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અાણ..
યૅ ળનારીજભના દ્વાય વુધી
આલી શોંઙેરા
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યૅ ળનારીજભભાં પ્રલેળલા ઉત્વુઔ
ીજ્ઞાવુ લાઙઔ ભીત્રને...
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A
રમણ શમગ્રનુાં ભ્રમણ
આછથી ચ્ઙીવ લા શે રાની લાત. ‘ખુછયાતભીત્ર’ભાં ‘યભણભ્રભણ’ ઔટાય એઔ
દીલવ લાંઙી. વુતા શઈએ અને ટાંઔણી બોંઔામ ને તયત વટાઔ દઈને જાખી છલામ એભ
અત્માય વુધી ઙીત્ત જાણે વુુપ્ત શતું તે એઔાએઔ ઙોંઔીને જાખી ઉઠ્ું, યમ્યા, આવાવના
રઔ, ખતાનુખત ભાન્મતા, ધભાળાષ્ડ, ુયાણનાં પ્રભાણ, ફધઔથા, નીતીઔથા,
આદેળ, ઉદેળ, નાત–જાતના યીતી–યીલાજો, લડીરનાં વરાશ–વુઙન, આ વલાથી ભાયા
ઙીત્તન ીંડ ફન્ધામ શત. એ વલા લડે છ ભારું ભાનવ ગડામું શતું. ઔાભીંઢ થ્થયની છેભ
સ્થખીત થઈ ખમું શતું. યભણબાઈના રેકે એને ઢઢં ળ્ું. ઙીત્ત કબી ઉઠ્ું. ઔાભીંઢ છડ
થ્થય ીખલા રાગ્મ. નલીલનનું જયણં પુટી લશે લા રાગ્મું.
ભેં ઔટાયરેકઔનું નાભ લાચ્મું : યભણ ાઠઔ ‘લાઙસ્તી’. શંુ પ્રભાણભાં ઠીઔ ઠીઔ
લાંઙું ચુ .ં લાંઙલું ભને ખભે ચે, શંુ લાઙન ભાણં ચુ ,ં નલું નલું જાણલા ભે ચે, શાસ્મ ભે ચે અને
આનન્દ ણ ભે ચે, ભાનહૃદમની શે ઙાન ણ થામ ચે. ણ લાઙન શઙભઙાલી ભુઔે,
ભુીમાના પ્રશ્ન ઉબા ઔયી ળઔે, એ ભેં શે રીલાય અનુબવમું. ‘ખુછયાતભીત્ર’ન વમ્ઔા ઔયી
યભણબાઈન પન અને વયનાભું ભેવમાં. ભેં રેકઔને ભલા લીઙામુું. ઔદી ઔઈ રેકઔ, વછાઔ,
ઙીન્તઔને ભલાન પ્રવંખ વાંડ્ય નશત. ફીતાં ફીતાં ભેં પન ઔમયં. ફશુ છ વોછન્મુણા
પ્રતીવાદ ભળ્. યભણબાઈએ ભુરાઔાત આલાનું વશા સ્લીઔામુું. ભાયી બીતી બાંખી ખઈ.
એભણે એલ વહૃદમ આલઔાય આપ્મ ઔે વલા ઓઙાયીઔતા ખી ખઈ. નાના કંડભાં
યભણબાઈ ુસ્તઔ, વાભમીઔ, રકલાના ઔાખ અને વાધનથી ગેયામેરા શતા. વપ્રભાણ
ળયીય, બ્રીટીળ એટીઔેટલાાં ઔડાં, એલી છ લાણી, ણ ભાંષ્ણર ુયેુય બાયતીમ. ભોં ય
ભીઠું સ્ભીત, આંકભાં સ્નેશ, જોતાં છ રાખે ઔે આ ત આણા છેલા છ વય ચે. એભનાભાં
ઔઈ દમ્બ ઔે દેકાડ નશીં. શંુ ત અભસ્ત છ ભલા અને એભનાં રકાણ ભાટે અબીનન્દન
આલા ખમ શત. અનામાવ ઙઙાા ળરુ થઈ. પ્રબાલ ાડલાના ઔઈ ણ પ્રમત્ન લખય
યભણબાઈની લાણી અસ્કરીત લશે તી થઈ, એભાં શંુ નશાઈ યષ્ણ, ળુદ્ધ થઈ ખમ.
યભણબાઈની લાણી અને રકાણથી ભાયા ીલનભાં એઔ નલ લાંઔ આવમ. જાણે ભાય
ુનછાન્ભ થમ. છુ ના લશે ભ, યીત–યીલાજો, ધાભીઔ ભાન્મતા, યશે ણી–ઔયણી ઈત્માદીનું
થીી ખમેરું ભાયી આવાવનું ઔઙરું બાંખતું ખમું. ઔઙરું બાંખીને ઔીરઔાય ટશુઔા ઔયતું ક્ષી
ફશાય આલે એભ ભારું નલું રુ પ્રખટ્યું. શંુ દ્વીછ થમ.
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યભણબાઈ વાથે ચી ત ગયફ ફંધામ. એભનાં રકાણ, ુસ્તઔ. લાંઙત,
એભને વાંબત, પ્રશ્ન ુચત, કુરાવા ાભત અને એભ શંુ ‘યૅ ળનારીજભ’ની લીઙાયધાયાથી
નલલ્લલીત થઈ ખમ. છુ નાં જાાં વાપ થઈ ખમાં. નલા પ્રઔાળન જશાટ ીલનને
ઉજાલા રાગ્મ.
યભણબાઈના લીઙાયભાં વમા ચે તેભ છ જીણં ઉંડાણ ચે. શભદદી અને
ળણભુક્તી ચે. એભનાં રકાણ ને લીઙાયથી લીશ્વના ભશાન અને ખમ્બીય પ્રશ્ન ઉઔેરલાભાં
વશામ ભે ચે; ત નાની–નાની, જીણી–જીણી ફાફતભાં ણ ળીક અને ભાખાદળાન ભે ચે.
ફધીવત્ત્લની છેભ લીશ્વનાં દુ:ક દુય ઔયલાન લીઙાય એભનાભાં વલયયી ચે. એભણે દેકાડેરા
યાશે શંુ ભારું ીલન ઙરાલું ચુ ,ં ફાઔને ઉચેરું ચુ ,ં વશઔામાઔય ને ઔભાઙાયી ાવે ઔાભ રઉં
ચુ .ં તેનાં વાયાં યીણાભ જોલા ભળ્ાં ચે. યભણબાઈ ાવેથી છે ભેવમું તેની રાંફી માદી
આલી નથી. ઔાયણ ઔે છે ભેવમું ચે તે છ ત આ ુસ્તઔભાં પ્રસ્તુત ચે.
યભણબાઈને 75 લા થમાં તે નીભીત્તે તેભના 75 રેકન વંગ્રશ ‘ભધુઔા’ થમ
શત. શલે તે ‘આઉટ પ પ્રીન્ટ’ ચે, ઉરબ્ધ નથી. તેનું ુનભુાદ્રણ ઔયલું ડળે તેભ ભીત્ર
ઉત્તભ ખજ્જય વુઙલતા શતા. ભને છયા છુ દ લીઙાય આવમ. છુ દા છુ દા ભુદ્દા લીળે, છુ દા
છુ દા લીમ લીળે યભણબાઈએ જીણં–જીણં ઔાત્મું ચે. એઔ છ લીમ લીળે એભણે છુ દા છુ દા
પ્રવંખે ચણાલટ ઔયી ચે. એ છુ દી છુ દી ઙઙાા છે તે લીમના ભથાા નીઙે વંઔરીત ઔયીને ઔાં
ન આીએ ? એ લીઙાયભાંથી પ્રસ્તુત વઔરન–વંાદનના ઔામે આઔાય રીધ ચે. ભાયા એઔ
અવીરે ભને ઔશે રું, ‘યભણબાઈના લીઙાય અને રેકએ તેની આકી ીલનદૃષ્ટી ફદરી નાકી
ચે.’ એ ‘યૅ ળનારીજભ’ના આયે આલીને ઉબા ચે અને શલે તેભાં વાનન્દ જુઔાલલા એ તત્ય
ચે. આલા છે વો ‘યૅ ળનારીજભ’ના ઔીનાયે , તેની ાે આલીને ઉબા ચે તેભને લીલીધ લીમ
યના યભણબાઈના લીઙાય વંઔરીત ઔયી આ ુસ્તઔ વભીત ઔમુું ચે. છેથી ‘યૅ ળનારીસ્ટ’
ફનલા ભાટે વલાુંખ–વમ્ુણા સ્ષ્ટતા વાંડી યશે . એ વોને આ ુસ્તઔ અાણ ઔમુું ચે.
ફવ, આ લાતની તઔ જડીને ભેં ‘લીલેઔલીછમ’ તૈમાય ઔયલાનું ફીડું જડી રીધું.
એ તૈમાય થઈ આછે પ્રખટ થામ ચે તેન આનન્દ ચે.
આ ુસ્તઔ તૈમાય ઔયલાભાં કુફ છ છશે ભત ઉઠાલનાય ભાયા આદયણીમ લડીર
ભીત્ર ઉત્તભબાઈ ખજ્જય તથા યભસ્નેશી ભીત્ર પ્રેભ વુભેવયાન વશઔાય ન ભળ્ શત ત
ુસ્તઔને ઔદાઙ આ સ્લરુ આી ળઔામું ન શત. એલા છ સ્નેશી અને ભાખાદળાઔ ભીત્ર
લલ્લબબાઈ ઈટારીમા, ચખનબાઈ ફયલાીમા, ધનવુકબાઈ ઢીભય, એન. લી. ઙાલડા,
વુનીરબાઈ ળાશ તેભ છ ભાયા વત્મળધઔ વબાના અગ્રણી ભીત્રના વાથ–વશઔાય કુફ છ
http://govindmaru.wordpress.com
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ભદદરુ થમા ચે. આ ુસ્તઔના યીળીષ્ટભાં સ્થાન ાભેર ‘આઙાયી વફ છખ ભીરા’ના
વમ્ાદઔ શ્રી. ઈન્દુઔુભાય જાનીનું ઋણ સ્લીઔાયી હૃદમુલાઔ તેભન આબાય વમક્ત ઔરું ચુ .ં
(નોંધ: ‘આઙાયી વફ છખ ભીરા’ની અરખથી ઈ.ફુઔ ફનાલલાની શમ આ ઈ.ફુઔભાં તેને
વભાલી નથી.)
અને ચેલ્લે ‘સ્લભાન પ્રઔાળન’ના શ્રી. ભશે ળબાઈ દલેએ અંખત યવ રઈ ઉમખી
વુઙન ઔમાું અને ુસ્તઔનું વુગડ–વુન્દય પ્રૉડક્ળન ઔયી આપ્મું તે ભાટે તેભન તશે દીરથી
આબાય.
If your vision is one year, cultivate flowers.
If your vision is ten years, cultivate trees.
If your vision is eternity, cultivate people.
406–408, ફેલ્ીમભ ટાલય,

–લીછમ બખત

રીનીમય ફવ સ્ટેન્ડની વાભે,

vmbhagat@gmail.com

યીંખ યડ, વુયત – 395 003
વેરપન : 98252 71200

♦
અનુક્રમણીકા

http://govindmaru.wordpress.com

10

B
‘ળીળેકળીજય’ ગ્રાંથની ‘ઈ.બુક’ના પ્રાગટ્ય ટાણે...
ખુછયાત યાજ્મભાં યૅ ળનારીજભના ‘બીષ્ભીતાભશ’ તયીઔે રઔઙાશના પ્રાપ્ત
ઔયનાય પ્રા. રમણભાઈ પાઠકના, યૅ ળનારીજભ લીળેના અવંખ્મ અને અભુલ્મ રેકભાંથી
એભાંના ‘લીઙાયતણકા’ લીણી, ‘વભગ્રયભણ’ છેલ એઔ ગ્રંથ ફનાલલા ાંઙેઔ લયવ શે રાં ભેં
લીઙામુું. ાચથી તેનું નાભ જો ઔે ‘લીલેઔલીછમ’ યકામું; ણ તેનું વમ્ાદન ઔયલાની ભને તઔ
પ્રાપ્ત થઈ તેને શંુ ભારું વદ્બાગ્મ ખણં ચુ .ં આ ઔાભભાં ભને ભાયા યૅ ળનારીસ્ટ ભીત્ર તયપથી
બાયે વશઔાય ભળ્ તેન ભને આનન્દ ચે. વુયતના ‘યંખઉલન’ભાં શજાય શ્રતાની ઙીઔાય
શાછયીભાં આદયણીમ મોરારી બાપુએ ડીવેમ્ફય, 2010ભાં ‘લીલેઔલીછમ’નું લીભઙન ઔમુું
શતું તે આ ગ્રંથનું ણ વદ્બાગ્મ છ ખણં. ભાયે ભન ભાયા ીલનની એ ધન્મતાબમાા આનન્દ
અને ખોયલની ગટના શતી.
યભ આદયણીમ લડીર ભીત્ર શ્રી. ઉત્તભબાઈ ખજ્જય તથા શ્રી. ખલીન્દબાઈ
ભારુએ, આછે એ છ ‘લીલેઔલીછમ’ ુસ્તઔની ઈ.ફુઔ ફનાલી ત્માયે એલી છ રાખણી શંુ પયી
અનુબલું ચુ ;ં ફરઔે એનાથી ણ લીળે આનન્દ અને ખોયલ થઈ યષ્ણ ચે. એ એટરા ભાટે ઔે
આ ‘ઈ.ફુઔ’ને દેળ–લીદેળભાં લવેરાં રાક ખુછયાતી યીલાયભાં વપય ઔયાલલાના ઉભદા
શે તુથી શ્રી. ઉત્તભબાઈ તથા શ્રી. ખલીન્દબાઈએ કુફ છ ઙઔવાઈ યાકીને આ ઈ.ફુઔ તૈમાય
ઔયી ચે. તેની રખન અને ભશે નતથી શંુ ત ધન્મ થઈ ખમ; આ ફન્ને લડીરભીત્રન શંુ
ઋણી યશીળ.
‘પ્રા. યભણ ાઠઔ વમાખ્માનભાા’ના ાંઙભા(યભણબાઈના ભૃત્મુ ચીના
શે રા)ભણઔાભાં ખઠલામેરા શ્રી લલ્લબબાઈ ઈટારીમાના વમાખ્માન(ખસ્ટ 02,
2015)પ્રવંખે છ આ ઈ.ફુઔનું રઔાાણ ઔયી, યભણબાઈને ‘ઈ.ફુઔાંછરી’ અાણ ઔયલાભાં
આલળે એ ભાયે ભન વનાભાં વુખંધ બળ્ા ફયાફય ચે. વોન કુફ આબાય.
લીશ્વબયના લાઙઔભીત્રને, યૅ ળનારીજભન યીઙમ ાભલાભાં, આ ઈ.ફુઔ
ઉમખી થળે છ એલી ભને કાતયી ચે.
વુયત.
30 July, 2015
vmbhagat@gmail.com

–લીછમ બખત
ઔન્લીનય
‘પ્રા. યભણ ાઠઔ વમાખ્માનભાા’ વભીતી
અનુક્રમણીકા
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C
રૅનાીઝમની રાષે
मुकम ् करोती वाचाऱम ्–

એલું છ ઔંઈઔ આ ત ફની ખમું. પ્રેભાદય ઔે

આત્ભીમતા એઔ અદ્બુત તત્ત્લ ચે; છે લાઙાને ભુઔ ણ ફનાલી દે અને ભુઔને લાઙા !
ભાયે ભાટે ત આ ફધી પ્રેભની રીરા છ ચે. ભાયી લમ નેલુંભા લાને આંફી યશી ચે; ચતાં શી
આછેમ ભીત્ર અનીલામાતમા આગ્રશુલાઔ ઔશે ળે – ખભે તલી મુલા–ભશે પીર શમ ત ણ !
ફધા છ વલાાનુભતે ઔશે , ‘ાઠઔવાશે ફને ત નીભન્ત્રલાના ઔે એભનું વાથે છ અશયણ ઔયી છ
રેલાનું; એભના લીના ત ભજા છ ન આલે !’ આ છ ભાયી ીન્દખીની ધન્મતા ચે, ઔૃ તઔૃ ત્મતા
ચે, વમ્પ્રાપ્તી ચે. શા, આ વુયતના ભીત્રની લાત ઔરું ચુ ,ં છે વાઙા ઔદયદાન ચે. તે
કુલ્લાં દીરે ઔફુરતાં છયામ વંઔઙ ઔે નાનભ નથી અનુબલતા : ‘યભણબાઈએ અને એભની
ઔરભ ‘યભણભ્રભણે’ અભને યૅ ળનારીસ્ટ ફનાવમા. ગણ ભટ રાબ થમ. છે ઔામય ઔયતાં,
અભે યમ્યાલળ અયાધ અનુબલતા, એ જાા ય.ા.એ એઔ જાટઔે વપાઙટ ઔયી નાખ્માં,
છેભાં ઔઈ ફદઈયાદ નશીં; ઔેલ અભાયી લીલેઔફુદ્ધીને ઙેતાલલા ભાયે રી એઔ ળીત,
ભકભરી પંુ ઔ. અભારું ત ીલન છ રટાઈ ખમું. વાથે વાથે અભે ભાનલીલનન વાઙ ધભા
ણ ાભી ળક્મા. ીલન એટરે આનન્દ : Unborn tomorrow, dead yesterday. Why
fret about them, if today be sweet ? ભય કય્માભની પીરવુપી તેને પ્રીમ, છે
અનુવાય ાઠઔવાશે ફ ીલી ખમા ને અભને એભ ીલતાં ળીકવમું.
યૅ ળનારીજભ (લીલેઔફુદ્ધીલાદ)ન એ ભન્ત્ર, છે આભ ત ઙાલાાઔ છેટર ુયણ ચે,
તે અભને તેએ ફયફય ઢાવમ :
यावत ् जीवं सुखं जीवेत ्

ીલ ત્માં વુધી આનન્દથી ીલ ! આ દુનીમાભાં એઔ છ

વાઙું ુણ્મ ચે અને તે અન્મનું બરું ઔયલાનું ! જ્માયે વંવાયભાં પક્ત એઔ છ ા ચે અને તે
ઔઈનું ફુરું ઔયલું તે...!’
યૅ ળનારીજભ એટરે વલા ભીથ્મા ફંધનથી ભુક્તી. યમ્યા છેભ છેભ ુયાણી
થામ, તેભતેભ એભાં ભીથ્મા ફંધન લધતાં છ જામ મા લધુ ને લધુ વખ્ત ફને...!
ભીત્ર, આ ઔાંઈ શંુ ઔળું નલું નથી ઔશે ત : દુનીમાબયના યૅ ળનારીસ્ટએ આ એઔ
છ અનુયધ ઔમય ચે ઔે, છન્ભ આણા શાથની લાત નથી, તેભ ભૃત્મુમ નથી (વીલામ ઔે
આત્ભશત્મા), ુલાછન્ભ નથી, તેભ ુનછાન્ભ ણ નથી : भस्मीभत
ु स्य दे हस्य पन
ु रागमनं
कुत:?

આ દેશ બસ્ભીબુત થમા ચી ાચ આલલાન નથી ભાટે આ ીલનન આનન્દ ભાણી

ર !
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વુયતના તભાભ યૅ ળનારીસ્ટ ભીત્ર વલાાનુભતે ભાયે ભાટે પ્રેભ યાકે ચે, આદય
દળાાલે ચે, અને ભાયા ઔામાની બાલાત્ભઔ (શઔાયાત્ભઔ) નોંધ રે ચે; આમ ભાયે ભન એઔ
અદ્બુત ગટના ચે. ફાઔી, યૅ ળનારીસ્ટ આરભભાં, ણ ભાનલવશછ નીફાતા પ્રલેળી ળઔે
(ઔદાઙ ક્માંઔ પ્રલેળી ણ ચે), અને તે ઈષ્માા, દ્વ ે, શંુ વાતુંવી, તુચ્ચઔાય અને અંશઔાય : દા.ત.,
‘યભણાઠઔ તે ઔમ ભટ તઙી થઈ ખમ ? એની આ લાત કટી છ ચે, અને તે ણ ! શભ
ઔુ ચ ઔભ નશીં !’ વુયતના ભીત્રના ફે બાલ ચે, ફન્નેમ ઉભદા : એઔ ત ખુરુબાલ ઔે
ળીષ્મબાલ અને ફીજો ભીત્રબાલ. યૅ ળનારીજભ વીલામ ણ અન્મ ઔઈ લીઙાયંથ ઔે ભંડી–
છુ થભાં આલી ઉદાયતા જોલા ભી નથી.
એન વલાપ્રથભ વઙટ દાકર, તે આછનું આ ુસ્તઔ અને તદ્વીમઔ શ્રી. ઔંવાયા
(લીછમ બખત)ન આ વમ્ુણા સ્લૈચ્ચીઔ ઉક્રભ. તભે ભાનળ ! આલું ઔઈ ુસ્તઔ યઙલાનું ભેં
બાઈ લીછમને અભસ્તું ઔે આચુ ં વુઙન ણ ક્માયે મ ઔમુું નથી. આ તેન વમ્ુણા
સ્લમંસ્પુયીત તથા સ્લૈચ્ચીઔ ુરુાથા ચે. ભેં ત તેભને ઔળુંમ ઔશે લાન, આલું ઔંઈ વુઙલલાન ઔે
તેભની ાવે ભાખલાન ઔઈ ઈળાય વુધ્ધાં ઔમય નશત, ભાયા ભનભાં ઔદી એલ લીઙાય વુધ્ધાં
નશીં છ ! આ ત ઉરટુ,ં તેએ ભને વુઙવમું મા છણાવમું ઔે, ‘વભગ્ર યભણ’નાં લીઙાયછખતન
મથાથા ખ્માર આલી જામ, એલું એઔ ઙુનન્દું ુસ્તઔ, ઉઙીત લખીઔયણ વશીત, પ્રખટ ઔયલું ચે,
છેથી એઔી ફેઠઔે, એઔ છ ુસ્તઔ લાંઙતાં યભણ ાઠઔના અથાાત્ યૅ ળનારીજભના વલે
લીઙાયન ામાન ખ્માર લાઙઔને ભી જામ. અખાઉ આલું એઔ ુસ્તઔ (વુલાક્મવંગ્રશ !)
શ્રી. ઈન્દુઔુભાય જાનીએ ઔયે રું ચે એ જાણીતી ગટના ચે (આઙાયી વફ છખ ભીરા), એ ણ
ભુલ્મલાન વંઙમ ચે, ભાટે તેભની યલાનખી રઈને, એ આકું ુસ્તઔ છ આ નલા વંગ્રશભાં
વભાલી રેલું ચે એલ નીણામ ઔમય. (અને અશીં તેએ એભ ઔમુું ણ ચે છ). (નોંધ :
‘આઙાયી વફ છખ ભીરા’ની અરખથી ઈ.ફુઔ ફનાલલાની શલાથી આ ઈ.ફુઔભાં તેને વભાલી
નથી.)
આ ઔેલ પ્રેભાદય પ્રેયીત તથા વમ્ુણા આત્ભીમતાના વુપરુ આ ઔામા ફદર શંુ
બાઈ લીછમ બખત (ઔંવાયા)ન અંતયથી અનશદ ઋણી ચુ ં છ, જો ઔે ઓઙાયીઔ આબાય
ભાનું તે એભને ન છ ખભે. ઔાયણ ઔે નેલું લાન શંુ અને ઙારીવેઔ લાના લીછમબાઈ એ ફે
લચ્ઙે લમ વીલામ ભન–હૃદમનું ઔઈ અંતય છ નથી. આડું અન્તયટ નથી; ચી ઔણે ઔન
આબાય ભાનલાન ? લીછમબાઈના ખાઢ ભીત્ર તથા આ ઔામાભાં વશામઔ એલા શ્રી. પ્રેભ
વુભેવયા, ઉત્તભબાઈ ખજ્જય, લલ્લબબાઈ ઈટારીમા, એન. લી. ઙાલડા, ધનવુક ઢીભય, ચખન
ફયલાીમા, વુનીર ળાશ લખેયે ભાયા ણ એટરા છ ખાઢ ભીત્ર ચે; એટરે તેન આબાય
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ભાનલા વન્દબે ણ એ છ દ્વીધા ડે. યૅ ળનારીજભે તભને ળું આપ્મું ? એભ ઔઈ ુચ,ે ત
ભાય પ્રથભ પ્રત્મુત્તય એલ છ પ્રખટે ઔે ‘વયવ ભીત્ર !’ ફ.ઔ. ઠાઔયે ક્માંઔ એલું ઔષ્ણાનું માદ
આલે ચે ઔે, ‘વંવાયભાં વોથી લધુ ની:સ્લાથા મા નીયેક્ષ સ્નેશવમ્ફન્ધ જો ઔઈ શમ ત એ ચે,
ભૈત્રી.’
રખબખ ઔીળયલમથી છ ભાયી વશછ પ્રઔૃ તી તે વંળમલાદીની. આળયે ન્દયે ઔની
લમે ત શંુ ચાતી ઠઔીને ભીત્ર – લડીર વભક્ષ જાશે ય ઔયત ઔે, ‘ઈશ્વય છેલું ઔઈ તત્ત્લ આ
બ્રષ્ઢાંડભાં નથી, નથી છ !’ લડીર દરીરથી ત ભાયી વાભે ટઔી ન ળઔે (અવત્મની એ છ ત
રાઙાયી – ઔભજોયી ચે), ત્માયે ઙેતલણી આી ઙુ યશે તા : છયા ગયડ થા, ચી જોછે ઔે,
દુ:ક – આપતભાં ઈશ્વય ઔેલ અને ઔેટર માદ આલે ચે તે ! તુંમ ત્માયે પ્રાથાના ઔયત થઈ
છળે.’ યન્તુ એથી ઉરટુ,ં આછે નેવમાળીભે લયવેમ, શંુ ત લધુ દૃઢતય યૅ ળનારીસ્ટ યષ્ણ ચુ ;ં
યન્તુ અપવવ ઔે, ેરા લડીર આછે એ જોલા, તાની શાય સ્લીઔાયલા શમાત નથી.
ભતરફ ઔે, વંળમથી છ વત્મની પ્રાપ્તી થામ. બાયતલાની એ ુયાણી ઔભનવીફી
ઔે, અશીં, શ્રદ્ધાલાનને છ જ્ઞાન ભે, એલાં વુત્રે ઔે પયભાને વદી વુધી ળાવન ઔમુું. યીણાભે,
ઔઈ ભટ વત્મળધઔ, લીજ્ઞાની આ દેળભાં ાક્મ છ નશીં ! શ્રદ્ધા એટરે ત અવત્મની
આયાધના, શ્રદ્ધાની ત વમાખ્મા છ એ ઔે, ગ્રન્થ ઔે ખુરુનાં લીધાનને, ઙઔાસ્મા લીના છ,
બક્તીબાલે લખી યશે લાનું અન્ધત્લ અથલા ત છડત્લ. ખાંધીીએ આ વમાખ્માને વભથીત
ઔયતાં ઔષ્ણું છ ચે ઔે, ‘શ્રદ્ધા શમ્ભેળાં આંધી છ શમ.’
એભાંમ ભાય ત લી શ્રદ્ધાુ બ્રાષ્ઢણ યીલાયભાં છન્ભ, નાનણથી છ,
ફારગ્નની છેભ, અનેઔાનેઔ શ્રદ્ધા લખાડી દેલાભાં આલે. ગયભાં ફે લાય ુજા–પ્રાથાના
થામ, અભાયી વોની શાછયી પયીમાત ! તેભાંમ વાંછની પ્રાથાના લકતે ત ેટભાં ઔઔડીને
બુક રાખી શમ : ક્માયે આ બક્તીબછન તે અને યટરા બેખ થાઉં ! એભ ઔશે લામ ચે ને
ઔે, બુખ્માને ત યટરાભાં છ બખલાન દેકામ. ભાયી ત એલી અલદળા ઔામભની શતી, છે
વારું છ થમું. ઔઙલાતા ભને ઉતાલે પ્રાથાના યાખટતાં, સ્લાબાલીઔ છ ફેઙાય ઔડલા ળબ્દમ
ભનભન બખલાનને વમ્ફધીને ફરાઈ જામ. એભાંથી ભાયા ઔીળય ભાનવે તાયવમું ઔે,
બખલાનની પ્રાથાના ઔય ઔે એને ઠઔાય, એ ત વદામ ‘નૈલ ઔુ લાન, ન ઔાયમન્’ છેલ છ
નીષ્ક્રીમ; નથી ત ભદદ ઔયત ઔે ન ત વજા...!
ીતાી યભ શ્રદ્ધાુ, ચતાં ઔુ ટમ્ુ ફ ય આપતમ ત્રાટઔતી યશે , અને અન્તે લી
એઔ ભટી શનાયત : પક્ત ીસ્તાીવની ઉમ્ભયે કુદ ીતાીનું ભૃત્મુ ! ભને તીવ્ર દુ:ક વાથે
વંળમ થમ ઔે, અભાયી શજાયશજાય પ્રાથાના ચતાંમ, બખલાને આકયે ળું આપ્મું ? ઔેલ
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નીયાધાયણં ! ત્માયે ભાયી દવેઔ લાની લમ : વંળમ તીવ્ર–ઉગ્ર ફન્મ અને અન્તે શ્રદ્ધા ખઈ
તે ખઈ છ – ઔામભી ચુ ટાચેડા ! શંુ નાસ્તીઔ ફની યષ્ણ. આભ શંુ ‘વેલ્પ–સ્ઔુ લ્ડ યૅ ળનારીસ્ટ’
ફની ખમ, અને ત્માયે ત ‘યૅ ળનારીજભ’ એલ ળબ્દેમ ઔઈ જાણતું નશીં. ચી ુખ્ત લમે
જ્માયે ફટરાન્ા ડ યવેર તથા ફીજા યૅ ળનારીસ્ટ લીઙાયઔનું વાશીત્મ લાંચ્મું, ત્માયે જાણ થઈ ઔે,
અશ ! ભાયા છેલું છ લીઙાયનાયા ત ગણા ચે અથલા થઈ ખમા !
16–17 લાની લમે ત યૅ ળનારીસ્ટ થલાના અનેઔાનેઔ રાબ શંુ ભાણી યષ્ણ :
દેલી–દેલતાના ુજાાઠની ભીથ્મા ઔડાઔુ ટથી વદન્તય ભુક્ત, બુતપ્રેત ઔે ડાઔીની – ળાઔીનીન
ઔઈ બમ નશીં, ન ત ઔળાં ળુબ–અળુબ ઙગડીમાં જોલાનાં મા ન ત ળુઔન ઔે અળુઔન,
ફાધા–આકડી યાકલી નશીં ને ન ત ઔળા તીયથ–જાત્રા, યીન્દી ુજા – પ્રાથાનાનાં
ઔંટાાછનઔ લીધીલીધાનથીમ ચુ ટ્ટી, ઔશે લાતાં વાભાીઔતા ઔે એલાં નીતીનીમભનાં ફન્ધન
ચુ ટી ખમાં : દા.ત., ાંઙ છ ભીનીટનાં રગ્ન, અને તે મ બાટીમા જ્ઞાતીની એઔ ઔન્મા વાથે
ે નથી), ઔુ ંડી ઔે ગ્રશદળાનાં બાલી બાકનાય જ્મતીને ડઔાય, છનઈનાં ઠેઔાણાં
(યીસ્ટરળ
નશીં અને ઔળામ આઙાયલીઙાય ઔે કાણીીણીની ચચ ના નડે, ઔઈ અયાધબાલ ના ીડે...
લખેયે લખેયે ! ટુઔં ભાં, યૅ ળનારીજભ એટરે ફવ ભુક્તી છ ભુક્તી.
ઈશ્વયીમ, તથાઔથીત આધ્માત્ભીઔ અથલા ત ધાભીઔ ઔભાઔાંડભાં પવાઈને ઔેલ
અઔાયણ ીડાતાં દુ:કીમાયાં છનને જોતાં, ચી લીઙાય દભલા રાગ્મ ઔે યૅ ળનારીજભન
ભટા ામે પ્રઙાય ઔયલ જોઈએ ! ણ તે ઔેલી યીતે ? ઔળી વુજ ના ડે. એ ખાાભાં શંુ ત
વછાનાત્ભઔ વાશીત્મન વછાઔ–રેકઔ, ભનભાં પ્રશ્ન થામ : લાતાાભાં ઔે ઔલીતાભાં તે ઔેટરુંઔ
યૅ ળનારીજભ રાલી ળઔામ ? આલી દરાઙર ભનદળાભાં વુયતનું દૈનીઔ ‘ખુછયાતભીત્ર’
ફયાફય ભાયી લશાયે ધામું. એના તયપથી નીભન્ત્રણ ભળ્ું ઔે, ‘અભાયાં દૈનીઔભાં ઔટાય રક !’
જો ઔે એ ભુયબ્ફીને ત શાસ્મની ઔટાય જોઈતી શતી; ઔાયણ ઔે ભુમ્ફઈના ‘છન્ભબુભી’
દૈનીઔભાં શંુ ત્માયે એલી ઔટાય રકત. લી ફેત્રણ ભશીના એભ છ લીતી ખમા, અને એઔ
દીલવ યૅ ળનારીજભ તયપી લીઙાયપ્રધાન રેક રકીને ‘ખુછયાતભીત્ર’ના તન્ત્રીશ્રીને ભઔલ્મ,
વાથે રખ્મું ઔે, ‘જો આને ભંછુય શમ ત, શંુ ત આલી ઔટાય રકું–’ તન્ત્રીશ્રીને ભંછુય, અને
ચી ત ઙાલ્મું ‘યભણભ્રભણ’ ઔડેડાટ. 1976ના લાન એ જાન્મુઆયી ભશીન, આછે ફયાફય
ાત્રીવભું લા ઙારે ચે અને ‘યભણભ્રભણ’ આછેમ ઙારે ચે, ફવ ઔડેડાટ ! આભ, આ ફધી
છ વમ્પ્રાપ્તી ભુે ત ‘ખુછયાતભીત્ર’ને છ આબાયી ચે. અને આલી ફંડકય, રુઢીબંછઔ ઔટાય
ઙરાલલાભાં ‘ખુછયાતભીત્ર’નેમ ગણં છ ગણં તથા ગણ છ ગણ લીયધ વશે લાં ડ્યાં. ણ
એમ અડીકભ યષ્ણું અને શંુ મ ફવ અડીકભ ! દયભીમાન ‘વભઔારીન’ દૈનીઔ દ્વાયા ભુમ્ફઈન
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ઔીલ્લ વય ઔમય, જ્માં આછેમ યૅ ળનારીજભની પ્રલૃત્તી ઔડેડાટ ઙારે ચે. ત ભુભાં અને વોથી
લધુ ત, શંુ ‘ખુછયાતભીત્ર’ન ઋણી ચુ ,ં અને ચી ‘વભઔારીન’ન. એ વલા વમ્ફન્ધીતન
શાદીઔ આબાય... આબાય... આબાય !
આછના આ ુસ્તઔના લીભઙન પ્રવંખને સ્લશસ્તે ભુલ્મલત્તા તથા પ્રતીષ્ઠા અાણ
ઔયલા ફદર ુ. ભયાયીફાુનમ છેટર આબાય શંુ ભાનું તેટર ચ છ. આભેમ તેશ્રીના
નીવમાાછ, ની:સ્લાથા તથા નીકારવ અને અઢઔ સ્નેશાદય ફદર શંુ ત તેશ્રીન અવીભ
ઋણી યષ્ણ છ ચુ .ં આલા લીળીષ્ટ વમ્ફન્ધભાં ભાયી પ્રઔૃ તી વંઔઙળીર, એટરે આછમુંત
અભે બાગ્મે છ ાંઙવ ઔે શજાયે ઔ ળબ્દન લીનીભમ ઔમય શળે ! યન્તુ ભનભન ફધી છ
અબીવમક્તી આવાન યશી. દા.ત., લીભઙનના નીભન્ત્રણન તત્ઔા સ્લીઔાય ઔયતાં, ુ. ફાુ
ફલ્મા : ‘ભને ત ઔળ છ લાંધ નથી, ણ યભણબાઈને ઔંઈ લાંધ નશીં આલે ને ?’
... આલા ઉદાય ભનના ુરુ છ આ ફેઢખ
ં તથા પ્રતીઔુ  દુનીમાભાં ભને ીલાડી
યષ્ણા ચે. (ુ. ફાુ વભક્ષ આલું ઔંઈ છ શંુ ક્માયે મ દીર કરી ળક્મ નથી, એટરે છ આછની
આ તઔ જડી રઉં ચુ .ં )
અન્તભાં, યૅ ળનારીજભની યાશે ભેરા એ ભીત્રને વાબાય સ્ભયી રઉં ઔે છે
ભને ીલાડી યષ્ણા ચે : (ઉય ટાંઔેર નાભલ્લેક ઉયાંત) વલાશ્રી લલ્લબબાઈ ઈટારીમા,
ચખનબાઈ ફયલાીમા, ફાફુબાઈ દેવાઈ, વીદ્ધાથા દેખાભી, ખુણલંત ઙોધયી, ધનવુકબાઈ
ઢીભય, યે ળ ટેર, લીછમ ઙોશાણ, વંછમ ઢીભય, દીઔ એર. ટેર (મુ.એવ.એ.), નયે ળ
જોળી, દેલેન્દ્ર ભાંડલીલાા લખેયે... લખેયે..
અભાયા આ આમછન વાથે વંખત યીતે, વભમફદ્ધ આ ુસ્તઔ પ્રખટ ઔયલા
ફદર સ્લભાન પ્રઔાળનલાા શ્રી. ભશે ળ દલેનમ શંુ અંતયથી આબાયી ચુ .ં
27 નલેમ્ફય, 2010

–યભણ ાઠઔ ‘લાઙસ્તી’

ફાયડરી

♦
અનુક્રમણીકા
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01
રૅનાીઝમ
[1] ‘યૅ ળનારીજભ એઔ એલ ભાનવીઔ અબીખભ ચે ઔે, છેભાં લીલેઔળક્તી તથા
તઔાળક્તી (યીજન)ની વલયયીતાન ફીનળયતી સ્લીઔાય ઔયલાભાં આલે ચે અને છેન શે તુ
પીરવુપી તથા નીતીળાષ્ડની એલી તયાશ સ્થાલાન ચે ઔે, છે અધીઔાયી ભનાતાં ઔઈ ણ
વમક્તી ઔે ગ્રંથ (ઑથયીટી)ની એઔક્ષી ભાન્મતાથી વદંતય ભુક્ત શમ અને છે તયાશને
તઔા તેભ છ લાસ્તલીઔ અનુબલ–પ્રમખ દ્વાયા ઙઔાવી વત્મ મા અવત્મ વીદ્ધ ઔયી ળઔાતી
શમ.’
ઉમુાક્ત વમાખ્મા રંડનના યે ળનારીસ્ટ એવવીએળને ગડેરી ચે અથાાત્
અંગ્રેીબાી લડે યઙીત ચે; ચતાં એભાં ક્માંમ ‘ફુદ્ધી’ ળબ્દ (intellect ઔે intelligence)
પ્રમછલાભાં આવમ નથી. એને સ્થાને ‘લીલેઔ’ (યીજન) ળબ્દ છ પ્રમજામ ચે. એનું ઔાયણ
એ છ ઔે ભાણવજાતની ફધી છ વીદ્ધી, તેભ ફધાં છ અનીષ્ટનું ભુ તેની ફુદ્ધી છ ચે;
ઔાયણ ઔે ફુદ્ધી અલે ભાખે ણ ખતી ઔયે ચે. ત્માયે તઔાલીલેઔથી એને યઔલી તેભ છ ઉઙીત
ભાખે લાલી યશે ચે; ઔાયણ ઔે ‘લીલેઔ’ એટરે ‘ળું વત્મ અને ળું અવત્મ ?’ તેભ છ ‘ળું વારું
અને ળું કયાફ ?’– એ નક્કી ઔયનાય નીયક્ષીયલીલેઔની ળક્તી. ફાઔી ત ઈશ્વયની ઔલ્નાથી
ભાંડીને તે વત્મનાયામણની ઔથા, ભન્દીય–ધભાસ્થાનનું ફાંધઔાભ, બુતપ્રેતની ભાન્મતા અને
એને ઔાઢલાના ગય ક્રુય લીધી, ઉંઙનીઙના બેદ અથલા આત્ભા–યભાત્ભાની પીરવુપી ને
ઔભાઔાંડ આદી તભાભ ભાન્મતા અને લીધીનીેધ એ ભાણવની ફુદ્ધીનું છ વછાન–ઔુ વછાન
ચે; ઔાયણ ઔે ઈતય પ્રાણી ત બખલાનને બછતાં નથી મા ત બુત ધુણાલતાં નથી, છેનું
ઔાયણ એ છ ઔે તેભાં ફુદ્ધીન અબાલ ચે.
[2] યૅ ળનારીજભ ફાફતે છે વોથી ભટ ઔે બમંઔય ભ્રભ પ્રલતે ચે તે એ ચે ઔે
યૅ ળનારીસ્ટ એટરે રાખણીન, છડવુ, ીલનના વુક્ષ્ભ આનન્દ ભુદ્દરે નશીં વભછનાયા એલા
છડબયત–ળુલત્ ભાણવ, છે ઔેલ એટરું છ વભછે ચે ઔે ‘પક્ત ેટ બયલાથી ીલન
ુણા ફની જામ.’ લાસ્તલભાં, આ શાડશાડ છુ ઠી ઔે અલી ભાન્મતા ચે. ઔાયણ ઔે યૅ ળનારીજભ
ત ીલનના યભ તથા એઔભાત્ર ધ્મેમ તયીઔે આનન્દને છ પ્રસ્તુત ઔયે ચે અને પ્રફધે ચે:

‘ીલનના તભાભ આનન્દ – વુક્ષ્ભાતીવુક્ષ્ભથી ભાંડીને તે સ્થુતભ વુધીના – વમ્ુણાત: ભાણી
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ર. ઔઈ અન્મને રેળ ભાત્ર શાની તથા ભુશ્ઔેરી શોંઙાડ્યા લીના, ીલનને તેની ુણાતાભાં
ભાણી રેલું એ છ ીલનધ્મેમ, એભ બાયુલાઔ યૅ ળનારીજભ ઔશે ચે અને ભાનલીની
લીલેઔફુદ્ધીથી ઙઔાવતાં એ લાત છ વત્મ પ્રતીત થામ ચે.’
[3] ‘Rationalism may be defined as the mental attitude which

unreservedly accepts the supremacy of reason and aims at establishing
a system of philosophy and ethics verifiable by experience and
independent of all arbitrary assumptions of authority.’
રંડનના યૅ ળનારીસ્ટ એવવીમેળને ‘યૅ ળનારીજભ’ની વમાખ્મા ઉય ભુછફ આી
ચે. છેન ખુછયાતી અનુલાદ પ્રાયમ્બે આપ્મ, એને આધાયે ‘યૅ ળનારીજભ’ ળબ્દન ખુછયાતી
માામ નીશ્ચીત ઔયીએ. અને એ અનીલામા ચે; ઔાયણ ઔે વુળીક્ષીત તથા લીદ્વાન વશીત
વાભાન્મ જાણઔાય, ફધા છ આ ળબ્દન અથા ઔયતાં, એની લીબાલનાને ફુદ્ધી વાથે વાંઔે ચે
અને ‘ફુદ્ધીલાદ’ ‘ફુદ્ધીનીષ્ઠતા’ છેલા અથય ફનાલી ઔાઢી, યૅ ળનારીસ્ટ વમક્તીને ‘ફુદ્ધીલાદી’

– ‘ફુદ્ધીનીષ્ઠ’ ઔશી કાલે ચે; યન્તુ પ્રાયમ્બે ટાંઔેરી વમાખ્માભાંથી એઔ સ્ષ્ટ શઔીઔત
વીદ્ધ થામ ચે ઔે એભાં ક્માંમ ‘ફુદ્ધી’ એટરે ઔે ‘ઈન્ટેરીછન્વ’ ળબ્દ છ પ્રમજામ નથી, અથાાત્
યૅ ળનારીજભને ફુદ્ધી વાથે એના ઙારઔફરુે ઔઈ નીણાામઔ વમ્ફન્ધ નથી.
સ્ષ્ટ છ ચે ઔે યૅ ળનારીજભન ીલાતુબુત વમ્ફન્ધ ફુદ્ધી વાથે નશીં; યન્તુ

‘યીજન’ એટરે ઔે ‘લીલેઔળક્તી’ વાથે ચે. અરફત્ત, ખુછયાતી બાાભાં ‘લીલેઔ’ ળબ્દન અથા
‘લીનમ ઔે લીનમી વમલશાય’ એલ છે ઔયલાભાં આલે ચે એ અથાભાં અત્રે એને વભછલાન
નથી; યન્તુ વંસ્ઔૃ તભાં આ ળબ્દન ભુ અથા છે એલ ચે ઔે ‘વત્મ–અવત્મ, વારું–કટું
અથલા ત લસ્તુને મથાથા યીતે ાયકલાની , પ્રભાણલાની ળક્તી તે લીલેઔ’. દા.ત., ‘નીય–
ક્ષીય–લીલેઔ’ એટરે ાણી અને દુધને કી, અરખ તાયલલાની આલડત, ‘લીલેઙન’
ળબ્દને ણ આ છ અથાભાં ‘લીલેઔ’ ળબ્દ વાથે વમ્ફન્ધ ચે, ભતરફ ઔે ફન્ને ળબ્દનું ભુ
એઔ છ ચે. વાયાંળ એ છ ઔે યૅ ળનારીજભન ામ ભાણવની ‘ફુદ્ધી’ (ઈન્ટેરીછન્વ) નશીં;
ણ ‘લીલેઔફુદ્ધી’ (યીજન) ચે. ભાટે છ ક્વપડા ડીક્ળનયી ણ ફયાફય આલ છ અથા
આે ચે : Theory that reason is the foundation of certainty is

knowledge અથાાત્ ‘જ્ઞાનની પ્રાપ્તીન ામ લીલેઔફુદ્ધી ચે એલ વીદ્ધાન્ત તે યૅ ળનારીજભ.’
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[4] છડ અને ઙેતન એ ફે બીન્નબીન્ન દાથય ચે એલ ખ્માર આદીભ ભાનલને
આલે એ આભ વાલ સ્લાબાલીઔ શતું અને એભાં ઙેતન તે ઉચ્ઙતય તત્ત્લ શલું જોઈએ એભ
ણ સ્લાબાલીઔ યીતે છ ઔલ્ામ; ઔાયણ ઔે ઙૈતન્મ લીના તભાભ દાથય ઔેલ અથાશીન ફની
યશે ચે. આભ, પ્રઔૃ તી અને ુરુ એલા ફે સ્ષ્ટ લીબાખ ય આધાયીત તત્ત્લલીઙાય –
પીરવુપીન ઉદ્બલ થમ. ળાષ્ડ એને અંધ–ંખુ ન્મામ ણ ઔશે ચે. અથાાત્ પ્રઔૃ તીની ભદદ
લીના રુ (એટરે ઔે દેશ લીના આત્ભા) સ્લમમ્ ઔળું છ ઔયી ળઔત નથી; એ છ યીતે ુરુ
અથાાત્ ઙૈતન્મ લીનાની પ્રઔૃ તી સ્લેચ્ચાએ, ઙક્કવ શે તુલાું ઔઈ ણ ઔામા ઔયલા અવભથા છ
યશે ચે, અને ચતાં પ્રઔૃ તી એના તાના નીમભ અનુવાય ત લી ઔામા ઔયતી છ યશે ચે; ણ
એનાભાં આલશ્મઔ–અનાલશ્મઔન ઔે વાયા–નયવાન લીલેઔ નથી શત. છેભ ઔે, નદી લશે ,
લયવાદ ડે, યે ર આલે, લીછ ત્રાટઔે, વષ્ણ–અવષ્ણ ખયભી–ઠડં ી લયવે, વભુદ્રભાં બયતીટ
ઙાલ્મા ઔયે , છેન રાબ ભનુષ્મ ઉઠાલી ળઔે; યન્તુ તે ભાનલીના રાબાથે છ ચે એલું ુયી
પ્રતીતીુલાઔ વીદ્ધ ના થામ; ઔાયણ ઔે, ગણીમ લાય તે ભાનલીને ખમ્બીય શાની ણ ઔયી
જામ. આભ, પ્રઔૃ તી અન્ધ ચે અને ુરુ ંખુ ચે એલ વીદ્ધાન્ત આદીભ ભનીીએ તાયવમ.
એ ચે, ળાષ્ડક્ત ‘અન્ધ–ંખુ ન્મામ’; છે ળબ્દબેદે ઔે અલ્ તઔાબેદે વંવાયબયના
તત્ત્લલીઙાયભાં પ્રલતે ચે. દા.ત., ફ્રી લીર – ભાનલીની ભુક્ત ઔામેચ્ચાન વીદ્ધાન્ત લખેયે.
[5] શઔીઔતે યૅ ળનારીસ્ટ થલા ભાટે પ્રઙંડ ઙીન્તનળક્તી તથા વફ, ળુદ્ધ
તઔાળક્તી જોઈએ. દા.ત., આ દુનીમા જો ઈશ્વયે છ ફનાલી શમ ત ચી આભ ઔેભ, તેભ
ઔેભ? – એલ વંળમ છેના ઙીત્તભાં પ્રખટ્યા છ ઔયે અને ળુદ્ધ રૉીઔ તથા વાક્ષાત્ અનુબલ
દ્વાયા ુણાત: વત્મ જ્માં વુધી પ્રતીત ન થામ ત્માં વુધી તે લીઙાયત છ યશે ; ત્માયે છ તેનાથી
યૅ ળનારીસ્ટ ફની ળઔામ. શંુ આલી પ્રખતીને, વત્મ પ્રતીની ખતીને ‘યૉઔેટ–ઉડ્ડમન’ વાથે
વયકાલું ચુ .ં પ્રથભ ત, આ ૃથ્લીના ખુરુત્લાઔાણનાં ફન્ધન ત્મી અલઔાળને આંફી ળઔલા
ભાટે ઙક્કવ લેખલા પ્રાથભીઔ ધક્ક અનીલામા યશે . એ ચી લીલીધ સ્તય બેદતાં આખ
ને આખ ખતી ઔયલી ડે, છેલા ઔે શલાભાનના સ્તય–સ્ટરટે સ્પીમય, આમનસ્પીમય લખેયે. છે
શમ તે. અંતે ૃથ્લીના ખુરુત્લાઔાણનુંમ ડ બેદીને જ્માયે યૉઔેટ ફશાય નીઔી જામ, ચી તે
ભુક્ત અલઔાળભાં અનામાવ ખતીપ્રખતી ઔયી ળઔે. ભાનલઙીત્તભાં જાભેરા સ્તય તે લાયવાખત
વંસ્ઔાય, ધાભીઔ ભાન્મતા, શ્રદ્ધા–અન્ધશ્રદ્ધા, અવત્મ ઔેલણી લખેયે બેદામ ત છ
વત્મની, અથાાત્ યૅ ળનર અબીખભની અલઔાળી ભુક્તી પ્રાપ્ત થામ.
http://govindmaru.wordpress.com

19

નાસ્તીઔ મા યૅ ળનર અબીખભ એ ઔઈ એઔ છ દેળ મા ઙક્કવ લીસ્તાયના
દેળન છ ઈજાય નથી. આણે કટી યીતે ભાની રઈએ ચીએ ઔે લીજ્ઞાનભાં આખ લધેરા
દેળ, છેભ ઔે શ્વીભના દેળની પ્રજા લૈજ્ઞાનીઔ ભાનવલાી, લીલેઔફુદ્ધીલાદી છ શમ. એથી
ઉરટુ,ં જો તભે મુય–અભેયીઔાભાં વજાખ ઙીત્તે પય, ત જોઈ ળઔળ ઔે ત્માં ણ આણા
છેટરી છ ભુકાાની ફશુભતી ચે. શા, ળીક્ષણાદી પ્રવાયને ઔાયણે થડઔ પયઔ ડે, છે
ફશુધા ત લી ીલનયીતીનું છ યીણાભ શમ; યૅ ળનર અબીખભનું નશીં. ીલનયીતીન
આલ બેદ તે ળું? એઔ દાકર ટાંઔી રઉં : અભેયીઔાભાં એઔ ફાછુ ઔયન્વી નટ ય
ચાલાભાં આલે ઔે ‘અભને ઈશ્વયભાં શ્રદ્ધા ચે’ અને ફીી ફાછુ લી વજાતીમ વમ્ફન્ધ ભાટે
ઔામદેવયની ભાન્મતા ભેલલાનાં આન્દરનમ ઙારતાં શમ !

[6] ત કુફ છ ભશત્ત્લની, આછેમ અનુઔયણીમ એલી તેની લાત ત એ ઔે,
અગ્નીશત્ર ઔયલા, બસ્ભરેન, ત્રીદંડ તથા ભાા ધાયણ ઔયલી– એ ધભા નથી; યન્તુ
ધભાના નાભે ફુદ્ધી તથા ોરુ લીનાના ભાણવએ ળધી ઔાઢેરું આીલીઔા યી કાલાનું ધતીંખ
ભાત્ર ચે. આછે ણ આણે બખલાધાયી ત્રીુંડ–ભારાભંડીત વાધુફાલાથી આઔાાઈને
ભીથ્મા ઔભાઔાંડને છ ધભા ભાની પ્રબાલીત થઈએ ચીએ, ત્માયે ઙાલાાઔનું દળાન મથાથા વભછલા
છેલું ચે. આ નાનાભટા વાધુખુરુએ ત તાન યટર યી કાલા કાતય છ આલ
નાટઔીમ લેળ ધાયણ ઔમય શમ ચે. ટુઔં ભાં, ખુરુ ફનલું ને અધ્માત્ભન ઉદેળ આલ,
ધ્માનવાધનાની ળીફીય મછલી, પ્રલઙન ઔયલાં, ઔથાાયામણ ઙરાલલાં, મજ્ઞમાખાદીના
વભાયશ પ્રમછલા, સ્લાધ્મામ–વતવંખની વબા બયલી – આ ફધું ત અભુઔ ભાણવના
ઔેલ આીલીઔા યલાના વમલવામનાં છ લીલીધ ાવાં ચે. આ ધભા નથી, તેભ તેનાથી
તભાય ઉદ્ધાય ણ થઈ છલાન નથી.

[7] વંળમાત્ભા લીનશ્મતી, એલા ધભાઆદેળને વંઔુઙીત ઔે ળબ્દળ: અથાભાં
વભછલાથી આણા બાયતલાની વલા પ્રખતી–વીદ્ધી થંબી ખઈ શત, ત્માયે વદ્બાગ્મે આ છ
દેળભાં વંળમ ઔયનાયા ભશાુરુ ાક્મા અને આણી ઙીન્તનવભૃદ્ધી વલા દીળાભાં
ુયફશાયભાં લીઔવી. તથાખત ફુદ્ધ ે ત ઈશ્વયન છ ઈનઔાય ઔયી દીધ, ત ઙાલાાઔે લી
ઙૈતન્મ–દાથાના અરખ અસ્તીત્લને છ અસ્લીઔામુું ! બાયતભાં ચેઔ પ્રાઙીનઔાથી છ,
નીયીશ્વયલાદી,

લીલેઔફુદ્ધીલાદી,

લૈજ્ઞાનીઔ,

વત્મનીષ્ઠ

અબીખભમુક્ત,

લાસ્તલલાદી,

બોતીઔલાદી એલી રઔામત લીઙાયધાયા ણ ઙારતી છ આલતી શતી; છેએ ધભાગ્રંથભાન્મ
ઔશે લાતાં વત્મ પ્રતી વંળમ વમક્ત ઔમય, એલા ભશી ફૃશસ્તી, ઔીર, ઙાલાાઔ, ઔણાદ,
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આદ્ય ફોદ્ધ તથા છ ૈન ઙીન્તઔ ઉયાન્ત શયીબદ્ર, યાભઙન્દ્ર, મળધય આદી અનેઔએ ધભા–
અધ્માત્ભ, આસ્તીઔતા યત્લે વંળમની વાધના ઔયી અને દાથાનાં ભુ પંપવતાં, લાસ્તલલાદી
ઙીન્તનધાયાન લીળા પ્રલાશ ણ લશે ત ઔમય. લીખ્માત પીરવુપ ભન્ટેને મગ્મ છ ઔષ્ણું ચે
ઔે, ‘વભગ્ર ઙીન્તન એ વંળમરીરા ચે’, છેભાં આણે ઉભેયીએ ઔે ભાન્મ મા પ્રતીષ્ઠીત અને
સ્થખીત લીઙાયને ખતાનુખતીઔ સ્લીઔાયી રેલાને ફદરે એના પ્રતી વંળમ દાકલી, તત્ત્લને
ઔંઈઔ છુ દી યીતે ઉથરાલી જોલું અને નલાં તથ્મ ળધલાં. એભ ઔયલાથી ઔેલ પીરવુપી છ
વભૃદ્ધ થામ ચે એલું નથી, નલી નલી ળધ, અથાાત્ લીજ્ઞાનના લણપ્રીચમાં વત્મ ણ પ્રખટ
ઔયી ળઔામ ચે અને એને આધાયે ભાનલવુકના નલા નલા ભાખય, અથાાત્ નલાં નલાં વુક–
વખલડ ળધામ ચે. ટુઔં ભાં, ભાનલીલનભાં શ્રદ્ધાનું ઔઈ છ ભુલ્મ નથી, ઔળું ભુલ્મલાન પ્રદાન
નથી, શ્રદ્ધાથી ભાનલીલન જ્માયે જ્માયે સ્થખીત તથા ભ્રભમુક્ત ફન્મું ચે, ત્માયે એને વુકી,
વભૃદ્ધ તથા વત્મનીષ્ઠ ફનાલલાન ુરુાથા શમ્ભેળાં વંળમઔાયએ છ ઔમય ચે.

[8] લીજ્ઞાનની છે અયમ્ાય ળધન રાબ આછે આણે ભાણી યષ્ણા ચીએ
અને ીન્દખીને અનેઔખણી લધુ વુકી તથા વભૃદ્ધ ફનાલી ચે. એની ાચ લીજ્ઞાનીના
વંળમલાદન છ પ્રઔાંડ પા યશે ર ચે. લીઙાય ઔય ઔે, શીમ જો આણે શ્રદ્ધાુલાઔ એભ છ
ભાનીને નીષ્ક્રીમ ફેવી યષ્ણા શત ઔે ળીતા મા પે પરુ છેલા યખ ઔઈ વાયા મા ભેરા દેલના
ઔથી થામ ચે, એ ુજાાઠને ફાધાઆકડીથી છ ભટે અને લયવાદ મજ્ઞથી છ લયવે ચે, ત
ભાનલજાતની શારત આછે ઔેલી દમનીમ શત ? વંળમ એ ભાત્ર પીરવુપીન છ નશીં;
લીજ્ઞાનન ણ ામ ચે. ચેઔ એયીસ્ટટરઔાથી એભ ભનાતું ઔે વુમા આણા રાબાથે છ
ૃથ્લીની આવાવ પયે ચે અને યભીતા યભાત્ભા એને એભ પે યલે ચે. એલું છ શ્રદ્ધાથી
ભાનીને આણે ઙાલ્મા શત ત, આછે યૉઔેટ–લીદ્યા વુધી શોંઙી અખાધ અલઔાળનાં યશસ્મ
ાભી ળક્મા શત કયા ઔે ? યન્તુ ઔયનીક્વ, બ્રુન ઔે ખેરેરીમએ આલી ઈશ્વયીમ ભાન્મતા
પ્રતી વંળમ ઔમય, ન્મુટનને પ્રશ્ન થમ ઔે, વપયછન નીઙે છ ઔેભ ડ્યું ? અને એલાએલા
ફશુલીધ વંળમના પ્રતાે ત લીશ્વ વભગ્રની આકી ળાન–ળક્ર છ રટાઈ ખઈ, ભાનલી
અદ્બુત અને અઔલ્નીમ એલી વીદ્ધી–વભૃદ્ધી તથા વુક–આનન્દન સ્લાભી ફની ખમ !
આ ફધા છ વંળમના પ્રતા.

[9] રાખણી એટરે ભુખ્મત્લે ભનુષ્મની પ્રાઔૃ તીઔ લૃત્તી. જ્માયે યૅ ળનારીજભ
એટરે લીલેઔફુદ્ધી. તદનુવાય યૅ ળનારીસ્ટ તાની વજાખ લીલેઔળક્તી લડે વભી–પ્રભાણી
ળઔે ઔે, ઔઈ રાખણી વાયી ચે ને ઔઈ નયવી ? યીણાભે યૅ ળનારીજભ ભાનલીમ રાખણીનું
ળુદ્ધીઔયણ ઔયી ળઔે.
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ભતરફ ઔે ક્રધ, ઈષ્માા, દ્વ ે, લેય છેલી પ્રાઔૃ તીઔ રાખણીને યૅ ળનર અબીખભથી નીમન્ત્રીત
મા નાફુદ ઔયી ળઔામ; જ્માયે પ્રેભ, દમા–ઔરુણા, લાત્વલ્મ છેલી ળુબ રાખણીને
યૅ ળનારીજભની ભદદથી લધુ તીવ્ર તથા લધુ વક્રીમ ફનાલી ળઔામ. એભ છ શઈ ળઔે; ઔાયણ
ઔે, ધભાખુરુ, સ્લાભી, ફાફા, ઔશે લાતા ભશી, ઉયાંત બુલા, ફડલા અને તાન્ત્રીઔ
બી, અજ્ઞાન પ્રજાનું જ્માયે ળણ ઔયતા શમ અને એને ીડતા શમ, ત્માયે એ જોઈ,
રાખણીથી છેનું શૈ મું દ્રલી જામ એ ુરુ છ એની વાભે ભેદાને ડે ને ? અને ત ચી એ
યૅ ળનારીસ્ટ છ ઔશે લામ ને ?

[10] યૅ ળનર અબીખભ ઔે યૅ ળનારીજભન અથા ચે : લીલેઔફુદ્ધીમુક્ત લીઙાય
તથા વમલશાય. શલે, વભાછ લચ્ઙે વાભાીઔ ફનીને ીલતી વમક્તીએ લીલેઔ દ્વાયા ળું
પ્રભાણલાનું ચે એ તાવીએ ત, એભ પરીત થામ ઔે, ભાણવે ળું વારું અને ળું કયાફ ? ળું
વાઙું અને ળું અવત્મ ? એન મથાથા લીલેઔ ઔયલાની ળક્તી–વભછ ઔેલલાની ચે. આભાંથી
‘વારું’ અને ‘કયાફ’ની વમાખ્મા એલી વભછલાની ચે ઔે, વમક્તીનું ઔે વભાછનું છે શીત ઔયે તે
વારું અને અશીત ઔયે તે કયાફ. ફીી ફાછુ , ળું વત્મ ને ળું અવત્મ ? એ પ્રશ્ન શીતાશીતની
દૃષ્ટીએ એટર અખત્મન નથી, ભતરફ ઔે એ શીત–અશીતન નશીં; યન્તુ જ્ઞાન–અજ્ઞાનન
પ્રશ્ન ચે. વાયાંળ એ છ ઔે, વારું–કયાફ એ વાભાીઔ આઙાયવંશીતાનું ક્ષેત્ર ચે, જ્માયે વત્મ–
અવત્મન લીલેઔ એ ચે લીજ્ઞાન. શલે વાભાન્મ ભાનલીનાં વુક–સ્લસ્થતાને છેટર વમ્ફન્ધ
ીલનવમલશાય વાથે ચે એટર ખાઢ વમ્ફન્ધ લીજ્ઞાન વાથે નથી છ એ સ્ષ્ટ ચે.
વુકવખલડનાં લૈજ્ઞાનીઔ વાધનની લાત અત્રે અેક્ષીત નથી.

[11] યૅ ળનારીજભન ામ ચે : વત્મ, ઔેલ વત્મ છ અને વત્મ વીલામ ફીછુ ં
ઔંઈ છ નશીં. શલે વત્મ ળધલાની લીજ્ઞાનભાન્મ દ્ધતી ણ ુન: અત્રે પ્રસ્તુત ઔરું, છે લાયંલાય
ઔશે લાઈ ખઈ શલા ચતાંમ, કટી ઙકલટ ઔયનાયા ઔેટરાઔ ભીત્ર વભજ્મે મા લણવભજ્મે
શીમ ખેયવભછ ઔયે ચે, તેના છ શીતાથે. પ્રથભ ત, ઔઈ ણ લીઙાય ઔે દાથા તઔાથી
ફયાફય ખે ઉતયલ જોઈએ. એ ચી વાક્ષાત્ અનુબલ વાથે એન ુયય ભે ભલ
જોઈએ. અને ત્રીછુ ,ં એલી ભાન્મતા ઔે એલાં તાયણ લૈજ્ઞાનીઔ પ્રમખ દ્વાયા વત્મ વીદ્ધ થલાં
જોઈએ. અથાાત્ તઔા, નક્કય અનુબલ અને પ્રમખ એ ત્રણ લીલેઔફુદ્ધીન–યૅ ળનારીજભન ામ
ચે. અત્રે માદ યાકલું ગટે ઔે, ઔેટરાંઔ વત્મન પ્રમખ ભાનલીના ખજા ફશાયની પ્રલૃત્તી ફની
યશે ચે; એ વંજોખભાં પ્રથભ ફે વાનની ભદદથી વત્મ ળધલું યશે ચે. દા.ત., આ લીશ્વની,
બ્રષ્ઢાંડની ઉત્ત્તીન, ‘ફીખ ફેંખ’ન વીદ્ધાંત; છેન પ્રમખ આણે ઔઈ ણ વંજોખભાં ઔયી
ળઔીએ નશીં.
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જોઔે શલે લીજ્ઞાનીએ નાના ામા ય, પ્રમખળાાભાં ‘ફીખફેંખ’ની પ્રતીઔૃ તી યઙીને એન
ણ વપ પ્રમખ આયંભ્મ ચે.

[12] યૅ ળનારીજભ એટરે લીલેઔફુદ્ધીલાદ. છે લીઙાય–અબીખભભાં વાયાવાયન
લીલેઔ ચે, નીય–ક્ષીય ન્મામ ચે એલ ીલનાબીખભ તે યૅ ળનારીજભ. યૅ ળનારીસ્ટ, અથાાત્
લીલેઔફુદ્ધીલાદી વમક્તી ળું વારું અને ળું નયવું, ળું વત્મ અને ળું અવત્મ ? એ તાની
લીલેઔફુદ્ધી લડે મથાથા ાયકી ળઔે, અને તદનુવાય ીલન ીલે; ચી તેનું ીલન વલા લાતે
વુકી, આનન્દભમ તેભ છ ભુક્ત છ શમ, ઔાયણ ઔે તે તભાભ ભીથ્મા ફન્ધન, લખણ,
ભાન્મતા તથા અનીષ્ટથી ભુક્ત થઈ ળઔે ચે. છે ભાનલી તાના ીલનનાં તભાભ ક્ષેત્રભાં
યૅ ળનર અબીખભ સ્લીઔાયે , તેનું ીલન ‘વલાતબદ્ર’ વંબલી ળઔે.

[13] શલે ભુ લાત ય આલીએ ત, ઔેલ દાાપાળ અને ડઔાયથી ધામુું
વીદ્ધ ન થામ, લધુભાં, પ્રત્મેઔ યૅ ળનારીસ્ટફંધુભાં વૈદ્ધાંતીઔ વજ્જતા ણ એટરી છ અનીલામા
રેકામ. યૅ ળનારીજભ એટરે અરોઔીઔતા, અદ્બુતતા મા ઙભત્ઔાયભાં ન ભાનલું એટરું છ
નથી; ફરઔે એ ત એઔ ીલનવમલસ્થા ચે, ીલનઔરા ચે અને આણે યૅ ળનારીસ્ટએ આભ
છનતાને આ દીળાભાં વુળીક્ષીત ઔયલાની ચે. કાવ ત, આછે જ્માયે ળાાઔીમ ઔેલણી નલી
ેઢીને અલી દીળાભાં આંકે અન્ધશ્રદ્ધાના ાટા ફાંધી ધઔેરી યશી ચે, ત્માયે યૅ ળનારીસ્ટએ
ઔભય ઔવલી છ ડળે. ળષ્ડ વછલાં છ ડળે અને ગણંઔ ગણં બાંખલા ગણ ઉય ગણ
જીંઔલા ડળે. આ ળષ્ડભાં એઔ અખત્મનું ઔે અભગ ળષ્ડ તે ળાષ્ડ, અથાાત્ વૈદ્ધાન્તીઔ
વજ્જતા, લૈઙાયીઔ વજાખતા.

[14] આધ્માત્ભીઔ, ધાભીઔ, શ્રદ્ધાભમ ીલન ભાણવજાતે ુયાં ત્રણથી ાંઙ શજાય
લય વુધી લેંઢામુું, ળું ભળ્ું ? આણા ુલાજો ાવે લીજ્ઞાન નશતું. તે વાધનશીન એલા
રાઙાય શતા અને એથી છ તે રઔએ ઔઔલ્નાના ખખા દડાવમા ઔમાા, આ એઔ
ઐતીશાવીઔ વત્મ ચે, આણને બરે તે ખભે મા ન ખભે ! લી, એ ત્રણ–ાંઙ શજાય લયની
પ્રરંફ અધ્માત્ભમાત્રા તેભ છ ધભામાત્રાને અંતે આકય ભાણવને વારું, વુકદ ઔે શીતઔાયી એલું
ઔળું પ્રાપ્ત થમું કરું ? એથી ઉરટુ,ં વંગય, મુદ્ધ, દભન, અત્માઙાય, ફંધન, લાડાફંધી,
બાખરા એલ એલ રશીમા ઈતીશાવ છ ધભાને નાભે ભાનલજાતે વજ્મય અને વશન ઔમય.
આલા ઈતીશાવને શલે વંગ્રશસ્થાનભાં ભુઔી દેલાભાં છ ભાનલજાતનું શ્રેમ ચે, એ સ્લમંસ્ષ્ટ
શઔીઔત ચે; ઔાયણ ઔે એલી ભ્રભણા તથા તજ્જનીત અત્માઙાય અને માતનાથી શીમ
ભાનલજાત ુણાત: ભુક્ત ત નથી છ થઈ. વુકળાંતીભમ, વભૃદ્ધ ીલન ભાટે ભુંજલણભાંથી ભાખા
ત ચે, લીલેઔફુદ્ધી (યૅ ળનર) ીલનાબીખભ તથા લીજ્ઞાનન યઙનાત્ભઔ લીનીમખ, છેની કાતય
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ણ લી યૅ ળનારીજભ ફક્ષી ળઔે ચે, એલી પ્રતીતી ઔયાલનાયી લીબીીઔા આણે વાક્ષાત
જોઈ યષ્ણા ચીએ.

[15] એઔ ફીી દુ:કદ શઔીઔતન અંખુરીનીદેળ ણ અનીલામા ભાનું ચુ .ં
‘શ્રદ્ધા’ એટરે ઈશ્વય, ખુરુ ઔે ગ્રંથ છેલાં ‘ઉંઙા’ ઔશે લાતાં તત્ત્લ ફાફતે અપય લીશ્વાવ ધયાલલ.
તે જ્માયે અન્ધશ્રદ્ધા એટરે બુત, ડાઔણ, ભન્ત્રતન્ત્ર ઔે જાદુટનાભાં એલ લીશ્વાવ ધયાલલ તે;
આલા બેદ ાડલાભાં આલે ચે. આલ અબીખભ યૅ ળનારીજભની લીરુદ્ધન ચે. ઔાયણ ઔે
યૅ ળનારીજભભાં બખલાન અને બુતપ્રેત એ વલા ઙીજો એઔવયકી છ ઔઔલ્ના ચે અને
જોકભી યીઔલ્ના ચે. ઔઈ વાઔય મા ળીયાન પ્રવાદ દેલને ધયાલે અથલા અન્મ ઔઈ
ભેરડી ભાતાને ભયગ ઔે ફઔયાન ફરી ઙઢાલે – એ ફન્નેની ભનદળા ત ફયાફય વયકી છ,
ભાટે યૅ ળનારીસ્ટએ ઉચ્ઙાલઙતાન બેદ ાડલ જોઈએ નશીં.

[16] યૅ ળનારીજભ એટરે લીલેઔફુદ્ધીલાદ, છેન ધભા છ એ ચે ઔે પ્રઙરીત એલાં
ઔઈ ણ ભત ઔે ભાન્મતા જો યમ્યાપ્રાપ્ત શલાને ઔાયણે છ સ્લીઔાયાતી શમ; ત એના પ્રતી
વંળમ ઔયલ. યૅ ળનારીજભ એટરે પક્ત નાસ્તીઔલાદ ઔે કંડનલાદ નથી. અરફત્ત, નાસ્તીઔતા
એ યૅ ળનારીજભની એઔ ભુબુત ળયત અલશ્મ ચે; ઔાયણ ઔે આસ્તીઔતા ઔળાઔ મા અનેઔ
અખઙય અને અરોઔીઔ તત્ત્લ–વત્મભાં નીયાધાય શ્રદ્ધા વેલે ચે. શ્રદ્ધા લાયવાભાં ભેર
અભુઔ ીલરેણ યખના છેલી ઙેી ચે, છેભાંથી વંળમ દ્વાયા છ ભુક્તી ભી ળઔે અને ત છ
વત્મનાં દ્વાય કુરે. આ અબીખભ વલાત્ર, ીલનનાં તભાભે–તભાભ ક્ષેત્રભાં સ્લીઔાયીને ભાણવ
લતે, ત્માયે છ એને યૅ ળનારીજભ ઔશે લામ.

[17] ભાણવે તનતડ શ્રભ ઔયલ ગટે અને એના પની તેભ છ એલી
પપ્રાપ્તીના આનન્દની ુયેુયી તીવ્ર તભન્ના વેલલી જોઈએ, ત છ ઔામા ઔયલાભાં યવ–
આનન્દની અનુબુતી થામ. આનન્દ એ ત incentive પ્રત્વાશન ચે. ધભાઉદેળઔ ઉદેળે
ચે ઔે પની આળા યાકળ અને વુક અનુબલળ ત ચી દુ:ક વશન ઔયલું ડળે.
વપતાથી વુકાનુબલ થામ, ત નીષ્પતાથી દુ:ક અને ળઔ ણ છરુય થામ છ. ભાટે
નીષ્ઔાભ ઔભા ઔય, વુકદુ:કની રાખણીથી ય ફની સ્થીતપ્રજ્ઞ ફની જા ! તેન આલ
ઉદેળ ડયઔ ણ ઔશે લામ.

[18] ભાણવને અનાવક્તીન ફધ આલાને ફદરે, આણને લેદના ત એ
લાતની થલી જોઈએ ઔે આ દેળના 70 ટઔા પ્રજાછનને ત બાન છ નથી ઔે ીલનન આનન્દ
એટરે ળું ? તે ખયીફ ચે, અનેઔ ત ખયીફીની યે કાનીમે નીઙે ીલી યષ્ણા ચે. એ ફાડાને
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કફય છ નથી ઔે ભાનલીલન એટરે ળું ? એ ઔેલું શમ અને ઔેલું શલું જોઈએ ? એલું ઔંઈ છ
જાણલાલીઙાયલાની તેને પુયવદ છ નથી. તે પક્ત દીનબય તનતડ શ્રભ ઔયી જાણે ચે
અને ફે ટઔં ન વુઔ યટર એ છ પપ્રાપ્તી એલું બ્રષ્ઢજ્ઞાન તે ઈચ્ચા–અનીચ્ચાથી યબાલે
છ વેલે ચે. કયા અનાવક્ત ઔભામખી ત તે છ ચે; છેને આણે છફયદસ્તી એલા
ફનાવમા ચે. તે વભક્ષ છઈ, સ્થીતપ્રજ્ઞ અનાવક્તીના ઉદેળ શાંઔલાના ન શમ. આણે
ત એભને વભજાલલું ગટે ઔે ીલનન આનન્દ એટરે ળું ? અને ઔામા–ઔભા ભાત્રન વલયચ્ઙ
શે તુ ીલનન આનન્દ પ્રાપ્ત ઔયલાન છ ચે, શલ છ ગટે.

[19]

ભાણવ કયે કય ભાણવરુે ીલે એ છ, અને એટરું છ તે વાઙું

ભાનલીલન રેકામ, અને એ ત ઔરાથી ફશે તય વીદ્ધ થામ; ઔાયણ ઔે આ ીલન આનન્દ
ભાટે ચે. ત ફીી ફાછુ , આનન્દ એટરે છ ીલન, અને આનન્દભાંમ લી ઔરાન
‘આધ્માત્ભીઔ’ આનન્દ તે વલાશ્રેષ્ઠ; ભાટે છ એ વંીલની ચે. ભાણવને ખે વંમભના
પ્રતીફંધના પાંવરા નાકીને એને ખુંખાલળ, ચી ળું ફઙળે, ઔેલ ફેખાં વાક્ષાત્
ળુનાં ટાં ! વયઔાય મા વભાછનું ઔામા ઔે ઔતાવમ ભાણવને દેલ ફનાલલાનું નથી; ભાણવ
ુણા ભાનલરુે લીઔવી ળઔે એટરે ફવ.

[20] છે દેળભાં છથ્થાફંધ ફાલાવાધુ નીયન્તય યરોઔીઔતાન ઉદેળ
આતા શમ,– અને લીયાટ છનતા ભીથ્મા ભ્રભ–શ્રભભાં નકળીક ભળખુર શમ; – એ દેળભાં
વભૃદ્ધીનું વછાન ળક્મ છ ક્માંથી ફને ? પ્રલાવ દયભીમાન ુનભ આલી ડે ત જોલા ભળ્ું ઔે
શજાય ભાણવ યણચડયામનાં દળાન ઔયલા, ુનભ બયલા, ખાા ડાઔયની ઔયી કે
કેડલા નીઔી ડ્યા શતા; છેભાં આધેડ શતા, લૃદ્ધ શતા, ષ્ડી શતી, તેભ ઔીળય અને
મુલાનમ શતા. શ્રભ અને વભમન આ તે ઔેલ વમથા લેડપાટ ! યન્તુ તીવ્રતય દુ:ક–કેદ ત
આલા થભ્રષ્ટ મલાન–ઔીળયને જોઈને થમ; છે વભુશળક્તીએ યાષ્ટ રધનના આલા ભીથ્મા
ફખાડને ડઔાયલ જોઈએ, એ રઔ તે છ આ અવાધ્મ વંશાયઔ યખન બખ ફની ખમા
ચે. શલે ઔણ ફઙાલી ળઔે, આ દેળને, આ પ્રજાને ? આલી ધાભીઔ આધ્માત્ભીઔ પ્રલૃત્તીનું
વોથી લધુ લીનાળઔ દુષ્યીણાભ એ ઔે વભૃદ્ધીના વછાનને ત તે કટઔાલે છ ચે; ઉયાન્ત
વુક, વભૃદ્ધી તથા આનન્દના ીલનધ્મેમ લીરુદ્ધની એઔ ભનદળાનું એ નીભાાણ ણ ઔયે ચે.
ભતરફ ઔે ફાલાવાધુ અને વંતભશંત તાનાં પ્રલઙન–ાયામણ ભાયપત નીયન્તય એલું
પ્રદુણ પે રાલતા યશે ચે ઔે, વંવાય ભીથ્મા ચે, રક્ષ્ભી ઙંઙ ચે, ૈવ ફધા છ ાનું ભુ ચે;
વાદાઈભાં છ વુક ચે, દેશદભન ઔય ! દુ:ક લેઠ ! ત્માખ ઔય ! લૈયાગ્મ, અયીગ્રશ ! અથાાત્
આ છખતનાં દુન્મલી વુકવભૃદ્ધીની કેલના ઔયળ નશીં ! યરઔનું બાથું ફાંધી ર !
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દામઔા ુલે ઔનૈમારાર ભુનળીએ એલ અપવવ વમક્ત ઔયે ર ઔે, આણા દેળની ડતીના
ભુભાં છ આ ાયરોઔીઔતાન ફધ, પ્રઙાય તથા ભશ યશે રા ચે. એઔ શજાય લાનું વાશીત્મ
ઙઔાવ: આણા ઔલીભનીીએ વદામ ાયરોઔીઔતાન ઉદેળ લશાવમ ચે; વંવાયન
ત્માખ ઔય, વંવાયના ભશ–આવક્તી ચડ, વંવાયભાં વયવા યશ, તમ ભન ત
ઈશ્વયપ્રાપ્તીભાં છ યચ્મુંચ્મું યાકજો ! આ ીલન ક્ષણીઔ ચે, વુકદુ:ક ફધું ભ્રભણા ચે; ભાટે
બખલાનને બી ર, આત્ભાનું ઔલ્માણ ઔય ! લખેયે લખેયે.. આલ વભાછ ઔેભ ઔયીને ઈશ
ીલનનાં ુરુાથા, યાક્રભ તથા વીદ્ધી શાંવર ઔયી ળઔલાન ? ભાટે છ, જો આ યાષ્ટ રે
વભૃદ્ધ થલું શમ, વુકનું વછાન ઔયલું શમ, આનન્દનું નીભાાણ ઔયલું શમ, ત વલાપ્રથભ તભાભ
ફીનઉત્ાદઔ પ્રલૃત્તી ઉય પ્રતીફંધ ભુઔલ ડળે: શભશલન ફંધ, ઔભાઔાંડની ભનાઈ,
ઔથાાયામણની ફંધી, ધ્માનધાયણા ને અધ્માત્ભ–ળીફીય વલા ઉય પ્રતીફંધ... ફવ,
ઔભામખ અને જ્ઞાનલીજ્ઞાનમખ !

[21] ખરીને નાઔે યછ વાંછ ે ઉબી યશે તી એઔ મુલાન ષ્ડીને એભણે ઔર–ખરા
(લેશ્મા) ભાની રીધી; ણ એઔ દીલવ વત્મ જોલા ભળ્ું, ત્માયે જાણ્મું ઔે એ ફીઙાયી ત
તાના અન્ધ તીની ઑપીવેથી (એની નઔયીની ેઢીની ફવભાં) આલલાની યાશ જોતી શતી,
યછ તે તીને રેલા છ અશીં ઉબી યશે તી શતી. ચી જોળી (રેકઔ દીનઔય જોળી) પરશ્રુતી
વંબાલે ચે ઔે, ‘નછયે જોમું ચે ભાટે વાઙું છ ચે એભ ઔદી ભાની રેલું નશીં.’ લાસ્તલભાં આલ
દાકર ત ઙઙાાના ભુ ભુદ્દા વાથે લીવંખત એલું ‘લીયીત નીદળાન’ ઔશે લામ; ઔાયણ ઔે
આકયે ત ુણા ઔે ાઔુ ં વત્મ એઔ દીલવ નછયે જોલાથી છ ભામું. ઉતાલા, અધઔઙયા અને
વમ્ુણા પ્રભાણ લીનાના નીણામ તાયલલા એ યૅ ળનારીજભ નથી છ, ભીત્ર ! ઔદાઙ એને
ફુદ્ધીશીનતા ઔશે લામ. જો ઔે શંુ જોળીીની છેભ એલા અળબ્દ નશીં પ્રમછુ ;ં ઔાયણ ઔે શંુ
યૅ ળનારીસ્ટ ચુ ં અને ભાયી ાવે વફ દરીરમ ચે છ. વાઙ યૅ ળનારીસ્ટ ઔદી ઔઈ ભશીરાને
યછ એભ ઉબેરી જોલા ભાત્રથી ઔૉર–ખરા ભાની રે છ નશીં. તઔા અને ઔુ તઔા, વાઙું તાયણ
અને કટું તાયણ લચ્ઙેન બેદ ન વભછે એને યૅ ળનારીસ્ટ ઔશે લામ છ ઔેલી યીતે ? ઔાયણ ઔે
યૅ ળનારીજભન ામ reason લીલેઔફુદ્ધી ચે; નશીં ઔે એઔરી ફુદ્ધી (intellect).
યૅ ળનારીજભની વમાખ્માભાં ક્માંમ ફુદ્ધી (intellect ઔે intelligence) ળબ્દ છ પ્રમજામ
નથી.

[22] સ્ષ્ટ છ ચે ઔે યૅ ળનારીજભન ીલાતુબુત વમ્ફન્ધ ફુદ્ધી વાથે નશીં;
યન્તુ લીલેઔળક્તી વાથે ચે. ભાટે છ એને ભાટે ‘લીલેઔફુદ્ધીલાદ’ ળબ્દ શંુ પ્રમછુ ં ચુ .ં અરફત્ત,
ખુછયાતીભાં ‘લીલેઔ’ ળબ્દન એઔ ફીજોમ અથા ચે અને તે ‘લીનમી વમલશાય’; ણ એ અથાભાં
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તે આ વમાખ્માભાં વભછલાન નથી. યન્તુ વંસ્ઔૃ તભાં ‘લીલેઔ’ ળબ્દન છે ભુ અથા ચે એ છ
અશીં પ્રસ્તુત વભછલાન ચે અને એ અથા તે : ‘વત્મ અને અવત્મ’, ‘વારું અને કયાફ’ એ
ફે લચ્ઙેન બેદ મથાથા યીતે ાયકલાની–પ્રભાણલાની ળક્તી. દા.ત., નીય–ક્ષીય લીલેઔ. આભાં,
નછયે જોમા લીના ઔળું સ્લીઔાયલું છ નશીં એલા શઠાગ્રશન ઉલ્લેક ક્માંમ જોલા ભત નથી.

[23] યૅ ળનારીજભન ામ ચે વત્મ અને ઔેલ વત્મ, વત્મ વીલામ ઔંઈ છ નશીં,
છેની પ્રતીતી લીલેઔફુદ્ધી–reason લડે ળઈ ળઔે. ઔેલ છે નછયે દેકામ તે વત્મ એભ
યૅ ળનારીસ્ટ નથી છ ભાનતા. એને ફદરે લાસ્તલભાં, તે વત્મ ળધલાની લીજ્ઞાનભાન્મ
દ્ધતી સ્લીઔાયે ચે, છે ટુઔં ભાં નીઙે ભુછફ ચે: વલાપ્રથભ ત ઔઈ ણ લીઙાય ઔે દાથા
તઔાથી ફયાફય ખે ઉતયી ળઔલ જોઈએ. ચી ફીછુ ં એ ઔે વાક્ષાત અનુબલ વાથે એન
તંતતંત ભે ફેવલ જોઈએ અને ત્રીછુ ં એલું તાયણ ઔે દાથા લૈજ્ઞાનીઔ પ્રમખ દ્વાયા ઙઔાવતાં
વત્મ વીદ્ધ થલ જોઈએ. ટુઔં ભાં, વત્મ ાભલાના આ ત્રણ ભાખય ચે: (1) તઔાલીલેઔ
(2) અનુબલ અને (3) પ્રમખ. આધ્માત્ભીઔ ઔશે લાતાં વત્મ આ ઙઔાવણીભાં બાગ્મે છ ટઔી
ળઔે ચે.

[24] ાંઙ–દવ શજાય લા ુલે, ભાનલજાતના ુલાછનું ભખછ, આછના છેટરું
છ ુણા લીઔવીત શલા ચતાંમ, જ્ઞાનપ્રાપ્તીના વાધન તેની ાવે કુફ ટાંઙા શતાં, અથાાત્
ઔુ તુશર/ીજ્ઞાવા આછના છેટરાં છ; યન્તુ વત્મ ાભલાની ક્ષભતા ગણી ચી. યીણાભે
ઔ ઔલ્નાન આધાય તેણે ના ચુ ટઔે છ રેલ ડે અને તે રીધ. વલાપ્રથભ ત આલડું
ભટું વુલીયાટ લીશ્વ ળા ભાટે તથા ઔેલી યીતે ઙારે અને ઙાલ્મા ઔયે ? એ પ્રશ્ન તેને ભાટે તીવ્ર
ભુંજલણ છન્ભાલનાય ફની યષ્ણ. ત્માયે ૃથ્લી યના તાના વાલ પ્રાથભીઔ અનુબલન
દાકર રઈને, તેણે એઔ પ્રકય ળક્તીળાી વંઙારઔ તત્ત્લની ઔલ્ના ઔયી. અથાાત્ ભાનલીના
આદીભ વભાછભાં છેલી વભાછવમલસ્થા તથા ખૃશવમલસ્થા શતી; એન વંઙારઔ તે તે છ
શત અને એના અનુબલ–છખતભાં ઔળું ણ ઙરાવમા લીના, તેની ભેે ઙારતું નશીં. એથી તે
એલી ઔલ્ના ત ઔયલા છ અવભથા શત ઔે આ લીશ્વ એના તાના અન્ધ નીમભને લળ,
તાની ભેે છ ઙાલ્મા ઔયે ચે. આ ઔલ્લું આદીભ ભાનલ, મા એભના લાયવદાય, છે
અન્મથા વાયા એલા વુધયે રા શલા ચતાંમ; તેભને ભાટે અવંબલીત શતું. આથી તેણે લીશ્વના
વંઙારઔની ઔલ્ના ઔયી.

[25] આદીભ ભાનલએ વભાછ ત યચ્મ; યન્તુ એનું મગ્મ તથા ઙુસ્ત
વંઙારન ઔેલી યીતે ઔયલું ? – એ પ્રશ્ન તત્ઔા ઉદ્બલે છ. આથી તાનાભાંના ઔઈ એઔ ને ઔે
ખણતય ભનુષ્મને વભાછે એનું વંઙારન ઔયલાનું ઔામા વોંપ્મું. સ્લાબાલીઔ યીતે છ આલ એઔ
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ભાણવ ઔે થડા ભાણવ અન્મની અેક્ષાએ લધુ ળક્તીળાી શલા જોઈએ. એથી વભાછે
એલાની છ વંદખી ઔયી. લી, છે થડા ભાણવએ વભાછ–વંઙારનનું ઔામા વંબાળ્ું;
તેભાં ણ એઔ વોથી લધુ ળક્તીળાી ત શમ છ, એટરે તે વલયયી વત્તાધીળ ફન્મ
અને વભાછે અનીલામાતમા છ તેન સ્લીઔાય ઔયલ ડ્ય. આભ યાજાળાશી અસ્તીત્લભાં
આલી. અને યાજા શંભેળાં વાય છ શમ, વભાછનું શીત ઔયનાય શમ એલું ત ફને છ નશીં;
ઔાયણ ઔે યાજાને તાને ણ તાનું શીત–અશીત, તેના ખભા–અણખભા, વભછ–ખેયવભછ,
પ્રવન્નતા–ક્રધ ઈત્માદી શમ છ. યીણાભે યાજાને ન ખભતું એલું ઔઈ આઙયે અને જો તે
ક્રધે બયામ; ત તેભ ઔયનાય વમક્તી–વમક્તીને તે નાનીભટી વજા ઔયે . આ જોઈને આભ
છનવભુશે એભ સ્લીઔાયી રીધું ઔે યાજાને કુળ યાકલા પ્રવંખાત્ત તેની પ્રળસ્તી ઔયલી અને
એને મથાળક્તી બેટવખાદ ધયતા યશે લું; છેથી તેની ઔૃ ાન રાબ ભે.
ફયાફય આ છ લૃત્તી તથા આલશ્મક્તાભાંથી બક્તીભાખાન ઉદ્બલ થમ. આભ,
ભાનલવભાછના એઔ છ પ્રઔાયના લીઔાવને યીણાભે અને પ્રઔૃ તીના નીમભલળ આ છ પ્રઔાયન
લીઔાવ વલાત્ર થામ અને થમ છ; લી ક્માંઔ યસ્ય વમ્ઔા થામ, એમ ળક્મ; એથી
છખતબયભાં આત્ભા, યભાત્ભા, બક્તી–ુજા આદી લીઙાય–ઔામા ઔે ંથ એઔવયકાં પ્રઙરીત
ફન્માં. રઔ ુચ ે ચે ઔે, જો ઈશ્વય ઔેલ ઔલ્ના શમ, ત એલી ઔલ્ના વભગ્ર ભાનલજાતને
એઔવયકી છ ઔેભ આલી ત એનું ઔાયણ ઉય છણાવમું તે છ ચે. ચી ત નાનાંભટાં
યાજ્મની છેભ છ, નાનાભટા ંથમ અસ્તીત્લભાં આવમા અને યાજા યસ્ય જગડે, તેભ
આ ંથમ એઔફીજા વાથે રડતા યષ્ણા; છે આછેમ લધુ કુનકાયણાથી રડ્યા છ ઔયે ચે;
ઔાયણ ઔે બોતીઔ વાધનવાભગ્રીન છેટર જડી લીઔાવ થમ; એટરી જડે ભાનલીની
લીલેઔફુદ્ધી લીઔવી નશીં; છેનું ઔાયણ લી, એ ઔે, સ્લબાલથી છ ભનુષ્મ રુઢીઙુસ્ત પ્રાણી ચે
અને લાયવાભાં ભેરા, ફાલ્માલસ્થાભાં ડેરા વંસ્ઔાય લજ્રરે ફની યશે ચે. યીણાભે
આછેમ, લૈજ્ઞાનીઔ વત્મની આટઆટરી ળધ ચી ણ ભાણવ આત્ભા, યભાત્ભા, બક્તી,
ઔભાપ, શ્રદ્ધા, લૈશ્વીઔ ઙેતના, તેના અઔ દીવમ શે તુ લખેયે ભીથ્મા ભાન્મતાભાં અટલામા
ઔયે ચે; છેણે વંવાયભાં શાશાઔાય પ્રલતાાવમ ચે; વુકનાં ભટા બાખનાં દ્વાય યઔી રીધાં ચે અને
દુ:કદદા, લેદના–માતના, શીંવા–અન્મામના બસ્ભાવુયને ચડી ભુક્મ ચે.

[26]

યૅ ળનારીસ્ટની એઔ સ્લમંસ્લીઔૃ ત એલી પયછ ચે ઔે, વભાછભાં

યૅ ળનારીજભન પ્રઙાય વતત ઔયતાં યશે લું. ઔાયણ ઔે ભાનલજાતને વુકી ઔયી ળઔે તેલી તે એઔ
ભાત્ર ીલનળૈરી તથા ીલનઔરા ચે. ફાઔી ધભા, શ્રદ્ધા અને નીતીના ધધભાય ઉદેળ,
યાછદ્વાયી છફયછસ્તી – તથાઔથીત આધ્માત્ભીઔ ઔથા–પ્રલઙન તેભ છ વાશીત્મ ફધું છ
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નીષ્પ વાફીત થઈ ઙુક્મું ચે... ત્માયે યૅ ળનારીજભન પ્રઙાય અનીલામા છ ફની યશે ચે. અને
એ ભાટે ખંબીય ઉંડાણબમાા ઙીન્તનાત્ભઔ ગ્રંથ, ભાશીતીવબય ુસ્તઔ અને ઙઙાા–લીલાદ
છેટરાં ઉમખી ચે, એટરાં છ ઉમખી પ્રા. છે. ી. ભશે તા યઙીત ટુઔં ાટુઔં ા વુત્ર, લેધઔ પ્રશ્ન,
વંક્ષીપ્ત વંળમ તેભ છ પ્રેયઔ ઙમન ણ ઔીભતી વીદ્ધ થામ ચે; ઔયલત અને ઔાતય ફન્ને
તતાના સ્થાને ભુલ્મલાન !

[27] ુન: ુન: ઔશંુ ઔે યૅ ળનારીજભ એ ઔઈ કંડનાત્ભઔ તપાની પ્રલૃત્તી નથી,
એ ત વલાુંખીણ એલ ભાનલતાન ીલનભાખા ચે.
કયા જનુની કંડનઔાય ત અલ્ફુદ્ધી આસ્તીઔ ચે; છે તે ડુફે ચે અને
અન્મને ણ ડુફાડે ચે. આસ્તીઔતા અને આધ્માત્ભીઔ તથા ધાભીઔ પ્રલૃત્તીથી વભાછભાં
ઔેલી અભાનુી કુનયે ી ભઙે ચે, એ આણે શભણાં છ જોમું ! આલું ત વલાત્ર તથા લાયંલાય
ફનતું છ યશે ચે, ત્માયે ક્માયે ઔ છ શીભળીરાની ટઙની છેભ આલાં ઔુ ઔભય જાશે યભાં દેકા દે
ચે. પક્ત યૅ ળનારીસ્ટ છ આ ફાફતે વમ્ુણા બમભુક્ત શમ ચે; ઔાયણ ઔે યૅ ળનારીજભન
ામ છ ફે બદ્ર અને બવમ બાલનાન ચે : વત્મ અને ભાનલતા.

[28] આણા વભાછભાં ભયણત્તય ક્રીમાાણી છેલ ઔઢખ
ં , ભુકાતાબમય,
નીયથાઔ, ફીશાભણ, પયે ફી, રાખણીન તથા અભાનલીમ લીધી ફીજો એઔેમ નથી. જો ઔે આભ
ત રખબખ ફધા છ યીલાજો ચેલત્તે અંળે ઔઢખ
ં ા તથા અથાશીન ચે. ભાટે છ યાજા
યાભભશનયામથી તે ખાંધી વુધી, આણે ત્માં વભાછવુધાયાની તીવ્ર ઉગ્ર જુંફેળ ઙારી અને
નભાદ છેલા અનેઔ ળશીદ થમા. ણ આણી ખાંખડું પ્રજા ન વુધયી તે ન છ વુધયી ! ત મ
ઔભાણ્મેલ અધીઔાયસ્તે ! ડખરું બમુું ઔે ના શટલું...

[29] લીલેઔફુદ્ધીલાદી અબીખભ એ ત યમ્યાખત ીલનભુલ્મને ઉથરાલી –
ઉથરાલીને તાવલા – ઙઔાવલાન અને એનાં વત્માવત્મ, મગ્મતા–અમગ્મતા, રાબારાબ,
આલશ્મઔતા– અનાલશ્મક્તા આદીને ઔેલ લીલેઔફુદ્ધીના ભાદંડથી, તભાભ ગ્રંથી, ખૃશીત
મા ુલાગ્રશથી ભુક્ત થઈને, ઔઈ ણ ખુરુપ્રબાલ ઔે ગ્રંથલાદીની થયીટીને વદન્તય
અલખણીને, નીયેક્ષબાલે, વલા સ્થાીત ફાફત પ્રત્મે વંળમ દફાલીને, ઙઔાવીને ુન: નીશ્ચીત
ઔયલાન અબીખભ ચે. અને એલા વલા ુરુાથાના ભુભાં એઔ ભાત્ર શે તુ તે વત્મની ળધ અને
એનીમ ઉય ત લી, એ લડે ભાનલજાતને વુકી ઔયલાન છ ઉદ્દ ેળ પ્રલતે ચે. ઔાયણ ઔે વત્મ
લીના વુક ળક્મ છ નશીં.
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[30] ‘લીલેઔફુદ્ધીલાદ’ ળબ્દ છ યૅ ળનારીજભન મથાથા માામ ચે; ઔાયણ ઔે
યૅ ળનારીજભન ામ છ લીલેઔ (reason) ચે, ફુદ્ધી નશીં, ફુદ્ધી દ્વાયા ત ભાનલી અનેઔાનેઔ
અનુઙીત, લીયીત, ભ્રાભઔ પ્રલૃત્તી ઔયે ચે. દા.ત., બખલાનની બક્તી–પ્રાથાના ઔયે ,
વત્મનાયામણની ઔથા મછે, ફાધા આકડી યાકે મા જાત્રા કેડ.ે .. ઈતય પ્રાણી ત આલું ઔંઈ
છ ઔદાી ઔયતાં નથી, ઔાયણ ઔે તે વમ્ુણાત: ફુદ્ધીશીન ચે. ભાટે છ આલ્ડુવ શઔજરી ઔશે
ચે ઔે, ક્માયે ઔ પ્રાણીનું લતાન ભાનલીની અેક્ષાએ લીલેઔફુદ્ધીુલાઔનું ઔશે લામ તેલું શમ ચે.
ત લી, ફખાવોં ઔશે ચે ઔે, ભાણવ એઔ ભાત્ર એલું પ્રાણી ચે ઔે છેને ઔુ દયતી યીતે છ
લીલેઔળક્તી ભી ચે. (endowed with reason) તેભ ચતાં ભાણવ છ એઔ ભાત્ર પ્રાણી ચે
ઔે છે તાના ીલનની અનેઔ પ્રલૃત્તી લીલેઔળક્તી યશીત એલી ભાન્મતાને આધાયે ઙરાલે
ચે. ભાટે છ ‘ફુદ્ધીનીષ્ઠતા’ એ યે ળનારીજભન ુણા માામ નથી.

[31] યૅ ળનારીજભના પ્રઙાયઔામાને શંુ ‘આત્ભળુદ્ધી મજ્ઞ’ ઔશંુ ચુ .ં કયે કય એથી
ભને તાને ત ગણ છ ગણ રાબ થમ ચે. વાભાન્મ છન છેલા અનેઔાનેઔ દ ભાયાભાં
ણ શતા છ; ગણા શતા : ઈષ્માા, દ્વ ે, સ્ધાાબાલ, છરન, લૈયબાલ, જનુન, ક્રધ, ભીથ્મા
પ્રરાીલેડા, પ્રશાયલૃત્તી લખેયે. આલી ફધી રાખણી ભાણવ ભાટે ગણી અળબનીમ ખણામ.
ફટરાાન્ડ યવેર ઔશે ચે તેભ, અભુઔ રાખણી ભાણવજાતને અત્મંત શાનીઔતાા ણ કયી છ;
ભાટે એ ઔાઢલી છ ગટે. ખીતાાઠ ઔયતાં ગણી લધુ પ્રેયણા ભને આલા યે ળનર ઙીન્તનભાંથી
ભી અને એથી ભાયી ગણી આત્ભળુદ્ધી થઈ.

[32] શંુ આછે વુકી ચુ ;ં ફાષ્ણ દુ:ક ભાયે દીલ રઈને ળધલું ડે ! એનાં ફે
ઔાયણ ચે, યૅ ળનારીજભ અને ભાનલીમ પ્રેભ. ગ્રીઔ ઈતીશાવઔાય–પીરવુપ પ્રુટાઔા એ છ લાત
ઔશે ચે ઔે, છે ભાણવ તાની છ લીલેઔળક્તી–તઔાળક્તીને આધાયે ીલે ચે, અથાાત્ છે
યૅ ળનારીસ્ટ લીલેઔફુદ્ધીલાદી ચે; તે છ વાઙા સ્લતન્ત્ર ુરુ ચે, અને એ રઔ છ તાની
ભયી ભુછફનું મથેચ્ચ ીલન ીલી ળઔે ચે; ઉયાંત તાની ભયી એટરે ળું, અથાાત્ ઔેલી
યીતે ીલલું – એની વુમગ્મ વન્દખી ણ યૅ ળનારીસ્ટ વમક્તી છ ઔયી ળઔે ચે... એથી છ શંુ
વુકી ચુ .ં (જો ઔે આછે સ્લાસ્થ્મન પ્રશ્ન ીડે ચે.)

[33] ભનલીજ્ઞાન ઔશે ચે અને આણે લીઙાયીએ ત એલ નઔઔય અનુબલ ણ
ચે છ ઔે, ફાણભાં ડેરા વંસ્ઔાય લજ્રરે શમ ચે, આલા ફધા વંસ્ઔાયને નાફુદ ઔયલા
ભાટે પ્રઙંડ વજાખતા, ુરુાથા, તીવ્ર, વઙટ તથા તટથ તઔાળક્તી તથા નીબે લીલેઔફુદ્ધી
અનીલામા ચે. એઔ દાકર ટાંઔુ ત, ઔઈ ણ અલઔાળમાનને નીધાાયીત ખતી પ્રાપ્ત ઔયી
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ભંજીરે શોંઙલા ભાટે અનેઔ અલયધ બેદલા ડે ચે. છેને ભાટે અભુઔ પ્રાયમ્બીઔ લેખ ઔે
ધક્ક અનીલામા શમ ચે. તેભ અંતે ૃથ્લીના ખુરુત્લાઔાણન અલયધ ણ બેદલ યશે ચે. એ
છ યીતે ભાનલઙીત્તભાં ડેરાં અનેઔલીધ અવત્મ વંસ્ઔાય ડ, અલયધ ણ ભાણવે એઔ
ચી એઔ બેદલા યશે , છેભાં ઔદાઙ ચેલ્લે આસ્તીઔતાને ભુઔી ળઔામ. તે ટર જો ુયી
લીલેઔફુદ્ધીની તાઔાતથી છે વમક્તી બેદી ળઔે તે છ ચી તે ુણાત: યૅ ળનારીસ્ટ ફની યશે .

[34] લાસ્તલભાં ત યૅ ળનારીજભ એ ભાનલી ભાટેની ભુબુત ીલનઔરા ચે,
એથી એભાં ભાનલલાદનું પ્રાધાન્મ સ્લાબાલીઔ છ અનીલામા ફની યશે ચે. ઔાયણ ઔે;
યૅ ળનારીજભ (લીલેઔફુદ્ધીલાદ)ન ામ છ વલાદેળીમ સ્લતંત્રતા તથા ભાનલખોયલ ચે. ધભા
ભાનલખોયલને વદન્તય શણી નાકે ચે; ઔાયણ ઔે ધભા સ્લતંત્રતાન – આનન્દન લીયધી ચે.
ધાભીઔ–આસ્તીઔ વમક્તી યાંઔડી, ભછફુય તથા નવીફલાદી ફની, યાધીનલત્ ીલી યશે ચે.
જ્માયે ભાનલલાદી વમક્તી નીી ભાનલીમ તાઔાતના ખોયલ ઉય, ઉન્નત ભસ્તઔે લીશયે ચે.

[35] યૅ ળનારીજભ એ ઔેલ આત્ભા–યભાત્ભા ઔે ધભા–ઔભાઔાંડનું કંડન ઔયનારું
નાસ્તીઔ ઙીંતન નથી. શા, નાસ્તીઔતા અથાાત્ ઈશ્વય ઔે ઔઈ ણ અરોઔીઔ, દીવમ તત્ત્લ–
વત્ત્લન અસ્લીઔાય એ યૅ ળનારીજભના ામાના વીદ્ધાંતભાંન એઔ ચે; યન્તુ એનું ક્ષેત્ર એટરું
છ ભમાાદીત નથી. યૅ ળનારીજભ ત ીલનયીતી ચે, ીલનવમલસ્થા ચે, છે ીલનનાં વલા
અંખને વુેયે સ્ળે ચે એને એનું ળુદ્ધીઔયણ ઔયે ચે. ફીજા ળબ્દભાં ઔશીએ ત,
લીલેઔફુદ્ધીલાદી અબીખભ એ યમ્યાખત ીલનભુલ્મને ઉથરાલી ઉથરાલીને ઙઔાવલાન
તથા એનાં વત્માવત્મ, મગ્મતા–અમગ્મતા, રાબારાબ, આલશ્મક્તા–અનાલશ્મક્તા ઔેલ
લીલેઔફુદ્ધીના ભાદંડથી, તભાભ ુલાગ્રશ, ખૃશીત તથા ખુરુબાલથી (ઑથયીટીથી) ભુક્ત
થઈને, નીયેક્ષ યીતે ુન: નીશ્ચીત ઔયલાન અબીખભ ચે, છે વલા ુરુાથાન એઔભાત્ર શે તુ,
યભચ્ઙ ધ્મેમ ભાનલજાતને વુકી ઔયલાન છ ચે. વભગ્ર ભાનલજાત અવંખ્માવંખ્મ ભન:
ઔુ ંઠાથી (inhibitionsથી) ીડીત ચે અને એથી તે અયમ્ાય લેદના, માતના
અઔાયણ છ લેઠી યીફામ ચે, છેભાંથી ભુક્ત થલાન એઔભાત્ર વુકદ–વઙટ ભાખા યૅ ળનારીજભ
ચે. એભાંમ બાયતીમ નાખયીઔનાં ઔુ ંઠા, ફન્ધન, અયમ્ાય ચે, તેભ એની યીફાભણી ણ
અવષ્ણ–અવીભ ચે, છેનું ભુ ભીથ્મા ધાભીઔ–વાભાીઔ–નૈતીઔ ભાન્મતા ચે. એભાંથી ભુક્ત
ઔયલ એ ધ્મેમ છ અત્રે ઔેન્દ્રભાં ચે. ભાટે છ વલા અથાશીન અને અનાલશ્મઔ ભાન્મતાને અત્રે
ડઔાયલાભાં આલે ચે.

[36] ભને એઔ લીઙાય આલે ચે ઔે ઔઈ થડા ક્રાવ યાછઔાયણીના અલવાન
નીભીત્તે મા ત વદી ુલે થઈ ખમેરા ઔઈ વમ્પ્રદામ–સ્થાઔના છન્ભદીને આણે યજા
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ાીએ ચીએ, એને ફદરે આઈન્સ્ટાઈન, ઔે ઔારા વાખન છેલી લીયાટ લૈજ્ઞાનીઔ શસ્તીના
અલવાન પ્રવંખે ળાાભશાળાાભાં યજા આી, ળીક્ષણના વભગ્ર વભમ દયભીમાન લીજ્ઞાન
તથા લૈજ્ઞાનીઔ અબીખભનું છ જ્ઞાન નલી ેઢીને આલાન ઔામાક્રભ મજાત શત ત ? ત
આળાનું ઔીયણ ક્માંઔ આચુ આ
ં ચુ ં દૃષ્ટીખઙય થાત, ફાઔી અભુઔતભુઔ છમન્તી નીભીત્તે
‘લૈષ્ણલછન’ યાખટલાથી મા અખીમાય અખભનીખભલાદી વ્રત ખકાલલાથી દેળનું ઔઈ બરું
થમું નથી ને થલાનું નથી એ શલે ત સ્ષ્ટ થઈ ઙુક્મું ચે. એટરે લીજ્ઞાનળીક્ષઔને ક્માંથી કફય
શમ ઔે વાખન તે લી ભાણવ ચે ઔે ઈભાયતી રાઔડું ? બાયતની આ છ ભટી ઔભનવીફી ચે.
ુણેના કખલીજ્ઞાન તથા બોતીઔલીજ્ઞાન ભાટેના ઈન્ટયમુનીલવીટી ઔેન્દ્રના બોતીઔલીજ્ઞાની
ફીભાનનાથ રકે ચે:
‘1933ભાં છભાનીની યીસ્થીતી લીળે રીમ ટરટસ્ઔીએ રકેરું : ‘ઔેલ કેડતુ ની
જુંડીભાં છ નશીં; યન્તુ ભશાનખયની ખખનઙુંફી ઈભાયતભાં ણ લીવભી વદીની
જોડાજોડ છ તેયભી વદી ણ ીલી યશી ચે. દેળના દવ ઔયડ પ્રજાછન લીછીન ઉમખ
ઔયે ચે અને ચતાં ભાને ચે ઔે જ્મતીળાષ્ડ છ વાઙું ચે અને ભન્ત્રતન્ત્રથી ઙભત્ઔાયીઔ ઔામય
થઈ ળઔે. વીનેતાયઔ ઔશે લાતા વીદ્ધ ભશાત્ભાની આખાચ આંટા ભાયે ચે... અન્ધઔાય,
અજ્ઞાન તથા અવંસ્ઔાયીતાના ઔેલા અખાધ ભશાવાખયભાં તે ડુફઔી ભાયી યષ્ણા ચે.’
ફીભાનનાથ ઔશે ચે ઔે 1933ભાં છભાની ભાટે છે ઉમુાક્ત વત્મ શતું તે છ આછના 1966ના
બાયતને ફયાફય રાખુ ડે ચે. (‘ટાઈમ્વ ઑપ ઈન્ડીમા’.)

[37] શલે ઈશ્વયની ઔલ્ના ભુ ભાનલભનભાં છન્ભી ઔેલી યીતે ? એ પ્રશ્નના
ઉત્તય રુે યવેર ઔશે ચે ઔે વલાવત્તાધીળ યાજા તથા યાજ્મળાવનને જોઈને, એના ઉયથી
ભાનલીને ઈશ્વયની ઔલ્ના આલી. આ લીધાનન લીઙાયલીસ્તાય ઔયીએ ત આદીભ
અલસ્થાભાં, ભાનલભખછન લીઔાવ થતાં, તેણે યક્ષણ, વરાભતી તથા યસ્ય વશામની
અેક્ષાથી વભુશભાં લવલાનું ઠાયાવમું શળે . એ પ્રભાણે ખાભ ઔે ખાભ લવલા રાગ્માં શળે અને
એઔ છુ થ ઔે વભાછ ફંધામ શળે. શલે જો એન ભુ શે તુ–યક્ષણ, વરાભતી તથા યસ્ય
વશામન–વીદ્ધ ઔયલ શમ ત ઉક્ત વભાછના વય વંઙારન ભાટે ઙક્કવ નીતીનીમભ ઔે
ઔામદાઔાનુન ગડલા ડે; નશીં ત વભાછના નાખયીઔ યસ્ય જગડે, ભાયપાડ ઔયે અને
એઔફીજાની શત્મા ણ ઔયી નાકે. એ છ યીતે એઔફીજાની ભારીઔીની ઙીછલસ્તુની
જુંટાજુંટ થામ, ષ્ડીનાં અશયણ તથા ફાત્ઔાય થામ અને અંતે છેલી શમ એલી, એ
આદીભ વભાછવમલસ્થા તુટી ડે. એ ભાટે આલાં ઔૃ ત્મ ય પ્રતીફંધ પયભાલતા નીમભ ત
ગડ્યા; યન્તુ એથી વાભાીઔ એનું ારન ઔયે છ એની ળી કાતયી ? આથી આ
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ઔામદાઔાનુનનું ારન ઔયાલલા પ્રસ્તુત વભાછભાંથી ઔઈ ળક્તીળાી તથા પ્રબાલળાી
વમક્તીને વંદ ઔયલાભાં આલી અને એણે એલા છ મગ્મ વાથી વંદ ઔયીને એઔ
ળાવનતંન્ત્ર યચ્મું. આભ યાજાળાશી યાછવમલસ્થા અસ્તીત્લભાં આલી, વભાછનું વંઙારન
ખઠલામું.
એ તફક્ક ે આદીભાનલ જ્માયે જ્માયે આ લીયાટ લીશ્વની વમલસ્થા તથા એનું
વંઙારન જોત શળે; ત્માયે ત્માયે છન્ભતા ઔુ તુશરના છલાફરુે તે તાના છ દાકરાને
પ્રભાણ ખણી ઉઔેર ળધત શળે ઔે, તાના નાનઔડા વભાછને વમલસ્થીત ઙરાલલા ભાટે છેભ
એઔ વત્તાધીળ યાછલી ચે, એ છ યીતે આ લીયાટ લીશ્વનું વંઙારન ણ ઔઈઔ વુલીયાટ
ળક્તીળાી ઔે વત્તાધીળ તત્ત્લ છરુય ઔયી છ યષ્ણું શલું જોઈએ અને એ તત્ત્લ તે ઈશ્વય. આભ
યાજા યથી ઈશ્વયની ઔલ્ના ઉદ્બલી. લતાભાન યાજાળાશી જોતાં ણ સ્ષ્ટ એ શઔીઔત
પરીત થામ ચે.

[38] ધભે, રખબખ વલા ધભયએ, તતાનાં રેફર નઔઔી ઔયલા ભાટે,
અભુઔતભુઔ આઙાયવંશીતા ગડી; છે ગડનાયા, તેના મુખ અનુવાય ીલનલીમઔ જાજી
તથા વુક્ષ્ભ વભછ ધયાલતા શતા નશીં. યીણાભે છુ છ અલાદ વીલામ, રખબખ વલા ધભયએ
એલ આદેળ પયભાવમ ઔે, પ્રાણીવશછ લૃત્તીનું દભન તે ધભા તથા અધ્માત્ભની દીળાનું
પ્રથભ વાન. અને ધભા–ધભા લચ્ઙેની બીન્નતા ભુબુત યીતે આઙાયછનીત રેફરને આધાયે
છ નઔઔી થામ ચે; એટરે ૃથક્છનએ ધભાભાં છે સ્લલ્ વદ્ફધ ચે; એને અલખણીને
આઙાયને છ ધભા ખણી રીધ. આણા ધભે ત એટરી શદે આઙાયબક્તી સ્થાીત ઔયી ઔે
એભ પયભાવમું : ‘આઙાય પ્રથભ ધભા: ધભાસ્મ પ્રબુ: ઉચ્ઙમતે’ અથાાત્ આઙાય એ પ્રથભ ધભા
ચે – ધભાન ામ ચે અને એ છ ધભાનું પ્રધાન તત્ત્લ ચે.
અત્રે એઔ વીદ્ધાંતરુ વત્મ લીધાન યઙીએ ત એભ અઙુઔ ઔશી ળઔામ ઔે,
પ્રઔૃ તીનાં યીફને મથાથા ાયકી, તેન રાબ રઈ, એને નાથીને, એન લીનીમખ છે લીદ્યા
દ્વાયા ભાનલીલનનાં વશછ વુક તથા આનન્દ ભાટે ઔયલાભાં આલે તે લીજ્ઞાન. જ્માયે
ભાનલભનના નીવખાદત્ત વુકાનુબલનું દભન ઔયીને, ીલનને આનન્દયશીત તથા
આનન્દલીયધી ફનાલીને ભીથ્મા, અથાશીન, ઔઔલ્ીત અને ભશદઅંળે ીડાદામઔ
ઔભાઔાંડભાં અટલાલી ભાયે અને એ લડે અભુઔતભુઔ ભ્રાભઔ પ્રાપ્તી તથા વીદ્ધીની રારઙ
આે તે ધભા. આભ ધભા પ્રઔૃ તીલીયધી ફન્મ અને એથી ફન્ને ીલનઔામાની વાધનાભાં તે
નીષ્પ નીલડ્ય: એ ન ત ભનુષ્મને ‘વાય ભાણવ’ ફનાલી ળક્મ અને ન ત ીલનને વુકી
તેભ છ આનન્દભમ વીા ળક્મ.
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[39] યૅ ળનારીજભ એટરે વલાપ્રથભ ત, નીી લીલેઔફુદ્ધી દ્વાયા પ્રતીત થતાં
વત્મન સ્લીઔાય. બરે એભાં ‘ઈજભ’ અથાાત્ ‘લાદ’ ળબ્દ પ્રમજામ શમ; ઔીન્તુ એ
અનુમામીનું લીઙાયશીન ટું નથી છ. ભાટે અત્રે ‘લાદ’ન અથા આણે ‘ીલનયીતી’ એલ
છ ઔયીએ ચીએ. ળ યછનીળ યૅ ળનારીજભના આલા અબીખભના વભથાઔ ચે, અરફત્ત,
તે તે ક્માયે મ યૅ ળનારીસ્ટ નશતા અને એથી છ તેનું આલું વભથાન લધુ ભુલ્મલાન
ફની યશે ચે; ઔાયણ ઔે, યૅ ળનારીસ્ટ ત લીલેઔનું ભુલ્મ પ્રસ્તુત ઔયે છ, એભાં ઔળું છ આશ્ચમા
નશીં; યન્તુ જ્માયે એઔ ભટ લીઙાયઔ ચતાં ફીનયૅ ળનારીસ્ટ ભશાુરુ કેરદીરીુલાઔ વતત
જાગ્રત તથા ખતીળીર એલી લીલેઔનીષ્ઠતાને ફીયદાલે; ત્માયે એ લધુ ભશત્લનું ફની યશે ચે.
ઔાયણ ઔે એભાં યશે રી નક્કય વત્ત્લળીરતાન એ તટસ્થ ુયસ્ઔાય ફની યશે ચે. ળ રકે ચે,
‘શઔીઔત એ ચે ઔે, ઔઈ ણ લીલેઔળીર ભનુષ્મન ઔઈ લાદ શત નથી. લીલેઔનીષ્ઠ ભાણવ
નીયન્તય તાના લીલેઔથી છ ીલે ચે, તે લાદના આધાયે ીલત નથી. છે લાદના આધાયે
ીલે ચે, તેની ાવે લીલેઔફુદ્ધી શતી નથી... લાદન ભતરફ છ ળ થામ ? લાદન અથા
ચે, તૈમાય ઉત્તય. જ્માયે ીન્દખી ત યછ ફદરામ ચે, ીન્દખી યછ નલા નલા વલાર
ુચતી યશે ચે; યન્તુ લાદની ાવે ત શમ ચે, એના એ છ ુયાણા તૈમાય ઉત્તય. ‘લાદી’
ફદરાત નથી. એ ત તાના ભાન્મ ગ્રંથભાંથી તૈમાય ઉત્તય ળધી ઔાઢે ચે અને ચી ભાને
ચે ઔે, આ ઉત્તય ત ઔાભભાં આલલ છ જોઈએ. યન્તુ એભ ફનતું નથી, ીન્દખી ફદરાતી
યશે ચે. જ્માયે ‘લાદી’ ત્માં છ અટઔી જામ ચે. ત્માં છ ઠયી જામ ચે... ‘લાદી’ની ાવે
ફાંધ્મ–ફંધામેર એઔન એઔ છ, યે ડીભેઈડ ઉત્તય શમ ચે. યે ડી–ભેઈડ ઔડાં શઈ ળઔે,
યે ડી–ભેઈડ ઉત્તય ના શમ ! નલા પ્રશ્ન વાભે ઉબ યશી લાદ ઔશે ચે ઔે, ‘અભાય ઉત્તય છ
વાઙ ચે !’ ઔીન્તુ તે શાયી જામ ચે. લાદન અનુમામી ઔદાી ીતત નથી, તે નીયંતય શાયી
જામ ચે.’ આછે બાયતલાભાં ખુરુની છફયછસ્ત ફરફારા ચે. પ્રજાની પ્રઙંડ ફશુભતી
ઔઈને ઔઈ ખુરુની અન્ધ અનુમામી ફની ખઈ ચે. યીણાભે બાયતીમ યાષ્ટ ર વલાત્ર યાછમ
ાભતું યશે ચે. ળ ત ઔશે ચે ઔે, ‘શંુ ઔશે ત નથી ઔે ભાયી લાત તભે ભાની ર !’ ભતરફ ઔે
ળને વલાજ્ઞ ખુરુ ખણી રેલા એ ણ બુર છ ચે. ઔઈ ણ ખુરુ ઔે ભશાત્ભા વલાજ્ઞ શતા
નથી. ળ ખમા, ચીમ નલા પ્રશ્ન ત ઉદ્બલતા છ યશે લાના ચે. ભાટે કુદ ળ છ ઔશે
ચે ઔે, ‘છેણે કયે કય વત્મ વભછલું શમ; તેણે ન ભાનલાની શીમ્ભત દળાાલલી જોઈએ. ભાયી
કુદની લાત ભાની રેળ, ત ણ તભાય લીઔાવ નશીં થામ.’ આણે ભાનવીઔ યીતે પ્રભાદી
ચીએ. એટરે છ આટઆટરા ખુરુ પાટી નીઔળ્ા ચે અને અનુમામીની રાંફી રંખાય
રાખી ખઈ ચે. છે દીલવે ભાણવ ભાનવીઔ પ્રભાદ ચડી, ભાનવીઔ શ્રભ ઔયલા તૈમાય થળે, તે
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દીલવથી આ દુનીમાભાં ઔઈ લાદ નશીં શમ, ઔઈ ખુરુ નશીં શમ, અને ઔઈ ળીષ્મ ણ નશીં
શમ !

[40] આભ ચતાં, આલા સ્લાભીીના ળીષ્મ ઔેલ અજ્ઞાન, અબણ ઔે
અલ્જ્ઞ વમક્તી છ શમ ચે એલું નથી; વુળીક્ષીત, ળીક્ષણઔાય, તફીફ, લઔીર અને
લૈજ્ઞાનીઔ વુધ્ધાં તેના યભ બક્તીભમ અનુમામી ફની યશે ચે. એનું ઔાયણ ળું ? એઔ
ઔાયણ ત એ ઔે લતાભાન ળીક્ષણ ભાણવની બી બયભાઈ છલાની પ્રઔૃ તીને દુય ઔયી ળઔતું
નથી અને ભાણવને યશસ્મભમ લાત ભાની રેલાભાં છેટરી ભજા આલે ચે, એટરી ભજા વાદાં–
વય વત્મ સ્લીઔાયી રેલાભાં આલતી નથી. આભ, આધ્માત્ભીઔ પ્રલૃત્તી વાભાન્મછન ભાટે એઔ
ભશત્લનું ભનયંછન ચે. ઉયાંત એલી અરોઔીઔ ફાફતભાં ભાનલાથી અને લીળેત: ત એલી
ઙઙાા–ખષ્ઠીભાં પ્રલૃત્ત થલાથી ભાણવને તાના અશમ્ નું ઉધ્લીઔયણ થતું અનુબલામ ચે, છે
એને વુકદ રાખે ચે. દા.ત., ાણી શાઈડરછનના ફે અને ઑક્વીછનના એઔ યભાણનું ફનેરું
ચે–એલી નઔયી લૈજ્ઞાનીઔ શઔીઔત જાણ્મા ફાદ એભાંથી ઔળું ઙઙાામગ્મ પ્રાપ્ત થતું નથી.
યીણાભે એથી કાવ આનન્દ ઔે અશમ્–વંત અનુબલાત નથી. ફીી ફાછુ , ‘બ્રષ્ઢ વત્મભ,
છખન્ભીથ્મા’ છેલા ઔ–ઔલ્ીત વીદ્ધાન્તની તભે અનન્ત ઔા વુધી જાતબાતની ઙઙાા ઔમાા
ઔય અને લીલીધ તઔા–ઔઔડાં ઔાઢ્યા છ ઔય ! લી એભાંમ, જો તભે તભારું ઔળું ભોરીઔ
ખઠલી દઈ ળઔ ત તભાયાં આનન્દ–અશમ્ અને ભશત્તા ફેવુભાય લધી જામ. પ્રાઙીન
ધભાગ્રંથના લીદ્વાન ખણાતા લતાભાન બાષ્મઔાય ફયાફય આલ છ કેર ઔયીને, લાશલાશ
ભેલે ચે અને ધન્મ ધન્મ થઈ જામ ચે. એભાંમ લી તેને વુડ–વામન્વ બાયે વશામબુત
થામ ચે. દા.ત., ‘વલામ્ કરુ ઈદં બ્રષ્ઢ’ના ઔેલરાદ્વ ૈતલાદને યભાણલીજ્ઞાન તયીઔે ઠઠાડી દેતાં ભેં
ગણા લીદ્વાનને લાંચ્મા–વાંબળ્ા ચે. ટુઔં ભાં, અધ્માત્ભ જ્ઞાન અને આધ્માત્ભીઔ પ્રલૃત્તી એ
વય, ભાનવીઔ શ્રભયશીત, ભુક્ત એટરે ઔે નીયાધાય અને ઔલ્નાલીશાયની ુયી
ળક્મતાલાી, અશમ્ વંતનાયી, વંસ્ઔાયપ્રાપ્ત ભાન્મતાને વાનુઔુ અને ફેછલાફદાય
શલાથી, ળીક્ષીતને એભાં જંરાલલાભાં ફશુલીધ રાબ છ દેકામ એ ળક્મ ચે – ૈવ અને
પ્રતીષ્ઠાન !

[41] લશે ભ ઉત્ન્ન થલાના ઔાયણ ખભે તે શમ અને અનેઔ ચે છ, યન્તુ
આણે વોએ એ મથાથા વભી રેલું ગટે ઔે લશે ભએ વભાછભાં તેભ છ વમક્તીના ઙીત્તભાં
અનેઔ ભ્રભણા, ઔઔલ્ીત બમ, બમાલશ અનુબલ, દૃશ્મ પ્રખટાવમાં ચે અને એભ
વભાછભાં ફશુલીધ ભીથ્મા ઔભાઔાંડ, અવંખ્મ દેલદેલરાં, ક્રુયતા તથા જનુન, શ્રદ્ધા અને
માઙના (પ્રાથાના), વયભુકત્માયી પયભાન તથા વત્તા, માતના તેભ છ દભન,
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શત્મા, આત્ભશત્મા, ખુરુ, ખુરાભ ખયીફી પે રાવમાં ચે એ નક્કય શઔીઔત ચે. ત
ઙાર, આણે વત્મજ્ઞાન–લીજ્ઞાન લડે આ વત્માનાળઔાયી અજ્ઞાનથી ભુક્ત થઈએ..

[42] રખબખ ચવ, એટરે ઔે ુયાં 592 ૃષ્ઠ ય લીસ્તયતું આ ુસ્તઔ
‘લશે ભ–અન્ધશ્રદ્ધા નીેધ’ યૅ ળનારીજભ (લીલેઔફુદ્ધીલાદ)ન એઔ વભૃદ્ધ, સ્લસ્ળી તથા
તરાલખાશી આઔાયગ્રન્થ ચે, ‘લૈશ્વીઔ ભાનલલાદ’ના તંત્રીશ્રી તથા રબ્ધપ્રતીષ્ઠીત યે ળનારીસ્ટ
લીઙાયઔ શ્રી. ફીીન શ્રપ લણાલે ચે તેભ, અન્ધશ્રદ્ધાના અન્ત ભાટેન એઔ વુવજ્જ ‘બભીમ’
(ખાઈડ) ચે. આ ફીરુદ મગ્મ છ ચે. ઔાયણ ઔે ઉક્ત ફૃશદ ગ્રન્થભાં વભાછે ીડતાં, યીફાલતાં,
ચેતયતાં, એનું ળણ ઔયતાં, બમ પે રાલતાં, વંગા છન્ભાલતાં, ખુરાભ ભનદળા પ્રેયતાં, વમથા
ફખાડ તથા વમ્ત્તીવંઙમ ઉબાં ઔયતાં, ફેઠાંકાઉ વાધુફાલાની છભાત છભાલતાં, શીંવઔ
તેભ છ શત્માયાં, નીદયને ભાયતાં અને ભાયી નાકતાં, નીષ્ક્રીમતા તથા રઔદ્રશ ઉબ ઔયતાં
એલાં લશે ભ, શ્રદ્ધા, અન્ધશ્રદ્ધા, ભાન્ત્રીઔ–તાન્ત્રીઔ, દેલદેલી, ભેરીલીદ્યા, ા–
ુણ્મના ામાયશીત ખ્માર, છન્ભ–ુનછાન્ભ, સ્લખા–નયઔ, ઔથા–ાયામણ, અલતાયી ુરુ,
જ્મતીી, બુત, પ્રેત અને એના બુલા–ફડલા, ઙભત્ઔાય, આત્ભા–યભાત્ભા આદી
અનેઔલીધ ભશાબમાલશ અનીષ્ટનું ુયા શ્રભ–નીષ્ઠાુલાઔ, અભ્માવ તથા લૈજ્ઞાનીઔ આધાય
ઉય, તઔાળુદ્ધ અને આભુર નીયવન ઔયલાભાં આવમું ચે. રેકઔ : ડૉ. છમયાભ દેવાઈ પન :
(0268) 2526499 (નડીમાદ).

[43] શભણાં, અભાયા યૅ ળનારીજભના ક્ષેત્રે યૅ ળનારીસ્ટની આઙાયવંશીતા
ગડલાન ુરુાથા પ્રખટેર, ત્માયે ભાયી એ પ્રત્મે લીનમ્ર અવશભતી છ શતી. એનું ભુ ઔાયણ
છ એ ઔે યૅ ળનારીજભ એ ઔઈ ધભાંથ ઔે વમ્પ્રદામ નથી ઔે એભાં ઔઈ નીશ્વીત
આઙાયવંશીતા, અથાાત્ ઙક્કવ લીધીનીેધ અને ઔભાઔાંડ શઈ ળઔે. ભાયા નમ્ર ભતે ત,
યૅ ળનારીસ્ટ લીલેઔફુદ્ધીલાદી વમક્તી એલી છ શમ, અથાાત્ એની ામાની ળયત છ એ શમ
ઔે, તે ઔઈ અરોઔીઔ તત્ત્લ ઔે દૈલીળક્તીભાં ફીરઔુ ર ન ભાને, ઙભત્ઔાયને છયામ ના સ્લીઔાયે ,
ઔઈ છ ખુરુ–ગ્રંથ ઔે વમ્પ્રદામની તે અન્ધ અનુમામી ન શમ, તાની લીલેઔફુદ્ધીને આધાયે તે
વમલશાય ઔયે ઈત્માદી. અરફત્ત, એથી એઔ યે ળનારીસ્ટ વમક્તી પ્રભાણભાં લધુ નીતીભાન,
પ્રાભાણીઔ તેભ છ વાય ભાણવ શઈ ળઔે. ફાઔી પ્રઔૃ તીબેદ ત યૅ ળનારીસ્ટ વભાછભાં ણ
પ્રલતાલાન છ. ઔઈ યૅ ળનારીસ્ટ– ઔયઔવયીમ ઔે ઔંછુવ, ત લી ઔઈ ઉદાય અને ઉડાઉ
જોલા ભે છ ચે. શલે આલા પ્રઔૃ તીબેદભાંમ આઙાયવંશીતા શઈ ળઔે ?

[44] ઔારા વાખને આેરી માદીભાં વભાલીષ્ટ લશે ભનું જો ૃથક્કયણ ઔયીએ ત
એને ઔાભઙરાઉ યીતે ત્રણ બાખભાં લશેં ઙી ળઔામ : ઙભત્ઔાય, અન્ધશ્રદ્ધા અને લશે ભ. શલે આ
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યત્લે જો થડું તાત્ત્લીઔ ઙીંતન ઔયીએ ત ઙભત્ઔાય આશ્ચમાભુરઔ ચે, અન્ધશ્રદ્ધા રારવાભુરઔ
ચે, જ્માયે લશે ભ બમભુરઔ ચે. અરફત્ત, આ ત્રણેમ ભીથ્મા ભાન્મત ભુબુત યીતે ત
અજ્ઞાનભુરઔ છ ચે અને એથી એ ત્રણ લચ્ઙેની બેદયે કા ગણી ાતી ચે. ચતાં, એઔ દાકરા
લડે આ રાખણી લચ્ઙેન બેદ સ્ષ્ટ ઔરું ત, વત્મ વાંઈફાફા છટાભાંથી બસ્ભ મા
શલાભાંથી નંખ ઔાઢી ફતાલે એ ઙભત્ઔાય ઔશે લામ. પ્રસ્તુત બસ્ભથી ખભે તેલ યખ ભટી જામ
મા નંખ–લીંટી આદી ધાયણ ઔયલાથી અનીષ્ટ દુય થઈ જામ એલી ભાન્મતા મા રારવા તે
અન્ધશ્રદ્ધા ઔશે લામ; જ્માયે આલા ઙભત્ઔાયી અલતાયીુરુ ઔે તેની પ્રવાદીન અનાદય
ઔયલાથી આણં અશીત થામ એલ બમ વેલલ એ લશે ભ ઔશે લામ. ઙભત્ઔાય Miracle,
અથાાત્ અદ્બુત ગટના, અન્ધશ્રદ્ધા એટરે આભ ત વઔ પ્રઔાયની શ્રદ્ધા છ, છેને ઔાયણે
ભાનલી ઔામાઔાયણથી ય એલું અઙુઔ ફનળે છ એલ દૃઢ લીશ્વાવ વેલે તે – Faith, જ્માયે
લશે ભ એટરે Superstition, છેના લડે ગ્રસ્ત ભાણવ તથા ભાનવ અતાઔીઔ તેભ છ
લીલેઔયશીત બમ વેલે, અજ્ઞાત યીફના પ્રબાલથી ડયે – Irrational fear of the

unknown.
[45] ધભાની ઉત્ત્તી આદીભાનલનાં બમ અને ઔુ તુશરભાંથી છ થમેર ચે એ
રખબખ સ્લીઔૃ ત વત્મ ચે એટરું છ નશીં; ઔીન્તુ સ્ષ્ટ અને વાક્ષાત ગટના ણ ચે; ઔાયણ ઔે
ધભા–અધ્માત્ભ નાભે કાતા ઙક્કવ ઔઔલ્ીત વમાાય ભાટે અન્મ ઔઈ છ નક્કય
અનીલામા ઔાયણ પ્રાપ્ત થતું નથી અને ચતાં વભગ્ર ભાનલજાતભાં બાગ્મે છ એઔાદ છુ થ એલું
જોલા ભળે ઔે છે ધભા નાભઔ ઔળીઔ વમલસ્થાનું ભુદ્દરે ારન ન ઔયતું શમ. એટરે સ્લાબાલીઔ
યીતે છ તથા તાઔીઔ વંળધનથી સ્લમભેલ વીદ્ધ થામ ચે ઔે, વભગ્ર ૃથ્લીટે પે રામેરી લીલીધ
ભાનલટી ચેઔ આદીભ અલસ્થાભાં ઙક્કવ પ્રઔાયની ભાનવીઔ દળાભાંથી વાય થઈ શળે ;
છે દયભીમાન એને ઈશ્વય નાભઔ ઔળાઔ વંઙારઔ તત્ત્લની ઔલ્ના આલી શળે અને તાન
બમ તથા તાની અવરાભતી દુય ઔયી, ભાનવીઔ યાશત ભેલલા તેણે પ્રસ્તુત તત્ત્લની વશામ
લાંચ્ચી શળે, છેને ભાટે માઙના તથા પ્રવંળાન ભાખા તેણે અનાવમ શળે. એ થમ ધભા, ઔાયણ
ઔે ભાણવ–ભાણવ લચ્ઙે ણ એ છ પ્રઔાયન વમલશાય પ્રલતાભાન શત; છે આછે ણ એલ છ
ચે. ભતરફ ઔે ઔઈ લધુ ળક્તીળાી વમક્તીની ભદદ જોઈએ ત એની વભક્ષ માઙના ઔયલી
અને એની તાયીપ ઔયલી.

[46] ટુઔં ભાં, ધભા ભાત્રભાં એઔ એલી ળાકા ચે, છે પ્રાથાના ય બાય ભુઔે ચે તે
ભનુષ્મની આલી છ અવશામ શારત, બમબીત ભનદળા તેભ છ ઔળાઔ ળક્તીળાી તત્ત્લની
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વશામની અેક્ષાની છ નીછ ચે. જ્માયે આધ્માત્ભીઔ ઙીંતનનું ભુ–પીરવુપીન ઉદ્બલ
ભાનલવશછ ઔુ તુશરભાંથી થમેર ચે. ઉત્ક્રાન્તીની લીયાટ માત્રાભાં એઔ પ્રાણી એલુંમ પ્રખટ્યું ઔે
છેણે તાના બક્ષણ તથા યક્ષણ ભાટે ભખછ લીઔવાવમું અને ફુદ્ધીન આશ્રમ ળધ્મ; છે
ફુદ્ધીભત્તાએ તેને પ્રાણીવૃષ્ટીન વલયયી વમ્રાટ ફનાવમ; યન્તુ વાથે વાથે એ છ ફુદ્ધીએ
ઔુ તુશરને છન્ભ આપ્મ, અને એ વાથે લી તાના પ્રશ્નના તત્ઔારીન ળક્તી તથા વંમખ
અનુવાયના ઉત્તય ળધલા ણ તેને પ્રેમય. આ વુલીયાટ લીશ્વનાં અનેઔલીધ અદ્બુત
વમલસ્થા તથા તંત્રવંઙરન, છે આદીભાનલ ભાટે એઔવાથે આળીલાાદરુ તથા બમાલશ
શતાં, તે કયે કય ળું ચે ? અને ળા ભાટે ચે ? – એ યશસ્મની ભાનવીઔ કછ અને તેના
લાસ્તલીઔ–ઔાલ્નીઔ ઉઔેર એ તત્ત્લઙીંતનનું ભુ ચે, છે સ્લાબાલીઔ યીતે છ ફશુધા
અવત્મભુરઔ વીદ્ધ થામ; ઔાયણ ઔે એની આદ્ય બુભીઔા છ ઔઔલ્ના ચે. પીરવુપી છેટરી
લધુ પ્રાઙીન તેટરી લધુ અવત્મ; ઔાયણ ઔે પ્રાઙીન મુખભાં વત્મળધનાં લૈજ્ઞાનીઔ વાધન
નશીલત્ છ શતાં.

[47] આછેમ અનેઔ સ્થએ અને ગણી ફાફતે બાયતભાં ણ, ષ્ડી ઉય
અભાનુી, યાક્ષવી અત્માઙાય ખુજાયલાભાં આલે છ ચે, ત્માયે એલી ક્રુયતા આઙયનાયા સ્લમં
એલું ઔફુરે ચે કયા ઔે આ ત કટ ધભા ચે ? ભતરફ ઔે, છે રઔ વમ્ફન્ધીત ધભા નથી
ાતા, ઈતયધભી ચે, અથલા ત છેએ ધભાનાં ઔેટરાંઔ મા વલા ફંધનન–પયભાનન
ત્માખ ઔમય ચે એ રઔ છ એલું ઔશે ચે ઔે ‘એ ત કટ ધભા ચે’ – ણ એન ળ અથા ?
આછેમ છે રઔ ધભાનાં પયભાન, ફશુધા ભુ ધભાગ્રંથભાંથી ટાંઔીને તદનુવાયના ઔશે લાતા
અયાધ ફદર, અભુઔ લણય ઉય, ખુનેખાય ઉય ઔે પ્રાણી ઉય ગાતઔી અને ાળલી
ત્રાવ–ીડા ખુજાયે ચે, તે ત ભાને છ ચે ઔે, આ છ વાઙ ધભા ચે. ચી વુધયે રા એભ ન
ભાને, તમ એથી ળ પયઔ ડે ચે ? એન અથા ત એ છ થમ ઔે, ધભાઙુસ્તતા ત્મી તભે
વુધય, ત્માયે છ ધભાનાં અનીષ્ટ વભજામ. ફાઔી શઔીઔત એ ચે ઔે, ધભાન રઔભાનવભાં એલ
ત છફયછસ્ત ભશ જાભી ખમ ચે ઔે, ધભાની ટીઔા તે વશી છ ળઔતા નથી; યીણાભે એઔ
ફઙાલનાભા રુે છ તે એલી દરીરન એલ આળય ળધે ચે ઔે, ‘એ વાઙ ધભા નથી,
કટ ધભા ચે.’ અન્મથા, છે કયે કયા દૃઢ ધભાપ્રેભી ચે, અભ્માવુ ચે એ ત ફયાફય જાણે ચે
ઔે તાના ધભાભાં આલાં ક્રુય, નીદામ, ાળલી પયભાન ચે છ, ઔાયણ ઔે એ ત સ્ષ્ટ રીકીત
સ્લરુભાં પ્રસ્તુત, એલી ઐતીશાવીઔ શઔીઔત ચે.
દા.ત., ‘ભનુસ્ભૃતી’ભાં ળુદ્રને તેભ છ અભુઔતભુઔ ‘ખુના’ આઙયનાયને બમંઔય,
ક્રુય, અભાનલીમ વજા ઔયલાનાં પયભાન ચે, છે એઔ ઔાે અલશ્મ ાતાં છ શતાં અને
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ત્માયે રઔ એને વાઙ છ ધભા ભાનતા. યાભે ળંફુઔન લધ ઔમય એ ઉત્તભ ુણ્મઔામા તયીઔે છ
યાભામણભાં પ્રસ્તુત મા પ્રક્ષીપ્ત થમું ચે. વદ્બાગ્મે આછે એલી આજ્ઞાન આણે ભશદંળે
ત્માખ ઔમય ચે, ત્માયે આછે શલે એને કટી મા પ્રક્ષીપ્ત ખણાલી યદફાતર ભાનતા થમા ચીએ.
ફાઔી ‘ભનુસ્ભૃતી’ભાં ત લણાલાય, એટરે ઔે બ્રાષ્ઢણ, ક્ષત્રીમ, લૈશ્મ અને ળુદ્ર ભાટે લી છુ દી
છુ દી વજાનાં પયભાન ચે અને શી આછેમ આણે લણા–વમલસ્થાને ભાનીએ ચીએ !
ઔેટરાઔ નલધભાસ્થાઔ ત લી લણાવમલસ્થાની, એ ત એઔ ભુલ્મલાન વમલસ્થા ચે એભ ઔશી,
શીભામત ણ ઔયે ચે, ત્માયે એ પ્રક્ષીપ્ત ચે એભ દરીર ઔયલી એ ઔેલ ભીથ્મા ફઙાલનાભું છ
વીદ્ધ થામ ચે. એઔ આમાવભાછ ંથને ધન્મલાદ ગટે ચે ઔે, તેણે લણાવમલસ્થા તથા જ્ઞાતીબેદ
કયે કય પખાલી દીધાં ચે. તેભ ચતાં, ભનુનાં પયભાનને પ્રક્ષીપ્ત ખણાલીને, એન ફઙાલ
ઔયલાનું આમાવભાીને ળબતું નથી. આછથી ઙાવ–ંઙાલન લા ુલે, શંુ મ આમાવભાછ
વાથે ખાઢ યીતે વંઔામેર શત. ત્માયે ભને ફયાફય માદ ચે ઔે અગ્રણી આમાવભાી
ભનુની ઔડઔ ટીઔા છ ઔયતા. (છુ  શ્રી નાખયીઔનું ‘આણી વંસ્ઔૃ તી’ લીળેનું ુસ્તઔ)
પ્રક્ષીપ્તતાના ફઙાલ વાભેની ભાયી લછનદાય દરીર એ ચે ઔે, બરે કુદ ભનુએ એલાં પયભાન
નથી ઔમાું, એભ ભાની રઈએ ત ણ; તે ઔાના અન્મ ઔઈ અગ્રણીને આલી આજ્ઞા ગડી
ઔાઢલાનું ભન થમું, તેણે એ ગડી, અને વપતાુલાઔ એઔ વલાવાભાન્મ એલા ધભાગ્રંથ
‘ભનુસ્ભૃતી’ભાં લી, તે એને દાકર ઔયી દઈ ળક્મ અને વાભાન્મછન એનું ારન ણ
ઔયલા રાખી ડ્યા. એ ળું વુઙલે ચે ? એ છ ઔે તે ઔાના ધાભીઔનું ભાનવ ત આલી
અભાનુી ક્રુયતા આઙયલાની તયપે ણભાં છ શળે ને ?

♦
અનુક્રમણીકા
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02
ધમમ–અધ્યાત્મ
[48] દેળની લતાભાન ઔરુણતાનાં ભુ છ આણી ઔશે લાતી આધ્માત્ભીઔ
યરઔયામણતા ચે. એઔ ફાછુ , ફે ટઔં ના યટરા ભાટે તનતડ શ્રભ ઔયી, ીલન લેંઢાયતી
લીયાટ છનતા ચે; છેને અન્મ ઔળું બાન છ નથી, તેભ એલું લીઙાયલાની પુયવદ ણ નથી. ત
ફીી ફાછુ આ ઔારુણ્મને છે દુય ઔયી ળઔે તેભ ચે, તે ત્રીછુ ં નેત્ર કરલાની અને
આત્ભા–યભાત્ભાન વાક્ષાત્ઔાય ઔયી, ઔશે લાતા બ્રષ્ઢાનન્દની કછભાં ડ્યા ચે. અને એલી
કછભાં કયે કય ભછ ચે; ઔાયણ ઔે લીવભી વદીના આ વાધુફાલા ઔઈ ત્માખ ઔે વેલાની
લાત ઔયતા છ નથી. યીણાભે ઈન્દ્રીમન આનન્દ એ છ લાસ્તલભાં તેન બ્રષ્ઢાનન્દ ફની
ખમ ચે. વભાછ અન્ધશ્રદ્ધા, લશે ભ, ઔુ રુઢીથી ભયણતર ળાઈ યષ્ણ ચે ત્માયે એને
ઉખાયલાનું ઔઈને વુજતું નથી અને આત્ભા–યભાત્ભાને નાભે રઔ નલી અન્ધશ્રદ્ધા, નલા
લશે ભ ઉબા ઔયી, ળણ તથા રુંટની પ્રક્રીમાને ફલત્તય ફનાલી યષ્ણા ચે. આધ્માત્ભીઔ
ઔશે લાતી પ્રલૃત્તી આકયે ત એઔ પ્રઔાયનું ભાનવીઔ આશ્વાવન ચે; છે દ્વાયા ‘અભે ઔંઈઔ ભશાન
ઔામા ઔયી યષ્ણા ચીએ’ એલ ભાનલીન અશમ્ વંતામ ચે અને ચતાં એ ભાટે ઔળ બખ
આલ ડત નથી.
રખબખ અઢી શજાય લા ુલે તથાખત ફુદ્ધ ે એલ ઉદેળ આેર, જો આલા
રઔએ ફે ઔાન ણ ફન્ધ ન ઔમાા શમ ત વાંબલા છેલ ચે ઔે, ‘યભાત્ભાની ઙીન્તા ન
ઔય ! એ ચે મા નશીં એલી કછ ભાંડી લા અને આ નછય વાભે છ છે વાક્ષાત્ ભાનલી
દેકામ ચે, એનાં દુ:કદદયન ાય નથી, તેની માતના–લેદના દુય ઔયલાભાં રાખી
જા!’ યન્તુ એ ઔામા ઔરું ચે અને એભાં ભશાન શલાન રાબ ત ચે નશીં, ચી આ
વુકીમા, સ્લાથાયસ્ત રઔ એભાં ળા ભાટે ડે ? એ ઔયતાં વંવાય ભીથ્મા ચે, ભામા ચે, એલી
એલી લાત શાંઔી, એ છ વંવાયની ભછભજા ભાણલી ળું કટી ?
[49] આણ ધભા ભાણવને ળીકલે ચે ઔે, ‘ઈશ્વય ફધું છ જાણે–છુ એ ચે, એના
દયફાયભાં ન્મામ ચે, વજારુે નયઔ ચે, વાયા ફદરારુે સ્લખા ચે, ઔભાન ફદર ભળ્ા લીના
યશે ત નથી, ફીજા છન્ભેમ તભાયે ઔમાું બખલલાનાં છ ચે..’ ઈત્માદી. શલે આલા ધાભીઔ
ળીક્ષણથી જો ભાણવ વદાઙાયી ફની છતા શત ત, આછે આ દેળભાં આટઆટરાં
ભ્રષ્ટાઙાય, ઔોબાંડ, છુ ઠાણાં, ળણ, અન્મામ, ક્રુયતા, સ્લાથા, રુંટારુંટ–જુંટાજુંટ તથા રરુતા
ન છ પ્રલતાતાં શત. ભતરફ ઔે, ધભાના પ્રબાલથી ફાઔ વદલતાન નથી સ્લીઔાયતું; ઔાયણ ઔે
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ધભાની દરીર છ અતાઔીઔ તથા અવત્મભુરઔ શમ ચે. બખલાનભાં ભાનનાય ભાણવ કુદ
ણ બખલાનથી બાગ્મે છ ડયત શમ ચે ! ટુઔં ભાં, અભુઔ વદાઙાય ધાભીઔ ઉદેળ ચે –
એભ ઔશે લાથી એનું ભુલ્મ સ્થાીત નથી છ થઈ ળઔતું અને સ્લીઔાયાતું ણ નથી. ભાટે વાઙ
તથા ઉત્તભ ભાખા ત એ છ ઔે વદાઙાય ઔે ીલનભુલ્મનું સ્લઔીમ તથા લાસ્તલીઔ ભુલ્મ છ
ફાઔના ઙીત્તભાં પ્રખટાલલું જોઈએ. ત જટ દઈને એને ખે ઉતયી છળે. ળીક્ષણન આ
વીદ્ધાન્ત ચે.
[50] ધભા ભનુષ્મને ઔેટરી શદે હૃદમશીન, ફુદ્ધીશીન, ભુકા, તથા ભાનલતાશીન
ફનાલી દે ચે એન આલ હૃદમલેધઔ ુયાલ અખાઉ અન્મ બાગ્મે છ ભેં અનુબવમ શળે. શંુ
રખબખ બાંખી ડ્ય. છખલીખ્માત રેકઔ–ઙીન્તઔ ટૉરસ્ટૉમે એભની લીશ્વશ્રેષ્ઠ નલરઔથા
‘મુદ્ધ અને ળાન્તી’ભાં ઔંઈઔ એલી ભતરફનું રખ્મું ચે ઔે ભાનલી દુષ્ટ ચે એ ભાનલજાત ભાટે
ઔઈ ભટી વભસ્મા નથી; યન્તુ કયી, ખંબીય તથા અટ વભસ્મા ત એ ચે ઔે ભાનલજાતની
ભટી ફશુભતી ભુકા ચે ! ટૉરસ્ટૉમનું આ તાયણ વમ્ુણા વત્મ ચે. દુષ્ટતાની દલા ળક્મ ચે,
લારીમ બીર ક્માયે ઔ ઔલી લાલ્ભીઔી ફની છઈ ળઔે ચે; યન્તુ ભુકાતા ફાફતે ત આણા
ુલાછ ભનીીએ ણ શતાળાબમાા ઉદ્ખાય છ ઔાઢ્યા ચે ઔે ‘ભુકાસ્મ ઓધમ્ નાસ્તી’–
ભુકાાની ઔઈ દલા નથી ! આણા ઔઈ બક્તઔલીએ ણ ફયાફય આલી છ ફધઔ ંક્તી
રરઔાયી ઔે ‘ભુયકને જ્ઞાન ઔદી નલ થામ !’ દુષ્ટને એની દુષ્ટતાનું બાન ઔયાલી ળઔામ ચે,
છેથી તેની વુધયલાની તઔ યશે ચે. દુષ્ટભાં કુદભાંમ દુષ્ટતાને વભછલા છેટરી વભછણ ઔે
ફુદ્ધી અઙુઔ શમ છ; ઔાયણ ઔે ફુદ્ધી લીના દુષ્ટ ઔૃ ત્મ થઈ ળઔતું નથી. જ્માયે ભુકાતા એ જ્માં
ફુદ્ધીના અબાલની છ અલસ્થા ચે, ત્માં વુધાયાની ળક્મતા છ ક્માં યશે ? ભુકા નય વભી
ળઔત છ નથી ઔે તે ભુકા ચે. એને ભન ત એની ભુકાતા એ છ દુનીમાનું શ્રેષ્ઠ ડશાણ ચે.
અને ગણા ધાભીઔ ઔભાઔાંડ એ દુનીમાની આલી શ્રેષ્ઠતભ ભુકાતા ચે.
[51] આ એઔલીવભી વદીભાંમ વંખ્માફન્ધ યાષ્ટ ર તાને ‘ધાભીઔ યાજ્મ’ જાશે ય
ઔયતા શમ અને અન્મ ઔેટરાંઔ લી એલી ઉભેદ વેલી યષ્ણા શમ, ત્માયે ત્માંની પ્રજાની ત
દમા છ કાલી યશી. વંઔુઙીત, ફન્ધીમાય ધભા પ્રજાસ્લાતન્્મન ભટાભાં ભટ ળત્રુ ચે; ઔાયણ
ઔે ધભય વદામ વયભુકત્માય અને પાવીલાદને આધાયે છ પારતાપતા યષ્ણા ચે. તદનુવાય
એ રઔએ વભછલું જોઈએ ઔે ધભાના ભટા બાખના આદેળ તથા લીધીનીેધ તત્ઔારીન,
ઔાભઙરાઉ તેભ છ ઔારવાેક્ષ શમ ચે; ઔાયણ ઔે તભાભ ધભય પ્રાઙીન ઔાભાં છ ઉદ્બવમા
ચે. એને વલાઔારીન વત્મ ભાની છડલત્ લખી યશે લાથી તે છુ થની તેભ છ ભાનલજાતની
પ્રખતીને બાયે શાની શોંઙે ચે. ધભય ફશુધા ફને આળયે ટઔે ચે અને પે રામ ચે; એથી
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ધભાના ધુયન્ધય વલાપ્રથભ અનુમામીની તેભ છ વમ્ફન્ધીતની છફાન ઔાી નાકે ચે.
લાસ્તલભાં ધાભીઔ છને ત એલું આત્ભખોયલ ઔેલલું જોઈએ ઔે એઔાદ ઙરઙીત્રથી મા
ુસ્તઔથી કંડીત ઔે બમબીત થામ, એલ નીફા ઔાંઈ અભાય વમ્પ્રદામ નથી છ !
‘અબીવમક્તી સ્લાતં્મ’ યત્લે રઔળાશી વયઔાયએ વભુદાય ફનલું જોઈએ અને પ્રસ્તુત
સ્લાતન્્મને રુંધતાં યીફ વાભે ઔડઔ શાથે ઔાભ રેલું જોઈએ.
[52] ઔને ધભા ઔશે લામ અને ઔને અધભા, એની સ્ષ્ટ વમાખ્મા ત ઔભ વે ઔભ
એઔ વેક્મુરય યાજ્મભાં શલે ઔયી દેલી છ ગટે. ‘વેક્મુરય’ એટરે વાલ રાખણીશીન એલું
‘ધભાનીયેક્ષ’ ળાવન નશીં; એ ‘ફીનભછશફી’ યાજ્મ શલું જોઈએ : ભાણવ શે ર અને ધભા
ચી. ભાણવના વુકળાન્તી ને વરાભતીની આડે ધભા આલી ળઔે નશીં. ધભા વમક્તીખત શમ,
જાશે ય નશીં.
[53] આણી વાભાીઔ વમલસ્થાભાં ક્માંમ રઔળાશી નથી. લણાાશ્રભ ધભા ઉય
યઙામેર અન્મામી વભાછયઙનાએ છન્ભને ઔાયણે ઉંઙનીઙના બેદ ઔયી, ભાનલી–ભાનલી લચ્ઙે
અબેદ્ય દીલાર ઉબી ઔયી ચે. વાભાીઔ વુધાયાની લાત ઔયલાની શીમ્ભત ઔઈ ઔયે ત એ
ફયદાસ્ત ઔયલાની ઔઈ વભાછની તૈમાયી નથી. લધુ ઔરુણતા ત એ ચે ઔે આ ધભાના ઙારતાં
ાકંડ, જ્ઞાતી તથા ેટાજ્ઞાતીની પ્રથા, અંદયઅંદયની; ણ અરખતાલાદની અને
ઉંઙનીઙની બાલનાનાં ખુણખાન ખાતાં આણા ળીક્ષીતમ થાઔતા નથી. ભન્દીય, ભસ્ીદ,
ઔથાલાતાા તેભ છ ધભાના છરવા ભાટે રાખ્ક રુીમા લખયભાગ્મે ભળે; યન્તુ
ઔેલણી, તફીફી અને વાલાછનીઔ વખલડ ભાટે આ છ રઔ વભાછવેલઔને રાઙાય ફનાલી
દે ચે. ળીક્ષણઔામા ઉય ણ જ્માયે ધભાની ચા ઠઔી ફેવાડલાભાં આલે ચે, ત્માયે આ ળીક્ષણ
રેતા નલમુલાન ળી યીતે લૈજ્ઞાનીઔ લીઙાય જીરતા થામ ?
[54] વાધનવમ્ન્ન ળીક્ષીત પ્રજાને આધ્માત્ભીઔતાન લણભાગ્મ ઉદેળ
આલા નીઔી ડે ચે. બણેરાની ાચાચ અજ્ઞાન પ્રજા ણ ંડીત, વાધુ, ફાુ
પ્રત્મે આળાની ભીટ ભાંડતી થઈ જામ ચે. દયે ઔ સ્થે ઙભત્ઔાયન દાલ ઔયનાયાએ પ્રજાને
ગેયી રીધી ચે. આલાં ફધાં દુણભાં ઉખતા મુલાન વીધી ઔે આડઔતયી યીતે પવાતા જામ ચે.
સ્લયાજ્મ શે રાંની કુભાયી આછે નષ્ટ થઈ ચે. ળું આણે સ્લયાજ્મ ભાટે રામઔ છ ન શતા ?
ખુરાભી અને સ્લતન્ત્રતા લચ્ઙેન બેદ પ્રજા બુરલા રાખી ચે. દેળ લેયાન થઈ જામ, ફીને
કાઔ થઈ જામ તે શે રાં દેળના મુલઔ, ળીક્ષણઔાય, ફોદ્ધીઔ, ત્રઔાય, વાભાીઔ ઔામાઔય
આણી આ ઔઙડામેરી પ્રજા તયપ નછય નાંકે, ત છ તેભાંથી ીલલાન પ્રાણલામુ ભળે.
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[55] આધ્માત્ભીઔ પ્રલૃત્તી તેભ છ આસ્થા–શ્રદ્ધા ભાણવની ફુદ્ધીને છડ ફનાલી
દે ચે, ફાઔી આલા બણેરાખણેરા ભાણવના ઙીત્તભાં એલ પ્રશ્ન ઔેભ નશીં ઉઠત શમ ઔે
ભાનલજાત ાંઙ ાંઙ શજાય લાથી એ છ બખલાનની બયુય બક્તી ઔયતી આલી ચે; ચતાં
આછે શારત ઔેલી અને ઔેટરી બમાલશ ચે ?
ઈષ્માા, દ્વ ે, લેયજેય, ભાયાભાયી–ઔાાઔાી, શત્માઔાંડ, યભકાણ અને મુદ્ધ,
ખયીફી, ફેશારી, ળણ, અન્મામ લખેયે અયંાય અનીષ્ટ એલાં ને એલાં છ ભાનલજાતને
ીડી યષ્ણાં ચે, ઔદાઙ આણા દેળ છેલાં ચાત યાષ્ટ રભાં ત એ અનીષ્ટએ અનેઔખણં
કતયનાઔ ભાથું ઉઙક્મું ચે – આભ ઔેભ ?
આભ ચતાં, આછે એટરે ઔે લીવભી–એઔલીવભી વદીભાં, ભાણવ થડઔ, અત્મલ્
પ્રભાણભાં વાય થમાન છે વુકદ અનુબલ થામ ચે, એન તભાભ મળ લીજ્ઞાનની વત્મરક્ષી
પ્રખતીને છ પાે જામ ચે. એભાં ધભાન ઔે અધ્માત્ભન ઔળ પા ત નથી છ, ફરઔે એની
અલખણના, એન યાછમ છ આ ભુલ્મલાન વીદ્ધી ભાટેની ુલાળયત ચે.
[56]

આછઔાર મખ નાભે છે ઔભાઔાંડન પ્રઙાય થામ ચે, તેલી ક્રીમાને

ભુખ્મત્લે શલ વમામાભ અને એની વાથે વાથે ઙક્કવ પ્રઔાયનું ભાનવીઔ પ્રત્વાશન ખણાલી
ળઔામ. તફીફી લીજ્ઞાન તથા ભનલીજ્ઞાનભાં એઔ ‘પ્રેવીફ ઈપે ક્ટ’ન વીદ્ધાન્ત ભાન્મ ચે, છે
અનુવાય દદીને અભુઔ લકતે, અભુઔ લકત વુધી, ફીરઔુ ર અવંખત ઉઙાયથી ણ યાશત
મા યખનાફુદી છેલ ભાનવીઔ અનુબલ થામ. આવાન–પ્રાણામાભ આદી ણ આલા ભાનવીઔ
આયગ્મન અનુબલ ઔયાલી ળઔતાં શમ એભ ફને. એટરે વાલઙેતી એ યાકલી ગટે ઔે, અભુઔ
ક્રીમાઔભાથી અભુઔ રાબ થામ, એલી ભાન્મતાને લળ ઔદાઙ આણે નુઔવાન ત નથી લશયી
યષ્ણા ને ?
[57] શ્ચીભી યાષ્ટ રએ ધભાવત્તા અને યાજ્મવત્તાને વંુણા અરખ ાડી દીધી
અને એલ ઔામદ ઔમય ઔે ઔઈ ણ ઐશીઔ – નાખયીઔ વભસ્માભાં ધભાન ઙુઔાદ ભાન્મ
યાકલાભાં આલળે નશીં, યાજ્મન ઙુઔાદ છ એઔભાત્ર ભાન્મ તથા આકયી ખણાળે. આ શંુ
અત્રે એટરા ભાટે નીદેળું ચુ ં ઔે રુારની લ્લીભાં થતા અભાનુી ફખાડ ઔે ળાભાીના
ભેાભાં ખુછયતા અત્માઙાય યત્લે, ‘એ ત ધાભીઔ ફાફત ચે’ એલું ફશાનું ફતાલીને ચુ ટી
ડતી યાજ્મવત્તાએ આભ નીષ્ક્રીમ યશે લું જોઈએ છ નશીં. ઔારા વાખન ઙીંધે ચે તદનુવાય,
ભાનલજાતના અનેઔલીધ અત્માઙાયી લશે ભ તથા ભુકાતા નાફુદ ઔયલાભાં લીવભી વદીભાં
વોથી ભટ પા લીજ્ઞાનન છ યષ્ણ ચે.
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[58] અધ્માત્ભ સ્લમં અવત્મભુરઔ શલાથી, આધ્માત્ભીઔ ઙીન્તનભાં વત્મન
અંળ નશીલત્ છ યષ્ણ ચે. પ્રસ્તુત ઔશે લાતા ઙીન્તને – Speculative philosophy – એ વાલ
અપ્રસ્તુત, અનાલશ્મઔ, અલાસ્તલીઔ એલા ઔેલ શલાઈ ભુદ્દાની છ ઙલીતઙલાણા શાંક્મે
યાકી : ‘છેભ ઈશ્વય ઔેલ ચે ? એણે આ વૃષ્ટી ળા ભાટે વીા ? એનું વંઙારન તે ઔઈ યીતે
ઔયે ચે ? દેશભાં છે ઙૈતન્મ ચે એ ઔમ દાથા ચે ? આત્ભા–યભાત્ભા લચ્ઙેન વમ્ફન્ધ ળ ?
આત્ભાન વાક્ષાત્ઔાય ઔેલાં લીધીલીધાન દ્વાયા ઔયી ળઔામ ? એથી રાબ ઔમા ઔમા ?
ભયણત્તય ખતી ળી ? ખંતવમ ળું ? ભક્ષ ળું ? – શલે ઔશ, આભાંના એઔ ણ પ્રશ્નને આણા
ઐશીઔ ીલનનાં વુકદુ:ક, ીલનના યીન્દા વાભાન્મ મા અવાભાન્મ વમલશાય, એની
લાસ્તલીઔતા, વમ્પ્રાપ્તી, વભસ્મા આદી વાથે નાશલા–નીઙલલાનમ, યક્ષ મા
પ્રત્મક્ષ એલ ઔઈ વમ્ફન્ધ ચે કય ? લી, આલા આલા પ્રશ્નના સ્લીઔૃ ત ઉત્તય ધભે ધભે છુ દા
છુ દા શમ ચે એમ ઔેલું ? એ વન્દબે ભશાન ઙીંતઔ વાટ્યામન રકે ચે ઔે, ‘પ્રત્મેઔ વભાછ
તે સ્લીઔાયે રા ધભાઙીન્તનને અતીપ્રીમ તથા અજોડ ભાને ચે અને અન્મ તભાભ ધભયને અુણા
ઔે નીઙા ખણી એન લીયધ ઔયે ચે; યન્તુ એલા ભાણવને કફય છ નથી ડતી ઔે, તાના
ધભાભાંમ અનેઔાનેઔ આન્તયીઔ લીવંખતી ચે છ !’
[59]

આધ્માત્ભીઔ ભાન્મતા મા ઈશ્વયભાં શ્રદ્ધા આ પ્રઔાયનાં છ ભીથ્મા

આશ્વાવન ચે, છે લાસ્તલીઔ ીલનભાં ઔંઈ છ ઔાભ નથી આલતી– પ્રઔૃ તી એઔ નીભાભ, અપય,
અન્ધ અને છડ યીફ ચે, તે તેના ઔાનુનભાં યછભાત્ર ણ યીલતાન ઔયતી છ નથી,
ભતરફ ઔે ઔયી ળઔતી છ નથી. દા.ત., ૃથ્લી ખ નથી મા તે પયતી નથી એભ ભાનલાથી
અથલા ત મખવાધનાથી શલાભાં અદ્ધય ઉંઙા છઈ ળઔામ ચે એલી દૃઢ ભાન્મતા વેલલાથી ઔે
ચી આત્ભા અભય ચે, એ ઔઈ છડ દાથા નશીં; યભ ઙૈતન્મન છ અંળ ચે અને ુલાછન્ભ
દ્વાયા એ આ ૃથ્લી ય ાચ પયલાન છ ચે; એલી એલી વુદૃઢ શ્રદ્ધા વેલલાથી
લાસ્તલીઔભાં, વત્મભાં ળ પયઔ ડે ? પ્રઔૃ તીભાં તથા તેના ઔાનુનભાં ત છે ચે, તે છ ચે, એને
તભાયી ભાન્મતા ઔે શ્રદ્ધા વાથે રેળભાત્ર રેલાદેલા નથી.
[60] ‘ધભાધુયંધયની ત આ ભનખભતી પ્રલૃત્તી છ યશી ચે ઔે ધભા વમ્ુણા તથા
ળુદ્ધ અલસ્થાભાં વીધ સ્લખાભાંથી છ ઉતયી આવમ ચે એલ દાલ ઔયલ.’ આનું ઔાયણ એ છ
ઔે અનેઔ ળખ્વ ભાટે ધભા એ એઔ પ્રઔાયન નપાદાય દુન્મલી વમલવામ ચે, એટરે જો
ધભાધુયંધય તાની છ ભમાાદા ઙીંધલા ફેવે ત એભન ધંધ છ ડી બાંખે. ભીઠાઈન
લેાયી ઔદી એલ પ્રઙાય ત ન છ ઔયે ને ઔે ભીઠાઈ કાલાથી ડામાફીટીવ થામ ! લીજ્ઞાનને
આધાયે જાતજાતની દલા ફનાલલાભાં આલે ચે. એ દયે ઔ ઓધના ઉમખ–રાબની
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વાથેવાથે છ એની વાઈડ–ઈપે ક્્વ લીજ્ઞાન દળાાલે. જ્માયે ભીથ્મા પ્રલૃત્તી, ફીનઉત્ાદઔ શ્રભ,
વભમ–વાધનન ફખાડ, યીલી–પ્રભાદી છભાત, લેયજેય આદી અનેઔ એલી બમાલશ
આડઅવય ધભાની છ ચે, છે યાષ્ટ રશીતેચ્ચુ મા ભાનલશીતેચ્ચુ અગ્રણીએ ત જાણલી–
પ્રભાણલી તથા પ્રઙાયલી જોઈએ.
‘શે બખલાન, તું અભને તાયાથી ફઙાલ !’
આલી પ્રાથાના બરે ઔદાઙ આણે ઔયીએ; ણ ખણીવભી વદીભાં બાયતભાં
પયીમાત ‘વતી’ ફનાલી, ીલતી છરાલી દેલાતી ફારીઔા ને યીણીતા અથલા ત
મુયભાં ડાઔણ ઠયાલીને, બમાનઔતભ યાક્ષવી અત્માઙાય ખુજાયીને, આકયે ીલતી છરાલી
દેલાતી ષ્ડીએ છરુય આલી છ પ્રાથાના ઔયી શળે અને આછે દુનીમાભાં આલી પ્રાથાના
ઔયનારું ઔઈ યષ્ણું છ નથી એભ ત ઔેભ ઔશે લામ ? બાયતભાં છ શી વંુણા
અસ્ૃશ્મતાનીલાયણ મા અધાનગ્ન ફશે નને ભાયીજુડીને બુત –લખાડ ઔાઢલાના પ્રમખ
નાફુદ નથી છ થમા. એ રઔમ બખલાનને આલી પ્રાથાના ઔયતા છ શળે ને ?
[61]

ભનુષ્મને તાની ાંઙ ઈન્દ્રીમ દ્વાયા છે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થામ ચે તે

લાસ્તલીઔતા ચે. એભાં ઈન્દ્રીમાતીત અનુબલ ઔે અનુબુતીને ઔઈ સ્થાન નથી. આલું જ્ઞાન પ્રાપ્ત
થમા ફાદ યીજનની અથાાત્ તઔાલીલેઔની ઔાભખીયી ળરુ થામ ચે. ભતરફ ઔે વત્મની પ્રાપ્તી
અથે, પ્રસ્તુત જ્ઞાનને મથાથા ાભલું યશે , લસ્તુરક્ષી અબીખભથી એને કલું યશે . એનાં
વભન્લમ તથા લખીઔયણ ઔયલાં યશે , આલશ્મક્તા અનુવાય કની લસ્તુરક્ષી દ્ધતી
અનુવાય, એનું વાયતત્ત્લ વભી રેલું ગટે. આ તભાભ પ્રક્રીમા વુવંખત અને ળાષ્ડીમ તઔાલીલેઔ
લડે છ વીદ્ધ થઈ ળઔે ચે. એ ભાટે એનાં ત્રણ વાન લટાલલાં યશે : દળાન એટરે ઔે ામારુ
ઈંદ્રીમપ્રાપ્ત ભાશીતી. એ ચી પ્રસ્તુત દળાનના સ્લરુની લીબાલનાનું નીભાાણ અને ચેલ્લે,
તઔાવંખતતા અથાાત્ ળુદ્ધ રીઔ. આ દ્ધતીને તઔાલીલેઔ દ્ધતી ખણાલી ળઔામ, છે યત્લે
ચી એલ પ્રશ્ન ઉસ્થીત થત છ નથી ઔે, તઔાલીલેઔ આધાયબુત ચે એન ઔાંઈ ુયાલ ચે ?
આઈન યૅ ન્ડ ઔશે ચે ઔે, તઔાલીલેઔ સ્લમં ુયાલાનું છ ત લીજ્ઞાન ચે, એથી એનામ લી
ુયાલાન પ્રશ્ન છ અસ્થાને ચે. યૅ ન્ડના આલા ઙીન્તનનું આકયી પ્રમછન લસ્તુરક્ષી વત્મની
પ્રાપ્તી છ ચે. એણે ઔદાી ઔઈ અદૃષ્ટ, દૈલી, આધ્માત્ભીઔ તત્ત્લના અસ્તીત્લન લીઙાય ઔે
સ્લીઔાય ઔમય છ નથી.
[62] આછે વભસ્ત લીશ્વભાં, ભાનલીમ વમલશાયભાં છે ભુલ્મની ઔટઔટી વજાાઈ
ચે, એના ામાનું ઔાયણ એ ચે ઔે, અલ્ફુદ્ધી એલા આણા ુલાછ અગ્રણીએ ીલનભુલ્મને
ધભા–આધાયીત, ધભાપ્રેયીત ફનાલી દીધાં અને ઉબમન ઔામા –ઔાયણ વંફંધ અલીનાબાલી,
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ભાન્મ–ભનાવમ. શઔીઔતે આ અબીખભ છ નશીં, આલ ઔામા –ઔાયણ ન્મામ ણ ભુબુત યીતે
વાલેવાલ અવત્મ ચે. લાસ્તલભાં ધભા–આધાયીત ભુલ્મ તથા નીતીભત્તા એ છફયછસ્તીથી
રાદેર ફછ અને એથી ટાઠ ભાત્ર ફની યશે ચે, અને એથી છ આણા એઔ વોથી લધુ
ધાભીઔ રેકાતા, અને લાસ્તલભાં ચે છ, એલા દેળભાં આણે વોથી લધુ અનીતી, ભુલ્મશીનતા
તથા ભ્રષ્ટતા–દુષ્ટતાન દુ:કદ ીલરેણ વાભન ઔયી યષ્ણા ચીએ. એભાથી, ધભા નીષ્પ ખમ
ચે, ત્માયે ભાનલલાદ છ આણને ઉખાયી ળઔે.
[63] ધભે શમ્ભેળાં છે અલૈજ્ઞાનીઔતાની શીભામત ઔયી ચે તે ત ફશુ છ
આગાતછનઔ ચે. અખાઉ આણે અવત્મને વત્મના કબા ઉય ફેવાડીને ઙારલાની
વાજીળની લાત ઔયી શતી. લાત લૈઔલ્ીઔ વાયલાય દ્ધતીની શમ ઔે ચી મજ્ઞ છેલી ધાભીઔ
ક્રીમાની લૈજ્ઞાનીઔતાની લાત શમ, ફધું છ Pseudo–Science (ઔૃ તઔલીજ્ઞાન) !
[64] પ્રખતીળીર અથાાત્ છભાનાથી વદી આખ શમ એલા, ચતાં
રઔઔલ્માણઔાયી લીઙાયવમલશાય પ્રઙાયનાયા ઔે વત્મ છ વભજાલનાયા તથા ઉદ્ખાયનાયાની
નીન્દા ગણી લધાયે અને લી આયીત રક્ષણથી અઙુઔ છ થતી શમ ચે. શંુ ફશુધા વાધાય
તઔાફદ્ધ, વત્મભુરઔ તેભ છ રઔઔલ્માણના એઔભાત્ર શે તુથી રકત યષ્ણ ચુ .ં શા, ભાયા લીઙાય
ણ છેને અનુઙીત ઔે શાનીઔય પ્રતીત થામ, તેને એન વજ્જડ, વઙટ લીયધ ઔયલાન ુયેુય
અધીઔાય, ુયી સ્લતંત્રતા ચે છ, શલાં છ જોઈએ. યન્તુ ભનગડતં અવત્મનું આયણ ઔયીને,
ચી એના આધાયે (નીયાધાય) ટીઔા ઔયલી– એને તાભવી નીંદા છ ખણી, લકડી ઔાઢલી ગટે.

♦
અનુક્રમણીકા
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03
યોગ–આરોગ્ય
[65] આછઔાર આભ ણ, તન્દુયસ્તી ભાટે મખના પ્રમખન પ્રઙાય કુફ લધી
યષ્ણ ચે ત્માયે એઔ વાભાન્મ અનુબલીછન તયીઔે, ભારું નમ્ર વુઙન ઔે, આલી ફધી ક્રીમા
વદી ુલે ઔેટરાઔ ઋીભુનીએ ળધેરી; છેની ળુદ્ધ તથા વમ્ુણા લૈજ્ઞાનીઔ ઙઔાવણી
અદ્યાી થઈ નથી. અને આછે ત લીજ્ઞાન તથા આયગ્મ–લીજ્ઞાન કુફ આખ લધ્મું ચે; ત્માયે
આલા પ્રમખના રાબારાબ પ્રત્મે વંળમની નછયે જોલું અને એને ુયાણાં યવભ–ફધ ભુછફ
અન્ધબાલે અનુવયતા યશે લા ઔયતાં, લીજ્ઞાનની ઔવટીએ ઔવલું; એ ભાનલજાત ભાટે લધુ
રાબઔતાા નીલડે એ દેકીતું છ ચે.
આવાન, પ્રાણામભ ઈત્માદી શઠમખની ક્રીમા ચે, છેન શે તુ ઙીત્તલૃત્તીનીયધ,
ભનની ળાન્તી, ઔુ ંડરીની જાખૃતી તથા વભાધી લખેયે ચે. શલે આ મખની પ્રક્રીમા લાંઙીએ ત
સ્લાબાલીઔ છ પ્રશ્ન થામ ઔે, ળું કયે કય આલી લાત લૈજ્ઞાનીઔ શઈ ળઔે કયી ? ઔે આ ફધી
ભશદંળે ઔેલ ઔ ઔલ્ના ચે ? છેભ ધ્માન લીળે દયે ઔ અધ્માત્ભખુરુ મા મખી–ભશીએ
બીન્નબીન્ન છ લાત ઔયી ચે. છેભ ઔે, છે. ઔૃ ષ્ણભુતીની, શ્રી. અયલીન્દની, શ્રી. ભશે ળ મખીની
ઔે ળ યછનીળની ધ્માનલીબાલના છુ દી છુ દી છ પ્રતીત થામ ચે. શભણાં એઔ લીદ્વાન ભીત્રે
લી ઔષ્ણું ઔે, ‘શંુ ભાનવીઔ ળાન્તી મા આધ્માત્ભીઔ વીદ્ધી ભાટે ધ્માન નથી ઔયત; યન્તુ
લૈશ્વીઔ રમ–ઔૉસ્ભીઔ યીધભ–ઋત વાથે, ભાય રમ વાધલા ધ્માન ઔરું ચુ .ં ’ એથી ભાયા ભનભાં
ત્રણ પ્રશ્ન ઉદ્બવમા: આ લીશ્વભાં ઔૉસ્ભીઔ રમ છેલું કયે કય ઔળું ચે કરું ? આણ તાન
રમ એટરે ણ ળું ? અને ધ્માન ધયલાથી ઔૉસ્ભીઔ રમ વાથે આણા રમનું અનુવન્ધાન
વધામ છ, એલુંમ ઔણે નક્કી ઔષ્ણું ? જો ઔે ઙથ પ્રશ્ન ત વલાત્ર લી ઉબ છ યશે ચે ઔે,
આકય આલું ફધું ઔયલાથી પામદ ળ ? ભને ત એઔ વીધવાદ પ્રશ્ન ણ ભુથી છ વતાલે
ચે ઔે, ભનની ળાન્તી એટરે ળું ? એલી ળાન્તી આલશ્મઔ કયી ? અને ધ્માન દ્વાયા એલી
ળાન્તી ભે છ, એભ ઔણે ઔષ્ણું ?
[66] કયે કય ત ુયતાં, વંતઔાયઔ મા ભન બયીને છેને આશાય, નીદ્રા, ભૈથુન
ભે એ ભાણવ વમ્ુણા તન્દુયસ્ત યશી, દીગાામુ બખલે. વાથે વાથે થડ ળયીયશ્રભ મા
વમામાભ ણ છરુયી. વંમભ, ઈન્દ્રીમદભન, આ ઔે તે છ આશાયલીશાય મા ઈચ્ચાન ત્માખ
ઈત્માદી ળયીયને ઔષ્ટ આતી ક્રીમાથી ત તન્દુયસ્તી ફખડે છ – એલું આ ળયીયનું
ઔુ દયતી તન્ત્ર ચે. અને મખ ણ દેશને ઔષ્ટ આલાની ક્રીમા ચે. આ વન્દબે નીવખયઙાય
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અથાાત્ નેઙયથીના દાકરાન ણ છરુયી ઉલ્લેક ઔયી રઈએ; ઔાયણ ઔે એ ણ જોકભી ચે.
એના ુયસ્ઔતાા એને ‘ઔુ દયતી ઉઙાય’ એલું નાભ આે ચે; યન્તુ શઔીઔતભાં એની ફધી
છ ઙીઔીત્વા અઔુ દયતી ચે; છેલાં ઔે ઉલાવ, એનીભા, ભાટી ઙડલી, વુમાસ્નાન મા
ઔટીસ્નાન–ાણીભાં ફેવી યશે લું, ભારીળ ઔયલી લખેયે.. ભનુષ્મ વીલામનું ઔમું પ્રાણી ઉલાવ
ઔયે ચે મા ત એનીભા રે ચે ? એથી ઉરટુ,ં છે પ્રાણીને ેટ બયીને વારું કાલાનું ભે એ છ
વોથી લધુ તન્દુયસ્ત શમ ચે. ળયીયનું મન્ત્ર એટરે ભેટાફરીજભ–ઙમાઙમની ક્રીમા,
ળક્તીગ્રશણ ઔયલી અને તે લાયલી. ઔાય મા લીભાન છેલાં મંત્રને ઉલાવ ઔયાલ ને એનીભા
આી એન ઔઙય ઔાઢ્યા ઔય, ત એ રાંફુ ઙારે ઔે ? ભનુષ્મે ણ રાંફુ ીલલા ભાટે વાય
ોષ્ટીઔ આશાય રેલ, આનન્દ ઔયલ અને વમામાભ તયીઔે થડું ઙારલું જોઈએ. ઙારલું એ છ
એઔ ભાત્ર ઔુ દયતી ઔવયત ચે, ફાઔી ળયીયને આડુઅ
ં લું કેંઙલું, ઉંધું ઔયલું, અંખાંખને
જાટઔા ભાયલા, ભય મા ઔાઙફા છેલા આઔાયભાં દશને ગડીઔ તી યાકલ – એલા ફધા
કેર એની ઔુ દયતી અલસ્થાના લીયધી શઈ, શાની છ શોંઙાડે. માદ યાક ઔે, વયઔવન
કેરાડી ઔે વમામાભના આલા–તેલા પ્રમખ ઔયનાય ભાણવ ફશુધા યખગ્રસ્ત થામ છ ચે અને
લશે ર છ ભયણળયણ થામ ચે.

♦
અનુક્રમણીકા
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04
શ્રદ્ધા–અન્ધશ્રદ્ધા
[67] ઔઈણ ળબ્દની લીબાલના વમ્ુણા સ્ષ્ટ ઔયીને ચી છ આખ લધલું
ગટે, ‘શ્રદ્ધા’ ળબ્દન અથા વાભાન્મ બાઔ કુફ છ ળીથીર યીતે ઔયે ચે, એ છ અનીશ્ચીત
અથાભાં ઙઙાા ઔયલી લીદ્વાનને ળબે છ નશીં. દા.ત. શ્રદ્ધા, એટર લીશ્વાવ, ભનફ આદી
અનેઔ અથાચ્ચામા ભાટે આણે વાભાન્મ લાતઙીતભાં ‘શ્રદ્ધા’ ળબ્દન બેવેીમ
લીનીમખ ઔયીએ ચીએ. ઔીન્તુ તાત્ત્લીઔ ઙઙાાભાં એભ ન ઙારે, ભુદ્દાની લીબાલના સ્ષ્ટ ઔયલી
છ જોઈએ. અભે યૅ ળનારીસ્ટ છે શ્રદ્ધાન લીયધ ઔયીએ ચીએ, એ શ્રદ્ધાની અભાયી સ્ષ્ટ
વમાખ્મા ચે અને તે એ ઔે ઔુ દયતના ઔામાઔાયણના ન્મામથી ઔળુંઔ બીન્ન મા લીયીત ફનળે–
એલ અડખ લીશ્વાવ વેલલ એનું નાભ શ્રદ્ધા. દા.ત. ફારાી ઔે ફાાીની ફાધા યાકલાથી
ચઔય યીક્ષાભાં પ્રથભ લખા વાથે ાવ થઈ છળે અથલા છભાાથી ઔે ઔભાઔાંડથી સ્લછન
અવાધ્મ યખભાંથી ઉખયી છળે– એલી અવંબલીત આળા અડખ બાલે વેલલી એનું નાભ
શ્રદ્ધા. ભાટે છ ઔશંુ ચુ ં ઔે શ્રદ્ધા ભાત્ર અંધશ્રદ્ધા છ શમ ચે અને એલી શ્રદ્ધાને અભે યૅ ળનારીસ્ટ
રેળ ભાત્ર ભાન્મ યાકતા છ નથી. ભશાન શ્રદ્ધાુ ુરુ ખાંધીીએ ણ એ છ ઔષ્ણું ચે ઔે ‘શ્રદ્ધા
આંધી છ શમ’ ઔુ દયતભાં ઔામા–ઔાયણ ન્મામ વમ્ુણા અપય ચે, એભ અનેઔ ભશાન
ઙીન્તઔએ ણ સ્લીઔામુું છ ચે અને લીજ્ઞાની ત દૃઢણે એભ ભાને છ ચે, આસ્તીઔ એલ
છભાન પીરવુપ ઔાન્ટ ણ ઔશે ચે ઔે ‘ઔામા–ઔાયણ ન્મામના વીદ્ધાંતન અસ્લીઔાય ઔઈ ણ
લતાભાન અનુબલને આધાયે થઈ ળઔે તેભ ચે છ નશીં’ (ક્રીટીઔ પ પ્મય યીજન). એ છ યીતે
ચેઔ આઠભી વદીભાં થઈ ખમેર બાયતીમ ઙીન્તઔ ઔુ ભાયીર બટ્ટ રકે ચે ઔે, ‘ન
રઔવમતીયીક્તમ્ શી પ્રત્મક્ષમ્ મખીનાભી !’ અથાાત્ રઔ એટરે ઔે લીશ્વના નીમભથી બીન્ન
એલું ઔળું મખી ણ જોઈ–જાણી–પ્રણાભી ળઔતા નથી. આ રઔનીમભ એટરે છ
ઔામાઔાયણ ન્મામ.
[68] ઈતીશાવનું એઔ ઔરુણ તથા દુ:કદતભ પ્રઔયણ એ ચે ઔે, આણને અનેઔ
લાય અનેઔલીધ ધતીંખની વાફીતી ભી ચે અને આણે ચેતયામાની પ્રતીતી થઈ ચે; તેભ
ચતાં આણે તે છ એલી ચેતયીંડી સ્લીઔાયલા ઔે સ્લીઔાયલી એભાંથી ભુક્ત થઈ છલા
તત્ય મા યાી નથી શતા. લશે ભ તથા શ્રદ્ધા છુ ઠાં ડ્યાના ત અનેઔ અનુબલ ીલનભાં
થમા છ ઔયતા શમ ચે; યંતુ ભાણવને વત્મ, લૈજ્ઞાનીઔ વત્મ ઔે અફાધીત, ઔેલ વત્મ
ાભલાભાં ઔણ જાણે ઔેભ યવ છ નથી ! એથી ઉરટુ,ં તેને ભ્રભ તથા અવત્મભાં યાઙલાનું
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ખભે ચે અને લધુ ભાપઔ આલે ચે. આણે ચેતયામા ચીએ; એભ આણી જાત વાથે, ભનભન
ઔફુરલા ણ આણે તૈમાય નથી શતા. યીણાભે લશે ભ અને અન્ધશ્રદ્ધા વંસ્ઔૃ તીના
ઉદમઔાથી ઙારતાં આવમાં ચે અને ઔદાઙ અનંત ઔા વુધી ઙાલ્મા છ ઔયલાનાં!
[69] ફાઔી, યૅ ળનારીજભને શ્રદ્ધા–અશ્રદ્ધા છેલી ઉબડઔ લીબાલના વાથે
વીધી ત ઔઈ નીસ્ફત છ નથી. યૅ ળનારીજભન ત ામ ચે– લીલેઔ, લીલેઔફુદ્ધી, યીજન,
અને આ લીલેઔ તે મ તેના ળુદ્ધ વંસ્ઔૃ ત અથાભાં : વત્મ–અવત્મન, ઉઙીત–અનુઙીતન બેદ
મથાથા તાયલલાની વઙટ ભાનવીઔ ળક્તી. ભાટે છ ઙેતલણી આું ઔે આ દેળને ભાથે છે
વલાનાળનું જોકભ જજુભી યષ્ણું ચે તે ‘લીલેઔભ્રષ્ટાનામ્ બલતી લીનીાત: ળતભુક:’ છ
ચે. આભ, યૅ ળનારીસ્ટની ઔંઠી ત ચે લીલેઔ, તેની લીઙાયદીળા ચે લીલેઔ, તેની
આઙાયવંશીતામ લીલેઔ અને વમલશાયવંશીતા ણ લીલેઔ છ ! આ ઔઈ ંથ ઔે વમ્પ્રદામ નથી,
આ ત લીલેઔુત ીલનયીતી ચે. વત્માવત્મની વાથે ભાનલીના શીતાશીતન મથાથા નીણામ
તાયલલાન ભાનદંડ ચે. ત ફવ ! શલે શ્રદ્ધાુ , યૅ ળનારીજભથી બડઔનાયા આસ્તીઔ,
લીલેઔફુદ્ધીલાદીને છેટરી ખા આલી શમ, તેટરી આપ્મા છ ઔય ! ઔાયણ ઔે
યૅ ળનારીજભ એટરે ત ભાનલલાદ, છેન ામ છ વમક્તી–સ્લાતં્મ તથા અબીવમક્તીસ્લાતં્મ
ચે. ફાઔી, જો વત્મપ્રેભી શ ત, ઈતીશાવ તાવ ઔે ભાનલજાતની પ્રખતી, લીળેત: લૈજ્ઞાનીઔ
પ્રખતી ‘વંળમ’ને છ આબાયી ચે, શ્રદ્ધાને ફીરઔુ ર છ નશીં; દા.ત., ઔયનીઔવ, ખેરેરીમ ઔે
ડાલીનન વંળમ… તથાખત ફુદ્ધ ે ણ ઔંઈઔ એલ છ આદેળ આપ્મ ઔે, શ્રદ્ધાથી ઔળું સ્લીઔાયી
ના રેળ !
[70] શ્રદ્ધા ઙીછ તે કુફ છ બુંડી ચે. એ અન્ધ ત શમ છ, લધુભાં લી તે
ાચી અલું ણ છુ એ ચે! એથી છ શી આછેમ ભુતી દુધ ી જામ ચે અને યીંખણા ઔે
દુધીભાંથી બખલાનની ચફી પ્રખટે ચે ને ટાં ઉભટે ચે ! એ શ્રદ્ધાના ફે છ, શી એઔના
ડફર ઔયી આનાયાના ધન્ધા ધભધઔાય ઙારે ચે, અથલા ત વભુદ્રનાં છ વુદ્ધાં ભીઠાં થઈ
જામ ચે ! આખાશી થામ ચે ઔે છપ્રરમ થળે, અથલા બુઔંથી વલાનાળ વજાાળે…
ઈત્માદી અને બાખમ્બાખ ઔયતા બમબીત ભાણવ ફવ યાીકુળીથી કંકેયાતા યશે ચે. ફીી
ફાછુ લી, ઈશ્વયભાં અડખ શ્રદ્ધા યાકનાયાને ણ રીવનું સ્થુ યક્ષણ ભાંખલું ડે ચે !
આલા ફધા શાશાઔાયના ભુભાં ેરી શ્રદ્ધારુી ફીભાયી છ ભાણવને ામભાર ઔયી નાકતી
શમ ચે.
[71] શ્રદ્ધા વેલલી અને વંળમ ન ઔયલ એ અત્મંત શાનીઔતાા એલી પ્રભાદી
ભનદળા ચે, છેણે વદીથી ભાનલજાતને ગય માતનાન બખ ફનાલી ચે. પીરવુપી–
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ઙીન્તનદળાનનું ઉદબલસ્થાન છ વંળમ ચે: પીરવપી ઈજ ડાઉટ– વંળમ એટરે છ
તત્લઙીન્તન. આણા ુલાજોએ ધભાનાં પયભાન પ્રત્મે થડઔ ણ વંળમ દાકવમ શત, ત
ઔેટઔેટરી ગય નયઔમાતનાભાંથી ભાણવ ફઙી ખમ શત ! દા.ત., ફાઈફરનું પયભાન ચે ઔે ‘તું
ડાઔણને ીલતી છલા દેત નશીં !’ અને ડાઔણ ભનાતી ષ્ડી ઉય ાવલી અત્માઙાય
ખુજાયલાન અને એને ીલતી છરાલી દેલાન યલૈમ ભધ્મમુખભાં ળરુ થમ. બાયતભાં તી
ાચ વતી થલાના ધાભીઔ પયભાન નીભીત્તે રાક ઔડીરી ઔન્મા, મુલતી, પ્રોઢાને
એભાનાં છ સ્લછનએ છફયછસ્તી ીલતી છરાલી દીધી. આ ઉયાંત, ધભાારનને નાભે
ભાણવ તેભ છ ળુની યાક્ષવી યીફાભણીન યલૈમ બીણ ઙાલ્મ. અને આછેમ નથી ઙારત
એલું આશ્વાવન રઈ ળઔામ એભ ત નથી છ. ઙાયાંઙ શજાય લા ુયાણ ધભાન ઈતીશાવ
ગય ભાનલમાતનાથી બમાનઔ ઔભઔભાંપ્રેયઔ ચે, છેભાં ઔઈ ધભા અલાદ નથી. ભાટે આછે
શ્રદ્ધાુએ ઙેતી છલા છેલું ચે, ઔાયણ ઔે ઈતીશાવની એ બુંડી આદત ચે ઔે તે ઔળ
ફધાઠ આત નથી, અને એનું ુનયાલતાન થમા છ ઔયે ચે !
[72] છે યાષ્ટ રભાં ધધભાય ઔથા–ાયામણ નીયન્તય ઙાલ્મા છ ઔયે ચે, અને વ–
ફવ વાધુફાલા યછ યછ નૈતીઔ ફધના ધધ અલીયાભ જીંક્મે યાકે ચે, એ પ્રજા છ
આલી ઙય, નીતીયશીત અને ભાનલતાયશીત ઔેભ? આણ એઔ ુલાછ ભનીી ઔશી ખમ ચે
ઔે, દાયીદ્રદ ખુણયાળીનાળી ! અથાાત્ ખયીફી એઔ એલ વંશાયઔ દ ચે ઔે , છે તભાભ વદ્
ખુણન નાળ ઔયી નાકે ચે. નીતીભત્તા ઔે ભાનલતા વદ્ફધભાંથી નથી પ્રખટતી, એ ત
વભૃદ્ધીનું છ વશછ યીણાભ ચે. શ્વીભી પ્રજા લધુ નીતીલાન તથા ભાનલતાલાદી ચે, એના
ભુભાં એ રઔની વભૃદ્ધી ચે. બોતીઔ વભૃદ્ધી ભાનવીઔ વભૃદ્ધીની છનની ચે. બુખ્મ ભાણવ
ઔમું ા ન ઔયે ? તે ભછફુયીથી ણ ઙયી ઔયે છ. આણે ફેપાભ લવતી લધાયતા છઈએ
ચીએ, અને એભ ખયીફીને લીસ્તાયતા યશીએ ચીએ. ટુઔં ભાં, આણાં રખબખ તભાભ
અનીષ્ટનાં ભુભાં, અનશદ અને અલીઙાયી લવતી લધાય છ ચે. એને શીમે જો અટઔાલલી
ળઔીએ, ત ઔદાઙ ફઙી છઈએ; ફાઔી વલાનાળ વુનીશ્ચીત છ ચે.
[73] શઔીઔતે, લયવાદ ડલ, ના ડલ ઔે અતીળમ ડલ– એલી પ્રાઔૃ તીઔ
પ્રક્રીમાને મજ્ઞ વાથે, ઈશ્વય વાથે મા ભાણવનાં ા–ુણ્મ વાથે રેળભાત્ર રેલાદેલા નથી.
ઔુ દયતના નીમભ અન્ધ અને અપય ચે. આ ઔેલ ચાત, અજ્ઞાન મા અબણ ભાણવની
યમ્યાખત છડ ભનદળા નથી, છાન્મમજ્ઞ ઔયનાયા ફધા છ વુળીક્ષીત આખેલાન શમ ચે.
આલાં ફધાં અનીષ્ટ ઔે ઔૃ ત્મ આછે ઔણ અટઔાલી ળઔે ?
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[74] લાસ્તલભાં ૃથ્લી ખ ચે; એથી ક્ષીતીછ ખાઔાય ચે, અને ૃથ્લી પયતે
અવીભ અલઔાળ ચે; જ્માં ઔઈ દીળા છ નથી. દીળા એ ઔેલ ભાનલઔલ્ના ચે. ધાય ઔે
ઔદાઙ વુમા ઉખત છ ના શત, ત ભનુષ્મને ઔદાી દીળાની ઔલ્ના આલી છ ના શત.
ૃથ્લી પયતેન અલઔાળ ઙયવ ચે છ નશીં ઔે એને ઙાય ફાછુ  શમ અને ઙાય કુણા શમ !
યન્તુ વુમયદમ– વુમાાસ્તને યીણાભે છ ભાણવને દીળાની ઔલ્ના આલી, અને એણે
તદનુવાય ુલા–શ્વીભ છેલી ફે દીળા ખઠલી ઔાઢી. ચી સ્લાબાલીઔ છ ફાઔીની ફે
દીળા ઔલ્લી યશે , તે ઉત્તય અને દક્ષીણ. આભ ઙાય દીળાની ઔલ્ના ઉદ્બલી, એટરે
ઙયવ ક્ષીતીછની ભ્રભણાને યીણાભે ઙાય કુણા ણ ઔલ્લા છ યષ્ણા. ભતરફ ઔે આઠ દીળા
એ ઔેલ ઔઔલ્ના છ ચે, અને એ છ ત લાસ્તુળાષ્ડન ફુનીમાદી આધાય ચે. ભાટે
લાસ્તુળાષ્ડ ણ ઔઔલ્ના છ વીદ્ધ થામ ચે. એ છ યીતે, અભુઔ દીળા ળુબ અને અભુઔ
અળુબ– એલી ઔલ્ના ભાણવને ઔેભ આલી, એ ણ વશે છ ે વભી ળઔામ એલી લાત ચે.
વુમાન ઉદમ એ વભગ્ર વીલવૃષ્ટી ભાટે અને એ યીતે ભનુષ્મ ભાટે ણ એઔ અત્મન્ત ભંખર,
આનન્દદામઔ, તથા વુકાઔાયી ગટના ચે; ઔાયણ ઔે એથી અન્ધઔાય દુય થામ, ઉષ્ભા પ્રાપ્ત
થામ, ઉદ્યભ થઈ ળઔે લખેયે અનેઔ વાનુઔુતા ઉદ્બલે, ઔલ્ના ઔય ઔે, જ્માયે પ્રઔાળનું
એઔ ણ વાધન, દીઔ આદી નશીં ળધામું શમ, ત્માયે આદીભાનલ યાત્રીના ગય
અન્ધઔાયથી ઔેલ અવષ્ણ ભુંજાત શળે, અને વુમયદમની ઔેલી ઉત્ઔટ પ્રતીક્ષા ઔયત શળે !
લધુભાં લી, આમય ત વુમાુછઔ શતા, અથલા ત એ છ ઔાયણે વુમાને રઔ ુછતા શતા.
ફવ, આલા ભશાભાનીતા વુમયદમને ઔાયણે છ ુલા દીળા વોથી લધુ ળુબ –ભંખરઔાયી ફની
ખઈ. લાસ્તુળાષ્ડીએ એને વુક, ળાન્તી, વભૃદ્ધી તથા ઐશ્વમા આનાયી રેકાલી. એથી
ઉરટુ,ં શ્વીભ દીળાએ વુમાાસ્ત થામ, ઉયાન્ત એ ફાછુ વભુદ્ર ચે, અને લયવાદ ણ રખબખ
એ દીળાએથી છ આલે. એટરે એ લરુણદેલનું અધીષ્ઠાન. ણ આકયે ત તે વુમાાસ્તની છ
દીળા ને ? એટરે લાસ્તુળાષ્ડી એને કાવ ળુબ ખણાલતા નથી, જો ઔે અળુબ ણ નશીં.
ભીશ્ર ખટાા ઙારે ચે.
[75] ‘શ્રદ્ધા’ ળબ્દની ઙક્કવ લીબાલના નક્કી ઔયીએ: ‘શ્રદ્ધા એટરે ઔામા–
ઔાયણના અપય નીમભથી ય ઔે ભુક્ત એલું ઔંઈઔ ફનલાની દૃઢ અેક્ષા ઔે આળા.’ શલે ફીી
ફાછુ , પ્રઔૃ તીન છ એ અપય નીમભ ચે ઔે ઔામા–ઔાયણ ન્મામથી બીન્ન ઔદાી ઔળું ફની ળઔે
છ નશીં; એ છ ચે લીજ્ઞાન. દા.ત., ફે યભાણ શાઈડરછન અને એઔ યભાણ ક્વીછન
રઈને વંમછન ઔયલાથી ાણી છ ફને, ઔદાી વનું ફની ળઔે નશીં; ચી એલી ઈતય શ્રદ્ધા
ખભે તેટરી ખાઢ યાકીને એલું વંમછન ઔય ત ણ. અથાાત્ ઔામા –ઔાયણ ન્મામને
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અતીક્રભલાની આળા તે શ્રદ્ધા, જ્માયે પ્રસ્તુત ન્મામ ય આધાય યાકલ તે લીશ્વાવ. ેયેળુટ
ય લીશ્વાવ યાકીને મગ્મ લીભાનભાંથી વરાભત ઔુ દઔ ભાયી ળઔામ; યન્તુ બખલાન ય
શ્રદ્ધા યાકીને વાભાન્મ જાડ યથી ણ જો તભે ઔુ દઔ રખાલ ત ખ મા ભાથું બાંખે છ.
શ્રદ્ધા અને લીશ્વાવ લચ્ઙે આ છ બેદ ચે.
યન્તુ આણા અગ્રણી, ઔથાઔય, પ્રલઙનઔાય અને ખુરુ, ‘શ્રદ્ધા’ ળબ્દન
ળીથીર (રુજરી) પ્રમખ ઔયીને, વાભાન્મ છનતાને બયભાલે ચે અને ચેતયે ચે. દા.ત., શભણાં
છ એઔ લીખ્માત સ્લાભીીએ ભાયા અત્ર–ગીત ભતન લીયધ ઔયતાં દાકર ટાંક્મ ઔે ભધય
ટેયેવાભાં જો શ્રદ્ધા ન શમ ત ીલનબય આટરી અપયતાથી દીનદુ:કીમાની આલી વેલા ન
ઔયી ળઔે. જો ઔે ભધય ટેયેવા લીરુદ્ધ ત જાતજાતની પયીમાદમ લી થઈ છ ચે: છેભ ઔે
ળ યછનીળે એઔ લાય ટીઔા ઔયે રી ઔે ભધય ળા ભાટે ફધાં છ અનાથ ફાઔને વલાપ્રથભ
ખ્રીસ્તી ફનાલી દે ચે ? શભણાં લી વંતતીનીમભન ઔે લવતીનીમંત્રણન લીયધ ઔયલા ફદર
ઔે ખ્રીસ્તીનું અન્મ ફાફતે ઉયાણં રેલા ફદર ણ ભધય ટીઔાાત્ર ફન્માં; ચતાં એ લાત
અત્રે અપ્રસ્તુત શઈ છલા દઈએ.
[76] ઔઈ ણ લસ્તુ ઔે ભુદ્દા લીળે જ્માયે આણે લાદ–પ્રતીલાદ ઔયીએ ત્માયે તે
લસ્તુ ઔે પ્રશ્નની લીબાલના આણા ઙીત્તભાં સ્ષ્ટ શલી જોઈએ. કાવ ઔયીને ‘શ્રદ્ધા’ છેલા
બાલલાઙઔ ળબ્દ ઔે ભાનવીઔ ખુણ–વમાાયની ઙઙાા ઔયતાં ુલે ત એની ઙક્કવ લીબાલના
અનીલામા ખણામ. ઔઈ ણ ફાફતની ઙઙાા એની તંતતંત ઙક્કવ લીબાલના લીના થઈ ળઔે
નશીં– એલ તઔાળાષ્ડ, રીઔન વીદ્ધાન્ત ચે. લીબાલના એટરે વમાખ્મા (ડેપીનેળન). ભતરફ
ઔે ભુદ્દ ડેપીનેટ, એઔદભ સ્ષ્ટ તથા વમ્ુણા શલ જોઈએ. રીઔન અન્મ નીમભ ણ ચે ઔે
દાથાની વમાખ્મા એઔ છ અને વમ્ુણા શલી જોઈએ; છેથી તે ફાફતે ખટા ઔે ખુંઙલાડ ન
થામ અને ત છ લાદલીલાદ વાથાઔ નીલડે. બાલ ઔે લસ્તુના તભાભ ખુણધભાને વભાલી રેતું
અને એઔ ણ ચટઔફાયી લીનાનું લણાન તે વમાખ્મા ઔશે લામ. ઙક્કવ લસ્તુ ઔે બાલના
અથાલીસ્તાયભાં ચી ખભે તે મા અપ્રસ્તુત ખુણરક્ષણ વભાલી દેલાભાં આલે , ત એ
અતીવમાપ્તીન દ થમ ઔશે લામ. ભેં ઉય ટાંઔેરા દાકરાભાં આ છ અતીવમાપ્તીદ ચે
અને એથી છ ત્માં ‘શ્રદ્ધા’ ળબ્દ શાસ્માસ્દ પ્રતીત થામ ચે.
આણે શ્રદ્ધા, ભનફ, શીમ્ભત, વાશવ, વશનળીરતા, લીશ્વાવ, આત્ભલીશ્વાવ,
વુદૃઢ આળા–અેક્ષા એ વલેને ભાટે ગણી લાય અઙક્કવ બાલે–રુજરી ‘શ્રદ્ધા’ ળબ્દ
પ્રમછતા શઈએ ચીએ, અથાાત્ બીન્ન–બીન્ન ભન:સ્થીતીની આણે બેવે ઔયી
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નાકીએ ચીએ અને એથી છ શાનીઔતાા એલી ‘શ્રદ્ધા’નું ઔુ રક્ષણ આલઔામા ખણાઈ જામ ચે અને
બાયે તાયીપ, અનધીઔાય ચતાં; ાભી જામ ચે.
[77] શ્રદ્ધાની સ્ષ્ટ, ઙક્કવ અથલા ત ભાયે ભતે છે રઔભાં ભાન્મ, પ્રઙરીત
લીબાલના ખણામ ચે એની વમાખ્મા પ્રસ્તુત ઔરું : ‘ઔઈ ણ જાતના ઔામા–ઔાયણના ન્મામ
લીના, ભતરફ ઔે લીજ્ઞાનના ઔજ એન્ડ ઈપે ક્ટના નીમભથી બીન્ન યીતે, જ્માયે અભુઔ પ્રઔાયની
દૃઢ અેક્ષા યાકલાભાં આલે એને શ્રદ્ધા (Faith) ઔશે લામ.’ દા.ત., વત્મનાયામણની ઔથાની
ફાધા યાકલાથી યીક્ષાભાં ાવ થઈ છલામ ઔે અબીભન્ત્રીત છ ીલાથી ઔેન્વય ભટી જામ.
આલ ામા લખયન; ચતાં દૃઢ લીશ્વાવ એ છ શ્રદ્ધા. રઔ જ્માયે રાઙાય ફની જામ ચે ત્માયે
ઔશે ચે : ‘બખલાનભાં શ્રદ્ધા યાક, વો વાયાં લાનાં થળે.’ ઔદાી એભ ફનતું નથી; ઔાયણ ઔે
પ્રઔૃ તી ઔામાઔાયણ ન્મામથી છ વલાત્ર પ્રલતે ચે, એ ઔદાી એભાં, તાના નીમભભાં યછભાત્ર
ણ ફાંધચડ ઔયતી નથી અને એથી છ લૈજ્ઞાનીઔ ઔાયણ લીના છ અભુઔ યીણાભની અેક્ષા
ઔે એલ લીશ્વાવ યાકલ એ શમ્ભેળાં નીષ્પ છ જામ ચે, વીલામ ઔે ક્માયે ઔ આઔસ્ભીઔ
વંજોખથી ેરું ઔાયણ અજાણતાં ઔાભ ઔયી જામ. આ ઉયાંત ઔેટરાંઔ ભનલૈજ્ઞાનીઔ ઔાયણ
ણ ઔાભ ઔયતાં શમ ચે, છે લાસ્તલભાં શ્રદ્ધા નશીં; ણ પ્રાઔૃ તીઔ ઔાયણ છ ખણામ. ગણા
વાધ્મ યખ વેલ્પ–શીપ્નવીવ છેલા ભનલૈજ્ઞાનીઔ યીફથી ણ ભટે કયા; એ ણ
ઔામાઔાયણ ન્મામ છ થમ. (અરફત્ત ‘વાધ્મ’ શમ ત છ.)
ટુઔં ભાં, ઔળામ ઔામાઔાયણ ન્મામ લીના છ અભુઔ ગટના ફનળે– એલી વુદૃઢ
અેક્ષા વેલલી તે શ્રદ્ધા અને એ અથાભાં, શ્રદ્ધા ભાત્ર અન્ધશ્રદ્ધા છ વીદ્ધ થામ ચે.
[78] શ્રદ્ધા એ ભાનલઔેન્દ્રી લીશ્વના ુયાણા અને છભીનદસ્ત થમેરા ખ્મારને
લખી યશી, સ્લાબીભાન ટઔાલલાન આત્ભપ્રતાયણારુ શઠાગ્રશ ચે. ફાઔી ત ચેલ્લી વદીના
વત્મભુરઔ અલઔાળ – લીજ્ઞાને આ બ્રષ્ઢાંડભાં ભાનલ નાભઔ ૃથ્લીલાવી પ્રાણીના અસ્તીત્લને
ઔેલ પ્રઔૃ તીન અઔસ્ભાત વીદ્ધ ઔયી દીધું ચે, અને તેના ઔઈ ણ જાતના ભુલ્મ–ભશત્ત્લના
બુક્કા ફરાલી દીધા ચે. ચતાં શ્રદ્ધાલાદી આસ્તીઔથી આલું નક્કય વત્મ સ્લીઔાયી ળઔાતું નથી
અને તે ભાની રીધેર તાના લૈશ્વીઔ (ઔસ્ભીઔ) ભુલ્મન ખ્માર ત્મી ળઔાત નથી. ફાઔી
લૈજ્ઞાનીઔ વત્મને ાભલાન આનન્દ એ રઔના ાયમ્યીઔ બ્રષ્ઢાનન્દ ઔયતાંમ અનેઔખણ
યભાંઙઔ ચે. અરફત્ત, એભાં એઔ ભશત્ત્લના તત્ત્લન અબાલ ચે, અને જો ઉક્ત અબાલ
ભાણવ સ્લીઔાયી રે; ત વત્મદળાનન આનન્દ અદ્બુત યભાંઙઔ ફની યશે ચે. પ્રસ્તુત અબાલ
તે આ બ્રષ્ઢાંડના વભગ્ર વંઙારનભાં ભાનલીના સ્થાનની ળુન્મતા.
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[79] ભાનલીલનભાં શ્રદ્ધાનું ઔઈ છ ભુલ્મ નથી, ઔળું ભુલ્મલાન પ્રદાન નથી,
શ્રદ્ધાથી ભાનલીલન જ્માયે જ્માયે સ્થખીત તથા ભ્રભગ્રસ્ત ફન્મું ચે, ત્માયે એને વુકી, વભૃદ્ધ
તથા વત્મનીષ્ઠ ફનાલલાન ુરુાથા શમ્ભેળાં વંળમઔાયએ છ ઔમય ચે.
[80] રઔ છે શ્રદ્ધા અને અન્ધશ્રદ્ધા એલા ફે બેદ ાડે ચે, એલી બેદયે કા છ
ફીરઔુ ર ભ્રાભઔ ચે, ઔાયણ ઔે; ખઈઔારની શ્રદ્ધા એ આછની અન્ધશ્રદ્ધા ચે, અને તેલી છ યીતે
તભે છેને શ્રદ્ધા ઔશ ચ એ આલતી ઔારે અન્ધશ્રદ્ધા ફનલાની છ ચે. ઔાયણ ઔે આ ફધું
અધ્માત્ભ એ અજ્ઞાન ય ઢ ઙઢાલલાની પ્રલૃત્તી ભાત્ર ચે. અને અજ્ઞાન છેભ વભમની વાથે
ફદરાતું યષ્ણું ચે તેભ અધ્માત્ભની ણ નલી નલી આલૃત્તી આલતી યશે ચે. યન્તુ દ્ધતી તે
એની એ છ યશે ચે, છે એઔ કટી દ્ધતી ચે. આ દ્ધતીનાં છે બમસ્થાન ચે તેને વભજ્મા
લખય એના ય આધાય યાકલ અત્મંત જોકભી ચે. અને આ જોકભ જ્ઞાનના લધતા છતા
વમા અને એની લધતી છતી જડની વાથે વતત લધતું છ જામ ચે.
[81] આણ દેળ એઔ અત્મંત ફેશાર ખયીફ યાષ્ટ ર ચે; છેની ભાથાદીઠ આલઔ
યછની ભાંડ એઔ રુીમ ચે, અને વભૃદ્ધી ઔે લીઔાવના વન્દબે, આણા દેળન નંફય
દુનીમાભાં રખબખ દઢવભ આલે ચે.
ત્માયે ઔઈ ણ ક્ષેત્રે ભીથ્મા – અથાશીન ફખાડ ઔેલ અયાધ છ નશીં; ગય
ા ખણામ. આ વન્દબે, આણા ઉત્વલ બમંઔય ફખાડપ્રધાન ચે, એને દયીદ્રદ્રશી,
વભાછદ્રશી ા છ ખણલું યષ્ણું.
[82] બાયતની પ્રજા ઈશ્વયથી ડયતી છ નથી અને એથી છ એ અનૈતીઔ ફની
ખઈ ચે– એલી દરીર જો ઔઈ ઔયે , ત તે ઔેલ કટા ખ્મારથી ીડામ ચે એભ છ બાયુલાઔ
ઔશે લું યશે . આભ પ્રજા ઉય ધભાની ઔે ઈશ્વયની ઔડ છયામ ઢીરી નથી થઈ. દા.ત., એલી
નનાભી ત્રીઔા આલે ચે ઔે ‘જો આની વ ઔે શજાય નઔર ઔયીને નશીં લશેં ઙ ત
અભુઔતભુઔ દેલ ઔળે અને તભને કેદાનભેદાન ઔયી નાકળે !’ એ લાંઙી પટાપટ રઔ નઔર
ઔયલા ને લશેં ઙલા રાખી જામ ચે, છેનું ઔાયણ એ છ ઔે તે ઈશ્વયના ઔથી ડયે ચે. એલા છ
શ્રદ્ધાુ, આસ્તીઔ અને ધાભીઔ રઔ તે ણ ચે ઔે છે વલારક્ષ ૐઔાય, ખામત્રી મા
ફીજા નાભસ્ભયણ નટફુઔભાં રકે ચે અને આલી વમક્તીની વંખ્મા ત દીનપ્રતીદીન લધતી
છ જામ ચે. ચી એભ ઔેભ ઔશે લામ ચે ઔે ઈશ્વયની તથા ધભાની ઔડ ઢીરી ડી ખઈ ચે ?
શઔીઔતે, રઔએ છરુયીમાતલળ, લાસ્તલીઔ શઔીઔતથી પ્રત્વાશીત થઈને તથા વખલડીમા
તઔાચ્ચરથી ધભા તથા ઈશ્વયના ડયની વમાખ્મા છ ફદરી ઔાઢી ચે : દા.ત., ભટી અખીમાયવ ઔે
છન્ભાષ્ટભી ના ાે ત ા રાખે, એભ લીયાટ છનતા ભાને ચે. ગણા એલું ણ ભાને ચે ઔે
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ભાંવ કાલાથી ઔે ળયાફ ીલાથી ા રાખે... યન્તુ નપાકયીથી ઔે રાંઙ રેલાથી ા રાખે,
એલું ભાનનાયા આણે ત્માં ફશુ છ ચા ચે, આણે વમાલશાયીઔ ીલન તથા લાસ્તલીઔ
વમલશાય લચ્ઙે ભટી, વજ્જડ દીલાર છ ફાંધી દીધી ચે. દા.ત., દુઔાન કરી, ઉંફય ુી,
અખયફત્તી ને દીલ વખાલી ચી, લેાયી આક દીલવ છુ ઠું ફરળે, અપ્રાભાણીઔતા
આઙયળે, ગ્રાશઔને ચેતયળે અને લધુભાં લધુ નપ થામ એલાં તભાભ અનૈતીઔ ઔૃ ત્મ તે ઔયળે.
તે ભાને ચે ઔે એલું ત ઔયલું છ ડે, એભાં ઔળું કટું નશીં, ા નશીં !
[83] સ્થીતસ્મ વભથાનમ્ – એ વાભાન્મ યમ્યાપ્રેભી ભાનલીનું એઔ સ્લાબાલીઔ
ખુણરક્ષણ ચે, છેના પ્રબાલ શે ઠ તે, છે ઔાંઈ યમ્યા, ભાન્મતા મા લીધીનીેધ
સ્થાીત શમ, એને વમાછફી – ન્મામી – છરુયી ઠેયલલાન પ્રમત્ન ઔયે . દા.ત., છે રઔ
અખીમાયવ ઔે વભલાય–ળનીલાય ઔયતા શમ ચે, તે એના વભથાનભાં દરીર ઔયે ચે ઔે
‘કલાડીમે એઔ દીલવ બુખ્મા યશે લાથી, મા દય અઠલાડીમે એઔ ટઔં ચડી દેલાથી આયગ્મ
વારું યશે .’ શલે તેને આણે ડઔાયીએ ઔે તભાયી આ ભાન્મતા લૈજ્ઞાનીઔ ચે એન ઔઈ
ુયાલ કય ? નથી છ, ઔાયણ ઔે આ આકી ભાન્મતા છ ભ્રાભઔ ચે. ભાનલી વીલામનું ઔઈ
પ્રાણી ઔદાઙીત અખીમાયવ ઔે એઔટાણાં ઔયતું નથી, તેભ ચતાં ઔુ દયતી અલસ્થાભાં ીલતાં
તથા ેટ બયીને આશાય ભેલતાં પ્રાણી ભાણવની વયકાભણીભાં ગણા છ ચા યખન
બખ ફને ચે. એલી છ ઉક્ત દરીર ચે ઔે, ઈશ્વયભાં ભાનલાથી રઔ નૈતીઔ તેભ છ વદાઙાયી
ફને ચે. આથી વશછ પ્રશ્ન થામ ઔે ળું દુયાઙાયી, ાી તથા અધભ ખુનાકય ફધા
નીયીશ્વયલાદી શમ ચે ? નશીં છ. ફરઔે તેની લીયાટ ફશુભતી આસ્તીઔની છ શમ ચે.
યન્તુ દયે ઔ દુયાઙાયી ભનભન ફયાફય વભછત શમ ચે ઔે ‘ઈશ્વય ઔઈનમ શાથ જારી
યઔલા આલત નથી. એ છ યીતે, દુષ્ઔૃ ત્મન ફદર ઔદાઙ એ આત શમ, ત તે ણ કુફ
કુફ રાંફે ખાે છ ! ભાટે તાત્ઔારીઔ એની ઙીન્તા ઔયલાની ળી છરુય ?’ આ શઔીઔતના
વઙટ ુયાલા આણી નછય વાભે છ ચે. બાયત દુયાઙાય, ાાઙાય, અપ્રાભાણીઔતા,
ખુનાકયી તેભ છ ભ્રષ્ટાઙાયથી કદફદત દેળ ચે, આ ફાફતભાં તેન નંફય દુનીમાબયભાં
વાતભ આલે ચે. એ છ રાઈનભાં ાઔીસ્તાન અને ફાંગ્રાદેળ ણ આલે ચે. ફીી ફાછુ , આ
દેળની પ્રજા છ વોથી લધુ ઔટ્ટય ઈશ્વયલાદી, ધભાઙુસ્ત તથા ઔભાઔાંડી ચે. ભેં ગણા આસ્તીઔ
છનને એલું ઔશે તા વાંબળ્ા ચે ઔે ‘અખીમાયવે મા શ્રાલણ ભશીનાભાં શંુ ભાંવાશાય નથી
ઔયત, દારુ નથી ીત.’ એ વાંબી ભને લીઙાય આલે ચે ઔે ઔઈ રાંઙીમ અભરદાય ઔે
નેતામ ભનભન એભ છ ઔશે ત શળે ઔે ‘શંુ શ્રાલણ ભશીનાભાં રાંઙ નથી રેત !’ ફાઔી, યછ
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એલી છ પ્રાથાના ઔયીને તે નીઔત શળે ઔે ‘શે , પ્રબુ, આછે ઔંઈઔ ભી જામ એલું ઔયછે ! શંુ
ત તાયે ળયણે ચુ .ં ’ લી, ધભે ત આલા દુષ્ઔૃ ત્મનાં પ્રામશ્ચીત્ત ણ ફયાફય ળધી આપ્માં ચે.
[84] ગણીલાય લીજ્ઞાન વભછલું ને સ્લીઔાયલું ભુશ્ઔેર ફને ચે; છેની અેક્ષાએ
આબાવી લીજ્ઞાન, સ્મુડ–વામન્વ લધુ પ્રબાલઔ નીલડે ચે, ઔાયણ ઔે; લક્તા–શ્રતા ઉબમ ક્ષે
તે વશે રાઈથી ખે ઉતયી જામ ચે અને સ્લીઔામા ફને ચે. દા.ત. બ્રષ્ઢઙમા ારનથી ફ–
ફુદ્ધી–તેછ લધે ચે; ઔાયણ ઔે; લીમા અતીઔીભતી દ્રવમ ચે અને એન વંગ્રશ ઔયલાથી તે રશીભાં
બી ઉંઙે ઙઢે ચે અને વાધઔ ઉધ્લાયેતવ ફને ચે લખેયે. લાસ્તલભાં લીમા યક્ત વાથે ુન:
વંભીશ્રીત થઈને, ઉંઙે ઙઢતું છ નથી અને એ ઔઈ વત્ત્લળીર દ્રવમ ણ નથી. એલ છ ફીજો
એઔ વીદ્ધાન્ત આંદરન–લામબ્રેળન્વન ચે : ભંત્રઙાય ભનની ઔેન્દ્રીબુત અલસ્થા અથલા ત
વીદ્ધ ુરુ ઔે લીત્ર લાતાલયણ દ્વાયા ઙક્કવ પ્રઔાયનાં લામબ્રેળન્વ ઉત્ન્ન થામ ચે, છે દુય
ઔે ાવેની વમક્તી ય શીતઔાયી પ્રબાલ ાડે ચે ઈત્માદી.. શઔીઔતે, આલા ઔઈ તયંખ ઔદી
ઔઈ ણ યીતે ઉત્ન્ન થતા છ નથી. બતૃાશયી ઔશે ચે ઔે અજ્ઞાનીને વભજાલલ એ વશે રું ઔામા
ચે; એ છ યીતે લીદ્વાન– જ્ઞાનીને વભજાલલ વય ચે; યન્તુ અધાદગ્ધને સ્મુડ–વામન્વ
એઔદભ ભાપઔ આલી જામ ચે. દા.ત., અભુઔ નંખ શે યલાથી રાબ થામ, એભ ઔશે લાને ફદરે
એને લૈજ્ઞાનીઔ લેળ શે યાલી એભ વભજાલલાભાં આલે ઔે પ્રસ્તુત નંખને ઔાયણે વુમાઔીયણનું
અભુઔ પ્રઔાયે યાલતાન થામ ચે, છેથી ાયજાંફરી ઔીયણ ચુ ટાં ડે ચે, છે ગણાં ળક્તીળાી
શમ ચે, લખેયે... લખેયે... ત એલા સ્મુડવામન્વથી વાભાન્મ છન બલાઈ છ જામ.
[85] ગ્રશણથી ઔળું છ નુઔવાન થતું નથી; વીલામ ઔે નયી આંકે ઔે ઈતય
અલૈજ્ઞાનીઔ યીતે એને જોલાથી આંક ઉય ભાઠી ઔે ગાતઔ અવય થામ. ફાઔીની ફધી છ
અન્ધશ્રદ્ધા ચે. આલા રેક વમાઔ રેક અને ટીલીઔામાક્રભ પ્રસ્તુત ઔય ! લાસ્તલભાં વુમા
ગ્રશણઔાયઔ અલસ્થા, એટરે ઔે વુમા, ઙંદ્ર અને ૃથ્લીનું, લચ્ઙે ઙંદ્ર શમ એ યીતે એઔ વીધી
રીટીભાં આલલું એલી ગટના ત દય અભાવે ફને છ ચે. એભાં ઔળુ છ અવાભાન્મ નથી અને
ળુબ–અળુબ ણ નથી છ. ુનભે ઙન્દ્રગ્રશણ થામ; ત્માયે ૃથ્લી લચ્ઙે આલે.
ભાટે પ્રાથાના મા ઉાવના ઔયલાની, છત ઔે ભન્ત્રજા ઔયલાની, દાનદક્ષીણા,
દેલદળાન મા ઉલાવ તથા સ્નાન ઔયલાની ભુદ્દરે છરુય નથી અને એથી ઔળ છ રાબ ણ
નથી. એને ફદરે આનન્દ ઔય અને આ અદ્બુત પ્રાઔૃ તીઔ ગટના જાણ અને ભાણ !
અનીલામાતા ચે, આણા ભનને રાખેરા ગ્રશણથી ભક્ષ ાભલાની.
[86] આત્ભાના ભુબુત ખુણધભય યત્લે ણ પ્રાઙીન ળાષ્ડએ બાયે અને
વલાુંળે અસ્લીઔામા એલા અનેઔલીધ તુક્કા ઙરાવમા ચે. એઔ ફાછુ આત્ભાને ળષ્ડ ચેદી ળઔે
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નશીં, અગ્ની ફાી ળઔે નશીં, ાણી બીંછલી ળઔે નશીં, લામુ ળી ળઔે નશીં– એલ રઔત્તય
તત્ત્લરુ લણાલલાભાં આવમ ચે, જ્માયે ફીી ફાછુ એ છ આત્ભાને મભદુત ઔેલ ત્રાવ આી
ળઔે ચે, એનાંમ લણાન ળાષ્ડભાં ભે ચે. આલા ગ્રંથભાં ‘ખરુડુયાણ’ એઔ બાયે શાસ્માસ્દ
એલ તયંખતુક્કાબમય ગ્રંથ ચે, છે છણાલે ચે ઔે ાી આત્ભાને છભદુત બડબડતી
બઠ્ઠીભાં નાકીને તાલે ચે, ઔયલત લડે લશે યે ચે, કાંડણીમાભાં કાંડે ચે, ભાયીટ ઔયે ચે અને
રશીરુથી ચરચર લશે તી લૈતયણી નદીભાં નાકે ચે. ત્માયે સ્લછનએ જો ભયણત્તય લીધીભાં
ખામનું દાન આપ્મું શમ ત છ વમ્ફન્ધીત ીલાત્ભા લૈતયણી ાય ઔયી ળઔે ચે, ફાઔી
રશીભાંવ અને રુના પ્રલાશભાં ડુફઔાં કાધા છ ઔયે ચે ! સ્ષ્ટ છ ચે ઔે બ્રાષ્ઢણ લખે એઔ
ખામ ભપત ભેલલા છ આલી ધાઔધભઔી ખઠલી ઔાઢી શળે. અત્રે એમ નોંધલું ગટે ઔે પ્રાઙીન
ઔાભાં ખામ એ લીનીભમનું એઔ ભાધ્મભ શતું.
[87] ઉત્ક્રાન્તીની અલીયાભ પ્રક્રીમાભાં, ભખછ નાભના અલમલના લીઔાવ વાથે
ભાનલ નાભઔ પ્રાણી પ્રશ્ન ુચનારું પ્રાણી ફની યષ્ણું. તેના ભુબુત પ્રશ્ન શતા : ઔ–શમ્ ?
ઔીભીદમ્ વલામ્ ? શંુ ળું અથલા ઔણ ચુ ં અને આ ફધું ળું ચે ? દુબાાગ્મે આદીભ ભાનલી
ાવે આ પ્રશ્નના ઔઈ છલાફ નશતા, છલાફ આનાય ણ ઔઈ નશતું. ઔદાઙ ુણાત: ત
આછેમ નથી. ચતાં પ્રસ્તુત પ્રશ્નનું યીણાભ (વાઙ ઉત્તય નશીં) ભાનલલીઔાવની માત્રાભાં એઔ
છફયછસ્ત નીણાામઔ યીફ ફની યષ્ણું. ઉક્ત યીણાભ તે ઈશ્વયની ઔલ્ના તથા ધભાની
સ્થાના. આદીભાનલ ભાટે એ લીજ્ઞાનન લીઔલ્ શત. ભનુષ્મ જ્માયે વત્મ નથી ાભી ળઔત,
ત્માયે સ્લાબાલીઔ છ તે અવત્મન આળય રે ચે, એ તેની પ્રઔૃ તી ચે.
[88] આદીભ ભાનલી ભાટે આશ્ચમાના તથા ઔુ તુશરના છે વંખ્માફંધ લીમ શતા,
એભાં છે વોથી અઔ, ઔુ ટ, લીસ્ભમઔાયઔ અને નીી પ્રશ્ન શત તે છડ–ઙેતનના બેદન.
સ્લમમ્ ભાનલી છ તે ઙેતન શત અને રખબખ તાના છેલા છ અવંખ્મ વીલને તે
જોત. આ વીલતા વભછલી એ આદીભ ભાનલી ભાટે ત ળું, આછ મુંતના લીજ્ઞાન ભાટેમ
ગણી દુષ્ઔય વભસ્મા શતી, ઔદાઙ ચે, છેના એઔ વય ઉઔેરરુે આત્ભાની ઔલ્ના ઔયલાભાં
આલી. વીલના અસ્તીત્લનાં તીવ્ર ભુંજલણપ્રેયઔ ાવાંભાંમ વંબલત: વોથી લધુ દુ:કદ,
લેદનાઔાયઔ, અઔ–અવષ્ણ, અનીલામા ગટના તે ભૃત્મુ : દેશ છેલ શમ તેલ છ અઔફંધ ડી
યશે ; ચતાં તે વબાનતા તેભ છ ઔામાળક્તી ખુભાલી ફેવે, ઙેતનત્લ ખુભાલી છડ ફની જામ,
એટરું છ નશીં; એ દેશ ચી ભુદ્દરેમ ઔાભન નશીં, ઔાયણ ઔે; તે ત તત્ઔા વડલા ભાંડ,ે એથી
એન નીઔાર છ ઔયી નાકલાન ! આ વૃષ્ટીનું યશસ્મ ાભલાને વાલ છ અવભથા એલા
ભાનલીની ભુંજલણ શતી : તાન વંફંધ ળેની વાથે ? દેશ વાથે ઔે ઙૈતન્મરુ એલા
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તથાઔથીત ‘આત્ભા’ વાથે ? દેશ ત લ્મ, આ ડ્ય એલ ને એલ છ, ચતાં ઔેલ નઔાભ !
એને દાટી દેલાન મા ત છરાલી દેલાન ! ત ચી સ્લાબાલીઔ યીતે છ તાન કય
વમ્ફન્ધ ત ેરાં ઙાલ્માં ખમેરાં ઙૈતન્મ – વીલતા વાથે છ ને ? ત એના અનુવંધાનભાં
ફીી લાત : એ લીદામ ાભેર આત્ભા પ્રતી તાની ઔઈ પયછ કયી ઔે નશીં ? ધભાના
આદેળઔએ આ પ્રશ્નન ઉત્તય ફનાલી ઔાઢ્ય : શા, લી, કયી છ : એનાં વુકદુ:કની વંબા
મથાળક્તી ૃથ્લીલાવી સ્લછને યાકલી છ જોઈએ અને તે ઔેલી યીતે યાકળ ? બ્રાષ્ઢણએ
તત્ઔાર ઉઔેર દળાાવમ ‘શ્રાદ્ધાદી તાણ ક્રીમાથી !’ આભ ભયણત્તય લીધીન ઉદ્બલ
થમ, છેભાંની એઔ તે શ્રાદ્ધ : અથાાત્ પ્રતીલા ભૃતાત્ભા એલા સ્લછનને સ્ભયીને તેને ભનખભતું
બછન અાણ ઔયી, ઔૃ તઔૃ ત્મ થલું તે.
[89] દેશભાંથી આત્ભા, એને તથા વલાને અને વલાસ્લને ચડી ઙાલ્મ જામ, એ
દેકીતી પ્રક્રીમાભાંથી ણ અનેઔ પ્રશ્ન ઉદ્બવમા, ભતરફ ઔે જામ ત, એ ક્માં જામ ? તેનાં
છલાનાં સ્થ એઔ ઔે અનેઔ ?
પ્રસ્તુત સ્થ વાયાં ઔે કયાફ ઔે ઉબમ પ્રઔાયનાં શળે ? ધાભીઔ વમક્તી ઔશે ળે,
શમ છ. ઔાયણ ઔે આ ૃથ્લીટે ણ વુકદ અને દુ:કદ, એભ ફે પ્રઔાયનાં સ્થાન ચે છ. આ
પ્રશ્નન ણ જટટ ઉત્તય આલા તે આદીભ વભાછન ભાખાદળાઔ એલ અધીઔાયી લખા –
બ્રાષ્ઢણ તૈમાય ફેઠા શતા. યરઔ : સ્લખા, નયઔ, ીતૃરઔ આદી ઔલ્ના પ્રસ્તુત ઔમાા
લીના એભનમ ચુ ટઔ છ ક્માં શત ? ઔાયણ ઔે ીલાત્ભા ક્માં જામ ? એ પ્રશ્નન
ઈન્દ્રીમખઙય એલ નઔઔય ત ઔઈ પ્રત્મુત્તય શત છ નશીં ! ાચ યશે રાં સ્લછન
સ્લાબાલીઔ છ ઈચ્ચે ઔે, તાના પ્રીમછનન આત્ભા વુકદામઔ રઔભાં છલ જોઈએ; યન્તુ
બ્રાષ્ઢણએ ત પયભાવમું ઔે આત્ભાની ખતી–વદ્ખતી મા દુખાતીન આધાય આ ૃથ્લી ય તેણે
ઔયે રાં ઔભય છ ચે. ભતરફ ઔે વાયાં ઔભા ઔયીને લીદામ થમેર આત્ભા ઉત્તભ રઔને લીળે
શોંઙે; જ્માયે દુષ્ઔભાન ઔતાા એલ ીલાત્ભા નયઔને ાભે. શલે, આ મછનાભાં મથેચ્ચ
યીલતાન રાલલાનમ ઔળ ઈરાછ કય ઔે ? બ્રાષ્ઢણ ત નીી રાબાથે તૈમાય છ ફેઠા શતા.
: શા છરુય, છરુય, ળા ભાટે નશીં ? શ્રાદ્ધલીધી છેલા લીધી તભે સ્લછન અશીં પ્રમજો ત,
આત્ભાની વદ્ખતી ઔે ભુક્તીની ળક્મતા ગણી લધી જામ. ધભાસ્મ ત્લયીતા ખતી: !
[90] આ ભુક્તી એટરે ભક્ષ, છે ત્રીી અને ઉત્તભત્તભ ખતી ચે એભ બ્રાષ્ઢણએ
ઠવાવમું અને એને યભ દુરાબ ઠયાલી, છે યભ ુણ્મળાી ીલ ભાટે છ અનાભત ! ભુ
ખ્માર એલ પે રાલલાભાં આલેર ઔે, આ આત્ભા ઔે ીલાત્ભા એ લીશ્વવમાી યભ ઙૈતન્મ
અથાાત્ યભાત્ભા મા યબ્રષ્ઢન છ એઔ અંળ ચે, છે એભાંથી લીકુટ ડી, આ ૃથ્લીટે
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આવમ, એણે દેશફંધન સ્લીઔામાું અને વાયાંભાઠાં ઔભય આઙયી ઔભાફંધનભાં પવામ. યભ
આશ્ચમાની લાત ત વંળમાત્ભા ભાટે એ યશે છ ચે ઔે, યભ ઙૈતન્મ એલા ઔશે લાતા
યભાત્ભારુ અનાદી, અનંત, અલીઔાયી તથા વલયયી એલા બ્રષ્ઢઙૈતન્મન અંળ એભાંથી
આભ અઔાયણ ચુ ટ ઔેભ ડી જામ ? ઔમા ધ્મેમથી ? ઔઈ રાઙાયીથી ? અને એ છ ભુરત:
બ્રષ્ઢરુ ઙૈતન્મ–અંળે છ ુન: પ્રસ્તુત બ્રષ્ઢભાં બી છલા ભાટે: પ્રઙંડ ુરુાથા ઔયલ ડે એ
ઔેલુ ? એભાં નીષ્પતામ તેને ભે અને અવંખ્મ મનીભાં બટઔલું ડે એમ ઔેલું ? આ
પ્રશ્રના અનેઔ ઉત્તય અામા ચે, લી ધભા દીઠ છુ દા છુ દા ચે, અયે , એઔ છ ધભાભાંમ
બીન્નબીન્ન મા એઔથી લધુ ચે ! એઔ ધભાવુત્ર ચે ઔે, એઔ છ વત્મને લીપ્ર ફશુધા–
બીન્નબીન્ન યીતે ઔશે ચે. જ્માયે તાઔીઔ વત્મ ત એ ચે ઔે વત્મ ત એઔ છ, અપય, અલીઙ,
વનાતન, એઔભેલાદ્વીતીમમ્ છ શમ, જ્માયે છે અનેઔ શમ તે ત શમ્ભેળાં અવત્મ છ શમ.
(ઔદાઙ ઔઈ એઔ વીલામ) તદનુવાય, આત્ભા–યભાત્ભાના વમ્ફન્ધ લીમઔ તભાભ વીદ્ધાન્ત
ઔેલ અવત્મ, નીયાધાય ઔ–ઔલ્ના ભાત્ર છ ચે.
[91] વોથી લધુ બમાનઔ, ગૃણાસ્દ, અતાઔીઔ તેભ છ જોકભી ઉઙાય દ્ધતી
ત ભુત્ર ઙીઔીત્વા ચે. ભાનલભુત્ર, ખભુત્ર મા ઔઈ ણ પ્રાણીન ેળાફ એ ત તે દેશ ફશાય
પેં ઔી દીધેર ભાત્ર ઔઙય (લેસ્ટ) ચે. શા, એભાં અભુઔ તેજાફી તત્ત્લ યશે રાં શલાથી,
ફાષ્ણઙાય એટરે ઔે ઙડલાથી અભુઔ રાબ છરુય થામ. જો ઔે એલ ખંદ દાથા ળયીયે
ઙડલા ઔયતાં, ફજાયભાં ભતી અનેઔ છતં ુનાળઔ ઔે ઙેપ્રતીઔાયઔ દલા લાયલી એ લધુ
ડશાણબયે ર તથા વુરુઙીઔય ઈરાછ ખણામ. ઔાયણ ઔે ભુત્રથી અભુઔ ઙભાયખ ણ ઔામભને
ભાટે ત ભટત છ નથી. યન્તુ તાન છ ેળાફ તે ી છલ એ ત વાલ અલૈજ્ઞાનીઔ
અગયીલેડા છ ચે. ઔાયણ ઔે છે ઔઙય આણા ળયીયે ફશાય ઔાઢી નાખ્મ એને ુન: દેશભાં
નાકલાથી આયગ્મ વુધયે એલ તઔા છ વદન્તય કટ ! એનાથી ત શાની છ થામ એ સ્ષ્ટ
ચે. ઔાયણ ઔે એ ઔઙય એ આશાય નથી, અને ઔઙયા નીઔારના દેશતંત્રન ફજો ત લધે છ.
[92] મખ લીળે લીલેઔફુદ્ધીલાદી એલું લધુ ૃથ્થક્કયણ ઔયતાં વભજામ ચે ઔે
મખવભાધી દયભીમાન વાધઔને છે ઔઈ અનુબુતી થતી શમ, તે બરે ને ખભે તેટરી ખશન
શમ ત ણ; એ આ ળયીયની પ્રાઔૃ તીઔ યઙનાતન્ત્રને છ આધીન શમ ચે, એભાં ઔળું છ
અરોઔીઔ, દીવમ યા–અયા છેલા તત્ત્લનું અસ્તીત્લ શતું નથી, ળયીય તથા ભનની ફશાયથી
આલી ઔઈ ળક્તી ઔે તત્ત્લ એભાં પ્રલેળતું નથી. ભનલીજ્ઞાની ઔશે ચે ઔે મખી વભાધી
દયભીમાન, તાના છ ઙીત્તનાં યક્ષ દળાન ઔયે ચે. દા.ત., ઔઈ શે રલાન કુફ વમામાભ
ઔયીને, તાના દેશને ભછફુત અને પ્રકય ળક્તીળાી ફનાલે; ણ આકયે ત એ ળક્તી
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એના તાના દેશની છ ચે, અથાાત્ તેની ળાયીયીઔ ળક્તીન છ એ લીઔાવ ચે. એભાં દીવમ
એલું ઔળું છ નથી – એ આણને વશે રાઈથી વભજામ ચે. ત એ છ યીતે, મખ દ્વાયા ણ
ભનની ળક્તી ધાય ઔે વંબલત: લધે, અથલા ત લધુ પ્રખટ થામ. યન્તુ એલી વલા
અનુબુતી ભુરત: બોતીઔ એલી ળાયીયીઔ–ભાનવીઔ ગટના છ શમ ચે. એભાં ઔઈ
ઙભત્ઔાય નથી. દીવમ અનુબુતીને ભ્રભણા ન ઔશ ત, એ ઔેલ એઔ પ્રઔાયનું રેફર ભાત્ર ચે,
છે એનું તથા તાનું ખોયલ લધાયલા વંફંધીત રખાડી દે ચે.
[93] અન્ધશ્રદ્ધા– પ્રવાયઔ ઢરનખાયાં લચ્ઙે ફંવયીની ભધુયી વુયાલરી છેલાં
ભાધ્મભ, લૈજ્ઞાનીઔ જ્ઞાન આતાં ‘વપાયી’ આદી ખણ્માંખાંઠ્ાં વાભમીઔ અથલા ત ‘નેળનર
જ્મગ્રાપીઔ’ મા ‘ડીસ્ઔલયી’ છેલી ઙેનર પ્રતી આણી ઉચયતી ેઢી લધુને લધુ અબીભુક
થામ, ત છ યાષ્ટ રના બાલી લીળે ઔળીઔ આચી આળા ફંધામ.
[94] નાસ્તીઔલાદના બાલી લીળે ણ એભ ઔશી ળઔામ ઔે, એને વાલાત્રીઔ
સ્થાીત ઔયલ એ ત થડી દુયની લાત રાખે ચે. આભ ચતાં, એટરું ઔશી ળઔામ કરું ઔે વૃષ્ટી
અને ીલનને રખતાં યશસ્મ છેભ છેભ ઉઔેરાતાં છળે તેભ તેભ નાસ્તીઔલાદની વભજાલટબયી
પ્રબાલઔતા અને એલી પ્રબાલઔતાની અવયઔાયઔ તાઔાત નમ્રભાંથી લાછફી અને લાછફીભાંથી
વફ યીતે સ્લીઔામા થતી છળે. કાવ ઔયીને, ીલનને રખતાં યશસ્મ ત ફામટૅઔનરૉી
અને છેનેટીઔ– એન્ીનીમયીંખના જડી લીઔાવને રીધે જડથી ઉઔેરાઈ છઈ યષ્ણાં ચે. દા.ત.,
ઔૃ ત્રીભ ખબાાધાન, ક્રનીંખ, ીલન્ત ઔળનું ઉત્ાદન, શામબ્રીડ વીલ જાત લખેયે નલી નલી
લૈજ્ઞાનીઔ ળધ ‘આત્ભા’ના અસ્તીત્લને કુફ છ ખંબીય યીતે ડઔાયી છ યશી ચે; છે ડઔાય
બલીષ્મભાં ફશુ છ જડથી લીઔાવ ાભળે એ નીશ્ચીત છ ચે. ઔદાઙ રલીન ટપરય છેલા
ઔઈ દૃષ્ટાએ છ એભ ણ ઔષ્ણું ચે ઔે, અત્માય વુધી આણે ઉત્ક્રાન્તીની પ્રક્રીમાનું અનુવયણ
છ ઔયી યષ્ણા શતા; જ્માયે શલે આણે એને પ્રબાલીત અને નીદેળીત ણ ઔયી ળઔલાની
સ્થીતીભાં આલી યષ્ણા ચીએ. ઈશ્વયન આનાથી વફ ઈન્ઔાય ફીજો ઔમ શઈ ળઔે ?
[95] અનાછના ઔણ ઔણ ભાટે પ્રજા લરકાં ભાયે ચે, ત્માયે રાક ભણ ધાન્મ
મજ્ઞભાં શભામ ચે ! આણા ફીનવામ્પ્રદામીઔ પ્રધાન તથા યાછુરુ દયે ઔ ધાભીઔ અને
અન્ધશ્રદ્ધાના ઔામાક્રભભાં ભત ભેલલાની રારઙે શાછય થઈ જામ ચે, આલા વભાયમ્બને
પ્રતીષ્ઠા અાલે ચે અને તે ણ પ્રતીષ્ઠા ભેલે ચે. લી, ઔઈ ધભાાત્ભા, ફાફા, ફાુ,
સ્લાભી પુટી નીઔે ચે અને તેના ઙભત્ઔાયથી ફધાં દુ:કદદય ભટી છળે એલ વમાઔ પ્રઙાય
રાખતાલખતા ઔયે ચે, તેભ છ આલા ઙભત્ઔાયીઔ ુરુ ાચ રાકની વંખ્માભાં પ્રજા અને
ળીક્ષીત વુધ્ધાં ખાંડાંગેરાં થઈ દડે ચે.
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[96] ભાયા ભતે દશે છ પ્રથા, લાંઔડા છેલા યીલાજો અનેઔ યીતે બમાલશ ત ચે
છ, ઉયાન્ત એભાંથી છ ષ્ડીબૃણશત્માનું ાભમ અનીષ્ટ ઉદ્બવમું ચે. ઉયાંત એ નાયી–
ભશીરા જાતીને શીણી તેભ છ દુકીમાયી ફનાલી દે ચે, એને અગ્નીસ્નાન અથલા
આત્ભશત્માની ગય પયછ ાડે ચે. અને ક્લઙીત શત્મા ણ થામ ચે. એઔ ફાછુ , ષ્ડી
વળક્તીઔયણની જુંફેળ ઙરાલલી અને ફીી ફાછુ , દીઔયી ભાટે ભોંગાબાલે લય લેઙાત
રાલલાની દુષ્ટ રુઢીનેમ લખી યશે લું; ચી ષ્ડી ફલાન અથાાત્ વાઙી ભાનલ ફની ળઔળે છ
ઔેલી યીતે ! એ ઙીન્તાન લીમ ચે. ત્માયે આણી છ ભાતા–ફશે ન ઔે ુત્રીના શીતાથે આણે
તેની ઉન્નતી, એભના વુકી ીલન ભાટે, આ ઔુ રુઢી નાફુદ ઔયલાના એઔ યાભફાણ
ઈરાછરુે આંતયજ્ઞાતીમ રગ્ન છ ઔયલું, એલી પ્રતીજ્ઞા રઈએ, ત તે એઔ ભશાન ભાનલવેલા
છ વીદ્ધ થામ.
[97]

છેભ પટાઔડા પડલા ફાફતે લીલેઔ તથા વંમભ જાલલાન ચે, તેભ

દીલાીનાં અબીનન્દન ઔાડા ાઠલલાન યીલાછ વદન્તય ફન્ધ ઔયલા છેલ ચે. ઔાયણ ઔે આ
ઔેલ એઔ ઉઙાય ચે, ફાઔી તભાયા અબીનન્દન–ળુબેચ્ચાથી ઔઈનુંમ નલુ લા શલે આ
દેળભાં, વુક, વભૃદ્ધી, ળાન્તીભાં લીતલાનું નથી ! લી દીત્વલી ઔે નુતનલાાબીનન્દનનાં
ઔાડા, પટાઔડાની છેભ છ, દીનપ્રતીદીન લધુને લધુ ભોંગાં થતાં જામ ચે. ભેં તાવ ઔયી ત ાંઙ
રુીમાથી ભાંડીને તે વ રુીમા વુધીનાં ઔાડા આછે ફજાયભાં લેઙામ ચે.
[98] જાણ ચ ને ઔે આ લા એ ‘ુસ્તઔલા’ ચે ? એ વન્દબે ભોંગાદાટ
અબીનન્દનઔાડાન એઔ વુંદય લીઔલ્ આણને ભે ચે. ભતરફ, ઔે આ લે,
નુતનલાાબીનન્દના ઔાડાને ફદરે ુસ્તઔ બેટ ભઔરીએ !
[99] લડીરની આજ્ઞા નશીં ભાનલાની ભાયી વરાશ વોથી લધુ ત, આ રગ્નની
ફાફતને છ રાખુ ડે ચે : ુન: ુન: ઔશંુ ઔે, મુલાન, ભાફા ઔે લડીરની આજ્ઞાને લળ થઈને,
તભને તાને અણખભતા રગ્ન ઔદાી ઔયળ નશીં ! તભાયી ઈચ્ચા ભુછફના, તભને ખભતા
અને અનુઔુ રાખતા ાત્ર વાથે છ સ્લમંલય ઔયજો ! છયા નોંધી રેજો, લડીર કાવ નોંધે ઔે,
સ્લમંલય એ આણી છ પ્રાઙીન બાયતીમ આમા વાંસ્ઔૃ તીઔ યમ્યા ચે. ભાટે છ ઔણે જ્માયે
ભત્સ્મલેધ ઔયલા ભાટે ફાણ તાક્મું, ત્માયે દ્રોદી ઔાયી ળઔી ઔે, ‘નશીં યણં તે વુતુત્રને !’
લીઙાય ત ઔય ઔે , શયે ઔ ક્ષેત્રે આણં ઔેટરું ફધું ઉંડું અધ:તન થમું ચે ! ુત્રી ભાટે સ્લમંલય
મછનાયી એ પ્રજા આછે ફારગ્નભાં તથા લાંઔડા–ભાંઔડાભાં ખફડી ડી, ખયઔી ખઈ...’
અનુક્રમણીકા
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05
જ્યોતીવ
[100] લીજ્ઞાને ખુરુત્લાઔાણની ળધ ઔયી એને આધાયે જ્મતીીને લી
અન્મ એઔ પાલતી દરીર છડી ખઈ : ઙન્દ્રના આઔાણથી જો વભુદ્રભાં બયતી ઙઢતી શમ ત
એની ભાનલદેશ ઉય ણ અઙુઔ અવય થામ; ઔાયણ ઔે ભાણવના ળયીયભાં ણ વીત્તેય ટઔા
ાણી યશે રું ચે. આભ જ્મતીીને એભની વમાઔ ચેતયીંડીન એઔ નલ છ નુવક ભી
ખમ. છુ ઠ્ઠ : ઔાયણ ઔે ઙન્દ્રના આઔાણથી બરબરાં તાલભાં, તયણઔુ ંડભાં ઔે ગયનાં
ખા–ભાટરાંભાં ણ બયતી નથી ઙઢતી, ત ચી ભાનલ દેશભાં યશે રા અલ્ ાણીને ત એ
ઔેભ ઔયીને કબાલી ળઔે ? શઔીઔતે ઙન્દ્રના ઔેલ આઔાણ ભાત્રથી દયીમાભાં બયતી નથી
છ આલતી અને જો એભ શમ ત યછેયછ એઔ વયકી છ બયતી ઙડલી જોઈએ; ઔાયણ ઔે
ઙન્દ્ર ત યછ છ આઔાળભાંથી વાય થામ ચે. યન્તુ લૈજ્ઞાનીઔ ઔાયણ બીન્ન છ ચે :
વભુદ્રભાં બયતી ત ઙંદ્ર અને ૃથ્લીના ખુરુત્લાઔાણની અભુઔ અલસ્થાને યીણાભે ઉત્ન્ન
થતા ‘બયતી–ફ’ (ટાઈડર પવા)ને યીણાભે આલે ચે અને તે ઔેલ ભશાવાખયભાં છ.
ઙન્દ્રનું ખુરુત્લાઔાણ ભાનલદેશ મા ભાનલીલન ઉય ઔળ છ નીણાામઔ પ્રબાલ ાડી ળઔતું
નથી. ચતાં ધાય ઔે ગ્રશનું ખુરુત્લાઔાણ ભાનલ ઔે પ્રાણીના દેશને અસ્લસ્થ ઔયતું ણ શમ,
તમ તે ઔેલ આયગ્મને અવય ઔયી ળઔે એ વભી ળઔામ. યન્તુ રગ્નમખ, તી–ત્ની
લચ્ઙેની રેણદેણ, વન્તાનમખ, સ્થાલય–છખ
ં ભ ભીરઔત, રટયી, નઔયી, પ્રેભ–યભાન્વ ઔે
ઔટા–ઔઙેયીના કટરા છેલી ભાનલવીાત વમલસ્થા ઉય ખુરુત્લાઔાણ તે ઔેલી યીતે અને ળી
અવય ાડી ળઔે ? યન્તુ ભાણવને ભુયક ફનલાનું શમ્ભેળાં ખભે છ ચે, એટરે ળું થામ ?
[101] જ્મતી લીજ્ઞાન નથી, અજ્ઞાન ચે, એન વઙટ ુયાલ ત એ છ ઔે
એના અજ્ઞાન યઙનાઔાય ફાડા પક્ત ાંઙ છ ગ્રશને કી ળઔેરા. લી, એઔ તાયઔીંડ
એલા વુમાને તેભ છ ૃથ્લીના ઉગ્રશ એલા ઙન્દ્રને ણ તે ‘ગ્રશ’ છ ખણીને ઙારતા. નયી
આંકે આલું ફધું નીયીક્ષણ ઔયી, એનું ખણીત યઙલા ફદર, તેને આણે આદયુલાઔ છરુય
ધન્મલાદ આીએ; યન્તુ તેનાં પજ્મતીનાં ીલનસ્ળી ફનતાં તાયણને વત્મ ભાનીને,
વભાછને ભાથે લણજોઈતી, ફીનછરુયી આત્તી ત જીંઔી ળઔીએ છ નશીં. અલૈજ્ઞાનીઔ એલી
જ્મતીલીદ્યાના પ્રઙાયથી, વભાછભાં લશે ભ, અન્ધશ્રદ્ધા, નવીફલાદ તેભ છ પયે ફી
ઠખધંધાનું લઙાસ્લ લધળે; એલી વઙટ આખાશી જ્મતીની ભદદ લીના છ ાઔી થઈ ળઔે.
યાશુ ને ઔેતુ છેલા ત ઔઈ ીંડ છ અલઔાળભાં નથી, જ્માયે મુયેનવ, નેચ્મુન અને પ્રુટના
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ગ્રશની શસ્તીની ત ભુદ્દરે જાણઔાયી છ આ ઔારવાેક્ષ લીદ્વાનને શતી નશીં ! આ તથ્મના
ઉરક્ષભાં ચી, પજ્મતી વત્મ ઔે આધાયબુત વંબલી છ ક્માંથી ળઔે ?
[102] માદ યાક ઔે, પ્રાઙીન બાયતભાં પરજ્મતી ળાષ્ડ શતું છ નશીં. ઔેટરાઔ
ંડીત– વંળધઔના ભતે ત એ લીદ્યા ફશાયથી પ્રાઙીન ભીવય, ફેફીરન ઔે ગ્રીવથી આમાત
ઔયે રી ચે. એન ુયાલ એ છ ઔે, યાભામણભાં, વીતાી ખુભ થતાં, યાભ એની ળધ ભાટે ઔઈ
જ્મતીીને ુચલા નથી છતા ઔે ાંડલ – દ્રોદીના રગ્ન ાઔાં ઔયલા ભાટે છન્ભઔુ ંડી
ભેવમાન ઔઈ ઉલ્લેક ભશાબાયતભાં જોલા ભત નથી. એથી ઉરટુ,ં ઔણા ત વખલા જાશે ય
ઔયે ચે ઔે, ભાય છન્ભ બરે દૈલને આધીન શમ; ઔીન્તુ ભારું ીલનઔામા ત ભાયા ુરુાથાને છ
લળ ચે. લેદ–ઉનીદભાં ણ પરજ્મતી ળાષ્ડન ઔઈ ઉલ્લેક છ નથી…!
[103] આણાં અલઔાળમાન આછે ત અન્મ ગ્રશની ભુરાઔાતે છઈ શોંચ્માં
ચે. અને ગ્રશ લીળેનું વત્મ એથી મથાથા જાણલા ભળ્ું ચે, ત્માયે લૈજ્ઞાનીઔ યીતે વીદ્ધ થઈ
ઙુક્મું ચે ઔે ગ્રશ ભાનલીલન ઉય વમક્તીખત ઔે વાભુશીઔ એલ ઔઈ છ પ્રબાલ ાડી ળઔતા
નથી. ફાઔના છન્ભ વભમને ગ્રશ વાથે ઔળ સ્થુ મા વુક્ષ્ભ વમ્ફન્ધ શમ, એલાં તયંખ,
આન્દરન ઔે ઉજાા લીજ્ઞાનને ઔદાી જોલા–અનુબલલાં ભળ્ાં નથી, ઔયડના ઔયડ ભાઈર
દુય આલેરા ગ્રશ તથા નક્ષત્રની અભુઔ સ્થીતી ઔે ખઠલણી, જાતઔના બાલીને ઔળી અવય
ઔયે , એલ ઔઈ તન્તુ ઔે એલા ઔઈ પ્રથભદળી ુયાલા લીજ્ઞાનને ભળ્ા નથી. એ છ યીતે,
ઙગડીમાં ઔે ભુશુતા છેલાં વભમ–લીબાછન ળુબ અથલા અળુબ નીલડે, એલ ઔઈ ઔામા–
ઔાયણ ન્મામ લીજ્ઞાનથી વીદ્ધ થમ નથી. લી, જ્મતી યાશુ તથા ઔેતુનું છે સ્થાન દળાાલે ચે,
તદનુવાયના ઔઈ ગ્રશ આણી વુમાભાાભાં જોલા ભતા નથી, જ્માયે છે ગ્રશ કયે કય
અસ્તીત્લ ધયાલે ચે, તે મુયેનવ, નેચ્મુન તથા પ્રુટનું જ્મતીભાં ઔળું સ્થાન છ નથી ! એનું
ઔાયણ એ છ ઔે જ્મતીળાષ્ડના યઙનાઔાય આ ગ્રશના અસ્તીત્લ ફાફત ઔળું છ જાણતા
નશતા. આણા ુલાજો, આણી વયકાભણીભાં, લૈજ્ઞાનીઔ દૃષ્ટીએ ગણા લધુ અજ્ઞાન શતા.
ટુઔં ભાં, જ્મતી એ લીજ્ઞાન ત નથી છ, ઉયાન્ત એઔ ‘ળાષ્ડ’ તયીઔે ણ તે છુ ઠ અને પયે ફ
ચે. આલા લીમને જો મુનીલવીટીના અભ્માવક્રભભાં સ્થાન ભતું શમ, ત્માયે ળીક્ષણક્ષેત્ર,ે
લીજ્ઞાન ઔૉરેજોભાં અને લીળેત: અધ્માઔ આરભભાં ત લીયધન લીયાટ કબાટ ભઙી
છલ જોઈએ.
[104] ગણા રઔ લીજ્ઞાનની ટીઔા ઔયે ચે અને એની ભમાાદા ઙીંધે ચે : લીજ્ઞાન
વભગ્રરુે તથા લીળા દૃષ્ટીએ જોતું નથી, તે ઔંટાાછનઔ ચે ઔે તટસ્થ ચે, રાખણીશીન અને
નીદામ ચે... લાસ્તલભાં આ ફધા છ આક્ષે ધયાય અવત્મ ચે. તત્ત્લત: જોઈએ ત, લીજ્ઞાન ત
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દમાુ ચે, ભામાુ ચે, ભાનલીનાં દુ:ક અને ભુશ્ઔેરી દુય ઔયલાનું ઔામા લૈજ્ઞાનીઔ
ળધકભાં અગ્રસ્થાને યશે ચે, દા.ત., તફીફી લીજ્ઞાન. એ વીલામ ણ લીજ્ઞાનને પ્રતાે,
ભાનલ–ીન્દખી અનેઔખણી વુકી, ળાન્ત, વય, આયાભુણા તથા વાધન–વખલડથી બયુય
ફની ચે. ભાનલજાત અનેઔ ીલરેણ યખને ીતી ળઔી ચે, અને એની આમુ ભમાાદા કુફ લધી
ચે. આશાય તથા અન્મ ીલનછરુયી ઙીજોનું ઉત્ાદન ણ કુફ લધ્મું ચે, અને શી ત
રેફયે ટયીભાં પ અને અનાછ ઔલલાના વપ પ્રમખ થઈ યષ્ણા ચે, છેથી દયે ઔ ઙીછનું
ઉત્ાદન શજાયખણં લધી ખમું શળે એ દીન દુય નથી... લીજ્ઞાન ીલનને બખલાદી ફનાલે ચે,
એલ ણ આક્ષે થામ ચે. શી ત આણે ીલનનાં વુક, વભૃદ્ધી અને આનન્દ બખવમાં છ
નથી. અને ફીછુ ,ં ઉમુાક્ત આક્ષે ઔયતાં શઔીઔતે ત, જાતે બખલીરાવભાં આટતાં
સ્થાીત શીત ચે, છે બાયતીમ પ્રજાને ઔામભ ભાટે અજ્ઞાન, અબણ, લશે ભગ્રસ્ત, દયીદ્ર,
પ્રભાદી, નવીફલાદી તથા અન્ધશ્રદ્ધાુ છ યાકલા ભાંખે ચે, એ રઔનું આ કતયનાઔ ઔાલતરું
ચે.

♦
અનુક્રમણીકા
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06
નીરીશ્વરળાદ
[105] ફા યે , ઔેટઔેટરાં દેલદેલી ! આ દેળભાં ઔેલ ભાનલીના
લવતીલીસ્પટની છ વભસ્મા નથી, દેલલીસ્પટની વભસ્મા લી ખંબીયતય ચે ! ફીી લધુ
દુ:કદ શઔીઔત એ ઔે, આસ્થા, લશે ભ તથા ફાધા ફાફતે આદીલાવી અને ઉછીમાત ફધા છ
વયકા ! શા, દેલનાં નાભન પયઔ કય.
[106] શલે છે ચે છ નશીં, એલા ઈશ્વયની ભાન્મતાના સ્લીઔાયથી વભાછને થતી
શાની પક્ત નાભલ્લેકથી છ ટુઔં ભાં છ ઙીંધી રઈએ : બવમ, અતીવભૃદ્ધ તથા દરતના
દુરુમખ ઔયતા ાકંડી ખુરુ તથા આશ્રભના અનાઙાય – દુયાઙાય, જ્માયે 70 ટઔા
બાયતીમ પ્રજાછનને ેટ ુયતું કાલાનુંમ નથી ભતું અને ભાથે ચાયા લીના, 30 ટઔા
ભાણવ, ઔુ ભાં ફાઔ વશીત ઉગાડાં આબ નીઙે ડી યશે ચે, ત્માયે અફજોનાં ભન્દીયને
ચપ્નબખના બખલીરાવ ફખાડ, માત્રાુ, દમાત્રાુની નીયથાઔ તથા જોકભી બીડ,
ધક્કાભુક્કી, ઔઙડાતપડી /અપડાતપડી અને વંખ્માફંધ ભત, ફારદીક્ષા અને જાશે ય ભાખય
રુંધતા બવમ લયગડા, ચેતયીંડી અને ળણ, ફેપાભ કઙાા, દાફદફાણ અને ધાઔધભઔી,
પ્રાથાનાભાં વભમન ભીથ્મા ફખાડ, ઉત્વલનાં ઢરનખાયાં, પ્રદુણ અને ધ્લનીપ્રદુણ,
ઙભત્ઔાય તથા ભન્ત્રતન્ત્રન પ્રબાલ, રુચ્ઙા–ઢોંખી ફાલાનાં ટાં અને બીકાયીનાં જુંડ ,
ઉંઙનીઙના બેદ... લખેયે લખેયે અવંખ્મ અનીષ્ટ ઈશ્વયના નાભે વમાઔ ચે અને ભાનલજાતની
વુક–આનન્દ પ્રતીની લૈજ્ઞાનીઔ પ્રખતીને રુંધી યષ્ણાં ચે. ત્માયે ‘એગ્નસ્ટીઔ’ ફની છઈ, ઙુ
યશે લું, એ ખુન છ ખણામ ને ?
[107] લાસ્તલભાં, આ લીશ્વભાં ઔભાન ઔઈ વીદ્ધાન્ત છ પ્રલતાભાન નથી. જો ઔઈ
આલ નીણાામઔ વીદ્ધાન્ત શમ ત તે એઔ છ ચે અને તે ફન વીદ્ધાન્ત. અને ફન એલ
અતી ફલાન વીદ્ધાન્ત સ્લમમ્ ઈશ્વયનેમ ખાંઠત નથી... ભતરફ ઔે ઈશ્વય નથી છ, અથાાત્
એ ઔેલ એઔ ઔઔલ્ના છ ચે. એટરું છ નશીં; યન્તુ બાયે અનીષ્ટઔાયઔ, શાનીઔાયઔ
એલી એ ઔઔલ્ના ચે. યીણાભે યૅ ળનારીસ્ટ ઔદીમે ઈશ્વયનું અસ્તીત્લ સ્લીઔાયી ળઔે
નશીં, અને એના ઈનઔાય યત્લે તે ઙુ યશી ળઔે ણ નશીં.
[108] ઔરુણ ઔશાણી ત આછે ઔડદની ઔયલી ચે, જ્માં ભી શતી, ફારલીજ્ઞાન
ઔોંગ્રેવ ! ચતાં લીજ્ઞાનની શીભામતથી છ શ્રતા ઉશ્ઔેયાઈ ખમા, છેભાં ભટા બાખના ત
ળીક્ષઔ છ શતા અને ગણા ત લી લીજ્ઞાનના ળીક્ષઔ ! તેન ઉશ્ઔેયાટ શત : યભણબાઈ,

http://govindmaru.wordpress.com

66

તભે ઈશ્વયભાં ઔેભ નથી ભાનતા ? ફીજો લધાયે ઉગ્ર પ્રશ્ન શત ભાયી એ દયકાસ્ત ઔે,
પ્રાથાના ફન્ધ ઔય, અને એને ફદરે એ વભમન વદુમખ લીદ્યાથીને લીજ્ઞાનની
જાણઔાયી તેભ છ અદ્યતન ભાશીતી આલાભાં ઔય. લીજ્ઞાનના ળીક્ષઔએ ત આલી
દયકાસ્તને લધાલી રેલી જોઈએ; ઔાયણ ઔે પ્રાથાનાથી ઔઈ રાબ થત નથી; ફરઔે નુઔવાન છ
નુઔવાન ચે. યવેર ઔશે ચે ઔે, ઔઈ ણ વમક્તી જો તે સ્લભાની શમ અને આત્ભખોયલ વેલતી
શમ, ત ઔદાી ઈશ્વયને પ્રાથાના ઔયે નશીં; ઔાયણ ઔે એ માઙઔલેડા, બીકાયીલેડા શલાથી,
કુભાયીલાા ુરુ ભાટે તે છયામ ળબાસ્દ નથી. ઉત્તભ ીન્દખી જ્ઞાન, શીમ્ભત તથા પ્રેભથી
ગડી ળઔામ ચે, ખે ડીને બીકભંખી પ્રાથાના ઔયલાથી મા પ્રાથાના ઔયાલલાથી ભાણવ
યલળ, નભારા અને ભામઔાંખરા ફની જામ ચે.
[109] વાક્ષાત્ઔાય એટરે ભ્રભણા – hallucination એ શઔીઔત લૈજ્ઞાનીઔ તેભ
છ ભનલૈજ્ઞાનીઔ યીતે વીદ્ધ થમેરી ચે. તદનુવાય પ્રસ્તુત વંત –ભશંત નીયન્તય યટણા તથા દૃઢ
ભાન્મતાને ઔાયણે ભાનવીઔ ભ્રભણાન બખ ફનતા શમ એ છ ળક્મ ચે; ફીી ઔઈ
લાસ્તલીઔ ળક્મતા આલાં દળાન ઔે વાક્ષાત્ઔાય ભાટે વંબલતી છ નથી. આ દૃષ્ટીએ, વંત–
ભશંત ભુકા ન શમ, તમ ભાનવીઔ ફીભાયીના દદી ણ ન છ શમ એલું ઔણે ઔષ્ણું ?
શઔીઔતે, ભનલીજ્ઞાનનું એઔ તાયણ ત ઔંઈઔ એલું ચે ઔે ભટા બાખના ભશાુરુ ઔઈ ને ઔઈ
ભાનવીઔ યખના યખી શતા. ઉયાન્ત આધ્માત્ભીઔ ુરુન અબીખભ ફશુધા લૈજ્ઞાનીઔ નથી
છ શત, તેનું એ ક્ષેત્ર છ નશીં; એટરે બોતીઔ વત્મ ઔયતાં ભ્રાભઔ ભાન્મતાભાં છ
તેને લધુ યવ શમ ચે.
[110] Absence of evidence is not the evidence of absence એ વુત્ર
અથાાત્ ુયાલાન અબાલ તે લસ્તુના અબાલન ુયાલ નથી – એલી દરીર આસ્તીઔ દ્વાયા,
ઈશ્વયના અસ્તીત્લના વભથાનભાં લાયંલાય પખાલલાભાં આલે ચે, ત્માયે વખલડતાુલાઔ એ
લીવયી છલામ ચે મા લીવાયી દેલામ ચે ઔે, ુયાલાના ણ ફે પ્રઔાય ચે: (1) શઔાયાત્ભઔ અને
(2) નઔાયાત્ભઔ. જો આ નઔાયાત્ભઔ negative ુયાલાને ધ્માનભાં રઈએ ત absence of
evidence ન પ્રશ્ન છ ઉદ્બલત નથી. અથાાત્ અવંખ્મ ભતા નઔાયાત્ભઔ ુયાલા એ ની:ળં ઔ
તથા નક્કય evidence of absence છ ચે. ટુઔં ભાં, ઈશ્વય ચે એલ એઔ ણ શઔાયાત્ભઔ
ુયાલ નથી ભત, જ્માયે ફીી ફાછુ , તે નથી એલા અવંખ્મ નઔાયાત્ભઔ ુયાલા ડખરે ને
ખરે ભતા છ યશે ચે.
[111] આઈન્સ્ટાઈને ઔદી ણ તે આકયી લાસ્તલીઔતા ાભી ળક્મા ચે,
એલ દાલ ઔમય નથી અને તેએ લીશ્વની લાસ્તલીઔતાન ઔદાી ઈનઔાય ઔમય નથી.
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તેએ છડ–ઙેતનના દ્વ ૈતને આકયી ણ રેકાવમું નથી. એટરે આઈન્સ્ટાઈનની આધ્માત્ભીઔ
અનુબુતી આ લીશ્વની અઔ યશસ્મભમતા, અખાધ લીયાટતા, લીલીધતા અને એઔરુતા
યત્લેન લીસ્ભમબાલ તથા લીશ્વના વંઙારન ાચની વુલીયાટ ળક્તી પ્રત્મેન અશબાલ છ
વમક્ત ઔયે ચે, છે ુણાત: સ્લસ્થાતાુલાઔ તે ઔયે ચે. જ્માયે ુલાનાં પ્રાઙીન દળાનથી પ્રબાલીત
ઔાપ્રા આ લીશ્વની લીલીધતાને; ળંઔયાઙામાીની છેભ ઔેલ ભ્રભણા ઔે અલીદ્યા–અજ્ઞાન
ભાનલાની શદ વુધીની ભાનવીઔતાન બખ ફને ચે; છેને આણે ભ્રાભઔ આધ્માત્ભીઔ
અનુબુતી (ઈલ્મુજન) છ રેકલી યશી, છે સ્લસ્થ વબાનતાની નશીં; ગ્રસ્ત અબાનતાની છ
દ્યતઔ ખણામ.
[112] ઈશ્વયની ઔલ્ના ઔયતાં, છે લીળેણ ભાણવે એને ભાટે પ્રમજ્માં ચે, એ
લાસ્તલભાં ત ભાનલભનની ઈચ્ચા, લૃત્તી તથા ભશત્ત્લઔાંક્ષાનું છ પ્રતીફીંફ ચે: દા.ત.,
ઈશ્વય વલાજ્ઞ, વલાળક્તીભાન, વલાવમાી, અનાદીઅનંત, અકીર–અલીબાજ્મ, અબોતીઔ
ઐથાત્ અદૃષ્ટ ળક્તીરુ ઔે અખમ્મ – અઔ આદી ચે, એલી વલા બાલના –
લીબાલના ભાટે ઔઈ નક્કય ુયાલા નથી, એ ત પક્ત ભનુષ્મની આઔાંક્ષા ઔે ભશે ચ્ચાન
ડગ છ યછુ ઔયે ચે એટરું છ નશીં; આ વંવાયભાં છ ઔેટરાઔ ભનુષ્મને તે એલા વત્તાસ્થાને
લીયાછભાન છુ એ ચે, દા.ત., યાજાભશાયાજાને જોઈને, તેને બ્રષ્ઢાંડના ઔઈ વમ્રાટની આલી
અરોઔીઔ અને અભમાાદ ળક્તીની ઔલ્ના સ્પુયી શઈ ળઔે. ઈશ્વયનું ભુતા સ્લરુ, સ્ષ્ટ આઔૃ તી
ઔે ુણા ખ્માર ાભલાભાં ભાનલની ભન:ળક્તીની ભમાાદા નડે ચે, છેથી તેને આલી તેલી
અસ્ષ્ટ ઔલ્નારીરાભાં યાઙલાનું પાલતું આલે ચે.
[113] બખલાન અને બુતપ્રેત લચ્ઙે ઔળ છ પયઔ નથી, ઉબમ ભાન્મતાન છ
લીમ ચે અને ઔઔલ્ના ચે. ભાણવનું ભન છ એલું ચે ઔે તેને યશસ્મભમ તથા અટટી
લાત ખભે ચે. દા.ત., ઔઈ દુ:કીમાયી ફશે નને પે પરું આલતું શમ મા ત ઙીત્રલીઙીત્ર દૃશ્મ
દેકાતાં શમ, ત્માયે એ ભાનવીઔ ફીભાયી ચે – એભ વાદું વત્મ સ્લીઔાયી રેલાભાં સ્લછનને
ભજા ળી આલે ? એને ફદરે પરાણ પરાણ અલખતીમ આત્ભા એના દેશભાં પ્રલેળે ચે;
ઔાયણ ઔે ેરાની લાવના અધુયી યશી ખઈ શતી... પ્રેતવૃષ્ટી ઔેલી ચે, એની ળક્તી ળી, નીમતી
ળી, એન ઉદ્ધાય ઔઈ યીતે ? અને ચી ત આત્ભા, ભૃત્મુ, ઔભાન ફદર, ુનછાન્ભના નીમભ,
ફવ અવત્મની અલીયત બયભાય ઙારુ ! ભુ ઔલ્ના અથાાત્ ભુ અવત્મ તે આત્ભા–
યભાત્ભાની ઔલ્ના. અને તઔાળાષ્ડન નીમભ ચે ઔે એઔ અવત્મ વીદ્ધાન્તભાંથી ક્રભળ:
ફશુલીધ અવત્મ તાયણ છ પ્રખટે. તદનુવાય ઉયની યશસ્મભમ ઔલ્ના એઔ ચી એઔ
પ્રખટે છ અને ત્માયે છ ભાણવને એભાં ભજા આલે.
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[114] આ બ્રષ્ઢાંડભાં ઔઈ અખઙય, અરોઔીઔ, વલાળક્તીભાન, આમછઔ–
વંઙારઔ, વલાજ્ઞ તથા વબાન–ઙેતનામુક્ત વલયયી તત્ત્લ અસ્તીત્લ ધયાલતું છ નથી. એને
ફદરે, પ્રઔૃ તીનાં યીફ તથા તત્ત્લ, એના ભુબુત ખુણધભા અનુવાય છડ અને અંધ ખતી
ઔયતાં શલાથી છ, ઔેલ અઔસ્ભાતે આ વૃષ્ટી આલી ઉદ્બલી ચે, અને જ્માં વુધી એલા
વાનુઔુ અઔસ્ભાતની શાયભાા ઙારતી યશે ળે, ત્માં વુધી છ એ ટઔળે. એને ટઔાલનારું મા
ટઔાલલાભાં વશામબુત મા ઔૃ તનીશ્ચમી એલું ઔઈ અસ્તીત્લ ચે છ નશીં, ચી નૈતીઔતાનું ળાવન
ઈશ્વય મા ધભાને શસ્તઔ શમ, એભ ભાની છ ઔેલી યીતે ળઔામ ?
[115] ઈશ્વયભાં ન ભાનલાના નીણામ ય આલલું, નીયીશ્વયલાદી ફની યશે લું, એ
કયે કય ુખ્ત લીઙાયણા, ફૃશદ્ જ્ઞાન, તીક્ષ્ણ લીલેઔફુદ્ધી તથા ઠયે ર વત્મનીષ્ઠાનું છ યીણાભ
ચે. એભાં આઔા–ઉતાલા થમે ન ઙારે.
[116] ઔઈ ણ ખતીભાન દાથા ફની ભદદ લીના આભેે સ્થીય થઈ
ળઔત નથી. આ લીધાન ૃથ્લી ય વભછલું એટરા ભાટે ભુશ્ઔેર ચે ઔે , તભે જ્માયે એઔ દડાને
ધક્ક ભાયીને ખતીભાન ઔય ચ; ત્માયે થડે દુય છઈને તે આભેે અટઔી જામ ચે; એલું રાખે
ચે. યન્તુ કયે કય તે આભેે ત નથી છ અટઔત. એથી ઉરટુ,ં શલાન અલયધ તથા
વાટી વાથેનું ગાણ આદી ફાષ્ણ ફ છ એને ખતી ઔયત અટઔાલી દે ચે. અવીભ
અલઔાળભાં આલાં ઔઈ અલયધઔ યીફ નથી; એથી એઔ લાય ખતીભાં આલી ખમેરા ીંડ
આભેે થંબી ળઔતા નથી અને અનંત ઔા વુધી એની એ છ અલસ્થાભાં ભ્રભણ ઔમાા ઔયે
ચે. આ નીમભ ભુછફ છ, ૃથ્લી તથા બ્રષ્ઢાંડ નીયન્તય પયતું યશે ચે, અને એને અન્મ ઔઈ
યીફ નશીં અટઔાલે, ત એ આભ છ અનંત ઔા વુધી પયતું યશે ળે , અને એભ અફજો લા
ત થઈ ણ ખમાં. એભાં ઔઈ ભશાન ઔે દીવમ ળક્તીની ભદદની છરુય નથી.
[117] ંદય–લીવ અફછ લય ુલે, આ અવીભ બ્રષ્ઢાંડભાં છભા થમેરું ધુનું
વુલીયાટ લાદ એના તાના છ ખુરુત્લાઔાણ–ફે વંઔઙાતું ખમું અને એથી પ્રઙંડ ખયભી
ઉત્ન્ન થતાં પાટી ડ્યું – એ ચે ફીખ ફેંખની, પ્રઙંડ લીસ્પટની થીમયી. આ ધુનું લાદ
ક્માંથી આવમું મા ત લી એનીમ ુલે છે ઉજાા શતી એ ક્માંથી આલી ? – એ ઔઈ છ ઔશી
ળઔે નશીં છ. ફીખ ફેંખન ણ ઔઈ ઐતીશાવીઔ ુયાલ ભી ળઔે નશીં, ઔેલ બ્રષ્ઢાંડની
લતાભાન યીસ્થીતીને આધાયે છ આલ ઔઈ લીસ્પટ થમ શલાની વંુણા ળક્મતા ઔલ્ી
ળઔામ ચે. ઔાયણ ઔે અફજો તાયા ચીલત્તી ખતીએ આ અવીભ અલઔાળભાં અલીયાભ
બાખી યષ્ણા ચે. એ નક્કય લીજ્ઞાનથી ખઙય એલું દૃશ્મ એભ ુયલાય ઔયે ચે ઔે , ક્માયે ઔ ત આ
ીંડ ઔળાઔ ફ લડે પંખામા શળે છ. વાથે વાથે છ ખુરુત્લાઔાણન નીમભ ણ અપય
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વત્મ ચે; એ છ યીતે, વંઔઙનથી ઉષ્ણતા ઉત્ન્ન થામ, એ ણ અપય નીમભ ચે અને પ્રઙંડ
ખયભીને યીણાભે દાથા પાટી ડે. –એ ણ લીજ્ઞાનન એલ છ અપય નીમભ ચે. આ ફધું
રક્ષભાં રેતાં ફીખ ફેંખની ળક્મતા ગણી આધાયબુત રાખે ચે; તેભ ચતાં લીજ્ઞાન આલી ઔઈ
ગટનાને આકયી વત્મ ભાનતું – ભનાલતું નથી; ઔઈ અન્મ ળધ થામ ને તાની ભાન્મતા
કટી ઠયે , ત્માયે લીજ્ઞાન ત ઉત્વલ ભનાલે ચે. આકયી વત્મ ળધ્માન દાલ ત અધ્માત્ભ છ
ઔયે ચે; છે લી ફશુધા અવત્મ ઠયે ચે અને ત્માયે તેની રાખણી દુબાઈ જામ ચે. એથી બ્રુન
ઔે ખેરેરીમ છેલા વત્મળધઔને વત્મના કટા દાલેદાય એલા ધભાખુરુ બમંઔય વજા
પટઔાયે ચે. ફીી ફાછુ , ૃથ્લી ખ નથી ઔે તે પયતી નથી – એલા અવત્મન પ્રઙાય
ઔયનાયને લીજ્ઞાન ઔળી વજા ઔયલાની લાત વુધ્ધાં ઔયતું નથી, ઔે એની રાખણી દુબાતી નથી –
એ ચે લીજ્ઞાનની ભશાનતા.
[118]

ઑક્વીછનના એઔ અને શાઈડરછનના ફે યભાણનું વંમછન થતાં

ાણી ફને એ વીદ્ધ અને અપય લૈજ્ઞાનીઔ વત્મ ચે; એભાં ઔદી અવત્મ ઠયલાન પ્રશ્ન નથી.
યન્તુ બ્રષ્ઢાંડની ઔે ૃથ્લીની ઉત્ત્તી છેલી અફજો લા ુલે ફનેરી ગટના ફાફત એલા
એટરા છ અપય નીમભ વીદ્ધ થઈ ળઔે નશીં. યન્તુ ૃથ્લી વુભાયે ણા ાંઙ અફછ લાથી
તાની ધયીની આવાવ તથા વુમા પયતે ઙક્કય ભામાા ઔયે ચે, ઙંદ્ર તથા અન્મ ીંડ ણ
સ્ષ્ટત: ભ્રભણ ઔયતાં દેકામ ચે : તઔા તથા અનુબલ વાથે ણ આ પ્રક્રીમાન ફયાફય
ભે ફેવે ચે. આભ શઔીઔત ઔામાઔાયણ ન્મામ વાથે ફંધ ફેવતી થલાથી, ફીખ ફેંખની થીમયી
લછનદાય વીદ્ધ થામ ચે. યન્તુ આ લીશ્વતન્ત્ર એલું ત અન્ધ તથા વાલ નીશે તુઔ ચે ઔે, ઔઈ
દીવમ મછનાન વીદ્ધાન્ત અશીં ફીરઔુ ર ફંધફેવત થત નથી.
[119]

વત્મ શંભેળાં એઔભેલ તથા અદ્વીતીમ શમ ચે, એઔ વાથે એઔ છ
લીમનાં ફે વત્મ પ્રલતી ળઔે નશીં એ તઔાળાષ્ડન અપય નીમભ ચે. ભાટે એલાં ફે વત્મભાંથી
ઔઈ એઔ મા તે ફન્ને કટાં શમ છ. શલે આ વૃષ્ટીનું વછાન ક્માયે અને ઔેલી યીતે બખલાને
ઔમુું એ લીળે બીન્ન બીન્ન ધભાળાષ્ડભાં બીન્ન–બીન્ન લાત ઔશે લાભાં આલી ચે. એ છ યીતે
ઈશ્વયના સ્લરુ તથા એની પ્રલૃત્તી ફાફતે ણ ફધા છ ધભય છુ દ છુ દ ભત ધયાલે ચે. એન
વીધવાદ તાઔીઔ અથા એઔ છ થામ ઔે આ ફધી છ લાત અવત્મ ચે. ઉત્ન્ન ઔયનાય લીના
ઔળું છ આભેે ઉત્ન્ન થતું નથી, એ વીદ્ધાન્તને આધાયે ઈશ્વયના અસ્તીત્લને અનીલામા
ભનાલલાભાં આલે ચે; યન્તુ ઉક્ત વીદ્ધાન્તનું કંડન એ છ વીદ્ધાન્તને આધાયે આણે ઔયી
ળઔીએ અને, તે ઈશ્વયના વછાનશાયણાની ઔલ્નાને નીયાધાય વીદ્ધ ઔયલા ભાટે છ. ફાઔી
લીજ્ઞાનન નીમભ ત અપય છ ચે ઔે ળુન્મભાંથી ઔળું વજાામ છ નશીં અને ઔાયણ લીના ઔઈ
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ઔામા ઔદી વંબલે ણ નશીં. ભાટે છ આણે ભશાલીસ્પટન – ફીખફેંખન વીદ્ધાન્ત
સ્લીઔાયલ ડે ચે. બ્રષ્ઢાંડની આછે એલી યઙના ચે, અલઔાળી ીંડની છે ખતી ચે એને નક્કય
આધાયે , ંદય–લીવ અફછ લય ુલે ભશાલીસ્પટ થમ શળે એભ ઔલ્ી ળઔામ આભાં ‘આણે
ઔષ્ણું ઔે તેણે ઔષ્ણું, ભાટે સ્લીઔાયી રીધું’ એલા આક્ષે અલીઙાયી ચે. લતાભાન વાક્ષાત
યીસ્થીતી છ આલી બુતઔારીન ગટનાની લીઙાયણીમ વાક્ષી ુયે ચે, ભાટે તે સ્લીઔામા વભજામ
ચે. ચતાં ગણા, કુદ લીજ્ઞાની ણ શી એ ફાફતે ળંઔા દળાાલે છ ચે અને નલ ઔઈ
આધાયબુત તથા ગ્રાષ્ણ વીદ્ધાન્ત ળધાળે ત લૈજ્ઞાનીઔ ભાનવલાી વલા વમક્તી એન
યાીકુળીથી સ્લીઔાય છ ઔયળે; ઔાયણ ઔે લીજ્ઞાનભાં ધભાના છેલા અબીગ્રશ ઔે શઠાગ્રશને
રેળભાત્ર સ્થાન નથી.
[120] ઈશ્વયના અસ્તીત્લ વાભે પ્રાભાણીઔ વંળમલાદીની વોથી ભટી પયીમાદ
ત એ છ યશે ચે ઔે વલાજ્ઞ તથા વલાળક્તીભાન શલા ચતાંમ બમંઔય ાઔૃ ત્મ, અન્મામ,
ત્રાવ, ીડન ઔે દભનના પ્રવંખે તત્ઔા શાછય થઈ તે આલાં દુષ્ઔૃ ત્મ અટઔાલત નથી તથા
એન બખ ફનનાય રાઙાય ભનુષ્મને તે રેળભાત્ર ભદદ ઔયત નથી. આ ત ફશુ કટું
ઔશે લામ, બખલાન છેલા બખલાન ભાટે ત એ છયામ ળબાસ્દ નશીં. અન્મામ ઔે
અત્માઙાયન બખ ફનનાય નીફા વમક્તીને ત છે નુઔવાન થલાનું શતું તે થઈ છ ખમું, ચી
લય ચી એના અયાધીને ‘દૈલી ઔાનુન’ ભુછફ વજા થામ એભાં ેરા બખ ફનનાયને ળું
ભળ્ું ? દા.ત., ફલાન ુરુ ઔે ુરુ એઔ અફા ષ્ડી ઉય ફાત્ઔાય ઔયે ચે, યછેયછ
આલા અવંખ્મ ફત્ઔાય થામ ચે એ શઔીઔત ચે; યન્તુ એભાં વભમવય પ્રખટ થઈ બખલાને
ઔઈ ષ્ડીને ફઙાલી રીધી શમ એલી ગટના અદ્યાી નોંધાઈ નથી. એથી ઉરટુ,ં ફાત્ઔાયન
બખ ફનનાય ષ્ડીને ત એથી ફાઔ ણ છન્ભે – એ ત બમંઔય યીણાભ ઔશે લામ; ઔાયણ
ઔે એભાં ેરા નીદય, નીફા, ભાવુભ ળીળુન ળ લાંઔ ? ભાટે છ, યવેર ઔશે ચે ઔે જો
ફાત્ઔાય ઔે વમબીઙાયથી ણ ફાઔ છન્ભી ળઔતાં શમ ત એન અથા એ છ થામ ઔે
બખલાન ફાત્ઔાય–વમબીઙાયન ટેઔેદાય ચે. અને લી ઈશ્વયની અદારત ત ભાનલ–
અદારત ઔયતાંમ લધુ યે ઢીમા વભજામ ચે. ઔેટરાઔ અયાધીને ત વજા ચેઔ ફીજા છન્ભે
થામ. એભાં ફીઙાયા અયાધન બખ ફનનાય નીદયને ળું લતય ભળ્ું ?
[121] ‘ઈશ્વય શ્રદ્ધા ઔે અનુબલન છ લીમ ચે, એને પ્રમખળાાભાં પ્રખટાલી
ળઔામ નશીં’ એલી ણ એઔ દરીર ઔયલાભાં આલે ચે. અશીં ણ લત પ્રશ્ન એ છ ઔયી
ળઔામ ઔે ‘એલું ળા ભાટે ?’ ણ એન ઔઈ છલાફ છ નથી, એ ત ળાષ્ડ તથા ખુરુએ
સ્લાથાલળ ઔે અજ્ઞાનલળ ઢાલેર ટ ાઠ ચે અને ઙેરા એ લખય વભજ્મે–લીઙામે
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પખાવમે જામ ચે. ણ અત્રે એ પ્રશ્ન એઔ ઔય યાકી, ફીી દરીર ઔયીએ; બુતપ્રેત, ડાઔીની–
ળાઔીની, ભેરડીભાતા છેલાં ભેરાં–બમાનઔ દેલદેલી એ ફધાં ણ આછ મુંત વમક્તીખત
અનુબલના છ લીમ યષ્ણાં ચે, વાક્ષાત્ ઈન્દ્રીમખઙય થમાં નથી, તેભ છ ક્માંમ
પ્રમખળાાભાં બુત પ્રખટાવમું શમ એલું લીજ્ઞાનના ઈતીશાવભાં નોંધામું નથી. ત એથી એભ
છ ભાનલું ડે ઔે બુતપ્રેત ણ અપય અસ્તીત્લ ધયાલે છ ચે; યન્તુ તે ઈન્દ્રીમગ્રાષ્ણ થામ નશીં;
એ શ્રદ્ધાન લીમ ચે. આભ, આ લીવભી વદીના અંત બાખેમ, આણે બુતબુલા, ભેરડી ઔે
ઔારબૈયલ છેલાં બમાનઔ દેલદેલી તથા ભન્ત્રતન્ત્રાદીભાં ણ ભાનલું ડે અને ત ચી બુત
અને બખલાનભાં ળ પયઔ ? લી, બખલાનન અનુબલ ઔયનાયાની વંખ્મા ત પ્રભાણભાં ગણી
ચી ચે, જ્માયે અવંખ્મ અબણ ડળી, નફા ભનની ષ્ડી તથા આદીલાવી
આછેમ બુતપ્રેતન છથ્થાફંધ અનુબલ ઔયી યષ્ણા ચે; ત્માયે શ્રદ્ધાુની દરીર ભુછફ લધુ
શ્રદ્ધેમ ળું ? બુત ઔે બખલાન ?
[122] ભને ત એઔ ભુ  બુ ત પ્રશ્ન છ શમ્ભે ળાં વતાલે ચે અને તે એ
ઔે ઔભા , વાયાં ઔે કટાં ઔયાલે ચે છ ઔણ ? એભ બાયુ લા ઔ ઔશે લામ ચે તે
‘ઈશ્વયની ઈચ્ચા લીના એઔ ાં દ ડું મ પયપયી ળઔતું નથી,’ ત ચી ભનુ ષ્મ ઈશ્વયની
ઈચ્ચા લીરુદ્ધના ઔભા ઔયી છ ઔે લી યીતે ળઔે ? અને તદનુ વાય જો ઈશ્વય છ તભાભ
ઔભય ઔયાલત શમ ત એ અભુ ઔ ભનુ ષ્મ ાવે બું ડા ઔુ ઔભા ઔયાલે ચે છ ળા ભાટે ?
જો ઔયાલત શમ ત એલા દુ ષ્ટ તાપ્રે ય ઔ ઈશ્વયને વત્મમ્, ળીલમ્, વુ ન્દયમ્ ઔશી છ
ઔે લી યીતે ળઔામ ? આના છલાફભાં ખઈ વદીના ઔે તે ુ લે ના અભુ ઔ શ્ચીભી
ઙીન્તઔએ ‘ફ્રી લીર’ (ભુ ક્ત ઈચ્ચા)ન વીદ્ધાન્ત પ્રસ્તુ ત ઔમય ચે , છ ે ભુ છ ફ ઈશ્વયે
ભનુ ષ્મને વીા ને ચી સ્લતં ત્ર તા ફક્ષી દીધી ઔે , ‘તાયી ઈચ્ચા ભુ છ ફનાં ઔભય
ઔયલાની તને વમ્ુ ણા ચુ ટ યશે ળે ! અરફત્ત, ચી એ ફાફત છલાફ ભાં ખ લાભાં
આલળે અને વજા ણ અઙુ ઔ ઔયલાભાં આલળે . ’ આલી મછના ત ફશુ દુ ષ્ટ , ક્રુ ય
તથા ફે લ ઔુ પ ઔશે લામ. એઔ દાકરાથી આ તાયણને સ્ષ્ટ ઔયીએ.
[123] લીશ્વનું વં ઙારન ઔે લ  ફના વીદ્ધાન્ત ય છ થામ ચે , એ છ
યીતે ભાનલ–વં વાયની ખતીલીધી ણ ભુ ખ્મત્લે ફના વીદ્ધાન્તને આધાયે ઙારે
ચે . અત્રે ‘ભુ ખ્મત્લે ’ ળબ્દપ્રમખ ત એટરા ભાટે ઔે ભનુ ષ્મ ફુ દ્ધીળાી પ્રાણી ચે
અને લી તે દમા–ઔરુણા છેલી રાખણી ણ ધયાલે ચે , એથી ગણીલાય અશીં
નીફા  નું ણ યક્ષણ થામ અથલા ત તે ને ન્મામ ભે . અત્રે એમ નોંધલું ગટે ઔે
ભાનલવન્દબે ‘ફ’ ળબ્દભાં ધનફ તથા ફુ દ્ધીફન અથા ણ વભાલીષ્ટ ચે .
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ફીી ફાછુ પ્રઔૃ તી અન્ધ તથા રાખણીશીન એલી અપય વમલસ્થા ચે , છેભાં ફ
એટરે ઔે લ  બોતીઔ ફ છ લીછમી નીલડે ચે . ત્માં ભાનલઔૃ ત ીલનભુ લ્મ મા
નીતીભુ લ્મનું ઔઈ છ સ્થાન નથી. દા.ત., ઔઈ નદીભાં ગડાુ ય ગુ ગ લાતાં શમ, ત
એભાં ઙયરું ટાયા ણ તણાઈ જામ અને વન્ત –ભશાત્ભા ણ તણાઈ છ જામ. શા,
છેને તયતાં આલડતું શમ તે ફઙે , ણ એ ત ફન છ વીદ્ધાન્ત થમ –
પ્રલાશના લે ખ ન વાભન ઔયલાનું ફ. તદનુ વાય એભ ફને ઔે ઙયરું ટાયા ફઙી
જામ અને વન્ત–ભશાત્ભા ડુ ફી ભયે !
[124] આ લીયાટ બ્રષ્ઢાં ડ ભાં એલાં અને ઔ યશસ્મ ની:ળં ઔ ચે છ ઔે છે
શી લીજ્ઞાન ઉઔે રી ળક્મું નથી. ‘ભીસ્ટયીજ નટ મટ વલ્વડ ફામ વામન્વ ’ એલા
અને ઔ રે ક પ્રખટ્યા અને પ્રખટે ચે ; છેભાં રે ભીન્ગ્જની આત્ભશત્મા, ક્ષીના
સ્થાન્તય, ઔે ફમ્મુા ડા ટરા મએં ખ ર છેલાં ાથીલ યશસ્મ ણ વભાલીષ્ટ શમ ચે
અને લીજ્ઞાન શલે ધીભે ધીભે આ યશસ્મ ઉઔે રી ણ યષ્ણું ચે . યન્તુ અભુ ઔ અજ્ઞાત
યશસ્મ લીજ્ઞાને નથી ઉઔે લ્માં ; એટરા ભાત્રથી તે આધ્માત્ભીઔ નથી ફની છતાં , મા
ત એથી ઔાં ઈ આત્ભા–યભાત્ભાનું અસ્તીત્લ આઆ વીદ્ધ ણ નથી થઈ છતું .
એ છ પ્રભાણે પ્રાઙીન ઋીભુ નીએ તાની દીવમ દૃષ્ટીથી આ યશસ્મ ાભી
રીધે રાં , એભ ણ ભાની રે લાની છરુય નથી. તે ભ ના ઔાની વાે ક્ષ તા ભુ છ ફ એ
ભશાત્ભાની વીદ્ધીને આણે અલશ્મ ફીયદાલીએ ! યન્તુ છે ને ૃ થ્લી
તાની ધયીની તથા વુ મા ની આવાવ પયે ચે ; વુ મા એઔ તાય ચે અને ઙન્દ્ર
ઉગ્રશ ચે ; નલ ઔે દવ ગ્રશભાં ન છ એઔ ૃ થ્લીગ્રશ ચે લખે યે ની વાભાન્મ
જાણઔાયી ણ નશતી; તે  દીવમ દૃષ્ટીથી લીજ્ઞાનનાં ખુ ઢ યશસ્મ જાણતા એભ
ભાની રે લું એ લધુ ડત બક્તીબાલ ચે .
[125] ૃ થ્લીન વમાવ 12,800 ઔી.ભી. ચે . આ વમાવના એઔ ચે ડાને
આણે ‘અ’ અને ફીજાને ‘ફ’ ઔશીએ. શલે છે દીલવે ઙન્દ્ર ૃ થ્લીના ‘અ’ ચે ડાની
નીઔ શમ તે દીલવે ‘ફ’ ચે ડા ઔયતાં , સ્લાબાલીઔ છ ચા અં ત ય ભુ છ ફ, ‘અ’
ચે ડા ય તે ના ખુ રુ ત્લાઔા ણ નું ફ લધાયે શમ ચે . યન્તુ ઙન્દ્ર જ્માયે ૃ થ્લીના
ખુ રુ ત્લાઔા ણ ના ઔાટકુ ણે આલે ચે ; ત્માયે ૃ થ્લીનું ખુ રુ ત્લાઔા ણ નીષ્ક્રીમ થઈ જામ
ચે . યીણાભે બયતી રાલનારું તપાલતી ફ–ટાઈડર પવા ઉત્ન્ન થામ ચે ; છે
વભુ દ્રભાં બયતી રાલે ચે . વભુ દ્ર વીલામ અન્મ ઔઈ છાળમભાં બયતી ઙઢતી છ
નથી; ઔાયણ ઔે નાના છવભુ શ ભાટે ટાઈડર પવા ઉત્ન્ન થઈ ળઔે છ નશીં.
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એથી ભાનલદે શ ભાં યશે રા છતત્લને ઙન્દ્ર ઔે વુ મા નું ખુ રુ ત્લાઔા ણ રે ળ ભાત્ર અવય
ઔયી ળઔતું નથી...
જ્મતીળાષ્ડ ગણા છ પ્રાઙીન ઔાભાં ગડામું શતું અને તે લકતના
કખલીદ્ ઋી આછની વયકાભણીભાં ત ગણા અજ્ઞાન શતા; ઔાયણ ઔે
તે  એ વુ મા તથા ઙન્દ્ર ફન્ને ને ગ્રશ ભાન્મા; છ ે લાસ્તલભાં અનુ ક્ર ભે એઔ તાય અને
ફીજો ઉગ્રશ ચે . ૃ થ્લી વુ મા ની આવાવ તથા તાની ધયી પયતે પયે ચે અને તે
ણ એઔ ગ્રશ ચે એમ તે  ફીરઔુ ર નશતા જાણતા; પક્ત ાં ઙ છ ગ્રશને
કતા : ભં ખ , ફુ ધ , ખુ રુ , ળુ ક્ર અને ળની. એ ઉયાં ત છે યાશુ અને ઔે તુ
નાભના ગ્રશ તે  ખણાલે ચે એ શઔીઔતે ચે દ ફીન્દુ  ચે . જ્મતીભાં મુ યે નવ,
ને  ચ્મુ ન ઔે પ્રુ ટન ઉલ્લે ક વુ ધ્ધાં નથી. અને શલે ત કખલીદ એઔ દવભાં
ગ્રશની (છભાઈની નશીં !) ળક્મતામ ઙીંધી યષ્ણા ચે એનું ળું ? ટું ઔ ભાં ,
જ્મતીળાષ્ડન ભુ  ામ છ નીયાધાય, અવત્મ ચે .
[126] ઔભા ન વીદ્ધાન્ત ઔે લ અવત્મ, ભ્રાભઔ, ફે શુ દ ઉયાન્ત
લીવં ખ ત, લીનાળઔ ચે એ જાણલું જોઈએ.. આ વીદ્ધાન્તના પ્રલતા ઔ પ્રાઙીન
ધભા ખુ રુ  તથા એભના વભથા ઔ અનુ મામી... તાનાં લખીમ શીત ભાટે ુ યા
જાગ્રત શતા. તે  વભાછના વલયચ્ઙ લખા ના પ્રતીનીધી શતા. ળાવઔ તથા
ળાવઔલખા ના પ્રત્મક્ષ મા યક્ષરુભાં , તે  વશમખી અને વાથીદાય શતા.
ઔઈ ણ બખે દુ : કીત–ીડીત–ળીત રઔને ળાન્ત, નીષ્ક્રીમ, આત્ભવન્તી...
પ્રાયબ્ધલાદી યાકલાન અને તે ભ ની દુ દા ળા ભાટે છલાફદાય ળાવઔ, ધનીઔ,
ધભાા ઙામય લીરુદ્ધ ફખાલત ઔયતા યઔલાન ાઔ ઈયાદ ધયાલતા લીઙાયઔએ
ઔભા ન વીદ્ધાન્ત યચ્મ અને ઉજાલી ઔાઢે રા દૃષ્ટાં ત લડે . .. તે ને દૃઢભુ ર તથા
વમાઔ ઔયી દીધ.
[127] આત્ભા છેલી ઔઈ સ્લતન્ત્ર ઙીછ ચે છ નશીં, એ લીજ્ઞાનવીદ્ધ
વત્મ ચે . અયે , આછથી ફે અઢી શજાય લા ુ લે ભશી ઙાલાા ઔે ઔષ્ણું શતું ઔે , છુ દા
છુ દા બોતીઔ દાથયના વં મછનથી ઙૈ ત ન્મ આલે ચે ; ફાઔી આત્ભા છેલું ઔઈ
અરખ તત્ત્લ નથી. ભાનલવીા ત મન્ત્ર જોઈએ, ત આ લાત વશે રાઈથી વભજામ.
અને ઔ દાથા – દ્રવમ જોડાતાં , મન્ત્ર ખતી ઔયલા રાખે ચે ; છેભાનું એઔાદ ફખડે
તમ તે ફન્ધ–ભૃ ત ! ચતાં વાભાન્મ તઔા ફુ દ્ધીના અબાલે રઔ દરીર ઔયે ચે ઔે ,
ભૃ ત્મુ ચી દે શ ત તે લ ને તે લ છ યશે ચે , ચતાં શવતું –યભતું એ યભઔડું ઔે ભ
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છડ થઈ જામ ચે ? અયે બાઈ, ધભધભાટ ઙારતી ભટયવામઔરન એઔ પ્રખ
ઉડી જામ તમ તે ઉબી યશી જામ ચે – છડ થઈ જામ ચે ; ફાઔી ત તે આકી છ
એલી ને એલી શમ ચે . નલ પ્રખ નાક એટરે લી ુ ન : ઙારુ ! તે ભ આછે
ભાનલઅં ખનાં ણ પ્રત્માયણ થામ ચે અને ભૃ ત પ્રાણીને વીલન ઔયલાના વપ 
પ્રમખ ણ થામ ચે ; ઔુ દયત ઔયતાં ભનુ ષ્મ લધુ ફુ દ્ધીળાી ચે અને ઔદાઙ
ળક્તીળાી ણ.
[128]

એઔ ભૃ ત દે શ ભાં થી આત્ભા નીઔે ને ચી ળધત ળધત

ઔઈઔ તાી ખબા લ તી ભાદાના મનીભાખા દ્વાયા એના ખબાા ળ મભાં પ્રલે ળી જામ ને
ત્માં ખબા ભાં તાનું સ્થાન છભાલી દે ? ળા ભાટે બાઈ ? એને ઔણ એલ શુ ઔભ
પયભાલે ? અને એ ફધું નક્કીમ ઔણ ઔયે ? આલા તઔા ને , નીદળા ન દ્વાયા
આયણની પ્રક્રીમા ઔશે લામ; અથાા ત્ એઔ ઉદાશયણ ળધી ઔાઢી, ચી ફીી
વમલસ્થા ઉય એનું આયણ ઔયલું . આણે પ્રઔૃ તીના અન્ધ, નીશે તુ ઔ વં ઙ રન
ઉય વશે તુ ઔ એલી ભાનલીમ વમલસ્થાનું આયણ ઔયીએ ચીએ.
[129] ખીતાભાં તભખુ ણી ભાણવનું છે લણા ન આે રું ચે એ બાયતીમ
પ્રજાછનને આફાદ ફં ધ ફે વ તું થામ ચે . વલાા થાા ન્ લીયીતાન્, અથાા ત્ છેના ફધાં
છ ઔાભ અલાં – ઉંધાં શમ તે તભખુ ણી. આભ આણે તભખુ ણી પ્રજા ચીએ અને
કયી કુ ફીની લાત ત લી એ ઔે ફાયે ભાવ ને ફત્રીવે ગડી વત્ત્લખુ ણ નાં સ્તત્ર
રરઔાયનાય અધ્માત્ભ ુ રુ  અને એભના બક્ત છ વોથી લધુ તભખુ ણી પ્રલૃ ત્તી
આઙયે ચે : ફાઔી ભાણવ ભાટે યશે ઠાણ તથા વં ડાવની જ્માં તીવ્રતભ તં ખી ચે ,
ત્માં બખલાન ભાટે ઔઈ ભન્દીય ફાં ધે . ..? એ છ ન્મામે , પ્રસ્તુ ત ખાભનું
ઔભરાચ્ચાદીત અચ્ચદ વયલય વુ ઔાઈ ખમું શતું , જ્માયે આશ્રભ પાલ્મપુ લ્મ શત.
‘શ્રભ’ ગટ્ય અને ‘આશ્રભ’ લધ્મા, ત્માયથી છ આ દે ળ ન ળતભુ ક લીનીાત
આયમ્બામ ચે , શલે ઔઈ આળા નથી !
[130] 19ભી–20ભી વદીન ખા વત્મળધનન, ભાનલજાત ભાટે
પ્રાઔૃ તીઔ, બોતીઔ વત્મ પ્રખટ ઔયનાય એઔ અદ્બુ ત અને વભથા ‘વત્મમુ ખ ’ રુે
આલી ખમ. આણી આ ૃ થ્લી છ વભગ્ર લીશ્વનું ઔે ન્દ્ર ચે અને અકીર બ્રષ્ઢાં ડ
ભાનલીના રાબાથે છ તે ની આવાવ નીયન્તય ભ્રભણ ઔયી, આણી વે લા ફજાલે
ચે . ઈશ્વયે શે તુ ુ લા ઔ છ આલું આમછન ઔમુું ચે . (intelligent design )એલા
વદી ુ યાણા ખ્મારને , એલી ધભા દ ત્ત ભાન્મતાને ઔયનીક્વ અને ખે રે રીમએ
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છુ ઠી ઠયાલી, બોંમબે ખી ઔયી નાકે રી. અને ચી ભાણવ જાતે એ અણખભતું વત્મ
શી ત ભાં ડ ભાં ડ સ્લીઔાયલા ભાં ડે રું ઔે ૃ થ્લી ત એઔ વાભાન્મ ગ્રશ ચે , તે મ વાલ
વાભાન્મ, અફજોના અફજો તાયઔીંડ લચ્ઙે વાલ નખણ્મ એલા છ એઔ તાયા વુ મા
પયતે તે ભ્રભણ ઔયે ચે – એ વત્મ ઙે ન ઙે , ત્માં ત ડાલીને ફીજો છનઈલઢ
પ્રશાય ઔમય ઔે , ભાણવ ઔઈ દીવમ શે તુ વ યનું દૈ લી વછાન છ નથી. એ ત ઙક્કવ
લાનયજાતીભાં થી સ્લફે અને પ્રઙં ડ ુ રુ ાથા થી ઉત્ક્રાન્ત થઈ લતા ભાનરુ ધાયણ
ઔયનાય એઔ પ્રાણી ભાત્ર ચે , ફીજા પ્રાણી છેલું છ ! આ વૃ ષ્ટીના વમ્રાટને સ્થાને
ઔઈ ઈશ્વયે એની વશે તુ ઔ નીભણઔ ઔયી છ નથી; એણે ત પ્રાણી ભાત્રની
પ્રજાતીને રાખુ ડતા વાભાન્મ વીદ્ધાન્તને લળ, અસ્તીત્લ ભાટે ના વં ગ ા દ્વાયા
તાનું ફુ દ્ધીફ લીઔવાવમું ચે . લાનય –અલસ્થાથી છ તે ફે ખ ઉય ટટ્ટાય
ઙારત થઈ ખમે ર, છે એઔ ભટ ુ રુ ાથા શત, અને એથીમ ભટી વીદ્ધી ત
લી એ શતી ઔે તે ણે ાં ઙ આં ખ ીભાં થી એઔ છુ દી જાતની આં ખ ી અથાા ત્
અં ખુ ઠ લીઔવાવમ, જોઔે એનાં એં ધાણ ણ તે લાનય–અલસ્થા દયભીમાન છ પ્રાપ્ત
ઔયી ઙુ ક્મ શત. ફવ આ છ એના વમ્રાટણાનું યશસ્મ !
આ બ્રષ્ઢાં ડ ના તભાભ દાથય, છડ, ઙે ત ન વશીત એના તાના ખુ ણ ધભા
અનુ વાય, સ્લમભે લ છ ખતી ઔયે ચે . એ વશછ તથા ામાના ખુ ણ ધભા છ
(properties of matter ) તે તે દાથા ને એનું અરખ અસ્તીત્લ ફક્ષે ચે . એભાં
ચી ઔઈ ધક્ક ભાયનાય સ્લતં ત્ર તથા ભશાવભથા ળક્તી ઔે તત્ત્લ ની આલશ્મક્તા
ઉદ્બલતી છ નથી. ળીક્ષીત ઔે અળીક્ષીત એલા વાભાન્મ ભાણવની એ ભાનવીઔ
ભમાા દા ચે ઔે , છડ દાથા સ્લમભે લ ખતી ઔયી ળઔત નથી, એને ધક્ક ભાયનાય
ઔઈ ફ જોઈએ – આ વત્મ તે વશે રાઈથી વભી ળઔે ચે ; યન્તુ ખતીભાન
દાથા એની જાતે (સ્લમભે લ ) સ્થીય થઈ ળઔત નથી, થં બી ળઔત નથી, એ
અનન્તઔા વુ ધી ખતી ઔમાા છ ઔયે – એ વત્મ ભાણવ વશે રાઈથી વભી ળઔત
નથી. ઔાયણ ઔે આણી ાથીલ દુ નીમાભાં એલ અનુ બ લ ઔે પ્રમખ વાક્ષાત્ નથી.
એનું ઔાયણ લી એ ચે ઔે ૃ થ્લીટે ગા ણ , શલાન અલયધ લખે યે યીફ
ખતીભાન દાથા ને થં બાલી દે ચે . યન્તુ આલું ઔઈ એઔાદ ફ ણ અનન્ત
અલઔાળભાં પ્રલતા ભાન નથી, અને એથી છ ુ યાં ણા ાં ઙ અફછ લય થમાં , આ
ૃ થ્લીન ખ અલીયાભ ખતી ઔયત છ યષ્ણ ચે . એ છ ન્મામે અલઔાળભાં અન્મ
અફજોના અફજો ીંડ અલીયાભ ગુ ભી યષ્ણા ચે . આ ફધી વાલે વાલ અથા શીન,
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શે તુ લીશીન ગટભા જો વભી ળઔ ત છ વભજામ ઔે આને ઔઈ ઙરાલણશાય
નથી અને જો ચે ત તે વલા ળ ક્તીભાન, વલા જ્ઞ , યભ ફુ દ્ધીભાન, ઔલ્માણઔાયી,
લીઙાયળીર, ળાણં એલું ઔઈ દૈ લી તત્ત્લ ત ના છ શઈ ળઔે .
ભીત્ર, ભશાલીસ્પટ ઔઈ વલયયી ભશાન દીવમળક્તીએ નથી ઔમય; એ
ત એલું ફન્મું ઔે , ‘આદીભ દ્રવમ’ તાના છ ખુ રુ ત્લાઔા ણ –ફે વં ઔઙાતું ખમું
અને વં ઔઙન ઉષ્ણતા ઉત્ન્ન ઔયે ચે , એ લીજ્ઞાનન નીમભ ચે . તદનુ વાય પ્રઙં ડ
ઉષ્ણતાથી એ દ્રવમયાળી પાટી ડ્ય; છેથી અવં ખ્મ ીંડ (ટુ ઔ ડા) અલઔાળભાં
પં ખામા. શલે એ ખાની ખતીને યઔનારું ફ ત અનન્ત અલઔાળભાં ચે છ
નશીં, એથી ઉમુા ક્ત પં ખાતી ખતીભાં આલે રા એ ીન્ડ આછમા ન્ત આળયે
ં દ યે ઔ અફછ લયથી નીયન્તય ખતી ઔમાા છ ઔયે ચે . શભણાં છ લીજ્ઞાનીએ
ભશાલીસ્પટન પ્રમખ (એની નાનઔડી પ્રતીઔૃ તી યઙીને ) વપતાુ લા ઔ ઔયી ણ
ફતાવમ. આ બ્રષ્ઢાં ડ ની યઙના જો મથાથા વભજો, ત ચી ઔઈ વછાન શાયની
અનીલામા તાની ભ્રભણા તભાયા ીજ્ઞાવુ ઙીત્તભાં થી નાફુ દ થઈ છળે . આદીભ દ્રવમ
છે ડાઔા ભે ટ ય શતું એન સ્પટ થમે ર. શલે માદ યાકજો ઔે આ બ્રષ્ઢાં ડ ને આભ
ખતીભાં રાલનાય ફ તે ે ર ભશાલીસ્પટ છ ચે .
ભાનલીના ઙીત્તભાં ઈશ્વયની ઔલ્ના છન્ભલાનું ભુ  ઔાયણ ત, તે ની
આદીભ અજ્ઞાન અલસ્થાન એલ અનુ બ લ ચે ઔે એની ભમાા દીત દુ ન્મલી વમલસ્થા,
છેલી ઔે ઔુ ટુ મ્ફ, ગય, ખાભડાં , ટી ઈત્માદીભાં ઔઈ ભુ કી, ઙરાલણશાય અઙુ ઔ
યશે ત, છે સ્લાબાલીઔ છ વોથી લધુ ળક્તીભાન તથા પ્રબાલળાી શમ. દા.ત.,
ટીન લડ ખાભડાન ઠાઔય મા ભટા ગ્રાભવભુ શન યાજા, ત ગયભાં ઔુ ટુ મ્ફન
લડ લખે યે . ફટરાા ન્ડ યવે ર ઔશે ચે ઔે , ઈશ્વયની ઔલ્ના યાજાને જોઈને ઉદ્બલી ચે .
એ ધાયણા વત્મ છ ચે ; ઔાયણ ઔે ઈશ્વય પ્રત્મે ના આણા તભાભ વમલશાય –
વમાાય યાજા પ્રત્મે ના પ્રજાના અબી ખભ છેલા છ ફયાફય ચે .

♦
અનુક્રમણીકા
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07
પ્રકૃ તી
[131] પ્રઔૃ તીભાં છડ–ઙેતનાના ઔઈ બેદ નથી. ઔુ દયત ભશાત્ભાનામ આત્ભાને
નશીં; ઔેલ દેશને છ પ્રભાણે ચે. વીલની ઉત્ત્તી એ યભાત્ભાની રીરા નથી; યન્તુ
પ્રઔૃ તીન એઔ અઔસ્ભાત ભાત્ર ચે અને અકીર બ્રષ્ઢાંડભાં ઈશ્વય છેલા ઔઈ યભ વાભથ્માલાન
ને વબાન તTત્લનું અસ્તીત્લ નથી અને તેનું વંઙારન ણ નથી. ફીી ફાછુ ઔઈ અઔ
ઔાયણવય પ્રઔૃ તીને ઙૈતન્મ પ્રતી વકત ળત્રુલટ ચે. એથી છ ીલન અને પ્રઔૃ તી લચ્ઙે નીયન્તય
તીવ્ર વંગા ઙાલ્મા ઔયે ચે. વંસ્ઔૃ તી એટરે છ ભાનલીનું પ્રઔૃ તી વાભેનું મુદ્ધ. શા, એમ વત્મ છ
ચે ઔે એ પ્રઔૃ તીની છ ઔેટરીઔ ખતીલીધી આણા અસ્તીત્લન આધાયસ્તંબ ચે. તેભ ચતાં
એમ સ્લીઔાયલું છ યષ્ણું ઔે વીલન ઉદ્બલ એ પ્રઔૃ તીનું ઔતૃાત્લ નથી, એ ઔેલ તેના અન્ધ
વંઙારનનું અનામાવ અને અેક્ષીત એલું યીણાભ ચે. ભાટે છ પ્રઔૃ તી વીલ પ્રતી ફશુધા
બમંઔય, ક્રુય, રાખણીશીન તથા ભાયઔ વમલશાય છ દાકલે ચે. પ્રાઙીન ગ્રીઔ પીરવુપ
એીક્મુયવ ઔશે ચે તેભ, આણે પ્રઔૃ તીનાં રાડરાં વંતાન નથી. ભાનલી એ ઔુ દયતનું ઔે
ઈશ્વયનું એઔ લીળીષ્ટ તથા ભોંગેરું વછાન ચે એભ ભાની યાઙલું એ ઔેલ ભ્રભણા ચે. પ્રઔૃ તીને
આણા પ્રતી ઔઈ આત્ભીમતા નથી, ક્ષાત નથી ઔે આણા ીલનભયણની ઔઈ
છલાફદાયી એ સ્લીઔાયતી ણ નથી. પ્રઔૃ તી ઔેલ અન્ધ તથા આડેધડ એલું એઔ લીયાટ
યીફ ચે, છેની વભક્ષ ભાનલીનું ઔઈ ભુલ્મ નથી. વીલ ઔે ભાનલ મા ભશાભાનલ કાતય
ણ ઔુ દયત એના અન્ધ ઔાનુનભાં યછભાત્રેમ પે યપાય ઔયલા તત્ય નથી, તે એલું ઔયતી છ
નથી. અને વબાન વંઙારઔ તત્ત્લ અથાાત્ યભાત્ભા છેલુ ત ઔળું ચે છ નશીં. એભ આણે
વાલેવાલ નીયાધાય ચીએ, એઔરલામા તથા તયચડામેરા ચીએ. આથી ઈશ્વયની લાત
ઔયનાયા મા એભાં કયે કયી શ્રદ્ધા વેલતા અણવભછુ ભાણવને શંુ ુચુ ં ચુ ં ઔે તભાય યભાત્ભા
આટર ફેશદ ક્રુય તથા ત્રાવલાદી ળા ભાટે ? એને તભાયા પ્રતી રેળ ભાત્ર ઔરુણા છ નશીં
એમ ઔેલું ? લૃદ્ધાલસ્થા તથા ભૃત્મુની વભગ્ર આત્તી, બમંઔય ીડારુ એલી અનીલામા ગટના
ફાફતે શંુ તભને આ પ્રશ્ન ુચુ ં ચુ . ફીરાડી ઉંદયન ળીઔાય ઔયે ચે તેભ, તભાય બખલાન ઔેભ
પ્રાણીને નીદામ યીતે યીફાલી યીફાલીને છ ભાયે ચે ? ળું તે યીડનન આનન્દ ભાણનાય
વેડીસ્ટ ચે ? ભયણને અનીલામા ખણીએ ત ણ એ ભાટે ીડાઔાયી ને માતનાબયી લૃદ્ધાલસ્થા
ળું અનીલામા ચે ? અને શમ ત એ ળા ભાટે ? વલાળક્તીભાન તથા યભઔૃ ાુ–દમાુ એલ
યભેશ્વય ળું એલી વય વમલસ્થા ન ઔયી ળક્મ ઔે ઙક્કવ ઉંભય થામ એટરે પ્રાણી ઙક્કવ
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દીલવે ભયણળયણ થઈ જામ ? એ ભાટે ુલામાતના અનીલામા કયી ? ફુદ્ધીળાી અને
લીઙાયળીર ભાનલી ઔેલી વયવ, શીતઔાયી વમલસ્થા ખઠલી ળઔે ચે ! દા.ત., વાઠભે લે
નીલૃત્તી એટરે ફવ, નીલૃત્તી છ, ચી એઔ દીલવ ણ આગાચ નશીં. લી એભાં
વમ્ફન્ધીત વમક્તીની ઈચ્ચાને ણ ઙક્કવ ઔીસ્વાભાં ધ્માનભાં રેલામ. નીલૃત્તી ુલે,
નઔયીમાતને યીફાલલ એલ ઔઈ નીમભ ભાનલીમ વંસ્થાભાં ક્માંમ નથી. ફરઔે લીદામભાન
અામ. ત્માયે ળું ઔશે લાતા ઔૃ ાુ બખલાનભાં એટરીમ ફુદ્ધીળક્તી નશીં ?
[132] અલ્ફુદ્ધી ભનુષ્મે, લીળેત: આણા અજ્ઞાન ુલાજોએ પ્રઔૃ તીના
ઔામાઔાયણ ન્મામને ઉરટાલી નાખ્મ અને એભાં શે તુનું આયણ ઔમુું : દા.ત., લયવાદ ડે ચે,
એથી લનસ્તી, અનાછ મા ગાવ ઉખે ચે, ભતરફ ઔે તે ઉખી ળઔે ચે. પ્રસ્તુત લનસ્તી લી
ગણાં વીલન આશાય ચે. ભાણવે એની અલ્ ફુદ્ધી લડે પ્રઔૃ તીભાં શે તુનું આયણ ઔમુું
એટરું છ નશીં; યન્તુ એને લી દીવમ ઔે ઈશ્વયીમ શે તુ ભાની રીધ. વત્મ, પ્રાઔૃ તીઔ શઔીઔત
ત એ ચે ઔે, લનસ્તી ઉખાડલા ઔે અભુઔ વીલ અને ભનુષ્મને ીલાડલા ભાટે લયવાદ
લયવત છ નથી. ભનુષ્મ વશીત ાથીલ પ્રાણીને ીલાડી યાકલાન પ્રઔૃ તીન ઔઈ શે તુ
નથી, એલી ઔઈ છલાફદાયીથી તે ક્રીમા ઔે ખતી ઔયતી ણ નથી. એની અભુઔ પ્રક્રીમાથી
પ્રાણી ીલી ળઔે, ત ફીી અભુઔ પ્રઔીમાથી લી પ્રાણી ભયણળયણ ણ થામ. પ્રઔૃ તીને
એના વંઙરનનાં (વંઙારન નશીં છ) યીણાભની રેળ ભાત્ર યલા ઔે ઙીન્તા ઔદી શતી નથી.
પ્રઔૃ તીનું એલું વંઙરન અપય, અન્ધ તથા વમ્ુણા નીશે તુઔ–નીયેક્ષ છ ચે. ભાટે છ વભુદ્રભાં
ફીનછરુયી લયવાદ ડે, જ્માયે ધયતી ઉય દુષ્ઔા શમ !
[133]

બમાલશ બુઔમ્ થામ, લીનાળઔ લાલાજડાં આલે મા ત ૃથ્લીથીમ

અનેઔખણા છખ
ં ી એલા ઔઈ ધુભઔેતુને ખુરુન ગ્રશ ખી જામ – આલી પ્રાઔૃ તીઔ શનાયત
વદન્તય વીલ–નીયેક્ષ ચે. ઔુ દયતને ા–ુણ્મ છેલી ભાનલવીાત લીબાલના વાથે ણ
નાશલાનીઙલલાનમ રેળભાત્ર વમ્ફન્ધ નથી. ઔુ દયતને ભન વન્ત–ાી છેલા ત ળું, વીલ–
નીીાલનામ ઔઈ બેદ નથી, તે તાના અન્ધ અને અપય ઔાનુનભાં ઔદાી ઔળામ નીભીત્તે
યછભાત્રેમ ફાંધચડ ઔયતી નથી. એઔ નક્કય વત્મ છયા લીઙાયુલાઔ વભી ર ઔે, વ વ
અફછ તાયઔ ધયાલતાં ુયાં વ અફછ તાયાલીશ્વ (galaxy) લચ્ઙે આ ૃથ્લી ગ્રશનું છ ઔળું
સ્થાન ઔે ભુલ્મ નથી, ત્માં ભાણવની ત લાત છ ળી ? લાસ્તલભાં, પ્રઔૃ તીનું વમલસ્થાતંત્ર
ીલનને વએ વ ટઔા વાનુઔુ ફની યશે , એ ુલે છ આ ૃથ્લીટે વીલ દાથા પ્રખટી
ડ્ય, મા ત ક્માંઔ અલઔાળભાંથી આલી ઙડ્ય ! યીણાભે ઔુ દયતની અવમલસ્થા તથા
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અન્ધાધુન્ધી તેણે રાઙાય બાલે વષ્ણે છ ચુ ટઔ. એભાં પ્રાથાના ઔે ુણ્મ–ધભા ફધું છ
તત્વન્દબે ભીથ્મા છ વભછલું.
[134]

લૃક્ષ ઔાલાં, નદીનાાં વુઔાલી દેલાં, છ પ્રદુીત ઔયલું, શલાભાન

જેયી ફનાલલું, ધુભાડા ચડલા, લવતી ફેશદ લધાયલી, અણમુદ્ધ ભાટે વુવજ્જ યશે લું,
અણપ્રમખ ઔયલા, અનાછ–ાણી અને ઉજાાને ફેપાભ લેડપલી – આદી વલા ભનુષ્મની
આત્ભગાતી પ્રલૃત્તી ચે. એટરું છ નશીં, એ આણી લશારી ૃથ્લીભૈમાનાં ઉદાય, અરોઔીઔ,
અજોડ અને આણા વલાને ભાટે યભ આળીલાાદરુ એલા શયીમાા વીલ ીંડન શત્માય
ફની અલીઙાયી બાલે લીશયે ચે. ત્માયે પ્રાથાના ઔશે લાતા અદૃશ્મ ઈશ્વયની નશીં; આ વાક્ષાત
ૃથ્લીદેલીની ઔય ! Love Your Mother Earth !

♦
અનુક્રમણીકા
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08
ળીજ્ઞાન
[135] ભાનલી ભાટે જ્ઞાનનું, ઔેલ જ્ઞાન કાતય ણ, એઔ લીત્ર, વુન્દય ભુલ્મ
ચે. ભાટે છ ત ઔશે લામું ચે ઔે :
ન હી જ્ઞાનેન સદૃશાં પવીત્રમીહ વીદ્યતે ।
લીવભી વદીની વશુ અદ્બુતભાં યભ અદ્બુત ગટના તે આ ધયતીની ફાય
વમક્તી ઙન્દ્રની ધયતી ય ઙારી આલી. એ ઉયાન્ત આણા અભાનલ અલઔાળમાનએ
ળુક્ર, ભંખ, ળની, ળનીના ઉગ્રશ ટાઈટન આદીની ભુરાઔાતે છઈ, અઔલ્નીમ આશ્ચમાછનઔ
ભાશીતી ભઔરી આી ચે. આણાં ઙાય–ાંઙ વુવજ્જ અલઔાળમાન લી વુમાભાાનીમ
ફશાય તાયાકઙીત છ નશીં; ક્લાવય, લ્વાય અને બ્રેઔ શૉલ્વથી યશસ્મભમ, બવમ–બમાલશ
એલા અનન્ત અલઔાળની માત્રાએ ઉડી ઙુક્માં ચે. ભાણવ જાણી ળક્મ ચે ઔે એઔરી
આણી છ ખેરેક્વીભાં વ અફછ તાયઔ ચે, એટરું છ નશીં; એલી ત ુયી વ અફછ
ખેરેક્વી (તાયાલીશ્વ) આ બ્રષ્ઢાંડભાં પ્રઙંડ લેખે ધવી યશી ચે, એઔભેઔથી દુય –વુદુય, ન
જાણે ક્માં બાખી યશી ચે ! ટુઔં ભાં, અખાઉ ભાનલજાતે સ્લપ્નેમ ન ઔલ્પ્માં શમ એલાં એલાં
અદ્બુત યશસ્મ આછે ભાનલી ાભી ઙુક્મ ચે, એ લીજ્ઞાનની છ અદ્બુત–અભુલ્મ, ભશાન
દેન ચે.
આછે, ધભે ઔલ્ેરાં અનેઔાનેઔ ભાનલઔેન્દ્રી ભશત્તા, ખલા–ખોયલ બાંખીને બુક્ક
થઈ ખમાં ચે અને ભાનલીને વત્મજ્ઞાન, બાન થમું ચે ઔે આ અકીર બ્રષ્ઢાંડભાં એનું યછ
ભાત્રેમ, ઔળું છ ભુલ્મ ઔે સ્થાન–ભાન નથી. યન્તુ એના ફદરાભાં કુદ એ જાણલાન આનન્દ
તથા આ લાભન રાખતા ભાનલીની ઉક્ત લીયાટ વમ્પ્રાપ્તી ળું એ ઔાંઈ નાનીવુની વીદ્ધી ચે ?
ભાનલી ફીી ફાછુ એ છ લીજ્ઞાનની વશામથી અનેઔાનેઔ અવાધ્મ યખને નાથી ળક્મ ચે.
ડીએનએ–આયએનએ યકી–ઔડી ળક્મ ચે. તાની આમુભમાાદા રંફાલી ળક્મ ચે અને
એ છ આમુ દયભીમાન લી ઈશ ૃથ્લીટે તે સ્લખા વીા અબુતુલા વુક–વખલડ–લૈબલબમુું
ીલન ીલી યષ્ણ ચે.
[136] લીજ્ઞાન ફદનાભ થઈ યષ્ણું ચે. એનું ઔાયણ એ છ ઔે તે યાછઔાયણી
તેભ છ રશ્ઔયી વયભુકત્માયના શુઔભનું ારન ઔયે ચે, ળાષ્ડનું નીભાાણ ઔયે ચે; ત ફીી
ફાછુ લી તે તભાઔુ ની અવય ફાફતે ભ્રભ પે રાલી ળઔે ચે અને યાવામણીઔ દ્રવમના લધુ
ડતા ઉમખથી વજાાઈ યશે રા લીનાળ ય તે ઢાંઔીચડ ણ ઔયે ચે, અને આ ફધું લી
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ૈવાને રબે થામ ચે. ભાટે લીદ્યાથીને ામાભાંથી છ એલી ઔેલણી આલી જોઈએ ઔે
‘લીજ્ઞાન એટરે છ ભાનલલાદ.’ એના લીળે છે આલી–તેલી ખેયવભજો પે રાલલાભાં આલે ચે
એનું ઔાયણ એ છ ચે ઔે છે રઔ લીજ્ઞાનને ફીરઔુ ર જાણતા છ નથી, એલા રઔ લીજ્ઞાન
લીળે જાશે યભાં લધુ ને લધુ ફરે ચે. દા.ત., ધભાખુરુ. એનું ઔાયણ લી એ ઔે લીજ્ઞાન વજાખ
ભાનલઙીત્તભાં છે વંળમ છન્ભાલી યષ્ણું ચે એનાથી ધભા બમબીત ચે. લીદ્યાથી શી ળાાભાં
લીજ્ઞાન ળીકે, એ ુલે છ તેનાં ઙીત્તભાં લૈજ્ઞાનીઔ અબીખભ લીરુદ્ધના ુલાગ્રશ ગુવાડી
દેલાભાં આવમા શમ ચે. ફાઔી ઔેલ તફીફી લીજ્ઞાનન છ દાકર ધ્માનભાં રેલાભાં આલે,
તમ પ્રતીતી થઈ છ જામ ઔે લીજ્ઞાન એટરે અજોડ ભાનલલાદ. તેભ ચતાં એ વીલામનાં ણ,
ભાનલીમ વુકવખલડનાં અખણીત વાધનને આણે અલખણી ળઔીએ નશીં.
લીજ્ઞાનના ફે પ્રઔાય ચે : (1) જ્ઞાન કાતય જ્ઞાનની પ્રાપ્તી – જ્ઞાનલીસ્તાય અને (2)
ીલનઉમખી જ્ઞાનની ળધ અને તેન લીનીમખ. પ્રથભ પ્રઔાયન દાકર ચે : ઙન્દ્ર ય
ભાનલીનું દાાણ, છે આ વદીની ભાનલીની ભશાનતભ ને વલયત્તભ વીદ્ધી ચે. એ ઉયાન્ત
આણા તાયાલીશ્વભાં વભાલીષ્ટ તાયઔની વંખ્માની ખણતયી લખેયે. જ્માયે ફીજો પ્રઔાય ચે :
એન્ટીફામટીઔની ળધ, ઈરેક્ટરનીક્વ મા છેનેટીઔ લીજ્ઞાન. આભાંન પ્રથભ પ્રઔાય અદ્બુત,
અછફ અને અભુલ્મ ચે.
[137]

વંળમ ઔયલા લીરુદ્ધ ‘વંળમાત્ભા લીનશ્મતી’ છેલાં ઔડઔ પયભાન

પ્રલતાતાં શલાને યીણાભે છ ચેઔ વભી વદી વુધી વત્મના દયલાજા અડાફીડ ફન્ધ છ
યષ્ણા. ચી એઔાએઔ તથા અણધામાા ઉક્ત ધભાના ક્ષેત્રભાં છ ભ્રભબંછઔ લીદ્રશ જાખી ઉઠ્
: ઔયનીક્વ નાભના એઔ ધભાખુરુને – ાદયીને છ વંળમ જાગ્મ ઔે આઔાળભાં જો
ભાનલજાતના રાબાથે ગડેર, તેછીંડ છડેર એઔ સ્થીય ઙંદયલ છ શમ, ત ઈટારીના
આઔાળભાં તાયઔની છેલી ખઠલણી દેકામ ચે એલી ભીવયના આઔાળભાં ઔેભ નથી ? ૃથ્લીના
ઉત્તય બાખભાંથી છે તાયા દેકામ ચે તે તાયા દક્ષીણ બાખભાંથી ઔેભ દેકાતા છ નથી ?
ઙન્દ્ર ઔેભ યછયછ તાનાં સ્થાન તથા ઔદ ફદરત યશે ચે ? વભુદ્રભાં આખ લધતાં
છશાજોન નીઙેન બાખ ઔેભ પ્રથભ અદૃશ્મ થામ ચે ? આલા પ્રશ્નની શાયભાા ભનભાં ઉઠતાં,
ધભાુસ્તઔએ આેરા છલાફથી એને વંત થમ નશીં, ફરઔે એને વંળમ જાગ્મ ઔે
ધભાગ્રંથની લાત અવત્મ છ શઈ ળઔે, વત્મ ઔંઈઔ છુ દું છ ચે. અને તટસ્થ ફની એણે તાયણ
ઔાઢ્યું ઔે આ ૃથ્લી ખાઔાય શલી જોઈએ અને એ છ તાની ધયીની આવાવ ખખ
ગુભતી શલી જોઈએ. જો એ વત્મ શમ, ત છ ઉયની તભાભ ળંઔાનું વભાધાન ભે...
અને ઔયનીક્વે ગણા ઔયી ઔે ‘ફાઈફરની લાત કટી ચે; ૃથ્લી ખ ચે અને તે એની
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ગયી પયતે અલીયાભ ઙક્કય ભામાા ઔયે ચે.’ એટરું છ નશીં, ‘લીશ્વના ઔેન્દ્રભાં યશે ર વુમાીતા
તાના આજ્ઞાંઔીત ફાઔ છેલા અન્મ નાના ીંડને વતત તાની આવાવ પે યવમા ઔયે
ચે.’ આભ, એઔ ધભાખુરુને ધભાલઙનભાં વંળમ જાગ્મ અને વત્મ પ્રખટ્યું. ઔયનીક્વથી ઙઙા,
એટરે ઔે ધભા અને લીજ્ઞાન એટરે ઔે અવત્મ અને વત્મ લચ્ઙેના ધભામુદ્ધન આયમ્બ થમ.
ચી એ છ વભી વદીના ઉત્તયાધાભાં ઈટારીભાં ખેરેરીમ ખેરેરી નાભન એઔ મુલાન
ધાભીઔ ભાન્મતા વાભે ડઔાયરુે પ્રખટ થમ, છેણે ઔયનીક્વની ળધ આખ ઙરાલી.
તેણે ત લી ઙશ્ભાંના ઔાઙન ઉમખ ઔયીને, લીશ્વન પ્રથભ ટેરીસ્ઔ ફનાવમ અને
આઔાળ વાભે પ્રથભ લાય ભાનલીની લીયાટ દૃષ્ટી ભાંડી. તેને છે વત્મદળાન થમું તે અદ્બુત શતું
: તેણે જોમું : ‘ઙન્દ્ર ત ૃથ્લી છેલ છ લીયાટ ખ ચે; છેના ય શાડ ચે, કીણ ચે,
ભેદાન ચે...’ ભાનલજાત ભાટે આ અદ્બુત ભંખર ગટના શતી; છેના ભુભાં ભાનલભનભાં
પ્રખટતા વંળમરુી વમાાયના અજોડ આળીલાાદ શતા. ખેરેરીમએ વાક્ષાત વીદ્ધ ઔમુું ઔે
લીશ્વના ઔેન્દ્રભાં વુમા છ ચે. પ્રભાણભાં ૃથ્લી ત ગણ નાનઔડ ીંડ ચે; છે વુમાની આવાવ
પયે ચે. એથી ઋતુનું ઙક્ર ઙારે ચે. ઈત્માદી... આલી ધભાલીયધી, ધભાગ્રંથનાં લીધાન પ્રતી
વંળમ છખાલતી ળધ ઔયનાય ખેરેરીમ ઉય ધભાખુરુ ઔાજા ક્રધે બયામા. તેએ
જાશે ય ઔમુું ઔે ફાઈફરના વીદ્ધાન્તની લીરુદ્ધ ઔયનીક્વના ભતભાં ભાનલું એ ા ચે,
ખેરેરીમએ તે ા ઔમુું ચે ભાટે તેને વજા થલી છ જોઈએ. યીણાભે ખેરેરીમ ઉય ઔેવ
ઙરાલલાભાં આવમ અને ધભાાઙામયએ એને વજા પટઔાયી. ત્માયે 70 લાન લૃદ્ધ અને અળક્ત
થઈ ખમેર ખેરેરીમ બાંખી ડ્ય, તેણે ગુંટણીમે ડીને ભાપી ભાખી રીધી. (જોઔે ભનભાં ત
તે ફલ્મ છ ઔે, ભાપી ત ભાખું ચુ ,ં ફટ ઈટ ડજ ભુલ – ૃથ્લી પયે છ ચે.) આભ, અવત્મના
યક્ષણ ભાટે ધભા આટર ઔઠય શઠાગ્રશી ણ ફની ળઔે ચે. જો ઔે શભણાં ઙાયવ લા ફાદ,
ભાન ત ઔશી ળઔ ઔે ‘વત્મન લીછમ થમ’ : યભન ઔેથરીઔ ધભાના લતાભાન લડા નાભદાય
ે જાશે યાત ઔયી ઔે ‘ખેરેરીમ વાઙ શત... ભાયા ુલાછ ધભાખુરુના ગય અયાધ ફદર
શંુ ખેરેરીમની ક્ષભા ભાખું ચુ .ં ’
[138] લીજ્ઞાન વભગ્ર ભાનલજાત ભાટે એઔવયકું – એઔ છ શમ ચે; ઔાયણ ઔે
તે વત્મનીષ્ઠ ચે અને ઉય છણાવમું ચે તેભ, એઔવાથે ફે યસ્યલીયધી વત્મ પ્રલતી ળઔતાં
છ નથી; એટરે શીન્દુ લીજ્ઞાન, ખ્રીસ્તી લીજ્ઞાન, ફોદ્ધ લીજ્ઞાન ઔે ાયવી લીજ્ઞાન એલા ઔઈ
બેદ ઉદ્બલતા છ નથી અને એથી લીજ્ઞાનને નાભે વંગય મા યભકાણ કેરાતાં નથી. એથી
ઉરટુ,ં તટસ્થ ન્મામફુદ્ધીથી તાવીએ ત લીજ્ઞાન ભાનલતાનું વંલધાઔ યીફ છ વભજામ ચે.
આ લીજ્ઞાનમુખભાં ભાનલજાત છે અયમ્ાય વુક–વખલડ બખલી યશી ચે એ ભાનલ–ઔરુણા
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નથી ત ફીછુ ં ચે ળું ? લીજ્ઞાનની ભટા બાખની ળધ ભાનલશીતાથે છ થઈ ચે અને થતી યશે
ચે, છેભાં તફીફી ળધ ત ની:વંળમ છ ભાનલવેલા ! ફાઔી, અભુઔ લૈજ્ઞાનીઔ ળધન
દુરુમખ ઔયી, ભાનલી લીનાળઔ વંશાયઔ મુદ્ધ કેરે એભાં લીજ્ઞાનન કુદન ળ દ ? ચતાં,
બાયુલાઔ એમ ઔશે લું યશે ઔે ધભાને નાભે લી લધુ બમાનઔ મુદ્ધ કેરામાં ચે. ઉયાંત મુદ્ધ
પાટી નીઔે ચે તેમ ધાભીઔ, આથીઔ મા યાછઔીમ ઔાયણે છ. ક્માયે ઔ લૈજ્ઞાનીઔ નીભીત્તે મુદ્ધ
પાટ્યું જાણ્મું નથી. ઔઈ લીજ્ઞાની લૈજ્ઞાનીઔ છુ થરુે અન્મ લૈજ્ઞાનીઔ છુ થ ય આક્રભણ ઔયી
ઔત્રેઆભ ઙરાલે એલી ઔલ્નામ ળક્મ ચે કયી ? અથાાત્ ધભા નશીં; ભાનલઔલ્માણનું કરું
વાધન લીજ્ઞાન છ ફની ળઔે.
[139] વુયનલા પાટ્યા ફાદ, એના ઔેન્દ્રબાખે યશી ખમેરું કાસ્વું એલું દ્રવમ
ચી વંઔઙાલા ભાંડે ચે; છેને વંઔઙાતું લીશ્વની ઔઈ છ તાઔાત અટઔાલી ળઔે નશીં. એભ
વંઔઙાલાથી ીન્ડની ગનતા લધે; એટરે ખુરુત્લાઔાણ ણ લધે, છે ક્રભળ: એટરું પ્રઙંડ ફને ઔે
ફાઔને યભલાની રકટી છેલડી ખતાાનું લછન આકી ૃથ્લી છેટરું ણ શઈ ળઔે. આ ફધી
ઔલ્નાતીત બીણ બવમતા ચે ! શ્માભ ખતાાન વમાવ જ્માયે વંઔઙાઈને ળુન્મ ફને; ત્માયે
એનું લછન ઈનપીનીટ, અભા ફની જામ ! આલા અવીભ ખુરુત્લાઔાણ ફે બ્રૅઔ શર
તાની આવાવનાં તભાભ દ્રવમને ખી જામ ચે; કુદ પ્રઔાળને વુ ધ્ધાં, છેથી એ દેકાતું છ
નથી. ભાટે એને ‘બ્રૅઔ’ ઔશે ચે... ઔેટરાઔના ભત ભુછફ, 1908ભાં વામફેયીમાભાં ત્રાટઔેર
અજ્ઞાત ીન્ડ તે નાનઔડું બ્રૅઔ શર શતું; છેણે શજાય લૃક્ષને ક્ષણ ભાત્રભાં ધયાળામી ઔયી
દીધેરાં !... છુ રાઈભાં ખુરુગ્રશ ય એઔ ધુભઔેતુ ત્રાટઔલાન ચે. એલ દાથા ૃથ્લી વાથે ણ
ખભે ત્માયે અથડાઈ ળઔે અને ત ઔદાઙ વભગ્ર ૃથ્લીગ્રશ નાળ ાભે. ઔેલી અનીશ્ચીતતા
લચ્ઙે ીલવૃષ્ટી તથા ભાનલી ીલી યષ્ણાં ચે ! અને લી એનું એઔભેલ બાલી નીઔન્દન છ ચે.
ફાઔી દીવમતાની ફધી લાત ત ભનખભતી ઔઔલ્ના ! (1994ના છુ રાઈભાં એ ધુભઔેતુ
ત્રાટક્મ છ.)
[140] આણા ુલાજોએ ઔેલ નયી આંકે નીયીક્ષણ ઔયીને, તાયઔથી ગ્રશને
અરખ તાયવમા. એથીમ વેંઔડ લા ુલે ગણા દેળની પ્રજાએ ધ્રુલન તાય ળધેર અને
જોમેરું ઔે આ એઔ તાયઔ એલ ચે ઔે છે વદામ એઔ છ સ્થે યશે ચે. આણા ુલાજોએ
લધુભાં ગ્રશના ભ્રભણની ખતીન વુક્ષ્ભ અભ્માવ ઔયી, એભનાં ગડીએ ગડીનાં સ્થાન ળધી
ઔાઢમાં. જો ઔે આ ફધા છ ગ્રશ વુમાની પયતે ભ્રભણ ઔયે ચે એન ઙક્કવ ખ્માર તેને ન
શત. લી ઙન્દ્રને ણ એઔ ગ્રશ છ ભાની રઈને, એની ખતીન ણ વુક્ષ્ભ અભ્માવ ઔમય,
એટરી શદે ઔે ઔઈ ગડીએ ઙન્દ્રન ઔેટર બાખ કયે કય પ્રઔાળભાન શળે તેમ ળધી ઔાઢ્યું.
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ભતરફ ઔે, આછે ઙોદળન ઙાન્દ કયે કય ઔેટરા લાખે તે અલસ્થાભાં પ્રલેળ ઔયે ચે તે આણં
ંઙાંખ જોઈને ઔશી ળઔામ. અભુઔ તીથી ફે ચે, જ્માયે અભુઔન ક્ષમ થામ ચે એભ આણે છે
ઔશીએ ચીએ તે આ ઙન્દ્રના સ્થાનના આધાયે છ. ંઙાંખે ત ઙાન્દ્ર ભાવ સ્લીઔામય; છે ઙન્દ્રના
– ૃથ્લી પયતેના યીભ્રભણન વભમ શઈ, વાડીખણત્રીવ દીલવન થામ, અથાાત્ ઙન્દ્ર
એટરા વભમભાં ૃથ્લીની એઔ પ્રદીક્ષણા ુયી ઔયે ચે. યન્તુ લાની ખણતયી ત ૃથ્લીના વુમા
પયતેના એઔ ુણા ઙક્રને આધાયે છ ઔયલી ડે; નશીં ત ઋતુની ખણના બુરબયે રી ફને અને
ૃથ્લીના યીભ્રભણન વભમખા ત ત્રણવ ને વલાાંવઠ દીલવન ચે. યીણાભે ઙાન્દ્ર
ભાવખણના ભુછફ લે–દશાડે વલાઅખીમાય દીલવની કટ ડે ચે. એ ણ આણા
ુલાજોએ ઙક્કવ ખાે અધીઔ ભાવ ઉભેયીને વયબય ઔયી રીધી. આ વીલામ અધીઔ
ભશીનાભાં ઔળું છ લીત્ર મા જોકભી નથી ઔે છેથી ઉલાવ મા એઔટાણાં ઔયલાં ડે.
[141] શલે વત્મ–અવત્મની ઙઔાવણી ઔયલા ભાટે લીજ્ઞાન આણને ત્રણ ભાખા,
ત્રણ વાન દળાાલે ચે. પ્રથભ ત ઔઈ દાથાની વત્મતા આણા તઔાભાં ફેવલી જોઈએ. તઔા
એટરે રૉીઔર યીજનીન્ખ. ફીછુ ,ં તે દાથા લીમઔ આણા તાઔીઔ જ્ઞાનન વમ્ુણા ભે.
આણા નક્કય અનુબલ વાથે ભલ જોઈએ અને ત્રીછુ ં આલું તાયણ – જ્માં પ્રમખ ળક્મ
શમ ત્માં, પ્રમખ દ્વાયા ની:ળંઔ વત્મ વીદ્ધ થલું જોઈએ. શલે આ ત્રણ ખથીમાં ભાંથી પ્રથભ
ફેના લીનીમખભાં ભાણવ ગણાં ગણાં ખથાં કાઈ જામ ચે. ભતરફ ઔે એન તઔા વમ્ુણા
રૉીઔર ચે ઔે નશીં એની તેને વભછ છ ડતી નથી, અથાાત્ એની લીઙાયખતી અતાઔીઔ
શમ ચે. એ છ પ્રભાણે ફીજા વાનભાં ભાણવ છેને તાન નક્કય અનુબલ ભાનત શમ એ
ગણીલાય ઔેલ ભ્રભ શમ ચે. ભશાુરુ ખણાતી વમક્તી ણ આલા ભ્રભ ઔે ભ્રભણાથી
ભુક્ત નથી શતી – ત્રીજા વાન ફાફતે ખમ્બીય ભુશ્ઔેરી એ ચે ઔે ફધાં છ વત્મ ઔે
અવત્મ પ્રમખ દ્વાયા ઙઔાવી ળઔાતાં નથી. દા.ત., લતાભાન બ્રષ્ઢાંડન ઉદ્બલ ‘ફીખ
ફેન્ખ’ભાંથી થમ એલા તાયણને પ્રમખળાાભાં પ્રમખ ઔયીને ઙઔાવી ળઔામ નશીં. 1990ભાં
રકામેરી આ લાત, શલે 2009–2010ભાં લીજ્ઞાને પ્રમખળાાભાં આ ગટના પ્રમખથી ઙઔાવી
ચે. પ્રમખ શી ઙારુ ચે. લીજ્ઞાન એ વદા લીઔવતું ળાષ્ડ અને પ્રક્રીમા ચે તે આથી વીદ્ધ થામ
ચે.
[142] એઔ વત્મ ભાણવ તાનાં અજ્ઞાન તથા ખેયવભછલળ નથી વભી
ળઔત : અને તે એ ઔે ઔઈ ણ છડ દાથા જ્માયે એઔ –લી મા તવુનામ પયઔ લીના
છ, વ ટઔા નીમભફદ્ધ ખતી ઔયે , ત વભછલું ઔે એન ઔઈ વીલ, વઙેતન મા વબાન
વંઙારઔ વમ્બલે છ નશીં; ઔાયણ ઔે આલી યીસ્થીતી ઔેલ છડત્લના નીમભને છ આધીન
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શઈ ળઔે, છે નીમભ આ પ્રભાણે ચે : ‘ઔઈ ણ છડ દાથા, જો તે સ્થીય શમ ત, આભેે
ખતીભાં આલી ળઔત નથી, એ છ યીતે જો તે ખતીભાન શમ ત સ્લમભેલ થંબી ળઔત નથી.’
આ ચે, છડત્લન નીમભ, Low of inertia. આ નીમભન ુલાાધા ત વાભાન્મછન ણ
વશે રાઈથી વભી ળઔે ચે; યન્તુ જો ઉત્તયાધા ફયાફય ખે ઉતાયી ળઔામ, ત ઈશ્વયન ચેદ
લચ્ઙેથી આઆ છ ઉડી જામ. ફીખ ફેન્ખ (ભશાલીસ્પટ)ન વીદ્ધાન્ત જાણ ચ ? ફવ, એ
પ્રઙન્ડ લીસ્પટને યીણાભે, આ ફધા દાથય, અફજોના અફજો ીન્ડ ખતીભાં આલી ખમા
ચે, એભને જ્માં વુધી ઔઈ આંતયફાષ્ણ ફ–યીફ યઔળે નશીં, ત્માં વુધી એ આભ છ
અપય પમાા ઔયલાના !
[143] લીજ્ઞાનના પ્રદાનની થડી લાત ઔયીએ ત ખણીવભી–લીવભી વદીભાં
ત્રણ

બીન્ન બીન્ન ક્ષેત્રે છે ત્રણ ભશાન લીજ્ઞાની ાક્મા એભણે ઈશ્વયની ભીથ (ઔલ્ના–

ુયાણઔલ્ના) રખબખ ચીન્ન–બીન્ન ઔયી નાકી એ ત્રણ ભશાનુબલ તે ડાલીન, ફ્રઈડ અને
ભાક્વા. ડાલીને ‘ભનુષ્મ ઈશ્વયનું લીળીષ્ટ, દીવમ વછાન ચે (ખડ ક્રીમેટડે ભેન ઈન શીજ ન
ઈભેછ)’ એ ખ્મારન વદન્તય ચેદ એના ઉત્ક્રાન્તીના વીદ્ધાન્તની સ્થાપ્ના દ્વાયા ઉડાલી દીધ.
ફ્રઈડે ‘ભનુષ્મ ણ આકયે બીતયથી ત ળુ છેલું ળુ છ ચે – રખબખ 98 ટઔા’ એભ
વુક્ષ્ભ–વમાઔ ભાનવ વંળધન દ્વાયા વીદ્ધ ઔયી આપ્મું, જ્માયે ભાક્વે આથીઔ ભનુષ્મ તથા ‘આ
ૃથ્લીટે ભાણવ છ વલાન ઔતાાશતાા ચે, એભાં ઈશ્વયનું ઔઈ સ્થાન છ નથી; ધભા ઔેલ
ળણનું વાધન, અજ્ઞાનછનને ફેશળ યાકલા ભાટેન અપીણી નળ ચે’ ઈત્માદી. એભ આ
ત્રણે બોતીઔ વત્મ પ્રઔાળીત ઔયીને, લીજ્ઞાને ધભા તથા ઈશ્વયની આલશ્મક્તાન છ ફશીષ્ઔાય
ઔયી દીધ. લાસ્તલભાં આ ત્રણન પા યમ્યાખત ઔઠય બોંમ બાંખી નુતન ભાખા
ઔંડાયલાન ચે; ફાઔી અન્મ અનેઔ વભથા લીજ્ઞાનીન પા ણ નાનવુન ત નથી છ.
શઔીઔતે ચેલ્લાં ાંઙવ લાથી લીજ્ઞાન અને ઙઙા (ધભા) લચ્ઙે છે મુદ્ધ ઙારતું શતું એભાં
ખણીવભી–લીવભી વદીના લીજ્ઞાનીએ ઙઙાને વમ્ુણા યાીત ઔયી ફતાવમું. જો ઔે
ભાનલજાત એ સ્લીઔાયે , એ ભાટે ત શી પ્રરમ્ફ ભછર ઔાલી ફાઔી ચે.
[144]

આણા ુલાજો આછના આઠભા–દવભા ધયણભાં બણતા

લીદ્યાથીની તુરનાએ ગણા અજ્ઞાન ુરુ શતા; એ ણ એટરી છ વત્મ લાત ચે : E=mc

2

એ વભીઔયણનું તેને રેળભાત્ર જ્ઞાન નશતું. યભાણનું લીબાછન તે ઔયી ળઔતા નશતા
ઔે એની પ્રઙંડ તાઔાત જાણતા નશતા. યે ડીમેળન ઔે પ્રદુણન એભને ખ્માર છ નશત. યખ
– ફેક્ટેયીમા ઔે લામયવથી થામ, એની જાણ તેને ભુદ્દરે નશતી; તે પક્ત લાત, ીત્ત
અને ઔપભાં છ અટલાતા. બ્રૅઔ શર (શ્માભ ખતાા), ક્લાવય, લ્વય છેલા યશસ્મભમ ીન્ડમ
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આ અવીભ અલઔાળભાં ચે, એની ઔઈ જાણઔાયી તેને નશતી. ફીખ ફેન્ખન ઔે એઔ એઔ
ખેરેક્વીભાં વ–વ અફછ છેલી તાયઔની લીયાટ વંખ્માન ત એભને અણવાય વુધ્ધાં
નશત. ફે યભાણ શાઈડરછનના અને એઔ ઑક્વીછનના વંમછનથી ાણીનું ટીું ફને;
એનીમ તેને કફય નશતી. ૃથ્લી ઔે ઙન્દ્રનું આમુષ્મ તે જાણતા નશતા... લખેયે લખેયે.
ટુઔં ભાં, આણા ુલાછ ઋીભુની – લીદ્વાન તે મુખના પ્રઔાન્ડ લીદ્વાન છરુય શતા; યન્તુ
અલાાઙીન લીજ્ઞાનમુખના વન્દબે તે રખબખ અજ્ઞ છન છ શતા.

♦
અનુક્રમણીકા
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9
માનળજીળન
[145] ભાનલજાતનાં તભાભ દુ:કદદય, લેદના–માતનાનું ભુ એની ભુકા
ભાન્મતાભાં છ યશે રાં ચે; છેભાં વોથી ભટી અનીષ્ટઔાયઔ આત્તી ઔે ફેલઔુ પી તે ધભા ચે.
જો ઔે ફીી અનેઔ લીલેઔશીનતાથી (ઈયૅ ળનર લીઙાયલતાનથી), અથાશીન ભાન્મતા તથા
પ્રલૃત્તીથી ભાણવે તાની છ ફયફાદી અને કાનાકયાફી નતયી ચે. ભાટે યૅ ળનારીજભ –
લીલેઔફુદ્ધીલાદ છ એને ઔંઈઔ અંળે ઔે ુયેુય ફઙાલી ળઔે. આછે જ્માયે યૅ ળનારીજભન
વભાછભાં ઠીઔ ઠીઔ પ્રઙાય થમ ચે; ત્માયે એલ વફ ુયાલ ણ દૃષ્ટીખઙય થામ ચે છ ઔે,
યૅ ળનારીજભ એ ભાનલવુકન યાભફાણ યાશ ચે. એનું ઔાયણ ણ એટરું છ વફ ચે :
યૅ ળનારીજભભાં વત્મની વભાયાધના ચે. બક્તી ચે. ભીથ્મા ફંધન નથી અને ીલનનું,
પ્રાણીભાત્રના અને એ છ વન્દબે ભાનલપ્રાણીના ીલનનું ણ વાઙું ધ્મે મ યૅ ળનારીજભે ઙીંધ્મું
ચે, એ ચે, વુક તથા આનન્દ : વલે છના: વુકીન: બલન્તુ ! અરફત્ત, આ ત ળુદ્ધ તઔા ચે.
ફાઔી, પ્રઔૃ તી વદામ પ્રાણીને યાસ્ત ઔયતી યશી ચે. ઔુ દયત ક્રુય ચે અને nature is a bad
engineer !
[146] શઔીઔત એ ચે ઔે, રઔરાખણીના ળણકય ળરુઆતભાં, છનતાભાં
ભીથ્માબીભાન છખાલે ચે ઔે આણે શ્રેષ્ઠ ચીએ ઈત્માદી... અબીભાન ઔે ખલા ત ભાનલી ભાટે
અભુઔ અંળે ઉમખી તથા પ્રેયઔ તત્ત્લ ણ ફની ળઔે ચે; યન્તુ ભીથ્માબીભાન ઔદાી ઔઈ
મગ્મ દીળાનું વુઙન ઔયી ળઔતું નથી. યીણાભે અન્મભાં એલું ભીથ્માબીભાન છખાડનાય
ળણકય ુય પાલી જામ ચે; ઔાયણ ઔે ગેટાંલત્ ફનેર રઔવભુશ ચી તેન ડ્ય ફર
જીરલા ત ળું, તેને કાતય જાન આલામ તૈમાય થઈ જામ ચે. આ પ્રઔાયની ળયણાખતીભાં
જાણે એઔ જાતન લીનીભમન વદ છ યશે ર શમ ચે : ભીથ્માબીભાનના ફદરાભાં
ળયણાખત રઔ તાનું આત્ભખોયલ ત ળું, તાની ન્મામફુદ્ધી ણ ખીય ભુઔલા તત્ય થઈ
જામ ચે.
[147] વંવાયભાં શ્ચાત્તાથી ઔઈનેમ ઔળ છ રાબ થત નથી, એ ણ એઔ
વત્મ વુત્ર છ વભછલું. ગય ઉદ્ધતાઈ તથા નીદામ આક્રભઔતા ાચ ગણી લાય ખબીત
બમની રાખણી પ્રેયઔફરુે ઔાભ ઔયતી શમ ચે. વત્તાની વાથે જ્માયે બમ વંઔામેર શમ,
ત્માયે એલી વત્તા અન્મ ભાટે અનેઔખણી બમાલશ ફની યશે ચે. વત્તા તે વત્તાધીળ
વમક્તીને ભ્રષ્ટ ફનાલે ચે એ વાઙું; યન્તુ નીફાતા, ઔામયતા ણ ભાનલીને ભ્રષ્ટ ઔયે ચે, એ
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શઔીઔતની અદ્યાી જાજી નોંધ રેલાઈ નથી રાખતી. ગણીલાય ધીક્કાય, દ્વ ે, અશીષ્ણતા ઔે
ીડનલૃત્તીના ભુભાં છે તે વમક્તીની નીફાતા છ ઔાયણબુત શઈ ળઔે અને એલી
નીફાતાની વબાનતા વમ્ફન્ધીત ભાણવના ભનભાં ઉંડે ઉંડે બમની રાખણી છન્ભાલતી યશે
ચે. યન્તુ એલી યીસ્થીતીભાં, ફાઔીના નીદય ભાણવ, છે લીળા વંખ્માભાં શમ ચે,
તેને લીના લાંઔે છ અયમ્ાય શાની શોંઙે ચે. દૈલાવુય વંગ્રાભ ક્માંમ અને ક્માયે મ
ઈતીશાવવીદ્ધ પ્રતીત થમ નથી, વીલામ ઔે ોયાણીઔ ઔથાભાં !
[148]

દાલ ત એલ ઔયલાભાં આલે ચે અને લીદ્વાન વશીત, કુફ છ

વમાઔણે એલી ખેયવભછ પ્રલતે ચે ઔે, ધભા વદાઙાય, પ્રેભબાલ, ઔરુણા અને ભાનલતા
ઈત્માદીનું પ્રેયઔફ ચે. યન્તુ આલાં તાયણન ઈતીશાવ ફીરઔુ ર વાક્ષી નથી. ઉરટાનું,
પ્રતીફન્ધ રાદલા, બમ પે રાલલ, રાખણીશીન રીવખીયી દ્વાયા અનુમામી ય અત્માઙાય
ખુજાયલા, સ્લતન્ત્ર લીઙાય, સ્લતન્ત્ર તાવ (inquiry) ઔે તઔાુત વંળમને ઉખતાં છ ઔઠય યીતે
ઔઙડી નાકલા, સ્થાીત શીતનું નીભાાણ ઔયલું અને છુ થલાદી વંગય ેદા ઔયલા ઈત્માદી
ઈત્માદી દુ:કદ ગટનાથી ઈતીશાવ ત તયફતય ચે, અને એલ છ ઈતીશાવ નછય વાભે
તયતાજા ણ ચે. છેભ જનુનીભાં ધભાના વાઙા ભભાનું જ્ઞાન ઔે પ્રતીતી નથી શતી, તેભ ગણી
લાય ળાન્તીપ્રીમ, ઠયે ર, ઉદાય, વશીષ્ણ તેભછ નીતીભાન, ધભાારઔ એલા ધાભીઔભાં ણ
ધભાના વાઙા ભભાનું તથા ઔભાનું જ્ઞાન નથી શતું. અને શ્રદ્ધા ણ ઙક્કવ પ્રઔાયનું જનુન છ ચે
ને ?
[149] શ્ચીભનું અન્ધઅનુઔયણ ઔયલાભાં ફીજો એઔ ભશત્ત્લન ભુદ્દમ
અલખણામ ચે. શ્ચીભી યાષ્ટ રભાં ભાનલીલનનું વલયયી ભુલ્મ ચે. એ તેની યમ્યા છ ચે.
લધાયાભાં લી ત્માં ફેશદ લવતીલધાયાની વભસ્મા છ નથી.
આણા દેળ ઔયતાં અભેયીઔા એટરે ઔે મુ.એવ.એ.ન બુલીસ્તાય રખબખ ઙાય
ખણ ચે, જ્માયે લવતી ઔેલ ઙથા બાખની એટરે ઔે પક્ત ચ્ઙીવ ઔયડ ચે. શલે આ
શીવાફે, અભેયીઔાભાં જો એઔ વમક્તી તભાઔુ વેલનના ઔેન્વયથી ભયણ ાભે, ત્માયે આણા
દેળભાં ઔેટરા છણને ઔેન્વય થામ, ત્માં વુધી લાંધ નશીં, એનું ખણીત ભાંડ ! ફાઔી દીનબય
ભયણતર ભશે નત ઔયતા આણા ભછુ ય ભાટે, લચ્ઙે લચ્ઙે ફીડીના ફે દભ ત યભ
ીલનદામઔ યાશત ચે ! બરે ચી ભડુલં શે રું ઔેન્વય થામ ત થામ. આભેમ એનું ીલન છ
ીલરેણ ઔેન્વય વભું શમ ચે ત્માં ળ પયઔ ડલાન ?
[150] લેદભાં બ્રાષ્ઢણ લણા લીયાટ ુરુનું ઉત્તભાંખ – ભુક ઔશે લામ ચે. યન્તુ
એનું અથાગટન લાસ્તલીઔ નથી રાખતું; ઔાયણ ઔે ભુકનું ભુખ્મ ઔામા ત ચે કાલાનું : તદનુવાય,
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લાસ્તલભાં ત બ્રાષ્ઢણને કાલાનું અથાાત્ ભીષ્ટાન્ન જાટલાનું ીલનઔામા વોંલાભાં આલેરું
અને એથી છ એ લણાને લીયાટ ુરુનું ભુક ઔષ્ણું. અને એન લતાભાન ુયાલ ણ વઙટ છ
ભે ચે : બ્રાષ્ઢણ આછેમ બણલા–બણાલલાની અેક્ષાએ બછન છ લધુ આયખે ચે. એ છ
વુક્તભાં લી ળુદ્રને લીયાટ ુરુના ખ ઔષ્ણા ચે; ઔાયણ એ છ ઔે, તેન છન્ભજાત ધભા
ઉરા લણયની વેલા ઔયલાન ચે. આ વન્દબે, શંુ યભુછ ઔયત ઔે, ઉરા ઔશે લાતા લખયએ તે
ણ ાઔુ ં ધ્માનભાં યાકલું ગટે ઔે, ખનું ઔામા ઔેલ વેલા ઔયલાનું છ નથી, તે રાત ણ ભાયી
ળઔે ચે. ક્માયે ઔ એ ખની રાત કાલા તૈમાય યશે જો !
[151]

ભાનલતા, દમા અને ઔરુણાની વંસ્ઔૃ તીની ખુરફાંખ ઔાયનાય

બાયતલાવીભાં કયે કય ત ભાણવાઈનું ઔે ભાનલીમ વશછ સ્લબાલનું એઔ ફુન્દેમ નથી.
ક્રુયતા અને રાખણીશીનતા એ છ આણા છયઠ રશીન છડ યક્તખુણ ચે.

♦
અનુક્રમણીકા
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10
શેક્યુારીઝમ
[152] ઈતીશાવના જાણઔાય ત વલા ઔઈ જાણે છ ચે ઔે, બાયત વયઔાયે ઔે
વંવદે, અથાાત્ ફંધાયણે યાજ્મના ધભા પ્રત્મેના અબીખભ ફાફતે જ્માયે ‘વેક્મુરય’ ળબ્દ
અનાવમ; ત્માયે એ વંજોખના દફાણને લળ અથલા ત યીસ્થીતીભાંથી લઙર ભાખા
ઔાઢલાના એઔ ભુત્વદ્દી ખરારુ નીણામ શત. યીણાભે વેક્મુરય ળબ્દની ુણા લીબાલના
ત્માયે તન્ત્રની ધુયન્ધય એલી ઔઈ છ વમક્તી જાણતી ઔે વભછતી નશતી. એને ફદરે આ
રઔના ઙીત્તભાં ખાંધીીના ‘વલાધભાવભબાલ’ મા ક્માયે ઔ ‘વલાધભાભભબાલ’ન આદળા વલાય
થમેર શત. છેભ ઔે, ખાંધીી લશે રી વલાયે ઉઠીને પ્રાથાના રરઔાયે ઔે, ‘યગુતી યાગલ યાજા
યાભ.. ઈશ્વય, અલ્લા તેય નાભ !’ એને વલાધભાવભબાલ ભાત્ર ઔશે લામ, એ વેક્મુરયીજભ નથી
છ નથી. વેક્મુરયીજભ ળબ્દન એલ અનુલાદ ઔે ‘ફીનવામ્પ્રદામીઔતા’ અથલા
‘ધભાનીયેક્ષતા’ એ ણ કટ ઔે અધઔઙય છ રેકામ. વેક્મુરયીજભ એટરે ત
‘ઐશીઔતાલાદ’ Concerned with the affairs of this world, worldly not
ecclesiastical.. (Oxford Dictionary). તદનુવાય, આણા યાષ્ટ રભાં છે ધાભીઔ ફશુભતી–
રગુભતીની લીબાલના સ્લીઔૃ ત તેભ છ ભાન્મ ચે એ વેક્મુરયીજભ વાથે વમ્ુણાત: લીવંખત ચે.
લી, આણા દેળભાં યાજ્મ વેક્મુરય ત નથી છ, ઔીન્તુ ‘ફીનવામ્પ્રદામીઔ’ છે ઔશે લામ ચે,
તેલું યાજ્મ ઔદાઙ ચે, યન્તુ યાષ્ટ ર ત ફીરઔુ ર ફીનવામ્પ્રદામીઔ નથી અને નીલા અલાદને
ફાદ ઔયતાં, નાખયીઔ–વમક્તી ત ભુદ્દરે ફીનવામ્પ્રદામીઔ ઔે ધભાનીયેક્ષ નથી.
[153] ‘વેક્મુરય એટરે ઐશીઔ, આ છખતનું યરઔનું નશીં, વેક્મુરયીજભ
એટરે ધભાનીયેક્ષતા ઔે ફીનવામ્પ્રદામીઔતા નશીં; વલાધભાવભબાલ ણ નશીં. (લાસ્તલભાં)
યરઔની ઔઈ દીવમ ળક્તી આ છખતનું વંઙારન ઔયતી નથી; ઈશ્વયે અખાઉથી નક્કી ઔયે રું
ઔઈ બાલી નથી; ભાનલી તાનું બાલી તાની ફુદ્ધીળક્તી પ્રભાણે ગડલા ળક્તીભાન ચે –
આ લીઙાયને વેક્મુરયીજભ ઔશે લામ.’ મુયભાં ‘યે નેવાં’(14ભી–16ભી વદી)ની, ુનુરુત્થાનની
ઙલે દેલ(ધભા)ની વલયયીતા વાભે ડઔાય પેં ક્મ. આ વંગાભાંથી યાજ્મ અને દેલનાં
ઔામાક્ષેત્ર અરખ ડ્યાં અને વેક્મુરય સ્ટેટન ખ્માર ઉદ્બવમ.
[154] આણે વેક્મુરય યાજ્મની કટી વમાખ્માને અનુવયી યષ્ણા ચીએ; છે
વમાખ્મા સ્ભીથની આેરી ચે. સ્ભીથ ઔશે ચે : ‘ધભાનીયેક્ષ યાજ્મ’ભાં વમક્તી તથા વંસ્થાને
વમ્ુણા ધાભીઔ સ્લાતન્્મ શમ, એભાં દયે ઔ નાખયીઔ પ્રત્મે ધભાથી નીયેક્ષ યીતે છ લતાાલ
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ઔયલાભાં આલે, ફંધાયણથી યાજ્મ ઔઈ ણ ધભા વાથે વંઔામેરું ન શમ અને અને તે ઔઈ
ધભાને ટેઔ ન આે, તેભ ઔઈ ણ ધભાભાં દકર ન ઔયે .’ સ્ભીથની આ વમાખ્મા વેક્મુરય
સ્ટેટના ભુબુત શે તુને છ ભાયી નાકે ચે... લાસ્તલભાં જો ધભાના આદેળ ભાનલખોયલન બંખ
ઔયનાયા શમ; ભાનલ–અધીઔાયની લીરુદ્ધના શમ; રઔનાં ઔઈ ણ ઐશીઔ શીત વાથે
વંગાભાં આલે, ત્માયે વેક્મુરય સ્ટેટ ભોન ધાયણ ઔયીને નીષ્ક્રીમ ફેવી ળઔે છ નશીં.
[155]

ખાંધીનખયથી પક્ત દવ–ફાય ભાઈર ચેટે આલેરા રુાર ખાભભાં

આવ ભાવભાં ‘લ્લી’ બયામ ચે. આ લ્લી એટરે ભે મા ભાતાીની યથમાત્રા, છેભાં
લયદામીની ભાતાને ભાથે ઙખ્કું ગી ઙઢાલલાભાં આલે ચે. આ ગી ચી ખાભની ધુભાં ઢામ
ચે અને યખદામ ચે. યીલાછેમ લી એલ ઙુસ્ત ને શાનીઔાયઔ ઔે પ્રસ્તુત ધુ દરીત વભાછ
છ રઈ જામ અને એભાંથી ધુીમું ગી ઔાઢીને એ રઔ કામ ! આભ, શજાય ઔીર ગી એ
દીલવે ધુભાં ઢી દેલાભાં આલે. આલ તશે લાય ગણ દુ:કદ, અધભી તથા લતાભાન તન્ખી
તેભ છ ભોંગલાયીના દીલવભાં એ ભાનલતા લીયધી અયાધ ખણામ.
યૅ ળનારીસ્ટએ આલા અથાશીન અને ફખાડપ્રધાન ઉત્વલ વાભે લીયધ દળાાવમ
અને ધભાધુયન્ધયને લીનન્તી ઔયી ઔે, ગી ધુભાં ઢામ એને ફદરે લાવણભાં જીરી ર અને
ચી ખયીફને લશેં ઙી દ ! ત્માયે છલાફ ભળ્, એમ આ લૈજ્ઞાનીઔ મુખનું યભ આશ્ચમા
ઔશે લામ. લ્લીના વુત્રધાયએ ઔષ્ણું ઔે, ‘ગી ધુભાં ઢામ ત છ ધામુું ુણ્મ ભે !’ એટરે
વુધાયઔએ અદારત વભક્ષ ગા નાકી ઔે, ‘આલ અભાનલીમ ઉત્વલ ફન્ધ ઔયાલ !’ ત્માયે
અદારતે ઔામદેવય ઙુઔાદ આપ્મ ઔે, ‘રુારની લ્લી એ ધાભીઔ ફાફત ચે અને ધાભીઔ
ફાફતભાં અદારત ઔે ઔામદ ભાથું ભાયી ળઔે નશીં.’
[156]

લીવભી વદીભાં જ્માયે ઔલ્માણયાજ્મની લીબાલના સ્લીઔૃ ત ફની ચે,

ત્માયે ઔઈ ણ યાષ્ટ રભાં ઔઈ ણ ધભાની જાશે ય સ્લીઔૃ તીને સ્થાન છ યશે તું નથી. પ્રજાનું શીત
એ છ જો વયઔાયનું પ્રથભ તથા વલયચ્ઙ ધ્મેમ શમ, ત જ્માં જ્માં અને છેલી છેલી યીતે ધભા
પ્રજાઔલ્માણની આડે આલે, ત્માં ત્માં યાજ્મે ધભાના નીમભ–પયભાનનું ઉલ્લંગન ઔયલું છ યષ્ણું.
એભાં ધાભીઔ સ્લાતં્મ ઔે ફીનદકરખીયીન છયીુયાણ વીદ્ધાન્ત જાલી ળઔામ છ નશીં.
એથી ત પ્રજાશીતના કંડન ઉયાંત, વાભાીઔ ન્મામ તથા ભાનલખોયલનું ણ કંડન છ થામ.
જાતી તથા ધભાને ધયણે, પ્રજાછનભાં ઔઈ બેદબાલ નશીં એ ફન્ધાયણીમ જોખલાઈન ણ
બંખ થામ. આથી આ ભશાન વીદ્ધાન્તના યક્ષણાથે ણ, એની લીરુદ્ધ શમ એલાં ધાભીઔ
પયભાનને યાજ્મતન્ત્રે ઉડાલી દેલાં જોઈએ. આ તભાભ ઙઙાાન વાય એટર છ ઔે, જો
યાજ્મતન્ત્રે વાઙું વેક્મુરય–ધભાનીયેક્ષ યાજ્મ વછાલું શમ ત, તન્ત્રે ધભાને ડઔાયલ છ
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જોઈએ. ધભાના ક્ષેત્રે ફીનદકરખીયીન વીદ્ધાન્ત પ્રજાશીતના વન્દબે બમાલશ યીણાભ
રાલનાય છ નીલડ્ય ચે.
[157] આણે એઔ વેક્મુરય સ્ટેટની વમાખ્મા ઔયીએ :
(1) ઔઈ ણ યાજ્મવમલસ્થાનું વલાપ્રથભ તથા અન્તીભ ધ્મેમ પ્રજાની વુકાઔાયી,
અથાાત્ વુક, ળાન્તી અને વભૃદ્ધી છ શમ. એથી એની આડે આલતી, અન્તયામરુ એલી
તભાભ પ્રલૃત્તી ઉય, ધાભીઔ પ્રલૃત્તી વશીત, વમ્ુણા પ્રતીફન્ધ શલ જોઈએ.
(2) છે યાજ્મની વભગ્ર પ્રજાને એઔ છ નાભે કલાભાં આલતી શમ, ભતરફ
ઔે ધાભીઔ રેફર લડે જ્માં ઔઈ ણ છુ થને કલાભાં છ ન આલે, અથાાત્ પ્રજાન ઔઈ ણ
એઔ લીબાખ ઔમ ધભા ાે ચે, એ શઔીઔતની વમ્ુણા અલખણના ઔયલાભાં આલે.
(3) યાજ્મ ઔઈ ણ પ્રઔાયના ાયરોઔીઔ વુક ઔે શીતભાં ભાને નશીં અને આલી
ાયરોઔીઔ ઔે આધ્માત્ભીઔ પ્રાપ્તીની દૃષ્ટીએ થતી પ્રજાની મા અભુઔ પ્રજાછુ થની તભાભ પ્રલૃત્તી
ઉય પ્રસ્તુત યાજ્મ દ્વાયા અટર પ્રતીફન્ધ ભુઔલાભાં આલે.
(4) ધભાનીયેક્ષ યાજ્મની વલયયી વત્તા, ઔઈ ણ ધભાભાં ભાનતી ન શલી
જોઈએ. અને એના આશ્રમે ઔળ ણ ધાભીઔ ઔામાક્રભ મી ળઔામ નશીં. ઉક્ત વત્તાભંડના
વભ્મ ણ ઔઈ છ જાશે ય ધાભીઔ ઔામાક્રભભાં બાખ રઈ ળઔે નશીં.
(5)

ધભાને ધયણે વભગ્ર પ્રજાને મા ઙક્કવ પ્રજાછુ થને એઔ ણ રાબ ઔે

ખેયરાબ આી ળઔામ નશીં.
(6) છે યાજ્મતન્ત્ર ઔેલ પ્રજાનાં બોતીઔ વુકની છ દયઔાય ઔયે , એભાં એઔ ણ
ઔાનુન ઔે વમલસ્થા એલાં ન શલાં જોઈએ ઔે છે પ્રજા મા પ્રજાછુ થનાં ધાભીઔ શીતનાં વભથાઔ
શમ. (જો ઔે ધભાને શીત ળબ્દ વાથે જોડલ એ છ લદતવમાગાત ચે, ધભા સ્લમં અશીત શઈ,
અત્રે ઔશે લાતાં ધાભીઔ શીત – ઈન્ટયે સ્ટ એભ વભછલું).
(7) તભાભ પ્રઔાયની જાશે ય ધાભીઔ પ્રલૃત્તી ઉય ઔડઔ પ્રતીફન્ધ શમ.
(8) ઔઈ ણ વંસ્થાભાં, ધાભીઔ ળીક્ષણ આલા ય જ્માં વખ્ત પ્રતીફન્ધ શમ,
ઔઈ ણ ધાભીઔ વંસ્થાને ળીક્ષણ વંસ્થા સ્થાલાની ભનાઈ શમ અને ળીક્ષણ વંસ્થાભાં
પ્રાથાના યાકલા ય વમ્ુણા પ્રતીફન્ધ શમ. જ્મા ળૈક્ષણીઔ અભ્માવક્રભભાં ક્માંમ ધભાંથ
ઔે ધભાુરુન ઉલ્લેક પ્રતીફન્ધીત શમ.
ટુઔં ભાં, ઔઈ ણ યાષ્ટ ર ધભાનીયેક્ષ યાજ્મ લાસ્તલભાં ત્માયે છ ફની ળઔે ઔે જ્માયે
તેના વત્તા–લીસ્તાયભાં ધભા છ પ્રતીફન્ધીત શમ.
અનુક્રમણીકા
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11
નારી
[158] ષ્ડીજાતીના ળણને નાભે આણા વભાછભાં અલા છ લીઙાય પ્રલતે
ચે, તેભ છ અલાં છ આંદરન થામ ચે, છેભ ઔે રુાી ષ્ડીની તવલીયલાાં ાટીમાં તડી
નાંકલાં ઔે સ્ટય પાડી નાંકલાં, વૌંદમાસ્ધાા અટઔાલલી, ભમાાદાુલાઔનાં લષ્ડ શે યલાની
પાવીલાદી પયછ ાડલી, જાશે યકફયભાં ષ્ડીવૌંદમાનાં દળાન પ્રત્મે લીયધ ઔયાલ ઈત્માદી.
યન્તુ ફશે ન, વભી ર ઔે આ ઔાંઈ ષ્ડીનું ળણ નથી ! ષ્ડીનું ભટાભાં ભટું ળણ ત ખજા
ફશાયનું ગયઔાભ અને ગયભાં એના અબીપ્રામની, અબીખભની મા આયગ્મની વુધ્ધાં ધયાય
અલખણના ! જાણે ઔે તે ભાણવ છ નથી, મન્ત્ર ચે, ારતુ પ્રાણી ચે, ખુરાભડી ચે ! વોથી લધુ
દુ:કદ આશ્ચમાની લાત ત એ ઔે, બણેરી, વમલવામ ઔયતી, ઔમાયે ઔ ત તીથી ણ લધુ લેતન
ઔભાતી ફશે નએ નઔયી–ધંધા યથી આલીને ુન: એટરું છ છખ
ં ી ગયઔાભ ઔયલું ડે ચે.
જ્માયે તી દેલ ફશાય ફેઠા ઔે ફજાયભાં યકડતા ભીત્ર વાથે ઔડલી–ભીઠી ખષ્ઠીભાં ફેઔાય
વભમ વાય ઔયે ચે. અને યાતે ગયે આલી લી ત્ની ય શુઔભળાશી ઙરાલે ચે. ળણ ત
આને ઔશે લામ. રગ્ન એ ળણન જારીભ વઔંજો ચે. ભાટે ફશે ન, રગ્ન ઔયલાનું છ ફન્ધ
ઔય! આ એઔ કુફ ક્રાન્તીઔાયી વુઙન ચે; યન્તુ અભર ઔયી જોલા છેલ ચે; ઔાયણ ઔે; ફધાં
છ અનીષ્ટ, અન્મામ, અભાન અને અત્માઙાયનું ભુ ચે, રગ્ન. ભાટે ‘ભુરમ્ નાસ્તી ઔુ ત:
ળાકા?’ શલે ફશે નએ રગ્ન લીના ઔુ ંલાયાં તથા એઔરાં યશે તાં ળીકી રેલું જોઈએ. ઔલઙીત્
ુરુ વાથે યશે લાની અનુઔુતા ભે અને એથી લીલીધ વખડલ છલાતી શમ મા
અનીલામાતા શમ, ત ભીત્રબાલે લીનારગ્ને યશે તાંમ ળીકી રેલું ગટે. વુધયે રા અને વુકી એલા
શ્ચીભી દેળભાં લીના રગ્ને ષ્ડી–ુરુ ભીત્ર ઔે ઔમ્ેનીમનની છેભ વાથે યશે છ ચે. તેભાં ઔળું
છ અનુઙીત નથી. તભાભ અનીષ્ટ, છેલાં ઔે ઔામદેવયતા, ઉંઙનીઙના બેદ, આથીઔ યલળતા,
ગયઔાભન ફછ, ફાઔના ઉચેયન ફછ, દેશવોંણીનું પયીીમાતણં; એ ફધું છ રગ્નના
લણરીકીત ખુરાભીકતના ઔાયણે છ ષ્ડીને ભાથે ઠઔામ ચે. ભાટે ફશે ન, રગ્ન ઔયલાનું શલે
વદન્તય ફન્ધ ઔય ! ળુબસ્મ ળીઘ્રભ! આ વલા ઙઙાાન વાય વમંછનાત્ભઔ બાાભાં યછુ ઔરું
ત, ફશે ન એલી પ્રઙંડ જુંફેળ ઉાડે ઔે ળબ્દઔળભાંથી ‘તીવ્રતા’ ળબ્દ યદ ઔય મા
‘ત્નીવ્રત’ ળબ્દ દાકર ઔય! આ એઔ અથાુણા વુત્ર ચે. છેન અથા થામ; ષ્ડીએ રગ્ન ઔયલા
છ નશીં, અને ચતાં ઔયે ત ષ્ડીની તી પ્રત્મેની છેલી ઙક્ક્વ અને અપય પયજો ચે, એલી
ુરુની એટરે ઔે તીની ત્ની પ્રત્મે શલી છ ગટે. અને તીએ તે ાલી છ ડે. ભતરફ ઔે
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અભુઔતભુઔ ઔામા છેભ ષ્ડી ભાટે અનીલામા ઔે પયીમાત, તેભ ગયભાં ઙક્કવ ઔાભ ુરુ ભાટે
ણ પયીમાત શલાં જોઈએ. દા.ત., ુરુનું ભાથું દુ:કે ત ત્ની ભાથું દફાલે, તેભ ષ્ડીનું ભાથું
દુ:કે ત્માયે તીએ ણ ત્નીનું ભાથું દફાલી છ આલું ! ુરુ ષ્ડીની નીફાતાન રાબ
ઉઠાલે મા તેની રાખણીળીરતાને ચેતયી જામ તેભ ફનતું ષ્ડીએ અટઔાલલું છ યષ્ણું. લી તે
તેણે છ ઔયલાનું ચે. અથાાત્ ફશે નએ તીને ભાથું દુકાડનાયા ભીટાલીને ભાથું દફાલનાયા
ફનાલી દેલાના ચે.
[159] જ્માં વભાછ વમ્ુણા સ્લાતન્્મ બખલત શમ ત્માં છ વાઙ પ્રેભ ાંખયી
ળઔે ચે. પ્રેભભાં ઔાભલાવના શમ એ અનીષ્ટ નથી; ફરઔે જો ન શમ ત વંબલત: એ છ
અનીષ્ટ ફની યશે . યન્તુ અનીલામા ત એ છ ચે ઔે ઔાભ પ્રેભભાંથી ઉદ્બલલ જોઈએ.
ધભાળાષ્ડ જ્માં એલું પયભાલતાં શમ ઔે ‘ષ્ડીને પ્રેભ ઔયળ નશીં, પ્રેભ ઔમાા લીના છ તેને
ઉબખ !’ ત્માં ભશાન પ્રજા ાઔે છ ઔઈ યીતે ? આલી ભાન્મતા આણા ડતીના
દીલવ વુઙલે ચે.
[160]

આણી પ્રાઙીન બાયતીમ વંસ્ઔૃ તીભાં ત ભશીરા ણ ભુક્તણે

અઙુઔ કીરી ળઔતી. એભનમ તીઔ અલાછ અને તીઔી ક શતી. લીદુી નાયી
ખાખી બયવબાભાં ભશી માજ્ઞલલ્ક્મ વાથે લીલાદ ઔયી ળઔતી; ભૈત્રેમી તીને ઔશે તી ઔે, ‘છેના
લડે અભૃતત્લ પ્રાપ્ત ન થામ, એલા વુલણાને શંુ ળું ઔરું ? ભાયે એ ન જોઈએ !’ બમાા
સ્લમંલયભાં દ્રોદી લીયધ ઔાયી ળઔતી ઔે, ‘ઔણા બરે ભત્સ્મલેધ ઔયે ; શંુ નશીં યણં એ
વુતુત્રને !’ યન્તુ રખબખ આઠવ લાના ઈસ્રાભી ળાવન દયભીમાન, બાયતીમ વભાછ
બીરુ ફની ખમ, વંઔુઙીત થમ અને વરાભત ઔઙરાભાં છતં ુની છેભ બયાઈ છઈ, ઔેલ ીલી
છલાભાં છ ીલનની વાથાઔતા વભી ફેઠ ! એ ઔાયણે છ નાયી ગયઔેદી ફની, ફારગ્નન
બખ ફની અને એભ બાયતીમ વભાછની અધયઅધા ભાનલળક્તી ભયણતર ફની યશી. જો ઔે
ભનુના આદેળ ણ આલઔામા ત નથી છ.
ધભા અને ધભાુયસ્ઔૃ ત રગ્ને છ ષ્ડીને ઔામભની ખુરાભડી ઔે ળુલત્ ફનાલી યાકી
ચે. અભેયીઔી ષ્ડીભુક્તી–આંદરનઔાય એરજાફેથ ઔેડી સ્ટેન્ટન રકે ચે ઔે, ‘ફાઈફર અથલા
ધભાવંસ્થા ષ્ડીભુક્તી લીરુદ્ધ વોથી બમાનઔ અલયધ ચે.’ ધભાવંસ્થાના આદેળ અને
પતલાન વભગ્ર ધ્લની ષ્ડીજાતી પ્રતી ગયતભ તુચ્ચઔાય તથા તીયસ્ઔાય છન્ભાલતી નીંદાન
છ યષ્ણ ચે. આણાં ઉત્તયઔા ગ્રંથ, ુયાણ તેભ છ ભનુસ્ભૃતીએ ણ ષ્ડીને ભુકા, ઔટી,
અીલત્ર, છુ ઠી, ઔાતીર તથા નયઔની છલાા ખણાલી, એની ફેપાભ નીંદા ઔયી ચે. લધુ દુ:કદ
શઔીઔત ત એ ચે ઔે, મત્ર નામાસ્તુ ુજ્મન્તે–યટનાયા ુરુ છ ષ્ડી લીળે આલા શરઔા
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ખ્માર ભનભન ધયાલે ચે. અને એના ભુક્ત લીઔાવને રુંધે ચે. ઔાયણ ઔે એ લી એભને પાલતું
આલે ચે. ત્માયે ષ્ડીની ળક્તીપ્રતીબાના અનીમન્ત્રીત આલીબાાલ ભાટે એ અનીલામાતા ફને ચે
ઔે, તે ુરુના લઙાસ્લથી ભુક્ત થઈ જામ, રગ્ન ન ઔયે અથલા ત વભાનધયણે છ રગ્ન ઔયે .
[161] શા, રગ્નીલનભાંમ ષ્ડીન વમક્તીત્લ–લીઔાવ ળક્મ કય; ઔીન્તુ એ ભાટે
વભગ્ર અબીખભ, ભનદળા તથા ીલનવમલશાય ધયભુથી ફદરી છ નાંકલ યષ્ણ : તી–
ત્ની લચ્ઙે પ્રખાઢ વશઔાય, વભાનતા તથા આદયની બાલના શમ, એઔફીજાની લીળીષ્ટ
ળક્તીની ઔદય શમ અને યસ્ય પ્રત્વાશન શમ, ત્નીના સ્લતન્ત્ર વમક્તીત્લન તી
દ્વાયા ફીનળયતી સ્લીઔાય શમ, ફીનદકરખીયી આધાયીત કેરદીરભૈત્રી બાલ શમ–આલું
ફધું ભે ત છ મુલતીએ રગ્ન ઔયલાં. ફાઔી ઔુ ંલાયા યશે તા ળીકી રેલું. રગ્નભાં છયામ ઉણ
દેકામ એટરે ચુ ટા ણ થઈ છ છલું. લડીર, નાયીવંસ્થા તથા એવીવ છેલી લીળીષ્ટ
ીલનદળાનલાી વેલાવંસ્થા ફારીઔા–ઔીળયીને આ દીળાભાં ળીક્ષણ આી, તૈમાય
ઔયે ! ફાઔી, છે યાષ્ટ રની અડધઅડધ ભાનલભુડી લેડપાઈ યશી શમ એ દેળન ઉદ્ધાય ળક્મ છ
ક્માંથી?
[162]

ભશીરા લીળે અત્રે શંુ ઔેટરાંઔ નભુનેદાય અલતયણ આણાં
ધભાગ્રંથભાંથી ટાઔુ ં ચુ .ં છે ળબ્દળ: અનુલાદીત શઈ, તેભાં છે ઔંઈ ણ અનુઙીત ઔે અરુઙીઔય
છણામ ત તેની છલાદાયી ભાયી નશીં; વંુણાત: આણા ુલાછ ઋીભુનીની છ ચે. અને
ચતાં આલી અનીલામા ઙઙાા ઔઈને ઔદાઙ અણખભતી પ્રતીત થામ તે ભને ઉદાયઙીત્તે ક્ષભા
ઔયે . આણે અજ્ઞાનલળ ઔેલ કયાફને ઉત્તભ ખણીખણાલી ઔેટર લકત ઙાલ્મા ઔયીળું ?
તો હવે જ્ઞાન તથા સત્યના હીતાથે નીચેનાાં અવતરણો :
● ‘અવત્મ, વાશવ, ભામા, ઔટ, ભુકાતા, અતીરબ, અીલત્રતા અને
નીદામતા ષ્ડીના સ્લાબાલીઔ દ ચે. આ છખતભાં ષ્ડી ઔયતાં અધીઔ ાી ફીછુ ં ઔાંઈ
નથી. ષ્ડી વલાદનું ભુ ચે. નાયીભાં એઔ દુષ્ટ ધભા યશે ર ચે; એ ઔઈ ણ ુરુને
ચડતી નથી અને ુરુ ન ભે ત વજાતીમ આનન્દ ભાણે ચે; યન્તુ તીના આખભન
વુધીમ ધીયછ ધયી ળઔતી નથી. ષ્ડી ઔેલ ફન્ધન ઔે બમની ભાયી છ, ના ચુ ટઔે તાના
ળીરની યક્ષા ઔયે ચે. ચી અગ્ની છેભ ઔાષ્ટથી તૃપ્ત થત નથી, તેભ ષ્ડી ભૈથુનથી ઔદી
તૃપ્ત થતી નથી. ુરુને જોતાં છ તે લીહ્વ ફની જામ ચે. ઔા, લંટ, ભૃત્મ, અગ્ની,
તરલાય, જેય, વા એ વલાભાં છે ગાતઔ ળક્તી યશે રી ચે તે તભાભની ઔુ ર ગાતઔતા
લીગાતાએ ષ્ડીભાં ભુઔી દીધી ચે (ભશાબાયત અનુ.૧૩/૩૮–૪૦).
ભશાબાયત વભા યભ ધાભીઔ ખણાતા ગ્રન્થભાં બીષ્ભ, મુધીષ્ઠીય છેલી
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ુછનીમ વમક્તીનાં ભુકે તથા ન્ઙઙુડાના ાત્ર દ્વાયા ષ્ડી; છે છનની અને બખીની ચે
એના લીળે આલા અણચાછતા, બુન્ડા અબીપ્રામ ઉચ્ઙાયામ ચે. છે ઔેલ અલીલેઔુણા
છ નશીં; ફશુધા અવત્મ ણ ચે.
● ‘ષ્ડી નથી જોતી રુ ઔે નથી જોતી લમ, દેકાલડ શમ મા ઔદરુ, ુરુ
ભાત્રને તે બખલે ચે. ભાટે ુરુે ષ્ડીનું વતત યક્ષણ ઔયલું. (ભનુસ્ભૃતી – 9/14-17)
● ષ્ડી ઉચ્ચક
ં ર શમ ચે. ઔઠય લાણીથી, ભાયીટથી મા અન્મ ત્રાવ લડે
ણ તેને લળ યાકી ળઔાતી નથી. ુરુએ ષ્ડી પ્રત્મે સ્નેશ યાકલ નશીં; પ્રીતી યાખ્મા
લીના છ તેભને બખલલી... ષ્ડીને તી દ્વાયા ળીક્ષા ઔયલાભાં ન આલે ત એ દુષ્ટા
લંઠી જામ ચે અને બુંડા ઔાભ ઔયલા રાખે ચે. ’ (ભશાબાયત – લન અનુ. 28/15-13/43
તથા ભનુસ્ભૃતી – 9/13-21)
● ‘આ ભશામુદ્ધન યીશ્રભ ભેં ઔાંઈ તાયા ભાટે નથી ઔમય; યગુઔુને રાખેરું
ઔરંઔ દુય ઔયલા ભાટે છ ઔમય ચે. ભાટે શે વીતે, તાયા ઙયી્મભાં ભને ળંઔા થલાથી... તું
તાયી ભયી ડે ત્માં જા ! ભાયે તારું ઔાભ નથી. યાલણે તને ઔુ દૃષ્ટીથી જોઈ, કાભાં ણ
ફેવાડી ચે. શંુ ઔેલી યીતે તને સ્લીઔારું ? તું રક્ષ્ભણ ાવે જા... બયત ાવે જા !.. રક્ષ્ભણે
તરલાય ઔાઢી તેનાં (ળુાણકાનાં) સ્તન, નાવીઔા તથા ઔાન ઔાી નાંખ્માં.’ (લાલ્ભીઔી
યાભામણ – મુદ્ધઔાંડ તથા 3-69-18)
● ‘ષ્ડીથી લધુ ાી અન્મ ઔઈ પ્રાણી નથી, ષ્ડી ાનું ભુ ચે.
(ળીલ–ઉભા–24-26)
● ભદીયા અને ષ્ડી અનેઔ લીઔાયથી બયે રાં ચે... ષ્ડીના ફીબત્વ ળયીયનું
ુરુને ળું પ્રમછન ચે ? ષ્ડીન ત્માખ ઔયલાથી વંવાયન ત્માખ થામ ચે. (મખલાવીષ્ઠ –
1/21)
● ંડીત ુરુે ષ્ડીન ઔદી લીશ્વલાવ ઔયલ નશીં... ઔુ તયાં અને વમબીઙાયીણી
ષ્ડી શમ્ભેળાં નલું નલું છ ળધે ચે. ષ્ડીનાં ભુક ઔભ ેઠ ે પ્રપુલ્લ શમ ચે; યન્તુ
હૃદમ અષ્ડાની ધાય છેલાં ઔાતીર શમ ચે. ષ્ડીનાં ઙયીત્ર ઔણ જાણી ળઔે ચે ? તે
સ્લાથા ભાટે તી, ુત્ર ઔે બાઈન ણ નાળ ઔયે –ઔયાલે ચે. (બાખલત્ – 8, 9, 9/10 તથા
6-41/42)
● ષ્ડી નયઔના અગ્ની જ્લારા છેલી છ ચે.’ (મખલાવીષ્ઠ – 5-18-14)
આ ત ભાત્ર અલ્વંખ્મ નભુના ચે. ફાઔી આલાં ત અવંખ્મ નીન્દાત્ભઔ, ગૃણાુણા
ઔથન–ઔથાથી આણા ધભાગ્રંથનાં ાનાંનાં ાનાં કદફદે ચે. યન્તુ સ્થવંઔઙલળ
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‘વુજ્ઞેુ ઔીં ફશુના !’ ઔશી લીયભીએ. ફશે નએ સ્લભાન તથા સ્લઉત્ઔા અથે રડલું છ શમ ત
આલા ગ્રંથ વાભે રડે !
[163]

દીઔયીને મથેચ્ચ, એને છમાં ખભે ત્માં, છેલ વન્દ આલે તેલા

ભુયતીમા વાથે લણલીયધ રગ્ન ઔયલા છ દેજો ! ળયત પઔત એઔ છ : લીદામની લેાએ એને
ઔેલ એટરું છ ઔશે જો ઔે, ‘ફેટા વાવયીભાં તને ઔઈ ણ ઔાયણે ન પાલે ત, ની:વંઔઙ ાચી
આલછે ! આણં ગય તને એટરાં છ સ્નેશ અને લાત્વલ્મથી આલઔાયલા વદામ કુલ્લું છ ચે.’
ફવ, ભાતા–ીતા ઔે લડીર તાન રુઢીઙુસ્ત અબીખભ છયાઔ છ આટર, છયાઔ છ ફદરે,
તમ યછની ડજનફંધ આત્ભશત્મા અલશ્મ નીલાયી ળઔામ.
[164]

ભાય ત લીન્રભ ચતાં ભછફુત ભત ચે ઔે, લીળીષ્ટ પ્રતીબાધાયી,

ળક્તીવમ્ન્ન મુલતીએ રગ્ન ઔદી ઔયલાં છ જોઈએ નશીં અથલા ત તાની ળક્તી,
પ્રતીબાની યીુણા અબીવમક્તી ફાદ છ, ઉત્તયલમે, નીયાન્તે રગ્નન લીઙાય આલે, ત છ
ચી રગ્ન ઔયલાં. (આછના અનેઔ ઔરાઔાય આલું ઔયે ણ ચે કયા)જો ઔે ભાયી વાઙી અને
ાઔી વરાશ ત એ છ ચે ઔે, ષ્ડીવમક્તીએ ભુદ્દરે રગ્ન ઔયલાં છ નશીં. ઔાયણ રગ્ન ષ્ડીને
ખુરાભડી, અલેતન ખુરાભ ફનલાની ભુઔે ચે અને તેની તભાભ ળક્તી, ભશત્ત્લાઔાંક્ષા
ઔઙડી ભાયે ચે. ચતાં ધાય ઔે, પ્રેભરગ્ન ઔયલા ભછફુય ફન ત, યસ્ય સ્લાતન્્મની અતુટ
ળયત લીખતે ઔયી રીધા ફાદ છ રગ્નલેદીભાં જંારલલું ! (Terms and conditions)

♦
અનુક્રમણીકા
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12
શેક્શ
[165] લેશ્માની વભાછભાં અનીલામાતા યશે લાની છ; ઔાયણ ઔે એની શસ્તીને
ઔાયણે છ કાનદાન ઔુ ટમ્ુ ફની ફશે નનું ળીર વરાભત યશી ળઔે ચે. જો કયે કય આભ છ શમ
ત, આલ અબીખભ નઠય નીદામતા છ ઔશે લામ; ઔાયણ ઔે વભાછની વુકી ફશે નનાં
ળીમના યક્ષણ ભાટે ખયીફ અને રાઙાય ફશે નના ળીમનું જાશે ય રીરાભ ઔયલું ! આ ત
અન્મામ છ ઔશે લામ. પ્રાઙીન મુખભાં ળત્રુના નખયન દયલાજો તડલા શાથી ાવે ધક્કા
ભયાલલાભાં આલતા. યન્તુ એભ ભાથું ભાયતાં, શાથીને ઈજા ન થામ, એ ભાટે આડું ઉંટ ઉબું
યાકલાભાં આલતું. અને એભ ફાડું નીદય ઉંટ ભામુું છતું. એલી છ નીદામ આ તયઔીફ
ખણામ ઔે, વભાછના રાબાથે થડી ખયછુ , રાઙાય ફશે નન બખ રેલ. જો ઔે, ભાયા ભતે
આલી ભાન્મતા ભુબુત યીતે છ કટી ચે; ઔાયણ ઔે ખભે તેટરા વેક્વબુખ્મા ચતાં, ફધા
ુરુ ઔાંઈ ફાત્ઔાય નથી ઔયતા, અને ફાત્ઔાયનું એ ઔૃ ત્મ લૈઔલ્ીઔ શમ ચે એલુંમ ઔણે
ઔષ્ણું ? લીળા લેશ્માફજાયલાા નખયભાં ણ ફાત્ઔાય ત થામ છ ચે. અને વંસ્ઔાયી,
ઔામદાારઔ, લીલેઔનીષ્ઠ વદખૃશસ્થ ખભે તેટરા ઔાભાતુય થામ, તમ ઔદી ફાત્ઔાય નથી છ
ઔયતા. ઔેટરાઔ ઈતીશાવઔાયના ભતે લેશ્માવમલવામન ઉદ્બલ દેલદાવી પ્રથાભાંથી થમેર ચે.
પ્રોઢ થતાં, ભન્દીયભાંથી જ્માયે દેલદાવીની શઔારટ્ટી થતી, ત્માયે તેની અલદળા ગણી ભાઠી
થતી એને ઔઈ સ્લીઔાયતું નશીં. યીણાભે એ દેશ લેઙીને ખુછયાન ઙરાલતી. જો ઔે આ ભત
અંળત: છ વાઙ ચે; ઔાયણ ઔે, જો દેલદાવી પ્રથા છ ન શત, ત લેશ્માવંસ્થા શત છ નશીં,
એભ ત ઔેભ ઔશી ળઔામ ? વાભાીઔ ભાનલીની છરુયીમાતભાંથી છ વભાછભાં લેશ્માલૃત્તીન
ઉદ્બલ થમ ચે. અરફત્ત, આ ફન્ને બીન્નબીન્ન ભતનું વંઔરન ઔયલું શમ ત એભ ઔશી
ળઔામ ઔે, વભાછભાં લેશ્માલૃત્તી ત ઙારતી છ શળે; યન્તુ એને વમલસ્થીત વમલવામરુે
લીઔવાલલાભાં દેલદાવીની પ્રથાએ ભટી ભદદ ઔયી શમ. કેય, આછે લેશ્માવમલવામ આણા
દેળભાં અવાભાીઔ તત્ત્લના શાથભાં ચે, છેભાં ષ્ડીને ફછફયીથી જોતયલાભાં આલે ચે.
લી એલી ષ્ડી ફશુધા અહૃતા ઔે અન્મથા રાઙાય, પવાઈ ખમેરી ફશે ન શમ ચે. તે
કુફ દમાછનઔ શારતભાં ીલે ચે અને ભયે ચે ! યખ પે રાલે ચે અને સ્લમં યખન બખ
ફને ચે. આનું ઔાયણ વભાછન ઉેક્ષાુણા, તીયસ્ઔાયબમય વમલશાય ચે. યન્તુ એન ઈરાછ
લેશ્માવંસ્થાની નાફુદી નથી; ઔાયણ ઔે લેશ્માલૃત્તી ત એઔ મા ફીજા પ્રઔાયે ઙારુ છ યશે લાની,
છેનું ઔાયણ લી એ છ ઔે, એ ભાનલીલનની છરુયીમાત ચે. ઉત્તભત્તભ ઈરાછ ત

http://govindmaru.wordpress.com

99

લેશ્માવમલવામને ણ અન્મ વમલવામ છેલ છ ઉછ, આદયણીમ, ભાન્મ, ળુદ્ધ અને સ્લચ્ચ
તથા સ્લૈચ્ચીઔ ફનાલલાન ચે.
[166] ીલનન કય આનન્દ વેક્વની અભુઔ સ્લાબાલીઔતા ઉય નીબાય ચે.
જ્માં વેક્વને ઔઙડી નાકલાભાં આલે ચે ત્માં ીલનન ળુષ્ઔ ફછ છ ફાઔી યશે ચે, છે ઔળુંમ
ભુલ્મલાન વછાન ઔયી ળઔત નથી. પ્રાણી અને છખ
ં રી ભાનલી ત ઔેલ ળાયીયીઔ વેક્વ
એટરે ઔે એઔરા ભૈથુનથી વન્તુષ્ટ યશી ળઔે; યન્તુ વંસ્ઔાયી તથા ઉભીળીર વમક્તીને ત પ્રેભ
જોઈએ, શભદદી તથા વંલનન જોઈએ. ઔેલ ળાયીયીઔ બુક વન્તામ એ ુયતું નથી,
ભાણવની ભાનવીઔ બુક ણ વન્તાલી જોઈએ. વભાછભાં પ્રેભસ્લાતં્મ અનીલામા ચે; યન્તુ
રુઢીઙુસ્ત નીતીલાદી એલું સ્લાતન્્મ ભાન્મ યાકલા તૈમાય નથી.
[167] વંસ્ઔૃ તીના આદીઔાથી છ, રખબખ ફધા છ વભાજોભાં લેશ્માવમલવામ
ઙારત છ આવમ ચે. એઔ ફાછુ દૈશીઔ છરુયીમાત ચે, ત વાભે ક્ષે ીલનનીલાાશ અથે
અથાવમલસ્થા અનુવાય ઔયલ ડત ઔઈ ને ઔઈ પ્રઔાયન લીનીભમભુરઔ વમલશાય ચે. વય
ળબ્દભાં લણાલીએ ત, લેશ્મા–વમલવામ એ વેક્વની બુક અને ેટની બુક લચ્ઙેન આથીઔ
લીનીભમ છ ચે. અરફત્ત, ફધા છ વાભાીઔ ઙીન્તઔ આટરી વય ઔે વશછ નછયે લેશ્મા
વમલવામને ભુરલતા નથી અને એનાં ગણાં લાછફી ઔાયણ ણ ચે. દા.ત., ફ્રૉઈડ વેક્વની
ઈચ્ચાને ળાયીયીઔ–ભાનવીઔ અનીલામાતા રેકાલે ચે. એ છ પ્રભાણે ભટાબાખના
વેક્વરૉીસ્ટ ને વાઈઔરૉીસ્ટ લેશ્માલૃત્તીને અનીલામા, ઔભવે ઔભ આલશ્મઔ ખણાલે ચે.
જ્માયે ઔારા ભાક્વા છેલા વભતાલાદી અથાલીદ એને આથીઔ વભસ્મા ખણી, ળણ ભાને ચે
અને એથી લેશ્માલૃત્તીને વમ્ુણા નાફુદ ઔયલાની શીભામત ઔયે ચે. યન્તુ વમાલશાયીઔ વત્મ
ક્માંઔ, આ ફે અન્તીભલાદી અબીખભની લચ્ઙે યશે રું ચે અને એથી છ આદીઔાથી
લેશ્માવમલવામ છુ દા છુ દા સ્લરુે અલીચ્ચીન્નણે ઙારત આવમ ચે. છુ દા છુ દા સ્લરુે,
એટરે ઔે ક્માંઔ ઉેક્ષીત, ક્માંઔ તીયસ્ઔૃ ત, ક્માંઔ ફશીષ્ઔૃ ત, ક્માંઔ આદયણીમ, ત ક્માંઔ લી
વાભાન્મ સ્લરુે એ ઙાલ્મ ચે. જો ઔે વેક્વ તે વલાત્ર એઔ અવાભાન્મ ખણાત ખનીમ
વમલશાય શઈ, લેશ્માવમલવામ અન્મ વમલવામ છેટર છ વાભાન્મ ત ક્માંમ નથી ખણામ.
તેભ ચતાં આછના અભેયીઔાભાં ચે તેભ, લેશ્માલૃત્તી કુફ વમાઔ, પ્રઙરીત તેભ છ ભુઔ યીતે
સ્લીઔૃ ત પ્રલૃત્તી ત ગણે ઠેઔાણે વમ્બલે. ભતરફ ઔે વભાછ એના પ્રતી ખમ્બીય–વક્રીમ લાંધ
ઉઠાલત નથી; પક્ત ઔામદ ઔામદાનું ઔામા ફજાવમા ઔયે . જાાનભાં ભાતાીતાની ભંછુયીથી
દીઔયી લેશ્માવમલવામભાં જંરાલે ચે.
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[168] વભાછના ઔશે લાતા ઉછા લખાભાં ષ્ડીની ખયછન રાબ ઉઠાલી, એના
દેશન ઉમખ, એની ભયી લીરુદ્ધ ઔયલાભાં આલે ચે, એ ખમ્બીયતય પ્રઔાયનાં ળણ,
અન્મામ તથા અનીતી ચે. દા.ત., ફૉવ દ્વાયા ષ્ડીઔભાઙાયીન ઉબખ ઔે ભારીઔ દ્વાયા
ભછુ યણન ખેયરાબ ! લેશ્માવમલવામને જો એના ળુદ્ધ સ્લરુે ભુરલીએ ત એભાં એલી
ભછફુયી નથી; ઔાયણ ઔે ફીજા લેાયની છેભ છ, એ લેઙનાયની ભયીન વદ ચે. જો ઔે,
લાસ્તલભાં યીસ્થીતી એટરી વય ઔે વુકદ નથી; ઔાયણ ઔે અભુઔ દેળભાં એ વમલવામ
ઉય ફલાન અવભાીઔ તત્લનું લઙાસ્લ ચે, છે ખુરાભી પ્રથા ઙરાલે ચે. ભતરફ ઔે,
અભુઔ ફલાન ુરુ મા ષ્ડી વાભ, દાભ, દંડ, બેદની નીતી લડે કયે કય દેશ વોંનાય
રુલતી મુલતી મા ઔન્માને છફયછસ્તીથી ખુરાભ ફનાલીને યાકે ચે અને એની ાવે
પયીમાત પ્રસ્તુત ઔૃ ત્મ ઔયાલે ચે. આ શઔીઔત કયે કય બમંઔય, ળયભછનઔ, વભાછના
ઔરંઔરુ એલું ગય ા ચે, યન્તુ એભાંમ લધુ દીત, અયાધી વભાછ તે છ ચે. ઔાયણ
ઔે, વભાછે લેશ્માલૃત્તીને એઔ તીયસ્ઔૃ ત ને ફશીષ્ઔૃ ત ક્ષેત્ર ખણાલી એની વદન્તય ઉેક્ષાનું લરણ
યાખ્મું ચે. એને યીણાભે છ એ ‘અન્ધાયી આરભ’ ખણામ ચે અને એભાં જાતજાતનાં અનીષ્ટ
પારે પુરે ચે. ભાટે લેશ્માવમલવામને અન્મ વમલવામ છેલ છ ળુદ્ધ, સ્લૈચ્ચીઔ, પ્રખટ તેભ છ
ઉછ વમલવામ ફનાલી, ભાન્મ યાકલ જોઈએ. બાયતભાં ખુપ્તમુખભાં લાયાંખનાનું
વભાછભાં ભાનબમુું સ્થાન શતું અને યાછદયફાયભાં ણ તેન આદય થત એલા ગણા
ઉલ્લેક ભે ચે.
[169] પ્રઔૃ તીની વમલસ્થા વાલ અણગડ, પ્રાણીનાં વુકદુ:ક ઔે આનન્દ–ીડાથી
નીયેક્ષ યીતે અન્ધ લીઔવી ચે. એ ઔાભઙરાઉ ચે – તે અથાભાં ઔે ઔુ દયતન યવ પક્ત અને
પક્ત આ ૃથ્લીટે વીલ વછાનન તન્તુ વતત ઙારુ છ યશે , એટરું છ એનું ઔાભ વીદ્ધ
ઔયલાભાં આલે ચે, અને તે ભાટેનું તન્ત્ર તેણે ફયાફય ઙરાવમું ચે, છેને પ્રાઙીન ઙીન્તઔએ
આશાય, નીદ્રા, બમ અને ભૈથુન એ ઙાય પ્રાઔૃ તીઔ લૃત્તી રુે કાવમું ચે. એભાં આશાય
અને ભૈથુન– એ ઉબમ આલેખ પ્રાણીછખત ભાટે અયમ્ાય માતનાનું ઔાયણ ફની ખમા,
એની રેળ ભાત્ર યલા ઔે ઙીન્તા પ્રઔૃ તીક્ષે નથી છ. એને ત ફવ, એના ઔાભથી છ ઔાભ !
વાભાીઔતાને ફાછુ એ યાકી ઔેલ પ્રાણીછખતના પ્રાઔૃ તીઔ વમ્ફન્ધની લાત ઔયીએ ત,
આશાય અને ભૈથુનની છરુયીમાત ઔે ઈચ્ચા ુણા ઔયલા ભાટે એઔ પ્રાણીને તેના છ લખાના મા
ઈતય લખાના પ્રાણીદેશની અનીલામાતા યશે ચે, એલી વમલસ્થા. ‘ઈતય લખાના’ એટરે ત એઔ
પ્રાણી દ્વાયા આશાય અથે અન્મ પ્રાણીનું બક્ષણ. આ વમલસ્થા વીધીવટ અને જડી ચે, છેભાં
‘ફીમાના ફે બાખ’ન વીદ્ધાન્ત પ્રલતે ચે, છેથી એ (વેક્વની છેભ) વંઔુર, વુક્ષ્ભ, અનેઔલીધ
http://govindmaru.wordpress.com

101

ાવાલાી અને અટ ઔમડારુ વભસ્મા નથી ફની યશી. અત્રે અવભતર અથાવમલસ્થા ઔે
બુકભયા છેલા પ્રશ્નની ઙઙાા અરફત્ત અેક્ષીત નથી, એ છુ દી છ ફાફત ચે.
આભ આશાયની અેક્ષાએ ભૈથુનન પ્રશ્ન ગણ અટટ ચે; ઔાયણ ઔે એભાં
તાના છ લખાના એઔફીજા પ્રાણીના દેશની અનીલામાતા યશે ચે. લધુભાં આ પ્રક્રીમાભાં
ળાયીયીઔ ઔયતાં ભાનવીઔ છરુયીમાત તેભ છ વાભેરખીયીનું પ્રભાણ ગણં લધાયે ચે. છેથી ફેઉ
ક્ષે ઈચ્ચા–અનીચ્ચાન પ્રશ્ન અતીખમ્બીય યીતે ઉદ્બલત યશે ચે. એઔ ફાછુ , નય–ભાદા
લચ્ઙેન વઔાભ દેશવમ્ફન્ધ અતીઉત્ઔટ, રખબખ બ્રષ્ઢાનન્દ ઔટીના દીવમ, અજોડ આનન્દન
અનુબલ ચે; ત ફીી ફાછુ , જો ફેભાંથી એઔ ક્ષની અનીચ્ચા ઔે ઉગ્ર લીયધ શમ ત, એ છ
વમ્ફન્ધી તીવ્ર ીડા, તનભનની માતનાનું ઔાયણ ફની જામ ચે. ત્માયે લી એ છ વીદ્ધાન્ત,
‘ફીમાના ફે બાખ’ન નીમભ રાખુ ડે ચે. લધુભાં આ રીરાભાં, વાથી દેશન લીનીમખ કુફ
ઔઢખ
ં ી યીતે ઔયલાન શલાથી, ભાનલપ્રાણી વન્દબે એભાં ખનીમતાથી ભાંડીને તે ઔાનુની ખુના
વુધીની વભસ્મા વંડલાઈ ખઈ ચે. એભાંની છ એઔ દુ:કદ વભસ્મા તે ચેડતી.
[170] વભી ર ઔે, પ્રેભ એ ભન–હૃદમન રાખણીન લીમ ચે; જ્માયે રગ્ન એ
લી પક્ત વાભાીઔ વમલસ્થા ચે. ત્રીી ફાછુ , વેક્વ એ ત ળુદ્ધ ળાયીયીઔ–ભાનવીઔ લૃત્તી
તથા છરુયીમાત ચે. આ ત્રણ છુ દી છુ દી લીબાલનાને એઔ છ વમલસ્થા–રગ્નભાં છ, ્ી–
ઈન–લનની છેભ ળધલી ઔે એલી અેક્ષા યાકલી એ છ દુ:કનું, ીડાનું તથા વંગાનું જોકભી
ઔાયણ ફની યશે ચે... બાયતીમ વભાછ રગ્નેતય વમ્ફન્ધને અતીખમ્બીય અનીષ્ટ અને
વભસ્મા ખણે ચે, નીતી એટરે જાણે ઔે એઔાત્રી વેક્વ અથલા બ્રષ્ઢઙમા – એભ ભાને ચે. એ
આણી ખમ્બીય ખેયવભછ ચે. વેક્વ વમ્ફન્ધી નીતી ત એઔ વાલ ખોણ આઙાયવંશીતા ચે.
રગ્નેતય વમ્ફન્ધલાી વમક્તી જો અન્મ તભાભ ફાફતે નીતીલાન, વજ્જન, સ્નેશા તથા
છલાફદાય વમક્તીત્લ ધયાલતી શમ ત, તેને એઔ ઉત્તભ વાભાીઔ નાખયીઔ છ રેકલી ગટે.
અયે , તે અન્મ ઔશે લાતી ધાભીઔ, આધ્માત્ભીઔ, આસ્તીઔ મા ‘વંમભી’ (યાત્ર ફાફતે) વમક્તી,
છે ઈતય વાભાીઔ, આથીઔ આદી વમલશાયભાં અનૈતીઔ ઔે વોછન્મયશીત શમ, એના ઔયતાં
ત ેરી રગ્નેતય વમ્ફન્ધલાી વજ્જન વમક્તી અનેઔખણી ઉચ્ઙતય–ફશે તય નાખયીઔ છ
રેકામ.
[171] આણે આ દેળભાં આછે છે ખુનાકયી તથા આત્ભશત્માનું પ્રભાણ
લધેરું દુ:કદ યીતે જોઈ યષ્ણા ચીએ, ત્માયે તત્ઔારીન મા ઉતાલીમા લીઙાયઔ એનું ઔાયણ
ટી.લી., પીલ્ભ, ઔમ્પ્મુટય ઔે ભફાઈર પનભાં ભીથ્મા ળધી યષ્ણા ચે. શઔીઔતે આ ત ફધાં
યખનાં ફાષ્ણ રક્ષણ ભાત્ર ચે. ટી.લી. ય વેક્વી ઔે ઉત્તેછઔ દૃશ્મ જોલાથી ઔીળય ઔે મુલાનની
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ઔાભલૃત્તી ફશે ઔી જામ ચે– એલું તાયણ ઉરઔીમું છ રેકામ. ઔેન્વયની ખાંઠ ઉય ખયભ
શદય–ભીઠું ઙડલા છેલ એ ઈરાછ ખણામ. ઔાભલૃત્તી ઉત્તેજાલાથી તે શમ્ભેળા ફશે ઔી છતી
નથી. એથી ઉરટું ક્માયે ઔ ત ળભનઔાયી વીદ્ધ થામ ચે. મુલાેઢીભાં સ્લસ્થ ઔાભલૃત્તી પ્રેયલા મા
જાલલા ભાટે છફયછસ્તીથી વંમભન ઔે નીતીન ફધ ઔદાી વપ નીલડત નથી. એને
ફદરે વત્મ અને લૈજ્ઞાનીઔ જ્ઞાન ગણં લધુ રાબઔતાા અલશ્મ નીલડે ચે. જો ઔે એ ણ આકયી
યાભફાણ ઈરાછ ત નથી છ.
[172] વેક્વ યત્લે જો એટરું વત્મ સ્લીઔાયામ ઔે એ વંમભ ઔે ત્માખન વમાાય
છ નથી, એથી ઉરટુ,ં આનન્દ તથા આયગ્મન ભાખા ચે. ત ગણી વભસ્મા શલી થઈ
જામ. ભાય ભુખ્મ ભુદ્દ છ એ ચે ઔે લૃદ્ધના શાથભાં બછન, બક્તી ઔે ભાા ઔડાલી દેલાને
ફદરે, તેને લીજાતીમ વાથીનાં વંખ તથા ઉષ્ભા ભે એલી વમલસ્થા ઔય અને આનન્દ
ભાણલા દ ! ત છ તેને ીલન ીલલા છેલું રાખળે. લીખ્માત લીઙાયઔ ફટરાાન્ડ યવેરે, ભાયા
ખ્માર ભુછફ, રખબખ 80 લાની લમે ઙથી લાય રગ્ન ઔયે રાં. લરવાડથી લાઙઔ
શ્રી. નટુબાઈ રકે ચે ઔે લૃદ્ધ રગ્ન ળક્મ છ નથી... તભે તે છ ઔેભ ન ઔયી ળક્મા ? ભાયા
ય આલા યદેળે ાંડીત્મનાં આક્ષે અન્મથા ણ ગણા થમા ચે. યન્તુ શંુ વભાછથી
ડયત નથી, અને લીઙાય પ્રભાણે છ વમલશાયનાય છણ ચુ .ં અને એ યીતે ફદનાભ ચુ ,ં એ કુફ
જાણીતી તથા રખબખ સ્લીઔૃ ત શઔીઔત ચે. એથી અત્રે નમ્રતાુલાઔ જાશે ય ઔરું ઔે, ભાયાં આલાં
ખરાં શમ્ભેળાં વઔાયણ છ શમ ચે, છેભ ઔે ભાયા લીધુય રગ્નને અલયધનારું ઔાયણ ઔેલ
અને પક્ત આથીઔ ચે, ફીછુ ં રેળભાત્ર નશીં. ફાઔી એઔાઔી ીલનની બમાલશ તથા જોકભી
ભછફુયી અને વભસ્મા ભને એટરી ત તીવ્રતાથી ીડે ચે ઔે... છલા દ અંખત લાત
અશીં ઙઙાતાં વંઔઙ થામ ચે. અનુઙીત રાખે ચે... ત ક્ષભા ઔયળ છ.
[173] લીશ્વબયભાં પ્રલતાભાન આલા ગય લૈઙાયીઔ ચાતણાનું ભુખ્મ ઔાયણ
વભગ્ર ભાનલજાતના ભખછ પયતે ધાભીઔ યમ્યા, રુઢી, ભાન્મતાની છે રાદી
ફેડી છડાઈ ખઈ ચે એ છ ચે, અને એભાંથી આણે તત્ઔાર ભુક્ત થલું છ ગટે. એઔ નક્કય
વત્મ ભાનલજાતે કુલ્લા ભને સ્લીઔાયી રેલું ગટે ઔે, નીતીભત્તા ઔે નૈતીઔ વમલશાયની ધભાની
વમાખ્મા છભાના છુ ની શઈ, છયીુયાણી તથા ઔારગ્રસ્ત ફની ઙુઔી ચે. આછે એભાંની
ભટા બાખની ઔેલ નીરુમખી છ નશીં; શાનીઔતાા ફની યશી ચે. ધભાપ્રેયીત નીતીના ફધા છ
ખ્માર એ વાલાત્રીઔ, વભગ્ર ભાનલજાત ભાટે શીતઔાયી એલા વનાતન, અફાધીત વીદ્ધાન્ત
નથી. એથી ઉરટુ,ં એ ઔારવાેક્ષ, તત્ઔારીન વભાછ ભાટે ફશુધા ઔે ઔદાઙ છરુયી એલા
નીતીનીમભ ચે. ઉયાન્ત અભુઔ ત લી અભુઔતભુઔ ધભાસ્થાઔ મા પ્રબાલળાી વમક્તીની
http://govindmaru.wordpress.com

103

ઔેલ અંખત ભાન્મતા અથલા ધુનનું યીણાભ શમ ચે. દા.ત., રખબખ તભાભ પ્રાઙીન
ધભાસ્થાઔએ બ્રષ્ઢઙમા ઉય છે લધુ ડત બાય ભુક્મ ચે, તે તેની ઔેલ વમક્તીખત
ભાન્મતાનું છ આયણ ખણામ. શલે એની તયપે ણભાં રાદલાભાં આલેરા ઔામદાને ભુબુત
નૈતીઔતા તયપી ઔાનુન ત ન છ ખણામ. આણા દેળભાં વેક્વ–વમલશાય અંખેના ઔેટરાઔ
લીઙીત્ર તથા ઔઢખ
ં ા પ્રતીફન્ધઔ ઔાનુન ચે, તે અથાશીન તથા શાસ્માસ્દ ચે. ુયાણા
વભાજોભાં ધભાને નાભે ઔે ફશાને નાખયીઔના ચેઔ ફેડરુભ વુધી આભ વત્તાધીળ ગુવી છતા,
એ આછે આધુનીઔ, લૈજ્ઞાનીઔ મુખભાં ફીરઔુ ર ઙરાલી રઈ ળઔામ નશીં ! ધભા ત ળું કાલું ?
ક્માયે કાલું ? ળું શે યલું–ઢલું ? ષ્ડી–ુરુે યસ્ય ઔેલ વમલશાય ઔયલ ? ફાઔ ઉય
અભુઔ અત્માઙાયી, ીડાદામઔ તથા જોકભી આઙાય – લીધી રાદલા – એ તભાભ ફાફતે
નૈતીઔ પયભાન ફશાય ાડે ચે, પયીમાત એન અભર ઔયાલે ચે. યન્તુ એલી તેલી ધાભીઔ
નીતી એ વાઙા અથાભાં ‘નીતી’ છ નથી, અને વાભાીઔ – વમાલશાયીઔ નીતી ત એ ભુદ્દરે
નથી. દા.ત., ભશાન વીદ્ધી ખણાતું બ્રષ્ઢઙમાારન શઔીઔતે તનભનના આયગ્મને શાનીઔતાા છ
ચે, એભ શલે લીજ્ઞાન વીદ્ધ ઔયે ચે.
[174]

બ્રષ્ઢઙમાને અામેરા આલા અનાલશ્મઔ તથા અલાસ્તલીઔ ભશત્ત્લે

આણી ેઢીની ેઢીને ફયફાદ ઔયી ચે. લીમા એઔ ઉભદા દ્રવમ ચે, ભશાન ળક્તીસ્રત
ચે, દીવમ ઙભત્ઔાયીઔ દાથા ચે. એલા વમાઔ ભ્રભે ચેઔ શભણાં વુધી જાશે યકફયીમા
ઉંટલૈદ્યને ફખ્કા ઔયાવમા અને મુલાેઢીને દ્વીધાગ્રસ્ત, તનાલગ્રસ્ત, ભુંજલણીડીત તથા
અયાધબાલથી અસ્લસ્થ ફનાલી યાકી, છેથી ીલનન એઔ પ્રધાન આનન્દ તે રાઙાય
બાલે ખુભાલી ફેવતા, દીક્ષાથી ભુંડલાભાં ખોયલ તથા વીદ્ધી ભાનનાયા વાધુફાલા ણ
ફયાફય એલી છ જાશે યાત ઔયતા પયે ચે, મુલાન–ઔીળયને દીક્ષાન ળીઔાય ફનાલે ચે અને
અન્તે ફાલાના ફેમ ફખડતાં, ચી વેક્વઔોબાંડ, ઉશાશ અને ભાંદરી ભનલૃત્તી ઔે વાથે
ભાપીમાખીયી !
[175] ધભા–ંથ તેભ છ વાધુવંતએ બ્રષ્ઢઙમા અથલા લીમાનું ભશત્ત્લ ફીરઔુ ર
ામા લીના છ લધાયી ભુક્મું ચે : લીમા ઐટરે છ ળક્તી, ફ, તાઔાત, યાક્રભ, લીમાવંગ્રશથી
આમુષ્મ લધે, ફુદ્ધી લધે, વમક્તી તેછસ્લી, છસ્લી ફને, દીવમતા પ્રતી ઉધ્લાાયશણ ઔયે . લીમા
ત વેપ–ડીજીટભાં વંગયલારામઔ ભુલ્મલાન ભુડી, ઙારીવ–ઙારીવ દીલવના આશાયભાંથી
પક્ત એઔ ટીું લીમા ફને– આલી આલી ગય, અલૈજ્ઞાનીઔ ભ્રભણા પે રાલીને
ઋીભુનીએ, વાધુફાલાએ અને લૈદ્ય–ઉંટલૈદ્યએ ઔાં ત બ્રષ્ઢઙમાની આઙાયવંશીતા ઠઔી
ફેવાડી અથલા ત ુરુાતનલધાઔ છડીફુટ્ટી લેઙી કાધી અને એભ ફેલડી યીતે મુલાેઢીને
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તથા એઔંદયે પ્રત્મેઔ લખાના પ્રજાછનને ફયફાદ ઔમાા અને રુંટી કાધા. શઔીઔતે ઙક્કવ
વન્દબે લીમા એ ળયીયન ઉત્વખા ભાત્ર ચે, છેન એઔભાત્ર વદુમખ પ્રછનન ચે. જો ઔે
આછના લવતીલીસ્પટના ઔટઔટીબમાા મુખભાં ત એ વદુમખ ણ બમાલશ દુરુમખ છ
ફની યષ્ણ ચે !

♦
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13
દારુફન્ધી
[176] શંુ ઔઈનેમ ળયાફ ીલાની વરાશ આત નથી, શીભામત ઔયત છ
નથી. ભાય લીયધ ઔાનુન વાભે છ ચે; છે વમક્તી–સ્લાતન્્મ તથા ભાનલ–અધીઔાયન જનુની
બંખ ઔયનાય ચે. રઔળાશીભાં, છેને છે કાલુંીલું શમ, તે એ યીતે તાની ભનખભતી ઙીછ
કામ–ીએ; એભાં વયઔાયી દકરખીયી એ રઔળાશી નાખયીઔ અધીઔાયન વયે આભ,
વયભુકત્માયળાશી બંખ છ ચે.
[177]

ભાયે ક્ષે વોથી લધુ ભશત્ત્લની, નાખયીઔના શ્વાવપ્રાણ વભી, વાઙા

ભાનલીમ ીલનની પ્રથભ ળયતરુ શઔીઔત ત ચે, રઔળાશી ભુલ્મ : સ્લતન્ત્રતા,
વમક્તીસ્લાતન્્મ અને ભાનલ અધીઔાય ! દારુફન્ધી ઔે નળાફન્ધીન ઔામદ એ નાખયીઔના
વમક્તીસ્લાતન્્મ ઉય, ભાનલઅધીઔાય ઉય રઔળાશી વમલસ્થાભાં મથેચ્ચ યીતે અંખત
ીલન ીલલાના નાખયીઔ શક્કની લીરુદ્ધ વયભુકત્માયી આક્રભણ ચે, અત્માઙાય ચે. સ્લતન્ત્ર,
રઔળાશી વભાછભાં અંખત ટેલ, ળક ઔે આનન્દની અથાાત્ તે ળું કાલુંીલું ઔે ળું
શે યલુંઢલું, એ વમક્તીની ભયી ભુછફની ીલનયીતીભાં, ઔામદ ઔે યાજ્મ દકરખીયી ઔયી
ળઔે છ નશીં. ભાનલીલનભાં સ્લાતન્્મથી ઉચ્ઙતય એલું અન્મ ઔઈ ભુલ્મ નથી, એન
અધીઔાય છ નાખયીઔને વાઙા ભાનલની ઔક્ષાભાં ભુઔે અને યાકે ચે.
[178] જ્માયે ળયાફ ીલ એ કયે કય ખુન ઔશે લામ કય ? એ છ વલાપ્રથભ
ત ામાન પ્રશ્ન ચે. ફેત્રણ લા શે રાં એઔ ભટા લીઙાયઔે વુન્દય, વફ લીઙાયતઔામુક્ત
રેક રકેર ઔે ‘યીલાછભાંથી ખુન’, છેન બાલાથા ઔંઈઔ એલ શત ઔે થડા દામઔા ુલે
આદીલાવી ભાટે દારુ ીલ એ ઔેલ યીલાછ શત. એ બા રઔને ત ુયી કફય ણ
નશીં અને યાતયાત એભન આ એઔ વાભાન્મ આનન્દપ્રદ યીલાછ ભટ ખુ ન ફની ખમ ! એ
અત્માઙાય છ ઔશે લામ. આછે ણ આદીલાવીભાં લાયતશે લાયે તથા રગ્ન–છન્ભ છેલા
ભંખર પ્રવંખે દારુ ીને નાઙલા–ખાલાન યીલાછ ચે છ. ક્માંમ તભે ઙયી, કુન ઔે ફાત્ઔાય
ઔયલાન યીલાછ ઔલ્ી ળઔે ચ ? એ છ અત્રે ખમ્બીય તઔાદ ચે. અભુઔ ઔૃ ત્મ એના
આંતયીઔ ખુણધભાથી ભુબુત યીતે ખુન શલ અને અન્મ અભુઔ ઔૃ ત્મને ઔઈ એઔ છ
વમક્તીની ધુનથી મા થડા અગ્રણીના ઔંઠીફંધા દુયાગ્રશથી ખુન ખણલ મા ફનાલી દેલ એ
ફે ગટના લચ્ઙે આબ–છભીનન પયઔ સ્ષ્ટ ચે.
[179] દારુફન્ધીના ઔામદાથી ઔઈ છ વાભાીઔ, આથીઔ રાબ નથી થત એન
વાક્ષાત ુયાલ જોલ શમ ત, જ્માં નળાફન્ધી નથી એલાં દીલ્શી ઔે ભુમ્ફઈ અને જ્માં ચે
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એલાં અભદાલાદ ઔે વુયત ળશે યની ીલનયીતી મા જાશે યીલનની ઙશરશરનું નીઔથી
નીયીક્ષણ ઔય. ઔઈ બેદ દૃષ્ટીખઙય થળે નશીં. લદતવમાગાત ત એ સ્ષ્ટ થામ ચે ઔે
અંગ્રજોના યાજ્મભાં જ્માયે દારુફન્ધી નશતી, ત્માયે અભાયા દક્ષીણ ખુછયાતભાં રઔ અન્ધાયી
યાત્રેમ ફાયણાં કુલ્લાં ભુઔીને ફીનધાસ્ત વુઈ ળઔતા અને ળુદ્ધ વનાનાં આબુણથી વુવજ્જ
એલી ઔઈ વુન્દયી અધયાતેમ એઔરી નીબામ શયીપયી ળઔતી, ઔઈ ડય નશત. આ વુકદ
શઔીઔતના અવંખ્મ વાક્ષી શી આછેમ ીલન્ત ચે. જ્માયે દારુફન્ધીના લતાભાન ળાવનભાં
શલે અભે એટરા વરાભત નથી, યાભબયવે છ ીલીએ ચીએ, એટરી શદે ખુનાકયી તથા
ખુંડાખીયી લધી ડી ચે. ષ્ડીની ત ઔઈ વરાભતી છ નથી. બયઙઔ ટરને ભાં ઔે બીડ–
ચરઔાતા જાશે ય ભાખય ય ચેડતી એ ત એઔ યીન્દી યવભ ફની યશી ચે. રુંટ–ફાત્ઔાયના
ઔીસ્વા, રખબખ ઔઠે ડી જામ એટરી ભટી વંખ્માભાં યછેયછે પ્રખટે ચે. અને આભ
ફાત્ઔાય ઔયનાયા, ફશે નના ખેથી અચડા તડીને બાખનાયા, યસ્તે છતાં ચઔયીને
વાઈઔર ઔે સ્ઔુ ટય અથડાલી છનાયા ઔે લાશનભાં અવંસ્ઔાયી ઙેનઙાા ઔયનાયા ફધા છ ઔાંઈ
ીધેરા નથી શતા. ભને રાખે ચે ઔે આ વભસ્મા ળયાફની નશીં; ફરઔે ળીક્ષણ અને
વંસ્ઔાયની છ ચે. ભુમ્ફઈની ભશીરા ઔયતાં યાછઔટની યભણી ળું લધુ વુયક્ષીત ચે ?
ખુછયાતભાં દારુફન્ધી–નળાફન્ધીએ અયમ્ાય અનીષ્ટ વજ્માું ચે : ખુનાકયી,
ખુંડાકયી તથા લશીલટભાં ભ્રષ્ટાઙાય, શપ્તાખીયી દારુફન્ધીનું છ વછાન ચે, એભ ત વો ઔઈ
સ્લીઔાયે ચે. યન્તુ એ વીલામ ણ ઔેટરાંઔ ીલરેણ દુષ્યીણાભ દૃષ્ટીખઙય થામ ચે, છે
અત્રે વંક્ષેભાં લણાલું : ખાભેખાભ નાનીભટી બઠ્ઠી ઙારે ચે અને યીણાભે બઠ્ઠીઙારઔ
નાભઔ ભાથાબાયે , અવાભાીઔ લખા અસ્તીત્લભાં આવમ ચે, છે ગ્રાભછન ઉય ફેપાભ
દાદાખીયી આઙયે ચે. બઠ્ઠી ભાટે ખયીફ તથા નયભ ભાણવની ભારીઔીનાં જાડ ફેયઔટઔ
ઔાી નાકલાભાં આલે ચે. ફાઔ તથા ષ્ડીને ફછફયીથી આ ધંધાભાં જોતયલાભાં આલે
ચે. રીવ–અભરદાયને પડી નાકલાભાં આલે ચે; છેથી ખાભડાંન યણીધણી ઔઈ યષ્ણ
નથી. ભટા બાખનાં ખાભની આખેલાની છ બઠ્ઠીલાા–અડ્ડાલાાના શાથભાં વયઔી ખઈ ચે.
તે પયભાલે એ યીતે છ વાભાન્મ છને રાઙાય ીલલું ડે ચે. લખેયે...
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બાલીક્ષણ
[180] ‘લતાભાન ળાાભાં નીમન્ત્રણની આફશલા ચે : ફાઔન પ્રઔૃ તી તથા
ીલન વાથેન નાવમ્ફનધ ચેદી નાકનાય છે ઔૃ તઔ યીલેળ ચે; ફાઔનાં ઙીત્તભાં, તૈમાય
યે ડીભેઈડ લીઙાય ઠાંવી દેલા ભાટે છે નૈતીઔ તથા ફોદ્ધીઔ ળીસ્ત રાદલાભાં આલે ચે અને
તેના નૈવખીઔ લરણને નષ્ટ ઔયનાયી છે ભાન્મતા એભના ય ઠઔી ફેવાડલાભાંઆલે ચે
એ વલાની આણે તત્ઔા વદન્તય નાફુદી છ ઔયી નાકલી જોઈએ.’
ભાતાીતાને ભાયી નમ્ર લીનન્તી : તભાયાં ફાઔને ડૉક્ટય ઔે એન્ીનીમય
ફનાલલાની તભાયી તીઔી ભશત્ત્લાઔાંક્ષા વંતાનને ભાથે ના રાદ. એને ફદરે વંતાનને ુયતું
ભટું થલા દ અને ચી ુચ ઔે ‘ફેટા, તાયે ળું ફનલું ચે ?’ ફીછુ ં તભાયા ફાઔને ઔૃ ા ઔયીને
ઔદાી એલું ન ુચળ ઔે, ‘યીક્ષાભાં તાય નમ્ફય ઔમ આવમ?’ વંતાનની ળૈક્ષણીઔ વીદ્ધીને
તભાયા ખોયલનું વાધન ભશે યફાની ઔયીને ન ફનાલ ! તભાયી ચત્તયચામાભાં વયવ–વુન્દય
તથા વુકી ફાઔનું શલું એ છ કરું ભનબય વુકદામઔ ખોયલ ચે.
[181] ળીક્ષઔ ઈચ્ચે ત વભાછન એલ વભથા ગડલૈમ ફની ળઔે, છે વભગ્ર
વભુશની ઔામારટ ઔયી નાકે. આણા રુઢીઙુસ્ત, સ્થીતીઙુસ્ત, ઢાંઙાફદ્ધ એલા સ્થખીત
વભાછને ખતીભમ ધક્ક આી લીનાળઔ ખતાાભાંથી ઉખાયી રેલાન ચે; તેને લશે ભ,
અન્ધશ્રદ્ધા, ઙભત્ઔાય, ધભાગેરચા તથા ધભાધતીંખ, અધ્માત્ભની ભ્રભજાભાંથી ફઙાલી,
ઉંઙે રઈ છલાન ચે. ભાયા ભતે આ ઔામા વાયાભાં વાયી યીતે લીજ્ઞાન–ળીક્ષઔ છ ઔયી ળઔે.
[182]

ઔશે લાતા ફારભન્દીયે ધઔેરાતાં, યીક્ષાભાં, કીઙકીઙ ઔઙડાતાં, ભાય

કાતાં, યઔઔ ઔયતાં ફાઔ, ઔઙય લીણતાં ને એંઠલાડ લીંકીીંકીને ઙાટી છતાં ફાઔ,
દઢ ઔયડ ઔે દવ ઔયડ ફારભછુ ય, ત્રીવ ઔયડ અથલા એળીમન લીઔાવ ફેન્ઔના આંઔડા
ભુછફ, ુયા ંઙાલન ઔયડ ખયીફી યે કાની શે ઠ વફડતા બાયતીમ, અફજોતી અને
અફજોના અફજોતીની દરતચરઔતી બખરીરા, કુની બઔા લચ્ઙે રાઙાય શ્વવતા
ઔંખાર પુટાથલાવી, ખખનઙુમ્ફી ઈભાયતની નીદામ, રાખણીશીન ચામાભાં કદફદતી
આણા દયીદ્રનાયામણની... જુંડટ્ટીભાં અભાનલીમ ીલન લેંઢયતાં, ફે ટઔં ની યટી ભાટે
લરકતાં ઔે તન તડતાં અધાનગ્ન નયનાયી ળયીય, ફેપાભ ફછ ભાથે લશીને ડખભખતા મા
બયઙઔ ખાડાં કેંઙતા ફદ અને ભાનલળુ... ખન્દઔી, અવશામતા, અત્માઙાય, ળણ,
ઉેક્ષા અને અભાનની, આંવુ અને ડુવઔાંની આ ઙાવની દુનીમા બાયતનું આજાદ ીલન
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અભે સ્લપ્નભાં છેલું ઔલ્પ્મું શતું એની ક્રુય ભજાઔ ઉડાલે ચે : What man has made of
man? આણા ભાણવે છ આણા દેળલાવી ભાણવની ઔેલી શીણી દળા ઔયી ચે ?
[183] ઙાયે ફાછુ જોઉં ચુ ં અને બમબીત આંકે લીભાવું ચુ ં ઔે, ઔેટઔેટરાં
ફાઔ, ત્રણઙાય લાથી ભાંડીને તે દવફાય લાનાં ભાવુભ બુરઔાં એઔાદું નશીં; ફરઔે,
શજાય, રાક, લાસ્તલભાં ત ઔયડ ફાઔ ઔેલાં બમાનઔ અને અતાખ ઉંડા કાડાભાં
ડેરાં અવશામ ઔણવે ચે, તયપડે ચે; ચતાં એ વાક્ષાત્ નછયે નીયન્તય જોનાય આ દેળના
નાખયીઔની ીડા ઔે શભદદીથી એઔ રુંલાડુમં પયઔતું નથી ! આ ગનગય ખશન કાડા ચે :
ઙાની રાયીના, નાસ્તાની શાટડીના, ળેયડીના યવના વંઙા ગુભાલલાના, લશે રી વલાયે
ઔાખ લીણલાના, ગયઔાભના, વપાઈના, ભાફા તનતડ શ્રભ ઔયતાં શમ, ત્માયે
ઔાદલઔીઙડભાં યભી કાલાના અને ઙયાશા ય જોકભી ટરાપીઔ લચ્ઙે ાઈ– ૈવાની બીક
ભાંખલાના, ીલનને છ ભુભાંથી ઉકેડી નાકનાયા આ યાક્ષવી કાડા, છેભાંથી તેને
ઉખાયી રેલાન ઔઈ ભાનલતાલાદી ુરુાથા ઔઈ વમક્તી ઔે વંસ્થા તયપથી શાથ ધયામ
વાંબળ્ નથી. વુકીમા ળેઠીમાની એ.વી. ઑપીવભાં ઙાનું ડફરું ઔે યવના ગ્રાવ રઈને
છતાં એ અફુધ ફાઔ મા ઙભઔ ઙભઔ થતી, દુનીમાબયનાં અલનલી ભડેરની પ્રતીનીધીરુ
ઔાયના જભેરા લચ્ઙે બટઔાતાં મા એભાં ફેઠર
ે ાં રુાાં, પ્રવન્નભુક, ઙભઔ–દભઔબમાું લીલીધ
લષ્ડ–યીધાનલાાં સ્લખારઔનાં ભાનલીને જોતાં, એ બીકભંખાં, ઔભનવીફ અને ફીભાય
ફાઔ ળું લીઙાયતાં શળે ! એ ભાયે ભન લેદનાભમ ખુંખાભણન લય છુ ન પ્રશ્ન ચે.
[184] ફાઔને ભયામ છ નશીં; ઔાયણ ઔે તભને એલ ઔઈ અધીઔાય છ નથી.
કરીર ીબ્રાન મગ્મ છ ઔશે ચે ઔે, ‘ફાઔ તભાયા દ્વાયા આ વંવાયભાં આલે ચે, એન અથા
એલ નથી છ ઔે, તે તભારું ારતું પ્રાણી ચે અથલા ત તભાયી ભારીઔીની ઔઈ ઙીછ ચે ઔે
છેથી એની વાથે તભે તભાય ભનપાલત વમલશાય ઔય !’ ફાઔ ઔદાી તાની ઈચ્ચાથી આ
દુનીમાભાં આલતું નથી; એ ત લાસ્તલભાં તભાયી છ ઈચ્ચાન બખ ફની ખમેરું એઔ
રાઙાય પ્રાણી ચે. ભાટે એને ભાયલા–ીટલાન તભને ળેન અધીઔાય ? અને આભેમ, નાનઔડુ,ં
વુઔભ, ભીઠડું અને લશારવમું, નાદાન અને રાઙાય, અણવભછુ અને આશ્રીત, પ્રેભલાત્વલ્મ
બયુય વાયલા મગ્મ એ ભુંખા પ્રાણી છેલાં ફાઔને ભયામ છ ઔેભ ? ભાફા અને ળીક્ષઔ
ઔૃ ા ઔયીને તભાયાં ફાઔને ભાયળ નશીં !
[185] તેને બણાલ–ખણાલ ના ઔય, એના ઉય ફધના ધધ ના લયવાલ !
ફરઔે એને યભાડ, એની વાથે ખમ્ભત ઔય, ભછેદાય લાત ઔય, પ્રશ્ન ુચ અને ુચલા દ
અને વોથી લધુ ત એને પ્રેભ ઔય ! વાઙ ળીક્ષઔ ત લખાનું લાતાલયણ ઔઈ આનન્દ–ઔરફ
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છેલું છ ફનાલી યાકે અને નાના લીદ્યાથીને ઔઠય તેભ છ અણચાછતા, અભાનછનઔ
ળબ્દભાં લઢલું, તેને ભાય ભાયલ, ઈતય પ્રઔાયની જાતજાતની ળાયીયીઔ વજા પયભાલલી એ
ળીક્ષણની લૈજ્ઞાનીઔતા નથી, છખ
ં ારીમત ચે. ફાઉચેય તથા ફાળીક્ષણન ામ ત ચે પ્રેભ,
ઔભતાબમાા, નાછુ ઔ નાછુ ઔ રાડપ્માય. ફાઔ ત પ્રેભથી ામ ચે; જ્માયે બમ અને
અભુંજલણથી ત ળાઈ જામ ચે. ળાાભાં ળાયીયીઔ વજા ઔયલા ઉય ઔાનુની ભનાઈ
પયભાલલાભાં આલી ચે, ભાટે ફાઔને ભાયજુડ ઔયનાયા ળીક્ષઔને પાંવીથી શલીવજા શલી છ
ના ગટે.

♦
અનુક્રમણીકા
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15
ભાવા–શાષીત્ય
[186] બદ્રરઔ ફરળે, ‘શંુ આવમ ચી ભેં કાધું’ અથલા ત ‘શંુ રકું ચુ ં અને
ભેં રખ્મું !’ ફીી ફાછુ નીઙરા ઔશે લાતા લખાના રઔ ફરળે, ‘ભેં આવમ. ભેં રકું ચુ .ં ’
શઔીઔતે ત આ નીઙરા ખણાતા રઔન છ અબીખભ લૈજ્ઞાનીઔ ચે; છેને બાાલીજ્ઞાનભાં
વભાનીઔયણન નીમભ ઔશે લામ. ભતરફ ઔે જ્માં ફરલાભાં લીના ઔાયણે ફે ઔે લધુ છુ દા છુ દા
પ્રમખ પ્રઙરીત શમ, ત્માં એભાંથી ફાઔીના પ્રમખન ત્માખ ઔયી વલાત્ર ઔઈ એઔ છ
સ્લીઔાયી રેલ. જો ઔે આભાં ઔમ પ્રમખ ત્મછલ અને ઔમ સ્લીઔાયલ એ ઔઈનીમ વત્તા ઔે
ભયીની લાત નથી. એ ત બાઔવભુશ તે આઆ છ અને અજાણતાં છ નક્કી ઔયી રે
ચે. ઉંજા–જોડણીન લીયધ ઔયનાયા આણા અજ્ઞાન વાક્ષય આટરુંમ વભી ળઔે ત
બમબમ.
દુનીમાબયની લતાભાન તભાભ બાા શજાય લાથી યીલતાન ાભતી, ઉત્ક્રાંત
થતી ઙારી આલી ચે. એના આલા ઔારપ્રલાશ દયભીમાન, બાઔ બાાને નીયન્તય ફદરતા
યશે ચે, છે બાાન છ સ્લબાલ ચે. યીણાભે, અભુઔ તભુઔ તફક્કાભાં, વમ્ફન્ધીત
બાાભાં વમાઔયણની દૃષ્ટીએ ઔેટરીઔ અનીમભીતતા ઉદ્બલતી યશે ચે. અને લી, બાઔ
અબાનણે છ વાથેવાથે એલી અનીમભીતતાને વયકી ઔયત અને નીમભીત ફનાલત ણ
યશે ચે. ત્માયે ઙક્કવ ખાાભાં, પ્રલતાભાન અનીમભીતતા અને નીમભીતતાના પ્રમત્ન લચ્ઙે
વંગા ઉદ્બલે ચે અથાાત્ છખ
ં જાભે ચે. આછઔાર ફરાતી ખુછયાતી બાાભાં ‘શંુ ’ અને ‘ભેં’
લચ્ઙે આલું છ અસ્તીત્લ ભાટેનું મુદ્ધ કેરાઈ યષ્ણું ચે. ફેભાંથી ચેલટે ઔણ ીતળે તે ઔશી ળઔામ
નશીં; ઔાયણ ઔે બાા યીલતાનની આખાશી ઔદાી થઈ ળઔે નશીં...
શંુ બાાલીજ્ઞાનન લીનમ્ર અભ્માવી ચુ ં અને એન બાયે યવીમ ચુ .ં એથી
બાઔને વદામ ઉદેળત યષ્ણ ચુ ં ઔે, બાાક્ષેત્રે ળુદ્ધ–અળુદ્ધ છેલ ઔઈ બેદ છ નથી, છે
બેદ ચે, એ ત વમાઔયણભાં ભાન્મ અને અભાન્મ એલા ફે છ બેદ, છે લીળેત: રેકનભાં તથા
ળીષ્ટભાન્મ લક્તવમભાં સ્લીઔાયલા યશે . ફાઔી ફરતી બાાની ળયત એઔ છ ઔે, પ્રત્મામન થલું
જોઈએ. લી ‘ફાય ખાઉએ ફરી ફદરામ’ – એ રઔક્તી લાસ્તલભાં બાાલીજ્ઞાનન છ
અપય વીદ્ધાન્ત ચે. બાા સ્થ અને ઔા અનુવાય વતત અને વલાત્ર ફદરાતી છ યશે ચે.
વમાઔયણ બાાને આધાયે ગડામ ચે, બાા વમાઔયણની દાવી ફીરઔુ ર નથી ! આલા લીજ્ઞાનને
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અંગ્રેીભાં Empirical લીજ્ઞાન ઔશે ચે, છેન ામ ઔઈ વીદ્ધાન્ત નશીં; ઔીન્તુ નીયીક્ષણ તથા
પ્રલતાભાન શઔીઔત છ શમ ચે, છેને આધાયે વીદ્ધાન્ત ગડામ.

♦
અનુક્રમણીકા
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16
ળૃદ્ધાળસ્થા
[187] શી ત આણે રઔ ઔેટરા ફધા ચાત તથા રુઢીઙુસ્ત ચીએ ! શલે
એલી ગયે ડભાંથી ણ આણે તત્ઔા ફશાય આલી છલું જોઈએ. સ્ષ્ટ ળબ્દભાં છણાલું ઔે,
વંમુક્ત ઔુ ટમ્ુ ફની પ્રથાને આણે વદન્તય તીરાંછરી આી દેલી ગટે. મુલાન વન્તાન લચ્ઙે
લવત એઔ છુ નલાણી ડવ એ વોથી લધુ ત્રાવલાદી તેભ છ તીયસ્ઔૃ ત એલું ‘અવાભાીઔ
તત્ત્લ’ ફની યશે ચે. અને જો એ યીતે યશે લાની પયછ ડે, ત એલા લડીરએ વન્તાનની
ીલનયીતી તથા પ્રલૃત્તીભાં એઔાદ અચડતા ળબ્દરુેમ ઔદાી ભાથું ભાયલું જોઈએ નશીં.
વન્તાનને લણભાખી વરાશ આલી એ લૃદ્ધ લડીરન લીલેઔયશીત એલ ખમ્બીય અયાધ
ચે. એલા લડીરની વન્તાન અલખણના ઔયે , ત એ તેન ઉઙીત અધીઔાય છ ચે, છે
રેળભાત્ર નીન્દનીમ નથી. લૃદ્ધ લડીરે વભી રેલું જોઈએ ઔે, તે નશીં શમ, ત્માયે મ એ
વન્તાન એભની તાની યીતે મથેચ્ચ ીલલાના છ ચે, અને ‘તે નશીં શમ’ – એલા દીલવ
ઔઈ ણ લૃદ્ધછન ભાટે જાજા દુય શતા છ નથી. ભાટે નાશઔની એલી ફધી પીઔય – ઙીન્તા ઔે
રચ લૃદ્ધએ ત્મી છ દેલી ગટે – વાઙ અનાવક્તી મખ ત એને છ ઔશે લામ. ફાઔને
રાડઔડથી ઉચેમાું – એ ઔાંઈ ભા–ફાે ઔયે ર ઉઔાય નથી ઔે તે ફદરાની આળા યાકી
ળઔે. ફચ્ઙાને ઙાશલું એ ઔેલ ઔુ દયતી લૃત્તી છ ચે. ભનુષ્મેતય પ્રાણી ણ એટરી છ
રાખણીથી ફચ્ઙાંને ઉચેયે ચે; ચતાં તે ઔદાી એન ફદર નથી છ ભાંખતાં.
ઔુ ટમ્ુ ફભાં છેની શાછયીની રેળ ભાત્ર ઉમખીતા ન લતાાતી શમ, એલાં તભાભ
લૃદ્ધએ ગયડાગયભાં ઔામભનાં યશે લા ભાટે ઙાલ્માં છલું જોઈએ. આણે ત્માં ગણા લધુ
લૃદ્ધાશ્રભની આલશ્મક્તા ચે; ભાટે બવમ ભન્દીય ફાન્ધનાયા વન્ત–ધનીઔ એમ લીઙાયે !
[188] ભૃત્મુ બમંઔય ચે ઔે નશીં ? એ ત ઔઈ છ ઔશી ળઔે નશીં ! ભયનાય ભાટે
ત ભૃત્મુ ચે છ નશીં ! આદ્ય લીલેઔફુદ્ધીલાદી ઙીન્તઔ એીક્મુયવ મગ્મ છ ઔશી ખમ ઔે,
‘ભૃત્મુ વાથે ભાણવને રેલાદેલા છ ળી ? જ્માં વુધી આણે ીલન્ત ચીએ, ત્માં વુધી ભૃત્મુ છ
નથી, અને ભૃત્મુ થતાં છ આણે, આણે છ યશે તા નથી !’ ભતરફ ઔે ભનુષ્મ તથા ભૃત્મુન
યસ્ય ભે ઔે વુભે ત ક્માયે મ ક્માંમ વધાત છ નથી – ચી આણ ભૃત્મુ વાથે
વમ્ફન્ધ છ ઔમ યશે ચે ? ખમ્બીય પ્રશ્ન ત ચે : ભયણન્ભુક લૃદ્ધત્લ.
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ભતરફ ઔે શંુ ભાત્ર ઔશંુ ચુ ં એભ નશીં; તીવ્રતાુલાઔ અનુબલું ચુ ં ઔે, ભૃત્મુ નશીં;
લૃદ્ધાલસ્થા છ અતીઔરુણ, ીલનની ઔરુણતભ તથા નીયાધાય અલસ્થા ચે; ઔાયણ ઔે ઔાની
ખતી એઔભાખી ચે.
[189] માદ યાક ઔે શંુ લડીરન તયપદાય નથી છ; ઔાયણ ઔે શંુ છેટરા લૃદ્ધને
ભું ચુ ં ઔે જોઉં ચુ ,ં તેભાં ભશદંળે એલાં આતન્ઔલાદી અરક્ષણ જોલા ભે છ ચે ઔે, છેથી
તે ઔુ ટમ્ુ ફભાં અણખભતા ને તીયસ્ઔૃ ત ફન્મા શમ. ત્માયે એલાં દુ:કીમા ડવાને શંુ આ
‘ગડણના અંતયંખ’ ુસ્તીઔાભાંથી ‘લૃદ્ધને લીનમ્ર વુઙન’ લાંઙી, ખકી, અનુવયલાની વરાશ
આું (ૃષ્ઠ–23). અશીં શંુ એભાની ફેઙાય ટાંઔું : (1) મુલાન ુચ ે નશીં; ત્માં વુધી લડીરએ
તાના બુતઔાની લાત શાંઔલા રાખી છલું નશીં ! (2) દીઔયીને, લશુને ઔે તેભના ભીત્રને
લણભાખી વરાશ આલી નશીં ! (3) ુત્રે ઔે ુત્રલધુએ તેભનાં વન્તાનને, જો ભાયજુડ
વીલામની, ઔળી વજા ઔયી શમ, ત ફાઔન ક્ષ રઈ લચ્ઙે ડલું નશીં ! એને ફદરે વજાનાં
પ્રઔાય તથા ઔાયણ ઉય ુય લીઙાય ઔયી ઔઈનીમ તયપે ણ ન રાખે, એલ વમલશાય દાકલલ,
અને તેમ અનીલામા રાખે ત છ ! (4) ડૉક્ટય વીલામના ઔઈનીમ વભક્ષ આણા યખનાં
યદણાં યડલાં નશીં ! (5) તાના ખભા–અણખભા ટાલા. (6) ળક્મ શમ ત્માં વુધી, ગયભાં
ઔઈનામ ઉય ફજારુ ફનલું નશીં ! (7) ઔુ ટમ્ુ ફના ઔઈ ણ વભ્મના ઔાભભાં ઔે ગયના
વાભાન્મ વંઙારનભાં ક્માયે મ દકરખીયી ઔયલી નશીં !
[190]

અભેયીઔાભાં અભાયી ભૉટેરના ઙખાનભાં એઔ ઔાય પ્રલેળી. એની

આખ–ાચ ભટા અક્ષયે ફડા ભાયે રું :
‘છસ્ટ ભેયીડ !’
અથાાત્ ‘અભે શભણાં છ યણ્માં ચીએ.’ અભને થમું ઔે ઔઈ મુલા–મુખર શનીભુન
અથે નીઔી ડ્યું શળે. ઔીન્તુ આશ્ચમા ! ઔાયભાંથી ત એઔ ડવ–ડવીનું જોડું ઉતમુું ! ડવ
ત લી રાઔડીના વશાયે ઙારે. ઔુ તુશરલળ અભે ુછ્ું ઔે, ‘ત ચી આ છસ્ટ ભેયીડ’ એ
લી ળું ?
ડવ ફકરું ચતાં ભન્દ–ભધુય શવતાં શવતાં ઔશે , ‘યાઈટ, અભે શભણાં છ રગ્ન
ઔમાું. ભાયા ોત્રે છ એ ખઠલેરાં, અને આ ફડા ણ તેણે છ ભામુું ચે. તે દૃઢણે ભાને ચે ઔે
લૃદ્ધએ એઔાઔી ીલન ખાલું જોઈએ નશીં, ઈ્વ છસ્ટ ઔીરીંખ, મુ ન ! ભાટે એભણે રગ્ન
ઔયી છ રેલાં.’ એટરે અભે છયા યભુછ ઔયી : ત શનીભુન ભાટે નીઔળ્ાં ચ, એભ ને ? ડવ
ઔશે ‘એલયી નાઈટ ઈજ ર શની એન્ડ પુરભુન પય અવ !’ ભતરફ ઔે, અભાયી પ્રત્મેઔ
યાત્રી શલે આનન્દયછની છ ચે ! (ભધુય તથા ઙાન્દની)
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આણા ડવા ગયને ઔે ધભાસ્થાનને ટરે નીયવ અને નીયાળલદને ફેઠાં ફેઠાં
નીયાનન્દની ભાા, પાંપાં ભાયતા પે યવમા ઔયે ; એ ઔભવે ઔભ ભાનલીન્દખી ત નથી છ.
[191] ભટા બાખના આદ્ય ધભાસ્થાઔએ એઔ ામાની, ખેયવભછલળ છ, ભટી
બુર ઔયી, તે એ ઔે પ્રાઔૃ તીઔ લૃત્તી ઔે ઈચ્ચાના દભનથી, ત્માખથી ુણ્મ પ્રાપ્ત થામ.
શઔીઔતે છે લૃત્તી ઉય વાભાીઔ વુવમલસ્થા, ળીસ્ત ઔે વદ્વમલશાય ુયતી છ રખાભ
છરુયી શતી, અને ભુ શે તુ ણ એલ છ ઔંઈઔ શળે. યન્તુ એલા વંમભને ુણ્મનું, ઈશ્વયને
પ્રવન્ન ઔયલાનું વાધન ફનાલી દેલાની બુરને યીણાભે દેશદભનનાં અનેઔાનેઔ ભીથ્મા ઔભાઔાંડ
અસ્તીત્લભાં આવમાં, અને ીલનન આનન્દ છ ચીનલાઈ ખમ. ક્માંઔ વારું વારું, ભીષ્ટ,
સ્લાદીષ્ટ બછન ેટ બયીને કાલું, એમ ા ખણામું ચે : વંખીત, નૃત્મ, નાટ્યાદી ઔરા ય
નૈતીઔ પ્રતીફન્ધ રદામા ચે. યીણાભે, લીઙીત્ર, અભાનલીમ તથા અરુઙીઔય ઔભાઔાંડ ણ
પ્રઙરીત ફન્માં; છેભ ઔે અભુઔ વાધુ બછનની લીલીધ લાનખી એઔઠી ઔયી દઈ, ગીને
આયખી જામ ચે; છેથી સ્લાદેન્દ્રીમ તૃપ્ત ઔમાાનું ‘ા’ ન રાખે...! અત્રે બ્રષ્ઢઙમાના દુયાગ્રશે છે
ગય અનીષ્ટ વભાછ–વમલસ્થાભાં તથા ધભાતન્ત્રભાં વજ્માું, એની ત ઙઙાા છ અનાલશ્મઔ
ખણલી યશી. પક્ત એટરી છ ટઔય ઔયી રઈએ ઔે શલે લૈજ્ઞાનીઔ યીતે વીદ્ધ થમું ચે ઔે, ક્લઙીત્
બ્રષ્ઢઙમા આયગ્મને શાનીઔાયઔ નીલડે ચે.
[192] શંુ વંમુક્ત ઔુ ટમ્ુ ફપ્રથાન વખ્ત લીયધી ચુ ,ં ઔાયણ ઔે એને ઔાયણે છ
ફશુધા લડીર અણખભતા ફની જામ ચે અને કયે કય ઔેટરાઔ ડવામ આતન્ઔલાદી છ શમ
ચે !
[193] લૃદ્ધાલસ્થાભાં ીન્દખી કયે કય લેયાન – ઉજ્જડ ફની યશે ચે; યે ળાન,
ઉદાવ, ફવ દુ:કી છ દુ:કી ! આદ્ય ળંઔયાઙામાી પ્રફધે ચે ઔે : ‘ળીળીય ચી લવંત આલે,
લી લાા ચી ળયદ. ભાટે શે ીલ, તું ખલીન્દને બી રે !’ યન્તુ એ ગટના ત પ્રઔૃ તીનું
ઋતુઙક્ર ચે. ભાનલીલનભાં ઔદાી ાનકયના પ્રલેળ ફાદ ુન:ુન: લવંત નથી આલતી, ચી
ખલીન્દને ખભે તેટરા બજો, એન ઔળ છ અથા નથી ઔે રાબ થલાન નથી. કીજાં–ાનકય
એટરે છ વમથા તયપડલાની, ઔણવલાની ઋતુ.
એઔાદ ફે ભીઠા ભાણવની ભુરાઔાત ભાટે તયવલાનું; ફેઙાય ભીઠા ફર ભે ન
ભે, ાંઙદવ તટસ્થ યીઙીત વાથે અતૃપ્ત શૈ મે ખષ્ઠી ભાંડી, ચુ ટા ડલાનું; લીયાટ અજ્ઞાત
છનવભુશને જંકનાબયી નછયે નીયખ્મા ઔયલાન; ઔઠય, રાખણીશીન, લીલેઔળુન્મ તુચ્ચઔાય
મા ઠઔા નતભસ્તઔે ખંખાલતયણ ભાની, જીલ્મા ઔયલાના, સ્લાદળુન્મ આશાય અને ભૃતલત્
નીન્દ્રા... અયે , બમ ણ ળધ્મ ના છડે; જ્માં ભયણની, ભોંગેયા ભશે ભાનરુે આતુય પ્રતીક્ષા
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શમ, ત્માં બમ ણ ક્માંથી રાલલ ? આધ્માત્ભીઔ પ્રફધે ચે ઔે, Know Thyself ! તભાયી
જાતને ક અને આત્ભાનું ઔલ્માણ ઔય ! ણ ચે છ ક્માં એ અછય, અભય આત્ભા ?
[194] એઔ ત, લૃદ્ધાશ્રભન યીલાછ કુફ પ્રઙરીત ફનાલી દેલ જોઈએ. ભતરફ
ઔે, લૃદ્ધ ભાતાીતા વન્તાનની વાથે યશે લાને ફદરે, નીલૃત્ત થઈને લૃદ્ધાશ્રભભાં છ યશે લા ઙાલ્માં
જામ. એ ઉત્તભ વમલસ્થા ચે. ગયભાં યશીને વન્તાનને ભાથે ફજારુ થલું, શડધુત થલું, ફાઔ
ભાટે ત્રાવરુ ફની યશે લું, અભાન અને અબાલ વશન ઔયલાં, એને ફદરે વાયા આશ્રભભાં
ઙાલ્મા છઈ, ળાન્તીભમ લાતાલયણભાં નીયાન્તે ગડણ લીતાલલું, એ છ વાઙું ળાણણ ચે,
અને લૃદ્ધાલસ્થાની અનેઔ વભસ્માન ઉત્તભ ઉઔેર ચે. આછે લડીર લૃદ્ધાશ્રભભાં જામ – એને
ઔુ ટમ્ુ ફનું ઔરંઔ ખણલાભાં આલે ચે, એ ભનદળા ણ ત્મછલી છ યશી. લૃદ્ધાશ્રભ–લાવને
પ્રાઙીન લનલાવ છેલ, વાભાન્મ યીલાછ ફનાલી દેલ જોઈએ અને એલા વયવ અને
વખલડબમાા આશ્રભની વંખ્મા દેળભાં લધાયી દેલી જોઈએ. ફીી વભસ્મા તે લૃદ્ધરગ્નની :
વન્તાનએ તાનાં લીધુય ઔે લીધલા ભાતાીતાનાં, જો તે ઈચ્ચે ત, ુનરાગ્ન ઔયાલલાં છ
જોઈએ. એભાં રઔરાછ ઔે ધભાનીતીના પ્રશ્ન લઙભાં રાલલા છ જોઈએ નશીં. આણ વભાછ
વડી ખમ ચે, એટરે એને વુધાયલાની છરુય ચે. એ વન્દબે લૃદ્ધરગ્ન એ ણ વુધાયાલાદી
ક્રાન્તી ફની છ યશે . લૃદ્ધની અવષ્ણ એઔરતા ટાલાન અને એભની વાયવમ્બા વમ્ુણાત:
છલામ એલી વયવ વમલસ્થા ઔયલાન ઉત્તભત્તભ ભાખા એભનાં ુનરાગ્ન ઔયી નાકલાન ચે.
લડીર વન્તાનને ત યણાલે છ ચે, શલે વન્તાન લડીરને યણાલે એલી ક્રાન્તી છરુય
ઔયીએ !

♦
અનુક્રમણીકા
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17
મૃત્યુ
[195]

ગણા અણવભછુ આસ્તીઔ દરીર ઔયે ચે, ‘લીજ્ઞાનના ભટા ભટા

ખુણખાન ખામા ઔય ચ; ણ તભારું લીજ્ઞાન ભૃત્મુનું યશસ્મ ઔેભ ાભી ળઔતું નથી ? ઔેભ
ભયણને અટઔાલી ળઔતું નથી ?’ અરફત્ત, આસ્તીઔના આલા શઔાયા–ડઔાયા ઔેલ
અજ્ઞાનછનન ઉશ્ઔેયાટ ભાત્ર ચે. લીજ્ઞાન ત ળું, વુધયે ર ભાનલી મુખથી ભૃત્મુનું યશસ્મ જાણે
છ ચે. છે નથી જાણત તે ત એ ઔે ભૃત્મુને યઔલું ઔેભ ઔયીને અને ભૃત્મુ ચી ળું ? જો ઔે ભૃત્મુ
ફાદ ત જાણે ઔે ઔળું છ નથી એ નીશ્ચીત ચે; ઔાયણ ઔે એઔ મન્ત્ર ઙારતું ફન્ધ ડી જામ,
એભાં લી ‘ચી ળું ?’ એલ પ્રશ્ન છ ક્માં વમ્બલે ? એઔ ઔાય મા ગડીમા ઔામભનું ફન્ધ
થઈ જામ, ચી એના ઔભાન ન્મામ મા ુનછાન્ભ – એ ઔેલ શાસ્માસ્દ ખ્માર વભજામ ચે ?
એલું છ આ વીલ દેશનું ચે, છે એઔ મન્ત્ર ભાત્ર ચે. જ્માયે લીજ્ઞાન ભૃત્મુને છરુય યઔી ળઔે
અને એલા પ્રમખ ણ થઈ યષ્ણા ચે; યન્તુ લીજ્ઞાન ફયાફય વભછે ચે ઔે વાલાછનીઔણે
ભાનલીને અભય ફનાલી દેલાની લીદ્યા ગણી જોકભી નીલડે. એથી ત બમંઔય અન્ધાધુન્ધી છ
વજાામ. આછે લીજ્ઞાને છ ભાનલીની આમુભમાાદા ગણી લધાયી ભુઔી ચે, એભાંમ લવતી–લીસ્પટ
તથા તત્વમ્ફન્ધી અનેઔ ખમ્બીય વભસ્મા ઉદ્બલી ચે. એલા વાક્ષાત્ અનુબલ ફાદ છયા
લીઙાય ત ઔય ઔે ભાણવ અભય ફની જામ ત ળું થામ ?
[196] ભૃત્મુનું યશસ્મ એ ઔઈ યશસ્મ છ નથી, એ ત વાદ વીધ ગવાયાન
નીમભ છ ચે, છે પ્રઔૃ તીન છ અપય અનીલામા ઔાનુન ચે. જો ઔઔલ્ીત યભાત્ભાને લચ્ઙે
રાવમા લીના, ઔુ દયતન આ ગવાયાન નીમભ મથાથા વભજો ત લૃદ્ધાલસ્થા, અળક્તી, રાઙાયી
અને ીડાનું, એની અનીલામાતાનું યશસ્મ ણ મથાથા વભજાઈ ળઔે : આ દેશ છડ તત્ત્લન
વંગાત, એટરે ઔે વંભીશ્રીત વંઙમ ચે, છેને યીણાભે એભાં ઙૈતન્મ પ્રખટ્યું ચે. આત્ભા છેલું
ઔઈ સ્લતન્ત્ર તત્ત્લ ત ચે છ નશીં. (ઙાલાાઔ) શલે છડ તત્લને ઔાન ગવાય રાખે એ
પ્રઔૃ તીન અપય, અયીલતાનીમ નીમભ શઈ, આ દેશને ણ ગવાય રાગ્મા છ ઔયે ચે અને
તેભ તેભ એનું વંઙારન ળીથીર ફને ચે અથાાત્ અળક્તાલસ્થા આલતી જામ ચે. કયે કય
આન ઔઈ છ ઈરાછ નથી; ઔાયણ ઔે ઔુ દયતના નીમભ નીયલાદણે અપય ચે. શા, પ્રઔૃ તીના
એલા નીમભની છ ભદદથી એના નીમભને થડા આભતેભ ભયડી છરુય ળઔામ ચે. દા.ત.,
ગવાય ધીભ ાડી ળઔામ મા ત એને સ્થાને નલાં, તાજાં, તત્ત્લ ઉભેયી ળઔામ લખેયે.

http://govindmaru.wordpress.com

117

[197] લૃદ્ધાલસ્થા, અળક્તી, માતના અને રાઙાયી જ્માયે અનીલામા છ ચે, ત્માયે
એભાંથી ફઙલા ભનુષ્મ છરુય તાના નીમભ ફનાલી ળઔે ચે અને તે એ છ ઔે ઙક્કવ લમે
સ્લેચ્ચાભૃત્મુ. ભાટે અળક્તી આલલાથી તભે ફીજાને ભાથે ફજારુ ફની યશ, ીલન, અવાય,
યવશીન, નીયથાઔ, આનન્દશીન પ્રતીત થામ; એ શે રાં મા એ ક્ષણે છ વજાખ, લીલેઔવમ્ન્ન,
વભછદાય વમક્તીએ આત્ભશત્મા ઔયી છ રેલી જોઈએ. શપય ઔશે ચે તેભ, ‘ભશાુરુનું એ
ભશાનતભ વદ્બાગ્મ ખણામ ઔે જો તેને મગ્મ વભમે ભૃત્મુ આલી જામ.’ યન્તુ બાગ્મ અથાાત્
નવીફ ઉય આધાય યાકલ છ ળાને ? છન્ભ આણા શાથભાં નથી; યન્તુ ભૃત્મુ ત
આણા છ શાથની લાત ચે. ભાટે મગ્મતભ વભમે રાખે એ ગડીએ છ સ્લેચ્ચાભૃત્મુને લધાલી
ર !
[198] દમાભૃત્મુ–ભવીઔીરીંખને ઔાનુની ભાન્મતા બાગ્મે છ ઔઈ દેળભાં અાઈ
ચે. ભાણવજાત ઔેટરી ઔભઅક્કર ચે ? ભાટે છ તલ્વતમ રકે ચે ઔે : ‘આણી વભસ્મા એ
નથી ઔે, ભાણવ દુષ્ટ ચે. કયી વભસ્મા એ ચે ઔે ભાણવ ભુકા ચે !’ છે વમક્તી અવાધ્મ યખથી
ીડાતી શમ, તે યીફાતી શમ અને સ્લછન, વમ્ફન્ધી ભાટે ણ અઔાયણ માતનાનું
નીભીત્ત ફનતી શમ; એલી દુ:કીમાયી વમક્તીને ઔઈ વયવ દાથા આીને ળાન્તીુલાઔના
ભૃત્મુ લડે વદાને ભાટે ીડાભુક્ત ઔયી દેલી એ ત એઔ ભશાુણ્મઔામા છ રેકામ; એભાં ળું કટું
ચે ઔે એના ઉયે મ ઔાનુની પ્રતીફન્ધ ? અશીં ઙુઢીગ્રસ્ત અલીઙાયી ભાણવ લી ેરી
ઙીરાઙારુ દરીર ઔયળે ઔે આલી ચુ ટન દુરુમખ થલા વમ્બલ...! અયે ભીત્ર, અનેઔ
વમલસ્થાન દુરુમખ થઈ ળઔે ચે. આણાં ળાવનતન્ત્રએ અનેઔાનેઔ દુરુમખ
અટઔાલલાનાં ફશુલીધ ખરાં રીધાં ણ ચે. ત એઔ લધાયે , એ અળક્મ ત નથી છ... ભાણવ
ફીજા ભાણવને ીલત વખાલી ભાયે ચે, ભાટે અગ્ની ઉય પ્રતીફન્ધ ભુઔ ! એના છેલી છ
આ ગટના ખણામ.
[199]

યન્તુ ભુદ્દાની લાત ત એ ઔે, ઙાલાાક્ ઔશે ચે તેભ, આત્ભા નથી,

યભાત્ભા નથી, સ્લખા નથી અને નયઔેમ નથી, ત્માયે ભયણત્તય લીધી એ ેટબયા બ્રાભણએ
ળધી ઔાઢેર ૈવા ઔભાલલાન એઔ ચરનાભમ વમલવામ ભાત્ર ચે. સ્લખાભાં ભયનાય આત્ભાને
ચત્રી જોઈએ, જોડા જોઈએ, અયે ચીંઔણીની, તઔીયની ડાફરીમ જોઈએ. આલી આલી
શાસ્માસ્દ લાશીમાત લાત ભાની રેનાય અને તદનુવાય ઔભાઔાંડ ઔયનાય વમક્તી ઔે
વમક્તીને ભાટે ભુયક ઔે અન્ધશ્રદ્ધાુ લીળેણ ત ઔદાઙ ગણં નાનું ડે !
[200] શલે ભારું ભૃત્મુ શાથલેંતભાં ચે અને આભેમ ભાણવ ઔેટરુંઔ રાંફુ ીલે ?
અને રાંફુ ીલલાભાં ભજામ નથી. શલે નવમાવી ુયાં થલાભાં ચે. ત્માયે સ્લછન, સ્નેશી,
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ભીત્ર, યીઙીત અને લાઙઔ, ભાયી અન્તીભ ઈચ્ચા ફયાફય નોંધી રેજો ! આ રેકની નઔર
વાઙલી યાકજો, ળક્મ શમ ત લધુ નઔર ઔઢાલીને યીઙીતભાં લશેં ઙજો ! ફને ત ભાયા
ભૃત્મુ પ્રવંખે, તત્ઔા શાછય થઈ છજો; અને છે ઔઈ છલાફદાય વમક્તી, ાચ ઉસ્થીત
શમ તેને બાયુલાઔ ઙીંધજો ઔે, ભાયી અન્તીભ ઈચ્ચા એ એઔ છ શતી ઔે, ભાયી ાચ ઔઈ
ણ પ્રઔાયન ભયણત્તય લીધી ઔયલાભાં ન આલે, ન છ આલે, ફેવણં વુધ્ધાં નશીં !
‘ભેં ભારું, આ ભતરફનું લવીમતનાભું ત ફનાવમું છ ચે; યન્તુ રઔસ્ભૃતી કુફ
ટુઔં ી શમ ચે, એટરે અશીં અંતભાં, અખત્મન વાયાંળ દશયાલી રઉં :
(1)

ભાયા ભયણપ્રવંખે ‘ગીન દીલ’ નશીં; ‘યાભ ફર બઈ યાભ’ નશીં છ, અને
‘ખીતાાઠ’ ઔે અન્મ ઔઈ છ ધાભીઔ ુસ્તઔનું લાઙન નશીં; ભૃતઔાનભાં ઔળા ભંત્ર
ખણખણલા નશીં !

(2)

ભાયા ભૃત્મુની તત્ઔાર કફય ઔઈને આળ નશીં; ઔઈનેમ નાશઔ દડાલળ નશીં.
માદ યાક, ઔવટીઔાયઔ અનુબલે છ ઔશંુ ચુ ં ઔે ભયણપ્રવંખે મા એ ચીના
દીલવભાં કયકય ઔયલા છલાના યીલાછને ઔાયણે, ભયનાયનાં ઔુ ટમ્ુ ફીછનને
અનશદ ત્રાવ થામ ચે.

(3)

ળઔ ઔયળ નશીં, યઔઔ ત નશીં છ, ફેવણં ણ નશીં; અને જો આનન્દ ઔયી
ળઔ ત એ ઉત્તભ ! ગયભાં ઔે સ્લછનભાં જો ઔઈ ભંખરપ્રવંખ શમ, ત તે છયામ
ભુરતલી યાકળ નશીં. અન્તીભલીધી તાલીને તયત છ, કુળીન પ્રવંખ ની:ળંઔ
ઉછલી ળઔામ. ઉત્વલન દીલવ ઔે દીલવ શમ, ત તે ણ ભાણજો ! અંતભાં, ફે
લીનન્તી કુફ કુફ બાયુલાઔ :

[1]

ઔઈ ણ પ્રઔાયન ધાભીઔ લીધી ભુદ્દરે નશીં છ; ફેવણં ણ નશીં ! અને ળક્મ
શમ ત અગ્નીદાશ ટાળ. આણે શલે છખ
ં ર જાલલાં છ યશે , અગ્નીદાશ એ
ભયણત્તય શત્માઔૃ ત્મ ચે; ઔાયણ ઔે ભમાા ચી ભાણવ એઔ આકા લૃક્ષને શણત
જામ ચે. રાઔડું કુફ ઔીભતી અને દુરાબ ઙીછ ખણામ.

[2]

ભાયી ાચ દાન નશીં; સ્ભૃતી–સ્ભાયઔ ણ નશીં છ ! ળઔવબા ઔે
શ્રદ્ધાંછરી ઓઙાયીઔ યીતે ત અનાલશ્મઔ છ ખણલાં. શા, એ નીભીત્તે ભાયા
લીઙાય, અથાાત્ યૅ ળનારીજભન પ્રઙાય થત શમ, ત આલા ઔામાક્ભ બરે
મજામ. લધુ ભાટે ભારું ુસ્તઔ ‘આનન્દની આયાધના’ભાંન રેક નં. 34 જોળ –
ૃ. 180.
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આલા ભયણત્તય લીધી તથા ઔભાઔાંડના ભુભાં વલાપ્રથભ ત, ભૃત્મુની
યશસ્મભમતા, અઔતા તથા બમાલશતા, આત્ભાના અસ્તીત્લન તથા એની અભયતાન ભીથ્મા
ભ્રભ, ઔભાપના અથાશીન વીદ્ધાન્ત અને સ્લખા–નયઔના કટા ખ્માર, ઔળુંઔ વારું ઔે નયવું,
ખંબીય, ભંખર ઔે અળુબ ફને મા આઙયલાનું આલે, ત્માયે અભુઔતભુઔ લીધીથી ઔશે લાતા
ઈશ્વયની ઔૃ ા માઙલાની આદીભ – ‘આ વલાન ઔતાાશતાાબતાા ઈશ્વય ચે’ એલી ભીથ્મા
ભાન્મતા, બુતપ્રેતના તથા ઈતય લશે ભ લખેયે ઔાયણરુ યશે રા ચે. ભૃતદેશને સ્નાન, ુષ્ાંછરી,
વુકડ–બસ્ભાદીનાં રેન લખેયે લીધી ાચ લી આ દેશની ઉત્તભતા, લીત્રતા, દુરાબતા
તથા દૈલી લયદાન છેલા ખ્માર ઔાયણબુત ચે; જ્માયે ધુદી, ખંખાછ લખેયે લીધીન
ઉદ્બલ સ્લચ્ચતા, આયગ્મ, ળુદ્ધીઔયણ છેલી આલશ્મક્તા અને વમ્ફન્ધીત મુખ પ્રભાણે
પ્રાપ્મ વાભગ્રીના અધાદગ્ધ ઈરાજોભાંથી થમેર ચે, છે આછે ફીરઔુ ર આલશ્મઔ યષ્ણા નથી
છ.
ભડદું એ ભુબુત યીતે ત, તત્ત્લત: એઔ કકડી ખમેરું અને ફંધ ડી ખમેરું મંત્ર
ભાત્ર ચે, છેને બંખાયભાં લેઙી દેલાનું છ શમ ! યન્તુ ભાણવ ત શી દપન, દશન ભાટેમ
ીલરેણ જગડે ચે ! ઔાયણ એ છ ઔે, ભાનલજાત ભુકા ચે. ઉંડાણથી, વલાબાલે જોતાં ત, આ
દેશ એઔદભ ખંદ, ફીબત્વ તથા બદ્દી ભારવાભગ્રીલા તેભ છ એની યઙનાવમલસ્થા ણ
એલી છ ખંદી ચે. લીઙાય ઔયતાં ત ગણી લાય તાની જાત ભાટેમ અણખભ છન્ભે ચે.
ભીથ્માબીભાનથી પાટપાટ થતાં ભાણવને જોઉં – ભું ચુ ,ં ત્માયે કયે કય છ એલા છણ પ્રતી
નપયતબયી દમા પ્રખટે ચે. ટુઔં ભાં, આલા ઔઔલ્ીત આત્ભા અને ક્ષુદ્ર, બંખાય દેશની
‘ભુક્તી–ભક્ષ’ ભાટે થતાં ઔભાઔાંડ શલે વદન્તય ફન્ધ ઔયીએ !’

♦
અનુક્રમણીકા
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18
પ્રકીણમ
[201] ભશાન બાયતભાતાનાં ુયાં ચવલીવ ઔયડ વન્તાનને ફે ટઔં ેટ બયીને
આશાય નથી ભત, ફાઔ ઔુ ણથી અઔાે ભયણળયણ થામ ચે અને ઉઔયડા પેં દીને
યટરાના ટુઔડા ળધે ચે, ઙારીવ ટઔાને ભાથે ચારું નથી, રાછ ઢાંઔલા ભાટે ુયતાં ઔડાંમ
ફશે ન ાવે નથી, ઙારીવ ઔયડથીમ લધુ બાયતલાવી અબાલ, અખલડ, તંખી, ત્રાવ,
તનતડ શ્રભ, બુકભયા અને ઔુ ણ વાથે વાભાીઔ, યાછઔીમ, પ્રાઔૃ તીઔ તથા ધાભીઔ
અત્માઙાય વશે તા નીયાધાય તથા અભાનલીમ ીલન ભાંડભાંડ શ્વવતા શમ, ત્માયે એની ઉય
અનાવક્તીના ધધના ધધ જીંઔલા, ત્માખ અને અયીખૃશની વુપીમાણી વરાશ આલી,
વાદાઈ ઉદેળલી, એ ઔેલ તે રઔની છ નશીં; કુદ ીલનની છ ક્રુય ભજાઔ ચે. છે દેળભાં
પક્ત ફે ટઔા ભાણવ તીઔાં લાશન ધયાલે ચે, ભાંડ દવ ટઔા નાખયીઔ વુકીમું ઔશી ળઔામ
એલું વમ્ુણા આધુનીઔ ીલન ીલી ળઔે ચે. અશીં ભધ્મભ લખાનામ ફે લીબાખ ચે. ઉર
ભધ્મભ લખા – થડું વુકભમ ીલન છરુય ીલે ચે; ણ એને ભાટેમ આનન્દ પ્રતીફન્ધીત ચે;
જ્માયે નીઙર ભધ્મભલખા ત ીલન એટરે દુ:કમ્ દુ:કમ્ છ ઔાયે ચે, છેને ભાટે ીલન એઔ
ીડાઔાયી વઔંજો ચે. એને ફે ચેડા ભેલલાની અને ચઔયાં બણાલલાં–યણાલલાંની ઙીન્તા
તથા ીડા ઔયી કામ ચે. અન્તે વો ીલનનું અવષ્ણ ફજીર ખાડું કેંઙતાકેંઙતા છ એઔદા
ભૃત્મુની ભુક્તી ભેલી ચુ ટી જામ ચે...
ક્માં ચે ઉબખ અને ઔણે દીઠા ઔે ભાણ્મા બખલીરાવ ? ત્માયે વાભાન્મ
આનન્દત્વલ ફાડાંને ભાણલા દ ! આલી યીસ્થીતીભાં ભાભુરી આનન્દ ણ જુંટલી
રેલાની દાદાખીયી એ ત ળેતાની ક્રુયતા ઔશે લામ. એભાંમ નીદય ભનયંછન મા ભનલીશ્રાભ
ઉય ણ પ્રતીફન્ધ, એ ઔેલ ાળલી છુ રભ ચે. આનન્દ એ લૈબલ મા બખલીરાવ નથી, એ
ત ીલનની છરુયીમાત ચે. રઔને ઉત્વલ ભન ભુઔીને ઉછલલા દ, અને એટરા દીલવ
ુયતા ત તભાભ પ્રતીફન્ધ ઉઠાલી ર !
[202]

આછે દુનીમાના એઔ શીસ્વાનાં શીત, ઈતય શીસ્વાનાં શીત વાથે

ટઔયામ ચે, અને ભુયક ભાનલતા ફેપાભ યીતે આત્ભગાતી વલાનાળ નતયી યશી ચે, ત્માયે
ળાણા ભાણવ રાઙાય બાલે નીષ્ક્રીમ લેદનાુલાઔ આ ‘રીરા’ નીશાી યષ્ણા ચે. ક્માંઔ ખ
ભુઔલાની છગ્મા નથી, ત્માયે અન્મત્ર લી મછન રાંફીશી છભીન લેયાન લીસ્તયી યશી
ચે. ક્માંઔ ભાણવને ફે ટઔં ુયતું કાલાનું નથી ભતું. ત્માયે ફીછે લી ખડાઉન અને
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ભાનલેટ પાટપાટ થામ ચે અને કાદ્ય દાથય વભુદ્રભાં ધયાલી દેલા ડે ચે ! ઔેટરાઔ
દેળભાં વુકવભૃદ્ધીની ચ ઉડે ચે, જ્માયે ફાઔીના દેળભાં ઉધાડા આબ નીઙે ભાણવ
નીયાધાય ઔણવત ડી યશે ચે. ત્માયે આ ફધું વયકું ઔણ ઔયળે ? ઔણ ઔયી ળઔે ? છલાફ
ચે, અરફત્ત ઔઈ એલી વત્તા આછે અનીલામા ચે ઔે છે વભગ્ર ભાનલજાતને એના શીતના
શુઔભ પયભાલી ળઔે. અઔફન્ધ યાષ્ટ રીમ વીભા અને નીછનીછનું અફાધીત સ્લાતન્્મ એ
ખ્માર શલે લીવભી વદીન, ુયાણ તથા ફીનછરુયી ઔે શાનીઔાયઔ વભી પખાલી દેલ છ
યષ્ણ. બ્રષ્ઢાંડભાં ગુભતા અફજોના અફજો ીંડભાં, આ ૃથ્લી છેલ યીમાભણ અને ીલનથી
ધભધભત અન્મ એઔેમ ીંડ અદ્યાી જોલા ભળ્ નથી. ત ઙાર, શલે ભાનલજાતનું એઔ ભાત્ર
ધ્મેમ એ છ યાકીએ ઔે આ ૃથ્લીભૈમાનાં વોન્દમા, વભૃદ્ધી તથા વીલતા જાલી યાકીએ.
[203] ુલાગ્રશ એટરે ુલા લત્તા ગ્રશ, અથાાત્ આખથી ઔડી રીધેર ઔઈ
ખ્માર ઔે ફાંધી રીધેર અબીપ્રામ. એને ભાટેન અંગ્રેી ળબ્દ ચે : પ્રેજ્મુડીવ; છેની વમુત્ત્તી
ણ ફયાફય એ છ થામ ચે : ‘પ્રે’ એટરે લાસ્તલભાં ‘પ્રી’, છે શે રાંનું ઔે અખાઉનું એલું
દળાાલત ઉવખા–ુલાખ ચે; જ્માયે ‘જ્મુડીવ’ એટરે અબીપ્રામ ફાંધલ, ભત ઔે નીણામ
(ઙુઔાદ) જાશે ય ઔયલ. આ ણ વંસ્ઔૃ ત ઔે ખુછયાતી ળબ્દન છ મથાથા માામ ચે. ળબ્દઔળ
આ દાથા ઔે રાખણીની વમાખ્મા નીઙે ભુછફ ઔયે ચે : આખથી ફાંધેર કટ ભત
(બખલદ્ખભંડ) વાથે વાથે ખુછયાતીના ફન્ને ભાન્મ ળબ્દઔળ (બખલદ્ખભંડ અને
જોડણીઔળ) ફીી વમાખ્મા એલી ણ આે ચે ઔે, શે રેથી છ ફાંધેર અબીપ્રામ : અત્રે
‘કટ’ ળબ્દ યદ ઔયલાભાં આવમ ચે એ મગ્મ છ ચે; ઔાયણ ઔે ઔલઙીત્ ુલાગ્રશ એટરે ઔે
આખથી છ ફંધામેર શલા ચતાં; અભુઔ ભત વાઙ ણ ઠયે ... ણ એ ઔેલ અઔસ્ભાત છ
ઔશે લામ, ઔાયણ ઔે ઔઈ ણ દાથા, વમક્તી ઔે વભુશ ભાટે આખથી અબીપ્રામ ફાંધી રેલ એ
યીત ઔે ભનદળા છ અસ્લીઔામા ખણામ. ભતરફ ઔે ુયતી ઙઔાવણી ઔે વલેક્ષણ લીના ભત
ધાયણ ઔે ગ્રશણ ઔયલ જોઈએ છ નશીં. અત્રે માદ યાકલું ગટે ઔે, વલેક્ષણ ફે પ્રઔાયનાં શમ ચે
: વેમ્ર વલે એટરે ઔે વન્દ ઔયે રા નભુનાને આધાયે વમ્ુણા લૈજ્ઞાનીઔ વલેક્ષણ અને યૅ ન્ડભ
વલે, અથાાત્ ચુ ટઔ નભુનાની રાંફા ખાાની ઙઔાવણી, એલ અભ્માવ તથા એલાં
નીયીક્ષણ દ્વાયા તાયલેર અબીપ્રામ. જ્માં વૅમ્ર વલે ળક્મ છ ના શમ, ત્માં લીદ્વાન તથા
લીઙાયઔ યૅ ન્ડભ વલેથી નીણામ તાયલતા શમ ચે. એભાં એઔ લાત ઔે યીણાભ વાભાન્મત:
ળક્મ ચે ઔે યૅ ન્ડભ વલેનાં તાયણભાં અલાદની બયુય ળક્મતા યશે રી શમ ચે. યન્તુ
રાંફા યીઙમ, અભ્માવ તથા નીયીક્ષણ દ્વાયા તાયલેરા ભતને ુલાગ્રશ ઔદાી ઔશી ળઔામ છ
નશીં.
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[204] ત્માયે શંુ ઔેભ ભશાત્ભા ખાંધીીન પ્રવંળઔ અનુમામી તાની જાતને
ખણાલું ચુ ં ? એ પ્રશ્નન ઉત્તય ણ શલે વંક્ષેભાં છ પ્રસ્તુત ઔયી રઉં : વલાપ્રથભ ત
ભાનલઔરુણા, પ્રાણીભાત્ર પ્રત્મેની ફોદ્ધઔરુણા છે ભાયી અન્તયતભ રાખણી ફની ખઈ એ
ખાંધીીન છ પ્રબાલ શઈ ળઔે. એ છ પ્રબાલને યીણાભે, છન્ભે રુઢીઙુસ્ત બ્રાષ્ઢણવભાછનું
વન્તાન શલા ચતાંમ; ચેઔ નાનણથી છ અસ્ૃશ્મતા ક્માયે મ ભને સ્ળી ળઔી નશીં. વત્મ
તથા પ્રાભાણીઔતાન અલીઙ આગ્રશ, એ ભારું રક્ષણ ણ ખાંધીીની છ દેન. જો ઔે
યૅ ળનારીજભ સ્લીઔામાા ફાદ, અન્મના શીતાથે અને જ્માયે ત્રીજા ઔઈનેમ રેળ ભાત્ર શાની થતી
શમ ત્માયે અવત્મ લદલું એ છ વાઙ ધભા રેકામ તેલા વીદ્ધાન્તનમ શંુ પ્રઙાયઔ કય !
જ્માયે પ્રાભાણીઔતા ત ીલનબય નકળીક જાલી અને એથી છ આછેમ શંુ અઔીંઙન ચુ .ં જો
ઔે એઔ યૅ ળનારીસ્ટ તયીઔે ફયાફય વભછુ ઔે વદ્ખુણથી વુક પ્રાપ્ત ન થામ, દુ:ક છ ત્રાટઔે !
શ્રભન ભશીભા ણ શંુ ખાંધીી ાવેથી ળીખ્મ : જાતે ઔઈ ણ ઔાભ ઔયી રેલાભાં ભને
ળયભવંઔઙ નશીં, તે છ પ્રભાણે, ઉંઙનીઙના બેદ ભનભાં ક્માયે મ ન લસ્મા : શ્રભીલીને ણ
શંુ ભાયી ફાછુ ભાં છ કુયવી ઉય ફેવાડુ.ં
[205] આછન ભુ ભુદ્દ ત જનુનન અને જનુનત્માખની આછની
અનીલામાતાન ચે. જનુન અજ્ઞાનનું વન્તાન ચે, એથી એના પ્રેયઔ ફ તયીઔે ફીજો ભટ
ઔાતીર બાખ ુલાગ્રશ બછલે ચે. ઔરુણતા મા લીધીલક્રતા ત છુ  ઔે, આણા બદ્રતાદળી
પ્રાઙીન ઋીભુનીએ છે ભુલ્મલાન, ભંખર વદુદેળ આપ્મ, તે આછે અભાયે
યૅ ળનારીસ્ટએ દશયાલલ ડે ચે ! ધભા ઔે વંસ્ઔૃ તી લચ્ઙે વંગા ના શમ; વભન્લમ છ
શમ, છે આણે ભાટે ત આછની ીલન–ભયણની અનીલામાતા ચે. ભાનલજાતના કુદ –
અસ્તીત્લ વાભે જ્માયે લીલીધ દીળાએથી જાતજાતના નીઔન્દનઔાયી જોકભ ગુયઔી યષ્ણાં ચે,
ત્માયે વંગા ત ફતાભાં ગી છ નશીં; ેટર ર ચાંટી યષ્ણ ચે. લીજ્ઞાને વભગ્ર દુનીમાને એઔ
ભટા ળશે ય છેટરી ઔે ફરઔે એથીમ નાની કફા છેલડી યસ્યાલરમ્ફી ફનાલી ભુઔી ચે,
એથી ઔશે લાતા ળત્રુનું નીઔન્દન એ ઙખ્ક આત્ભગાત છ ફની યશે લાન. યામું, ાયઔુ ં મા
તીઔુ ં એલાતેલા ખ્માર વદન્તય ચડી, વારું અને કટુ,ં શીતઔાયી અને અશીતઔય એટર છ
લીઙાય શલે ઔયીએ ! આણા ધભા–વંસ્ઔૃ તી ણ એ છ પ્રફધે ચે : આ ન બદ્રા: ક્રતલ મન્તુ
લીશ્વત: ।
[206] બાયતીમ વંસ્ઔૃ તીની આ પ્રઔાયે વેલા ઔયનાયાને કયે કય ત કફય છ
નથી ઔે, પ્રાઙીન બાયતભાં ષ્ડી ભદ્યાન ઔયતી, દારુ ીતી અને વભાખભ છેલા આનન્દના
પ્રવંખ ભાટે ત વભાછના અગ્રણી ંડીતએ એલી વરાશ ણ ની:ળંઔ આી ચે. દા.ત.,
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આમુલેદના ભાન્મ ગ્રન્થ ‘અષ્ટાંખ હૃદમ’ભાં લવંતની ઋતુઙમાાના વન્દબે, ષ્ડી–ુરુની
ઔાભક્રીડાભાં, ભદ્ય–ભદીયાના વેલનની આનન્દદામઔ આલશ્મઔતા ફાફતે નીઙે ભુછફની
વરાશ વભાલીષ્ટ ચે... ‘તાની પ્રીમતભાએ થડ ીને આેરા, તેણીના ભુકસ્ળે વુખન્ધીત
ફનેરા, પ્રીમાના નેત્રઔભના પ્રતીફીમ્ફથી વુન્દય રાખતા, ભનને પ્રવન્ન ઔયે તેલા,
હૃદમયખન નાળ ઔયનાયા આવલ (ળયાફ), અયીષ્ટ, ળેયડીન વયઔ, દ્રાક્ષન દારુ, ભધુ
આદીનું ભીત્ર વાથે વેલન ઔયલું – ચી જ્માં ઠડં ઔ શમ, ઙાયે ફાછુ ાણી લશે તું શમ, વુમા
આચ આચ દેકાત શમ, ઔમર ટશુઔતી શમ, યંખફેયંખી પુરથી રઙેરાં લૃક્ષ શમ,
ઙભેયથી વુખંધ પ્રવયતી શમ, જ્માં ઔાભલીરાવને ે એલું લાતાલયણ શમ, ત્માં ભધ્માષ્ત
આનન્દભાં ખાલ !’ ભશી લાત્સ્મામને ણ તાના છખલીખ્માત ગ્રન્થ ‘ઔાભવુત્ર’ભાં
ષ્ડીુરુની ઔાભરીરા પ્રવંખે ભદીયાાનનું ભશત્ત્લ એલું છ દળાાવમું ચે, અનુયધ્મું ચે. ફયાફય
માદ યાક ઔે, બાયતીમ વંસ્ઔૃ તી ક્માયે મ ીલનના આનન્દની લીયધી, એલી નીમન્ત્રણલાદી
(restrictive) નશતી, આનન્દભાખી છ શતી. આ ત એઔ શજાય લાની ખુરાભીના પ્રતાે છ,
આણે આલા ઙકરીમા, વંમભલાદી ફની ખમા ચીએ. ફાઔી ીલનન સ્લાબાલીઔ આનન્દ
એ અનીતી ઔેલી યીતે શઈ ળઔે ? શઔીઔતે ત, ધાઔધભઔી, છફયછસ્તી અને ભાયપાડ એ છ
અનીતી રેકામ. મથાથા વભી ર ઔે, ‘ીલન ભાત્રનું પ્રધાન ધ્મેમ છ આનન્દ’–એભ પ્રઔૃ તીએ
છ પયભાવમું ચે.

♦
અનુક્રમણીકા
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D
અન્તીમ ભ્રમણ: કાલની ળીકરાલ ીા
લીદામ ! આછથી આ ‘યભણભ્રભણ’ આકયી લીદામ રે ચે. તફીમત ફેશદ
ઔથી ખઈ ચે : શરનઙરન ફીરઔુ ર ફંધ ! એઔ ડકું ફદરતાંમ ભયણતર શ્વાવ ઙઢી જામ
ચે. ીલલું, દુષ્ઔય ચે, ત્માં લી રકલું ? (લમ : 92) કેય ! ભાયાં દુ:ક યડલાને ફદરે ઙાર
દસ્ત, થડાં વુકદ વંસ્ભયણ લાખી રઈએ.
આછથી ુયાં આડત્રીવ લા અને ઙાયે ઔ ભશીના ુલે–1975ના ડીવેમ્ફયભાં મા
‘76ના જાન્મુઆયીભાં એઔ રેક રકી ભઔરતાં છણાવમું ઔે, ‘શંુ ત આલું ઔંઈઔ રકું, જો આ
ને ભાન્મ શમ ત !’ ‘ખુછયાતભીત્ર’ની ભુ ભાખ ત શાસ્મની ઔટાયની શતી; ઔાયણ ઔે ત્માયે શંુ
ભુમ્ફઈના ‘છન્ભબુભી’ દૈનીઔભાં એલી શાસ્મની ઔરભ ‘ઔટાક્ષીઔા’ રકત. યન્તુ ભારું ભન ત
યૅ ળનારીજભના ઉચાા ભાયી યષ્ણું શતું, ભને ઢઢં તું ઔે, ‘આ ત એઔ દુરાબ તઔ ભી ચે,
યકે એ ઙુઔત !’ શઔીઔત એલી શતી ઔે, વભાછભાં ધભાગેરચા, અન્ધશ્રદ્ધા, લશે ભ,
રુઢી તથા ઔભાઔાંડ, બેદબાલ અને ળણનાં ગડાુય ઉચતાં શતાં , ત્માયે ભાયીમ ઔળીઔ
ઔાભખીયી ફની યશે તી શતી. ભને થતું ઔે, જો ભાણવ યૅ ળનારીસ્ટ ફની યશે ત, આ તભાભ
અનીષ્ટ, ીડા, માતના, ળણકયી ક્ષણ ભાત્રભાં દુય થઈ જામ અને છેલી ભુક્તી અને
ળાન્તી ભાયા છેલા લીઙાયના ફધા યૅ ળનારીસ્ટ ભાણતા શતા, તેલી ભુક્તી અને ળાન્તીથી
આક વભાછ ીલી ળઔે. યન્તુ ભાયા એ લીઙાય પ્રઙાયલાન ઔઈ ભાખા ભને વુજત નશીં–
ભત નશીં.
ત્માં ‘ખુછયાતભીત્ર’ને જાણે ટેરીથી થઈ ને એ લશાયે ધામું : એણે આભન્ત્રણ
ભઔલ્મું ઔે, ‘અભાયા દૈનીઔત્રભાં એઔ ઔટાય રક !’ ધન્મ ! ધન્મ !! એન નાભઔયણ લીધી
પ્રેભથી ઔયનાયા ભીત્ર ત્માયે શાછય શતા : વલાશ્રી. ઙન્દ્રઔાન્ત ુયશીત, બખલતીઔુ ભાય ળભાા,
છમન્ત ાઠઔ અને તન્ત્રીશ્રી પ્રલીણઔાન્ત યે ળભલાા ત કયા છ : નાભ ડ્યું ‘યભણભ્રભણ’.
યન્તુ ામાન પ્રશ્ર ત શી આડ ઉબ છ શત: એ વુત્રધાય ‘શાસ્મ’ ભાંખતા શતા અને
ભાયે ત ‘રુદન’ યછુ ઔયલું શતું ! લી, એભ ઙાય–ચ ભાવ નીઔી ખમા. ત્માં ભેં એઔ રેક
રખ્મ ને ુયશીતીને ાઠલતાં છણાવમું ઔે, ‘શંુ ત આલું ઔંઈઔ રકું, જો આ ને ભાન્મ શમ
ત !’ અને એ ‘ભંછુય..!’ એભ 1975ના ડીવેમ્ફયભાં ઔે ચીના જાન્મુઆયીભાં આ
‘યભણભ્રભણ’ન છન્ભ થમ, છે ચી ત ઙાલ્મું, ભાત્ર ઙાલ્મું છ નશીં; કીલ્મું, ‘ફેપાભ’ લીઔસ્મું
(લઔમુું) ! ધીભે ધીભે એઔ યૅ ળનારીસ્ટ ઔટાય તયીઔે એ પ્રતીષ્ઠીત ફન્મું, રઔપ્રીમ થમું, રઔ–
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અપ્રીમ ણ એટરું છ થમું. અત્રેથી યછુ થતી લાત રઔ ભાટે ઔંઈઔ નલી છ શતી,
અવાધાયણ શતી...
આભ ત ખુછયાતભાં વુધાયાલાદ ઔાંઈ નલ ન શત, ચેઔ નભાદના મુખથી (19ભી
વદીના ઉત્તયાધાથી), અયે ! કયે કય ત એથીમ થડ લશે ર ‘વુધાય’ ખુછયાતભાં પ્રલેળી
ઙુક્મ શત. યન્તુ એ ફધા વાભાીઔ વલાર શતા. લીધલા–લીલાશ, ફારગ્ન, વતી થલાન
યીલાછ અને એલા અન્મ અનેઔ ઔુ યીલાજો. જ્માયે ભેં ત ભુભાં છ ગા જીંઔલા ભાંડ્યા :
ભતરફ ઔે ફધાં છ અનીષ્ટનાં ભુભાં ચે, ધભા અને ઈશ્વય, ધભા ગણા પ્રાઙીન ઔાભાં
સ્થામેર શઈ, એભાં અયમ્ાય અનીષ્ટ ગુવી ખમેરાં અને લી એની ઔડ ત એલી
બમંઔય નાખઙુડ શતી ઔે, પ્રજા ફાડી યીફાતી શતી, તયપડતી શતી. લીઙાય ત ઔય : દવ–
ફાય લાની ફારીઔાલધુ લીધલા ફને અને એને ચી એનું ભાથું ફડી, ફાડી રાઙાય ફાાને
છફયછસ્તીથી ીલતી વખાલી ભાયલાભાં આલે ! ખ્રીસ્તી વભાછભાં એ છ યીતે, મુલતીને
ડાઔણ ઠયાલીને મા લીજ્ઞાન ઔે વુધાયાની લાત ઔયનાયને ‘વેતાન’ રેકાલીને ીલતાં છ છરાલી
ભાયલાભાં આલતાં ! ભીત્ર, ધભા એટરે ળું ? એન છયાઔ ત લીઙાય ઔય ! ઔાયણ ઔે આછેમ
યીસ્થીતીભાં જાજ વુધાય ત નથી છ દેકાત અને ‘ઈશ્વય’ ત ઔદી પ્રખટ્ય છ નશીં !
ચી ત ‘યભણભ્રભણ’ન ભધ્માષ્ત મુખ આવમ: બાયે શીમ્ભતથી અને ઔલઙીત્
જાનના જોકભેમ ભેં અતીફંડકય, ક્રાન્તીઔાયી રેક પટઔાયલા ભાંડ્યા. એઔલાય ત એઔ
વાધુલેળધાયી ચતાં ક્રધી, સ્લાભીી રાઠી રઈને ભને ભાયલા દડેરા ! ઙભેયથી ધાભીઔ
‘ખુછયાતભીત્ર’ને ડઔાયતા: ‘યભણભ્રભણ’ફંધ ઔય !’ ણ ભફરક ધન્મલાદ ગટે ચે
‘ખુછયાતભીત્ર’ને ઔે તે અડખ છ યષ્ણું ! અને શંુ મ ફેપીઔય ને ફીનધાસ્ત. ચી ત જામ્મું ! જો
ઔે એ વભાછને એની આફશલા આછની અેક્ષાએ ગણી છ વાનુઔુ (પ્રખતીળીર) શતી,
ભતરફ ઔે રઔની વશીષ્ણતા ગણી લધાયે શતી. આછે ઔટ્ટયતા લધી ચે અને એથી
‘યભણભ્રભણ’ છયા પીઔુ ં ડ્યું ચે. એનુંમ ભને ભનદુ:ક ચે. એઔ દાકર માદખાય તથા
નોંધાત્ર ચે. ભેં એઔ રેક રખ્મ. ‘ભન્દીય નશીં; વંડાવ ફાંધ’ છે પ્રખટ થતાં છ ધાભીઔ
ઉશ્ઔેયામા.. ણ ચી ત એઔ અદ્બુત ઙભત્ઔાય ફન્મ : ુ. ભયાયીફાુને રેકની આ લાત
કુફ ખભી ખઈ. તેએ ભને ફરાલીને ઔષ્ણું, ‘તભાય અનુયધ કુફ ભુલ્મલાન ચે. શંુ આ ભાટે
આકી એઔ ઔથા છ ખાભડાભાં વંડાવ ફાંધલાના રાબાથે ઔયલા ભાંખું ચુ ’ં અને કયે કય છ
એલી યાભઔથા તેશ્રીએ ફાયડરીભાં છ ઔયી ! શલે આછે ત, વત્તાલાય ધયણે અનુયધ
થામ ચે ઔે, ‘દેળને દેલસ્થાનની નશીં; વંડાવ ફાંધલાની લધુ અનીલામાતા ચે.’
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આલી ત ગણી છ ગણી લાત, વુક, દુ:કની લીળેત: આનન્દનાં વંસ્ભયણરુ
માદ આલે ચે. યન્તુ ‘યભણભ્રભણ’ના આ રેકના ઔદની તથા ભાયી ળાયીયીઔ ળક્તીની બાયે
ભમાાદા ચે, એટરે અટઔુ ં. આછના લીદામ પ્રવંખે વલાપ્રથભ ત શંુ ‘ખુછયાતભીત્ર’ના
તન્ત્રીશ્રીન અન્તયથી આબાય, કુફ કુફ આબાય ભાનું ચુ .ં આટરા પ્રરમ્ફ વશપ્રલાવ
દયભીમાન, તેએ ઔદીમ, એઔ ળબ્દભાંમ એલું વુઙન નથી ઔમુું ઔે, ‘આભ નશીં; આભ રક.
આલું ત ન છ રક’ એલા છ અડખ અબીખભ શ્રી. ઙન્દ્રઔાન્ત ુયશીતન યષ્ણ. તેન
છેટર આબાય ભાનું તેટર ચ છ. ગણીલાય આ ઔટાય ફંધ ઔયલા ભેં ત લીઙામુું; ણ
બાઈ ુયશીત ફે છ ળબ્દ ઔશે , ‘ઔેભ ીજા ?’ અને શંુ આજ્ઞાધીન ફની યશંુ . એઔ ભજાની
લીઙીત્ર લાત. અભે લાતલાતભાં જાણે લઙનથી ફંધામા ઔે, ‘આણા ફેભાંથી ઔઈ એઔ શમાત
શમ, ત્માં વુધી ‘યભણભ્રભણ’ ણ શમાત યશે લું જોઈએ !’શલે ઔાની લીઔયા રીરા ત
છુ  ? આછે અભે ફન્ને શમાત ચીએ; ચતાં ‘યભણભ્રભણ’ અલવાન ાભે ચે !...
બાઈશ્રી. બખલતીઔુ ભાય ળભાાન ણ એટર છ ઋણી ચુ .ં તે લીઙાયથી
અવમ્ભત ચતાં; ‘યભણભ્રભણ’ ત ઙારુ યશે લું છ જોઈએ, એલ તેન આગ્રશ ! કુફ કુફ
આબાય ! એ છ યીતે તન્ત્રી લીબાખના બુતુલા તથા લતાભાન વલા ભીત્ર–ભુયબ્ફીન શંુ
વલાબાલે અનશદ આબાયી ચુ .ં ભને એઔ ગટના માદ આલે ચે: ભુ. ફટુઔબાઈ દીક્ષીત કુફ
ઔડઔ તન્ત્રી (તન્ત્રી લીબાખના ભુખ્મ વમ્ાદઔ) ખણાતા. એઔ લાય તેએ ભાયા રેકભાં
નીલ વુધાય ઔમય, અરફત્ત તેમ પક્ત ળીાઔભાં ! ચતાં ભેં લાંધ દળાાવમ, ત તેએ ભાયા
આગ્રશ વાથે વમ્ભત થતાં, ‘વયી’ ઔષ્ણું. આલા કેરદીર શતા એ ફધા ભીત્ર ! આછેમ
તંત્રીલીબાખના ભીત્ર ભાયા પ્રતી એટરા છ ઉદાય ચે. એભાંમ કાવ અને કુફ કુફ આબાય
ભાનું શ્રી. નયે ન્દ્ર જોળીન, છે વંબલત: ‘યભણભ્રભણ’ની વંબાભાં ચે. અનેઔલાય શંુ રેક
ભઔલ્મા ચી પનથી વુધાયા ઔે ઉભેયા ઔયાલું; છે કુફ ‘આનન્દ’થી તે અઙુઔ ઔયી આે.
તેએ ક્માયે મ ઔંટા ફતાવમ નથી. આલા સ્નેશબમાા વશઔાય ફદર ફીછુ ં ત ળું ઔશંુ –
ઔરું ? વુયતના યૅ ળનારીસ્ટ ફીયાદયન અને સ્લૈચ્ચીઔ ઔુ યીમય–વેલા આતા ધનવુકબાઈ
ઢીમ્ભયન ત આબાયે મ ળું અને ઔેટર ભાનું ? અને ચેલ્લે, છેન શંુ વોથી લધુ ઋણી ફનું
ચુ ,ં એ ત ચે લાઙઔ, ‘યભણભ્રભણ’નું લીળા અને ઔદયદાન લાઙઔલૃંદ : લધાલી રેનાય તથા
લીયધ ઔયનાય ઉબમન શંુ વયક છ શાદીઔ આબાયી ચુ .ં ઔેટરાઔ ભીત્ર ત વાભે ઙારીને
સ્ષ્ટ ળબ્દભાં ઔશે ચે ઔે, ‘તભાયી ઔટાય લાંઙીને છ અભે યૅ ળનારીસ્ટ ફન્મા !’ શંુ ધન્મ ધન્મ
અને ઔૃ તઔૃ ત્મ... ત ુન:ુન: વોન અંત:ઔયણુલાઔ આબાય અને બાયબાય ઉષ્ભાબયી
લીદામ !
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ભરતળાક્ય
Old Order Changed
Yielding Place To New.
(એઔ અંગ્રેી ઔશે લત)
(‘લીલેઔલીછમ’ ુસ્તઔભાં આ રેક નથી; ચતાં ‘યભણભ્રભણ’ ઔૉરભ ફન્ધ ઔયલાની
જાશે યાત વાથેન એભન આ અન્તીભ રેક વો લાઙઔની
જાણ ભાટે ભુક્મ ચે.. વમ્ાદઔ.. ..લીછમ બખત..)
●
વુયતના ‘ગુજરાતમીત્ર’ દૈનીઔભાં લયથી પ્રા. રમણ પાઠકની રઔપ્રીમ ઔટાય ‘રમણભ્રમણ’
પ્રખટ થતી યશી. તેભાં ળનીલાય, 26 એપ્રીર, 2014ના અંઔભાં પ્રઔાળીત થમેર એભન આ
ચેલ્લ રેક, ‘ગુજરાતમીત્ર’ના વોછન્મથી વાબાય…

♦
અનુક્રમણીકા
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E
રમણ ાઠક ‘ળાચસ્તી’નુાં શર્જન–ચીન્તન
લાતાાવંગ્રશ

:

વફવે ઉંઙી પ્રેભવખાઈ, પ્રીત ફંધાણી, અઔસ્ભાતના
આઔાય, લાઙસ્તીની શ્રેષ્ઠ લાતાા.

નલરઔથા

:

થાય.

શાસ્મવંગ્રશ

:

વમંખલાઘભમ, શાસ્મરઔ, શાસ્મનીદ્, શાસ્મયભણા,
લાઙસ્તીની

વમંગ્મલાઙા,

યભણાઠઔની

શ્રેષ્ઠ

શાસ્મયઙના.
લીલેઙન

:

લાતાાલીરઔ,

ળબ્દન

વંખ,

ડૉ.

ઔેળુબાઈની

નલ

નલરઔથા.
ઙીન્તનાત્ભઔ નીફન્ધવંગ્રશ

:

આક્રળ, યભણભ્રભણ, પ્રતીઔાય, આંવુ અનયાધાય, પ્રઔ,
ડઔાય, વત્મપ્રઔાળ, વત્મપ્રભાણ, વત્મદળાન, લીઙાયલીલેઔ,
લીઙાયભાધુયી, લીઙાયદળાન, ઙીન્તનદળાન, ીલનદળાન,
ભનનદળાન, ઉંડા અન્ધાયે થી, સ્લપ્નવંઔેત, ભધુઔા (વંાદઔ
: યછનીઔુ ભાય ંડ્યા), વંળમની વાધના, આનન્દની
આયાધના, લીલેઔ–લલ્લબ, આઙાયી વફ છખ ભીરા
(વંઔરન), ઉજાવનાં એંધાણ, યૅ ળનારીજભની યાશે ,
નીફન્ધરઔ (રરીત નીફન્ધ).

ીલનઔથા

:

અતીતના આમનાની આયાય.

વેક્વ

:

ઔાભઔરા–ઔાભલીજ્ઞાન.
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વમ્ાદન

:

યછનીઔુ ભાય ંડ્યાની શ્રેષ્ઠ લાતાા, નીજાનન્દે શમ્ભેળાં
યાભ (રક્ષ્ભીયાભ ાઠઔન ઔાવમ વંગ્રશ), વયછ ાઠઔની
શ્રેષ્ઠ લાતાા (દી. જાડેજા વાથે), વયછ ાઠઔની
પ્રતીનીધી લાતાા (બાયતી યાણે વાથે), ખની દશીંલારાનાં
ઔાવમ (વયછ ાઠઔ વાથે), યભણબાઈ નીરઔંઠની શ્રેષ્ઠ
શાસ્મ યઙના, બખલતીઔુ ભાય ળભાાની શ્રેષ્ઠ શાસ્મ
યઙના.

અનુલાદ

:

ટઔીમથી ઈમ્પાર, ધીયે લશે ચે દન – બાખ–2, ઙેકલની
શ્રેષ્ઠ લાતાા (ડૉ. છમન્ત ાઠઔ વાથે), શંુ ઔેભ
નીયીશ્વયલાદી ચુ ં ? – બખતવીંશ, ભનભશાવાખયની
તયંખરીરા (એયીપ શપયનાં વુલાક્મ).

બાાલીજ્ઞાન

:

બાાવીદ્ધાન્તવાય, ખુછયાતી રીી અને જોડણી.

ઈતય

:

યભણરઔ

(ષ્ટીુતી

પ્રઔાળન),

યભણીમમ્

–

(અભૃતભશત્વલ પ્રવંખે, વમ્ાદઔ : યછનીઔુ ભાય ંડ્યા),
વાભા ુયન તયલૈમ (ીલનજરઔ રેકઔ –છભનાદાવ
ઔટેઙા), વયછ ાઠઔ (ખુછયાતી વાશીત્મેય ઉેક્ષીત).

તા.ક. :
‘શાસ્મરઔ’ અને ‘લીલેઔન લૈબલ’ને અનુક્રભે ખુછયાત વાશીત્મ યીદનાં જ્મતીન્દ્ર દલે અને
લી. ય. ત્રીલેદી ાયીતીઔ ભળ્ાં ચે. ઉયાન્ત ઔેટરાંઔ ુસ્તઔ વયઔાયી (અઔાદભી)
ાયીતીઔ મગ્મ ઠમાા ચે.
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અન્તીમ ટાઈટ ેજ

..લલ્લબ ઈટારીમા..
શોનામુો ગ્રન્થ : ‘રમણ શમગ્ર’
પ્રા. યભણબાઈ ાઠઔ ઔેલ રુકાવુઔા યૅ ળનારીસ્ટ નથી, તાના ીલનભાં અને અન્મ
વોના ીલનભાં ણ તેને બયુય ભાનલીમ યવ. ભાનલી ઔેભ લધાયે વુકી થામ તે છ તેન પ્રાણપ્રશ્ન
અથલા ત પ્રથભ ઙીન્તાન લીમ. એથી છ તે લીલેઔફુદ્ધીલાદી શલાની વાથે વાથે પ્રઔાંડ
વભાછવુધાયઔ ણ ચે. ીલનનાં તભાભે તભાભ ક્ષેત્રભાં તેની વુધાયઔદૃષ્ટી પયતી યશે ચે અને જો
તેને રાખે ઔે, ઙક્કવ ઔુ યીલાછ ઔે ઔુ રુઢીલળ ભાણવ અઔાયણ છ દુ:કી થામ ચે ત એની લીરુદ્ધ તે
બ્રષ્ઢાષ્ડ ધાયણ ઔયી તુટી છ ડલાના !
પ્રા. યભણબાઈએ વભાછભાં પ્રલતાતી ગય અન્ધશ્રદ્ધાનું ીલનબય નીન્દાભણ ઔમુું ચે. આ
‘યભણ વભગ્ર’ છ ેલા ગ્રન્થભાં યભણબાઈના લીઙાયછખતભાં યભતા તથા લીઙાયાતા ઔેટરાઔ અતી
અખત્મના અને જાગ્રતછનએ જાણલા છ ેલા લીમન વભાલેળ ઔયલાભાં આવમ ચે. ભાનલીલનને
સ્ળાતા અનેઔ ભાનલતાલાદી લીમ ય યભણબાઈએ બયુય અને જોયદાય ઔરભ ઙરાલી ચે, છ ે
લાઙઔ ભાટે યવપ્રદ, એઔ નલ યાશ ઙીન્ધનાયી અને ીલનદીળા આનાયી ફની યશે ળે.
આ થદળાઔ ઙીન્તનગ્રન્થનું રઔાાણ નીકારવ તથા ઉદાયહૃદમના ુજ્મ ભયાયીફાુના
શસ્તે થામ એ ગટના યૅ ળનારીજભ અને આસ્તીઔતાના વુભે અને વંલાદની દૃષ્ટીએ ણ આલઔામા ફની
યશે ળે. ભીત્ર બાઈ લીછમ બખતે યભણબાઈનું આ ફશુભુલ્મ ુસ્તઔ આણાં શાથભાં ભુઔી રઔવેલા છ
ઔયી ચે. ખણીવભી વદીભાં વુયતને લીય નભાદની છ ેટરી છરુય શતી, એટરી છ એઔલીવભી વદીભાં
ખુછયાતને યભણબાઈ ાઠઔની છરુય ચે.
30ભી નલેમ્ફય, 2010

–લલ્લબ ઈટારીમા

વુયત.

vallabhitaliya@gmail.com
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