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I 

યૅળનારીઝભના વાશીત્મભાાં ભુલ્મલાન ઉભેય 

અનુક્રમણીકા 

શ્રી. દીનેળ ાાંચારન પ્રથભ પ્રેભ વાશીત્મ છ ે અન ે
વાશીત્મભાાં એભની અગ્રતા યૅળનારીઝભ વાથે છ.ે એભને 
વુયતના દૈનીઔ ‘ખુજયાતભીત્ર'ભાાં ‘જીલન વયીતાને તીયે' 
નાભની ઔૉરભ ભી તે આજમટન્ત ચારુ છ.ે આણી પ્રજા 

લશેભ અને અન્ધશ્રદ્ધાભાાં ખાડફુ છ.ે ખુજયાતબયભાાં ઔશેલાતા 
વાધુ તાની ઔથાભાાં રાક ભાણવન ેઆઔે છ ેત્માયે 
શ્રી. ાાંચાર જલેા રેકઔ લાસ્તલની બુભી ઉય ઉબા યશીન ે
તાની આવાવના વભાજ લીે ચીંતન ઔયે છ.ે 

 વભગ્ર ુસ્તઔભાાં રેકઔે ઠયેઠયે અન્ધશ્રદ્ધા ય પ્રચાંડ 
પ્રશાય ઔમાટ છ.ે શ્રી. ાાંચારે રખમુાં છ,ે એઔ વજ્જન અભેયીઔા 
ખમા. ત્માાં એભના ોત્રની યીક્ષા ચારતી શતી. પ્રવાદ 
કાલાથી તેન પસ્ર્ટ ક્રાવ આલળે એલી એભની ભાન્મતા શતી. 
પ્રવાદ ગણા દીલવન લાવી શત એર્રે કાતાલેંત ેર્ભાાં 
ખયફડ ળરુ થઈ. એને ઉરર્ી થલા ભાાંડી. યીક્ષા છડીન ે
એણે શૉસ્ીર્રભાાં દાકર થલુાં ડ્યુાં. ડૉક્ર્યે કયાઔી ઝેયની 
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લાત ઔયી ત્માયે લદૃ્ધ ઉઔી ઉઠ્યા. એભણે ઔયુાં : ‘તભાયી શ્રદ્ધા 
છી એર્રે આલી લાત ઔય છ. ફાઔી બખલાનના નાભે ઝેય 
કલાઈ જામ ત ણ બખલાન ફચાલી રે છ.ે ભીયાાંફાઈ ઝેયન 
આક ઔર્ય નશતાાં ી ખમાાં? પ્રવાદનુાં ત ફશાનુાં... ફાઔી 
ભુન્નાને ખમા અઠલાડીમે જ વાડાવાતી નતી ફેઠી તનેી આ 
ફધી ભઔાણ છ!ે' અાંતે રકેઔ ઉભેયે છ ે : ‘આ લૃદ્ધ આણી 
અન્ધશ્રદ્ધાનુાં વીનેભાસ્ઔ પ્રતીઔ છ!ે' 

 શ્રી. ાાંચારે ઉત્તભ રખમુાં છ.ે એભની આરાંઔાયીઔ 
ળૈરીભાાં ચચાટમેર ઔઈ ણ લીમ રઔબગ્મ ફની યશે છ.ે 
અાંતીભ ફ ેપ્રઔયણભાાં ત એ તે જ અત્માયે એભના નીજી 
જીલનભાાં યૅળનારીઝભ પ્રભાણે ઔેલી યીતે જીલી યયા છ ે તેનુાં 
વુન્દય નીરુણ છ.ે એઔન્દયે શ્રી. ાાંચારે યૅળનર 
લીચાયધાયાન ે આદળટ ભાનલજીલન જીલી જલાન ફુદ્ધીખમ્મ 
યાજભાખટ ફતાવ્મ છ ેજ ેવલટથા ઉચીત છ.ે 

 શ્રી. ાાંચારે આ ુસ્તઔ રકીને ખુજયાતીભાાં ભતા 
યૅળનારીઝભના અલ્ વાશીત્મભાાં એઔ અખત્મન ઉભેય ઔમો 
છ.ે આળા યાકીએ ઔે તેની ઔર્ાય અન ેુસ્તઔ ખજુયાતના 

યૅળનારીઝભની લીચાયધાયાના પ્રચાય અને પ્રવાયભાાં ઉમખી 
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બુભીઔા બજલળે. ખજુયાતને તથા વભગ્ર દેળન ે
ફીનવામ્પ્રદામીક્તા અને લીલેઔફુદ્ધીની શેરાાં ક્માયેમ નશતી 
એર્રી જરુય આજ ેછ.ે લીજ્ઞાન અન ેર્કે્નરૉજી લીના દેળની 
પ્રખતી ળક્મ નથી. આભાાં યૅળનારીઝભ બે ત વનાભાાં 
વુખાંધ બે. શ્રી. દીનેળ ાાંચારન ે આર્રુાં વુાંદય ુસ્તઔ 
આલા ફદર શાદીઔ અબીનન્દન અને અનેઔ ળુબેચ્છા..!  

ડૉ. માવીન દરાર 
‘આળીમાના’  

5, વોયાષ્ટ્ ર ઔરાઔેન્ર વવામર્ી  
યાજઔર્ – 360 007  

ફોન : (0281) 257 5327  

ઈ.મેઈલ : yasindalal@gmail.com 

♦●♦●♦ 
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II 

રેકઔ તયપથી... 
અનુક્રમણીકા 

 
યૅળનારીસ્ર્ભીત્ર ખલીન્દબાઈ ભારુએ તેભના બ્રૉખ 

‘અબીવ્મક્તી' દ્વાયા ભાયા યૅળનર લીચાયને દળેલીદેળભાાં 
શોંચાડ્યા તે ભાર્ ેશુાં  એભન અાંતઃઔયણુલટઔન આબાયી છુાં. 
રખબખ નલ ભશીના વુધી ચારેરી આ યૅળનર રેકભાાની 
ત્રણ અન ેભાયી ઔુર ાાંચ ઈ.ફુક્વ ‘ભણી ભારુ પ્રઔાળને’ પ્રખર્ 
ઔયી છ.ે આભ ત ભાયા સુ્તઔ ‘ચાર, આ યીતે લીચાયીએ'નુાં 
આ ઈન્ર્યનેર્ પ્રવાયણ શતુાં; ણ ‘અબીવ્મક્તી' બ્રૉખના 
રાક લાચઔએ એની વયાશના ઔયી છ;ે તેથી યૅળનારીઝભભાાં 
નલેવયથી ભાય લીશ્વાવ લધુ વુદૃઢ ફન્મ છ.ે અન ે એ ફધુાં  
શ્રી. ખલીન્દબાઈના વશઔાય, પ્રેભ અને કાવ ત એભની 
યકળક્તીથી ળક્મ ફન્મુાં છ.ે ભાયા લીચાયભાાં યશેરુાં 
યૅળનારીઝભ એ ાયકી ળક્મા તેન ભને કાવ આનન્દ છ.ે 
એભના ‘અબીવ્મક્તી' બ્રૉખના લાચઔની ફોદ્ધીઔ 
ચઔાવણીભાાંથી ાવ થમેરા ભાયા આ રેક ભાયા 
યૅળનારીઝભનુાં વુન્દય વર્ીપીઔેર્ ફની યયા છ.ે આજ ેજ્માયે 
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એ રેકભાા અન્તીભ તફકામાભાાં શોંચી છ,ે ત્માયે શુાં  
બ્રૉખયભીત્ર ખલીન્દબાઈ અને ‘ભણી ભારુ પ્રઔાળન’ન તેભ 
જ ‘અબીવ્મક્તી' બ્રૉખના લાચઔ અને ‘અબીવ્મક્તી' 
બ્રૉખના પ્રતીબાલઔન શાદીઔ આબાય ભાનુ છુાં. 

                                                                                     
...દીનેળ ાાંચાર... 

વી-12, ભજુય ભશાજન વવામર્ી, ખણદેલી યડ,  

સ્ર્ : ઔારીમાલાડી, જભારય. લામા : નલવાયી – 396 427  

વેરપન : 94281 60508 

ઈ.ભેર : dineshpanchal.249@gmail.com 

બ્રખ : dineshpanchalblog.wordpress.com 

21 ભે, 2018 

♦●♦●♦ 
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1 

શા ઈશ્વય છ.ે..! ના ઈશ્વય નથી...!! 

અનુક્રમણીકા 

આણે થડી ભીનીર્ ભાર્ ે ઈશ્વયને બુરીને એ 
લીચાયીએ ઔે લાનયની ઉત્ ક્રાાંતી થતાાં તેભાાંથી આજન 
ભાનલી ફન્ મ. પ્રશ્ન એ ઉદ બલે છ ેઔે ઔણ ઈચ્ છતુાં શતુાં ઔ ે

લાનયની ઉત્ ક્રાાંતી થઈન ે તે ુણટ લીઔવીત ભાનલ ફને? 
લી લાનયભાાંથી અદ્યતન ભાનલી ફન્ મા છી એ ઉત્ ક્રાાંતી 
અર્ઔી ખઈ. (ન નીચે ભુઔેરુાં ભાર્રુ બયાઈ ખમા છી 
ન ફન્ધ ઔયી દેલાભાાં આલે એલ એ ભાભર શત.) તે 
એભ ભાનલા પ્રેયે છ ેઔે ન ચારુ ઔે ફન્ધ ઔયનાય ઔઈઔ 

છ.ે આણે ાણી ફન્ધ થતુાં જોઈ ળઔીએ છીએ ણ 
નની ચઔરી પેયલનાયા શાથને જોઈ ળઔતા નથી. 

 ઔુદયતની ઔેર્રીઔ રીરા એલી ફરઔી છ ે જ ે
આણને એભ ભાનલા ભજફુય ઔયે છ ે ઔે વૃષ્ટ્ી છ ે ત 

વૃષ્ટ્ા ણ શલ જોઈએ. ઔઈએ ચકામવ પ્રઔાયનુાં ઔાંઈઔ 
ઈચ્ ્ ુાં છ ેઅને તેને યીુણટ ઔયલા ચુચા તે પ્રઔાયની 
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શેતુુયઃવયની વ્ મલસ્ થા ઔયી છ.ે જભે ઔે સ્ ત્રીને ઔુદયતે 
સ્ તન આ્ મા; ણ સ્ ત્રી પ્રવુતા ફને છી જ તેભાાં દુધ ેદા 
થામ છ.ે ઔુાંલાયી છઔયીન ે દુધ આલતુાં નથી. ફાઔ ભર્ ુ

થામ છી દુધ ફન્ધ થઈ જામ છ.ે ઔુદયતે ભાણવને 
જીલાડલા વૃષ્ ર્ીભાાં અનેઔ વ્ મલસ્ થા ઔયી છ.ે ભાણવના 
જીલલા ભાર્ ેઑક્ વીજન અનીલામટ શત એથી તેણે લૃક્ષના 
ભાધ્ મભથી એ જરુયીમાતની ુતી ઔયી. ભાણવને બુક રાખે 

છ ેએથી તેણે ધયતી ય વેંઔડ પપાદી અને ધાન્ મનુાં 
વજ ટન ઔમુાં. એ ધાન્ મ ઉખી ળઔે એ ભાર્ ે ભાર્ીને પરુ 
ફનાલી. અનાજ ઔલલા ાણીનીમ જરુય શતી એથી એણે 
લયવાદની વ્ મલ્  થા ઔયી. ફાયે ભાવ ાણીની જરુય યશેતી 

શલાથી જભીનના ેર્ાભાાં ાણી વાંગયામેરુાં યશે એલુાં 
આમજન ઔમુાં. કયાઔ યાાંધલા ભાર્ ેતથા અન્ મ ઓદ્યખીઔ 
લીઔાવ ભાર્ ે અગ્નીની જરુય ડી. ઔુદયતે તેનીમ બેર્ 
ભાણવને આી. એ વીલામ ભાણવને જીલનભાાં આનન્દ 

પ્રભદની ણ જરુય શતી. એથી ભાણવની પ્રઔૃતીભાાં તેણે 
જાતીમ લૃત્તી ભુઔી. અથાટત્ સ્ત્રી ભાર્ ે ુરુનુાં અને ુરુ 
ભાર્ ેસ્ ત્રીનુાં વજ ટન ઔમુાં.  
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 ઈશ્વયે કાભળણે ભાણવને ઔેર્ઔેર્રુાં આ્ મુાં છ?ે 
ઔઈ એભ ઔશે ઔે આ ફધુાં બખલાને ઔમુાં નથી ત તે વાભે 
ઔઈ ઝગડ નથી. પ્રશ્ન પક્ ત એર્ર છ–ે ત છી આલુાં 

અદ બુત, ફુદ્ધીખમ્ મ ્ રાનીંખ ઔણે ઔમુાં? ભાણવે એ ઔમુાં 
નથી અને પ્રાણી ાવ ેએલી ળક્ તી નથી. ત એલુાં ઔમુાં 
તત્ત્ લ છ ે જણેે આ ફધી રીરા ઔયી છ?ે આણને શાથ 
દેકાત નથી ભાત્ર તેની ઔભાર દેકામ છ.ે ર્ૉચટ દેકાતી 

નથી ભાત્ર પ્રઔાળન રીવર્ દેકામ છ.ે તેને બખલાન 
ખણ, કુદા ખણ ઔે ઔુદયત ખણ. ણ આ ફધાાં વેંઔડ 
ફુદ્ધીુલટઔના પ્રાઔૃતીઔ આમજન ાછ નેથ્ મભાાં ઔઈની 
ઔાભખીયી યશેરી છ ેએ લાતની દયેઔ ફુદ્ધીળાી ભાણવને 

પ્રતીતી થમા લીના યશેતી નથી. 

 આણે એ તઔટ ઔયલ યય, જ્ માાં ઝાાંઝલાાંન 
આબાવી દયીમ દેકાત શમ ત્ માાં ળક્ મ છ ે તે વાચ 
દયીમ શમ ળઔે! વાચ વા દયડા જલે દેકાત શમ 

ત્ માયે તે દયડાભાાં કી જલા વમ્બલ છ.ે ઈશ્વયન પ્રશ્ન 
બાયે ેચીદ છ.ે અને તેન જલાફ ખકરુ જલે ઔાાંર્ા 
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છ,ે જ ે ખે ઉતયલાને ફદરે અધલચ્ ચે વડામ છ.ે 
ખીતાભાાં ઔયુાં છ–ે ‘ભશાજન મેન ખતાઃવ ાંથઃ' અથાટત્  
જીલનભાાં ઔઈ તફકામ ે તભાયી ભતી ભુાંઝામ ત્ માયે એલી 

સ્ થીતીભાાં ભશાજન જ ેયસ્ તે ખમા શમ તે યસ્ તે જલુાં. જોઔે 
એ ઉામ ણ અશીં ઔાયખત નીલડ ે એલ નથી. ઔેભઔે 
ભશાજન અથાટત્  ભર્ા ભાણવ આ ભાભરાભાાં જુદે જુદે 
યસ્ તે પાંર્ામા છ.ે ઔેર્રાઔ ઈશ્વયના યસ્ તે ખમા છ.ે ઔેર્રાઔ 

નાસ્ તીઔ ફની ખમા છ.ે એથી જ ેદેકામ છ ેતે વા છ ેઔ ે
દયડુાં તે નકામી ઔયલાનુાં અતી ભુશ્ ઔેર છ.ે 

 વાચી લાત એ છ ેઔે ઈશ્વય છ ેઅથલા ઈશ્વય નથી 
એભ ભાની રેલાભાાં ઔઈ ખુન નથી; ણ વભસ્ મા એ છ ેઔે 

એ ભાર્ ે ઔમ ભાદાંડ સ્ લીઔાયલ? ભાણવની વાચી મા 
જુઠી ભાન્ મતાન તા ઔની વાથે ભેલલ? એઔ 
દાકરાના ફે જલાફ આલતા શમ ત ઔમ જલાફ વાચ 
છ ેતે નકામી ઔયી આે એલ એઔ જ ખણીતળાસ્ ત્રી છ ેઅને 

તે છ ે કુદ ઈશ્વય! એથી શલે છી વદી વધુી આ 
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પ્રશ્નના ફે જલાફ ચારુ યશેળે. શા ઈશ્વય છ.ે.. અને ના, 
ઈશ્વય નથી! 

 અભાયા ફચુબાઈ ઔશે છ–ે ‘ઈશ્વય આ વૃષ્ટ્ીનુાં 

એઔ ભાત્ર ન ઉઔેરી ળઔામ એલુાં અગરુાં  ઉકાણાં છ!ે ઈશ્વય 
એર્રે ફીજુ ાં ઔાાંઈ નશીં, ધભટખુરુએ ભાણવની ઔણીએ 
રખાડરે ખ છ.ે ભાણવ વદી વુધી પ્રમત્ ન ઔયળ ે
તમ એ ખ ભાણવના ભભાાં આલી ળઔલાન નથી. 

આના લીયધભાાં ાકામા ધાભીઔ એલા બખલાનદાવઔાઔા 
ઔશે છ–ે ‘ફધાાં ભાણવ ઝલેયી નથી શતા તેથી ક્ માયેઔ 
ધુભાાંથી ભેરા વાચા શીયાને રઔ ઔાચન ર્ઔુડ વભજી 
પેંઔી દે છ.ે ઈશ્વયના ભાભરાભાાં ભાણવની સ્ થીતી એલી છ.ે 

લાાંઔ શીયાન નથી, રઔના અજ્ઞાનન છ!ે' 

 કેય, એ જ ે શમ તે ણ પ્રશ્ન એ ઉદ બલે છ ે ઔે 
દીનપ્રતીદીન શથીમાય અને ફૉમ્ ફ લખેયેના જોકભથી 
દુનીમાને લધુને લધુ અવરાભત ફનાવ્ મે જતા ભાણવ પ્રત્ મે 

બખલાનને ય ઔેભ ેદા થત નથી? આ દુનીમાની ાય 
લીનાની અયાજક્ તા ઈશ્વય ભાર્ ે ચીંતાન લીમ ઔેભ 
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નથી? ળુાં આ વૃષ્ટ્ી વાથે બખલાનને ભારીઔીન વમ્ફન્ધ 
નથી? આલા અનેઔ પ્રશ્ન છ ે જ ે ઈશ્વયનુાં અસ્ તીત્ લ 
સ્ લીઔાયી રીધા છી મ અનુત્તય યશે છ.ે  

 ઔાંઈઔ એલુાં વભજામ છ ેઈશ્વયનુાં અસ્ તીત્ લ શળે ત 
મ તેને ૃથ્ લીની અવાંખ મ જીલવૃષ્ટ્ીના ઔેલ વજ ટનભાાં યવ 
છ.ે એ જીલવૃષ્ટ્ીએ ધયતી ય ઔેલી યીતે જીલલુાં તે 
ફાફતભાાં તેન ઔઈ શસ્ તક્ષે નથી. શા, તેણે ભાનલીનુાં 

વજ ટન ઔમુાં એ વાચુાં; ણ ભાણવ ધયતી ય પ્રેભથી યશે ઔે 
ઔાઈ ભયે, ા ઔયે ઔે ુણ્ મ ઔયે, બખલાનન ે બજ ે ઔે 
નપયત ઔયે... એ તભાભ ફાફત જોડ ેતેને ઔળી રેલાદેલા 
નથી. 

 ૃથ્ લીરઔ પ્રત્ મેની ઈશ્વયની આલી નીરેતાભાાં 
ઔુદયતન ઔમ ન્ મામ વભામ શળે તે વભજાતુાં નથી; ણ 
ઈશ્વયની ઉમુટક્ ત રાયલાશી નીશાી એલી ઔલ્ ના ઔયલી 
યશી ઔ ેઈશ્વય ઔઈ પીવભાાં અભુઔ જ ઔાભ વમ્બાતા 

ઔાયઔુન જલેી બુભીઔા અદા ઔયે છ.ે એઔ ક્ રાઔટ તેની 
નીમત ઔાભખીયી વીલામ અન્ મ ઔઈ ઔાભ ઔયત નથી. તેભ 
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ઈશ્વયે ણ આ વૃષ્ટ્ીની અભુઔ જ જલાફદાયી સ્ લીઔાયેરી 
શમ એલુાં જણામ છ.ે તે ભાનલીનુાં વજ ટન ઔયે છ.ે ભાણવે 
ધયતી ય ઔેલી યીતે જીલલુાં તે વાથે તેને ઔઈ નીવફત 

નથી. ભાણવ ૃથ્ લીરઔની અતી ભશત્ લની શસ્ તી છ.ે તેની 
વાથે બખલાનન આલ ઉયચર્ીમ વમ્ફન્ધ વભજી 
ળઔાત નથી. 

 ખભે તેભ ણ ઈશ્વયની ઔામટદ્ધતી જોતાાં અને તેની 

પ્રઔૃતી જોતાાં એર્રુાં સ્ ષ્ટ્ વભજામ છ ેઔે દુષ્ટ્ને તે વજા 
ઔયે છ ે અને વજ્જન ય તે ઔૃા લયવાલે છ ે એ લાત 
ઔેલ ભાનલીના ધાભીઔ વાંસ્ ઔાયની નીજ છ.ે ઔથા 
ુયાણ ઔે ધાભીઔ ુસ્ તઔની ચભત્ ઔાયીઔ ગર્નાથી 

પ્રબાલીત થઈ ભાણવ એભ ભાનલા પ્રેયામ છ ે ઔે ઈશ્વય 
ભાનલી ાવે તેના ઔભોન શીવાફ રે છ ે અને તેની 
બક્ તીથી કુળ થઈ તેને દુઃકભાાં ભદદ ઔયે છ.ે અથલા 
ાીને વજા ઔયે છ.ે ભાણવની આલી ખેયવભજનુાં એઔ 

ઔાયણ એ છ ે ઔે આણા વાધુ વાંત રઔ વભક્ષ વતત 
ઈશ્વયના આલા જાદુખય પ્રઔાયના સ્ લરુને વ્ મક્ ત ઔયતાાં 
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યશે છ.ે એથી ઈશ્વય ન શલાની લાતનુાં વભાજભાાં ચરણ જ 
નથી. નાસ્ તીક્ તાન આક પ્રશ્ન જ ભાનલીએ વભાજના 
એજન્ ડા યથી ઉડાલી દીધ છ.ે   

 ઈશ્વય પ્રત્ મેની પ્રખાઢ શ્રદ્ધાને ઔાયણે ભાણવને 
ભનલૈજ્ઞાનીઔ ળાાંતી ભે છ.ે દુઃકભાાં ર્ઔી યશેલાની શીમ્ભત 
ભે છ.ે ઔદાચ પ્રબુબક્ તીની એ જ વાચી પરશ્રુતી શમ 
છ!ે એઔ ઉદાશયણ જોઈએ. ળશેયના રીવ ઈન્ વેક્ ર્ય 

જોડ ે ખાઢ ભૈત્રી શમ તેલી વ્ મક્ તીએ ક્ માયેઔ રીવ 
ચઔીએ જલુાં ડ ે ત તેને એલી ધયત યશે છ ે ઔે 
ઈન્ વેક્ ર્ય આણ બાઈફન્ધ છ ેએથી લાાંધ નશીં આલે! 
ઈશ્વય પ્રત્ મનેી પ્રફ શ્રદ્ધાને ઔાયણે ભાણવને ણ તેના 

દુઃકભાાં એલી શીમ્ભત ભે છ ેઔે શુાં ઈશ્વયની નીમભીત ુજા 
ઔરુાં  છુાં એથી ભને ઔાાંઈ જ નશીં થામ! 

 ઔયડ ભાણવ જીલનભાાં લાયાંલાય અનુબલે છ ે ઔે 
ભાયા જીલનની દુઃકદ ક્ષણભાાં જ ેયીતે ભાય ફચાલ થમ 

એ ત ઈશ્વયની ઔૃા લીના ળક્ મ જ નશત. જીન્દખીબય 
ભેં પ્રબુની ુજા ઔયી તેથી પ્રવન્ ન થઈ પ્રબુએ ભને આ 
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ગાતભાાંથી ફચાલી રીધ. નશીં ત ફવભાાં ભાયી ડક ે
ફેઠરેા ચાય ભાણવ આ અઔસ્ ભાતભાાં ભૃત્ મુ ામ્ મા અને શુાં  
ળી યીતે ફચી ળક્ મ? 

 અરફત્ત આલી દરીર વાભેમ ગણી પ્રતીદરીર 
છ.ે જભે ઔે ેરા ભમાટ એ ભાણવ, ળક્મ છ ેફચી જનાય 
ઔયતાાંમ પ્રબુને યજ ફે ઔરાઔ લધુ બજતા શળે; છતાાં 
પ્રબુની ઔૃા તેના ય ઔેભ ન થઈ? આલા પ્રશ્નન ભાણવ 

ાવે ઔઈ તાઔીઔ જલાફ શત નથી. જભેણે ચારીળ 
ચાવ કુન ઔમાટ શમ એલા કુાંકાય શત્ માયાને જરેભાાં 
રઈ જતી ફવ ઉંડી કાઈભાાં ખફડી ડ ે ત્ માયે એઔ ણ 
ખુાંડાન લા લાાંઔ ન થામ એલુાં ફની ળઔે છ.ે ફીજી તયપ 

છાાભાાં ગણીલાય લાાંચલા ભે છ ે ઔે તીથટમાત્રાએ 
પ્રબુદળટન ભાર્ ે જતી ફવ ઉંધી લી જતાાં ફધાાં 
માત્રાુ ભામાટ ખમા. 

 ભાનલ જીલનભાાં આલા શજાય ફનાલ ફનતા યશે 

છ.ે તે એ વત્મ પ્રત્ મ ે અાંખુરીનીદેળ ઔયે છ ે ઔે ઈશ્વયને 
ભાનલીની નીજી જીન્દખીના વાયા નયવા ઔભો જોડ ે ઔઈ 
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વમ્ફન્ધ નથી; યન્તુ ઔદાચ ઈશ્વયની ફીઔે ભાનલી 
જીલનભાાં દુષ્ટ્તા આચયત અર્ઔે એલા ળુબ શેતુવય 
ધભટભાાં ઈશ્વયન તથા સ્ લખટનઔટન બમ દળાટલલાભાાં આવ્ મ 

છ.ે 

♦●♦●♦ 
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2 

ઉત્ વલન અલવાદ 

અનુક્રમણીકા 

આણા ફશુધા ઉત્ વલભાાં ઔભટઔાાંડની ફરફારા 
પ્રલતે છ.ે ધભટના ભુ ચશેયા ય ભાણવે ભનસ્ લીણે 
એર્રાાં ચીતયાભણ ઔમાાં છ ેઔે ધભટન ભુ ચશેય કેતયના 

ચાડીમા જલે થઈ ખમ છ.ે ઔશેલાતા ધભટયક્ષઔને ધભટભાાં 
પ્રલેળેરી લીઔૃત્તીની ઔળી ચીંતા નથી. આણન ે
યાભભન્દીય ફાાંધલાની જરે્રી તત્ યતા છ ે તેર્રી ધભટભાાં 
ેઠરેા વડાને દુય ઔયલાની નથી. દીન પ્રતીદીન લીઔૃત 
ફન્ મ ેજતાાં ખણેળત્ વલ ય આજમટન્ત ઔઈ ધભટખુરુએ 

એઔ શયપ ઉચ્ ચામો નથી. નલવાયીભાાં જાશેયભાખો ય 
લાાંવના ફાાંફુ આડા ફાાંધી ર્રાપીઔને અલયધી જાશેય ભાખો 
ય ઔથા ઔે મજ્ઞ ઔયલાભાાં આલે છ.ે આલુાં દયેઔ ળશેયભાાં 
થામ છ.ે ઔુમ્બભે શમ, યથમાત્રા શમ ઔે શજમાત્રા, એઔ 

જ દીલવે એઔ જ સ્ થે રાક ભાણવ તીડના ર્ાની 
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જભે ઉભર્ી ડ ે છ ે ત્ માયે ભાનલ ભશેયાભણનુાં વુેયે 
વાંચારન થઈ ળઔતુાં નથી. 

 આ વીધી વાદી લાત ભુલ્લા, ભોરલી, ાંડીત ઔે 

ધભટખુરુને ન વભજામ એલુાં નથી; યન્તુ લીળા 
જનવભુદામની વરાભતીના યીપ્રેક્ષ્મભાાં તે ઔભટઔાાંડભાાં 
ઔઈ વુધાય ઔયતાાં નથી, ઔઈ પતલ ફશાય ાડતા નથી. 
પ્રતીલટ બુતઔાની જ બુર, કાભી ઔે ઉણનુાં 

ુનયાલતટન થામ છ.ે વાાંઔડા ધભટસ્ થ ય ઔીડીમારુાં  
ભાણવ જભા થામ છ ેઅને ધકામાભુકામીભાાં ઔચડાઈ ભયે છ.ે 
ભયનાયના વખા લી એલુાં આશ્વાવન રે છ .ે 
‘બખલાનના દળટન ઔયલા જતાાં ભમો એર્રે વીધ સ્ લખટભાાં 

ખમ!' આ ધભટપ્રધાન દેળભાાં સ્ લખટની આલી ડામયેક્ ર્ 
એક્ષપ્રેવ ખાડી ગણી છ,ે જ ે ભાણવને વીધ ઉય 
શોંચાડી દે છ.ે  

 ધાભીઔના આલા લીઔૃત ભનવ્ માાયથી વ્ મથીત 

યશેતા યૅળનારીસ્ ર્ની સ્ થીતી વશદેલ જોળી જલેી થામ છ.ે 
વશદેલને બલીષ્ મભાાં આલનાયી આત્તીની જાણ થઈ 
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જતી શતી; યન્તુ એને ુછલાભાાં ના આલે ત્ માાં વુધી એ 
ઔઈને જણાલી ળઔત નશત. રાક્ષાખૃશભાાં આખ 
રાખલાથી ાાંડલન જીલ જોકભભાાં આલી ડમ ત્ માયે 

વશદેલ જાણત શત ઔે એ રાક્ષાખૃશભાાં એઔ બોંમરુ છ;ે 
ણ એ જણાલી ના ળક્ મ. ભડા ભડા મુધીષ્ ઠીયને 
વશદેલની એ ળક્ તીન ખ માર આલતાાં તેભણે વશદેલન ે
ુ્ુાં અને વોન જીલ ફચી ખમ. 

 અન્ધશ્રદ્ધાથી બડબડ ફતા જીલનના રાક્ષા–
ખૃશભાાંથી ફશાય નીઔલા ભાર્ ે યૅળનારીઝભની લીદ્યા 
ઉમખી થઈ ળઔે છ;ે યન્તુ ધાભીઔ રાક્ષાખૃશભાાં ફી 
ભયલા ઔૃતનીશ્ચમી છ.ે તે યૅળનારીસ્ ર્ની ઔઈ લાત ઔાન ે

ધયલા તૈમાય નથી. તેભની વતત એ પયીમાદ યશી છ ેઔે 
યૅળનારીસ્ ર્ ધભટરશી છ.ે તે બાયતની ઉજ્જલ ધભટ 
વાંસ્ ઔૃતીને ફદનાભ ઔયી યયા છ.ે  

 આસ્ તીક્ તા નાસ્ તીક્ તાન ભુદો  શય મુખભાાં 

લીલાદાસ્ દ યય છ;ે યન્તુ એ વીલામના અન્ મ ભુદો ા 
ય લીચાયતાાં એલુાં રાગ્ મા લીના નથી યશેતુાં ઔે ભનુષ્ મ 
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જીલનની પ્રત્ મેઔ એલી ફાફત જ ે લીળા જનવભુદામને 
ઔષ્ટ્રુ નીલડતી શમ તે અાંખે ભાણવે ફોદ્ધીઔ લરણ 
અનાલલુાં જોઈએ. કર્ા યીતયીલાજો, નીયથટઔ ઔભટઔાાંડ, 

કર્ી જીલનયીતી ઔે અન્ધશ્રદ્ધા બાયતભાાંજ નશીં 
અભેયીઔાભાાં મ પ્રલતટતી શમ ત તેન લીયધ થલ ગર્.ે 
ફરઔે ઔઈ ઉત્ વલ, યીત યીલાજ ઔે ધાભીઔ પ્રવાંખ લીળા 
જનવભુદામની વુકાઔાયી જલાઈ યશે એ યીતે ન 

ઉજલાતા શમ ત તેન વોથી શેર લીયધ ધભટખુરુએ 
જ ઔયલ જોઈએ. 

 ઔૃષ્ ણે ભાકણ ચમુાં, ભર્ઔી પડી એ ઔૃષ્ ણનાાં 
ફારવશજ યાક્રભ શતાાં. ુખ ત થમા ફાદ ઔૃષ્ ણે ઔદી એલુાં 

ઔમુાં નશતુાં. ઔૃષ્ ણ બક્ તએ ઔૃષ્ ણના એલા ફા સ્ લરુન 
ઔેલ ભાનવીઔ આનન્દ ભાણીને અર્ઔી જલુાં જોઈએ. 
વભગ્ર ભાનલ જાતનુાં ઔલ્ માણ થઈ ળઔે એલી ગણી લાત 
ઔૃષ્ ણે ઉદેળી છ,ે યન્તુ તે ફધુાં છડી ઔૃષ્ ણ બક્ ત ભર્ઔી 

પડલા જલેાાં ક્ષુલ્લઔ, વખલડીમા, ઔભટઔાાંડને લખી યયાાં 
છ.ે ઑપીવભાાં ર્ફેર નીચેથી ઔર્ઔી રેત ઔભટચાયી મ 
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ભર્ઔી પડી ઔૃષ્ ણબક્ ત શલાન દાલ ઔયે છ.ે ભર્ઔી 
પડલાને ફદરે ઔર્ઔી ન રેલાની પ્રતીજ્ઞા રેલાભાાં આલે ત 
ઔૃષ્ ણનમે અધીઔ આનન્દ થઈ ળઔે.  

 ખત જન્ ભાષ્ટ્ભીના દીને ભર્ઔી પડલાની ફાફતે 
એઔ ખાભભાાં ઝગડ થમ. મુલાનનાાં ભાથાાં પુર્ી ખમા. ઔશે 
છ ે દય લે ભર્ઔી પડલાને ભાભરે ત્ માાં ઝગડ થામ છ.ે 
છતાાં ખાભ રઔએ ભર્ઔી પડલાને નાભે ભાથા પડલાન 

ઉક્રભ ચારુ યાખ મ છ.ે ઉત્ વલના ઉદો શે્ મ ઔલ્ માણઔાયી 
શલા ગર્.ે ફચુબાઈ ઔશે છ-ે ‘વદી ુલ ે ભાણવ 
ર્મુફરાઈર્ને ફદરે પાનવ વખાલત. ઔૃષ્ ણએ ણ 
ઔડીમાના પ્રઔાળે લાાંચી ભેર્રીઔની યીક્ષા આલી ડી શળે. 

દીલાી ર્ાણે ફા ઔનૈમાએ પુરઝય ઔે તનઔતાયા નશતા 
વખાવ્ મા. વભમ વાથે ફધુાં ફદરામુાં. શલે ભાણવે ણ 
ફદરાલુાં યયુાં!' 

 ઔૃષ્ ણ બક્ તએ ખુજયાતભાાં રાક ભર્ઔી નાશઔ 

પડી નાકલાને ફદરે ખયીફને લશેંચી દેલી જોઈએ. તેભ 
થળે ત એ ભર્ઔીપડને અફોદ્ધીઔતાના રાાંછનભાાંથી 
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ફચાલી ળઔાળ.ે યન્તુ જ્ માાં વુધી ધભટખુરુ એન લીયધ 
ના ઔયે ત્ માાં વુધી વુધાય થઈ ળઔળે નશીં. ફાલીવભી 
વદીભાાં ણ ભર્ઔી અને ઔર્ઔી વરાભત યશેળે. ઔૃષ્ ણએ 

વભગ્ર ભાનલ વાંસ્ ઔૃતીનુાં ઔલ્ માણ થઈ ળઔે એલ ઔભટન 
વુન્દય જીલનભન્ત્ર આ્ મ છ.ે શ્ચીભના રઔએ ઔભટભન્ત્રને 
અનાલી ચન્ર અને ભાંખ ય શોંચી ખમા. આણે 
યાળી, બલીષ્ મ, યાશુ, ળની ભાંખ અને ચગડીમાના 

ચકામયભાાં અર્લાઈ ડમા. ઔેર્રાાંઔ ત લી વલાયે દઢ 
ઔરાઔ ખીતા લાાંચે અને કીસ્ વાભાાંમ ખીતાની નાની ઔેર્ 
એડીળન યાકે. ફવભાાં, ખાડીભાાં, જ્ માાં વભમ ભે ત્ માાં 
એઔાદ ફે શ્ રઔ લાાંચી રે; ણ જીલનભાાં અનીતી 

આચયલાની એઔ ણ તઔ ચુઔતા નથી. તે ઑપીવભાાંમ 
ઔાભચયી ઔયલા ર્લેામેરાાં શમ છ.ે  

 ઑપીવના એઔ ર્ાલાાબાઈએ પયીમાદ ઔયી– 
‘શુાં જનેી ાવેથી ભાછરી કયીદુાં છુ ાં તે ફશેન ભને શેરા 

‘જમમખેશ્વય' ઔશે છ;ે ણ તેના ત્રાજલાભાાં ધડ એલ 
યાકે છ,ે ગ્રાશઔને ત્રણવ ગ્રાભ જરે્રુાં લજન છુાં ભે 
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છ.ે પ્રત્ મઔે ધભટના અનુમામીભાાં લાણી અને વ્ મલશાય 
લચ્ ચે ઔીરએ ત્રણવ ગ્રાભ જરે્રુાં છરે્ુાં ડી જામ છ.ે ઔઈ 
ણ ધભટ ભાણવના ભનના ત્રાજલાન ધડ ઠીઔ ન ઔયી 

ળઔત શમ ત એ ધભટની અધુય રેકામ. 

 શુાં એઔ ફશેનને કુાં છુાં જ ેયાભ નાભના ભન્ત્ર 
રકલાની ચડી પીવભાાં રઈ આલે છ ેઅને યજ ચારુ 
ઑપીવે યાભનાભ રકે છ.ે ણ ઔઈ ગ્રાશઔ ઔાભ ઔયી 

આલા લીનન્તી ઔયે ત તેને  ાાંચ દીલવ છી ફરાલ ે
છ.ે એ ફશેનને ચારુ ઑપીવે ભન્ત્ર રકલાન વભમ ભે 
છ–ે  ઔાભ ઔયલાન નશીં! આણે પ્રભાણીક્ તા, યીશ્રભ, 
અને ફુદ્ધીખમ્ મ જીલનવ્ મલશાયને ફદરે દેલી દેલતાના 

શ્ રઔ રેકનની ભીથ્ મા રકાટીમીભાાં અર્લાઈ ખમા. લોલટ 
ઔૃષ  ણના ભાથાન ભુઔુર્ અને ીુાં ીતામ્ફય ફદરાતા 
યયાાં. ઔૃષ્ ણને નીત નલા જયઔવીજાભા શેયાલતા યયા; 
ણ આણા જજ ટયીત લીચાયના લાગા એના એ જ યયાાં! 

ધભટભાાં શ્રદ્ધા અને બક્ તીની વાથવાથ થડાાંઔ 
જીલનલીમઔ, ફોદ્ધીઔ યીલતટન  જરુયી છ.ે આજ ેઔઈ 
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ધભટખુરુ નેત્રદાન, ઔીડનીદાન ઔે યક્ તદાન ઔયલાની 
ભાનલઉમખી લાત પ્રચાયત નથી. ઔઈ ધભટખુરુ 
ભન્દીયને ફદરે શૉસ્ ીર્ર ઔે ળાા ઔૉરેજો ફાાંધલાની 

શીભામત ઔયત નથી. વાંવાયની ભશભામા ત્ મજી આઠ ે
શય બખલાનની બક્ તી ઔયલાની એઔ જ યેઔડટ તે 
લખાડતા યશે છ.ે તે ઔદી એલુાં ઔશેતાાં નથી ઔે વાયા 
લીચાય, વાયા ઔભો અને વાયી વફત ઔયળ ત ઈશ્વયની 

બક્ તી લીનામ આ વાંવાયન દયીમ વુકરુ તયી જળ. 
ફચુબાઈ ઔશે છ–ે ‘ભેં આજમાંત એઔ ણ એલ ધભટખુરુ 
જોમ નથી, જણેે રાકની પ્રચાંડ જનભેદની લચ્ ચે 
શીમ્ભતબેય ઔયુાં શમ– જીન્દખીબય યાભનાભના ભાંજીયા, 

લખાડતા યશેળ ત મ ઔળ ળુકામયલાય નશીં લે! ફુદ્ધીન ે
ઔાભે રખાડ અને વકત યીશ્રભ ઔય. ભાણવ થમા છ 
ત ભાણવને વુકી ઔયલા ફનતુાં ફધુાં ઔયી છુર્. ભક્ષપ્રા્ તી 
ભાર્ ેધભટને નાભે અનુત્ ાદઔ ઉધાભા ઔયલાને ફદરે વાયા, 

જનઉમખી ઔાભ ઔયળ ત ધયતી ય જ સ્ લખટ સ્ થાી 
ળઔાળ!ે'      

♦●♦●♦ 
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3 

આધ્માત્ભીઔ ળાાંતી એર્રે ળુાં...? 

અનુક્રમણીકા 

ર્રનેભાાં અભાયી વાભે બખલા લસ્ત્ર ધાયણ ઔયેરા 
એઔ ‘ફાજી' ફેઠા શતા. તે આધ્માત્ભીઔ ળાાંતી લીળ ે
તેભના ચેરાને વભજાલી યયા શતા. શુાં ર્રનેના બોત્તીઔ 

ગોંગાર્ લચ્ચે આધ્માત્ભીઔ ળાાંતી લીળે વભજલાની ઔળી 
ઔયી યય શત. એઔ સ્ર્ળેને ‘ફાજી' તેભના ચેરા વાથે 
ઉતયી ખમા. તેભના ખમા છી ભેં તેભના ફીજા ચેરાને 
ુ્ુાં– ‘આ આધ્માત્ભીઔ ળાાંતી એર્રે ળુાં? એભાાં ભાણવને 
ઔેલી અનુબુતી થામ છ?ે' એભણે જ ેજલાફ આ્મ તેની 

ચચાટ આણે ઔયલાના છીએ. તે ુલે એઔ ચકલર્ ઔયી 
રઉં, ભેં ક્માયેમ આધ્માત્ભીઔ ળાાંતી અનુબલી નથી. એલી 
ઔઈ ળાાંતી ભાર્ ે ભેં ઔદી ઉભેદલાયી ણ નોંધાલી નથી. 
એથી આધ્માત્ભીઔ ળાાંતી ય અબીપ્રામ આલાની ભાયી 

આ ચેષ્ઠા એલી છ,ે ભાન ઔઈ અક્ષતમોલના (ઔુાંલાયી 
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ઔન્મા) જાતીમ આનન્દની અનુબુતી ઔેલી શમ ળઔે તેના 
ય વ્મક્તવ્મ આે! 

 ચેરાએ ઔયુાં– ‘આધ્માત્ભીઔ ળાાંતી એર્રે ફવ 

ુછ નશીં... એની ભજા ત અનુબવ્મે જ વભજામ! ચીત્તન ે
અાય વુક ભે... ભન ભસ્તીથી નાચી ઉઠ.ે.. ક્ષણે ક્ષણે 
સ્લખટની વીડી ચઢતા શમ એલુાં રાખે... તભાભ દુન્મલી 
ભશભામાથી ય ફની ભન પ્રબુભમ ફને!' એલુાં એલુાં એણે 

ગણાં ઔયુાં. ભને પ્રશ્ન થમ ળુાં કયેકય એલુાં થતુાં શળે? 
આર્રા ફધાાં આનન્દ એઔ વાથે ભતા શળે? ભાણવ 
તાની વાાંવાયીઔ ભશભામા ઔે ઐશીઔ દુઃકથી કયેકય 
ભુક્ત થઈ ળઔત શળે? ચેરાના જલાફ છી ગણા પ્રશ્ન 

ઉદબવ્માાં. જો આધ્માત્ભીઔ ળાાંતીભાાં એર્રી ળક્તી શમ ત 
ખભે તેલ પ્રકય પ્રબુબક્ત ણ ક્માયેઔ દુન્મલી દુઃકથી 
ત્રાવીને આત્ભશત્મા ળાથી ઔયી રે  છ?ે  એઔ આધ્માત્ભીઔ 
લીદ્યાથી નાાવ થતાાં આગાતન ભામો અધભુ ઔેભ થઈ 

જામ છ?ે એઔ લેાયી ધાંધાભાાં કર્ જતાાં યાતા ાણીએ 
યડી ઔેભ ઉઠ ે છ?ે ગયડા ભાફા ડખરેને ખરે લશુ 
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દીઔયાના શાથે અભાનીત થઈ ભનભન આક્રાંદી ઉઠ ે છ ે
ત્માયે ેરી આધ્માત્ભીઔ ળાાંતી તેભને દુઃકી થતાાં ઔેભ 
ફચાલી ળઔતી નથી? 

 દુનીમાના ઔયડ શ્રદ્ધાુ ધ્માન લખેયે દ્વાયા 
આલી ળાાંતી ભતી શલાની લાત સ્લીઔાયે છ.ે ઠીઔ છ.ે એ 
ભાખેમ ભાનલીની ભનમાતના છી થઈ ળઔતી શમ ત 
ઔળુાં કર્ુાં નથી. ઔેભ ઔે આ દુનીમા એઔ અથાણાની ફયણી 

વભાન છ.ે એભાાં અનેઔ આવભાની વુરતાની ર્ને્ળન ઔે 
આગાતન ભવાર બમો છ.ે ભાણવ તેભાાં અથાણાની જભે 
ડફુેર છ.ે એથી બરે તેને એલા આધ્માત્ભીઔ ભાખે થડી 
યાશત ભતી. યન્તુ ઔાંઈઔ એલુાં વભજામ છ ે ઔે એ 

ઔશેલાતી આધ્માત્ભીઔ ળાાંતીમ આકયે ત એઔ ચૈત્તવીઔ 
અલસ્થા જ છ.ે જભેાાં ઈશ્વયીમ ઔૃા નશીં; ણ ભન 
બીતયની અતી શ્રદ્ધાભાાંથી જન્ભેરી એઔ ભનરીરા જ ઔાભ 
ઔયતી શમ છ.ે નાસ્તીઔને ઔદી ધ્માન રાખતુાં નથી. ઔેભ ઔે 

નાસ્તીઔ ઔદી બખલાનભાાં ભાનતા નથી. આસ્તીઔને જ 
આધ્માત્ભીઔ ળાાંતી પ્રાપ્ત થઈ ળઔે છ.ે ઔાયણ ઔે 
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આસ્તીઔના ચીત્તભાાં બખલાન લીળેના ઔેર્રાાંઔ 
યમ્યાખત લીચાયન ામ યચામેર છ.ે એભ ઔશ ઔ ે
બેજલાા ઔડાાંને લીદ્યુતના જીલતા લામયન સ્ળટ થતાાં 

જ ઔયાં ર્ આકા ઔડાભાાં ઝડથી પ્રવયી જામ છ.ે ણ 
ઔડ ુ વઔુુાં શમ ત્માયે એલુાં થતુાં નથી. આસ્તીઔના 
અન્તયન તાણલાણ બક્તીના બેજથી બીન થમેર 
શલાથી ઈશ્વયન ઔયાં ર્ તેના રુાંલેરુાંલે વ્માી જામ છ.ે 

નાસ્તીઔન લૈચાયીઔ દેશ પાઈફયન શલાથી આધ્માત્ભીઔ 
ઔયાં ર્ એભાાંથી વાય થઈ ળઔત નથી.  

  ખભે તેભ યન્તુ આધ્માત્ભીઔ ળાાંતી એ ભાયે ભન 
શમ્ભેળાાં અનુબુતીળુન્મ પ્રશ્ન યય છ.ે એભાાં ભનની ઔેલી 

સ્થીતી યશેતી શળે..? ઔેલુાં વુક ભતુાં શળે એલાાં ગણાાં 
પ્રશ્ન ઉદ્બલતાાં યશે છ.ે જો ઔે અભાયા ફચુબાઈ ઔશે છ–ે 
‘ધ્માન અને આધ્માત્ભીઔ ળાાંતી લખેયેની આકી લાત જ 
ફખવ છ.ે ભાણવ દુઃકી શમ ત ક્માાંમથી ઔળી ળાાંતી 

ભતી નથી. વીતાજીનુાં શયણ થમુાં શતુાં ત્માયે એઔરા 
ડરેા યાભચન્રજી ાયાલાય ીડામા શતા. દેલ જલેા દેલન ે
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આધ્માત્ભીઔ ળાાંતી ભી ળઔતી ના શમ ત ભાણવ જલેા 
ાભય જીલને ક્માાંથી ળાાંતી ભી ળઔે? વોયાષ્ટ્ રના લાલડી 
ખાભે એઔ લૃદ્ધા જીબ લડ ેભતીમ ઔાઢી આતી ત્માયેમ 

થડી ભીનીર્ ભાર્ ે આાંકે ગણાં વારુાં  રાખતુાં. આ ફધી 
ભનલૈજ્ઞાનીઔ ભામાજા છ.ે ભાનલીની યમ્યાખત 
શ્રદ્ધાભાાંથી જન્ભેરી એઔ ભનદળા ભાત્ર છ.ે ભાણવ 
બખલાદી પ્રઔૃતી ધયાલત જીલ છ.ે ાાંજયાભાાં ુયામેર 

ઉંદય કુણેકુણ વુાંગી લે તેભ આ દુન્મલી દુઃકથી ફચલા 
ભાણવે જાતજાતના નળા ળધી ઔાઢ્યા છ.ે બયુય દારુ 
ીનાયામ ઐશીઔ દુઃકથી ય થઈ થડા વભમ ભાર્ ે
અદ્બુત ભાનવીઔ ભસ્તી અનુબલે છ.ે એને ળાાંતીન ઔમ 

પ્રઔાય ખણાલીળુાં?  (અધખતીની ળાાંતી ઔે આલ્ઔશરીઔ 
ળાાંતી?)  

 આકયે ફધ આધાય ભાણવના આાંતયીઔ સ્તય ય 
છ ે ઔે તેને ઔમ નળ વન્દ છ–ે ફોદ્ધીઔ નળ... ઔે 

અન્ધશ્રદ્ધાુ નળ...? ઔઈને ઔરાન નળ શમ ત ત ે
કાલા ીલાનુાં બુરીને વતત ઔરાભાાં ભસ્ત યશે છ .ે ઔઈને 
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વ્મવનન નળ શમ ત તે વ્મવનભાાં ફયફાદ થઈ જામ 
છ.ે તે ફયફાદી આણી દૃષ્ટ્ીએ ફયફાદી શમ છ.ે તેને 
ત ફયફાદીભાાંથીમ બ્રહ્માનન્દ ભે છ!ે ફીડી ીનાયા 

ફીડીને સ્લખટની વીડી ખણાલે છ.ે શભણાાં ફીડી તભાઔુના 
એઔ અઠાંખ વ્મવનીને ડૉક્ર્યે ઔેન્વયની ચેતલણી આી. એ 
ખાભડીમા ભાણવે ડૉક્ર્યને ભઢા ય યઔડુાં યકાવ્મુાં –  
‘દાક્તય, ભા ૈણલા ખમુ ઔેન્વય... ફીડી તભાઔુ શુાં નશીં 

છડુાં. એ છડીળ ત ઔારે ભયત શઈળ ત આજ ેઉઔરી 
જઈળ! ભયલુાં જ છ ેત ફીડી ીને ભસ્તીથી ના ભરુાં?'  

 ભીયાને ભશનન નળ શત. ભધય ર્યેેવાને 
ભાનલતાન નળ શત. નયવીંશ ભશેતાને ઔૃષ્ણન નળ 

શત. ઔશે છ ેઔે નયવીંશ ભશેતાન ે ત્માાં બખલાને નયવીંશ 
ભશેતાનુાં રુ ધાયણ ઔયીને ગયે ગી શોંચાડુ્યાં શતુાં. એ જ 
યીતે બખલાન ે ળેઠનુાં રુ ધાયણ ઔયી નયવીંશ ભશેતાની 
ુત્રી ઔુાંલયફાઈના ભાભેયાન પ્રવાંખ ણ ઉઔેલ્મ શત.  

 આલુાં કયેકય ફન્મુાં શળે કરુાં? (વાંળમાત્ભા 
લીનસ્મતી) કેય, જભાન ફશુાં ફદરાઈ ખમ છ.ે આજ ે
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છાતી ઠઔીને એર્રુાં ઔશી ળઔામ ઔે નયવીંશ ભશેતા ઔયતાાં 
દળ ખણી નીષ્ઠાથી બક્તી ઔયનાયનેમ ઔદી બખલાન 
દેકાલાન નથી. પ્રભીવ! ળાાના આચામટએ ભાખેરા 

ડૉનેળનના દળ શજાય ઔઈ ખયીફ બક્ત લતી બખલાન ે
ચુઔલી દીધા શમ એલ ઔીસ્વ ઔમાાંઔ અપલા રુેમ 
વાાંબલા ભળ્ય છ ેકય? તભે પ્રકય ઔૃષ્ણબક્ત શ ત 
એર્રુાં ઔયી ફતાલ. લનલેભાાં ગુવી જા અને રીવને 

દક્ષીણા આ્મા લીના ઔેલ ઔૃષ્ણઔૃાથી છુર્ી ફતાલ? 
‘નયવૈમાના નાથ ાવેથી નાખણે નાખ છડાલીમ' એલુાં 
એઔ નયવીંશ યચીત બજનભાાં ઔશેલામુાં છ.ે આજ ેઆણે 
એલુાં ઔશેલાની સ્થીતીભાાં છીએ. ‘ભનભશનના યાજભાાં 

દક્ષીણા દઈ ીછ છડાલીમ!' 

 આધ્માત્ભીઔ ળાાંતીની ભુ લાત ય આલીએ. 
આધ્માત્ભીઔ ળાાંતી એર્રે ળુાં? ભને આલડ્ય તેલ વાચ 
જુઠ જલાફ ઔાંઈઔ આલ છ.ે ભાયા ભત ભુજફ 

આધ્માત્ભીઔ ળાાંતી એર્રે ઈશ્વય જોડનેુાં લનલે અનુવાંધાન! 
શ્રદ્ધાુના ભનવ્માાય ઔાંઈઔ આલા શમ છ.ે ઈશ્વયને 
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ભાણવની પ્રબુબક્તી લશારી છ.ે જ ે ભાણવ બખલાનની 
બક્તી નથી ઔયત તેને બખલાન ીડ ેછ.ે તે ઉય ફેઠ 
ફેઠ દયેઔની બક્તીન શીવાફ યાકે છ.ે તેના ચડ ે

આણી બક્તીનુાં ક્રડેીર્ ફેરેન્વ ફરતુાં શમ ત આણા 
દુઃકના દીલવભાાં અભુઔ તભુઔ ભાખણીન ચેઔ તેની 
વભક્ષ યજુ ઔયીએ ત ાવ થઈ જળે એલી બક્તન ે
ભાનવીઔ ધયત યશે છ.ે એ ધયતનુાં નાભ આધ્માત્ભીઔ 

ળાાંતી! 

શ્રદ્ધાુ ભાણવ યમ્યાખત ભાન્મતા અનુવાય 
ભાનત શમ છ ે ઔે શુાં ભશીનાભાાં દળ શજાય યાભનાભના 
ભન્ત્ર રકુ છુાં, બુલ્મા લીના વલાય વાાંજ આયતી ઔરુાં  છુાં, 

ફે ભશીને એઔ વત્મનાયામણની ઔથા ત કયી જ... એ 
વીલામ યાભઔથાભાાં ાયામણ નોંધાલી નલ દીલવ ઔાભધાંધ 
ફન્ધ યાકી બખલાનની બક્તી ઔરુાં  છુાં. ઔાળી, ભથુયા, ઔે 
આફુ અમ્ફાજીની જાત્રાએ જલાનુાં ણ ચુઔત નથી. અયે, 

ભાયા દીઔયાને દુધ નથી ીલડાલત ણ દય ખાયભાાંથી 
અભુઔ તભુઔ દેલના ભન્દીયે રુીમા વલા એઔાલનન 
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ભનીડટય ઔરુાં  છુાં. આર્આર્રુાં ઔરુાં  છુાં છી બખલાનની 
ળી ભજાર ઔે તે ભાયા દુઃકભાાં ભને ભદદ ના ઔયે? (વલા 
એઔાલનના ચાાંલ્લાની ળયભ ત નડ ેજ ને!) 

 ર્ુાંઔભાાં ભાભર ઔાંઈઔ એલ છ ે ઔે તભે આકુ લટ 
લાયે તશેલાયે ડી.એવ.ી.ને ઔીર ભીઠાઈના ફક્વ 
ભઔરાલતા યયા શ અને ઔઈલાય લનલૅભાાં જલા ફદર 
ર્રાપીઔ રીવ તભારુાં  નાભ નોંધે ત્માયે તભે યવેલ ે

યેફઝેફ નથી થઈ જતાાં. તભાયા ભનને છાને કુણે એ 
લાતની ધયત યશે છ ેઔે ડી.એવ.ી.ને ઔશીળુાં એર્રે ફધુાં 
ાય ડી જળે. આકુ લટ ભીઠાઈ કલડાલી છ ેતે આર્રુાં 
ઔાભ નશીં ઔયે? આણા ભન કુણેની એ ધયત તે જ 

આધ્માત્ભીઔ ળાાંતી! 

 રાક લાતની એઔ લાત એર્રી જ, ભાણવ ય 
દુઃકના ડુાંખય તુર્ી ડ ે ત્માયે જીન્દખીબય એણે પેયલેરી 
ભાા, વાાંબેરી યાભઔથા ઔે ઔયેરી બક્તીનુાં બખલાન 

ાવે તે લતય ઈચ્છ ે છ.ે અભેયીઔાભાાં આકી જીન્દખી 
ડૉરય ઔભાત ભાણવ ઈન્ડીમાભાાં આલી ડૉરયનુાં ઈન્ડીમન 
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ઔયન્વીભાાં રુાન્તય ઔયાલે તે યીતે ભાણવ બખલાન પ્રત્મેની 
તાની બક્તીન જરુય ડ્યે આળીલાટદભાાં ્ન્ઔેળ 
ઔયાલલા પ્રમત્ન ઔયે છ.ે અને તેની ખાઢ બક્તીને ઔાયણે 

બખલાન તેને અચુઔ ભદદ ઔયળે એલી એના દીરભાાં 
અન્ધશ્રદ્ધા ણ શમ છ.ે  

 ફચુબાઈ જલેા ભીત્ર એને ફખવ ખણાલે છ;ે 
યન્તુ એઔ લાત અલખણી ળઔામ એભ નથી. દુનીમાના 

ઔયડ રઔ એ ઔશેલાતી આધ્માત્ભીઔ ળાાંતી ાછ ડ્યા 
છ.ે એ ળાાંતી તેભને ભતી શળે ઔે નશીં તે બખલાન જાણે; 
ણ ઈશ્વય પ્રત્મેની એલી અાય આસ્થાને ઔાયણે તેભન ે
દુઃકભાાં ર્ઔી યશેલાનુાં ભનલૈજ્ઞાનીઔ ફ જરુય ભે છ.ે  

♦●♦●♦ 

 

 

 

  



રૅશનાલીઝમનો ઘંટનાદ–3         https://govindmaru.wordpress.com/          38 

   

4 

વુકચાય 

અનુક્રમણીકા 

ગણા લેાયી યજ વલાયે ખલ્લાભાાં અખયફત્તી 
પેયલે છ.ે ઔશેલાતા વન્ત ભશાત્ ભા ાછ શજાય 
રુીમા લેડપી દે છ;ે યન્તુ તાના ખયીફ નઔયને ઔવી 

ઔવીને ખાય આે છ.ે એઔ વયઔાયી અધીઔાયી જ ે
શ્રદ્ધાથી ભન્દીયભાાં પ્રદક્ષીણા પયે છ ે તેર્રી નીષ્ ઠાથી 
ઑપીવભાાં ર્ફેર નીચેથી દક્ષીણા રે છ.ે ભાણવને દક્ષીણા 
લીનામ ન ચારે અને પ્રદક્ષીણા લીનામ ન ચારે! આ દેળનુાં 
એઔ સ્ થામી દુઃક એ છ ેઔે અશીં ધભટ અને અધભટ, ખાડીના 

ાર્ાની જભે વભાન્ તયણે આખ લધે છ.ે જ્ માાં જુા અને 
પ્રભાણીઔતા લચ્ ચે ફાય ખાઉનુાં છરે્ુાં શમ ત્ માાં બખલાન ણ 
રાચાય ફની જામ છ!ે છતાાં ભાણવે તાને ભેરી 
ફુદ્ધીળક્ તી લડ ે દુનીમાભાાં વુકનુાં વારાજાજ્ મ સ્ થાલાની 

ઔળી ઔયી છ.ે  
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 ભાણવના ેર્ભાાં દદટ ઉડ્યુાં શમ ત બખલાનની 
ભાા પેયલલાથી તે દુય થઈ ળઔતુાં નથી. ભાણવને વા 
ઔયડ્ય શમ ત ળાાંતીમજ્ઞ ઔયાલલાથી ઝેય ઉતયતુાં નથી. 

ડૉક્ ર્ય ાવે જલુાં ડ ેછ.ે ભાણવના દુઃકદદોના ભુ ળેભાાં 
યશેરા છ ેતથા તેન ઉામ ળ છ ેએ પ્રશ્ન લતટભાન મુખન 
પ્રાણ પ્રશ્ન છ.ે  

 ભાનલીમ દુઃકના શજાય ભુીમા વેંઔડ ક્ષેત્રભાાં 

લશેંચામેરા છ.ે જલેા ભાણવ તેલા દુઃક! બાાંખીતુર્ી 
ઝુાંડીભાાં યશેતા ભાણવને ભુળધાય લયવાદ તુર્ી ડ ેતેનુાં 
દુઃક શમ છ.ે કેડતુને લયવાદ ન ડ ેતેનુાં દુઃક શમ છ.ે 
ધનલાનને લયવાદની ઔઈ ચીંતા શતી નથી. તેને ળૅયના 

બાલ ખખડી ન જામ તેની ચીંતા શમ છ.ે દુનીમાન દયેઔ 
ભાણવ દુઃકી છ.ે દયેઔના દુઃક જુદા જુદા લીમના શમ 
છ.ે એઔ ખુાંડ વ કુન ઔયીને જરેભાાં ફેઠ છ.ે ફીજો 
વજ્જન ભાણવ યાતદીલવ પ્રબુબક્ તીભાાં ડફુેર યશે છ.ે 

ઔલ્ ના ઔય દુશ્ ભન ફમ્ ફ નાાંકે ત સ્ થીતી ળુાં થામ? 
ખુાંડ અને વજ્જન ફન્ ને ભૃત્ મ ુાભે છ.ે વજ્જન ભાણવ તેની 
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બક્ તીને ઔાયણે ફચી જત નથી. આલુાં ઔેભ? એ ફન્ નેના 
ઔભોભાાં આબ જભીનન તપાલત શલા છતાાં ફન્ નેન 
અાંજાભ એઔ વયક ઔેભ આલે છ?ે એ ઔમુાં તત્ત્ લ છ ેજ ે

ઔીડી અને શાથી ફન્ નેને વયકી યીતે ઔચડી નાાંકે છ?ે 
વભગ્ર ભાણવ જાતની વુક ળાાંતી અને વરાભતીન ઉામ 
ળેભાાં યશેર છ ે એ લીચાયલાનુાં ભાણવ ભાર્ ે શલે જરુયી 
ફન્ મુાં છ.ે  

 ઔાંઈઔ એલુાં વભજામ છ ે ભાનલ લવતીભાાંથી પ્રથભ 
ફમ્ ફ શઠાલલ ડળે. ઈશ્વય ઔે કુદા તે શઠાલલા 
આલલાના નથી. ઈશ્વયે આેરી ફુદ્ધીથી ભાણવે જ તે ઔાભ 
ાય ાડલાનુાં છ.ે એઔ ઉદાશયણ જોઈએ. એઔ કેડતુ ે

ળાઔબાજીની લાડી ફનાલી. તેભાાં ભફરક ળાઔબાજી ઉખી; 
ણ ખામ બેંવ જલેા જાનલય તેની લાડીભાાં ગુવી ફધુાં 
વપાચર્ ઔયી દેતા શતાાં. ાઔ ફચી જામ તે ભાર્ ે કેડતુ 
યજ પ્રબુને પ્રાથટના ઔયે; યન્તુ એની રીરી લાડી ય 

પ્રબુની ઔૃા થતી નશતી. એઔ દીલવ એને ત્ માાં એઔ વન્ત 
ધામાટ. તેણે ફધી લાત જાણ્ મા ફાદ કેડતુની ભુકટતા ય 
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શવતા ઔયુાં: ‘બરા ભાણવ તુાં ભશેનત ઔયી ળાઔબાજી 
ઔલે છ;ે ણ તેના યક્ષણ ભાર્ ેફુદ્ધી દડાલત નથી. તાયે 
વો પ્રથભ લાડીની પયતે ઔાાંર્ાની ભજફુત લાડ ઔયલી 

જોઈએ. જથેી તાયી ભશેનતનુાં પ ફીજા ઝુાંર્લી ના જામ... 
માદ યાક, ભાણવને બખલાને પ્રાણીની વયકાભણીભાાં 
એઔ લધાયાની ઔીભતી ચીજ આી છ.ે તે છ ેફુદ્ધી! ફુદ્ધી 
આ્ મા ફાદ બખલાનની જલાફદાયી ુયી થઈ છ.ે ફુદ્ધી 

દ્વાયા લાડીન ેયક્ષણ આલાની જલાફદાયી તાયી છ .ે તુાં તે 
જલાફદાયી ણ ઈશ્વયને ભાથે નાાંકે છ ેતે ઉચીત નથી.' 

 આ દષ્ટ્ાાંતઔથાનુાં સ્ ભયણ એર્રા ભાર્ ેથમુાં ઔે એભાાં 
ભાનલીના ફશુધા વુકની જડીફુટીમી વભામેરી છ.ે આ 

ૃથ્ લીરઔભાાં વુકી થલા ભાર્ ેઔેર્રીઔ પ્રાથભીઔ વ્ મલસ્ થાની 
જરુય છ.ે ઔેર્રીઔ આચાયવાંશીતા અને ળીસ્ તની જરુય છ.ે 
તે પ્રાથભીઔ નીમભનુાં ારન નશીં થામ ત અશીં વ 
કુનલાા ઔેદીન અને વલાય ભાા પેયલતા બક્ તન 

અાંજાભ વયક આલી ળઔે છ.ે  
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 પ્રબુબક્ તી એ ભાણવની ઔેલ ભાનવીઔ 
જરુયીમાત છ.ે ભાણવ પ્રબુને બજ ેતે જરુયી શમ ત ણ 
ભાણવના વુક ળાાંતી અને વરાભતી ભાર્ ેએ એઔ ભાત્ર 

ઉામ નથી. અભાયા ફચુબાઈ ઔશે છઃે ‘ભાણવના શાથનુાં 
શાડઔુાં કવી ખમુાં શમ ત તેને શાડલૈદ્ય ાવે રઈ જલ 
ડ.ે તેને ખીતાન ઔઈ અધ્ મામ લાાંચી વમ્બાલલાથી 
શાડઔુાં એની ભેે ફેવી જતુાં નથી. 

     તાત્ મટ એર્રુાં જ ઔે વુકી થલાની ગણી ળયત છ.ે 
ગણા નીમભ છ.ે ગણી આઔયી ઔવર્ી છ;ે ણ 
લીલેઔફુદ્ધી તે વોભાાં ભકયે છ.ે એભ ઔશ ઔે વુકી થલા 
ભાર્ ે આ દુનીમાની મુનીલવીર્ીભાાં લીળા ઔદન આક 

અભ્ માવક્રભ છ.ે ઔેર્રાાંઔ ઔીસ્ વાભાાં તે એલ જર્ીર અને 
ખુાંચલાડાબયેર છ ેઔે ભાણવની ફુદ્ધીની ઔવર્ી થમા લીના 
યશેતી નથી. એથી લીલેઔફુદ્ધી એ આકા અભ્ માવક્રભન 
ભુખ મ અને ભશત્ લન લીમ ખણામ છ.ે 

 એઔ ઉદાશયણ જોઈએ. ખુજયાતભાાં છલે્લા ન્દયેઔ 
લોભાાં ભર્ા પ્રભાણભાાં ઔાડની ભીર ફન્ધ થઈ ખઈ છ.ે 
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ભીર ફન્ધ થલાના ગણાાં ઔાયણ શળે ણ નીષ્ ણાાંતના 
ભત ભુજફ એઔ ભશત્ લનુાં ઔાયણ એ ફશાય આવ્ મુાં છ ે ઔે 
ભુમ્ફઈભાાં લીદેળથી સ્ ર્ીભય બયી તૈમાય ઔડાાં ુષ્ ઔ 

પ્રભાણભાાં આલે છ.ે દયેઔ ળશેયભાાં યલીલાયીમ ફજાયભાાં 
એ વાલ વસ્ તા બાલે લેચામ છ.ે સ્ ર્યભાાંથી ઔાડ કયીદીન ે
ેન્ ર્ વીલડાલ ત તે ચાયવ ાાંચવથીમ લધાયે ઔીમ્ભતનુાં 
થઈ ળઔ;ે યન્તુ યલીલાયીમ ફજાયભાાં ભતુાં લીદેળી ેન્ ર્ 

ઔેલ ચાીળ ચાવ રુીમાભાાં ભે છ.ે ચાવ રુીમાભાાં 
આકુાં ળર્ટ તૈમાય ભે છ.ે સ્ થીતી એ થઈ છ ેઔે ઑપીવભાાં 
ઔાભ ઔયતાાં વાયા ખાયધાયઔમ શલે યલીલાયીમ લસ્ ત્ર 
લાયતાાં થઈ ખમા છ.ે ખુજયાતના દયેઔ ળશેયભાાં આ 

વસ્ તા લીદેળી લસ્ ત્રનુાં ધુભ લેચાણ થામ છ.ે યલીલાયીમ 
ફજાય ખયીફ ભાર્નેી વલુણટનખયી ફની ખઈ છ.ે ખયીફ 
શલે સ્ ર્યના ભોંગા ઔડાાં કયીદતાાં નથી. ભીરનુાં ઔાડ 
નથી લેચાતુાં તે ભાર્ ેઆ સ્ થીતી ણ ભશત્ લનુાં ઔાયણ છ.ે 

 અશીં વ્ મલસ્ થાતન્ત્ર ભાર્ ે ભશત્ લન પ્રશ્ન એ ઉબ 
થામ છ ેઔે આલા વાંજોખભાાં ળુાં ઔયલુાં? લીદેળથી આલત 
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આ ભાર ફન્ધ ઔયલ ઔે ચારુ યાકલ? જો ફન્ધ ઔયી 
દેલાભાાં આલે ત એ વસ્ તા લસ્ ત્ર વાથે જભેનુાં શીત 
વાંઔામેરુાં છ ેએલા રાક ખયીફને વસ્ તા લસ્ ત્રથી લાંચીત 

યશેલુાં ડ.ે અને ચારુ યાકલાભાાં આલે ત દેળની અનેઔ 
ભીર ય એની વીધી અવય થામ છ.ે ખાાંધીજીએ લો ુલે 
લીદેળી લસ્ તુની જાશેયભાાં શી ઔયી શતી. આણે 
પયીથી બુતઔાભાાં જઈને ખાાંધીજીન દૃષ્ ર્ીઔણ 

વભજલાન પ્રમત્ ન ઔયલ ડ.ે આભ ગણાાં પ્રશ્ન એલાાં 
ેચીદા છ ેજ ેલીલેઔફુદ્ધીની ઔવર્ી ઔયે એલા છ.ે ભાણવ 
ઔેલ બક  તી ઔમાટ ઔયલાને ફદરે આધુનીઔ જભાનાની 
વભસ્ માન લીલેઔફુદ્ધીથી લીચાય ઔયળે ત તેને તાના 

દુઃકના ભુીમા ક્ માાં ક્ માાં ડરેા છ ેતે વભજાળે. ત્ માયફાદ 
તેના ઉામની દીળાભાાં ખરાાં બયી ળઔાળે. ફુદ્ધીળક્ તી 
વુકની અનીલામટ ળયત છ.ે    

♦●♦●♦ 
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5 

વભાજભાાં ઔથાઔાયની ઉમખીતા ઔેર્રી…? 

અનુક્રમણીકા 

ઔૉમ્ ્ મરુ્ય અને ઈન્ ર્યનેર્ના આજના મુખભાાં શલે 
યાભઔથા ઔેન્ વયની ખાાંઠ ય જખ ભેરુઝ જલેી 
ફીનઅવયઔાયઔ ફની ખઈ છ.ે મુલાલખે એલી ઔથા 

તયપથી ભ પેયલી રીધુાં છ.ે તેભને તેભની વભસ્ માનુાં 
વભાધાન ઔથાભાાંથી ભતુાં નથી. ઔથાઔાય યાભ યાલણના 
ચલાઈને ચીઔણા ફની ખમેરા ઔીસ્ વાનુાં ીષ્ ર્ેણ 
ઔયીને રઔની ધાભીઔ બાલનાને ્ન્ ઔેળ ઔયતા યશે છ.ે 

આણે જોઈએ છીએ, ઔથાઔાય ાવે જાખતીઔ 

વભસ્ માનુાં ઔઈ ચીંતન નથી. શનુભાનજીના ુછડાાંથી 
આકી રાંઔાભાાં આખ રાખી તેનુાં લણટન તે ભરાલી 
ભરાલીન ેઔયે છ;ે યન્ત ુઔાયખીર મદુ્ધથી દળેભાાં ક્ માાં ક્ માાં 
આખ રાખી છ ે તેનુાં ચીંતન તેભની ાવે નથી. 

યાભચન્રજીએ વાખય ય વેતુ ફાાંધલાભાાં ઔેર્રી ભુશ્ ઔેરી 
લેઠરેી તેની લાત ઔયે છ;ે યન્તુ નભટદા મજનાભાાં ઔેર્રાાં 
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રઔ શલનભાાં શાડઔાાં નાકે છ ેતેની ચચાટ ઔે ચીંતા તે 
ઔયતાાં નથી. તે ાંચભશાબુતભાાં બી જતા નશ્વયદેશની 
લાત ઔયે છ;ે યાંતુ લે દશાડ ે સ્ ભળાનભાાં ફાલાભાાં 

આલતી ચીતાભાાં જ ાંખરના જ ાંખર પુાંઔાઈ યયાાં છ ેતે 
અાંખે તેભને ઔળી પીઔય નથી. રઔભાાં લધી યશેરી 
નાસ્ તીક્ તાથી તે દુઃકી છ;ે યન્તુ ફે વેઔન્ ડભાાં ચાય 
ફાઔની યપતાયથી લધી યશેરી લવતીનુાં તેભને ઔઈ દુઃક 

નથી. તે બ્રાહ્મણને દાન ઔયલાન ભશીભા વભજાલે છ;ે 
યન્તુ યક્ તદાન ઔે ચક્ષુદાન અાંખે એઔ શયપ વુદ્ધાાં 
ઉચ્ ચાયતાાં નથી. 

થડા લો ુલે લીજીના બાલ લધાયા વાભે રઔ 

તપાને ચઢ્યાાં શતાાં. પ્રશ્ન થામ છ ે જ ે વભાજ લચ્ ચે 
ઔથાઔાય જીલે છ ે તેની વભસ્ માથી તે અરીપ્ત ળી 
યીતે યશી ળઔે? તેભણે એ અાંખે નુઔતેચીની ઔયી રઔના 
ઔાન આભીને ઔશેલુાં જોઈએ– ‘ફેશદ બાલલધાય એ પ્રજા 

વાથેન અન્ મામ જરુય છ;ે યન્તુ આકયે ત એ 
બાલલધાય રઔ ફેપાભ લીજીની ચયી ઔયે છ ેતેનુાં ભાઠુાં 
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પ છ!ે ફે ભાા છી ઔય ણ આલી ચયી ના ઔય! 
શુાં ત ઔશુાં આલી યાભઔથાભાાં ણ લીજીની લધુ ડતી 
યળની ના ઔયલી જોઈએ. માદ યાક, જીલનભાાં આ 

જન્ ભના ફુયા ઔભોની વજા આલતા જન્ ભે બખલલી ડ ે
છ;ે ણ આલી ળાશીચયીની વજા ભાર્ ે આલતા જન્ ભ 
વુધી પ્રતીક્ષા ઔયલી ડતી નથી. ફદર બરા ફુયાન 
અશીંન અશીં ભે છ.ે..!' ઔેર્રા ઔથાઔાય રઔન ેઆલી 

યઔડી લાત ઔશે છ?ે 

 ઔથાઔાયએ પ્રલતટભાન અનીતી ઔે ભ્રષ્ટ્ાચાયન ે
તેભની ઔથાભાાં લણી રઈ રઔને તેભની બુરનુાં બાન 
ઔયાલલુાં જોઈએ. યાલણે ઔ ેદુમોધને ળી બુર ઔયી શતી તે 

જાણલા ઔયતાાં આણે ઔઈ બુર ઔયી યયાાં છ ે તેનુાં 
આત્ ભચીંતન લધુ પામદાઔાયઔ છ.ે 

 આદયણીમ શ્રી. ભયાયીફાુએ એઔલાય એલ 
દાલ ઔમો શત ઔે એભની યાભઔથાથી રઔભાાં વુધાય 

થામ છ.ે બરે તેનુાં પ્રભાણ ાાંચ ર્ઔા શમ ણ રઔ ય 
તેની વાયી અવય જરુય થામ છ.ે ભયાયીફાુને ઔશેલાનુાં 
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ભન થામ છ–ે જો આની ઔથાથી કયાફ રઔ વુધયતા 
શમ ત વભગ્ર દેળના શીત ભાર્ ેતભે (જરેભાાં ઔથા ઔયલાન ે
ફદર)ે ારાટભેન્ ર્ભાાં ઔથા ઔય! ઔેદી એર્રુાં નુઔવાન 

નથી શોંચાડતા જરે્રુાં યાજઔાયણી શોંચાડ ે છ.ે 
તભાયી ઔથાથી યાજઔાયણી વુધયળે ત આકા દેળન 
દશાડ પયી જળે! 

 ઔથાઔાયને વાાંબલુાં ન ખભે એલુાં એઔ વત્ મ એ છ ે

ઔે તેભની ઔઈણ પ્રઔાયની ઔથાને રઔએ બોંમ ય 
ફેવીને ભાણલાનુાં આધ્ માત્ ભીઔ ભનયાંજન ફનાલી દીધુાં છ.ે 
ભાણવ કભણ કાઈને ઔાખ પેંઔી દે છ ેતેર્રી વશજતાથી 
ઔથાઔાયની ળીકાભણ ત્ માાં જ કાંકેયીને ગયે શારત થામ 

છ.ે ગયે ખમા છી વાવુ લશુના ઝગડા, ફા દીઔયાના 
ભનદુઃક અને ભાણવ ભાણવ લચ્ ચેના લીશ્વાવગાતની 
બયભાય ુલટલત્  ચારુ થઈ જામ છ.ે ઔથાઔાય ભધુય 
શ્ રઔનુાં ખભે તેર્રુાં ખુરાફજ છાાંર્ ેતમ ભાણવના ભનન 

કાઔુલ નલ દીલવ છી ણ ખાંધાત જ યશી જામ છ.ે 
આણ વભાજ યેરલેના વાંડાવ જલે ફની ચુક્ મ છ.ે 
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એભાાં એઔાદ ર્ીુાં અત્તય છાાંર્લાથી ભના ઢખરાભાાંથી 
છુર્તી શાઈલલ્ ર્જે ફદફુન લા ણ લાાંઔ થત નથી. 
આજન સ્ લાથી ભાણવ ઈશ્વયને વુકલૈબલ દેનાયી 

જડીફુટીમી વભજ ે છ.ે ુજાાઠને ાભાાંથી છર્ઔલાની 
છર્ઔફાયી વભજ ેછ.ે અને ધભટખુરુને ાભાાંથી ઉખાયી 
રેતા લઔીર વભજ ે છ.ે પ્રજાનુાં ભાનવ યીલતટન ઔયલુાં 
અગરુાં  છ.ે આજના ઔન્ લેન્ ર્ીમા વાંતાન ઔશે છ-ે ‘યાભે 

ત્ નીને ઔાઢી ભુઔી શતી. ખાાંધીજીએ ફીડી ીધી શતી. 
ઔૃષ્ ણને વવ ખરટ્ેન્ ડ શતી. અભે ભાત્ર એઔાદ યાકીએ 
એભાાં લડીરના ભઢા ઔેભ ચઢી જામ છ?ે' 

 ભુ લાત એર્રી જ, લીતી ખમેરા મુખના દેલી 

દેલતાની લાત આ ઈન્ ર્યનેર્ના જભાનાભાાં વાલ 
અપ્રસ્ તુત ફની ખઈ છ.ે આજની વભ્  મા જુદી છ.ે પ્રશ્ન 
જુદા છ.ે આજના વાંજોખ જુદા છ.ે યાભચન્રજીના 
વભમભાાં યસ્ તા ય ડરે વનાન શાય ઔઈ ઉઠાલતુાં 

નશતુાં. આજ ેદેળની તીજોયીભાાં ડરેા યૈમતના નાણા ણ 
વરાભત યયાાં નથી. ઔઈને ઔઈના ય લીશ્વાવ યય નથી. 
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આ ઔીમુખભાાં ઔથા દ્વાયા વતીમુખના દાકરા આલા 
એર્રે દાઉદ ઈબ્રાશીભને અાંખુરીભાર રુર્ાયાના હૃદમ 
યીલતટનની લાતાટ ઔશેલા ફયાફય છ.ે લીદેળભાાં યજ દારુ 

ીત ભાણવ યજીન્દા વ્ મલશાયભાાં પ્રભાણીઔ યશી ળઔે છ.ે 
અશીં યાભનાભની ચાદય ઢી યજ ખાંખાજ ીત 
ભાણવ રાઈર્ના ભીર્ય વાથે ચેડાાં ઔયી લીજચયી ઔયે છ.ે 
ખલ્લાભાાં અખયફત્તી પેયલે છ.ે અને ત્રાજલા ધાયેરી 

દીળાભાાં ડરાલે છ.ે 

 યાભચન્રજીએ પ્રજાના શીત ભાર્ ે તાનુાં વલટસ્ લ 
અી દીધુાં શતુાં. ણ યાભના નાભે ચયી કાતા આજના 
યાજઔાયણી યાભભન્દીયથી આખ લધી ળઔતાાં નથી. 

વેંઔડ યાજઔાયણીને ત્ માાં દયડા ાડલાભાાં આલે ત 
દેળનુાં અફજો રુીમાનુાં લીદેળી દેલુાં ચુઔલાઈ જામ એર્રી 
ફેનાભી વમ્ત્તી શાથ રાખી ળઔે એભ છ.ે ઔલ્ ના ઔય, 
યાભચન્રજીને ત્ માાં ઈન્ ઔભર્કે્ષની યેડ ડ ેઅને વનાની ાર્ 

શાથ રાખે એલી ઔલ્ ના થઈ ળઔે કયી? ઔીમખુના 
ઔશેલાતા યાભબક્ તને ત્ માાં દયડા ડ ે છ ે ત્ માયે રઔની 
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આાંક શી થઈ જામ છ.ે જમરરીતા વીલામ ણ ગણાાં 
ચય એલા છ ેજ ે શજી છીંડ ે નથી ચઢ્યાાં. ભયાયીફાુન ે
એઔ પ્રશ્ન ુછલાનુાં ભન થામ છ–ે આને ઔેલી પ્રજાભાાં 

શીન્ દુસ્ તાનનુાં ઔલ્ માણ દેકામ છ?ે દારુ ીધા છીમ 
જીલનવ્ મલશાયભાાં ુયી પ્રભાણીઔ યશી ળઔતી અાંગ્રેજો જલેી 
પ્રજાભાાં... ઔે ખાંખાજ ીને મ દુન્ મલી વ્ મલશાયભાાં 
ફેઈભાની ઔયતી શીન્ દુસ્ તાની જલેી પ્રજાભાાં? ર્ીરાાં ર્ઔાાં 

ઔયી શ્રદ્ધાુ ફની યશેલા ઔયતાાં ઔઈ ણ જાતના 
આડમ્ફય લીના એઔ પ્રભાણીઔ વજ્જન ફની યશેલુાં લધાયે 
જરુયી છ.ે  

 વાંવાયની ઔઈ ણ દેયાણી જઠેાણી ચાડી ચુખરી 

ઔયી તાના તીના ઔાન બમ્બેયતી શમ ત એલી 
સ્ ત્રી ઔમા ભઢ ેભાંથયાને લખલી ળઔે? નલ દીલવ વુધી 
ાયામણભાાં ફેઠા છી ણ ભાણવ તાના વવયાને 
લાાંઔડા ભાર્ ેજાવા ચીઠ્ઠી રકત શમ ત તેલા ઔેવ ુયતી 

યાભઔથા છુર્ી ડ ેછ.ે  
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 પ્રતીઔુતા એ છ ેઔે આજના ભાણવની બીતયભાાં 
યશેર યાલણ ઔઈ વુય ભેન જલે અધીઔ 
શૉવટાલયલા વીદ્ધ થમ છ.ે એન લધ ઔેલ 

ઔથાઔીતટનથી થઈ ળઔે એલી સ્ થીતી યશી નથી. તેના લધ 
ભાર્ ેવેંઔડ દીવ્ માસ્ ત્રની જરુય છ.ે ળીક્ષણ, જ્ઞાન–લીજ્ઞાન, 
લાાંચન–ભનન, ઈભાનદાયી, ળીસ્ ત, વાંસ્ ઔાય, પ્રભાણીક્ તા, 
ભાનલતા, ફોદ્ધીક્ તા એ ફધાાં જ દીવ્ માસ્ ત્રના વભુચીત 

લીનીમખ લડ ેભાણવના બીતયના યાલણ ય લીજમ પ્રા્ ત 
ઔયી ળઔાળ.ે ફાઔી ઔથાથી ઔઈ વુધયે કરુાં? ઔરવાને વ 
ભણ વાફુથી ધુ તમ ઉજ થામ કય? 
ભયાયીફાુએ જરેભાાં ણ ઔથા ઔયી શતી. ઔેર્રા ઔેદી 

વુધમાટ? જરેની લાત છડ, ભયાયીફાુએ જરે ઔયતાાંમ 
લધુ ઔથા વભાજભાાં ઔયી છ ેતમ આજ ેજરે ઔેભ ચીઔાય 
યશે છ?ે 

♦●♦●♦ 
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6 

ભાણવ નાભે મ્ મુઝીમભ....! 

 અનુક્રમણીકા 

એઔ ભીત્રે ઔયુાં– ‘અભાયા ભશલ્લાભાાં ભન્દીયન 
એઔ ુજાયી યશે છ.ે ફવ ઉબી યકાલત શમ એભ 
અધીઔાયુલટઔ તે શાથ ફતાલીને ભારુાં  સ્ ઔુર્ય ઉબુાં યકાલ ે

છ.ે ભાયી વમ્ભતી લીના જ તે ાછરી વીર્ ય ફેવી જામ 
છ ેઅને ઉતમાટ છી આબાય વ્ મક્ ત ઔયલાને ફદરે વીર્ી 
ફવભાાંથી ઉતમો શમ એ યીતે ઝડથી યસ્ તે ડ ેછ.ે એ 
ભાણવ ચાીળ લટથી બખલાનની વલેા ઔયે છ;ે યન્તુ 
વ્ મલશાયભાાં ઔેલ અલીલેઔી છ ેતે જોઈ લીચાય આલે છ ેઔે 

ળીષ્ટ્ાચાય લીનાની કકરી ધાભીક્ તાથી પ્રબુને દુઃક થતુાં 
શમ ઔે ન શમ ભાણવને જરુય થામ છ!ે' 

 ભીત્રની લેદના લીચાયણીમ છ.ે આણી પ્રજાભાાં 
આદળટ ભાનલવ્ મલશાયની વભજ ચીંતાજનઔ યીતે છી 

છ.ે ભાણવ દેલભાાં ઔેલુાં લતે છ ે તે ઔયતાાં દુનીમાભાાં ઔેલુાં 
લતે છ ે તે યથી દેળની વાંસ્ ઔૃતીનુાં ભા નીઔે છ.ે 
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લીદેળભાાં ખુાંડ મ ‘વયી', ‘થેંક્ મ'ુ ઔે ‘ભે આઈ શેલ્  મુ?' 
જલેા ળીષ્ટ્ાચાયમુક્ ત ળબ્ દ ફરત શમ છ.ે આણે 
તછડા વ્ મલશાયની અને જાડી ફુદ્ધીની પ્રજા છીએ. 

આણી ઔામભી દર્ ભન્દીય તયપ શમ છ.ે પ્રબુબક્ તીભાાં 
આણે એર્ર વભમ લીતાલીએ છીએ ઔ ે જીલનભાાં 
ળીકલા જલેુાં ગણાં ચુઔી ખમા છીએ. 

 ્ેંચ દાળટનીઔ લલ્ તેમયે ઔયુાં છ,ે ‘આ દુનીમા 

લીચીત્રતાનુાં મ્ મુઝીમભ છ.ે તેભાાં ભાણવ વોથી લધુ 
ધ્ માનાઔટઔ ીવ છ!ે' આ લલ્ તેમયવાશેફ ખુજયાતીના 
યીચમભાાં આવ્ મા શત ત એલા નીષ્ ઔટ ય આવ્ મા શત 
ઔે ભાણવ તે જ દુનીમાબયની લીચીત્રતાનુાં મ્ મુઝીમભ 

છ.ે એ મ્ મઝુીમભના ઔેર્રાાંઔ નભુના આ યયાાં : 

(1) ખુજયાતન એઔ ખ માતનાભ ઔલી જભતી લકતે દા 
અથલા ઔઢીન એલ જોયદાય વડાઔ ફરાલે છ ે ઔ ે
ઉંગભાાં ડરેી વ્ મક્ તી ણ ઝફઔીને જાખી જામ.  
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(2) .એન.જી.વીભાાં ઔાભ ઔયત એઔ ઔભટચાયી ગયભાાં 
તાના યીલાય વાથેની લાતચીત ણ એલા ઉંચા 
વાદે ઔયે છ ે ઔે આકા ભશલ્લાએ પયજીમાત તેભની 

ઔુર્મુ્ફચમાટ વાાંબલી ડ ેછ.ે  

(3) અભાયી ડકેના ખાભન એઔ ભુકી ભશ્ ઔે ઉઠીને 
દાતણ ઔમાટ છી ઉર ઔાઢતી લેા એલ લીચીત્ર 
અલાજ ઔાઢ ે છ ે ઔે અવયગ્રસ્ ત રઔની ભીઠી નીંદય 

છીન્ નબીન્ ન થઈ જામ છ.ે 

(4) અભાયા એઔ યીચીત (પ્રાથભીઔ ળાાના આચામટ) ફ ે
લાય ચારુ ખાડીએ ઉતયલા જતાાં ર્ઔામા છ;ે છતાાં એ 
ઔઈ જીલરેણ અઔસ્ ભાતની પ્રતીક્ષાભાાં શમ તેભ શજી 

તાની આદત ય અર્ર છ.ે  

 આ માદી શજી રાાંફી થઈ ળઔે; યન્તુ એઔ 
અન્તીભ ઉદાશયણ જોઈ આખ લધીએ. એઔ લાચઔભીત્ર 
તેભના ત્રના ભથાે ‘નભઃ ળાાંતાજમ તેજવે' એલુાં ધાભીઔ 

વુત્ર અચુઔ રકે છ ે (દયેઔ ત્રભાાં પયીમાદ ઔયે છ ે ‘તભે 
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ત્રન જલાફ ઔેભ નથી આતા?'); યન્તુ તેભનુાં ુરુાં  
વયનાભુ, ીનઔડ, પનનમ્ફય લખેયે ઔળુાં રકતાાં નથી. 
તેભને પ્રત્ મતુ્તય ળી યીતે આલ? (ડામયીના ઔણ જાણે 

ઔમા કુણાભાાં એભનુાં વયનાભુ રકામેરુાં શમ ઔે ન ણ 
શમ...) અભાયા એઔ સ્ નેશી લી ત્રના ભથાે ‘રુમ્ ... 
જમ જરાયાભ... શ્રીયાભ' એલુાં તેલુાં રકે છ ે ણ તાયીક 
નથી રકતા.  

 આણે આલુાં ઔેભ ઔયીએ છીએ? 

જીલનની નાની નાની ફાફતભાાં આણે ઔેલી યીતે 
લતીએ છીએ તેન આધાય આણાં ળીક્ષણ, આણાં 
ગડતય, આણાાં વાંસ્ ઔાય અને આણી આાંતયવઝુ ય 

યશેર છ.ે આણે ત્ માાં ફશુધા રઔ ફુદ્ધીદાયીરમથી 
ીડામ છ.ે ળીસ્ ત, વાંસ્ ઔાય, વભજદાયી, વોજન્મ લખેયે 
ફાફતભાાં આણી છફી કાવ વન્તઔાયઔ નથી.  

અભાયા ફેંઔભેનેજયને એઔ લીચીત્ર અનુબલ 

થમેર. એભના એઔ યીચીતને ત્ માાં એભણે લશેરી વલાયે 
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ઔઈન ર્રેીપનીઔ વાંદેળ ઔશેલા જલાનુાં થમુાં. ખૃશીણીએ 
એભને સ્ ર્ીરના ્ મારાભાાં ાણી આ્ મુાં. એભણે ભઢ ેભાાંડુ્યાં 
ઔે તુયત એભનુાં ભ ઔર્ાણાં થઈ ખમુાં. એભના ભભાાંથી પ્રશ્ન 

વયી ડ્ય, ‘ખઈ ઔારે યાતે્ર તભાયે ત્ માાં નનલેજ યાંધામુાં 
શતુાં?' ેરા ફશેને વશેજ વાંઔચાઈને શા ઔશી એર્રે એ 
જયા લધુ ખુસ્ વે થઈ ફરી ઉઠ્યા, ‘દીલાર ય શાયફન્ધ 
બખલાનના પર્ા રખાડ્યા છ.ે યજ વલાયે ફધા ભાા 

અને દીલા દીલેર્ ઔય છ ણ જયા એર્રુાં ત ળીક ઔ ે
ગયે આલનાયને ખાંધાતા ગ્ રાવભાાં ાણી ના અામ! એઔ 
ભાા છી ઔય ત ચારળે ણ લાવણ ચખ કાાં યાક 
વભજ્ માાં?' ને એ લડીર તે ઔમ વાંદેળ આલા આવ્ મા 

શતા તે બુરીને ઔડલા ભને ગયે ચાલ્ મા ખમા. ેરી 
ખૃશીણીને ળીકાભણ આી ળઔામ એલ એભન વમ્ફન્ધ 
શત તેથી તે ખુસ્ વ ઔયી ળક્ મા. તેભને સ્ થાને ઔઈ 
અજાણ્ મ ભાણવ શત ત તેણે ખાંધાતા ાણી બેખ 

ખુસ્ વાન ગુાંર્ડમ  ખી જલ ડ્ય શત.  
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ગણાના ગયભાાં લાવણની સ્ લચ્ છતા ઔાભલાીની 
ભુનવપી ય છડી દેલાતી શમ છ.ે ભશેભાન વભક્ષ ગયનુાં 
કયાફ ચીત્ર યજુ ના થામ તે જોલાનુાં ઔાભ કાવ ત 

ખૃશીણીનુાં શમ છ.ે (વો પ્રથભ ત લશેરી વલાયે ગયે 
આલનાયને ાણી ના આ ત ઔળુાં કર્ુાં નથી. આભમે 
આણે ત્ માાં ાણીની વભસ્ મા લોથી ચારે છ.ે ભશેભાન 
ભાાંડ એઔાદ ફે ગુાંર્ ાણી ીને ગ્ રાવ ાછ આે છ.ે 

ફાઔીનુાં ાણી આણે ઢી નાાંકતા શઈએ છીએ.) 
ભશેભાનનુાં જરાનથી સ્ લાખત ઔયલાની આણી 
વાાંસ્ ઔૃતીઔ પ્રણારી છ.ે એથી ાણી આ ત એલી 
વભ્ મતાુલટઔ આ ઔે ન ીલુાં શમ તમ ગુર્ડ ી રેલાનુાં 

ખભ.ે જભે ઔે યવડાભાાં યજ લયાતા સ્ ર્ીરના ચાર ુ
લયાળના ્ મારાભાાં આલાને ફદરે વુાંદય ર્રભેાાં, ઔાચના 
સ્ લચ્ છ ગ્ રાવભાાં ાણી ેળ ઔય ત આખાંતુઔને ઉત્તભ 
ભશેભાનખતી ભાણ્ માની આનન્દજનઔ અનુબુતી થામ. જ ે

ાણીભાાં ગયની વભ્ મતા બી શમ તે ાણીની ભીઠાળ 
ઔાંઈઔ ય શમ છ!ે  
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લાત નનલેજની નીઔી છ ે ત એઔ ફે ફીજા 
મ્ મઝુીમભની ભુરાઔાત રઈએ. ઔ– ઑયેર્ીલ ફેંઔભાાં ઔાભ 
ઔયતા એઔ ચુસ્ ત ધાભીઔ ભાણવને શુાં કુાં છુાં જણેે 

એઔ વીકામ (યફય સ્ ર્મે્ ) ફનાવ્ મ છ.ે તેભાાં રખ મુાં છ–ે 
‘ભાાંવ, ભચ્ છી, દારુ ત્ મજો વલાય વાાંજ પ્રબુને બજો...!’ એ 
સ્ ર્મે્  તે દયેઔ ચરણી નર્ ય ભાયી તાના ધાભીઔ 
લીચાયન પ્રચાય ઔયે છ.ે લાત આર્રી જ શત ત ઠીઔ 

ણ એ વ્ મક્ તીના ઉયી અધીઔાયી ઔશે છ ે : ‘એ એઔ 
નમ્ફયન દમ્બી અને ઔાભચય ભાણવ છ.ે લકત ભે ત 
યાભનાભની ચડી રકલા ફેવી જામ છ ેયન્તુ લીનન્તી 
ઔયીએ તમ ચઢરુેાં ઔાભ ઔયલાનુાં ઔઈને ઔઈ યીત ેર્ાે છ ે

એથી નાછુર્ઔે અભાયે રડ કેંચલ ડ ેછ!ે' 

ભાણવના અફોદ્ધીઔ આચયણન એઔ લધુ નભુન 
જોઈએ. એઔ ્ાર્ટભેન્ ર્ના ાાંચભા ભાેથી એઔ છઔય 
નીચે ગ્રાઉન્ ડ પરય ય યશેતા ભાણવને ઔશી ખમ– 

‘તભને ભાયા ્ ા અજ ટન્ ર્ ફરાલે છ!ે' ેરા બાઈને દભ 
અને લાન વ્ માધી શત. છતાાં ‘અજટન્ ર્' ળબ્ દને ભશત્ લ 
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આી ધીભે ધીભે ાાંચ દાદય ચઢી ઉય ખમા અને ુ્ુાં 
ત ઔશે, ‘કાવ ઔાભ નથી... ાાંચવ રુીમા ઉછીના જોઈએ 
છ.ે ફાફાને નઔયી ભી ખઈ છ.ે.. વત્ મનાયામણની ઔથા 

ભાની શતી તે ઔયાલલી છ!ે' ેરી ગયડી વ્ મક્ તીએ 
વમ્ફન્ધની ળયભે ૈવા ભાર્ ે શા ઔશી ણ ભનભન એ 
વભવભી યયાાં ઔે ઉછીના ૈવા ભાર્ ે ભાયા જલેા દભીમર 
ભાણવને ાાંચ દાદય ચઢાલલાને ફદરે એ જાતે ન આલી 

ળક્ મા શત? અથલા પન ઔમો શત ઔે ફાફા જોડ ેચીઠ્ઠી 
ભઔરી ળક્ મા શત. એર્રેથી જ ના ત્ મુાં. ઉતયલા જતા 
શતા ત્ માાં લી ેરા બાઈની ત્ નીએ એભના શાથભાાં ળેઔ 
ઔયલાની ઔથી ઔડાલતાાં ઔયુાં– ‘જયા ત્રીજ ે ભાે 

ચાંાફેનને આ ઔથી આી દેજોને... એઔાદ ભશીનાથી 
અભાયે ત્ માાં ડી છ.ે રાવ્ મા શતા તે આલાનુાં બુરી ખમા 
છીએ. તે ળધતાાં શળે...!'  

ફાલ્ મઔાની ઔાંઈઔ આલી જ ગર્નાનુાં સ્ ભયણ થામ 

છ.ે અભાયા ાડળભાાં યશેતી એઔ સ્ ત્રી ગણીલાય યાલ 
ઔયતી, ‘પરાણી ફાઈ વત્ મનાયામણન ળીય ળેઔલા ભાયી 
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ીત્તની તેરી રઈ ખઈ છ.ે ભશીન થમ તમ શજી 
આી નથી ખઈ... શુાં જાતે રેલા જઈળ ત્ માયે જ આળે!'  

ભાન મા ના ભાન ણ જીલનવ્ મલશાયની આલી 

નાની નાની ફાફત (રીર્ર ઔર્ટવીઝ) ભાર્ ે આણે ધભટ 
ઔયતાાં ળીક્ષણ (ગડતય)ય લીળે આધાય યાકલ ડ ેછ.ે 
આણે ઔથા બરે ઔયાલીએ; ણ ઔઈને વ્ મથા થામ એલુાં 
આચયણ ના ઔયીએ. ભાાંવ–ભચ્ છી–દારુ–તાડી છડ એલ 

પ્રચાય ઔયતા ઔઈ આસ્ તીઔ ઔાભચય ઔયતાાં દારુ ીને 
તનતડ ભશેનત ઔયતા નાસ્ તીઔ ઔભટચાયી પ્રત્ મે ભને લધુ 
ભાન છ.ે બખલાનની ભુતીને યજ ખાંખાજભાાં નલડાલીન ે
ળુધ્ ધ યાકતાાં એઔ ઔાઔાનુાં ભેરુાં દાાંર્ ધતીમુાં જોઈને શુાં 

લીચાયી યશુાં છુાં– બખલાન જલેી યભ ળુધ્ ધ, નનલળેફર 
ચીજને નાશઔ ધ ધ ઔયલાને ફદરે ભાણવ તાની 
જાતને જ સ્ લચ્ છ યાકત શમ ત બખલાનનેમ તે જરુય 
ખભ!ે શુાં બખલાન શોંઉં ત દયેઔ ુજાયીને સ્ લ્ નભાાં દળટન 

દઈને લૉનીાંખ આી દઉં– દસ્ ત, અડધ ઔરાઔ ભારુાં  
ભન્દીય ભડુાં કરીળ ત શુાં તાયી વાભે ઔઈ ડીવી્ રીનયી 
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એક્ ળન નશીં રઉં; ણ યજ તાયે દાઢી ઔયલાનુાં પયજીમાત 
છ!ે વત્ વાંખ છડી ઔઈની સ્ ભળાનમાત્રાભાાં જનાય ઔે 
બખલાનની આયતી છડી એમ્બ્મુરન્ વ ભાર્ ે દડી જનાય 

ભાણવને શુાં વાચ ધાભીઔ ખણાં! વુલણટઔાય ગયેણા ય 
ફાયીઔ નઔળીઔાભ ઔયી તેને છલેર્ની વુાંદયતા ફક્ષે છ ેતે 
યીતે ભાણવ ણ આદળટ ભાનલવ્ મલશાય અને ળીષ્ટ્ાચાય 
લડ ેઆદળટ નાખયીઔ ફની ળઔે છ.ે મઔીન ભાનજો ભીથ્ મા 

ધભટઝનુનને ઔાયણે જ ેદેળભાાં ભન્દીય ભસ્ જીદ તુર્લાાં રાગ્ માાં 
છ ે તે દેળને આદળટ નાખયીઔની જરુય શેરાાં ક્ માયેમ 
નશતી એર્રી આજ ેછ!ે 

♦●♦●♦ 
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7 

ભન્દીય : શ્રદ્ધાુ ભાર્ ે
બખલાન કયીદલાનુાં ળૉીંખ વેન્ ર્ય..! 

અનુક્રમણીકા 

એઔ ભીત્રે ફચુબાઈને ુ્ુાં, ‘યૅળનારીઝભ' એર્રે 
ળુાં?' જલાફભાાં ફચુબાઈએ એઔ લાતાટ ઔશી. ઔડઔડતી 
ઠાંડીભાાં લાાંદયાની ભીર્ીંખ ભી. ઠાંડીથી યક્ષણ ભે તે 
ભાર્ ેતેભણે ‘ળીતનીલાયણ મજ્ઞ' ઔયલાનુાં વલાટનુભતે ઠયાવ્ મુાં. 

આકુાં જ ાંખર કુાંદી તેભણે ચણઠી બેખી ઔયી અને તેન ે
અગ્ની વભજી પુાંઔ ભાયલા રાગ્ મા. ઝાડ ય તાના 
ભાાભાાંથી એઔ ચઔરી આ ફધુાં જોઈ ભુછભાાં શવી યશી 
શતી. ચઔરીએ નીચે આલી લાાંદયાને ઔયુાં– ‘બાઈ 

ચણઠીથી ઔદી આખ પ્રખર્ી ળઔે નશીં. ભાર્ ેમજ્ઞની લાત 
છડ ને ઠાંડીથી ફચલુાં શમ ત અભાયી જભે ગય ફનાલીન ે
યશ!' લાાંદયા આસ્ તીઔ શતા. તેભને રાગ્ મુાં ઔે આ 
ર્ચુઔડી ચઔરી તેભનુાં અભાન ઔયી યશી છ.ે તેભણે 
ચઔરીને ઔયુાં– ‘શે ભુકટ ચઔરી, આ ફુદ્ધીન નશીં શ્રદ્ધાન 
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લીમ છ.ે શ્રદ્ધા શમ ત ચણઠીભાાંથીમ આખ પ્રખર્ી ળઔે. 
તુાં અભાયી ધાભીઔ બાલનાને ઠવે શોંચાડ ે છ.ે તને ળી 
યીતે ભાપ ઔયી ળઔામ!' ઔશી લાાંદયાએ ચઔરીને ભાયી 

નાાંકી. અને લાાંદયા ણ ભુછભાાં શવલા રાગ્ મા. તાત્ મટ 
એર્રુાં જ ઔે યૅળનારીઝભ એલી ભુછ છ,ે જ ે શમ ત 
ચઔરીનેમ શમ છ ેઅને ના શમ ત લાાંદયાનેમ નથી 
શતી! ફચુબાઈએ અાંતે ઉભેમુાં– ‘આખ ેર્ાલલા ચણઠીભાાં 

પુાંઔ ભાયલી તે અન્ધશ્રદ્ધા ઔશેલામ અને રાઔડાાં બેખાાં ઔયી 
દીલાવી લડ ે તે વખાલલાની ઔળી ઔયલી તેન ે
યૅળનારીઝભ ઔશેલામ!' 

આસ્ તીઔની ઈશ્વય આસ્ થાનાાં ઔાયણ ભશદ અાંળે 

પ્રાઔૃતીઔતા વાથે વાંઔામેરા છ.ે પ્રાયમ્બભાાં વુમટ, ચન્ર, 
તાયા, ધયતી, આઔાળ, લયવાદ જલેાાં ઔુદયતી યીફથી 
પ્રબાલીત થઈ ભાણવ ઈશ્વયને ભાનલા પ્રેયામ શત. 
જાદુખય ઔ.ે રાર. તાના જાદુની ઔયાભત વભજાલે તે 

છી જાદુનુાં ઔઈ આશ્ચમટ યશેતુાં નથી. તેભ લીજ્ઞાને એઔ 
છી એઔ ફધાાં જ પ્રાઔૃતીઔ યશસ્ મન દાટપાળ ઔમો છ.ે 
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આદીભાનલ લીજી અને લાદના ખડખડાર્થી ડયત 
શત. આજન આદીલાવી લયવાદને દેલ ભાની ુજત 
નથી ઔે લીજીથી ડયીને ઝુાંડાભાાં વન્તાઈ જત નથી. ધભટ 

ઔે બખલાન લીેના લીચાય ભાણવને ુલટજો ાવેથી પ્રા્ ત 
થતાાં શમ છ.ે ણ જભે પાનવ ખમાને ઈરેઔર્રીઔ ફલ્ ફ 
આવ્ મા તેભ આસ્ તીઔતા ખઈ અને નાસ્ તીઔતા આલી એલુાં 
થમુાં નથી. શા, દફાતા ખરે યૅળનારીઝભન પ્રલેળ થઈ 

ખમ છ;ે ણ આજમે દુનીમાભાાં આસ્ તીઔની ફશુભતી છ.ે 

આણી ધભટપ્રધાન વાંસ્ ઔૃતીભાાં દેલીદેલતાની 
ફરફારા યશી છ.ે ભાણવ વભજણ થામ ત્ માયથી 
તાના ભાફાે અનાલરેાાં દેલીદેલતાને ુજલાનુાં ચાર ુ

ઔયે છ.ે ભર્ થઈ તે બખલાન લીળે ઔલ્ ના ઔયે છ ેત્ માયે 
તેની નજયભાાં તેણે ભાનેરા દેલની ભુતી વશજણે ઉવે 
છ.ે તે તાના દેલને વષૃ્ટ્ીના એઔ ભાત્ર વાચા બખલાન 
તયીઔે જુએ છ.ે એઔ ફાઔ યીક્ લ થામ ત્ માાં વુધીભાાં 

બખલાન લીળે એર્રી ફધી ચભત્ ઔાયીઔ લાત વાાંબે છ ે
ઔે તેના દીરભાાં બખલાન લીળે એઔ વુયભેન તયીઔેની 
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ઈભેજ ફાંધામ છ.ે ઈશ્વય વલટળક્ તીભાન છ.ે તે ધાયે ત ે
ચભત્ ઔાય ઔયી ળઔે છ.ે ઈશ્વયની યાત દશાડ ુજા ઔયીળુાં 
ત આણાાં વલટ દુઃક દુય થઈ જળે. ઈશ્વયને નશીં બજીળુાં 

ત આણે નઔટભાાં જઈળુાં... એલી ભ્રાભઔ ભાન્ મતાના 
વાંસ્ ઔાય લચ્ ચે ફાઔ ભર્ુાં થામ છ.ે છી ફને છ ેએલુાં ઔે 
ઔાક્રભે તે ભાનવીઔ ુખ તતા શાાંવર ઔયે છ ે ત્ માયે 
ફાણની ફીજી ફધી ખેયવભજો ફદરામ છ;ે ણ ઈશ્વય 

લીળેની યમ્યાખત ભાન્ મતા ફદરાતી નથી. યીણાભે 
આણ લીજ્ઞાનળીક્ષઔ ણ ફાધા આકડી, જન્તય ભન્તય 
અને બખત બુલાભાાં ભાને છ.ે (લો ુલે જાભનખયની 
ઔરજેભાાં લીજ્ઞાન બણાલતા એઔ ખુજુ પ્રૉપેવયે ઈશ્વયને 

પ્રા્ ત ઔયલા તાના જ ુત્રન ફરી ચઢાવ્ મ શત, એર્રુાં 
જ નશીં તેણે જણાવ્ મુાં શતુાં ઔે તેણે ઔળુાં જ કર્ુાં ઔમુાં નથી!') 
પ્રત્ મઔે શ્રદ્ધાુ ાવે તાના બખલાન લીળેના ચીત્ર ફશુ 
સ્ ષ્ટ્ છ;ે ણ દયેઔના ચીત્ર જદા જુદા શમ છ.ે એઔ 

જણના બખલાનન ફીજાના બખલાન જોડ ે ભે કાત 
નથી. ફધાાં બખલાનભાાં ભાને છ;ે ણ ફધાાંના બખલાન 
જુદા શમ છ.ે ભાણવભાાં એઔતા શમ ળઔે; ણ 
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બખલાનભાાં એઔતા શતી નથી. એ ભાની રીધેરા 
બખલાનની યક્ષા કાતય ભાણવએ આજમટન્ત અનેઔ 
મુદ્ધ ઔમાાં છ.ે 

થડાાંઔ ભાણવને ભડ ે ભડ ે વભજાઈ યયુાં છ ે ઔે 
ઈશ્વય આણી પ્રાથટના વાાંબત શમ ઔે ના શમ; ણ 
ભાણવના યજીન્દા જીલનભાાં ઈશ્વયની ઔઈ દકર નથી. 
ભાણવ કુન ઔયે ત તે કપા થત નથી અને કેયાત ઔયે ત 

તે કુળ થત નથી. વદીથી ચારતી આલેરી ઈશ્વયની 
નીષ્ ક્રીમતાથી તે એભ ભાનલા પ્રેયામ છ ેઔે આ ૃથ્ લીરઔભાાં 
ચભેય ભાનલીની વત્તા પ્રલતે છ.ે ભાણવ જ દુનીમાન 
વાચ ઔતાટશતાટ છ.ે દુનીમાન દસ્ તાલેજ ઈશ્વયે ભાણવને 

નાભે ઔયી દીધ છ.ે એથી ફાણના વાંસ્ ઔાયલળ ભાણવ 
ઈશ્વયને બજ ેછ ેકય ણ તેનાથી ડયત નથી. તે ભાને છ ે
ઔે ુજા એ પ્રબુન આદેળ નથી ભાણવની 
આધ્ માત્ ભીક્ તાભાાંથી ઉબી થમેરી સ્ લૈચ્ છીઔ યવભ છ!ે 

ભાણવને ઈશ્વયના ભાભરાભાાં ઔઈએ વોથી લધ ુ
નુઔવાન શોંચાડ્યુાં શમ ત આણા વાધુવાંત અન ે
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ધભટખુરુએ! તે ાવે ઈશ્વય અને વૃષ્ટ્ી અાંખેનુાં ઔઈ 
લૈજ્ઞાનીઔ જ્ઞાન શતુાં નથી. બખલા લસ્ ત્ર શેયી શીભારમ 
ચાલ્ મા જલુાં એ ધભટની ઔે ઈશ્વયીમ જ્ઞાનની વાફીતી નથી. 

શીભારમભાાં ત ઔયતા વાધુ વાંત ઔયતાાં યડ ય રાયી 
કેંચત એઔ ભજુય દુનીમાને લધુ ઉમખી શમ છ.ે એલા 
વાધુ ભાનલ લવતી લચ્ ચે આલે છ ે ત્ માયે બખલાન 
લીળેના અતાઔીઔ લીચાયન પ્રચાય ઔયે છ.ે ક્ માયેઔ લી 

એલા ફાલા બક્ તન ે ઠખલાથી ભાાંડી વેક્ વ ઔોબાાંડ 
આચયલા વુધી શોંચી જામ છ.ે તેભણે યાણે ાલુાં 
ડરુેાં બ્રહ્મચમટ ફાંડ ઔાયે છ ેત્માયે શ્રદ્ધાનુાં ળીમ રુાંર્ામ 
છ.ે એલા વાધુની વેક્ વરીરાની વીડી શલે ફજાયભાાં 

ભતી થઈ ખઈ છ.ે 

આણી બી પ્રજાને ઈશ્વયના નાભે છતેયાલાની 
લોથી એલી પાલર્ આલી ખઈ છ ેઔે ‘વત્ મળધઔ વબા’ની 
ળી ભજાર ઔે તેભને છતેયાતાાં ફચાલી ળઔ?ે તેભની 

અન્ધશ્રદ્ધા ખેયેન્ ર્ડે છ.ે તેભની અન્ધશ્રદ્ધા ય 
આઈ.એવ.આઈ.ન ભાઔો રાગ્ મ છ.ે (ભશેવાણા જીલ્લાના 
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છાણત ખાભે એઔ પ્રાથભીઔ ળાાના ત્રણ ળીક્ષઔને એઔ 
ખઠીમ ઈશ્વયના દળટન ઔયાલલાને ફશાને ઠખી ખમ શત. 
એભ ઔશી ળઔામ ઔે ેરા અન્ધશ્રદ્ધાુ ળીક્ષઔ ઔયતાાં એ 

અબણ ખઠીમ લધુ શોંળીમાય શત. ાઔુાં છતેયામા છીમ 
ળીક્ષઔના ભુકભાાંથી ઉદ ખાય વયી ડ્યા– ‘બખલાનન ે
ખમ્ મુાં તે કરુાં ... એ દુષ્ટ્ને બખલાન વજા ઔયળે...!') 

પ્રજાના ભાનવ ય પ્રાયમ્બથી જ ધભટ અને 

બખલાનન ચભત્ ઔૃતીુણટ પ્રબાલ યય છ.ે આણા ફશુધા 
ધભટગ્રાંથભાાં તયેશ તયેશના ચભત્ ઔાય દળાટલામા છ.ે ભાંત્રથી 
ફાઔ ેદા થમા છ.ે નકભાાંથી અગ્ની પ્રખટ્ય છ.ે ભુત્ મ ુ
ાભેરી વ્મક્ તી વાંતના આળીલાટદથી ુનઃ જીલીત થઈ છ.ે 

ાી ય દેલની કપા દષ્ટ્ી થતાાં તે ફીને બસ્ ભ 
થઈ ખમા છ.ે આ ફધાાં ચભત્ ઔૃતીુણટ લણટન ઔ ે
વીયીમરભાાં દળાટલાતા દેલના અરોઔીઔ ચીત્રણથી 
આસ્ તીઔને ઈશ્વય લીળેની યમ્યાખત ભાન્ મતાભાાં લધુ 

લીશ્વાવ ફેવે છ.ે એઔ ળીક્ષીઔાને શાથભાાં પુર રઈને 
યાભામણ વીયીમર જોતાાં ભેં નજયે જોઈ છ.ે વીયીમર ુયી 
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થામ ત્ માયે તે ર્ીલી તયપ પુર પેંઔીને ખે રાખે છ.ે આણે 
ત્ માાં ધભટ અને બખલાનની ફાફતભાાં બણેરા અને અબણ 
લચ્ ચે કાવ તપાલત શત નથી. 

બખલાન એર્રે તેભને ભન ‘ભશાબાયત'ની 
વીયીમરભાાં વાત ગડાન યથ દડાલતી યાક્રભી શસ્ તી! 
જનેા એઔ ફાણથી દળ ભાથાલા યાલણ ઢી ડ ેછ ેએ 
યાભને ઔઈ વભગ્ર વૃષ્ટ્ીન બખલાન ભાને છ ેત લી ઔઈ 

ઔૃષ્ ણન!ે તાત્ મટ એર્રુાં જ ઔે ધભટગ્રાંથ તેભને ભાર્ ેબખલાન 
અાંખેની ખાઈડ છ.ે ભન્દીય ઔે તીથટસ્ થને તે બખલાન 
કયીદલાનુાં ળૉીંખ વેન્ ર્ય વભજ ે છ ે અને વાધુવાંત ઔે 
ખુરુ તેભને ભન બખલાનના ળેયબ્રઔય છ.ે આભ ધભટ 

અને ઈશ્વયના ઔવુાંફર યાંખે યાંખામેરી આણી પ્રજા વભક્ષ 
જ્ માયે જ્ માયે બખલાન લીળેના લાસ્ તલીઔ વત્ મ યજુ 
ઔયલાભાાં આલ ેછ ે ત્ માયે આસ્ તીઔ ભાર્ ેએ તેજાફ વભા 
દાશઔ ફની યશે છ.ે ઈશ્વયના અસ્ તીત્ લના લીયધથી 

ઈશ્વયને ઔઈ નુઔવાન થતુાં નથી; ણ ભાણવના દીરભાાં 
ફાંધામેરુાં વદી જુનુાં શ્રદ્ધાનુાં ભન્દીય ધયાળામી થઈ જામ 
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છ ે ત્ માયે ફાફયી ભસ્ જીદ જલે શફા ભચી જામ છ.ે 
વનાની રખડી વભજી જનેે જીન્દખીબય ફેંઔના રઔયભાાં 
જાલી યાકી શમ તે રખડી રકાંડની નીઔે ત ભાણવ 

આગાત ામ્ મા લીના યશી ળઔત નથી. તાના દીરભાાં 
વદીથી સ્ થાીત થમેરી ખાઢ ઈશ્વયશ્રદ્ધાનુાં ડીભરીળન 
થામ છ ેત્ માયે ભાણવ શચભચી ઉઠ ેછ.ે 

♦●♦●♦ 
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8 

વૃષ્ ર્ીનુાં વજ ટન... અઔસ્ ભાત ઔે આમજન...? 

અનુક્રમણીકા 
 

ભાણવ ઔેલી યીતે જન્ ભે છ ે તેનુાં જ્ઞાન ભાણવને 
પ્રા્ ત થઈ ળક્ મુાં છ;ે ણ તે ળા ભાર્ ેજન્ ભે છ ેતેન જલાફ 
શજી તેને જડ્ય નથી. પ્રશ્ન થામ છ ે ખબાટળમભાાં સ્ ત્રી–
ુરુના ફીજના વાંમજન લડ ેખબટધાયણની પ્રક્રીમા થલી 

એ ઔાભખીયી ઔની છ?ે ઔણ ઈચ્ છ ેછ ે ઔે સ્ ત્રી–ુરુના 
ભીરનથી પ્રજોત્ ત્તી થલી જોઈએ. એથીમ ભશત્ લન પ્રશ્ન 
એ છ ેઔે ભાણવે ળા ભાર્ ેજન્ ભલુાં જોઈએ? ભાણવ ન જન્ ભે 
તે ઔને યલડ ે એભ નથી? વદીથી સ્ ત્રીનુાં ખબાટળમ 

સ્ લમાંવાંચારીત મન્ત્રની જભે પ્રજોત્ ત્તી ઔયતુાં યયુાં છ.ે એ 
ગર્ના ાછ ઔન શાથ છ?ે ભાણવે આલા ગણા પ્રશ્નન 
તાતણ ઔડી ભુ ુણી વુધી શોંચલાની ઔળી ઔયી છ.ે 
તે આકા પ્રવેવભાાંથી શ્રદ્ધાન જન્ ભ થમ છ.ે  

 શ્રદ્ધાુને ઉદ બલતા થડાઔ લધુ પ્રશ્ન જોઈએ. 
ુરુ ઔયતાાં સ્ ત્રીનુાં દૈશીઔ ફન્ધાયણ નાજુઔ અન ે
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વૌંદમટભાંડીત શમ છ.ે ુરુ દૈશીઔ યીતે થડ વકત અને 
સ્ લબાલે ફયડ શમ છ.ે ફન્ નેના દેકાલથી ભાાંડી પ્રઔૃતી 
અને ભનળાયીયીઔ રક્ષણ લચ્ ચે આર્ર ખાઢ તપાલત ળા 

ઔાયણે છ?ે ઔણે યાખ મ છ ેએ તપાલત? એલી બીન્ નતા 
યાકલાન આળમ ળ શમ ળઔે? ુરુને ફયછર્ દાઢી 
આી અને સ્ ત્રીન ચશેય ઔભ ફનાવ્ મ. ળુાં એ ઔેલ 
એઔ અઔસ્ ભાત શળે? સ્ ત્રી થઔી ફાઔનુાં ેદા થલુાં એ 

સ્ લમમ્  એઔ અત્ મન્ત અદ બુત અને ઐશ્વમટભમ ગર્ના છ.ે 
(અરફત્ત લવતીલીસ્ પર્ને ઔાયણે ઉદ બલેરી ખમ્બીય 
યીસ્ થીતીને ઔાયણે શલે એ પ્રઔાયના ઐશ્વમટન આણે 
વોએ ઈન્ ઔાય ઔયલ યય. એલી નાસ્ તીક્ તાભાાં જ 

ભાણવજાતનુાં બરુાં છ!ે)  

 વૃષ્ટ્ીભાાં યજફયજ એલી ગર્ના ફને છ ે જભેાાં 
ભાણવને યભેશ્વયન યીચમ થામ છ.ે ઔેર્રાાંઔ વાધાયણ 
પ્રશ્ન જોઈળુાં ત વભજાળે ઔે વૃષ્ટ્ીનુાં વજ ટન ઔયનાય ઔણ 

છ ે તે આણે જાણતા નથી; ણ તેની પ્રત્ મેઔ યચનાભાાં 
ફુદ્ધીુલટઔનુાં આમજન જોઈ ળઔામ છ.ે જભે ઔે ફાઔના 
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જન્ ભની જલાફદાયી સ્ ત્રીને ભાથે નાકીને એણે ુરુન ે
સ્ તન આ્ માાં શમ એલુાં અલીતરુાં  ઔમુાં નથી. અથલા સ્ ત્રી 
ુરુ, ફન્ નેને વયકાાં જનન અલમલ આલાની બુર 

ઔયીને પ્રજોત્ ત્તીની ળક્ મતાના દ્વાય ફન્ધ ઔયી દીધાાં શમ 
અલુાંમ ઔમુાં નથી. ફીજો પ્રશ્ન એ છ ે ઔે સ્ ત્રી ુરુ બેખાાં 
થલાથી ળા ભાર્ ેફાઔ ેદા થામ છ?ે લીજ્ઞાન ફાઔ ેદા 
થલાની તભાભ ઔુદયતી પ્રક્રીમાન તાખ ભેલી ળક્ મુાં છ.ે 

ફરઔે શલે ત લીજ્ઞાને ઔુદયતની એ પ્રક્રીમાનુાં અનુઔયણ 
ઔયીને ર્સે્ ર્ટ્યુફ ફેફી જન્ ભાલલાભાાં ણ વપતા ભેલી 
છ;ે ણ ફાઔ ળા ભાર્ ે ેદા થામ છ ે એન જલાફ 
લીજ્ઞાન ાવે નથી. ઋતુ ઋતુના ભવભી યીલતટન અન ે

પ્રઔૃતીની રીરા જોતાાં એલુાં અલશ્ મ રાખે છ ેઔે આ ફધુાં 
વાલ ઔાયણ લખય થમુાં નથી. ્ રાનીંખ લખય થમુાં નથી. 
અઔસ્ ભાતે ઉત્ ન્ ન થઈ ખમુાં નથી. ઔઔની ફુદ્ધી એ ફધાભાાં 
લયાઈ છ.ે 

 વજ ટનશાયના અદો ર સ્ લરુન ખ માર આલત નથી; 
ણ ભાણવની દયેઔ ળધભાાં ચકામવ ઔામટઔાયણના 
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લૈજ્ઞાનીઔ વીદ્ધાાંત વભામેરા શમ છ,ે તેભ વૃષ્ ર્ીના વજ ટન 
ાછ ણ ઔઈઔનુાં બેજુ લયામુાં શમ એલુાં પ્રતીત થામ 
છ.ે ઔઔે ચકામવ શેતુ ભાર્ ેચકામવ ચીજલસ્ તુનુાં વજ ટન 

ઔમુાં છ.ે ઠાંડી, ખયભી, લયવાદ જલેી ગર્ના જ નશીં શલા, 
ાણી, પ્રઔાળ, કયાઔ, ઑક્ વીજન જલેી અનેઔ 
જીલનજરુયીમાતની વ્ મલસ્ થા ાછ ઔઈઔનુાં આમજન છ.ે 
ઔઔન શેતુ છ.ે ઔઔન ઔળઔ ઈયાદ છ.ે નશીંતય 

વદીથી ભાણવજાત વ્ મલસ્ થીતણે જન્ ભે છ ે અને ભયે 
છ.ે અઔસ્ ભાતે ઔઈ ભાણવ ત્રણવ લટ ઔેભ જીલત નથી? 
અઔસ્ ભાતે ઔઈ ભાણવ અભય ઔેભ થઈ જત નથી? ઔના 
અદૃશ્ મ દયી વાંચાયથી એ ફધુાં થામ છ?ે એ ઔીભીમાખય 

ઔણ છ.ે.. ક  માાં છ.ે.. ઔેલી યીતે તે આ ફધુાં ઔયે છ.ે.. ળા 
ભાર્ ે ઔયે છ.ે.. તે ઔેભ દેકાત નથી એલા અનેઔ પ્રશ્ન 
આસ્ તીઔને થામ છ.ે જ ે ઔદાચ વદી વુધી અનુત્તય 
યશેલાના છ.ે ઔેભ ઔે ઈશ્વય તે જ એઔ ‘અનઆન્ વયેફર 

ક્ લેશ્ચન' છ.ે લીજ્ઞાને દયેઔ ક્ષેત્રભાાં અદ બુત પ્રખતી ઔયી છ;ે 
ણ શજી ગણા ક્ષેત્રભાાં ઈશ્વયન એઔશથ્ થુ ઈજાય યય છ.ે 
ભાણવે અત્તય ફનાવ્ મુાં; ણ અન્તય ફનાલી ળક્ મ નશીં. 
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ભાણવ શજાય ખણા વાયા ઔૃત્રીભ શાથખ ફનાલી ળઔ ે
છ;ે ણ તેભાાં ઔુદયતી અાંખ જલેી સ્ ળટ અનુબુતી શતી 
નથી. ઔઈ ઔૉરેજઔન્ માના શાથ ય તેન પ્રેભી ચુમ્ફન ઔયે 

છ ેત્ માયે છઔયીના શાથના રુાંલાડા કડા થઈ જામ છ.ે એ 
શાથ રાઔડાન શમ ત એલુાં થઈ ળઔે કરુાં? 

  ઔફીયજીની એઔ વુાંદય ાંક્ તીનુાં સ્ ભયણ થામ છ.ે 
‘ઔસ્ તુયી ભૃખભેં ફવે ભૃખ ઢુાંઢ ેફનભાાંશી... લૈવે ગર્ગર્ યાભ 

ફીયાજ ે દુનીમા દેકે નાશીં...!' અરફત ઔફીયે ઉમુટક્ ત 
લાત ધભટના દૃષ્ટ્ીઔણથી ઔયી છ;ે ણ લીજ્ઞાનના 
દૃષ્ટ્ીઔણથીમ એ લાત વાચી છ.ે ભાણવ ઈશ્વયની ળધ 
ભાર્ ે નાશઔ ફશાય બર્ઔે છ.ે બખલાન તેની નવેનવભાાં 

ધફઔે છ.ે  સ્ લાભી વચ્ ચીદાનન્દજીના ઉદાશયણથી આ 
લાત ઠીઔ યીતે વભજાળે. સ્ લાભીજી ઔશે છ–ે ‘ઔઈ ડૉક્ ર્ય 
ઔદી નાસ્ તીઔ ના શમ ળઔે. ઔેભ ઔે તે દેશની બીતય 
શોંચી તેના પ્રત્ મેઔ પાંક્ ળન નજયે નીશાે છ.ે હૃદમની 

ધડઔન, રુધીયાબીવયણ, શ્વાવચ્ ્  લાવ, કયાઔનુાં ાચન 
અને તેના વત્ લનુાં દયેઔ અાંખભાાં શોંચલુાં એ તભાભ 
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ગર્નાના ભીઔેનીઝભભાાં ઈશ્વયને ફશુ નજીઔથી જોઈ ળઔામ 
છ!ે ભાણવનુાં હૃદમ એ ઈશ્વય નાભના એાંજીનીમયે ફનાલેરી 
અત્ મન્ત વપ ડીઝાઈન છ!ે' લીનફાબાલે ઔશેતા– ‘જો 

આણને શાથ, ખ, અને ભ–ભાથાલાા ઈશ્વયની અેક્ષા 
ના શમ ત પ્રઔૃતીભાાં ચભેય પ્રબુના દળટન થઈ ળઔે છ!ે'  

 ભાણવે યાંખફેયાંખી લસ્ ત્ર ફનાવ્ મા ણ ચાભડી 
ફનાલી ળક્ મ નથી. અન્ ન ઔવ્ મુાં ણ અન્ નની ફનાલી 

ળક્ મ નથી. યફ ફનાવ્મ ણ યફની આાંકભાાં શટ 
અને આનન્દના ઝઝીમાાં આલી ળઔતાાં નથી. ભાણવ 
વભમની ખતીલીધી ભાી ળક્ મ; ણ વભમને થમ્બાલી 
ળઔે એલી બ્રેઔ ફનાલી ળક્ મ નશીં. ભાણવે ભાઈક્રપન 

ફનાવ્ મુાં; ણ અલાજ ફનાલી ળક્ મ નશીં. અલાજ ચાલ્ મ 
જામ છ ે ત્ માયે તે ભુાંખ ફની જામ છ.ે ઔદાચ ભુાંખા 
ભાણવના ભોનભાાં ઈશ્વયના અસ્ તીત્ લની કાભળ વાફીતી 
છ.ે ભાણવે વેંઔડ ભન્દીય ફાાંધ્ મા; ણ બખલાનને ફાાંધી 

ળક્ મ નશીં. એ ઔયલા ધાયે ત નદી, લટત ઔે વભુરન 
ક્ષણભાાં નાળ ઔયી ળઔે; ણ તેની ુનઃયચના ઔયલાનુાં તેનુાં 
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ખજુ નથી. ભાણવ ઔાાંડાગડીમા ફનાલી ળઔ ેછ;ે ણ ઔાાંડ ુ
નશીં! ભાણવ રકાંડ ફનાલી ળઔે છ;ે ણ રશી ભાર્ ેત 
એણે ઈશ્વયે ફનાલેરા ભાનલરશીન જ ઉમખ ઔયલ 

ડ ે છ.ે બલીષ્ મભાાં એ ઔદાચ દાાંતના ચક્ ઠાાંની જભે 
જીબનુાં ચક્ ઠુાંમ ફનાલી ળઔળે; ણ તે ઔૃત્રીભ જીબ સ્ લાદ 
ભાણી ળઔળે કયી? યફના ભઢાભાાં ફયપીન ર્ઔુડ ભુઔ 
ત તે ઝુભી ઉઠત નથી! 

 દેશના પ્રત્ મેઔ અાંખ ાવેથી ચકામવ પ્રઔાયનુાં ઔાભ 
રેલાનુાં ઔુદયતનુાં વ્ મલસ્ થીત આમજન શમ છ.ે  આ ઔાયણે 
ઔુદયતે નકને વકત ફનાવ્ મા અને જીબને ઔભ. દાાંતન ે
જીબ જલેી ઔભતા ન ફક્ષી ઔેભ ઔે દાાંતે ગાંર્ીના ડીમા 

જલેુાં વકત ઔાભ ઔયલાનુાં શતુાં. આાંક નાજુઔ અાંખ છ.ે એને 
વુયક્ષાની જરુય શલાથી આાંકને ખકરાભાાં ખઠલી. 
હૃદમને લી એથીમ લીળે વુયક્ષાની જરુય શઈ તેનુાં 
સ્ થાન છાતીની ાાંવીના ફખ તય લચ્ ચે યાકલાભાાં 

આવ્ મુાં. આલુાં ફુદ્ધીુલટઔનુાં આમજન એ ઔેલ અઔસ્ ભાત 
ના શઈ ળઔે. 
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 ભન ક્ માાં આલેરુાં છ?ે તે ળી યીતે લીચાયી ળઔે છ?ે 
દીરભાાં રાખણી ઔેલી યીતે ેદા થામ છ?ે નપયત, ક્રધ, 
પ્રેભ, ઔરુણા, ભામા, આળા, નીયાળા અને બમ જલેી 

રાખણી ળુાં ઔલે અઔસ્ ભાત છ?ે અન ેફદુ્ધી? એ ક્ માાં 
અને ઔેલી યીતે ેદા થામ છ?ે ભાણવ ફુદ્ધીલધટનના 
વ્ મલસ્ થીત ર્રનેીંખ ક્ રાવ ચરાલે તમ આઈનસ્ ર્ાઈન ઔ ે
વૉક્રરે્ીવ જલેા ફુદ્ધીળાી ભાણવ ેદા ઔયી ળઔાતા નથી. 

પ્રશ્ન થામ છ–ે આ ફુદ્ધી ઔની દેન છ?ે ફધાાં ભાણવ 
વયકાાં ફુદ્ધીળાી ઔેભ શતા નથી? એઔ ભાતાના ફ ે
દીઔયાની દીભાખી ક્ષભતા ઔેભ જુદી શમ છ?ે લીચાય 
એ ઔમુાં તત્ત્ લ છ?ે ભાણવ ળી યીતે લીચાયી ળઔે છ?ે ખામ, 

ફદ, બેંવને લીચાય ઔભે આલતા નથી? 

 ભાણવ ઑક્ વીજન ફનાલી ળક્ મ; ણ લૃક્ષનુાં 
વજ ટન ઔઈ રેફયેર્યીભાાં થઈ ળઔતુાં નથી. ઔયડ ભાઈરની 
ઝડે શલાભાાં ભજા પેરામ છ.ે તે લડ ેભાણવે ર્ીલી જલેા 

દૃશ્ મશ્રાવ્ મ માંત્રની ળધ ઔયી; ણ ક્ માયેઔ ફન્ધ આાંકે 
વેઔન્ ડના છઠ્ઠા બાખભાાં લીદેળભાાં ફેઠરેા સ્ લજનનુાં 
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ભુકાયલીંદ ભનના ર્રેીલીઝન ય ઉવે છ ે એ ઔયાભત 
ઔેલી યીતે ળક્ મ ફને છ?ે ભાણવનુાં ભન પ્રતીવેઔન્ ડ ેઅફજો 
ભાઈરની ઝડે દડ ે છ.ે એ દડ ઔણે ળક્ મ ફનાલી? 

ભાણવ શાડ, ચાભડ ુઅને ભાાંવન ફન્ મ છ;ે ણ એ ઔેલ 
શાડ, ચાભડ ુઅને ભાાંવ નથી. એભાાં એઔ ત્રીજુ ાં અનીલામટ 
તત્ત્ લ છ–ે તે જીલ છ.ે લીજ્ઞાન શાડ અને ભાાંવ બેખુાં ઔયી 
તેભાાં તાનુાં ેવભેઔય નાાંકી જીલત ભાણવ ફનાલી ળઔત 

નથી. તેભાાં ચૈતન્ મ ઔે રાખણી પ્રખર્ાલી ળઔત નથી. 
ભાણવે દેશના ફધાાં અાંખ ફનાવ્ મા; ણ ભાણવની અન્દય 
ધફઔતુાં હૃદમ ફનાલી ળક્ મ નશીં. યફ ફનાલી ળક્ મ; 
ણ યફને ફનાલી ળઔામ એલુાં ભખજ ફનાલી ળક્ મ 

નશીં. ેવભેઔય ફનાલી ળક્ મ; ણ રાખણીથી બીનુાં બીનુાં 
થઈ ળઔે એલુાં દીર ફનાલી ળક્ મ નશીં. ફ ેદા ઔયી 
ળક્ મ; ણ ફુદ્ધી ઉત્ ન્ ન ઔયી ળક્ મ નશીં.  

 ભાણવે લીજ્ઞાનની ભદદથી ગણી ચીજલસ્ તુ 

ફનાલી; ણ જીલ અને ચૈતન્ મ ઉત્ ન્ ન ઔયી ળક્ મ નશીં. 
જીલ ક્ માાંથી આલે છ–ે ક્ માાં જામ છ?ે આજ વુધી લીજ્ઞાન 
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એ જાણી ળક્ મુાં નથી. એ ભાર્ ે વાભાન્ મ ભાણવની જભે 
લીજ્ઞાન ાવે ણ એઔ જ જલાફ છ–ે‘બખલાન જાણે!' 
પ્રશ્નન ાય નથી. એલી અખણીત ફાફત છ ેજનેે ઔાયણે 

રાખે છ ે ઔે ઔાંઈઔ એલુાં છ ે જ ે શજી ભાણવની ઔડની 
ફશાય છ.ે ઓશ્વમટની અનુબુતી થઈ ળઔે છ;ે ણ ઈશ્વય 
શાથભાાં આલત નથી. વદીથી ભાણવ તેની ળધભાાં છ;ે 
ણ શજી તેનુાં વાંુણટ વાચુાં સ્ લરુ ભાણવ જાણી ળક્ મ 

નથી. આસ્ તીઔના આ તભાભ ભનવ્ માાય ય લીજ્ઞાન ે
અને કાવ ત નાસ્ તીઔએ ચીંતન ઔયી વત્ મની પ્રતીતી 
ઔયાલલી જોઈએ. આસ્ તીઔને એલી અેક્ષા યશે છ.ે 

♦●♦●♦ 
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ઈશ્વયના નશીં ભાણવના અસ્ તીત્ લની ચીંતા ઔયીએ 

 અનુક્રમણીકા 

એઔ ફાઔે એના ીતાને પ્રશ્ન ઔમો– ‘ડડૅી, 
બખલાન દેકાત ઔેભ નથી?' જને જલાફ જખતના 
ભશાન જ્ઞાની, ાંડીત ઔે લીજ્ઞાની ાવે ણ નથી શત 

તે વાધાયણ ભાણવ ાવે ક્ માાંથી શમ? ણ ખણદેલી 
(ધનયી)ના શાસ્ મનાયામણ શ્રી. ઠાઔય જોી ગણીલાય 
તેભના ઔામટક્રભભાાં એ પ્રશ્નન જલાફ આે છ.ે ‘બખલાન 
એર્રા ભાર્ ેનથી દેકાત ઔે તેણે આ દુનીમા એલી લીચીત્ર 
ફનાલી છ ેઔે તે ઔઈને ભઢુ ફતાલલાને રામઔ યય નથી!' 

બખલાનની અદૃષ્ટ્ સ્ થીતી ય આ યીતે શવી રીધા છીમ 
ભુ પ્રશ્ન ત્ માાં જ યશે છ.ે ઈશ્વય દેકાત ઔેભ નથી? 

 થડા લો ુલે વુયતીની ફેદયઔાયી અન ે
ખાંદઔીને ઔાયણે ્ રેખ પાર્ી નીઔ મ શત ત્ માયે વુયતી 

ભઢા ય ભાસ્ ઔ(ભશરુાં ) શેયીને પયતા શતા. શાસ્ મ 
ઔરાઔાય શ્રી. યભેળ ચાાંાનેયી ત્ માયે યભુજભાાં એ 
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ભતરફન જ ઉત્તય લાતા– ‘વુયતી ભઢુાં ઢાાંઔતા નથી, 
ભઢુાં છુાલે છ.ે વુયતભાાં ્ રખે ેદા ઔયીને તેભણે એલ 
અયાધ ઔમો છ ે ઔે તે ઔઈને ભઢુાં ફતાલલાને રામઔ 

યયાાં નથી!' વુયતના ત ે લકતના ઔભીળનય શ્રી. યાલે 
વુયતીના ભઢા યથી ખાંદઔીનુાં ભશરુાં  ઉતાયી વુયતના 
ખાભાાં સ્ લચ્ છતાન ભેડર શેયાવ્ મ શત. ઈશ્વય અાંખે 
ભાણવે ણ તાની જયીુયાણી લૈચાયીક્ તા યથી 

અફોદ્ધીક્ તાનુાં ભશરુાં  ઉતાયીને થડા ફુદ્ધીનીષ્ ઠ ફનલાની 
જરુય છ.ે  

 ઈશ્વયની અદૃશ્ મભાન સ્ થીતી અાંખે આણે ખભે 
તેર્રા આાંક આડા ઔાન ઔયીળુાં તમ ઈશ્વયનુાં અદૃષ્ ર્ 

સ્ લરુ તેના અસ્ તીત્ લ અાંખે ગેયી ળાંઔા ઉસ્ થીત ઔયે છ.ે 
અભાયા ફચુબાઈ ઔશે છ–ે ‘ઈશ્વયે ળા ભાર્ ેઅદૃશ્ મ યશેલુાં 
જોઈએ? વભગ્ર વૃષ્ટ્ીના ારનશાયની એલી ઔઈ ભજફુયી 
છ ેજ ેતેને છુાઈ યશેલા ભજફુય ઔયે છ?ે ગયન લડીર 

ફુયકાભાાં યશી ગયના વોથી ભોં છુાલે એ ઉચીત ઔશેલામ 
કરુાં?'  
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 એ જ ેશમ તે ણ વદીથી ઈશ્વયનુાં અસ્ તીત્ લ 
ળાંઔાસ્ દ યયુાં છ.ે અને તેના અદૃશ્ મણાથી એ ળાંઔા લધ ુ
ભજફુત ફને છ.ે એ વાંજોખભાાં વોને એલી અેક્ષા જન્ ભે 

છ ેઔે ઈશ્વયે ઔાાંઈ નશીં ત નાસ્ તીઔને ચુ ઔયી દેલા ભાર્ ે
ણ તેના અસ્ તીત્ લન દાળટનીઔ ુયાલ આલ જોઈએ. 
ફાઔી શાર ત વુયજ, ચન્ર, ધયતી, આઔાળ ઔે શલા જલેી 
લચખાાની વાફીતી દ્વાયા ળઔન રાબ આીને તેના 

અસ્ તીત્ લને સ્ લીઔાયલુાં ડ ેએલી સ્ થીતી છ.ે 

 એઔ તયપ ઈશ્વયનુાં અદૃશ્ મણાં તેના અસ્ તીત્ લ 
વાભેન વોથી ભર્ ભાઈનવ ઈન્ ર્ ફની ચુક્ મુાં છ,ે ત 
ફીજી તયપ આસ્ તીઔની દરીર ણ ધ્ માન કેંચે એલી છ.ે 

ઔેર્રીઔ જુની દરીર  વલટલીદીત છ.ે શલા નથી દેકાતી 
તેથી તેનુાં અસ્ તીત્ લ નથી એભ ઔશી ળઔાતુાં નથી. ભાણવને 
ફશુ ફશુ ત તેના ાાંચભા છઠ્ઠા દાદા યદાદાનુાં નાભ 
માદ શમ છ.ે તે છીના ુલટજોનુાં નાભ માદ શતુાં નથી. તેન ે

તેભણે જોમા ણ શતા નથી, છતાાં તેનુાં અસ્ તીત્ લ નશતુાં 
એભ ઔશી ળઔાતુાં નથી. 
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 અભાયા એઔ લડીરે ઠઔ આતાાં ઔયુાં– ‘તુાં ઈશ્વય 
લીળે ઔળુાં જાણત નથી ને રક રક ઔમે યાકે છ.ે દેળના 
યાષ્ટ્ રતીની ઔાયભાાં એલ ઔાચ રખાડ્ય શમ છ ેઔે તે 

ઔઈ યાજ્ મની ભુરાઔાતે જામ છ ે ત્ માયે તેભને ઔઈ જોઈ 
ળઔતુાં નથી. યાષ્ટ્ રતી ભાર્ ેએલી ખુ્ તતા જરુયી શમ ત 
વૃષ્ટ્ીતી ભાર્ ેઔેભ નશીં? ભાત્ર ન દેકાલાથી ઔઔની શસ્ તી 
ભર્ી જતી નથી. એઔ દાકર આુાં. ભાન ઔે ચાય દીલવ 

ભાર્ ેતાયે ફશાય ખાભ જલાનુાં થમુાં. આલીને તુાં ગય કરે 
છ,ે અને જુએ છ ે ઔે ગયની ફાયીના વીમા તટુ્યા છ.ે 
ગયની તભાભ ચીજલસ્ તુ ઉથરાથર થઈ ખઈ છ.ે 
તીજોયીનુાં તાુ તડલાની ઔળી થઈ છ.ે ઔફાર્ ેભાયલાભાાં 

આલેરુાં તાુ ણ છુાંદી નાકલાભાાં આવ્ મુાં છ.ે આ ફધુાં 
જોઈને તને એ વભજાતાાં લાય રાખતી નથી ઔે ગયભાાં ચય 
આવ્ મ શત. તુાં ચયન ે જોઈ ળઔત નથી છતાાં તેના 
અસ્ તીત્ લ લીળે તને ળાંઔા ઉજતી નથી. ત ઈશ્વય લીળે 

ઔેભ ઉજ ે છ?ે ઔુદયતની લીળા પ્રઔૃતીભાાં (તીજોયીના 
તુર્રેા તાાની જભે) ઈશ્વયની ણ વીધી આડક્ તયી 
અનેઔ વાફીતી છ.ે આ ૃથ્ લી, વભુર, વુયજ, ચન્ર, 
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તાયા લખેયે જોઈને તને એભ નથી થતુાં ઔે એન વજ ટઔ ણ 
ઔઈ શળે જ...!' લડીરની લાત પ્રથભ નજયે ખે ઉતયે 
એલી શતી; ણ ફુદ્ધીની એયણ ય ર્ઔી ળઔે એલી 

નશતી. ચય તાના ઔુઔભોથી ફચલા ભઢુાં વાંતાડ ે છ.ે 
બખલાનને એલી ઔઈ ભજફુયી નથી. લી ઔાક્રભે ચય 
ત ઔડાઈ ણ ળઔે છ.ે.. બખલાન ઔેભ ઔડાત નથી? 
એઔ અન્ મ આસ્ તીઔ ભીત્રે એલ જ ફીજો દાકર આતાાં 

ઔયુાં– ‘આઔાળભાાં અત્ મન્ત ઉંચે શોંચેરા તાંખની દયી 
ભાણવને દેકાતી નથી છતાાં તાંખનુાં અસ્ તીત્ લ નથી એભ 
ઔશી ળઔાતુાં નથી. ઈશ્વયે ણ આ દુનીમાના તાંખની 
પીયઔી તાના શાથભાાં યાકી છ.ે આણને ઔેલ તાંખ 

દેકામ છ,ે ચખાલનાય દકેાત નથી. એ ક્ માયેઔ ઢીર ભુઔે 
છ.ે.. ક્ માયેઔ ખુાંરાર્ કલડાલે છ!ે'  

  ફચુબાઈના શમ્ભેળાાં એલા પ્રમત્ ન યશે છ ેઔે ઈશ્વય 
શમ ઔે ન શમ તેના લીળેની ચચાટભાાં ખયભાર્ આલલ 

જોઈએ. એથી એ આસ્ તીઔને ઉશ્ ઔેયલા તેજાફી દરીર 
ઔયે છ.ે તેભણે ઔયુાં : ‘અલ્ માબાઈ..., તભાયા ઈશ્વયને ન ત 
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તાંખ ચખાલતા આલડ ેછ ેન એના દયાભાાં બરીલાય છ.ે 
વાચી લાત એ છ ે ઔ ે એઔ છી એઔ ઈશ્વયના ઔેર્રાાંમ 
તાંખ લીજ્ઞાને ઔાી નાાંખ મા છ.ે શલે ભનુષ્ મન જીલ 

ફનાલલાનુાં એઔ ભાત્ર ઔાભ લીજ્ઞાન ભાર્ ે ફાઔી છ.ે એભ 
ઔશ ઔે ઈશ્વય જોડ ેભાણવન એ છલે્લ ૅચ રાગ્ મ છ.ે જ ે
દીલવે ભાણવના દેશભાાં ધફઔતી હૃદમની ગડીમાન 
આમુષ્ મરુી વેર લીજ્ઞાન ફનાલી ળઔળે તે દીલવે ઈશ્વયન 

તાંખ બય દયીએ ઔામ વભજો...! અને ત્ માયે દુનીમાના 
રાક નાસ્ તીઔ ચીલ્લાઈ ઉઠળે– ‘ઔાઈ... ઔાઈ...!' 

 લીચાયીળુાં ત વભજાળે ઔે આજમટન્ત ભાણવે 
ઈશ્વયને ઔેર્રાાંમ ર્ન રફાન ચઢાવ્ મ શળ.ે ખાાંવડીની 

ખાાંવડી પુર ચઢાવ્ મા શળે. અફજો ર્ન અફીર, ખુરાર 
અને ઔાંઔુ લામાટ શળ.ે ભન્દીયભાાં વખાલલાભાાં આલતી 
અખયફત્તીની યાકન ઢખર ઔયલાભાાં આલે ત 
આઔાળ જરે્ર ઉંચ થામ... ઔેર્રાાંમ ખૅરન ગી તેરના 

ઔુલા કતભ થમા શળે. નાયીમેમ પુટ્યાાં ન ે ભાથામ 
પુટ્યાાં... એઔ બખલાન ક્ માાંમથી ના પુટ્યાાં...! આણે 
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એઔલીવભી વદીભાાં પ્રલેળી ચુક્ મા છીએ. શલે ળુાં ઔયલુાં છ?ે 
ઈશ્વય જોડને આ લનલે ર્રાપીઔ ક્ માાં વુધી ચારુ યાકલ 
છ?ે માદ યશે, વતીમુખ ઔે વાંતમુખ ઔયતાાં લીજ્ઞાનમુખ ે

ભાણવને વુકી ઔયલાભાાં ઔાાંઈ ફાઔી યાખ મુાં નથી. ઈશ્વયનુાં 
અસ્ તીત્ લ ળાંઔાસ્ દ છ;ે ણ ભાણવના અસ્ તીત્ લ લીળ ે
ફેભત નથી. ચાર એ ન દેકાતા ઈશ્વય ાછની ખાાંડી 
દર્ છડી વભગ્ર ભાનલજાતની વુકળાાંતી અને વભૃદ્ધીની 

જ લાત લીચાયીએ!      

♦●♦●♦ 
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10 

શ્રદ્ધાના ળૅયફજાયભાાં બખલાનના બાલ 
શજી ખખડ્યા નથી! 

અનુક્રમણીકા 

ચન્રગ્રશણ ક્ માયે થલાનુાં છ.ે.. લયવાદ ક્ માયે 
ડલાન છ.ે.. વભુરી તપાનની ળક્ મતા છ ે ઔે નશીં તે 
ભાણવ જાણી ળઔે છ.ે ભાતાને ફાઔ ઔઈ તાયીકે જન્ ભળે 
તે ણ ડૉક્ ર્ય ઔશી ળઔે છ.ે ણ તાની બીતય ધફઔતુાં 

હૃદમરુી એન્ જીન ક્ માયે ફન્ધ ડી જલાનુાં છ ે તેની 
ભાણવને જાણ થઈ ળઔતી નથી. પ્રશ્ન થામ છ ેપ્રકય જ્ઞાની 
ઔશેલાતા ભાણવની એ ભમાટદા ઔને આબાયી છ?ે ઔની એ 
ઔયાભત છ ે ઔે ભાણવના આમુષ્ મના બાથાભાાં શજી ઔેર્રાાં 

તીય ફાઔી યયાાં છ ે તેની એને કફય ડતી નથી? એઔ 
લૃદ્ધ તયેશ તયેશના યખન બખ ફન  મ શલા છતાાં 95 
લટ વુધી જીલે છ ે અને એઔ ફાઔ જન્ મ્ મા ફાદ ુયા 
ાાંચ ઔરાઔ ણ નશીં એલુાં ઔેભ? દયેઔ ખૅવ વીરીન્ ડયભાાં 
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એઔ જ સ્ થેથી, એઔ જ ઔમ્નીન, એઔ વયક ખૅવ 
બયામ છ,ે છતાાં હૃદમનુાં એઔ વીરીન્ ડય 95 લટ વુધી 
જલાફ આે છ ેઅને ફીજુ ાં ાાંચ ઔરાઔ ણ નશીં એનુાં 

ઔાયણ ળુાં? ડૉક્ ર્ય તાવીને જણાલે છ ેએના ફધાાં યીર્ટ 
નભટર શતાાં છતાાં તે ળા ભાર્ ે ભૃત્ મુ ામ્ મ તેન જલાફ 
ડૉક્ ર્ય ણ આી ળક્ તાાં નથી.  

 આણે ત્ માાં ફે પ્રઔાયના રઔ છ.ે એઔ લખટ 

બખલાનનુાં નાભ આલતાાં જ નઔાયભાાં ડઔુાં ધુણાલીને ઉબ 
થઈ જામ છ.ે એલા નાસ્ તીઔ વાભે સ્ લમમ્  બખલાન શાજય 
થામ ત તેને સ્ લીઔાયલાની ણ તેભની તૈમાયી શતી નથી. 
તેભણે એઔ ક્ષીમ યીતે નકામી ઔયી રીધુાં શમ છ ેઔે ઈશ્વય 

નથી એર્રે નથી જ! એ વાંજોખભાાં ઈશ્વયના શલા અાંખેના 
જડફેવરાઔ ુયાલા પ્રા્ ત થામ ત ણ તેને તે 
ફુદ્ધીની એયણ ય ચઔાવલા તૈમાય શતા નથી. ઈશ્વય 
નથી એલુાં અન્ધાધુન્ધ પ્રચામાટ ફાદ ઈશ્વય ઔદાચ શમ ણ 

ળઔે એભ ઔશેલુાં ડ ે એ લાતને તે તેભન ફોદ્ધીઔ 
યાજમ વભજ ે છ.ે અલ્ ફુદ્ધીના અન્ધશ્રદ્ધાુથી 
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વભાજને જ ે નુઔવાન થઈ ળઔે છ ે તેલુાં જ નુઔવાન જડ 
યૅળનારીસ્ ર્થીમ થઈ ળઔે છ.ે 

 ફીજો લીળા લખટ આસ્ તીઔન છ.ે તેભનુાં લૈચાયીઔ 

લરણ ફીરઔુર વાભા છડેાનુાં શમ છ.ે ઈશ્વયના ભાભરાભાાં 
તે નાસ્ તીઔથી ચાય ચાવણી ચઢ ેએલા ઝનુની શમ છ.ે 
ઈશ્વય અાંખે તેભની ાવે લીચાય ઔયતાાં ઝનુન લીળે શમ 
છ.ે આ ફન્ ને અન્તીભ લચ્ ચે એઔ ત્રીજો લખટ અસ્ તીત્ લ 

ધયાલે છ.ે તે ભાને છ ેઈશ્વય શમ ણ ળઔે... ઔદાચ ન 
ણ શમ; યન્તુ ભાણવના જીલન ભયણને ઈશ્વયના શલા 
ન શલા વાથે ઔળ વમ્ફન્ધ નથી. ભાણવ ઈશ્વયને બજ ેન 
બજ ે એ તેના લૈચાયીઔ સ્ લાતન્્મન ભુદો  છ;ે ણ એઔ 

આદળટ ભાનલી તયીઔ ે ઈભાનદાયી અને ભાનલતાુલટઔ 
જીલલાનુાં આસ્ તીઔ નાસ્ તીઔ ફન્ ને ભાર્ ેપયજીમાત છ.ે આ 
દુનીમાભાાં વો વુકળાાંતીથી જીલી ળઔે એલા ભાનલ 
ઉમખી ઔાભ તેણે ઔયલા જોઈએ. ઈશ્વયબક્ તી ઔયતાાંમ 

ભાનલઔલ્ માણના ઔાભને તેણે અગ્રીભતા આલી જોઈએ. 
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 અભાયા એઔ લીદ્વાન ભીત્ર ઔશે છ,ે ‘ઈશ્વય ન 
શલાની વાફીતી ઔયતાાં શલાની વાફીતીનુાં પ્રભાણ 
લધાયે છ.ે ઈશ્વય નથી એ ભાણવન ફોદ્ધીઔ ભનવ્ માાય 

છ.ે જ ે ઔેલ ચૈત્તવીઔ છ;ે ણ ઈશ્વય શલાનુાં પ્રભાણ 
ઔુદયતની લીળા પ્રઔૃતીભાાં ઠયે ઠયે જોલા ભે છ.ે ઔેર્રાાંઔ 
ફોદ્ધીઔ એલુાં પ્રચાયે છ ે ઔે ‘આ દુનીમા ઔેલ એઔ 
અઔસ્ ભાત છ.ે દુનીમાની વલટ ગર્ના આઔસ્ ભીઔ યીતે 

ફને છ.ે ફધુાં જ આઔસ્ ભીઔ યીતે વજાટમ છ ેઅને નાળ ાભે 
છ.ે તેભાાં ઈશ્વય જલેી ઔઈ ળક્ તીન શાથ નથી. ફરઔે 
ઈશ્વય જલેી ઔઈ ળક્ તી છ ેજ નશીં!' આલી લૈચાયીક્ તા 
થડા પ્રશ્ન ઉબા ઔયે છ.ે 

 બખલાનદાવઔાઔા ઔશે છ–ે ‘ૃથ્ લીના ત્રણ બાખભાાં 
ાણી અને એઔ બાખભાાં ભાનલ લવતી છ.ે ૃથ્ લી ાણી 
વશીત વભગ્ર ભાનલવૃષ્ટ્ીને રઈને તાની ધયી ય ત 
પયે જ છ;ે ણ વુયજની આવાવ ણ પયે છ.ે અન ે

છતાાં વુડુાં ઉંચુ નીચુ ઔયલાથી ચકા એઔભેઔભાાં બી 
જામ છ ેતેભ ાણી ભાણવ ય પયી લતુાં નથી, ઔે ભાણવ 
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ાણીભાાં પાંખાઈ જત નથી. ખુરુત્ લાઔટણ અને એલા 
ફીજા અનેઔ ઔુદયતી નીમભ લડ ેએ ળક્ મ ફન્ મુાં છ.ે પ્રશ્ન 
એ ઉદ બલે છ ેઔે એ ખુરુત્ લાઔટણ ઔણે ફનાવ્ મુાં... ળા ભાર્ ે

ફનાવ્ મુાં? ખુરુત્ લાઔટણ લીના જ ે નુઔવાન થઈ ળઔે એભ 
શતુાં તે ઔને યલડ ે એભ ન શતુાં? ભાણવ પ્રમખરુ ે
ૃથ્ લીના શજાયભાાં બાખ જરે્રા નાના વુમટ અને ૃથ્ લી 
ફનાલી ત્રણ બાખભાાં ાણી બયેરી ૃથ્ લીને વુમટની 

આવાવ પેયલે ત વપ થઈ ળઔે કય? જો ન થઈ ળઔે 
ત ઔેભ ન થઈ ળઔે? ૃથ્ લી ળા ભાર્ ેતાની ધયી ય અન ે
વુયજની આવાવ ણ પયે છ?ે આ ફધી વ્ મલસ્ થા ઔણે 
અને ળા ભાર્ ેખઠલી? વુયજ પ્રઔાળે છ ેતેથી ધયતી ય 

જીલન ધફઔે છ.ે એ વુયજ ઔના શુઔભથી સ્ ર્રીર્ રાઈર્ની 
જભે યજ ચકામવ વભમે પ્રઔાળે છ.ે એઔ જ ભર્ા 
ખાભાાંથી વુમટ, ચન્ર, તાયા લખેયે છુર્ા ડ્યા શલા છતાાં 
ઔઈ સ્ લપ્રઔાળીત અને ઔઈ યપ્રઔાળીત એલુાં ળાથી શમ 

છ?ે બ્રહ્માાંડભાાં વદીથી ઔયડ ગ્રશ, ઉગ્રશ નક્ષત્ર 
અને તાયા યસ્ ય લચ્ ચે ચકામવ અાંતય યાકી ગુભતા 
યશે છ.ે બાગ્ મે જ ઔઈ તાય ફીજા તાયા વાથે ર્ઔયામ છ.ે 
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વયઔવભાાં ાાંચ કુયળી ય અધ્ ધય ઉબેરા જોઔયને જોઈ 
આણે આશ્ચમટચઔીત થઈ જઈએ છીએ; ણ 
ઉયલાાએ બ્રહ્માાંડના વયઔવભાાં આલા ગણાાં ઔયતફ 

ઔમાટ છ.ે આણે તેનાથી કાવ આશ્ચમટ ાભતા નથી.  

  બખલાનદાવઔાઔાની ઉમુટક્ ત પ્રશ્નત્તયી વાાંબી 
ભનેમ એઔ પ્રશ્ન થમ. ભાણવને જીલાડલા ઑક્ વીજન 
ભશત્ લન બાખ બજલે છ.ે લૃક્ષ એ ઑક્ વીજન આે છ.ે 

બખલાનદાવઔાઔાની ળૈરીભાાં ઔશુાં ત લૃક્ષ ઔના શુઔભથી 
ભાણવ ય એ ભશેયફાની ઔયે છ?ે ્ચર્ુ (H2O) 
અથાટત્  ફે બાખ શાઈડરજન અને એઔ બાખ 
ઑક્ વીજનના વાંમજનથી ાણી ેદા થઈ ળઔે એલુાં 

ભાણવે ળધ્ મુાં; યન્તુ તેથી ાણીનુાં પક્ ત યાવામણીઔ 
ફન્ધાયણ જાણલા ભ મુાં. એ ફન્ધાયણ ભુજફ લીુર 
ભાત્રાભાાં ાણી ફનાલી ળઔાતુાં નથી. જો એ યીતે ાણી 
ફનાલલાનુાં વશેરુાં શત ત દેળભાાં દુષ્ ઔાની વભસ્ મા 

શમ્ભેળ ભાર્ ેશર થઈ ળઔી શત! લસ્ તુતઃ ભાણવે ાણીનુાં 
ફન્ધાયણ ્ચર્ુ ળધ્ મુાં એ ભાર્ીનુાં વપયજન ફનાલલા 
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જલેી ગર્ના છ.ે ભાર્ીનુાં વપયજન કાઈ ળઔાતુાં નથી. કાલા 
ભાર્ ેત ઝાડ ય ઉખેરુાં અવરી વપયજન જ ઔાભ આલી 
ળઔે છ.ે  

 એ જ યીતે ભાણવ રશી ફનાલી ળક્ મ શત ત 
આજ ે પ્રતીદીન શજાય ફૉર્ર યક્ તની જરુય ડ ે છ ે તે 
ભાર્ ે  રઔને ર્શેર ના નાકલી ડતી શત? દયદીન ે
ઔીડનીની જરુય ડ ેછ ે ત્ માયે અન્ મની ઔીડનીન ઉમખ 

ઔયલાભાાં આલે છ.ે ભાણવે કુફ પ્રખતી ઔયી છ;ે ણ 
ઔીડની યીરામન્ વની પેક્ ર્યીભાાં ફનાલી ળઔામ એર્રી 
પ્રખતી એ ઔયી ળક્ મ નથી. ભાણવ ઔીડી નથી ફનાલી 
ળઔત અને ઔીડની ણ નથી ફનાલી ળઔત. એ વાભથ્ મટ 

શજી ઔુદયતના શાથભાાં જ અઔફન્ધ યયુાં છ.ે ભેડીઔર 
વામન્ વે ‘ેવભેઔય' (ઔૃત્રીભ હૃદમ) ફનાવ્ મુાં; ણ દીર 
ફનાલી ળઔમુાં નથી. તે પ્રેભ અનુબલી ળઔે છ;ે ણ પ્રેભ 
અનુબલલાની ક્ષભતા તેનુાં ભોરીઔ વજ ટન નથી. ભાણવે 

ઔૃત્રીભ આાંક ફનાલી ણ ક્ માયેઔ ફન્ધ આાંકે વાત 
વભન્દય ાયના દૃશ્ મ એને દેકામ છ ે તેલા દીવ્ મચક્ષુનુાં 
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દુયફીન એ નથી ફનાલી ળક્ મ. ઈમયપન ફનાલી એ 
ઔાનની ફશેયાળ દુય ઔયી ળક્ મ; ણ ભાણવની ભુાંખી 
જફાનને એ લાચા આી ળક્ મ નથી.  

 દેશના ફધાાં અાંખની ફેંઔ ભાણવે કરી છ.ે 
યક્ તફેંઔ... ચક્ષુફેંઔ... ળુક્રાણફેંઔ… લખેયે; યન્તુ શજી 
દીરની ફેંઔ કરી ળઔામી નથી. ઔઈના દીરભાાં તભારુાં  
કાતુાં શમ ળઔે ણ દીરની ફેંઔ શતી નથી. 

ભાનલજીલનભાાં દીરનુાં અનેરુાં  ભશત્ત્ લ છ.ે પ્રતીયજ દીરના 
સ્ ર્ૉઔ્ક્ષ્ચેંજભાાં રાખણીના રાકના ચેઔની 
ઉથરાથર થામ છ.ે આજ ે કુફ ઔભાલી આત ળૅય 
આલતી ઔારે ઔડીન થઈ જામ એલુાં ફને છ;ે ણ 

ભાણવના દીરના ળૅયફજાયભાાં બખલાનના બાલ શજી 
ખખડ્યાાં નથી. ભાણવને બખલાન લીના ચાલ્ મુાં નથી અને 
ચારળે ણ નશીં. ઈશ્વય વૃષ્ટ્ીનુાં અલીબાજ્ મ અાંખ છ.ે તે 
ભાણવ ભાર્નેુાં ચારઔ ફ છ.ે તેના લીના ભાણવનુાં જીલલુાં 

ભુશ્ ઔેર છ.ે ભાણવ ભયી ળઔે ણ તેની શ્રદ્ધાના વાંલધટન 
કાતય બખલાનને ભયલાનુાં યલડ ેએભ નથી.  
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 એઔ ફીજો ભુદો  લીચાયલા મગ્ મ છ.ે ઈશ્વયે 
વૃષ્ટ્ીભાાં વલટ પ્રઔાયના વકુ અને આનન્દ વજ્ માટ; ણ તે 
વલટભાાં સ્ ત્રી ુરુન પ્રેભ..., સ્ ત્રી ુરુનુાં જાતીમ વુક... એ 

ભાનલજીલનન વલોત્તભ આનન્દ છ.ે એભાાં ુયા ઔદનુાં 
ઐશ્વમટ વભામુાં છ.ે ્  ત્રી અને ુરુ બેખા ભે એ ગર્ના 
આ ભૃત્ મરુઔના ભન્દીયભાાં ઈશ્વયની વાચી પ્રાણપ્રતીષ્ ઠા છ!ે 
નીજીટલ થ્ થયભાાં શ્રદ્ધાની પ્રાણપ્રતીષ્ ઠા થતાાં ભુતી જીલન્ત 

ફની જામ છ ે તેભ સ્ ત્રીના ખબટભાાં ુરુના પ્રેભની 
પ્રાણપ્રતીષ્ ઠા થતાાં તેભાાંથી એઔ ફીજો જીલ આઔાય રે છ .ે 
ઔદાચ એથી જ યલીન્ રનાથ ર્ાખયે ઔયુાં છ–ે ‘આ ૃથ્ લી 
ય ફાઔ જન્ ભે છ ે ત્ માાં વુધી ઈશ્વય લીળેની આળા 

આણે છડી દેલા જલેી નથી!' સ્ ત્રીુરુના વાંવખટથી 
ભાના ેર્ભાાં ફાઔની પ્રાણપ્રતીષ્ ઠા થામ એલી ગર્ના શજી 
આજમે લીજ્ઞાનની શોંચની ફશાય છ.ે લીજ્ઞાન ર્સે્ ર્ટ્યુફ 
ફેફી ેદા ઔયી ળક્ મુાં છ ેતેની ના નશીં; ણ એત ઔેલ 

સ્ થ ફદરામુાં... લાનખી નશીં! અથાટત્  ભાણવ ર્સે્ ર્ટ્યુફ 
ફનાલી ળક્ મ... ફેફી નશીં! ફેફી ભાર્ ે ત એને ઈશ્વયે 
ફનાલેરા ખબાટળમની (અને ફીજની) જ જરુય ડ ે છ.ે 
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એભ ઔશ ઔે ભાણવ ેવભેઔય ફનાલી ળક્ મ; ણ હૃદમ 
નશીં. ેવભેઔય હૃદમ જલેુાં ઔાભ આી ળઔતુાં શત ત ભયી 
ખમેરા ભાણવને પયીથી જીલત ઔયી ળઔાત શત! 

 ગયભાાં નલી લશુ આલે ત્ માયે વાવુભા તેને ગયની 
થડી ચાલી આી દ ે છ;ે ણ જ્ માાં વુધી તે વમ્ુણટ 
ાલયધી ના થામ ત્ માાં વુધી ગયન ુય ઔાયબાય તેના 
શાથભાાં વોંતી નથી. ભાન મા ના ભાન ણ ઔુદયત ે

ઔેર્રીઔ ચાલી શજી તાના ઔફજાભાાં યાકી છ.ે એ 
વગી ચાલી શસ્ તખત ઔયલા ભાણવે વમ્ુણટ ાલયધા 
ફનલાનુાં શજી ફાઔી છ.ે 

♦●♦●♦ 
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11 

  દરત (બાખ–1) 

અનુક્રમણીકા 

જો નાનણભાાં દીઔયાની ફાફયી ના ઉતાયલાભાાં આલ ે
ત દીઔયા ય ઔુદેલીન પ્રઔ ઉતયે છ ેએલુાં જે ભાનતા 
શમ તે આાંખી ઉંચી ઔયે એભ ઔશેલાભાાં આલે ત 
ખુજયાતભાાંથી રાક આાંખી ઉંચી થામ. એ ઉંચી થમેરી 

આાંખીભાાં શજાય આાંખી એલી શમ જ ે તાના 
નાભની નીચે ્ભ.એ., ફી.્ડ., ્ભ.ઔભ., ્ર.્ર.ફી. ઔે 
એભએવ.વી.ની ડીગ્રી શોંળ ેશોંળે રકતી શમ છ.ે 

 આણી અન્ધશ્રદ્ધા શાઈરી ક્ લૉરીપાઈડ શમ છ.ે 

આણ અન્ધશ્રદ્ધાુ ળુર્ડેફુર્ડે શમ છ.ે દારુફન્ધીના ઔામદા 
શેઠ દારુની ફર્ર જરે્રી વુયક્ષીત છ ેતેર્રી ધભટના ઔલચ 
શેઠ અન્ધશ્રદ્ધા વરાભત છ.ે આણી ઔશેલાતી ઉજ્જલ 
વાંસ્ ઔૃતીભાાં ફોદ્ધીક્ તાની તીવ્ર ઔર્ઔર્ી વજાટઈ છ.ે અશીં એઔ 
ગેર્ાાં ાછ ઔયડ ગેર્ાાં ચારતાાં યશે છ.ે ળીક્ષીતનેમ ઔદી પ્રશ્ન 
થત નથી ઔે આણે વદીથી જ ેઔભટઔાાંડ ઔયીએ છીએ તેન 
શેતુ ળ છ?ે એ ન ઔયલાભાાં આલે ત ળુાં થામ? બ્રાહ્મણ અન ે
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ધભટખુરુના ઔશેલા ભુજફ વાચે જ એના ઔઈ પામદા થામ 
છ ે ઔે એ ઔેલ ભીથ્ માચાય છ?ે આ દેળભાાં રઔ વાભાજીઔ 
પ્રતીષ્ ઠાન ેપ્રાણપ્રશ્ન ફનાલી જીલે છ.ે જરુયી શમ ઔે ના શમ 
આક વભાજ ઔભટઔાાંડ ઔયાલે છ.ે આણે ના ઔયાલીળુાં ત 
વભાજ આણને ીંકી નાકળે એલા બમથી રાક ગેર્ાાં નીચી 
ભુડીએ ચારતાાં યશે છ.ે ભાણવને વાલજની ફીઔ નથી રાખતી 
એર્રી વભાજની રાખે છ.ે ફચુબાઈ ઔશે છ–ે ‘લીજ્ઞાન ેએર્રી 
તયકામી ઔયી છ ેઔે ખણતયીના ઔરાઔભાાં યૉઔેર્ દ્વાયા ઉય જઈ 

ચન્રના ભાથાભાાં ર્રી ભાયીને ાછા ૃથ્ લી ય આલી ળઔામ 
છ;ે છતાાં અશીં દળભાાંથી વાત ગયભાાં બખતબુલા, દયાધાખા, 
ફાધાઆકડી અન ેભન્ત્રેરા ભાદીમાની ફરફારા પ્રલતે છ.ે  

 જો આણે આ ઔભટઔાાંડ નશીં ઔયાલીળુાં ત વભાજ ળુાં 

ઔશેળે... અથલા ઔુદેલીના પ્રઔથી આણા ઔુર્મુ્ફ ય 
દુઃકના ડુાંખય તુર્ી ડળ ે એલી ભાન્ મતા ધયાલનાયાને શુાં  
એઔ વ્ મક્ તીની વાચી જીલનઔથા ઔશેલા ભાાંખુ છુાં. એ ભાણવનુાં 
નાભ દરત. દરત એલા ખાભભાાં જન્ મ્ મ શત જ્ માાં આજ ે
એઔલીવભી વદીભાાં ણ નાનુ ફાઔ કુફ યડ ેત ભાતા તેન ે
દુધ ફાદભાાં ીલડાલે છ,ે શેરાાં ઔઔની નજય રાખી છ ેએભ 
ભાની ફાઔના ભાથા યથી ભીઠુાં ભયચુાં લાયી ચુરાભાાં નાકે 
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છ.ે આર્રા દુન્ મલી લીઔાવ છી ણ એ ખાભભાાં પ્રખતી અન ે
લૈજ્ઞાનીઔ લીઔાવના ઔીયણ શોંચી ળક્ મા નથી.  

 વદ બાગ્ મે દરતન ે ળશેયભાાં નઔયી ભી. એણે 
ખાભડ ુ છડલુાં ડ્યુાં. દરતના ભીરનવાય સ્ લબાલન ે ઔાયણ ે
ળશેયભાાં દરતના ગણા ભીત્ર ફન્ મા. ળશેયભાાં દરત કુફ 
ગુમ્ મ. એણે થડુાં જોમુાં જાણ્ મુાં... લાાંચ્ મુાં લીચામુાં. એની 
લીચાયધાયા ફદરાલા રાખી. એને વભજાતુાં ખમુાં ઔે ત ે
ખાભડાભાાં આજમટન્ત જ ે યીતે જીવ્ મ તેભાાંની ફશુધા 

જીલનળૈરી નયી અન્ધશ્રદ્ધા વીલામ ઔળુાં નથી.   

 દરતના ખાભભાાં આજમે વાણ ડાાંબલાની કુ્રય 
અન્ધશ્રદ્ધા ભજુદ છ.ે વાણ ડાાંબલી એર્રે ળુાં તે ખાભડાના 
ભાણવ જાણે છ;ે ણ ળશેયીજનથી એ ળબ્ દ અજાણ્ મ છ.ે 

ક્ માયેઔ એલુાં ફને છ ે ઔે ઔઈ સ્ ત્રીને શેરુાં ફાઔ અલતમાટ 
ફાદ ફીજા ફાઔ જન્ ભે કયાાં ણ જીલતાાં નથી શતા. એ 
વાંજોખભાાં બખત એલુાં નીદાન ઔયે છ ે ઔે પ્રથભ અલતયેરા 
ફાઔને ફયડ ેવાણ છ.ે એ વાણ ફાઔને બયકી જામ 

છ.ે ફાઔના ફયડા ય વાના ભઢા આઔાયની લાની 
રુાં લાર્ી શમ છ.ે તેને વાણ ઔશેલાભાાં આલે છ.ે એલી ભાન્ મતા 
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છ ેઔે વાણને ભાયી નશીં નાાંકલાભાાં આલે ત્ માાં વુધી જન્ ભતા 
ફધા ફાઔને તે બયકી જામ છ.ે 

 એ વાણને ભાયી નાકલાની યીત ધ્રુજી જલામ એલી 
છ.ે ઔશે છ ે ઔે ભાંખલાયે (ઔે ઔદાચ યલીલાયે) વાંધ્ મા ર્ાણ ે
ફાઔને ઉમ્ફય ય ઉફડુાં વુલડાલી, તેના ભઢાભાાં ડચુ ભાયી 
ફાઔના ફયડા યની વાણ ય વખતુાં છાણાં ભુઔલાભાાં 
આલે છ.ે એ છાણાં ુરુાં  ફી યશે ત્ માાં વુધી તેન ેફાઔની ીઠ 
ય યશેલા દેલાભાાં આલે છ.ે ફાઔના ભઢાભાાં ડચુ ળા ભાર્ ે

ભાયલાભાાં આલે છ ે તનેા ઔાયણભાાં ઉંડા ઉતયીળુાં ત 
અન્ધશ્રદ્ધાની યાઔાષ્ટ્ા વજાટમ એલી ભાશીતી જાણલા ભે છ.ે 
બખત ઔશે છ–ે ‘ફાઔને યડતુાં અર્ઔાલલા ભાર્ ે નશીં; ણ 
ફરતુાં અર્ઔાલલા ભાર્ ેતેના ભઢાભાાં ડચુ ભાયલાભાાં આલે છ.ે 

ફાઔ એ વભમે જો ભાના નાભની ફુભ ાડ ે ત ભાનુાં ભૃત્ મુ 
થઈ જામ છ!ે' આ ભાશીતી જાણ્ મા છી ફચુબાઈ ફલ્ મા– 
‘ફાઔના ફયડા યની વાણ ઔયતાાં જીલતી વાણ લધુ 
નવીફદાય ખણામ. તેની શત્ મા આર્રી ઔયીણ યીતે ઔયલાભાાં 
આલતી નથી!' 
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 દરતના ખાભભાાં બીકના દીઔયાન ઔુયીલાજ આજ ે
ણ ભજુદ છ.ે ઔઈ સ્ ત્રીન ેઔેલ ફાઔી જીલતી શમ ણ 
ુત્ર ના જીલત શમ ત્ માયે તે તાના ફાઔને બીકના 
ફાઔ તયીઔે જાશેય ઔયી તેનુાં નાભ ‘બીકર' યાકે છ.ે નીમભ 
ભુજફ બીકના ફાઔના નાભ શેતુુલટઔ આલા અભાન 
વુચઔ યાકલાભાાં આલે છ.ે આજમે ખાભડાભાાં ‘બીકર'... 
‘ઔચય'... ‘ુજો'... ‘ખાબણ'... જલેા નાભ ધયાલનાયા ભાણવ 
ભી આલે છ.ે એ ફાઔ ભર્ુાં થામ ત્ માાં વુધી તેની ભા 

તશેલાયભાાં દીઔયાના બજન ભાર્ ે ભશલ્લાભાાંથી બીક 
ઉગયાલી રાલે છ.ે ઔશે છ ે ઔે બીકના દીઔયાને ભીષ્ ઠાન્ ન ણ 
બીકનુાં કલડાલલુાં ડ.ે આલ ર્ઔે ાલાથી દીઔય જીલી જામ 
છ ેએભ તે ભાને છ.ે  

 એ વીલામ ખાભડાભાાં આજમે એઔ લીચીત્ર ભાનતા 
ભાનલાભાાં આલ ેછ.ે જભેાાં નાના ફાઔને કેંચ આલ ેત્ માયે ઉંધી 
બ્ રાઉઝ શેયલાની ફાધા રેલાભાાં આલે છ.ે ફાઔની ભાતા 
વીરાઈલા બાખ ઉય દકેામ એ યીતે (ઉંધી) બ્ રાઉઝ શેયે 
છ.ે કેંચ આલતી શમ એલા ફાઔની ભાતા આ યીતે ઉંધી 
બ્ રાઉઝ શેયે ત ફાઔને કેંચ નથી આલતી. (અભાયા 
ફચુબાઈ ઔશે છ–ે ‘ઔઔ ભાતા મા દેલીની ઔૃાથી ફાઔન 
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યખ વાજો થઈ જત શમ ત વભગ્ર ભાનલજાત એ દેલીની 
આબાયી ખણામ. એ ભાતા પ્રત્ મેન ફધ આદયબાલ અઔફન્ધ 
યાકીને શુાં  એર્રુાં ુછલા ભાખુાં છુાં ઔે ભાતાજી, ફાઔન ે
યખભુક્ ત ઔયલાની આની ઔૃા ભાર્ ે અભે વો આના 
આબાયી છીએ; ણ આ એલી જીદ ળુાં ઔાભ ઔડ છ ઔે 
ફાઔની ભાતા ઉંધી બ્ રાઉઝ શેયી વભાજભાાં શાસ્ માસ્ દ 
સ્ થીતીભાાં પયે ત જ શુાં ફાઔની કેંચ દુય ઔરુાં  અન્ મથા 
નશીં...?') 

 ખાભડાભાાં એઔ ફીજી પ્રચરીત અન્ધશ્રદ્ધા એલી છ ેઔે 
જ ેગયન આખન બાખ શ અને ાછન વાાંઔડ શમ 
તેને ‘લાગભુકુ' ગય ઔશેલાભાાં આલે છ.ે એલા ગયભાાં ભાણવ 
વુકથી જીલી ળઔત નથી. તેના ય ઔઈન ે ઔઈ આત્તી 

આવ્ મા ઔયતી શમ છ.ે (ફચુબાઈ એ વન્દબે ઉભેયે છ–ે 
‘આણા દેળન નઔળ જોઈળુાં ત તે ઉયથી શ અન ે
નીચેથી વાાંઔડ છ.ે આ લાગભુકા દેળભાાં ખુાંડા અન ે
યાજઔાયણી વીલામ ઔની ભજાર ઔે વુકથી જીલી ળઔે?) 

 ખાભડાભાાં આલા લાતાલયણભાાં ઉછયેરા દરતન ે
રાગ્ મુાં ઔે આ ફધી અન્ધશ્રદ્ધાની લાત છ,ે જ ેત્ મજલા જલેી છ.ે 
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દયેઔ ભાણવન લૈચાયીઔ લીઔાવ થલ જોઈએ. જીલનના દયેઔ 
તફકામ ે તેન ે પ્રશ્ન થલા જોઈએ ઔે આલુાં આણે ઔેલ 
યમ્યાખત યીતે ઔયીએ છીએ ઔે તે ાછ ઔઈ ચકામવ 
ઔામટઔાયણન વીધ્ ધાાંત ઔાભ ઔયે છ?ે ભાણવે આલી તભાભ 
અન્ધશ્રદ્ધાન ે પખાલી દઈ લીઔવતા લીજ્ઞાનના વશાયે તાનુાં 
જીલન આધુનીઔ યીતે ઔાંડાયલુાં જોઈએ. દરત ભાર્ ે તાના 
વભગ્ર ખાભરઔની જીલનળૈરીને ફદરલાનુાં ળક્ મ નશતુાં; ણ 
તેણે તાના જીલનભાાંથી એલી તભાભ અન્ધશ્રદ્ધા અન ે

ઔુયીલાજોને શાાંઔી ઔાઢ્યા, અને તાનુાં જીલન તાની યીત ે
ખઠવ્ મુાં. ળુાં ળુાં ઔમુાં દરતે...? (તે જોઈળુાં શલ ે છીના 
વભલાયે) 

♦●♦●♦ 
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12 

દરત (બાખ–2) 

અનુક્રમણીકા 

તેલીવભાાં લે દરતના રગ્ન થમા. રગ્ન જલેી વાલ 
અાંખત ગર્નાભાાં ફધાાં વખાલશારાાં અને આકુાં ખાભ બેખુાં 
ઔયલાભાાં આલે ત ે દરતને ખભતુાં નશતુાં; યન્તુ ગયડા 
ભાફાની રાખણીને ભાન આલા દરતે થડીઔ ધયછડ 

ઔયી. દરતની જાન નીઔી ત્ માયે એઔ ભાવીએ દડી આલી 
ઔયુાં– ‘અયે દરત, ખાાંડ થઈ ખમ ઔે ળુાં? એર્રુાંમ નથી 
વભજત ઔે લયયાજાથી ઔપનીના ફર્ન ના ભયામ... કરી 
નાક ફર્ન, અળુઔન ઔશેલામ!' દરતને ખુસ્ વ આવ્ મ. 
રગ્નને ઔપની વાથે ળ વમ્ફન્ધ? અને ફર્ન ત ભાયલા ભાર્ ે
જ શમ... એભાાં લી ળુઔન અળુઔન ઔેલાાં? દરત પ્રવાંખની 
ખમ્બીયતા જોઈ ચુ યય, છતાાં એર્રા ળબ્ દ ત એના 
ભુકભાાંથી નીઔી જ ખમા– ‘ભાવી, આ નીમભ ઔપની ુયત 
જ છ ેઔે ામજાભાનેમ રાખ ુાડલાન છ?ે' એઔ ભાવી વીલામ 
વો ભીત્ર શસ્ મા. 
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 દરતન ે રગ્ન ઔયતાાંમ રગ્નને નાભે આચયાતા 
ફેલઔુપી બમાટ યીલાજો વાભે લધ ુચીડ શતી. એ યીલાજોનુાં ઔઈ 
રૉજીઔ નશતુાં. ઔામટઔાયણન ઔઈ તાઔીઔ વમ્ફન્ધ નશત. 
લડીરએ ઠઔી ફેવાડરેા એ નમાટ અકામર લખયના તભાળા 
શતા. રગ્ન ર્ાણે દરતે ભીત્રને સ્ ષ્ટ્ ધભઔી આી શતી– 
‘આજના આલા પ્રવાંખે લડીર વાભે શુાં  ઔાાંઈ ફરી ળઔીળ 
નશીં; ણ તભે યીલાજને નાભે ઔઈ ફેલઔુપી ના આચયળ. ભને 
ાન ફીરઔુર બાલતા નથી. ફજફયીથી ાન કલડાલળ ત 

ીચઔાયી તભાયા ઔડાાં ય ભાયીળ!' ભીત્ર આભેમ દરતન ે
કતા શતા એથી ચેતી ખમા શતા; ણ એઔ લડીર ે
ભાખટભાાં ફેલઔુપી આચયી. 

 દરતની જાન ઉનાઈથી વયાખાડીભાાં ફીરીભયા 

આલલા નીઔી. લચ્ ચ ે ઔઈ સ્ ર્ળેન ય એઔ ફીજો લયયાજા 
શાથભાાં નાયીમે ઝારીને ઉબ શત. દરતના એઔ લડીર 
દડતા ખમા. ેરાના શાથભાાંથી નાયીમે રઈ આલી દરતન ે
આ્ મુાં અને દરતનુાં નાયીમે ેરાને શોંચાડ્યુાં. દરતે એભ 
ઔયલાનુાં ઔાયણ ુ્ુાં. લડીરે ભ ય ાંડીતાઈન બાય રાલી 
ઔયુાં– ‘એલુાં ઔયલુાં ડ.ે.. વાભે જાન ભે ત નાયીમે ફદરલા 
ડ.ે.. યીલાજ છ!ે' દરતને પ્રશ્ન થમ–  નાયીમે લી ળા 



રૅશનાલીઝમનો ઘંટનાદ–3         https://govindmaru.wordpress.com/          108 

   

ભાર્ ેફદરલુાં ડ?ે ન ફદરીએ ત ળુાં થામ? દરત લડીરન ે
ઔશી ના ળક્ મ; ણ ભીત્રને એણે વાંબાવ્ મુાં– ‘વારુાં  છ ેઆ 
અદરાફદરી નાયીમે ુયતી જ વીભીત છ.ે.. આ ખાાંડા 
ઔન્ માની અદરાફદરી ઔયલાની લાત નથી ઔયતા તેર્રી યાશત 
છ!ે' 

 લાત ગણી છ ે ણ ર્ુાંઔાલી દઈએ. ગ્રામ્ મયીલાજોની 
યાભામણ ત ાના બયીન ેઉલ્લેકીએ તમ કતભ થામ એલી 
નથી. રગ્ન છીના અનેઔ નાના ભર્ા ઔુયીલાજો વાભે દરત 

ળક્ મ એર્રુાં ઝઝમુ્ મ. દરતની જ્ઞાતીભાાં ુત્રલધનુે પ્રથભ 
આણે ીમય તેડી રાવ્ મા ફાદ તે ુનઃ વાવયે ધાયે ત્ માયે તેણે 
ીમયથી ુયી લડાની ર્રી વાવયે રઈ જલી ડ.ે 
વાવયીમા છી ત ે ુયી લડા ભશલ્લાભાાં લશેંચીને ાયઔે 

ૈવે ભાન કાર્!ે દરતે તાના વાવયીમાન ે વમ્બાલી 
દીધુાં– ‘એ લાશીમાત યીલાજ છ.ે.. ર્રી આલાની ઔઈ 
જરુય નથી!' દરતના લડીરને ુયી લડાની બુક નશતી; 
ણ દરત દ્વાયા ભનસ્લીણે ઔયલાભાાં આલતુાં એ 
યીલાજબાંજન તેભને ગણાં કુાંચ્ મુાં. તે ચુ યયાાં. ગયભાાં નલી 
લશુ ફેઠી શતી. તેની શાજયીભાાં આ નાજુઔ ભુદો  ચચી ળઔામ 
એલ ન શત. 



રૅશનાલીઝમનો ઘંટનાદ–3         https://govindmaru.wordpress.com/          109 

   

 દરતે ધીભા ણ ભકામભ સ્ લયે લડીરને ઔયુાં– ‘ુયી 
લડા જલેા જુનલાણી યીલાજભાાં શુાં  ભાનત નથી. તભે લડીર 
છ... આદયણીમ છ... શુાં  એ નાત ેતભન ેવાંુણટ ભાનવન્ ભાન 
આીળ, ણ શલે ભને ભાયી યીતે જીલલા દ. શલે છી જ્ માયે 
જ્ માયે ભાયી યણીત જીન્દખીને સ્ ળે એલી ઔઈ ફાફત શળ ે
ત્ માાં શુાં  ત ેજ નીણટમ રઈળ!' લડીર વભવભી યયા. તેભની 
અવ્ મક્ ત અઔાભણન અનુલાદ આલ થત શત– ‘દીઔય 
ળશેયભાાં જઈને વાલ ફખડી ખમ!' 

 રગ્ન ફાદ દરતની ત્ નીને વાયા દીલવ યયા. 
(દેળની લવતી બમજનઔ વાર્ી લર્ાલી દુઃકના ડને્ જય 
ઝનભાાં પ્રલેળી ચુઔી છ ેતે જોતાાં શલ ેફાલીવભી વદીભાાં ઔઈ 
સ્ ત્રી ખબટધાયણ ઔયળે ત્ માયે સ્ ત્રી ભાર્ ે બરે વાયા દીલવ 

ખણાળે ણ દેળ ભાર્ ેકયાફ દીલવ ફની યશેળ!ે) 

 રગ્ન ફાદ દરતે ળશેયભાાં ગય ભાાંડ્યુાં. નલા ગયભાાં 
ઔુમ્બગડ ભુઔલાનુાં વુચન એઔ લડીરે ઔમુાં. દરતને ઔુમ્બગડા 
વાભે કાવ લાાંધ નશત; ણ મખાનુમખ એલ ફન્ મ ઔે 

ઔુમ્બગડ ભુઔનાય ભાવી લાંધ્ મા શતા. એ જાણ્ મુાં ત્ માયે ેરા 
લડીરે– ‘આજ ે ભુશતટ નથી!'– એભ ઔશી આક ઔામટક્રભ 
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અર્ઔાલી દીધ, અને દરતના ઔાનભાાં ઔયુાં– ‘ઔુમ્બગડા જલેા 
ળુબ ઔામટ ભાર્ ેતભને આલી લાાંઝણી સ્ ત્રી ભી? એની ાવ ે
ઔુમ્બગડ ભુઔાલળ ત તભાયા ગયે ગડીમુાં નશીં ફાંધામ! શાથે 
ઔયી ભુવીફત ળીદ લશય છ?' દરતે ઔયુાં– ‘લડીર, 
તભાયી એ ભાન્ મતા ઔેલ લશેભ છ.ે પ્રજોત્ ત્તીને લાંધ્ માના શાથ ે
ઔુમ્બગડ ભુઔલા– ન ભુઔલા વાથ ે સ્ નાન વુતઔન વમ્ફન્ધ 
નથી. આજ ેવેંઔડ સ્ ત્રીને ફાઔ નથી થતાાં. તે ફધાાંને ત્ માાં 
લાંધ્ માએ જ ઔુમ્બગડા ભુક્ મા શમ એલુાં નથી શતુાં!' લડીર ચુ 

થઈ ખમા ણ તેભની આાંકભાાં જ ે ખુસ્ વ ઉબમો તેનુાં 
ર્રાાંવરેળન આ પ્રભાણે થતુાં શતુાં– ‘ત ભય... ભાયે ળુાં!' 

 લડીરની આખાશી જુઠી ડી. દરતને ત્ માાં પ્રથભ ુત્ર 
જન્ મ્ મ. દરતે ેરા લડીરને કાવ માદ ઔયીને ેંડા ભઔલ્ મા. 

દરતની ત્ નીની પ્રવુતી ુલેની એઔ ગર્ના. ચન્રગ્રશણ શતુાં. 
ત્ નીના ભાભી દરતને ત્ માાં દડી આવ્ મા અન ેઔયુાં– ‘જોજ ે
છયી લડ ે યકે ઔાાંઈ ઔાતી... ગ્રશણભાાં ઔાીળ ત ફાઔનુાં 
અાંખ ઔામેરુાં આલળ!ે' દરતની ત્ ની ડયી ખઈ. તેને આલી 
જાણ થામ ત ે ુલ ે તે ળાઔબાજી ઔાી ચુઔી શતી. દરત ે
ત્ નીને વાાંત્ લન આતાાં ઔયુાં– ‘તુાં જયામ ચીંતા ના ઔયીળ. એ 
નમો લશેભ છ.ે એલુાં ઔળુાં જ નશીં થામ. જયા ફુદ્ધી દડાલ, 
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જાાન, અભેયીઔા અને યળીમાભાાંમ ગ્રશણ થામ છ.ે ત્ માાં 
ચન્રગ્રશણથી એઔ ણ ફાઔને આલી કડ આવ્ માન ઔીસ્ વ 
નોંધામ છ ેકય?' ત્ નીને ળાાંતી થઈ. ત્ માયફાદ મથાવભમ 
તેણીએ એઔ તન્દુયસ્ ત ુત્રને જન્ ભ આ્ મ.(ચન્રગ્રશણન ે
અલખણ્ માની ઔઈ વજા ફાઔને ના થઈ) 

 દરતના ઔુર્મુ્ફભાાં ફાફયીન કચાટ યીલાજ. વો 
વખાાંને બેખાાં ઔયી જભાડલા ડ.ે ફધી પઈને ભોંગી 
વાડી આલી ડ.ે ફાઔ બેખી ફાને ભાથેમ ર્ાર ડી 

જામ. દરત અશીં પયી આડ પાટ્ય. ઔશે– ‘ના, ફાફયી 
પાફયી ઔળુાં જ ના જોઈએ... એ લાશીમાત યીલાજ છ!ે' 
લડીરના જીલ ઉંચા થઈ ખમા. તેભણે દરતને વભજાલલાની 
ઔળી ઔયી–‘તાયા વુધાયાલાદી લીચાયભાાં દીઔયાન બખ 

રેલાળ.ે.. જયા વભજ... અભે તાયા દુશ્ ભન નથી. તુાં નાદાન છ.ે 
આણી ઔુદેલી આયેઢી (ખુ્  વાલાી) છ.ે તાયી બુરની વજા 
તાયા દીઔયાને ઔયળ.ે ફાફયી ના ઉતયાલીળ ત છઔયાનુાં 
બણલાભાાંમ ભખજ નશીં ચારે!' 

 દરતે ઔયુાં– ‘તભાય બમ ઔાલ્ નીઔ છ.ે નમો લશેભ 

છ.ે એલુાં ઔળુાં જ નશીં થામ. છતાાં જ ેથળે તે સ્ લીઔાયલા તૈમાય 
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છુાં; ણ ફાફયી નથી જ ઉતાયલી. જોઈએ ળુાં થામ છ?ે' ઔળુાં 

જ ના થમુાં. દરતના ફન્ ને દીઔયા ળરુથી જ પસ્ ર્ટ ક્ રાવ 

પસ્ ર્ટ ઔેયીમય ધયાલતા શતા. ફન્ ને એન્ જીનીમય થમા. ઔેમ્ વ 

ઈન્ ર્યવ્ મભુાાં જ એભન ેનઔયી ભી ખઈ. એભ ઔશ ઔે એભના 

શાથભાાં ડીગ્રીનુાં વર્ીપીઔેર્ આલે તે શેરાાં નઔયીન ઑડટય 

આલી ખમ. નઔયી વાયી ભી તેના ખરે છઔયીમ વાયી 

ભી. ફન્ ન ે દીઔયાએ ળશેયભાાં તાના ફાંખરા લવાવ્ મા. 

દીઔયાના રગ્ન ફાદ દરતે તેભને પયજીમાત તાની વાથ ે

જઔડી યાકલાને ફદરે વાભે ચારીને ળશેયભાાં અરખ ગય 

ભાાંડલા ઔયુાં. એર્રુાં જ નશીં તેભના ગયભાાં જાત ેજઈ ઔુમ્બગડ 

ભુઔી આ્ મ. ફન્ ને દીઔયાએ નકામી ઔમુાં શતુાં ઔે દીઔય જન્ ભે 

ઔે દીઔયી, ઔેલ એઔ જ ફાઔ ેદા ઔયલુાં. ફન્ નેએ એભ જ 

ઔમુાં. એઔને ત્ માાં દીઔય આવ્ મ અને ફીજાને ત્ માાં દીઔયી. છતાાં 

ફન્ નેએ ઑયેળન ઔયાલી રઈ ફાઔ ય ુણટલીયાભ ભુક્મુાં. 

ુત્રની રારચભાાં અન્ મ વાંતાન ેદા ના ઔમાટ.  
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 દરત જન્ ભાક્ષય ભેલલાભાાં ઔે ભાંખ લખેયેભાાં ણ 
ન ભાન.ે દીઔયાને ણ તેણે જન્ ભાક્ષય લખેયેની ચઔાવણી 
ઔમાટ લીના જ યણાવ્ મા. રગ્ન ત વાલ જ વાદાઈથી ઔમાટ. 
ગયના ચાય ભાણવ વીલામ અન્ મ ફ ેત્રણ નજીઔના સ્ લજનથી 
એઔે ભાણવ લધાયે નશીં. ન ફેન્ ડલાજા... ન ડીસ્ ઔ! ન 
ગ્રશળાાંત્તેઔ... ન જભણલાય! ન દળ શજાય પર્ાઔડાની રુભ... ન 
ૈવાનુાં છીછરુાં  પ્રદળટન! દરતના ફધાાં જ વખાાંને રગ્નના 
યમ્યાખત યીલાજોની આલી અલખણના ના ખભી. તેભણ ે

અાંદયઅાંદય ખુવુવ ઔયી. ‘આ ભાણવ ખાાંડ થઈ ખમ છ.ે.. 
આ યીતે ત લી રગ્ન થતાાં શળે?' ભશલ્લાલાાએ ઔયુાં : 
‘ઔાંજુવ છ.ે.. ૈવા ફચાલે છ!ે' 

 રગ્નર્ાણે ઔયલાભાાં આલતા ભવાાના યીલાજની ણ 

દરતને બાયે ચીડ; ણ તે ભવાુ ના ઔયે ત તાની 
ફશેનન ે તેભના વાવયીમા તયપથી અનેઔ ભશેણાાં ર્ણાાં 
વાબલા ડ.ે એથી દરતે પ્રવાંખાત તેની ચાયે ફશેનના 
ભવાા ઔમાટ; ણ તાના દીઔયા ભાર્ ેભવાુ રેલાન પ્રવાંખ 
આવ્ મ ત્ માયે દરત ેભવાુ સ્ લીઔાયલાન વાપ ઈન્ ઔાય ઔમો. 
દરતના વાાએ ભવાુ ઔયલા ભાર્ ે અને લયયાજાને ળુર્ 
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કયીદી આલા ગણી આજીજી ઔયી; ણ દરત એઔન ફ ે
ના થમ. 

 લાત અશીં ુયી થતી નથી. દરતની વભાજ વાભેની 
લનભેન પાઈર્ શજી ચાર ે છ.ે ભુ લાત એર્રી જ, આજ ે
દરત તાની યીતે વકુથી જીલે છ.ે દરત આાંધી 
પ્રબુબક્ તી નથી ઔયત. થ્ થય એર્રાાં દેલ ુજત નથી. દય 
લે ગયભાાં વત્ મનાયામણની ઔથા ઔયાલત નથી. દય ભશીને 
અભુઔ તભુઔ દેલના ભન્દીયભાાં રુીમા વલા એઔાલનન 

ભનીડટય ઔયત નથી. ીતૃશ્રાદ્ધને દીને દધુાઔ યુી અન ે
બજીમાની જ્ માપત ઉડાલત નથી. શ્રાદ્ધના દીને ખામ ઔાખડાન ે
લાવ ભુઔત નથી ઔે બ્રાહ્મણને જભાડત નથી. દરત ભાને છ ે
ઔે ભાફાને જીલતા જીલત જ ફધાાં વુક આીને તૃ્ ત ઔય. 

તેના ભમાટ છી ન્ માતને રાડનુે દધુાઔ જભાડલાન ે ફદર ે
ભાફાને જ આકી જીાંદખી રાડ ુઅન ેદુધાઔ જભાડ! 

 ળશેયભાાં દરતને ફેંઔની નઔયી શતી. દરત કાધ ે
ીધે વુકી શત. તાનુાં ગય શતુાં. એથી દરતે લતનભાાં 

ફાદાદાની ભીરઔતભાાંથી તાન બાખ જત ઔયી ફધી 
ભીરઔત તાના નાના બાઈને આી દીધી!  
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 દરતના લીચાય વભાજને વન્દ નથી; ણ 
દરતને તનેી ઔળી ચીંતા નથી. દરતના ફન્ ને દીઔયા 
એન્ જીનીમય થઈ વાયી ઔાંનીભાાં નઔયીએ રાગ્ મા છ.ે(ફાફયી 
દેલીન પ્રઔ ક્ માાંમ નડ્ય નથી) ચાયે લશુ–દીઔયા યૅળનર 
અને વાશીત્ મયવીઔ ફની ળક્ મા છ.ે દરતન યીલાય ભાન ે
છ ેઔે વભાજભાાં લોથી ચારી આલેરા જજ ટયીત અને અતાઔીઔ 
યીલાજોને શલ ેતીરાાંજરી આલી જોઈએ.  

 દરતની વાંક્ષી્ ત જીલનઔથા એ ભુદો ા તયપ 

અાંખુરીનીદેળ ઔયે છ ે ઔે એઔ ભાણવ આકા વભાજને ફદરી 
ના ળઔે ણ ધાયે ત તાની અાંખત જીલનળૈરીભાાં જરુય 
વુધાય ઔયી ળઔે. ફધાાં એલુાં ઔયે ત ધીભેધીભે આક વભાજ 
યીલતટન ાભી ળઔે.  

 અન્તે એઔ સ્ ષ્ટ્તા ઔરુાં . વુયતના એઔ લાચઔ ભીત્ર ે
રખ મુાં– ‘તભે વભાજને વુધાયલાની લાત લાયાંલાય રક છ. 
વાભાજીઔ ઔુયીલાજોની લીરુદ્ધભાાં આક્રળ ઠારલ છ; ણ એભ 
છાાભાાં રકલાથી વભાજ ફદરાઈ જત નથી. લીચાયન ે

આચયણભાાં ભુઔલા ડ.ે દીનેળબાઈ..., એઔ પ્રશ્ન ુછુાં, કર્ુાં ના 
રખાડળ ણ રક છ ત ેપ્રભાણે તભે તે જીલ છ કયા? 



રૅશનાલીઝમનો ઘંટનાદ–3         https://govindmaru.wordpress.com/          116 

   

તભાયા નીજી જીલનભાાં તભે ઔેર્રાાં ઔુયીલાજોને ર્ાી ળક્ મા? 
ઔેર્રુાં યૅળનર જીલન જીલી ળક્ મા...?'  

 ત્રરેકઔન કાવ આબાય ભાનુાં ઔે એભના ત્રન ે
ઔાયણે ભને (એર્રે ઔે દરત – ઉપે દીનેળ ાાંચારન)ેને અશીં 
થડી અાંખત લાત ઔશેલાની તઔ ભી. 

♦●♦●♦ 
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III 

અભાયાાં પ્રઔાળન 
અનુક્રમણીકા 

નલી દૃષ્ટ્ી, નલા લીચાય, નલુાં ચીન્તન ભાણલા ઈચ્છતા લાચઔ ફીયાદય ભાર્ ે‘ભણી 

ભારુ પ્રઔાળને’ ઈ.ફુક્વનુાં પ્રઔાળન ઔયલાનુાં ઔામટ ઉાડી રીધુાં છ.ે અભારુાં  પ્રત્મેઔ પ્રઔાળન ભાત્ર 

વદ લીચાયના પ્રવાય ભાર્ ેલાચઔને ની:ળુલ્ઔ ભે છ.ે અભે 08 જુન, 2018 વુધીભાાં નીચ ે

ભુજફની 22 ઈ.ફુક્વનુાં પ્રઔાળન ઔમુાં છ ે: 

1. 1. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખ ય ભુઔામેરા પ્રા. યભણ ાઠઔ (લાચસ્તી)ના 25 
રેકની ‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુઔ – 01  (ાનાાં : 113; ભુલ્મ : ભપત) 

2. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખ ય ભુઔામેરા શ્રી. દીનેળ ાાંચારના 25 રેકની 
‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુઔ – 02   (ાનાાં : 108; ભુલ્મ : ભપત) 

3. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખ ય ભુઔામેરા શ્રી. ભુયજી ખડાના 25 રેકની 
‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુઔ – 03 (ાનાાં : 127; ભુલ્મ : ભપત) 

4. પ્રા. યભણ ાઠઔ (લાચસ્તી)ના ચીન્તનાત્ભઔ 37 રેકની (ઈ.ફુઔ) – 
‘લીલેઔ–લલ્લબ’ (ાનાાં : 190; ભુલ્મ : ભપત) 

5. પ્રા. યભણ ાઠઔ (લાચસ્તી)ના 18 લીમ ય રકેરા ચીન્તનાત્ભઔ 
રેકભાાંથી 206 યૅળનર ભુદો ા તાયલી ઔાઢીને ‘લીલઔેલીજમ’ ગ્રાંથ તૈમાય 
ઔમો છ.ે આ ગ્રાંથની (ઈ.ફુઔ) – ‘લીલઔેલીજમ’ (ાનાાં : 131; ભુલ્મ : ભપત) 

6. ળીક્ષણલીદ ડૉ. ળળીઔાાંત ળાશની ઈ.ફુઔ ‘આનન્દની કજ’ (ાનાાં : 53; 
ભુલ્મ : ભપત)  

7. ળીક્ષણલીદ ડૉ. ળળીઔાાંત ળાશની ઈ.ફુઔ ‘ર્ીન–એજ’ભાાં ફમ્ેન્ડથી 
વાલધાન’ (ાનાાં : 51; ભુલ્મ : ભપત) 
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8. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખ ય ભુઔામેરા શ્રી. યશીત ળાશના 25 રેકની 
ઈ.ફુઔ ‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુઔ – 04 ‘અધ્માત્ભના આર્ાાર્ા’ (ાનાાં: 111; 
ભુલ્મ :  ભપત) 

9. ળીક્ષણલીદ 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. આમટવભાજી અને રેકઔ શ્રી. નાથુબાઈ ડડીમાની ઈ.ફુઔ ‘દુ:ક 
નીલાયણના ભ્રાભઔ ઉામ’ (ાનાાં : 26; ભુલ્મ : ભપત) 

12. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખ ય ભુઔામેરા શ્રી. એન. લી. ચાલડાના 14 રેકની 
‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુઔ – 05 ‘ચાલાટઔ દળટન’ (ાનાાં : 96; ભુલ્મ : ભપત) 

13. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખ ય ભુઔામેરા શ્રી. દીનેળ ાાંચારના 20 રકેની 
ઈ.ફુઔ ‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુઔ – 06 ‘વત્મવન્દુઔ’ (ાનાાં : 110) 

14. ળીક્ષણલીદ ડૉ. ળળીઔાાંત ળાશની ઈ.ફુઔ ‘વમ્ફન્ધભીભાાંવા’ (ાનાાં : 83; 
ભુલ્મ : ભપત) 

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

16 ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખ ય ભુઔામેરા શ્રી. લલ્લબ ઈર્ારીમાના 10 રેકની 
ઈ.ફુઔ ‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુઔ – 07 ‘લીચાયમાત્રા’ (ાનાાં : 84; ભુલ્મ : 
ભપત) 

17 અબીવ્મક્તી’ બ્રખ ય ભુઔામરેા શ્રી. ફી. એભ. દલે (જરે કાતાના 
નીલતૃ્ત પ્રળાવઔ અને રેકઔ)ના 08 રેકની ઈ.ફુઔ ‘ભ્રભ બાાંગ્મા છી...’ 
(ાનાાં : 90; ભુલ્મ : ભપત) 

18 ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખ ય ભુઔામેરા વુશ્રી. ઔાભીની વાંગલીના 11 રેકની ઈ.ફુઔ 

‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુઔ – 09 ‘ઔીતની શઔીઔત, ઔીતના પવાના?’ (ાનાાં : 72; 

ભુલ્મ : ભપત) 
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19 ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખ ય ભુઔામેરા શ્રી. દીનેળ ાાંચારના 12 રેકની 
ઈ.ફુઔ ‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુઔ – 10 ‘યૅળનારીઝભન ગાંર્નાદ’ (ાનાાં : 
93; ભુલ્મ : ભપત) 

20 ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખ ય ભુઔામેરા શ્રી. યભેળ વલાણીના 14 રેકની 
ઈ.ફુઔ ‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુઔ – 11 ‘દેતે શૈં બખલાન ઔ ધકા’ (ાનાાં : 
136; ભુલ્મ : ભપત) 

21 ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખ ય ભુઔામેરા શ્રી. દીનેળ ાાંચારના 12 રેકની ઈ.ફુઔ 

‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુઔ – 12 ‘યૅળનારીઝભન ગાંર્નાદ–2’ (ાનાાં : 110; ભુલ્મ : 
ભપત) 

22 ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખ ય ભુઔામેરા શ્રી. દીનેળ ાાંચારના 12 રેકની ઈ.ફુઔ 

‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુઔ – 13 ‘યૅળનારીઝભન ગાંર્નાદ–3’ (ાનાાં : 122; ભુલ્મ : 

ભપત) 

 

ભણી ભારુ  

●‘ઈ.બુક’ પ્રઔાળઔ● 
405, વયખભ એાર્ટભેન્ર્,  

નલવાયી ઔૃી મુનીલવીર્ી વાભે, 
લીજરય. જીલ્લ : નલવાયી 

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

ઈ.ભેઈર : govindmaru@yahoo.co.in 

♦●♦●♦ 

  

mailto:govindmaru@yahoo.co.in
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IV 

શ્રી. દીનળે ાાંચારનુાં રેકન–વજ ટન–ચીન્તન 

અનુક્રમણીકા 

ક્રભ ુસ્તઔનુાં નાભ પ્રઔાળઔની લીખત 

1 ળબ્દન સ્લમાંલય ખુજ ટય ગ્રાંથયત્ન પ્રઔાળન, યતન નાઔા 

વાભે, ખાાંધી યડ, અભદાલાદ.  
ીન ઔડ : 380 001  
પન : (079) 2662 0472/ 
               2214 4663  

ઈ.ભેઈર : goorjar@yahoo.com 

 
 
 
 
 
 

2 ઉયે ઉગ્મ અરુણ 

3 ફર, ઈશ્વય છ ેઔે નથી? 

4 સ્ત્રી : વાંવાયરક્ષ્ભી 

5 તનઔતાયા 

6 અાંતયના ઈન્રધનુ 
(ુયસ્ઔૃત) 

7 શૈમાન શસ્તભેા 

8 ધયભઔાાંર્ 

9 વાંવાયની વીતાય 

10 ભનના ભામાફજાયભાાં 
 

♦ 
અાંતયના આાંખણેથી 

બન્ને પુસ્તકોનુું પ્રકાશન હાથ પર છ.ે 
દીરના દુયફીન 

11 જીલન વયીતાને તીયે વાશીત્મ વાંખભ, ખીુયા, વુયત.  
ીન ઔડ : 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 ુસ્તઔનુાં નાભ પ્રઔાળઔની લીખત 

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

ઈ.ભેઈર :  
info@navbharatonline.com 

15 ભનનાાં ભયીંછ 
(ુયસ્ઔૃત) 

ઈભેજ બ્રીઔેળન્વ પ્રા. રી.,  
199/1, ખાર બુલન,  

પ્રીન્વેવ સ્ર્રીર્, ભુમ્ફઈ – 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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V 

અન્તીભ ર્ાઈર્ર ેજ 
અનુક્રમણીકા 

 

સમાપ્ત


