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ભ્રભ બાાંગ્મા છી…

ફી. એભ. દલે

●પ્રકાળક●
પ્રલીણ પ્રકાળન પ્રા. રી.
રાબ ચેમ્ફવા,
મ્મુનીવીર કૉોયે ળન વાભે,
ઢેફય યડ, યાજકોટ.
પોન : (0281) 223 2460/ 223 4602
વેફસાઈટ : https://pravinprakashan.com
ઈ-ભેર : pravinprakashan@yahoo.com
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(A page from a printed book)
BHRAM BHANGYA PACHHI…
By : B. M. DAVE
Published by : PRAVIN PRAKASHAN PVT. LTD., RAJKOT-1
●પ્રકાળક●
પ્રલીણ પ્રકાળન પ્રા. રી.
રાબ ચેમ્ફવા, મ્મુનીવીર કૉોયે ળન વાભે,
ઢેફય યડ, યાજકોટ.
પોન : (0281) 2232460/ 2234602

© રેખકના
●આલૃત્તી● 2016
ISBN : 978-81-7790-893-0
●કીમ્ભત● રુીમા : 65/●ભુખૃષ્ઠ અને ટાઈવેટીંગ●
ભીતેળ ટેર વેરપન : 97246 44934
●ભુદ્રક●
પ્રલીણ પ્રકાળન પ્રા. રી.
લેયાલ (ળાય)
જીલ્લ : યાજકટ
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(A page for eBook)
eBook : ‘Bhram Bhaangyaa Pachhi’ By B. M. Dave
© B. M Dave
♦રેખક♦
ફી. એભ. દલે
ારનુય – 385001
વેરપન : 94278 48224

ભુલ્મ : ભ્રભની ભામાજાને બેદલા ભાટે ભફ્પત રશાણી...

♦ઈ.ફુક પ્રકાળક♦
ભણી ભારુ,
405, વયગભ એાટાભેન્ટ, કૃ ી મુનીલવીટી વાભે, નલવાયી.
સ્ટ : એરુ એ. વી.–396450 વેરપન : 9537 88 00 66
ઈ.ભેઈર : govindmaru@gmail.com

♦ઈ.ફુક અક્ષયાાંકન♦
ગલીન્દ ભારુ
‘અબીવ્મક્તી’ https://govindmaru.wordpress.com/
વેરપન : 9537 88 00 66
ઈ.ભેઈર : govindmaru@gmail.com
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(A page for eBook)

ભાયી અધાાંગીની

(હૃદમસ્થ) જ્મત્વનાને

અાણ...
કે
જ ેની લવભી લીદામ ભને

આસ્તીકતાની ેરે ાય
શોંચાડલાભાાં નીભીત્ત ફની.
●ફી.
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(A page from a printed book)

●અપણ●
વાશીત્મની દુનીમાભાાં પ્રલેળ કયલા ભાટે

પ્રલીણ પ્રકાળન પ્રા. રી.નુાં
પ્રૅટપૉભા ઉરબ્ધ કયાલનાય

શ્રી. ગારબાઈ ભાકડીમાને વાદય
અાણ...
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દીલની વાત
લશારા લાચકભીત્ર!
‘પ્રલીણ પ્રકાળન પ્રા. રી.’, યાજકટ દ્વાયા પ્રકાળીત ભાયા
ુસ્તકએ ભને વાશીત્મની દુનીમાભાાં પ્રલેળ કયાવ્મ તે ફદર
શ્રી. ગારબાઈ ભાકડીમાન શાં ુ આબાયી છુ .ાં ‘અબીવ્મક્તી’
બ્રગના વમ્ાદક અને યૅ ળનારીસ્ટભીત્ર શ્રી. ગલીન્દબાઈ ભારુએ
ભાયી ુસ્તીકા ‘ભ્રભ બાાંગ્મા છી...’ના પ્રકયણને રેખભાાના
સ્લરુે તેઓશ્રીના બ્રગ ય એક જ ‘ઈ’ અને ‘ઉ’ વય
જોડણીભાાં પ્રગટ કયલાનુાં ળરુ કમુાં. આ બ્રગીંગ રેખભાાની વાથે
ગલીન્દબાઈએ ઈન્ટયનેટના ભાધ્મભથી ભને આકાળભાાં ઉડત કમો
એટરુાં જ નશીં, લીશ્વલબયભાાં ભાયા લાચકભીત્ર ફનાવ્મા.
લાચકભીત્રના લીળા વાંખ્માભાાં પ્રતીબાલ ભળે તેની ત ભને
કલ્ના ણ ન શતી! આજ ે ભાયી ુસ્તીકા ‘ભ્રભ બાાંગ્મા છી...’ને
ઈ.ફુક તયીકે દેળ–લીદેળના લાચકભીત્ર વુધી શોંચાડલાનુાં
વમ્ુણા શ્રેમ ણ યભભીત્ર ગલીન્દબાઈને જામ છે. ભાયા લીચાય
આના વુધી શોંચાડલા ભાટે દીર દઈને ભશે નત કયલા ફદર
શ્રી. ગલીન્દબાઈ ભારુન ખુફ ખુફ આબાય..
‘ભ્રભ બાાંગ્મા છી...’ ઈ.ફુકભાાં વ્મક્ત થમેરા ભાયા
લીચાય કઈ લાચકભીત્રને દીળા આલાભાાં ઉમગી થળે ત
ભ્રભ બાાંગ્મા છી…
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ભાયી ભશે નત વાથાક રેખાળે. ભાયા શૈ માભાાં જ ે ઉગ્મુાં શતુાં તે જ
રખ્મુાં છે. કઈણ જાતના દમ્બ લગય નીખારવતાુલાક અને
કઈને કેલુાં રાગળે તેની ચીંતા કમાા લગય રખ્મુાં છે. કઈની રાગણી
દુબાલલાન ઈયાદ રેળભાત્ર નથી. આભ છતાાં, કઈની રાગણીને
ઠેવ શોંચે ત શાં ુ ક્ષભા ચાશાં ુ છુ .ાં

♦ફી.

એભ. દવે♦

ારનુય
વેરપન : 94278 48224

●●●
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પ્રસ્તાવના
એક જાણીતા તત્ત્લજ્ઞાનીએ કષ્ણુાં છે કે ‘‘ભાનલી જો એકફીજાના
લીચાય જાણી ળકે ત કશે લાતાાં nearest અને dearest ણ વશજીલન જીલી
ન ળકે’’. આ લીધાનભાાં ખુફ જ ઉંડાણ છે. વાભાન્મ યીતે વભગ્ર ભાનલજાત
જીન્દગી–આખી કઈ ને કઈ પ્રકાયના ભ્રભભાાં જ યશે છે. લીશ્વાવ ણ આ
ભ્રભભાાંથી જ ેદા થામ છે. પ્રલાશી ભ્રભનુાં થીજી ગમેરુાં સ્લરુ એટરે જ શ્રદ્ધા.
ભાનલી એકફીજાના લીચાય જાણી ળકતા શમ ત ઘણી જાતના
ભ્રભ બાાંગી જામ અને વશ–અસ્તીત્ત્લ જ જોખભભાાં ભુકાઈ જામ તેલી સ્થીતીનુાં
નીભાાણ થામ. ભાણવજાત ભાટે એકફીજાના લીચાય ન જાણી ળકલાની
કુ દયતી વ્મલસ્થા આળીલાાદરુ છે; છતાાં ક્માયે ક એક મા ફીજા કાયણવય
ભ્રભ બાાંગી ગમા છીની સ્થીતી અવષ્ણ ફની જામ છે અને કદાચ આ
કાયણવય ભનુષ્મનુાં લરણ ભ્રભને અકફન્ધ યાખલા તયપ શમ છે. ભ્રભ ન
બાાંગી જામ તે ભાટે ભનુષ્મ વતત પ્રમત્નળીર યશે છે; કાયણ કે ભ્રભ–
નીયવનના યીણાભની કલ્નાથી ભનુષ્મ બમ અનુબલે છે.
કઈ ણ પ્રકાયન ભ્રભ જ્માયે બાાંગે છે. ત્માયે તેનુાં યીણાભ
ીડાદામક જ શમ છે; યન્તુ વયલાે અને રાાંફા ગાે રાબદામક વાફીત
થઈ ળકે છે. ભ્રભ બાાંગ્મા છી જીલનભાાં નલ લાાંક આલે છે અને ઘણાાં
વભીકયણ ફદરાઈ જામ છે.
લાચકભીત્ર! આલ, આણે વાથે ભી ભ્રભની ભામાજાને
બેદલાન પ્રમાવ કયીએ.

…ફી. એભ. દલે
ભ્રભ બાાંગ્મા છી…
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અમારાાં પ્રકાશનો
નલી દૃષ્ટી, નલા લીચાય, નલુાં ચીન્તન ભાણલા ઈચ્છતા લાચક
ફીયાદય ભાટે ‘ભણી ભારુ પ્રકાળને’ ઈ.ફુક્વનુાં પ્રકાળન કયલાનુાં કામા ઉાડી
રીધુાં છે. અભારુાં પ્રત્મેક પ્રકાળન ભાત્ર વદ્ લીચાયના પ્રવાય ભાટે લાચકને
ની:ળુલ્ક ભે છે. અભે 01 વપ્ટેમ્ફય, 2017 વુધીભાાં નીચે ભુજફની 17
ઈ.ફુક્વનુાં પ્રકાળન કમુાં છે :
1. 1.

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

2.
2.

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

3.

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

4.

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

5.

પ્રા. યભણ ાઠક (લાચસ્તી)ના 18 લીમ ય રખેરા ચીન્તનાત્ભક
રેખભાાંથી 206 યૅ ળનર ભુદ્દાઓ તાયલી કાઢીને ‘લીલેકલીજમ’ ગ્રાંથ
તૈમાય કમો છે. આ ગ્રાંથની (ઈ.ફુક) – ‘લીલેકલીજમ’ (ાનાાં : 131;
ભુલ્મ : ભપત)
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6.

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

7.

ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીકાાંત ળાશની ઈ.ફુક ‘ટીન–એજ’ભાાં ફમફ્રેન્ડથી
વાલધાન’ (ાનાાં : 51; ભુલ્મ : ભપત)

8.

‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભુકામેરા શ્રી. યશીત ળાશ ના 25 રેખની
ઈ.ફુક ‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુક – 04 ‘અધ્માત્ભના આટાાટા’ (ાનાાં :
111; ભુલ્મ : ભપત)

9.

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

10.

પ્રા.

યભણ

ાઠક

(લાચસ્તી)ની

આત્ભકથાની

(ઈ.ફુક)

–

‘આત્ભઝયભય’ (ાનાાં : 257; ભુલ્મ : ભપત)
11.

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

12. યૅ ળનારીસ્ટ અને રેખક શ્રી. એન.લી. ચાલડાની ઈ.ફુક ‘ચાલાાક દળાન’
(ાનાાં : 96; ભુલ્મ : ભપત)
13.

‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભુકામેરા શ્રી. દીનેળ ાાંચારના 20 રેખની
ઈ.ફુક ‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુક – 05 ‘વત્મવન્દુક’ (ાનાાં : 110)
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14. ળીક્ષણલીદ્

ડૉ.

ળળીકાાંત

ળાશની

ઈ.ફુક

‘વમ્ફન્ધભીભાાંવા’

(ાનાાં : 83; ભુલ્મ : ભપત)
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અનુક્રમણીકા

‘રેખનુાં ળીાક’ કૉરભભાાં આની વાંદગીના રેખ ય
ક્રીક કયતાાં જ, તે રેખનુાં ાનુાં ખુરળે. એ જ પ્રભાણે દયે ક રેખભાાં
જ ે તે ‘રેખના ળીાક’નુાં ફક્વની નીચે જભણી ફાજુ એ રખલાભાાં
આલેર ‘અનુક્રભણીકા’ ળબ્દ ય ક્રીક કયતાાં જ આ
અનુક્રભણીકા ખુરળે. આ વુલીધાન રાબ રેલા લાચકને લીનન્તી
છે.
ક્રભ

રેખનુાં શીષપક

રેખ ભુકામા

ાન ક્રભાાંક

તાયીખ
01

ભ્રભના બયવે

2016-12-23

14

02

ભ્રભની બોતીક અવય

2017-02-17

20

03

વાભુ શીક ભ્રભણા

2017-03-10

26

04

ભ્રભના બે દ બયભ

2017-04-14

41

05

ભ્રભની બાઈફન્ધી

2017-05-19

51

06

ભ્રભના બણકાયા

2017-06-30

57

07

ભ્રભને બેદલાનાાં બમસ્થાન

2017-08-04

64

08

ભ્રભ

2017-09-01

77

બાાંગ્મા

છીની

બાાંજગડ

●●●
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01

ભ્રભના બયવે
અનુક્રમણીકા

વોથી શે ર પ્રશ્ન એ થામ કે ભ્રભ એટરે ળુાં? ભાયી દૃષ્ટીએ ભ્રભ કે
ભ્રભણા એટરે તાની યીતે ભાની રીધેરુાં વત્મ. આલુાં વત્મ અનુકુ અથાઘટન
ઉય આધાયીત શઈ ળકે અથલા રુઢીગત ભાન્મતા ય આધાયીત ણ શઈ
ળકે. આલી યીતે ભાની રીધેરા વત્મને કઈ પ્રભાણબુત, તાકીક, ફોદ્ધીક કે
લૈજ્ઞાનીક ટેક નથી શત, ણ આલુાં ભાની રીધેરુાં વત્મ ગચટ્ ુ ાં અલશ્મ શમ
છે. આલા ભાની રીધેરા વત્મને કવટીની એયણ ય ન ચડાલલાન અબીગભ
અનાલલાભાાં આલે છે, કાયણ કે ભાની રીધેરુાં વત્મ ખટુાં વાફીત થલાની
દશે ળત શમ છે અને તેથી આલા ભ્રભભાાં યાચલાની ખુળી કે આનન્દ છીનલાઈ
જલાની ફીકે તેને મથાલત્ યાખલાનુાં લરણ જોલા ભે છે અને તેથી એભ કશી
ળકામ કે આલા ભ્રભના બયવે જીલલાનુાં વન્દ કયનાય લગા ફશુ ભટ છે.
થડાાં ઉદાશયણની ભદદથી ભાયા લીચાયને લધુ સ્ષ્ટ કયલાની
કળીળ કરુાં છુ .ાં વયે યાળ વ્મક્તીભાાં એક એલી ભાન્મતા અથલા કશ કે ભ્રભ
શમ છે કે આણને કઈ ળાયીયીક તકરીપ ન જણાતી શમ ત કઈ યગ
ળયીયભાાં નથી તેભ દૃઢણે ભાની ળકામ. કઈ યગનાાં રક્ષણ ન દેખાતાાં શમ
તેલી વ્મક્તી વમ્ુણાણે તન્દુયસ્ત છે તેલી ભાન્મતા પ્રલતે છે. લાસ્તલભાાં આ
એક ભટ ભ્રભ છે, જ ેન બગ ઘણી વ્મક્તીઓ અલાયનલાય ફને છે અને
જીલ ગુભાલે છે. શકીકતભાાં વમ્ુણા તફીફી તાવ અને રૅફયે ટયીભાાં યીક્ષણ
ભ્રભ બાાંગ્મા છી…
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કયાવ્મા છી તફીફી દૃષ્ટીએ પરીત થામ કે ખયે ખય કઈ યગ ળયીયભાાં નથી
ત્માયે જ ભાની ળકામ કે વ્મક્તી વમ્ુણાણે તન્દુયસ્ત છે. કઈ યગનાાં કઈ
ફાષ્ણ રક્ષણ દેખાતાાં ન શલા છતાાં વ્મક્તી કઈ ગમ્બીય યગથી ીડાતી શમ
તેલુાં વમ્બલી ળકે છે. એલા ઘણા કીવવાઓ ભેં જોમા છે, જ ેભાાં વ્મક્તી
વમ્ુણાણે તન્દુયસ્ત દેખાતી શમ અને કઈ યગનાાં કઈ ફાષ્ણ રક્ષણ ન
જણાતાાં શલા છતાાં તફીફી યીક્ષણભાાં આ વ્મક્તી કઈ ગમ્બીય યગથી
ીડાતી શલાનુાં નીદાન થામ.
ભાયા એક નજીકના ભીત્રભાાં ભને ડામાફીટીવનાાં રક્ષણ જ ેલાાં કે
તયવ લધુ રાગલી, લાયાંલાય ેળાફ થલ, બુખ લધુ રાગલી, ગનાાં તીમા
ફલાાં અને શઠ વુકાલા લગેયે ભારુભ ડમાાં. ભેં રશીની તાવ કયાલી
રશીભાાં ળુગયનુાં પ્રભાણ જાણલા વરાશ આી, ણ ભીત્રે ઈન્કાય કયતાાં કષ્ણુાં :
‘‘ભને નખભાાંમ યગ નથી અને કઈ ળાયીયીક તકરીપ નથી, ત ળા ભાટે વાભે
ચારીને વુતા વા જગાડલા? રશીની તાવ કયાલીએ અને ડામાફીટીવ
નીકે ત જીલીએ ત્માાં વુધી દલાઓ રેલાની. અને કડક યે જી ાલાની અને
આખી જીન્દગી ડામાફીટીવનુાં ટેન્ળન રઈને પયલાનુાં. તેના કયતાાં કાાંઈ છે જ
નશીં તેભ ભાની યાજી યશે લુાં વારુાં.’’
ભાયા ભીત્રની આલી ભાનવીકતા ળુાં વુચલે છે? ભટા બાગની
વ્મક્તીઓ તાનુાં ળયીયનુાં રૅફયે ટયી–યીક્ષણ કયાલલાનુાં ઈયાદાુલાક ટાે
છે. ફીજા ળબ્દભાાં કશીએ ત તફીફી યીક્ષણ કયાવ્મા છી તે વમ્ુણાણે
તન્દુયસ્ત છે તેલુાં ાકુ ાં કયલાને ફદરે કાાંઈ થતુાં નથી, એટરે તાને કઈ યગ
નથી તેલા ભ્રભભાાં યશે લાનુાં વન્દ કયે છે, કાયણ કે આલુાં ભાનનાય વ્મક્તીને
ઉંડેઉંડે લશે ભ શમ છે કે તાવ કયાવ્મા છી કાંઈક નીકે અને તે
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તન્દુયસ્ત શલાન ભ્રભ બાાંગી જામ ત? અથાાત્ લગય યીક્ષણે તન્દુયસ્ત
શલાના ભ્રભભાાં યાચલાનુાં લધુ વન્દ કયામ છે.
કેટરાાંક ડામાફીટીવના દદીઓ ગળ્ુાં ખાલા ઉય નીમન્ત્રણ યાખી
ળકતાાં નથી અને ગળ્ુાં ખાલા ભાટે ધભછાડા કયતાાં યશે છે. ભાયા એક
યીચીત ખાાંડના ફદરે ફધી જગ્માએ ગન ઉમગ છુ ટથી કયે છે અને
ભાને છે કે ડામાફીટીવના દદીને ખાાંડ ન ખલામ, ણ ગ ખાલાભાાં લાાંધ
નશીં. ભેં તેભને વભજાવ્મા : ‘ગણને રાગેલગે છે ત્માાં વુધી ડામાફીટીવના
દદી ભાટે ખાાંડ અને ગ ફન્ને નુકવાનકાયક છે.’ ત ભને દરીર કયતાાં કશે
છે : ‘‘ભને પરાણા ડૉક્ટયે આલી છુ ટ આી છે.’’ ભેં તેભન ભ્રભ દુય કયલા
ભાયા એક ડૉક્ટય–ભીત્ર ાવે રઈ જઈ વેકન્ડ ઑીનીમન ભેલી ગેયવભજ
દુય કયલા વભજાવ્મા, ણ તેઓ તૈમાય ન થમા અને કશે લા રાગ્મા : ‘‘એક
લખત ભયલાનુાં છે જ ને? ત છી બુખ્મા યશીને ભયલા કયતાાં ખાઈને ભયલુાં ળુાં
ખટુ?ાં ’’
આ કીસ્વાભાાં સ્ષ્ટ યીતે વાફીત થામ છે કે આ બાઈ ગળ્ુાં
ખાલાનુાં ફન્ધ ન થઈ જામ એ ફીકે તાના ભ્રભના બયવે યશે લા ભાગે છે
અને ભ્રભ ન બાાંગી જામ તેની ણ કાજી યાખે છે. યજીન્દા જીલનભાાં
લાયાંલાય લયાત ળબ્દપ્રમગ ‘જોમુાં જળે શલે’ આ પ્રકાયની ભાનવીકતા છતી
કયે છે.
લાચકભીત્ર! આલ, શલે થડા કલ્નાના ઘડા દડાલીએ.
વાભાન્મ યીતે દયે ક વ્મક્તીને રાાંફુાં જીલલાની ઈચ્છા શમ છે; યન્તુ
આણે આણાં આમુષ્મ કેટરુાં છે તે જાણતા નથી, ણ રાાંફુ જીલલા ભે તેલી
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અદમ્મ ઝાંખના શમ છે અને તાનુાં આમુષ્મ રાાંફુાં શળે તેભ ભાનીને જ દયે ક
વ્મક્તી જીલતી શમ છે. શલે ધાય કે ભાણવ ઈચ્છે ત અધીકૃ ત યીતે તાના
ભૃત્મુની તાયીખ જાણી ળકે તેલી અનુકુતા થામ ત કેટરી વ્મક્તીઓ ભૃત્મુની
તાયીખ જાણલા ઈચ્છે? ભાયી ધાયણા ભુજફ રખાંડી ભનફલાી
અલાદરુ વ્મક્તીઓ જ આલી કળીળ કયી ળકે, કાયણ કે તાને રાાંફુ
આમુષ્મ બગલલા ભળે તેલ ભ્રભ કે યશસ્મ અકફન્ધ યશે તેલુાં જ ફધા
ઈચ્છતા શમ છે.
તાના ભૃત્મુની તાયીખ જાણ્મા છી તદ્દન ટુકાં ુ ાં આમુષ્મ શલાની
અને નજીકના બલીષ્મભાાં ભૃત્મુ થલાની ળક્મતા ણ યશે રી શમ છે અને જો
આલી જાણ થઈ જામ ત રાાંફુાં આમુષ્મ બગલલા ભાટે વેલેર ભ્રભ બાાંગી
જામ. આભ, આ ઉદાશયણ ણ એ શકીકત પ્રતીાદીત કયે છે કે રગબગ
દયે ક વ્મક્તીને તાને અનુકુ એલા ભ્રભના બયવે જ જીલલાનુાં ગભતુાં શમ
છે.
જ્મતીી કે તાન્ત્રીક ાવે ઘણા અન્ધશ્રદ્ધાુઓ તાનુાં બલીષ્મ
જોલયાલલા જતા શમ છે; ણ ભુબુત યીતે તેભન ઈયાદ આલી ડેરાાં
દુ:ખ કે પ્રતીકુ તાઓભાાંથી છુ ટકાય ભેલલાન જ શમ છે. જ્મતીી, બુલા
કે તાન્ત્રીક પક્ત બલીષ્મ જોઈને અટકી જતા શમ ત કઈ તેભની ાવે જામ
નશીં; યન્તુ આ રકએ ભ્રભની જા પે રાલી શમ છે કે તેઓ કઈ લીધી
દ્વાયા દુ:ખનુાં નીલાયણ કયળે અને તેથી જ રક શોંળેશોંળે છેતયાલા જતા
શમ છે. કશે લાનુાં તાત્મા એ કે બલીષ્મ જાણલાનુાં જોખભ કઈ રેલા ઈચ્છે
નશીં.
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ગાભડાન એક ખેડતુ તાના ખેતયભાાં દયયજ યાતલાવ કયે .
ખુલ્લાભાાં ખાટર ઢાીને વુઈ જામ. આલી જ યીતે એક યાતે તે વુઈ ગમેર
અને વા આલી ચડ્ય અને ખાટરા ય ચડી ગમ. ખેડતુ બયઉંઘભાાં શઈ
તેને ખ્માર ન શત કે તેની વાથે વા ણ ખાટરાભાાં શાજય છે. ઉંઘભાાં
ભજફુત ફાાંધાના ખેડતુ ે ડખુાં પે યલતાાં વા નીચે દફાઈ અને કચડાઈ ગમ
અને છેલટે ભયી ગમ. ખેડતુ ને ઉંઘભાાં ભ્રભ થમ; ણ તેણે લીંટ લી ગમેર
તાનુાં પાીમુાં શળે તેભ ભાની રીધુાં અને વલાય વુધી ભયે રા વા ઉય વુઈ
યષ્ણ.
વલાયે આાંખ ખુરી ત થાયીભાાં ચુાંથાઈ ગમેર અને ભયી ગમેર
વા જોમ અને તે બડકી ગમ, થાયીભાાંથી કુ દક ભાયીને ઉબ થઈ ગમ
અને યવેલે યે ફઝેફ થઈ ગમ કે વા કયડ્ય શત ત? આ ખેડતુ વાના
ફદરે લીંટ લી ગમેર તાનુાં પાીમુાં શલાના ભ્રભભાાં આખી યાત વા
ઉય વુઈ યષ્ણ. જો યાત્રે જ ઉંઘભાાંથી જાગી ગમ શત અને ભ્રભ બાાંગી ગમ
શત ત આ ખેડતુ જ ેલી યીતે વા ઉય આખી યાત વુઈ ળક્મ તેલી યીતે
વુઈ ળક્મ શત?
એક વુખી–વમ્ન્ન બાઈને વાદી ફીડી ીલાનુાં વ્મવન શતુાં. તાની
લૈબલી કાયભાાં ફેઠાાં–ફેઠાાં તેભને ફીડી ીતા જોઈ એક અયીચીત વ્મક્તીને
આશ્ચમા થમુાં અને તેનાથી અનામાવે જ ુછાઈ ગમુાં : ‘‘તભારુાં સ્ટેટવ જોતાાં
તભાયા શાથભાાં ફીડી ળબતી નથી. તભાયા શાથભાાં ભોંઘી વીગયે ટ શલી
જોઈએ.’’ ફીડી ીનાય બાઈએ પ્રત્મુત્તયભાાં આઘાત રાગે તેલ ખુરાવ કયતાાં
કષ્ણુાં : ‘‘વીગયે ટ ીલાથી પે પવાાંનુાં કૅન્વય થલાની ળક્મતા લધી જામ છે અને
ફીડીભાાં દેળી તભાકુ શલાથી કૅન્વય થતુાં નથી.’’ આ કીસ્વાભાાં ણ આલી
અલૈજ્ઞાનીક ભાન્મતા ળુાં વુચલે છે? ફીડી ીલાથી કૅન્વય ન થામ તેલા ભ્રભ
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શે ઠ વ્મવન ચારુ યાખલુાં છે. ફીડી કે વીગયે ટની તભાકુ ભાાં યશે ર નીકટીન
ધુભાડાસ્લરુે પે પવાાંભાાં જામ, એટરે કૅન્વય થલાની ળક્મતા યશે , ણ આ
બાઈએ તાના ભનને પવરાલલા ભ્રભ ઉબ કયી તે વુયક્ષીત શલાન
આનન્દ ભાણલાનુાં વન્દ કમુાં.
આલી જ યીતે તભાકુ મુક્ત ગુટકા કયતાાં 135ન ભાલ ઓછુ ાં નુકવાન
કયે છે અને ભઢાનુાં કૅન્વય થલાની ળક્મતા ઓછી છે તેલા ભ્રભભાાં યાચનાય
લગા ફશુ ભટ છે. આલા ભ્રભની આડળભાાં વ્મવન ચારુ યાખલાન અબીગભ
ધયાલનાય ભીત્ર ણ આલી દરીર કયે છે : ‘જ ે રકને વ્મવન નથી તેભને
ણ કૅન્વય થામ છે, એટરે વ્મવન છડી દઈએ ત કૅન્વય ન જ થામ તેની
ગૅયાંટી છે કઈ?’
અરફત્ત, આલી દરીર કયનાયને એ ણ ખફય શમ જ છે કે
વ્મવન ન શમ તેલી વ્મક્તીને કૅન્વય થલાની ળક્મતાની ટકાલાયી 5થી 10 ટકા
જ ેટરી જ શમ છે, જ્માયે વ્મવનીઓના કીસ્વાભાાં આ ટકાલાયી 80થી 90
ટકા જ ેટરી શમ છે. કશે લાન ભતરફ એ કે ભટા બાગે દયે ક વ્મક્તીને
તાના ાંાેરા ભ્રભ શે ઠ જીલલાભાાં ભજા આલે છે અને વુયક્ષા અનુબલામ
છે અને તેથી જ આલા ભ્રભના બયવે તે વ્મક્તી નીજાનન્દ ભાણતી યશે છે;
ણ તેના કાયણે કે યીણાભે લાસ્તલીકતા ફદરાઈ જતી નથી અને ક્માયે ક ને
ક્માયે ક ભ્રભની બેંવ ાડ જણીને ઉબી જ યશે છે.

●●●
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ભ્રભની બોતીક અવય
અનુક્રમણીકા

ભ્રભન જન્ભ ભનુષ્મના ભસ્તીષ્કભાાં થામ છે; ણ તેન ગેવાય
આખા ળયીયભાાં થઈ જામ છે. ફીજા ળબ્દભાાં કશીએ ત ભ્રભની બોતીક
(physical) એટરે કે ળાયીયીક અવય એટરી શદ વુધી થામ છે કે પ્રથભ
દૃષ્ટીએ આણા ભાનલાભાાં ણ ન આલે.
થડાાં દૃષ્ટાાંતની ભદદથી આ શકીકતને વાફીત કયલાની કળીળ
કરુાં છુ .ાં
ભાનવીક ભ્રભની ળાયીયીક અવયનુાં યીક્ષણ કયલા લો અગાઉ
યળીમન લૈજ્ઞાનીકએ એક પ્રમગ કમો શત. કઈ ણ દલાને ફજાયભાાં ભુકતાાં
શે રાાં તેની અવયકાયકતાની ચકાવણી ળુ–ક્ષીઓ અને ભાનલળયીય ઉય
કયલાભાાં આલતી શમ છે. આલા યીક્ષણ ભાટે સ્લેચ્છાએ ભાધ્મભ ફનનાય
(ગીની ીગ) વ્મક્તીને મગ્મ આથીક લતય ચુકલલાભાાં આલતુાં શમ છે.
યળીમન લૈજ્ઞાનીકએ લતાભાનત્રભાાં જાશે યાત આી કે દાઝલા ઉય
રગાલલાના નલા ઉત્ાદીત એક ભરભની અવયકાયકતા ચકાવલા ભાટે કઈ
વ્મક્તીની જરુય છે અને અભુક રુફર(Russian currency) લતય તયીકે
ચુકલલાભાાં આલળે. આ જાશે યાત લાાંચી એક જરુયતભન્દ વ્મક્તી પ્રમગનુાં
ભાધ્મભ ફનલા તૈમાય થઈ.
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લૈજ્ઞાનીકએ આ વ્મક્તીને વભજાવ્મુાં કે તભાયે ટેફર ઉય ઢાાંકીને
યાખલાભાાં આલેર એક સ્ટીરના ગ્રાવને જભણા શાથથી કડલાન
છે. સ્ટીરના ગ્રાવભાાં વગતા અાંગાયા યાખેરા શળે, જ ેથી તેને કડતાાં
તભાયા શાથ દાઝી જળે અને પલ્લા ડી જળે. ત્માયફાદ કમ્ની દ્વાયા
ઉત્ાદીત રુઝ આલલા ભાટેન ભરભ રગાલલાભાાં આલળે અને રુઝ આલલા
અાંગે ભરભની અવયકાયકતાની ચકાવણી કયલાભાાં આલળે.
પ્રમગ ભાટે તૈમાય થનાય વ્મક્તીએ ભગજભાાં ધાયી જ રીધુાં કે,
પ્રમગ ભાટે ચુકલલાભાાં આલનાય લતય વાભે આટરી ીડા વશન કયલાની
જ છે અને તે ણ ભરભ રગાડલાથી ભટી જળે. થડા દીલવ ભાટે દાઝ્માની
ીડા વશન કયલા વાભે ભનાય લતય ધ્માને રેતાાં આ તકરીપ વાભાન્મ
ગણામ. પ્રમગભાાં બાગ રેનાય વ્મક્તી આ યીતે તાના ભનને વભજાલીને
ભાનવીક યીતે તૈમાય થઈ ગઈ.
લૈજ્ઞાનીકએ પ્રમગળાાભાાં ફધી ુલાતૈમાયી કયી યાખી શતી.
પ્રમગભાાં બાગ રેનાય વ્મક્તીને ટેફર ય યાખલાભાાં આલેર સ્ટીરન ગ્રાવ
શાથભાાં કડલાનુાં કશે લાભાાં આવ્મુાં અને વભજાલલાભાાં આવ્મુાં કે ગ્રાવભાાં
વગતા અાંગાયા શલાથી દાઝી જલાળે. તભાયે ડયલાનુાં કઈ કાયણ નથી;
કાયણ કે તયત જ નલનીભીત ભરભ લડે તેન ઉચાય કયલાભાાં આલળે.
પ્રમગભાાં બાગ રેનાય વ્મક્તીએ દાઝી જલાની ુયી ભાનવીક તૈમાયી વાથે
ટેફર ય યાખેર ગ્રાવ શાથ લડે કડ્ય અને ચીવ ાડી ઉઠ્ય.
લૈજ્ઞાનીકની વુચના અનુવાય તેણે તયત જ ગ્રાવ ટેફર ઉય પયીથી ભુકી
દીધ.
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લૈજ્ઞાનીકએ શાથનુાં યીક્ષણ કયતાાં શાથભાાં પલ્લા ઉવી આવ્મા
શતાાં, તે વ્મક્તી આ ીડાથી કણવતી શતી. ફધાના આશ્ચમા લચ્ચે લૈજ્ઞાનીકએ
સ્ટીરના ગ્રાવ ઉયનુાં આલયણ શટાલી અન્દય યાખલાભાાં આલેરા ફયપના
ટુકડાઓ ફતાવ્મા. પ્રમગભાાં બાગ રેનાય વ્મક્તી સ્તબ્ધ થઈ ગઈ. તેને શજુ
ણ વભજાતુાં ન શતુાં કે ફયપના ટુકડાથી બયે ર ગ્રાવ કડલાથી કઈ યીતે
દાઝી ળકામ? આભ છતાાં તે દાઝી ગમ શત તે ણ શકીકત શતી.
લૈજ્ઞાનીકએ પ્રમગભાાં બાગ રેનાય વ્મક્તીને પ્રમગ કયલા ાછનુાં
વાચુાં કાયણ અને યશસ્મ વભજાલતાાં કષ્ણુાં : ‘ભાનવીક ભ્રભની અવય કઈ શદ
વુધી ળાયીયીક અવયભાાં યીણભી ળકે છે તે જાણલા ભાટેન આ એક
પ્રૅક્ટીકર પ્રમગ શત અને આ પ્રમગભાાં ધાયે રુાં યીણાભ ભેલલાભાાં
લૈજ્ઞાનીક વપ થમા.’ આ પ્રમગ દ્વાયા લૈજ્ઞાનીકએ વીદ્ધ કમુાં કે ગ્રાવભાાં
વગતા અાંગાયા શલાન ભ્રભ, ધાયણા અને ભાનવીકતા વાથે ફયપના
ટુકડાથી બયે રા ગ્રાવને કડલાથી ણ આટરી શદ વુધી ળાયીયીક અવય
થઈ ળકે છે.
આ વન્દબાભાાં અન્મ એક લાસ્તલીક ઘટના ણ નોંધનીમ છે.
આણા ગુજયાતી બાાના જાણીતા કલી શ્રી. દરતયાભના વુુત્ર કલી
શ્રી. નાનારાર લઢલાણની શાઈસ્કુ રભાાં ગુજયાતી બાાના ળીક્ષક તયીકે પયજ
ફજાલતા શતા. એક દીલવ એક લગાના લીદ્યાથીઓને ટીખ કયલાનુાં વુઝ્મુાં
અને ફધાએ એક પ્રાન ફનાવ્મ. આ પ્રાન ભુજફ ળીક્ષકશ્રી ીયીમડ રેલા
લગાભાાં આલે અને બણાલલાનુાં ળરુ કયે છી દવેક ભીનીટ ફાદ શે રી
ફેન્ચન એક લીદ્યાથી વાશે ફને ુછ ે : ‘વાશે ફ! આજ ે ભજા નથી કે ળુાં?
તફીમત ફયાફય રાગતી નથી. તાલ આવ્મ શમ તેલુાં રાગે છે.’ થડી લાય
છી ત્રીજી શયન અન્મ એક લીદ્યાથી વાશે ફને ુછ ે : ‘વાશે ફ! આના
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ચશે યા ઉયથી રાગે છે કે આની તફીમત ફયાફય નથી. આાંખ રાર થઈ
ગઈ શમ તેભ રાગે છે.’
ત્માયફાદ થડી ભીનીટ છી ાછની ફેન્ચ ઉયથી અન્મ એક
લીદ્યાથી ુછ ે : ‘વાશે ફ! આજ ે આન ઑયીજીનર ભુડ દેખાત નથી.
અલાજભાાં ધ્રુજાયી આલતી શમ તેલુાં રાગે છે. આની તફીમત આજ ે નયભ
ત રાગે જ છે. એલુાં શમ ત આજ ે આયાભ કય, વાશે ફ!’
ઉય ભુજફન પ્રાન ફનાલી ળીક્ષકશ્રી લગાભાાં દાખર થમા છી
દવેક ભીનીટ ફાદ તેન અભર ળરુ કમો. પ્રથભ લીદ્યાથીને ત ળીક્ષકશ્રીએ
ભક્કભતાથી જલાફ આપ્મ : ‘ભાયી તફીમત ઑરયાઈટ છે. કઈ તકરીપ
નથી. તભે છાનાભાના બણ.’ ણ જ્માયે ફીજા લીદ્યાથીએ ુછ્ુાં ત્માયે તેઓ
થડા લીચરીત થઈ ગમા. તાની જાતે ળયીય ઉય શાથ પે યલી તાલ છે કે
કેભ તેની ખયાઈ કયલા રાગ્મા. થડી ભાનવીક અવય થઈ કે લીદ્યાથીઓ કશે
છે ત તેભાાં કાંઈ તથ્મ શળે; છતાાં ભન ભક્કભ યાખી બણાલલાનુાં ચારુ યાખ્મુાં.
યન્તુ જ્માયે ત્રીજા લીદ્યાથીએ ણ ટીખના ગેભપ્રાન ભુજફ
ુછ્ુાં ત્માયે અને અન્મ લીદ્યાથીઓએ ણ તાન વુય ુયાવ્મ ત્માયે
વાશે ફને આાંળીક રુે થમેરી ભાનવીક અવય ળાયીયીક અવયભાાં યીણભી
અને તેઓને તાને તાલ આવ્મ શલાન અશે વાવ થલા રાગ્મ. તેઓ એ
દીળાભાાં લીચાયલા રાગ્મા, ભાથુાં દુ:ખલા રાગ્મુાં અને અવુખ જ ેલુાં જણાલા
રાગ્મુાં. ીયીમડ ુય થમા છી તેઓ યજા ભુકીને આયાભ કયલા ઘયે જતા
યષ્ણા. આ કીસ્વાભાાં ખયે ખય કઈ ફીભાયી ન શલા છતાાં લીદ્યાથીઓની
ટીખના કાયણે ભાનવીક અવયનુાં ળાયીયીક અવયભાાં રુાન્તય થમુાં અને તાલ
આવ્મ શલાની અનુબુતી ણ થઈ.
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ફીનઝેયી વાે કઈ વ્મક્તીને દાંળ દીધ શમ ત આલી વ્મક્તી કઈ
વાયલાય ન કયે ત ણ જીન્દગીનુાં જોખભ ઉબુાં થતુાં નથી. આભ છતાાં
ફીનઝેયી વાના દાંળથી કઈ વ્મક્તીનુાં ભયણ થમુાં શમ એલા કીસ્વાઓ
ભેડીકર વામન્વભાાં નોંધામા ણ છે. આલા કીસ્વાઓભાાં ભયણ વાના ઝેયથી
નશીં; ણ ભને વા કયડ્ય છે એટરે શલે શાં ુ ભયી જઈળ તેલા ભ્રભના કાયણે
હૃદમ ફન્ધ ડી જલાથી ભયણ થામ છે. સ્ટભૉટાભ યીૉટાભાાં આ શકીકતની
ુષ્ટી ણ થામ છે. ભાનવીક ભ્રભની ળાયીયીક અવય ભૃત્મુ નીજાલલા
વુધીની ણ શઈ ળકે છે.
કેટરાાંક આસ્થાનાાં સ્થ ઉય જલાથી કે તેભની ફાધા–ભાનતા
યાખલાથી અભુક પ્રકાયનાાં ળાયીયીક દુ:ખ–દદા દુય થતાાં શલાની વ્માક
ભાન્મતા પે રામેરી શમ છે. દૃઢીબુત થમેરી ભ્રભણા એટરે આસ્થા કે શ્રદ્ધા.
આલી શ્રદ્ધા યાખનાય વ્મક્તીના ભનભાાં આલ રાબ થલાની ાકી
ભ્રભણા શમ છે. આલી ભ્રભણા એટરી શદ વુધી દૃઢીબુત થમેરી શમ છે કે
તેના યીણાભસ્લરુ શકાયાત્ભક ભાનવીક અવય ઉદ્બલે છે. આ ભાનવીક
અવય આખયે ળાયીયીક અવયભાાં યીણભી ળકે છે. આલી આલી લળીબુત
થમેરી વ્મક્તીને દુ:ખ–દદાભાાં યાશત થઈ ળકે છે. આલા કીસ્વાઓભાાં કઈ
દૈલી ળક્તી કે ચભત્કાય નશીં; યન્તુ દૃઢીબુત થમેરી ભાનવીક ભ્રભણાની
ળાયીયીક અવય જ શમ છે.
લાચકભીત્ર! આનાથી ઉરટુાં કઈ વ્મક્તી શતાળાભાાં વયી ડે અને
નકાયાત્ભકતાથી ઘેયાઈ જામ ત આલા નકાયાત્ભક લીચાયની ભાનવીક અવય
ણ ળાયીયીક અવયભાાં યીણભી ળકે છે અને દૃઢીબુત થમેરી ભ્રભણા
ભુજફનાાં ળાયીયીક દુ:ખ–દદા ઉદ્બલી ળકે છે. દા.ત. કઈ વ્મક્તી વલાયે
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ઉઠતાાંલેંત ભને આજ ે ભાથુાં દુખળે તેલ ભ્રભ વતત વેલે ત ભાથુાં દુખલાનુાં ળરુ
થઈ ળકે છે. તેલી જ યીતે યાત્રે થાયીભાાં ડતાાં આજ ે ઉંઘ નશીં આલે તેલા
ભ્રભને કઈ લાગળ્ા કયે ત ખયે ખય ઉંઘ ન આલે તેલુાં ફની ળકે છે.
આાંતયયાષ્ટ રીમ કક્ષાના ઘણા ક્રીકેટય જાતજાતના ભ્રભથી ીડાતા
શલાનુાં ઘણી લખત ફશાય આવ્મુાં છે. આલા ભ્રભની શકાયાત્ભક અને
નકાયાત્ભક અવય તેભની યભત ઉય ડતી શમ છે.
લીંછી કે વા ઉતાયલાના અને આધાળીળી ભન્તયલાનાાં ધતીંગ
ઘણી જગ્માએ ચારે છે. આલાાં ધતીંગભાાં ણ ક્માયે ક વપતા ભતી
શલાના દાલા થામ છે. યન્તુ તેભાાં કઈ ચભત્કાય કે યચ નથી શત; ણ
આ થીમયી જ કાભ કયતી શમ છે અને તેન ખટ મળ ધતીંગફાજોના નાભે
ચડી જત શમ છે.

●●●
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વાભુશીક ભ્રભણા
અનુક્રમણીકા

વાભુશીક ભ્રભણાને ભનલીજ્ઞાનની બાાભાાં mass-mania તયીકે
ઓખલાભાાં આલે છે. કઈ ણ ફાફતને રગતી વ્મક્તીગત ભ્રભણા જ્માયે
વાભુશીક સ્લરુ કડે છે ત્માયે તે દાલાનની જ ેભ પે રાઈ જામ છે અને તેની
ઝટભાાં અચ્છા–અચ્છાને રઈ રે છે. વાભુશીક ભ્રભણાની ભનલૈજ્ઞાનીક અવય
એટરી ફધી તીવ્ર શમ છે કે તેના દામયાભાાં બણેરીગણેરી, ફુદ્ધીળાી અને
શાઈપ્રપાઈર વ્મક્તીઓ ણ ફાકાત યશી ળકતી નથી. શ્રદ્ધાુ વ્મક્તીઓ ત
આલી વાભુશીક ભ્રભણાભાાં દીલાભાાં જ ેભ તાંગીમુાં કુ દી ડે તેભ કુ દી ડે છે.
પક્ત યૅ ળનર લીચાયધાયાને લયે રી વ્મક્તીઓ જ આભાાંથી ફાકાત યશી ળકે
છે. આલી ભ્રભણાના પે રાલા લખતે તેની અવય શે ઠ આલી ગમેર વ્મક્તી
વાયા–નયવાનુાં લીલેકબાન ગુભાલી ફેવે છે. લીજ્ઞાનને ત તે રુછીને નાખી દે
છે.
‘ભાવ–ભેનીઆ’ એટરે કે વાભુશીક ભ્રભણાનુાં વોથી વચટ
ઉદાશયણ થડા વભમ શે રાાં ગણતીની ભુતીએ દુધ ીધુાં શલાની ઘટના
ગણાલી ળકામ. આ ઘટના લખતે અનુબલામેર ઘેરછા અબુતુલા શતી.
લૈજ્ઞાનીક અને યૅ ળનારીસ્ટએ વભજાલલાની ખુફ કળીળ કયી શતી કે જ ે
ઘટના ઘટી યશી છે તેની ાછ બોતીકળાષ્ડન જાણીત ‘કેળાકાણ’ન
નીમભ કાભ કયે છે; ણ આલી વાભુશીક ભ્રભણા લખતે ચભત્કાયના
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જોયળયથી લાગતાાં ઢર–નગાયાાંના અલાજભાાં બોતીકળાષ્ડીઓની ીુડીન
અલાજ દફાઈ જામ છે. રકભાાં લીજ્ઞાનને ખટુાં ાડલાની અને આ ઘટનાને
ચભત્કાયભાાં ખાલલાની જાણે કે શયીપાઈ ચારતી શમ તેલ ભાશર વજાામ
શત.
વાભુશીક ભ્રભણા પે રાઈ યશી શમ ત્માયે ભીડીઆ ણ ચારતી
ગાડીએ ચડી જામ છે અને ફતાભાાં ઘી શભલાનુાં કાભ કયે છે. આણા
બાયતીમ ભીડીઆની રાચાયી કશ કે છી ધન્ધાદાયી અબીગભ કશ; ણ
અન્ધશ્રદ્ધાની આગને ઠાયલાભાાં ભીડીઆની બુભીકા ‘નય લા કુ ાંજય લા’ જ ેલી
યશી છે. વ્મુઅયળી ઘટી જલાના કાલ્નીક બમથી ભીડીઆ તાન ધભા ચુકે
છે તેલુાં રાગે છે. ક્માયે ક નાછુ ટકે કાંઈક કશે લુાં ડે તેલા વાંજોગભાાં દફાતા
અલાજ ે ફરે છે. જ ે ઘટનાને વખત ળબ્દભાાં લખડી કાઢલાની શમ ત્માાં
ફુરન્દ અલાજ ે ફરલાને ફદરે જોખીજોખીને અને તીતીને તે ફરે છે.
ગણતીએ દુધ ીધુાં શલાની વાભુશીક ભ્રભણા અગાઉ ઘણાાં લો
શે રાાં ઉનાલા ખાતે એક ફાુ તભાભ પ્રકાયનાાં દુ:ખ દુય કયલા ભાટે ાણી
ભન્તયતા શલાની ફશુ ચકચાયી ઘટના ઘટી શતી. રાખની વાંખ્માભાાં દુયદુયથી
ભ્રભીત રક ાણી ભન્તયાલલા આલતા શતા. શજાયની વાંખ્માભાાં ભાણવને
એકીવાથે ફેવાડી વાથે રાલેર ાણીની ફૉટર ઉંચી કયલાનુાં કશે લાભાાં આલતુાં
અને છી ફાુ દુયથી પાંુ ક ભાયીને ાણી ભન્તયતા શતા. થડીઘણી ફુદ્ધી શમ
તેલી વ્મક્તીને ણ કઈ ણ યીતે ગે ન ઉતયે તેલી આ વાભુશીક ભ્રભણાની
ઘટનાભાાં ઉચ્ચ ળીક્ષીત લગાના ભાણવ ણ સ્લેચ્છાએ ળીકાય ફન્મા શતા. આ
ઘટનાના ડઘા એટરા ફધા ડ્યા શતા કે છેલટે રીવ ખાતાએ શયકતભાાં
આલલુાં ડ્યુાં શતુાં.

ભ્રભ બાાંગ્મા છી…

https://govindmaru.wordpress.com/

27

આ પ્રકાયની ‘ભાવ–ભેનીમા’ની અન્મ એક ઘટના થડાાં લો અગાઉ
બાલનગય જીલ્લાના તાજા ગાભ ાવેની એક લાડીભાાં ફની શતી. આ
લાડીભાાં ાલાતીભા નાભનાાં એક અબણ ડળીભા ની:વન્તાન દમ્તીઓને
વન્તાનપ્રાપ્તી ભાટે લીધી કયી પ્રવાદ આતાાં શતાાં. શજાયની વાંખ્માભાાં
ની:વન્તાન દમ્તીઓ વન્તાનપ્રાપ્તી અથે ત્માાં આલતાાં શતાાં. અશીં આલતાાં
અન્ધશ્રદ્ધાુ ભુવાપયના ધવાયાને શોંચી લલા એવ. ટી. નીગભે તાજાને
જોડતી ખાવ લધાયાની ફવ દડાલલી ડી શતી. ગુજયાત ફશાયથી ણ
અન્ધશ્રદ્ધાુઓનાાં ભટાાં ટાાં આલતા શતા. આ ાલાતીભા આળીલાાદ આીને
અને પ્રવાદ ખલડાલીને વીધુ વીભન્તનુાં ભુશુતા જોલડાલી વીભન્તની લીધી
કયાલી રેલાન આગ્રશ યાખતાાં શતાાં તેભ જ વગબાાલસ્થાની ચકાવણી કઈ
ડૉક્ટય ાવે ન કયાલલા ણ ખાવ તાકીદ કયતાાં શતાાં.
કેટરામે લો વુધી અબણથી ભાાંડીને ઉચ્ચ ળીક્ષીત વુધીનાાં
ની:વન્તાન દમ્તીઓ શજાયની વાંખ્માભાાં વાભે ચારીને છેતયાતાાં યષ્ણાાં. ભાયી
દૃષ્ટીએ આભાાં ાલાતીભાન કઈ કવુય નથી. તેઓ ત દુકાન ખરીને ફેઠાાં
શતાાં. વાભે ચારીને ગ્રાશક ભુાંડાલા આલે તેભાાં તેભન ળ લાાંક? ાલાતીભાના
દીકયાઓએ અન્ધશ્રદ્ધાુઓ ભાટે ચા–ાણી, નાસ્ત, જભલા અને યશે ઠાણની
વુલીધા ુયી ાડલાન ધન્ધ ધભધકાય ચરાવ્મ અને ફે ાાંદડે નશીં; ણ
ન્દય–લીવ ાાંદડે થઈ ગમા; એભ કશી ળકામ કે ાલાતીભાના ‘વીભન્ત’ના
ગયખધન્ધાથી તેભના દીકયાઓ ‘શ્રીભન્ત’ ફની ગમા.
સ્થાનીક રીવે એભ કશીને શસ્તક્ષે કયલાન ઈન્કાય કયી દીધ કે
જ્માાં વુધી રીવ ાવે કઈ પયીમાદી ફનીને પયીમાદ રઈને ન આલે ત્માાં
વુધી રીવ સ્લમમ્બુ યીતે કઈ ગરાાં બયી ળકે નશીં. ભાયી જાણકાયી
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ભુજફ છી આ ાલાતીભાનુાં અલવાન થઈ ગમુાં શતુાં અને તેભના વન્તાન ણ
આ લાયવ વમ્બાી યષ્ણા શતા.
વાભુશીક ભ્રભણાની અન્મ ણ ઘણી ઘટનાઓ ઈતીશાવભાાં નોંધાઈ
છે. ૈમાભાાં, ળીલરીંગભાાં અને ઝાડના થડભાાં દેલ–દેલીઓ દેખાલાની અનેક
ઘટનાઓ ઘટી ચુકી છે. આ પ્રકાયની તભાભ ઘટનાઓભાાં યીતવય અન્ધશ્રદ્ધાની
આાંધી પાંુ કામ છે, જ ેભાાં તાને ફુદ્ધીળાી વભજતા રક ણ ખેંચાઈ જામ છે
અને તાન ફુદ્ધીલીલેક ગુભાલી ફેવે છે. તાની તકાળક્તી, રામકાત, શદ્દ
અને પ્રતીષ્ઠા ણ ગીયલે ભુકાઈ જામ છે.
આ પ્રકાયની ઘટનાઓ બાયત જ ેલા દેળભાાં લધુ ફને છે; યન્તુ
લીદેળભાાં ણ આલી વાભુશીક ભ્રભણાની ઘટનાઓ નોંધામેરી છે. ભધય
ભેયીની આાંખભાાંથી આાંવુ નીકલાની ઘટના અગાઉ ઘણી લખત પ્રકાળભાાં
આલેરી છે. થડાાં લો અગાઉ યભન કૅથરીક વમ્પ્રદામના એક ધભાગુરુના
આદેળથી સ્લગાભાાં જલા ભાટે આ વમ્પ્રદામના વેંકડ અનુમામીઓએ વાભુશીક
આત્ભશત્મા કયી શતી. વાભુશીક ભ્રભણાનુાં ગાાંડણ જ્માયે વલાય થામ છે
ત્માયે પક્ત યૅ ળનર લીચાયધાયા ધયાલતી વ્મક્તી જ તાની જાતને તેભાાંથી
ફચાલી ળકે છે.
વાભુશીક ભ્રભણાનુાં પ્રબાલી ક્ષેત્ર પક્ત ધાભીક ફાફત ુયતુાં
ભમાાદીત નથી, અન્મ ક્ષેત્ર જ ેલાાં કે વાભાજીક ક્ષેત્ર, યાજકીમ ક્ષેત્ર અને
ળૈક્ષણીક ક્ષેત્રભાાં ણ ‘ભાવ–ભેનીઆ’ન ગેવાય છે, જ ેને વાભાન્મ
બાાભાાં આણે ‘ગાડયીમા પ્રલાશ’ તયીકે ણ ઓખી ળકીએ. આલા
ગાડયીમા પ્રલાશભાાં ણ અાંગુઠાછાથી ભાાંડીને ીએચ.ડી. વુધીના ળીક્ષીત
તણાઈ જામ છે.
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થડા દૃષ્ટાાંતની ભદદથી ગાડયીમા પ્રલાશ ઉય પ્રકાળ ાડલાની
કળીળ કરુાં છુ .ાં
ગુજયાત યાજ્મના લશીલટી તન્ત્રની કયડયજ્જુ વભાન આઈ.એ.એવ.
અને આઈ.ી.એવ. ઑપીવય ભટા બાગે ફીનગુજયાતી જોલા ભે છે.
અરફત્ત, છેલ્લાાં ાાંચેક લાથી થડા ગુજયાતી ઉભેદલાય મુ.ી.એવ.વી.ની
આલી યીક્ષાઓ ાવ કયે છે. આભ છતાાં અન્મ યાજ્મની વયખાભણીભાાં આ
ફન્ને કૅડયભાાં ગુજયાતી અધીકાયીઓની કભી ઉડીને આાંખે લગે તેલી છે.
આલી યીસ્થીતીન અથા એલ ઘટાલી ળકામ કે ગુજયાતના લીદ્યાથીઓભાાં
ટૅરેન્ટની કભી છે? ના, શયગીજ નશીં. ગુજયાતભાાં ણ અત્મન્ત તેજસ્લી અને
ભેઘાલી ફુદ્ધીપ્રતીબા ધયાલતા ઉભેદલાય છે જ, જ ેઓ મુ.ી.એવ.વી.ની આલી
સ્ધાાત્ભક યીક્ષાઓ ાવ કયી ગુજયાતી અધીકાયી તયીકે કરેક્ટય અને
જીલ્લા રીવ લડાની ખુયળીઓ ળબાલી ળકે તેભ છે; છતાાં આ ફન્ને
કૅડયભાાં ગુજયાતી અધીકાયીઓની તીવ્ર અછત ાછ વોથી ભશત્લનુાં
યીફ છે ગાડયીમા પ્રલાશની અવય.
તેજસ્લી ફાક એવ.એવ.વી.ની યીક્ષાભાાં 90 ટકા જ ેટરા ભાક્વા
રાલે એટરે તેનાાં ભાલતય તેને વામન્વ પ્રલાશભાાં દાખર કયી ધયણ 12ભાાં
ભેડીકરના ભેયીટભાાં આલે તેટરા ટકા ભાક્વા ભેલલા ભયણીમા પ્રમાવ ળરુ
કયી દે ફવ, એક જ રક્ષ્મ : દીકય કે દીકયી ડૉક્ટય ફની જામ. કદાચ
ભેડીકરના ભેયીટભાાં ફાક ન આલે ત નાછુ ટકે ફીજો લીકલ્ એન્જીનીઅયીંગ
ક્ષેત્રન આાંખ ફન્ધ કયીને અનાલલાભાાં આલે. આ દેખાદેખી ણ ગાડયીમા
પ્રલાશની આડેદાળ છે. જ ે તેજસ્લી ફાક ડૉક્ટય કે ઈજનેય ફની ળકે તે
ફાક આઈ.એ.એવ. કે આઈ.ી.એવ. કેભ ન ફની ળકે? અશીં ડૉક્ટય
ફનલાન લીયધ કયલાની લાત નથી; ણ ‘આાંધી બેંવે ભુીમુાં બાળ્ુાં’ એ
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કશે લત અનુવાય ફધા જ તેજસ્લી લીદ્યાથીઓને પક્ત ડૉક્ટય જ ફનાલલાન
અબયખ ળા ભાટે? આઈ.એ.એવ. કે આઈ.ી.એવ. અધીકાયીઓનાાં ભાન–
ભબ ને સ્ટેટવ ડૉક્ટય જ ેટરાાં નથી શતાાં? જો આણાાં ગુજયાતનાાં તેજસ્લી
ફાકને ‘ભાવ–ભેનીઆ’ની અવય શે ઠ ડૉક્ટય કે ઈજનેય જ ફનાલી
દેલાની જીદ કે ભાનવીકતા ન શમ ત ગુજયાતના લશીલટી તન્ત્રભાાં અન્મ
યાજ્મની જ ેભ આ ફન્ને કૅડયના અધીકાયીઓભાાં ફશુભતી ગુજયાતી
અધીકાયની જ શમ.
રગબગ 25 લા અગાઉ વુધી ગુજયાતની ી.ટી.વી. કૉરેજભાાંથી
દય લે અન્દાજીત 5,000 લીદ્યાથીઓ ી.ટી.વી. થઈને ફશાય ડતા અને
રગબગ તેટરી જ ખારી જગ્માઓ ડતી, જ ેભાાં દયે કને લશે રી–ભડી
પ્રાથભીક ળીક્ષકની નકયી ખાતયીુલાક ભી જતી. ી.ટી.વી.ભાાં દાખર થલાનુાં
ણ વય શતુાં અને નકયી ભેલલાનુાં ણ વય શતુાં. આલી અનુકુ
યીસ્થીતીનુાં યીણાભ એ આવ્મુાં કે ગાડયીમ પ્રલાશ આાંખ ફન્ધ કયીને
ી.ટી.વી. ાછ ડી ગમ. ફીરાડીના ટની જ ેભ ી.ટી.વી.ની કૉરેજો
ખુરતી ગઈ અને અન્દાજ ે 50,000 જ ેટરા લીદ્યાથીઓ ફશાય ડલા ભાાંડ્યા,
જ ેની વાભે લૅકન્વી 10,000થી ણ ઓછી છે. આલી યીસ્થીતીભાાં પ્રાથભીક
ળીક્ષકની નકયી ભેલલાનુાં અત્મન્ત અઘરુાં ફનતુાં ગમુાં.
અને યીણાભે ી.ટી.વી. થમેરા લીદ્યાથીઓએ રીવ કન્સ્ટેફર,
ક્રાકા અને તરાટી જ ેલી જગ્માઓ ભાટે રાઈન રગાલલા ભાાંડી. ઉયાાંત
કેટરાક તેજસ્લી લીદ્યાથીઓ, જ ેઓ આગ અભ્માવ કયીને શાઈસ્કુ રભાાં
ળીક્ષક, કૉરેજભાાં પ્રપે વય કે ઉચ્ચ અધીકાયી થલા જ ેટરી ફુદ્ધીપ્રતીબા
ધયાલતા શતા તેઓને તેભનાાં ભાલતયએ પ્રાથભીક ળીક્ષક ફનાલી ખટન
ધન્ધ કમો. કશે લાનુાં તાત્મા એ છે કે આ પ્રકાયના ગાડયીમા પ્રલાશભાાં તણાઈ
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જલાથી વયલાે નુકવાન જ થામ છે; યન્તુ ‘ભાવ–ભેનીઆ’ની અવય એટરી
તીવ્ર શમ છે કે ફીજી દીળાભાાં લીચાયલાની ફાયી જ ફન્ધ કયી દેલાભાાં આલે
છે. શાઈસ્કુ રભાાં ળીક્ષક ફનલા ભાટે જરુયી ફીએડ્.ની ડીગ્રીના કીસ્વાભાાં ણ
રગબગ આલુાં જ ફન્મુાં છે.
યાજકીમ ક્ષેત્રની લાત કયીએ ત યાષ્ટ રીમ કક્ષાના ઘણા નેતાઓ
જ ેઓ તાના ભતલીસ્તાયભાાં પ્રચાંડ રકપ્રીમતા ધયાલતા શમ અને રાાંફા
વભમ વુધી આ લીસ્તાયનુાં પ્રતીનીધીત્લ કયતા શમ તેલા નેતાઓ અચાનક
ખયાફ યીતે શાયી જલાના અને અભુક કીસ્વાઓભાાં ત જ ેરભાાં જલાના
ફનાલ ણ નોંધામા છે. ઉયાાંત ચુાંટામેર પ્રતીનીધીઓભાાંથી રગબગ
અયધઅયધ યાજકાયણીઓ ગુનાશીત ફેકગ્રાઉન્ડ ધયાલે છે. આલી યીસ્થીતી
ાછ ણ ‘ભાવ–ભેનીઆ’ પૅ ક્ટય જલાફદાય છે. ગાડયીમ પ્રલાશ જ ે ફાજુ
લે ત્માાં વભીકયણ ફદરાઈ જામ છે. બાયતભાાં રકળાશી શલા છતાાં
યાજકીમ ઉથરાથર ાછ ભતદાયની યીકલતા જલાફદાય નથી; યન્તુ
ગાડયીમા પ્રલાશની ભાનવીકતા જલાફદાય છે. રકળાશીની તન્દુયસ્તી ભાટે
આ ઘાતક છે; ણ ગાડયીમા પ્રલાશની જમ શ !
‘ભાવ–ભેનીઆ’ માને ગાડયીમા પ્રલાશનુાં એક લધુ ઉદાશયણ
લાચકભીત્ર વાથે ળૅય કયલા ભાગુાં છુ .ાં
લો અગાઉ વુયેન્દ્રનગય જીલ્લ્ભાાં એક નાનકડા ળશે યભાાં આમુલેદની
ડીગ્રી ધયાલતા એક લૈદ્ય ઍરથીક પ્રૅક્ટીવ કયતા શતા અને ખાવ કયીને
શ્વાવ અને દભના યગના નીષ્ણાત તયીકે નાભના ધયાલતા શતા. લાસ્તલભાાં
આ યગની વાયલાય અાંગેની કઈ લીળીષ્ટ રામકાત તેભની ાવે ન શતી.
ળરુઆતભાાં આવાવના ાંથકભાાં અને છી ધીભેધીભે આખા ગુજયાતભાાં
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અપલા અને ભ્રભણા પે રાઈ ગઈ કે શ્વાવ કે દભન યગ ભટાડલા ભાટે આલ
ઈરાજ ક્માાંમ નથી. આખા ગુજયાતભાાંથી ભ્રભીત દદીઓનાાં ટેટાાં આ
નાના ગાભભાાં ઉબયાલા રાગ્માાં. કઈને એટર લીચાય ણ ન આવ્મ કે ત્માાં
જ ે દલા આલાભાાં આલે છે તેની ભાશીતી કે જાણકાયી અન્મ કઈ ડૉક્ટય
ાવે ન શમ તેલુાં ફની ળકે? ળુાં કઈ ગુપ્ત પૉમ્મુારાલાી દલાઓ તેઓ જાતે
ફનાલતા શતા, જ ે ફીજા કઈ ડૉક્ટય ન જાણતા શમ?
નીષ્ણાત પીઝીશ્મન ણ સ્ટેયઈડન ઉમગ જલલ્લે જ અને
લીલેકુલાક કયતા શમ છે, જ્માયે આરીમા–ભારીમા ટાઈના ડૉક્ટય
સ્ટેયઈડન ઉમગ છુ ટથી કયતા શમ છે અને તેનુાં યીણાભ અક્વીય; ણ
ખતયનાક આડઅવયમુક્ત શમ છે. દદીના જોખભે દદા ચટી લગાડતાાં
ભટાડલાન ખટ મળ આલા ડૉક્ટયના નાભે ચડી જત શમ છે અને
યીણાભે વાભુશીક ભ્રભણાભાાં બયભામેરા દદીઓન ધવાય થત.
કેટરીક જગ્માએ કઈ ણ જાતની ડીગ્રી લગયના શાડલૈદ્ય શાટડી
ખરીને ફેવી ગમા શમ છે. આલા શાડલૈદ્ય ાવે ણ વાભુશીક ભ્રભણાન
ળીકાય ફનેરા દદીઓ તાની તન્દુયસ્તીના બગે વાભે ચારીને છેતયાલા
શોંચી જામ છે. એક આમુલેદીક ડૉક્ટય ત દલા અને દુલાન વભન્લમ કયીને
વન્તાનપ્રાપ્તીની દુકાન ખરીને ફેઠા છે. અને દદીઓના ખચે અને જોખભે
લતાભાનત્રભાાં અધાા ાનાની તાનાાં ગુણગાન ગાતી જાશે યાત છાલે છે.
આમુલેદીક અભ્માવભાાં દલા અને દુલા ફન્નેની ચીકીત્વા દ્ધતી ભાણલાભાાં
આલતી શળે? ‘ભેયા બાયત ભશાન’ભાાં જ આલુાં વમ્બલે છે.
કઈ ણ દૃષ્ટીકણથી લીચાયતા ગે ન ઉતયે એલી ભાન્મતાને ગે
લગાડીને ભ્રભીત રક જાતે જ તાના ગ ઉય કુ શાડ ભાયલા ઉત્વુક
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શમ છે. આલાાં રેબાગુ તત્ત્લ કેલી યીતે તાન ઉચાય કયી ળકે તેલ
લીચાય ણ કઈને આલત નથી અને પે રામેરી વાભુશીક ભ્રભણાની અવય
શે ઠ આલી અણઘડ વ્મક્તીઓ ાવે દદીઓની રાઈન રાગે છે.
આ ઉયાાંત ભટા બાગનાાં આાંદરન ણ વાભુશીક ભ્રભણાની
અવય શે ઠ જ ચારતાાં શમ છે. આાંદરનભાાં બાગ રેતા રકને આાંદરનના
લીમલસ્તુની કે તેના લાજફીણાની જાણ ણ ઘણી લખત શતી નથી.
આાંદરનકાયીઓન ભુખ્મ શે તુ મેન–કેન–પ્રકાયે તેભન અલાજ ટાળાશીની
ભદદથી ફુરન્દ ફનાલલાન જ શમ છે.
આભ, વાભુશીક ભ્રભણા અરગઅરગ સ્લરુે પ્રગટ થતી યશે છે
અને તાના પ્રબાલન યચ ફતાલતી યશે છે.
વાભુશીક ભ્રભણાની ચચાાભાાં ચભત્કાયને બુરી જઈએ ત આ ચચાા
અધુયી જ ગણામ. ચભત્કાયભાાં ન ભાનલુાં એ જ વોથી ભટ ચભત્કાય છે.
રગબગ 99 ટકા જનતા–જનાદાન ચભત્કાયભાાં ભાને છે. ચભત્કાય લગય
નભસ્કાય નથી તેલુાં જાણી ગમેરા જાણબેદુઓ તેન ુયેુય ગેયરાબ ઉઠાલી
યષ્ણા છે. યાજકટસ્થીત વાંસ્થા જનલીજ્ઞાન જાથા અને અન્મ ઘણી યૅ ળનર
વાંસ્થાઓ (આ વાંસ્થાઓ અને તેના કામાકયના નાભ/ વેરપન નમ્ફય ભાટે આ
રેખના અન્તે ‘ભાયી નોંધ’ લાાંચલાનુાં ચુકળ નશીં. ...ગલીન્દ ભારુ) ચભત્કાયન
દાાપાળ કયતા જાશે ય કામાક્રભ ઠેયઠેય મજ ે છે, ચભત્કાયનુાં બુત કાઢલા
કળીળ કયે છે. ચભત્કાય ફતાલનાયને આલી વાંસ્થાઓ તયપથી લોથી ઈનાભ
જાશે ય કયલાભાાં આવ્મુાં છે; ણ કઈ ઈનાભ રેલા આગ આલતુાં નથી. શાં ુ ણ
આ ુસ્તકના ભાધ્મભથી ખુલ્લ ડકાય પેં કુાં છુ ાં કે કઈ ણ વ્મક્તી ભાયી
રુફરુ કઈ ણ પ્રકાયન ચભત્કાય કયી ફતાલે ત રુીમા એક રાખનુાં ઈનાભ
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આીળ. ભટા ચભત્કાયની લાત જલા દઈએ, કઈ ણ વ્મક્તી ભાયી ભુઠ્ઠીભાાં
કેટરા રુીમાના વીક્કાઓ (યચુયણ) યાખેર છે તે કશી ફતાલે ત ણ
જાશે યભાાં ગે રાગુાં અને ચભત્કાયભાાં ભાનત થઈ જાઉં. શાથચારાકીને
ચભત્કાયભાાં ખાલતા શયાભીઓ શાથભાાં આલે તેની યાશ જોઈને ફેઠ છુ .ાં
ભાયી નોંધ :
ભાયા

ગુજયાતી

‘યૅ ળનર’

બ્રૉગ

‘અબીવ્મક્તી’

https://govindmaru.wordpress.com/2017/02/24/dr-ashwin-shah/#comments

ની ગઈ તાયીખ 24 પે બ્રુઆયીની સ્ટભાાં અભેયીકાસ્થીત ભાયા લીદ્વાન ભીત્ર
શ્રી. અભૃત શજાયીએ વયવ કૉભેન્ટ ભુકી શતી, તેઓ રખે છે :
‘અભબવ્મભતિ’ભાાં જોઈએ િો…. રેખકો જુ દા જુ દા અને સાભગ્રી
ણ ફઘા રેખોની એક જ સયખી, સાંદેળ ણ એક જ, યાંિુ; ળબ્દો અને
ળબ્દોનાાં ભાખાાંઓ જુ દાાં જુ દાાં. ભને િો રાગે છે કે આણે એક ટેફર ઉય
ફેસીને આણા ભલચાયોની લ્હાણી કયીએે છીએ. નક્કય કાભ.…યસ્િા ઉય
જલાનુાં કાભ.… ફપલ્ડભાાં જલાનુાં કાભ.… હજી ઘણાં ફાકી છે. યીટામડડ
ભસભનમયોનો સાથ સહકાય રઈએે….જો આલા યાજી હોમ િો. ળાાઓભાાં
કુ ભાાંછોડને ાણી ાઈને ભાનભસક ખોયાક આીને લાલુાં હોમ િેભ લાીએે.
–અમૃત હઝારી-USA
એ વન્દબાભાાં જણાલુાં કે અભૃતબાઈએ કષ્ણુાં તેલુાં નક્કય–જભીની
કાભ લોથી ગુજયાતભાાં થઈ યષ્ણુાં છે. દક્ષીણ ગુજયાતભાાં લધાયે ; કાયણ કે છેક
નભાદના વભમથી ભાાંડી વાડત્રીવ લયવ ત હૃદમસ્થ પ્રા. યભણ ાઠકની
યૅ ળનર કૉરભ ‘યભણભ્રભણ’ન આ પ્રદેળને રાબ ભળ્. ત્માયથી જ વુયતની
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‘વત્મળધક વબા’ અને તેના વેંકડ કામાકય આ દીળાભાાં કામાયત છે.
વુયતભાાં ત ‘વત્મળધક વબા’ વુયતના કેામેરા અને ભાશે ય એલા
કામાકયની ટીભ ળાા, ભશાળાા, કૉરેજભાાં જઈ વોને ચભત્કાય દળાાલી તે
ળી યીતે થામ છે તેનુાં નીદળાન કયી, છી ફડી વીપતથી તેની ાછનાાં
લૈજ્ઞાનીક વીદ્ધાન્ત વભજાલી, આલી અન્ધશ્રદ્ધાથી ભુક્ત થલા તેભનાાં ભન–
હૃદમભાાં તે લાત ઉતાયે . છી લીદ્યાથીઓ ણ ફધડક તેભાાં વુય ુયાલે.. એ
જ યીતે લરવાડ–નલવાયી જીલ્લાનાભાાં લીજ્ઞાન ભાંચ, નલવાયીના ઉક્રભે
ગલીન્દ ભારુ, બુેન્દ્ર ઝેડ., યાજ ેન્દ્ર વની(શાર અભેયીકા), ધભેળ
કાડીમા(કેમ્વ ડામયે ક્ટયશ્રી, બક્તાશ્રભ, નલવાયી), ભની ટેર(શાર
કેનેડા) અને ધનાંજમ ટેર(શાર અભદાલાદ)ની મુલાન–ટીભ ળાા, ભશાળાા,
કૉરેજ તથા યાષ્ટ રીમ વેલા મજના (NSS) ળીફીયભાાં જઈને ચભત્કાયન
દાાપાળ કયી, તે ળી યીતે થામ છે તેનુાં લૈજ્ઞાનીક યશસ્મ વભજાલતા શતા.
લીજ્ઞાન ભાંચ દય લે ‘લીજ્ઞાન ળીફીય’નુાં વપ આમજન ણ કયતા શતા.
અાંકરેશ્વયના આચામાશ્રી અબ્દુર લકાનીવાશે ફ ણ એકરાંડ ે દક્ષીણ
ગુજયાતભાાં કામાયત શતા. શા, અભૃતબાઈએ વુચવ્મુાં તેભ ભટા બાગના
કામાકય ફશુ જ અનુબલી અને યીટામડા–નીલૃત્ત જ છે.. એ લાત વાચી કે
આલી ટુકડી નગયે નગયે ગાભડેગાભડે શલી જોઈએ.. તે ભાટે વેંકડ–શજાય
કામાકયને તૈમાય કયલાનુાં કાભ ફાકી છે..
ગુજયાત યાજ્મભાાં ચભત્કાયન દાાપાળ કયતી વાંસ્થાઓ અને તેના
વક્રીમકામાકયના પન નાંફય નીચે ભુજફ છે :
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(01)

‘વત્મળધક વબા’, સુયતના વક્રીમકામાકય :
નીલૃત્ત આચામા વીદ્ધાથા દેગાભી– 94268 06446, નીલૃત્ત આચામા
વુનીર ળાશ – 94268 91670, જલાાંભદા ભાધુબાઈ કાકડીમા –
98255 32234 તેભ જ કરાળીક્ષક ગુણલન્તબાઈ અને
કરુણાફશે ન

ચોધયી

–

98251

46374,

ઝશયાફશે ન

વામકરલાા(વેરપન : 98257 05365),યે ળ રાઠીમા – 98257
70975 એડલકેટ જગદીળબાઈ લક્તાણા(વેરપન : 94261
15792), એડલકેટ/નટયી બયતબાઈ ળભાા(વેરપન : 98257
10011).
(02)

‘જનલીજ્ઞાન જાથા’, યાજકોટના જમન્ત ાંડ્યા – 98252 16689.

(03)

‘ચભત્કાય ચકાવણી કેન્દ્ર’, ચાાંદખેડા, અભદાવાદના ચતુયબાઈ
ચોશાણ – 98982 16029.

(04)

‘ગુજયાત–ભુમ્ફઈ યૅ ળનારીસ્ટ એવવીએળન’, અભદાવાદના
વક્રીમકામાકય :
ીમુ જાદુગય – 94260 48351, વુનીર ગુપ્તા – 95740
68156, ગીયીળ ચાલડા – 99985 34646.

(05)

‘રુારની લ્લીપે ભ’ રાંકેળ ચક્રલતી (ગાભ : બુવારડી, તારુક :
દવક્રઈ) – 94263 75381.
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(06)

‘ષ્ણુભેનીસ્ટ યૅ ળનારીસ્ટ વવામટી’, ગોધયાના ભુકુન્દબાઈ વીંધલ
– 90332 06009.

(07)

‘રક લીજ્ઞાન કેન્દ્ર’, ગોધયાના ડૉ. વુજાત લરી(99794 22122)

(08)

‘યૅ ળનર વભાજ’, ગાાંધીનગયના ડૉ. અનીર ટેર – 93278
35215.

(09)

‘ફનાવકાાંઠા જીલ્લા અન્ધશ્રદ્ધા નીભુારન વભીતી’, ારનુયના
વક્રીમ કામાકય :
અશ્વીનબાઈ કાયીઆ (નીલૃત્ત પ્રીન્વીાર, રૉ કૉરેજ) –
9374018111, જગદીળ વુથાય (આચામાશ્રી, એન. એર. ઝલેયી
વાલાજનીક શાઈસ્કુ ર, ગઢ તારુક : ારનુય)

– 94281

94175, ગીયીળ વુાંઢીમા [નીલૃત્ત એન્જીનીમય (લેસ્ટના યે રલે)
ારનુય] – 94266 63821, યે ળ યાલર – 98987 75385
તેભ જ દીક આકેડીલાા – 96383 93145.
(10)

‘લશે ભ અન્ધશ્રદ્ધા નીલાયણ કેન્દ્ર’, નડીમાદના ડૉ. જ ેયાભબાઈ
દેવાઈ – 87803 85795, 99259 24816

(11)

‘લશે ભ અન્ધશ્રદ્ધા નીલાયણ કેન્દ્ર’, આણાંદના વભબાઈ પ્રજાતી –
9429958817
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(12)

‘કૉમ્મુનીટી વામન્વ વેન્ટય’, વડોદયાના દીનેળ ગાાંધી – 98259
16874
આ વઘાાં વેન્ટય અને તેના કામાકય કશે લાતા ચભત્કાય કે

શાથચારકીઓનુાં લૈજ્ઞાનીક યશસ્મ ણ વભજાલે છે. જો કઈ તાન્ત્રીક,
ભાન્ત્રીક, જ્મતી, બુલા, બાયાડી, ફાુ કે ઈવભ ડકાય ઝીરીને, કળી
ફનાલટ લગય ચભત્કાય વાફીત કયી ફતાલે ત, ‘ચતુય બલન’, ન્મુ વી. જી.
યડ, ચાાંદખેડા, ખાતેન આળયે રુીમા એક કયડન ફાંગર તેભ જ રુીમા
ાાંચ રાખ યકડ ઈનાભ આલાભાાં આલળે એલી જાશે યાત લોથી
ચતુયબાઈએ આી યાખી છે. જો ચભત્કાય વાફીત થામ ત ચભત્કાયીને
રાલનાય લચેટીમાને ણ ળયતને આધીન ચાવ શજાય રુીમા યકડ ઈનાભ
આલાની જાશે યાત કયલાભાાં આલી છે. આ વીલામ ઉયક્ત અન્મ
વાંસ્થાઓએ ણ એક

રાખ રુીમાથી રઈ 15 રાખ રુીમા વુધીના

ઈનાભની જાશે યાત કયી છે. અાંકરેશ્વયના બાઈ અબ્દુર લાકાણીએ ણ એલી
જાશે યાત કયી જ છે; યન્તુ આજદીન વુધી કઈએ ચભત્કાય વાફીત કમો
નથી.
...ગોવીન્દ ભારુ
March 10, 2017
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04

ભ્રભના બેદબયભ
અનુક્રમણીકા

એક પ્રચરીત કીતાનના ળબ્દ વાાંબ :
તભે નાશકના ભય ફધા ભથીભથી યે ,
કઈ કઈનુાં નથી યે , કઈ કઈનુાં નથી યે !
બાયતીમ

યમ્યાભાાં

લૈયાગ્મલાદી

અને

રામનલાદી

લીચાયવયણીને લા ભાટે શે રાથી જ ખુફ પ્રમત્ન કયલાભાાં આવ્મા છે
અને તેભાાં ભશદાંળે વપતા ણ ભી છે. આ શે તુ વીદ્ધ કયલા ભાટે એક
વોથી અવયકાયક શથીમાય ‘કઈ કઈનુાં નથી’ નાભનુાં લન–રાઈનય છે ‘કઈ
કઈનુાં નથી’ અથલા છે તે નક્કી કયલાના ભાદાંડ કમા? આ થીઅયીના
ુયસ્કતાાઓ તાના ટેકાભાાં ઉક્ત કીતાનની નીચેની ાંક્તીઓન વશાય રે છે:
ભુઆની વાંગાથે કઈ ભયતુાં નથી યે , કઈ કઈનુાં નથી યે !
અથાાત્ ભયનાયની વાથે કઈ ભયતુાં નથી, એટરે ‘કઈ કઈનુાં નથી’
તેલુાં અનુકુ અથાઘટન કયલાભાાં આવ્મુાં છે.
અયે , બાઈ! યાજા યાભભશન યામે કેટરી ભશે નત કયીને ભાાંડભાાંડ
વતીપ્રથા ફન્ધ કયાલી છે તે પયીથી ચારુ કયાલલી છે? ‘કઈ કઈનુાં છે’ એલુાં
વાફીત કયલા ભાટે ભયનાયની વાથે તેનાાં તભાભ વગાાંલશારાાંઓએ ભયી જલુાં
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જરુયી છે? અને દરીર ભાટે ભાની રઈએ કે ‘કઈ કઈનુાં નથી’, ત ળુાં
કયલાનુાં? ફધાએ ફાલા ફની જલાનુાં? ઘય છડીને વાંમાવ રઈ રેલાન?
ઈયાદાુલાક આલ ભ્રભ પે રાલલાભાાં આવ્મ છે અને તેની ઝટભાાં શજી ણ
ઘણા શૈ માપુટાઓ આલી જામ છે.
એક ફાજુ ળાષ્ડ આધાયીત નીચે ભુજફની લાત વ્માવીઠ ઉયથી
ગાઈ–લગાડીને વતત કશે લાતી યશે છે :
1.

દયે ક આત્ભા સ્લતન્ત્ર અને અરગ છે, યન્તુ ુલા બલના
ઋણાનુફન્ધ અનુવાય જુ દાજુ દા વાાંવાયીક વમ્ફન્ધથી જોડામ છે.

2.

ઋણાનુફન્ધ ુય થતાાં ભૃત્મુના ભાધ્મભથી દયે ક આત્ભા છુ ટ ડે છે
અને તાના કભાપ ભુજફ ગતી કયે છે.
આ શકીકત સ્લીકામાા છી ફીજી ફાજુ ‘કઈ કઈનુાં નથી’ તેલી ફે

ભઢાાંની લાત કયી ચકયાલે ચડાલલાનુાં પ્રમજન ળુાં શળે? આલા ભ્રભના
ચક્કયભાાં આલી વાંવાયથી લીભુખ થઈ લધુભાાં લધુ ભાણવ ભન્દીય તયપ દટ
ભુકે અને બગલાાં લષ્ડ તયપ લે તેલુાં લાતાલયણ ઉબુાં કયલાનુાં પ્રમજન
શલાન લશે ભ ડે છે.
ભાયા ફાણના લતનના ગાભભાાં એક વાધુ આલતા ત્માયે આ
થીઅયીના વભથાનભાાં એક દૃષ્ટાાંતકથા વાંબાલતા, જ ે લાચકભીત્ર વાથે ળૅય
કયલા ભાગુાં છુ .ાં
ગાભડાના બા બક્ત વભક્ષ લીજ ેતા મદ્ધાની અદાભાાં તેઓ
કશે તા કે લો અગાઉ એક ગાભની ફશાય લગડાભાાં ઝુાંડી ફાાંધીને તેઓ
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યશે તા શતા. ગાભભાાંથી કઈ બાલીક જભલાનુાં આી જામ તે જભતા અને
શ્રદ્ધાુઓ ઝુાંડીએ આલે તેભને ઉદેળ આતા શતા. ઉદેળભાાં વાંવાય
અવાય છે અને ‘કઈ કઈનુાં નથી’ એ ભુદ્દાઓ ભુખ્મ યશે તા. શ્રદ્ધાુઓભાાં એક
ત્રીવેક લાની ઉમ્ભયન બાલુક મુલાન ભશાયાજથી લધુ પ્રબાલીત થમ શત.
ભશાયાજ એ મુલાન ઉય લધુ ધ્માન કેન્દ્રીત કયી તેભન ઉયક્ત ઉદેળ
ગે ઉતાયલા ફશુ ભથતા અને આગ્રશુલાક કશે તા કે વાંવાયની
ભામાજાભાાંથી ભુક્ત થઈ ભક્ષ પ્રાપ્ત કયી રેલ જોઈએ; કાયણ કે આ
ભનુષ્મદેશ વાંવાય બગલલા ભાટે નશીં, ણ ઈશ્વયપ્રાપ્ત ભાટે ભળ્ છે.
ેર મુલાન તાનાાં ભાતા–ીતા, બાઈ–ફશે ન અને ત્ની–ફાક
વાથે વુખેથી યશી વાંવાય ભાણત શત. ભશાયાજન લધત જત શઠાગ્રશ
જોઈ એક દીલવ મુલાને ભશાયાજને કશી દીધુાં : ‘‘તભએ વાંવાય જાણ્મ કે
ભાણ્મ નથી, એટરે તભને વાચી ખફય નથી, એટરે જ વાંવાય લીરુદ્ધ આટરુાં
ફધુાં ફર છ. ભાયા વીલામ ભાયાાં ભાતાીતાનુાં કઈ નથી. ભાયી ત્ની ભાયા
લગયની કલ્ના ણ ન કયી ળકે. ભાયી ફશે ન ભાયા લગય યાખડી કને ફાાંધે?
‘કઈ કઈનુાં નથી’ એ લાત ખટી છે. ફધાાં જ ભાયાાં છે અને ભાયા લગય જીલી
ળકે નશીં.’’
વાધુભશાયાજ ે દાલની વગઠી ફયાફય ભાયતાાં જલાફ આપ્મ :
‘‘તાયા યીલાય લીળે તુાં જ ે ભાને છે તે ભ્રભ છે. ખયે ખય ‘કઈ કઈનુાં નથી’
તેની ખાતયી કયલી શમ ત શાંુ કશાં ુ તેભ કય. આલતી કારે વલાયે તાયે શાં ુ
ફશાયગાભ જઉં છુ ાં તેભ કશી ધયે થી નીકી જલાનુાં અને ઘયનાાં વભ્મ
આઘાાંાછાાં થામ એટરે છાનાભાના ઘયભાાં પ્રલેળી, અનાજની કઠીભાાં વાંતાઈ
જલાનુાં અને ફધ ખેર જોલાન.’’
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આ મુલાન તાની ભાન્મતા ઉય ભુસ્તાક શત. તેણે
વાધુભશાયાજની વુચના ભુજફ અભર કમો. તે કઠીભાાં વાંતાઈ ગમ. છી
થડી લાયે વાધુભશાયાજ આ મુલાનના ઘયે આવ્મા અને યીલાયને
ચોંકાલનાયી લાત કયી : ‘‘તભાય દીકય ભાયી ઝુાંડીએ આલી યષ્ણ શત
ત્માયે ખેતયભાાં વે દાંળ દીધ છે અને ઝુાંડીએ ભૃત્મુની ઘડીઓ ગણી યષ્ણ
છે.’’ વભગ્ર યીલાયભાાં યકક ભચી ગઈ. ફધા ભાથાાં છાડી કશે લા રાગ્માાં :
‘‘ગભે તે ઉામે દીકયાને ફચાલ, નશીંતય અભે કઈ જીલી ળકીળુાં નશીં.’’
વાધુભશાયાજ ે કષ્ણુાં : ‘‘દીકયાને ફચાલલાન એક જ ઉામ છે. તેનુાં આમુષ્મ
ુરુાં થઈ ગમુાં છે, એટરે તભાયાભાાંથી કઈ એક વ્મક્તી તાનુાં આમુષ્મ તેને
આી દે ત દીકય ફેઠ થામ અને આમુષ્મ આનાયનુાં ભયણ થામ. ભાયી
ાવે કઈ વ્મક્તીને આલી યીતે ફચાલલાની લીદ્યા છે.’’
વમ્ુણા યીલાય ભશાયાજ ે ફતાલેર ઉામ વાાંબી સ્તબ્ધ અને
ની:ળબ્દ ફની ગમ. ભશાયાજ ે વશુ શે રાાં ભા–ફા વાભે જોઈ કષ્ણુાં :
‘‘તભએ ઘણાં જીલી રીધુાં છે, એટરે દીકયાને ફાકીનુાં આમુષ્મ ફક્ષી જીલતદાન
આ.’’ ભા–ફાે ભાથુાં ખજલાીને કષ્ણુાં : ‘‘તભાયી લાત ત વાચી છે, ણ
અભાયે શજી એક દીકય અને એક દીકયી યણાલલાનાાં ફાકી છે. દીકયીને
અભાયા લગય કન્માદાન કણ આે? ફીજુ ાં તભે ગભે તે કશ તે કયલા તૈમાય
છીએ.’’ મુલાનનાાં બાઈ–ફશે નને ુછતાાં તેભણે જલાફ આપ્મ : ‘‘અભે ત
શજી વાંવાય ભાણ્મ જ નથી. અભાયાાં તભાભ સ્લપ્ન આટરી નાની ઉમ્ભયે કેલી
યીતે યી ળકીએ?’’
છેલ્લે મુલાનની ત્નીને વાધુભશાયાજ ે ુછ્ુાં ત તેણે કષ્ણુાં : ‘‘ભાયે
નાનાાંનાનાાં ફે ફાક છે, તેભને ભટાાં કયલાનાાં છે. ભા લગયનાાં ફાકનુાં
કણ? ભા એ ભા ફીજા ફધા લગડાના લા. ભાની જગ્મા ફા ક્માયે મ રઈ
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ળકે નશીં.’’ આભ, આ યીતે મુલાનના યીલાયભાાંથી તેને જીલતદાન આલા
કઈ તૈમાય ન થમુાં. મુલાન કઠીભાાં વાંતાઈને ફધુાં વાાંબી યષ્ણ શત.
વાધુભશાયાજ ે તેને કઠીભાાંથી ફશાય નીકલા શાકર કયતાાં એ ફશાય આવ્મ.
તેને જીલત જોઈ ઘયનાાં ફધાાં વભ્મ ખુફ જ યાજી થઈને બાલલીબય ફની
ગમાાં અને મુલાનને લગી ડલાની કળીળ કયલા રાગતાાં, મુલાને શડવેર
ભાયીને ફધાાંને દુય કયી દીધાાં અને તે ફલ્મ : ‘‘આ ફધુાં નાટક શલે ફન્ધ
કય. ભેં ફધુાં ભાયી વગી આાંખે જોઈ રીધુાં છે અને ભાય ભ્રભ બાાંગી ગમ
છે.’’ મુલાન વાધુભશાયાજના ગભાાં ડી ફલ્મ : ‘‘તભે વાચા છ. વાંવાયભાાં
‘કઈ કઈનુાં નથી’ તેની ખાતયી ભને થઈ ગઈ છે અને શલે શાં ુ વાંવાયભાાં યશે લા
ભાગત નથી. ભને આની વાથે રઈ ચાર.’’
લાચકભીત્ર! આ ફધકથા ઉયથી આણી ચચાા અન્લમે ળુાં તાયણ
નીકે છે? અને ળુાં વાફીત થામ છે? ભાયા વ્મક્તીગત ભન્તવ્મ અનુવાય
‘કઈ કઈનુાં નથી’ એ લાક્મ ખયે ખય વમ્ુણા વત્મ નથી; યન્તુ અધાવત્મ છે.
કઈ કઈના લગય જીલી ન ળકે તેટરી શદે કઈ કઈનુાં નથી એભ કશે લુાં વાચુાં
છે, એટરે વાંવાય છડલાન નીણામ કયનાય મુલાનની અેક્ષા લધાયે શલાન
ભ્રભ બાાંગી જતાાં તેને આઘાત રાગ્મ. એ પ્રશ્ન ણ થઈ ળકે કે આ મુલાનને
તાનાાં સ્લજન ભાટે તાન જીલ આલ ડે તેલા વાંજોગ વજાામા શત ત
તે તે આલુાં ફરીદાન આી ળક્મ શત? વાંવાય છડતાાં શે રાાં આ પ્રશ્ન
મુલાને તાની જાતને ુછલ જોઈત શત. જો આભ કમુાં શત ત તેન ભ્રભ
કદાચ અકફન્ધ યશી જાત. ‘કઈ કઈનુાં નથી’ તેભ ભાનનાયે તાની જાતને
ુછલુાં જોઈએ કે શાંુ કઈન કેટર છુ ?ાં ‘કઈ કઈનુાં નથી’ એ લાક્મને
અધાવત્મ એટરા ભાટે કશી ળકામ કે ‘કઈ કઈનુાં નથી’ની વાથવાથ કઈ
કઈનુાં શલાન અશે વાવ ણ વાંવાયભાાં અલાયનલાય થત યશે છે, એટરે કે
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ફન્ને શકીકતનુાં વશ–અસ્તીત્લ છે. જલલ્લે જ ફનતા ફનાલભાાં પ્રીમ ાત્રની
લીદામના આઘાતભાાં ભૃત્મુને લશારુાં કયલાના કીસ્વાઓ નોંધામ છે. તેભ જ
તાના પ્રીમાત્રની લીદામના આઘાતભાાં આઆ જીલ નીકી જલાના
કીસ્વાઓ ણ ફને છે. તાનાાં સ્લજનની આમુષ્મયે ખા રમ્ફાલલા ભાટે
તાનાાં અાંગનુાં દાન કયલાના ફનાલ ઠેયઠેય ફને છે.
એભ રાગે છે કે આ લન–રાઈનય દ્વાયા વાંવાય અવાય છે તેલ ભ્રભ
ઉબ કયી, ફૉડાયરાઈન ઉય ઉબેરાને ફૉડાય રાઈન ક્રવ કયાલી બગલા કે
વપે દ લષ્ડ તયપ ધકેરલાન પ્રમત્ન છે. ફાદીક્ષા જ ેલા ભુદ્દાઓ ત શલે
ન્મામની કવટીએ ણ ચડલા ભાાંડ્યા છે. આ ફધાના ભુભાાં આ લન–
રાઈનયની બુભીકા ચાલીરુ છે. વવાાંય છડી વાંન્માવ રીધા છી તેન ભ્રભ
બાાંગી જલાની ળક્મતા ણ યશે રી જ છે.
આ તભાભ ભ્રભનુાં વભાધાન કયલા ભાટે તથાગત્ ફુદ્દનુાં જીલનચયીત્ર
ઉદાશયણીમ છે. વાંવાયભાાં વુખની વાથે દુ:ખ ણ છે તેલી પ્રતીતી થતાાં
દુ:ખનીલાયણના ઉામની ળધભાાં અધી યાત્રે તેઓશ્રીએ ત્ની અને ફાકને
ઉંઘતાાં ભુકી ગૃશત્માગ કમો શત. ફુદ્ધત્લ ામ્મા છી તાના ઘયે આલે છે
ત્માયે ત્ની મળધયા તેઓશ્રીને ફે પ્રશ્નના જલાફ આલા લીનન્તી કયે છે :
1.

યાત્રે અભને ઉંઘતા ભુકીને ગૃશત્માગ કયલાનુાં કાયણ ળુાં શતુાં? જલાની
યજા શાંુ ન આત એલ બમ શત?

2.

જગરભાાં
જઈને તભએ જ ે કાાંઈ ભેવ્મુાં છે તે અશીં વાંવાયભાાં યશીને
ાં
ન ભેલી ળક્મા શત?
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તથાગત્ ફુદ્ધ ે ફશુ નીખારવતાથી પ્રત્મુત્તય આતાાં જણાવ્મુાં : શા,
ભને તભે યજા ન આત તેલ બમ શત અને તેથી અધી યાત્રે ગૃશત્માગ કમો
શત. ભેં જગરભાાં
જઈ જ ે ભેવ્મુાં છે તે અશીં વાંવાયભાાં યશીને ણ ભેલી
ાં
ળક્મ શત તેલુાં અત્માયે રાગે છે; ણ ગૃશત્માગ કમો ત્માયે એલ ભ્રભ શત
કે વાંવાયભાાં યશીને ન ભેલી ળકામ.’’ ગુજયાતના ક્રાાંતીકાયી વન્ત તયીકે
જાણીતા અને વન્ભાનીમ એક વન્તન ઈન્ટયવ્મુ થડાાં લો અગાઉ એક
ગુજયાતી ન્મુઝ ચૅનર ઉય જોમેર. જાણીતા ત્રકાય સ્લાભીજીને ભુરાકાતને
અન્તે છેલ્લ પ્રશ્ન ુછ ે છે : ‘‘આટરાાં લોના વાંન્માવ છી કઈ અશે વાવ કે
અવાંત ખય?’’ સ્લાભીજીએ ખુફ જ નીખારવતાુલાક ઉત્તય આપ્મ શત :
‘‘વાંન્માવ રીધાનાાં 55 લા છી અત્માયે રાગે છે કે વાંન્માવ રેલાની જરુય ન
શતી.’’ ભીડીઆ વભક્ષ કેટરા વન્ત આલી કફુરાત કયી ળકે? આ વન્તને
કટી–કટી લન્દન!
લાચકભીત્ર! ભને લીશ્વાવ છે કે ભાયી લીચાયધાયાના વભથાનભાાં
કયે ર ઉયક્ત ફે દૃષ્ટાાંત ભાયી દરીરને શાથીછા વીભેન્ટ જ ેલી ભજફુતાઈ
ફક્ષળે.
ભ્રભ બાાંગી ગમા છી જીન્દગીભાાં શકાયાત્ભક લાાંક શમ તેલ
કીસ્વ વન્ત કલી શ્રી. તુરવીદાવજીના જીલનન છે. તેઓશ્રી તેભનાાં
ધભાત્નીને અતીળમ પ્રેભ કયતા શતા. તેભના લીયશભાાં તેભને ભલા ભાટે
લયવાદી યાત્રે તેભના ીમય ખાતે શોંચી ગમા. દયલાજો ફન્ધ શઈ એક
દયડી કડીને ઉયના ભાે ચડી ગમા. શકીકતભાાં એ દયડી નશીં; ણ વા
શત તેલુાં ઈતીશાવભાાં નોંધામુાં છે.
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ફાકી ત તુરવીદાવજીની જ ેભ વયપ્રાઈઝ આલા જતાાં ઘણાાં
દમ્તીઓન ભ્રભ બાાંગી જલાના અને તેને કાયણે શાડકાાં બાાંગી જલાના અને
ઘય ણ બાાંગી જલાના વભાચાય આણે ઘણી લખત લતાભાનત્રભાાં
લાાંચીએ છીએ.
લાચકભીત્ર! આલ, આણે બેદબયભની દુનીમાભાાં લધુ એક ડકીમુાં
કયી રઈએ.
આ વોને જાતઅનુબલ શળે જ કે લૃદ્ધ ભાલતય અને ખાવ કયીને
ફીભાયીથી ગ્રસ્ત શમ તેલાાં લૃદ્ધ ભાલતય અલાયનલાય એલુાં કશે તાાં વાંબામ
છે : ‘‘શલે ત ઉયલા દયી ખેંચી રે ત વારુાં.’’ ફીજાાં વભલમસ્ક ાછાાં
આશ્વાવન આતાાં શમ તેભ કશે ળે : ‘‘બાઈ! આણા શાથભાાં ક્માાં છે? આ
ફાજી ત કુ દયતે તાના શાથભાાં યાખી છે.’’ શાં ુ આલા વાંલાદ વાાંબુાં છુ ાં
ત્માયે ભાયા ભનભાાં પ્રશ્ન થામ અને ુછલાનુાં ણ ભન થામ કે કુ દયતે આ ફાજી
તભાયા શાભાાં યાખી શત ત ળુાં કયત? ઈચ્છાભૃત્મુ ળક્મ ફને ત કેટરા
ભાણવ તેન ‘રાબ’ રે? શકીકતભાાં કઈને ક્માયે મ ભયલુાં નથી શતુાં, છતાાં
આલા ભ્રભની જફયી ફરફારા છે.
ભાયા ભાંતવ્મના ટેકાભાાં એક વત્મઘટના યજુ કરુાં છુ .ાં એક નાના
ગાભડાભાાં લૃદ્ધ દમ્તી યશે તાાં શતાાં. દાદાને લૃદ્ધાલસ્થાને રગતી ઘણી ળાયીયીક
તકરીપ શતી; ણ દાદીની તન્દુયસ્તી પ્રભાણભાાં ઘણી વાયી શલાથી દાદાની
ખુફ વમ્બા યાખતાાં શતાાં. ફન્ને લચ્ચે પ્રેભબાલ ણ ખુફ જ શત. દાદી
અલાયનલાય દાદાને કશે તાાં : ‘‘શાં ુ બગલાનને પ્રાથાના કરુાં છુ ાં કે ભને વદામ
અખાંડ વોબાગ્મલતી જ યાખે અને તભાયી શે રાાં રઈ જામ.’’ દાદા આલી
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બાલના જોઈ યાજી થામ અને ભજાકભાાં કશે : ‘‘તુાં જતી યશે ત ભાયી વેલા
કણ કયે ?’’
યાત્રે દાદા અન્દયના ઓયડાભાાં વુએ અને દાદી ફશાય ઓવયીભાાં
વુએ. એક યાત્રે દાદા ાણી–ેળાફ કયલા ઉબા થમા અને દાદીના ખાટરા
ાવે ઉબા યશી બાલથી નીયખલા રાગ્મા. ફયાફય આ જ વભમે દાદીને ગાઢ
નીદ્રાભાાં એલુાં સ્લપ્ન આવ્મુાં કે તેભનુાં આમુષ્મ ુરુાં થમુાં છે અને ભૃત્મુને નજય
વભક્ષ જોઈ ગબયાઈ ગમાાં અને ઉન્ઘભાાં જ ફફડલા રાગ્માાં : ‘‘તભાયી કાાંઈક
બુર થતી રાગે છે. ભાાંદાન ખાટર ત અન્દય છે.’’ દાદા આ ફફડાટના
ળબ્દ વાાંબી ગમા અને દાદીના સ્લપ્નની દુનીમાન તા ભેલી રીધ અને
તે વાથે જ ફધ ભ્રભ બાાંગી ગમ અને આાંખ ખુરી ગઈ.
ભ્રભ બાાંગી ગમા છીની સ્થીતીને જીયલલાની ક્ષભતા વ્મક્તીએ–
વ્મક્તીએ અરગ–અરગ શમ છે. સ્થીતપ્રજ્ઞ સ્લબાલ ધયાલતી વ્મક્તીઓ ગભે
તેલી લીકટ યીસ્થીતીને ણ ચાલી ળકે છે; યન્તુ અત્મન્ત વાંલેદનળીર
અને બાલુક વ્મક્તીઓ ભ્રભ બાાંગલાના વોથી બમાનક બમસ્થાન, એટરે કે
આત્ભશત્મા વુધી ણ શોંચી ળકે છે. આલા વભાચાય અલાયનલાય
ભીડીઆભાાં પ્રવીદ્ધ થામ છે. જીલનના કઈ ણ તફક્ક ે જ્માયે જીલલાનુાં અઘરુાં
રાગે અને ભયલાનુાં વશે રુાં રાગે ત્માયે ભાણવ જીલન ટુકાં ાલલાનુાં ગરુાં બયે છે.
ભયલાના લાાંકે જીલલુાં ડે તેલી લાસ્તલીક સ્થીતી શમ ત્માયે આલુાં ગરુાં
થડેઘણે અાંળે ણ લાજફી ઠયાલી ળકામ; યન્તુ ભ્રભીત અલસ્થાભાાં રેલામેરુાં
આત્ભઘાતી ગરુાં ગાાંડણ ગણામ. પ્રતીકુ  વાંજોગના કાયણે તીએ ીમય
જલાની કે ીક્ચય જોલા જલાની ના ાડતાાં ત્ની આલુાં અન્તીભ ગરુાં બયી
રે તેલા ફનાલ ફને છે.
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જીલનભાાં આલેર અણધામાા અને અનેક્ષીત લાાંકના કાયણે ઉબી
થમેર ભ્રભીત અલસ્થા રાાંફ વભમ ચારુ યશે ત ગમ્બીય પ્રકાયના ભાનવીક
યગ થલાની ળક્મતા ણ યશે રી છે. મગ્મ વભમે વાયલાય ન કયાલલાભાાં
આલે ત ભાનવીક વભતુરા ગુભાલલાના વાંજોગ ણ ઉબા થઈ ળકે છે.
આ યીતે ભ્રભના બેદબયભ ફશુ ઉંડા છે. શલે આણે અશીં અટકી
જઈએ. લધુ ઉંડી ડુફકી ભાયલાથી આણ ભ્રભ ણ બાાંગી જલાની ળક્મતા
નકાયી ળકામ તેભ નથી!

●●●
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05

ભ્રભની બાઈફન્ધી
અનુક્રમણીકા

વીક્કાને ફે ફાજુ શમ છે તે શકીકત રગબગ દયે ક ફાફતને રાગુ
ડે છે અને તેલી જ યીતે ભ્રભના વન્દબાભાાં ણ આ શકીકત રાગુ ડે છે.
કેટરીક ફાફત એલી ણ છે, જ ેને ભ્રભના શકાયાત્ભક ાવાાં ગણી ળકામ.
આલી ફાફત ભાનલજાત ભાટે ઉકાયક ણ ગણી ળકામ તેલી છે. આલી
ફાફતભાાં પ્રથભ ક્રભાાંકે આલે છે લીજ્ઞાનન દૃષ્ટીભ્રભન નીમભ. આ નીમભ
અનુવાય એક વેકન્ડભાાં આણી આાંખ વાભેથી અભુક વાંખ્માભાાં ચીત્ર વાય
કયલાભાાં આલે ત ચીત્ર શારતાાંચારતાાં દેખામ છે.
આ વીદ્ધાન્તની ળધના આધાયે જ લૈજ્ઞાનીકએ ચરચીત્રની ળધ
કયી છે. આણે પીલ્ભ, ટેરીલીઝન અને લીડીમ જોઈ ળકીએ છીએ અને તેન
આનન્દ ભાણી ળકીએ છીએ તે આ દૃષ્ટીભ્રભના વીદ્ધાાંતને આબાયી છે. તભાભ
પ્રકાયનુાં જીલન્ત પ્રવાયણ આણી દૃષ્ટીના ભ્રભને કાયણે આણને અનુબલામ
છે. આ ભ્રભ કુ દયતની દેન છે, ણ તેની ળધ કયી; આણે તેને અનુરુ
વાધન લીકવાવ્માાં તે ભાનલજાતની ઉરબ્ધી છે. શલા ભુડભાાં કશી ળકામ કે
આ વીદ્ધાાંત સ્લરુે ભાનલજાતને ભ્રભની બાઈફન્ધી પી છે.
અભુક પ્રકાયના ભ્રભ આજીલન જલાઈ યશે તેભાાં વમ્ફન્ધકતાાઓનુાં
શીત શમ છે. ઘણા ની:વન્તાન દમ્તીઓ લાયવદાયની ખટ ુયી કયલા
ભ્રભ બાાંગ્મા છી…

https://govindmaru.wordpress.com/

51

અનાથાશ્રભભાાંથી ફાક દત્તક રઈ ઉછેયતાાં શમ છે. વાલ નાની ઉમ્ભયે દત્તક
રીધેર ફાકન ઉછેય તાના વગા વન્તાનની જ ેભ જ કયતાાં શમ છે.
ફાક ભટુાં થતાાં ારક ભાફાનાાં ભનભાાંથી નીકી ગમુાં શમ છે કે તેઓ આ
ફાકને અનાથાશ્રભભાાંથી રાવ્માાં છે. ફાકને ત આ અાંગે કઈ જ્ઞાન શતુાં જ
નથી અને ારક ભાફાને જ તાનાાં વગાાં ભાફા ભાને છે. ારક
ભાફાની વઘી ભીરકતના લાયવદાય તયીકે ણ આલુાં દત્તક રીધેર
વન્તાન જ શમ છે.
આભ છતાાં જીલનનાાં કઈ ણ તફક્ક ે આ ફાકને જાણ થઈ જામ
કે તે તાનાાં કશે લાતાાં ભાફાના રશીનુાં વન્તાન નથી; યન્તુ
અનાથાશ્રભભાાંથી દત્તક રેલાભાાં આલેર છે, ત તાનાાં ારક ભાફા પ્રત્મેન
તેન અબીગભ અને વ્મલશાય થડાઘણા ણ ફદરાઈ ળકે છે. તાનાાં વાચા
ભાફા શલાન ભ્રભ તુટતાાં વમ્ફન્ધભાાં ઓટ આલી ળકે છે અને ક્માયે ક
તેની જીન્દગીભાાં અનીચ્છનીમ લાાંક આલલાની ળક્મતા ણ યશે છે. આલા
ફનાલ ફને છે, એટરે આ પ્રકાયન ભ્રભ જલાઈ યશે તે ફન્ને ક્ષે શીતકાયી
શમ છે.
અગાઉના જભાનાભાાં સ્ટીરનાાં લાવણન લયાળ ળરુ થમ ન શત
ત્માયે ીત્તનાાં લાવણ લયાતાાં શતાાં. ીત્તનાાં લાવણની યાવામણીક
અવયથી ફચલા ભાટે તેના ઉય ક્રાઈનુાં ડ ચડાલલાભાાં આલતુાં શતુાં. આલી
જ યીતે ભટા બાગના ભાણવ નગ્ન લાસ્તલીક્તાની પ્રતીકુ  અવયથી ફચલા
ભાટે ભ્રભરુી ક્રાઈનુાં ડ ચડાલીને યાશત ભેલતા શમ છે. દુનીમાની ભટા
બાગની પ્રજા એક મા ફીજી યીતે દુ:ખી છે. અભુક દુ:ખ એલાાં શમ છે, જ ેન
કઈ ઈરાજ નથી શત અને તે વશન કયલાાં જ ડે છે. આલાાં દુ:ખ વાભે
ટક્કય રેલા અભુક પ્રકાયના ભ્રભની બાઈફન્ધી કયલી ડતી શમ છે.
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થડાાં ઉદાશયણની ભદદથી ભાયા લીચાય લધુ સ્ષ્ટ કરુાં :
ચાય ભીત્ર એકવાથે ગ્રૅજ્મુએટ થમા અને નકયી ભાટે પ્રમત્ન કયલા
રાગ્મા. અભુક ભીત્ર ભશત્ત્લાકાાંક્ષી શતા અને લધુ ભશે નત કયી ઈચ્છીત નકયી
ભેલલા કૃ તનીશ્ચમ શતા, જ્માયે અભુક ભીત્ર આવુ અને વાંતી શતા. એક
ભીત્ર ભાાંડભાાંડ ટાલાાની નકયી ભેલી ળક્મ. ફીજો એક ભીત્ર થડી લધુ
ભશે નત કયીને ક્રાકા ફન્મ. ત્રીજો ભીત્ર આ ફન્ને ભીત્ર કયતાાં લધુ વાંઘા
કયીને નામફ ભાભરતદાય ફન્મ, જ્માયે ચથા ભીત્રે ‘કય મા ભય’ન ભન્ત્ર
અનાલી અને અવાધાયણ ભશે નત કયી ભાભરતદાય ફનલાનુાં તેનુાં રક્ષ્મ વીદ્ધ
કમુાં.
આ ચાયે મ ભીત્રને તેભની ભશે નત અને ફુદ્ધીપ્રતીબા ભુજફનુાં પ
ભળ્ુાં.
આભ છતાાં ભાનલવશજ સ્લબાલ ભુજફ અનામાવે એકફીજા વાથે
વયખાભણી થઈ જામ ત્માયે અપવવ અનુબલામ. આલા અપવવથી ફચલા
લાસ્તલીકતા ઉય ઈયાદાુલાક ભ્રભનુાં ડ ચડાલી દેલાની ચારાકી કયલાભાાં
આલે છે. ટાલાાની નકયી ભેલેર ભીત્ર એભ કશી યાશત અનુબલે છે કે
ભાયા ઘણા ભીત્ર શજી ણ ફેકાય છે, જ્માયે ભને ટાલાાની ત ટાલાાની;
ણ નકયી ત ભી ગઈ. ક્રાકા ફનેર ભીત્ર એભ કશી વન્ત ભેલળે કે
બરે શાંુ ભટ ઑપીવય ન ફની ળક્મ; ણ ટાલા ત નથી ફન્મ ને?
એલી જ યીતે નામફ ભાભરતદાય ફનેર ભીત્ર એભ કશી ખુળ યશે ળે કે બરે
શાંુ ગૅઝેટડે ઑપીવય ન ફની ળક્મ; ણ ક્રાકાથી ઉંચી સ્ટ ત ભેલી
ળક્મ ને?
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ઉયક્ત લીગતે આ ફધા ભીત્ર તાનાથી લધુ ઉંચી જગ્મા ઉય
ગમેરા ભીત્ર વાથે તાની વયખાભણી કયીને દુ:ખી થલાને ફદરે તાનાથી
નીચેની જગ્મા ઉય ગમેરા ભીત્ર કયતાાં તે લધુ વાયી જગ્મા ઉય ગમેર
છે તેલા ભ્રભની બાઈફન્ધી કયી યાજી યશે લા પ્રમત્ન કયળે.
તાના દુ:ખને શલુાં કયલાન વચટ ઉામ ભાનલજાતે ળધી
કાઢ્ય છે અને આ ઉામ કાયગત નીલડી યષ્ણ છે. આ ઉામભાાં તાની
જાત વાથે થડી છેતયીંડી જ કયલાની છે અને તાનાથી લધુ દુ:ખી વાથે
તાની વયખાભણી કયી આશ્વાવન ભેલલાનુાં છે કે અન્મના પ્રભાણભાાં શાં ુ
વુખી છુ .ાં એક બાઈ 60 લાની ઉમ્ભયે લીધુય થામ છે. ાછરી અલસ્થાભાાં
ખાંડીત થમેર દામ્ત્મનુાં દુ:ખ ચાલતાાં તે એભ કશીને આશ્વાવન ભેલળે કે
ફાક બણીગણીને ઠયીઠાભ થઈ ગમાાં અને યણાલલાની જલાફદાયી ણ
ુયી થઈ ગઈ છે, એટરે શલે કઈ ચીંતા નથી. પરાણા બાઈ ફીચાયા 35 લે
લીધુય થમા શતા અને ફાકને ઉછેયલાની, બણાલલાની અને યણાલલાની
ફધી જલાફદાયી ફીચાયાએ એકરાએ ઉાડલી ડી શતી.
આભ કશી તાની જાતને પવરાલતા આ બાઈ 80 લાનાાં
તન્દુયસ્ત દમ્તીને ફગીચાના ફાાંકડે ફેવી પ્રવન્નતાથી વુખ–દુ:ખની લાત
કયતાાં જુ એ ત અલશ્મ લીચરીત થઈ જામ અને તે આલા વુખથી લાંચીત
યશી ગમાન લવલવ યશે ; યન્તુ આલી ીડાથી ફચલા તાનાથી લધુ દુ:ખી
વાથે વયખાભણી કયી તે અન્મ કયતાાં ઓછાાં દુ:ખી છે તેલી યાશત
અનુબલલા ભાટે લાસ્તલીકતા વાથે છેડખાની કયી ભ્રભની ચાદય ઓઢી રેલાભાાં
આલે છે.
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ભ્રભની બાઈફન્ધી કયલાની કાની એક વત્મ ઘટના લાચકભીત્ર
વાથે ળૅય કયલા ભાગુાં છુ .ાં
ધૃતયાષ્ટ રીમ ભશભાાં અન્ધ એક લીધુય વીનીઅય વીટીઝનને તેભન
એકન એક કાતય કુ દીક ાછરી અલસ્થાએ તેભનુાં વલાસ્લ છીનલી રઈ
યસ્તે યઝતા કયી દે છે અને લૃદ્ધાશ્રભને શલારે કયી દે છે. દમાજનક
સ્થીતીભાાં ભુકામેરા આ લડીર તેભની લવભી લેદનાને છુ ાલીને તાની લાતને
જ ે લાાંક આે છે તે તેભના જ ળબ્દભાાં વાાંબલા જ ેલુાં છે. તેભના ળબ્દે–
ળબ્દે ભ્રભની બેવે ઉડીને આાંખે લગે તેલી છે.
‘દીકયાના ઘયે ત કઈ લાતની કભી નથી; ણ દીકય આખ દીલવ
નકયીધાંધા અથે ફશાય શમ અને ુત્રલધુ ઘયે એકરી શમ, એટરે આખ
દીલવ ઘયભાાં ભુાંઝલણ થામ છે, કઈની કમ્ની લગય અકાભણ અનુબલામ
છે, એકરા–એકરા લીચાયે ચડી જલામ છે, વભમ વાય થત નથી, એટરે
દીકયાને ભેં જ વાભેથી કષ્ણુાં કે લૃદ્ધાશ્રભભાાં ભને લધુ ભાપક આલળે. અશીં
લૃદ્ધાલસ્થાભાાં વભલમસ્કની કમ્ની ભાણલા ભે છે. વુખ–દુ:ખની લાત થામ
છે. યશે લા–જભલાની વ્મલસ્થા ણ ઘય જ ેલી જ છે. વભમ ક્માાં વાય થઈ
જામ છે તેની ખફય જ નથી ડતી.
ફાકી ભાયા એકફે ભીત્ર તાના દીકયાના ઘયે ઓળીમાી
જીન્દગી જીલી યષ્ણા છે, ડગરે ને ગરે સ્લભાનબાંગ થામ છે. ભન ભાયીને
દીલવ વાય કયે છે. આલી યીતે દીકયાના ઘયે યશે લા કયતાાં અશીં ઈજ્જતથી
યશે લુાં રાખ દયજ્જે વારુાં છે. ભાયા એક અન્મ ભીત્રન દીકય વાલ ગયીફ છે,
એટરે આટરી ઉમ્ભયે તેને નકયી કયી કભાલુાં ડે છે, જ્માયે ભેં ત જ ે કાંઈ
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કભાણ શત તે દીકયાને આી દીધુાં. દીકયા ભાટે ત કભામ શત! આણે ત
બગલાનની દમાથી જરવા છે!’
તે ફીજા કયતાાં વુખી છે તેલા ભ્રભને લા ભાટે તાનાથી લધુ
વુખી વ્મક્તી વાથે વયખાભણી નશીં કયલાની અને તાનાથી ઓછા વુખી
વાથે વયખાભણી કયલાની, જ્માયે તે ફીજા કયતાાં ઓછા દુ:ખી છે તેલા
ભ્રભને ાંાલા ભાટે તાનાથી ઓછા દુ:ખી વાથે વયખાભણી નશીં કયલાની;
ણ તાનાથી લધુ દુ:ખી વાથે વયખાભણી કયી આશ્વાવન ભેલલા પીપાાં
ખાાંડલાનાાં! માદ યશે , આ યીતે વુખીણાન કે દુ:ખીણાન જ ે અશે વાવ થામ
છે તે વાેક્ષ છે, નીયેક્ષ નથી. લાસ્તલભાાં કઈની વયખાભણી કમાા લગય તે
જ્માાં છે તે લાસ્તલીક સ્થીતીન સ્લીકાય એ જ નીયેક્ષ અશે વાવ છે; ણ
આલી નીયેક્ષ લાસ્તલીકતા ીડા આે તેભ શઈ, વુખ અને દુ:ખનાાં
આબાવી અશે વાવ ભાટે તાના ભનને બયભાલલાભાાં આલે છે.
યન્તુ, લાચકભીત્ર! બાયે શૈ મે નોંધલુાં જ યષ્ણુાં કે ભ્રભની આવી
બાઈફન્ધી ન કયલાભાાં આલે ત અયધી દુનીમા ડીપ્રેળનભાાં વયી ડે અને
આત્ભશત્માનુાં પ્રભાણ અનેકગણાં લધી જામ. આભ છતાાં ભ્રભની આલી
બાઈફન્ધીન ઓલયડઝ ભૃગજન આબાવ કયાલી શયણ જ ેલી શારત કયી
ળકે છે તે ણ ન બુરલુાં જોઈએ.

●●●
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06

ભ્રભના બણકાયા
અનુક્રમણીકા

ભ્રભ ક્માયે ક અલ્જીલી, ક્માયે ક દીઘાજીલી અને ક્માયે ક ચીયાંજીલી
સ્લરુે ભનુષ્મ અને ળુ–પ્રાણીઓભાાં ણ દેખામ છે. દીઘાજીલી ભ્રભના
કીસ્વાઓભાાં વતત ભ્રભના બણકાયા લાગ્મા કયે છે અને ભ્રભ તેની
યાકાષ્ઠાએ શોંચી જામ છે તેભ જ ભનન વમ્ુણા કફજો રઈ રે છે. ભ્રભ
ક્માયે ક શકાયાત્ભક સ્લરુે ત ક્માયે ક નકાયાત્ભક સ્લરુે વમ્બલી ળકે છે.
પ્રથભ આણે નકાયાત્ભક પ્રકાયના ભ્રભની વભીક્ષા કયીએ :
આલા પ્રકાયના ભ્રભનુાં વચટ ઉદાશયણ જગાં રી ફાક ‘ભગરી’નુાં
ગણાલી ળકામ. આ લીમલસ્તુ ઉય ફરીલુડ અને શરીલુડભાાં અરગ–
અરગ નાભથી ઘણી પીલ્ભ ફની છે. ભનુષ્મફા વાંજોગાલળાત્ ળુઓની
વાથે જગાં રભાાં ઉછયે છે અને યીણાભે તે તે ણ ળુફા શલાના ભ્રભન
ળીકાય ફની જામ છે અને ળુફા જલે ુાં જ લતાન કયલા રાગે છે અને
આશ્ચમાજનક યીતે ભનુષ્મ શલા છતાાં ળુઓ જલે ી વાશજીક જીન્દગી જીલલા
ટેલાઈ જામ છે અને તે ભનુષ્મ છે તે શકીકત ણ લીવયી જામ છે. ભ્રભના
બમાનક બયડાનુાં આ ઉત્કૃ ષ્ટ દૃષ્ટાન્ત છે. જ ે કલ્નાતીત ગણી ળકામ.
આલા અન્મ એક ઉદાશયણ ઉય દૃષ્ટીાત કયીએ. તાયીખ : 24
જુ રાઈ, 2016ની ‘દીવ્મ બાસ્કય’ દૈનીક લતાભાનત્રની આલૃત્તીભાાં એક
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વભાચાય પ્રવીદ્ધ થમા છે કે અભદાલાદની પૅ ભીરી કૉટાભાાં છુ ટાછેડાના ત્રણ
લીચીત્ર કેવ ચારી યષ્ણા છે. છુ ટાછેડાના આ ત્રણ કેવભાાં ત્નીઓએ
છુ ટાછેડાનુાં કાયણ એલુાં દળાાવ્મુાં છે કે તેભના તીદેલ એકાન્તભાાં અને ખાવ
કયીને યાત્રે ભશીરાઓનાાં લષ્ડ શે યલાની આદત ધયાલે છે. તેઓ ષ્ડી–ળૃાંગાય
ણ કયે છે. તીઓના આલા લીચીત્ર લતાનથી ત્રાવી જઈ આ ભશીરાઓએ
છુ ટાછેડાની ભાગણી કૉટા વભક્ષ કયી છે. નોંધાત્ર શકીકત એ છે કે આ
તીદેલ વમ્ુણા ુરુ છે અને તેભને ફાક ણ છે. આ ત્રણેમ તીદેલ
વતત એલા ભ્રભભાાં જીલી યષ્ણા છે કે તેઓનુાં ળયીય ુરુનુાં છે; ણ આત્ભા
ભશીરાન છે. આલા ભ્રભના ચક્કયભાાં આ ુરુ ષ્ડૈણ ન શલા છતાાં;
એકાાંતભાાં ભશીરાનાાં લષ્ડ ધાયણ કયી તે ભશીરા શલાના ખ્લાફભાાં
યાચલાન આનન્દ ભેલે છે.
તાની આલી શયકતથી દામ્ત્મ જીલન ખાંડીત થઈ યષ્ણુાં શલાની
ખાતયી શલા છતાાં આ ુરુ તાના ાેરા ભ્રભભાાંથી ભુક્ત થઈ ળકતા
નથી અને છુ ટાછેડાના બગે ણ તાની આલી ભાનવીક લીકૃ તીને લગી
યશે લા ભાગે છે. કેટરાક ુરુ જન્ભથી ષ્ડૈણ શમ છે અને ભશીરાઓના
શૉભોન્વ ધયાલતા શમ છે. આલા ુરુ ભેડીકર વામન્વના વશાયે
જાતીયીલતાન કયાલી ષ્ડીભાાં રુાન્તયીત થઈ ળકે છે; ણ આ ત્રણેમ
કીસ્વાભાાં આલી શકીકત નથી. ભ્રભના બણકાયા ભાનલીને આ શદે ણ રઈ
જઈ ળકે છે તેનુાં આ પ્રત્મક્ષ દૃષ્ટાન્ત છે.
ભાયી લીચાયધાયાના વભથાનભાાં ભાયા લતનના ગાભભાાં ભાયા
ફાણ દયભીમાન ભેં પ્રત્મક્ષ જોમેર એક વત્મઘટના પ્રીમ લાચક વાથે
લશેં ચલા ભાગુાં છુ .ાં
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ભાયા ભાદયે લતન વરડીભાાં કસ્તુયબા કયીને એક લીધુય લૃદ્ધ યશે તા
શતા. આ કસ્તુયબાને ળરુઆતભાાં આખા ળયીયે ખજલા આલલાની
ચાભડીની ફીભાયી થઈ. ડૉક્ટય ાવે રઈ જઈ મગ્મ વાયલાય કયાલી અને
ડૉક્ટયે કઈ ગમ્બીય ફીભાયી ન શલાનુાં કશી દલાઓ આી; યન્તુ પામદ
થમ નશીં અને તકરીપ લધતી જ ગઈ. લાસ્તલભાાં તેભને કઈ ણ પ્રકાયની
ચાભડીની ળાયીયીક તકરીપ શતી જ નશીં; યન્તુ ભનભાાં એલ ભ્રભ ેવી
ગમેર કે ભાયા આખા ળયીયભાાં જીલાત ડી ગઈ છે. આ ભ્રભ એટર
દૃઢીબુત થઈ ગમ કે એક પ્રકાયની ભનલીકૃ તીભાાં પે યલાઈ ગમ.
છી ત તેભણે દીલવ અને યાત દયભીમાન જ્માાં વુધી જાગતા શમ
ત્માાં વુધી ફન્ને શાથનાાં નખ લડે આખા ળયીયને વતત ખજલાલાનુાં ળરુ કયી
દીધુાં. ખજલાીને શાથભાાં જાણે જીલાત આલી ગઈ શમ તેભ ખાંખેયતા જામ.
આણે નજીક જઈએ ત ચેતલણી આે : ‘આઘા યશે જો, નશીંતય શાંુ ખાંખેરુાં
છુ ાં તે જીલાત તભાયા ળયીયે ચડી જળે.’ આખા ળયીયે ખજલાીને જીલાત
ખાંખેયલાન કામાક્રભ નૉનસ્ટ ચારુ જ યશે . તેઓ જીવ્મા ત્માાં વુધી આલી
ભ્રભીત અલસ્થાભાાં યષ્ણા.
કશે લાનુાં તાત્મા એ છે કે નકાયાત્ભક ભ્રભના બણકાયા જ્માયે વતત
લાગ્મા કયે તેલી અલસ્થાએ કઈ વ્મક્તી શોંચી જામ ત્માયે આલી ભનલીકૃ તી
આલી જતી શમ છે, જ ે ચીયકારીન વાફીત થામ છે.
લાચકભીત્ર! આલ, શલે આણે શકાયાત્ભક ભ્રભના બણકાયા લીળે
લીચાયીએ :
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દુનીમાભાાં ઘણી વ્મક્તીઓને તતાના ક્ષેત્રભાાં ટચ ઉય
ફીયાજ ેરી આણે જોઈએ છીએ. યાજકાયણભાાં, વાંગીત અને કરાના ક્ષેત્રભાાં,
યભતગભતના ક્ષેત્રભાાં તેભ જ ળીક્ષણજગતભાાં ઘણી વ્મક્તીઓ તાના
વભકારીન કયતાાં ઘણી આગ નીકી ગમેરી દેખામ છે. આભ છતાાં આ
ભશાનુબાલએ કાંઈક ગુભાલેરુાં ણ શમ છે, જ ેની ીડા અન્દયથી અનુબલાતી
શમ છે. આલી શસ્તીઓ ભશાન શલા છતાાં જ ે વુખથી લાંચીત યશી શમ તેન
અબાલ ખટકત શમ છે.
કઈનુાં વ્મક્તીગત ઉદાશયણ આપ્મા વીલામ નોંધલા ભાગુાં છુ ાં કે
આણા દેળભાાં અરગઅરગ ક્ષેત્રભાાં આલી કેટરીમ વન્ભાનીમ વ્મક્તીઓ છે,
જ ેભણે જીન્દગીભાાં દ, પ્રતીષ્ઠા અને ૈવ – ફધુાં જ શાાંવર કમુાં છે અને
જીલન્ત દન્તકથા વભાન વ્મક્તીત્લ છે. આભ છતાાં આલી ઘણી શસ્તીઓ
દામ્ત્મજીલનના વુખથી લાંચીત છે. પ્રવન્ન દામ્ત્મ જીલન બગલતી તદ્દન
વાધાયણ વ્મક્તીના દૃષ્ટીકણથી આલી શસ્તીઓની ગભે તેલી ઝશતી
કાયકીદી ણ ઝાાંખી ગણાઈ ળકે છે.
દામ્ત્મજીલનના વુખથી લાંચીત ભશાનુબાલ આલુાં વુખ ગુભાલલાના
યાંજથી ફચલા ભાટે એલા શકાયાત્ભક ભ્રભનુાં આલયણ ઓઢી રે છે કે તેઓએ
જ ે ભેવ્મુાં છે તેની વયખાભણીભાાં જ ે ગુભાવ્મુાં છે તે તુચ્છ અને નગણ્મ છે.
આલા ભ્રભના યીણાભે લાંચીતતાના દુ:ખને ઉરબ્ધીના વુખથી ઓલયટેક કયી
વપતાના નળાભાાં યશે લાની કા તેભને આલડી જામ છે.
લાચકભીત્ર! આણી ચચાાના ભુદ્દા અન્લમે એક વત્મઘટનાન
વન્દબા ટાાંકી ભાયા ભાંતવ્મને લધુ સ્ષ્ટ કયલાની કળીળ કરુાં છુ .ાં
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કઈ ણ મુલાન ચ્ચીવીભાાં પ્રલેળે એટરે તેની જીન્દગીભાાં ભુખ્મ ફે
રક્ષ્માાંક શમ છે : (1) વાયી નકયી અને (2) વાયી છકયી. આણે વો
જાણીએ છીએ કે મુલાનની રામકાત અનુવાય આ ફન્ને રક્ષ્માાંકની પ્રાપ્તી
થામ છે.
ફે મુલાન ભીત્ર ઉયક્ત ફન્ને રક્ષ્માાંકની તરાળભાાં છે. એક ભીત્ર
અત્મન્ત તેજસ્લી ળૈક્ષણીક કાયકીદી ધયાલે છે; યન્તુ પૅ ભીરી ફૅકગ્રાઉન્ડ
નફુાં છે. ફીજા ભીત્રની ળૈક્ષણીક કાયકીદી નફી છે; યન્તુ પૅ ભીરી
ફૅકગ્રાઉન્ડ તભાભ યીતે ચઢીમાતુાં છે.
જ ે મુલાન તેજસ્લી ળૈક્ષણીક કાયકીદી ધયાલે છે તેને જરદી વાયી
નકયી ભી જામ છે; યન્તુ વાધાયણ દેખાલ અને નફા પૅ ભીરી
ફૅકગ્રાઉન્ડને કાયણે છકયી ભલાભાાં લીરમ્ફ થામ છે.
ફીજો મુલાન તદ્દન વાધાયણ ળૈક્ષણીક કાયકીદી ધયાલે છે, એટરે
નકયી ભી ળકતી નથી; યન્તુ તાની આઉટસ્ટૅન્ડીંગ વાનારીટી અને
વભૃદ્ધ પૅ ભીરી ફૅકગ્રાઉન્ડના જોયે નકયી કયતી છકયી ભી જામ છે.
આણે વો જાણીએ છીએ કે નકયીના આધાયે છકયી ભલાની
ળક્મતા છે; ણ છકયીના આધાયે નકયી ભલાની ળક્મતા નથી. આભ
છતાાં આ ફન્ને ભીત્રનાાં કુ ટમ્ુ ફ વાત્લીક ભ્રભનુાં વેલન કયી કેલી યીતે
આશ્વાવન ભેલે છે તે યવપ્રદ છે.
જ ેને વાયી નકયી ભી ગઈ છે તે ભીત્રન યીલાય એભ કશે ળે કે
વાયી નકયી ભી ગઈ છે એટરે આજ ે નશીં ત કારે છકયી ભલાની જ છે.
રગ્ન ત સ્લગાભાાં ગઠલામ છે. દયે કને મગ્મ ાત્ર ભી જ જતુાં શમ છે.
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નકયીભાાં ફઢતી ભળે અને પ્રગતી થળે એટરે વાયી–વાયી છકયીઓનાાં
ભાગાાં વાભેથી આલળે.
જ ેને નકયી કયતી છકયી ભી ગઈ છે તે ભીત્રન યીલાય એભ
કશે ળે કે શલે બાઈને નકયીની જરુય જ ક્માાં છે? નકયી કયતી છકયી ભી
તે ઓછુ ાં છે? આખી જીન્દગી ફેઠાાં–ફેઠાાં ખામ ત ણ ન ખુટ ે તેટરી
ભીરકતન બાઈ લાયવદાય છે. નકયીની ગુરાભી કણ કયે ?
લાચકભીત્ર! બાયુલાક સ્ષ્ટતા કયલાની કે આ ઘટના કાલ્નીક
નથી; ણ લાસ્તલીક છે અને શાં ુ તેન વાક્ષી છુ .ાં શકીકતભાાં લાસ્તલીકતા ળી છે
તેની ફન્ને કુ ટમ્ુ ફને ાકી ખફય શલા છતાાં દમ્બી ભ્રભના ઘેનભાાં યશીને
‘છે’ના પ્રબાલ શે ઠ ‘નથી’ના અબાલને અતીક્રભી જલાની આ ફોદ્ધીક
ફદભાળી કશી ળકામ.
કઈ ણ ચીજના અબાલના લવલવાને શલ કયલાન અવયકાયક
ઉામ ભ્રાભક ચશ્ભાાં શે યીને તેને નજયઅાંદાજ કયલાન છે.
‘નથી’ના અબાલ ઉય ‘છે’ન પ્રબાલ શાલી થઈ જામ એટરે
શીવાફ વયબય થઈ ગમ શલાના ભ્રભના બણકાયા લાગલા રાગે છે, જ ે
આશ્વાવનરુ ફની યશે છે. પ્રવ ૉઈન્ટના પ્રકાળભાાં ભાઈનવ ૉઈન્ટને ઝાાંખ
ાડી દઈ યાજી યશે લાની આ કા કાફીરેદાદ છે. આલ વાત્ત્લીક ભ્રભ
શતાળાને દુય યાખી ળકે છે અને આત્ભલીશ્વાવની ફૅટયી ચાજા કયત યશે છે;
યન્તુ આલા ભ્રભન અતીયે ક થામ ત ચકરી પુરેકે ચડી ળકે છે. આલા
ભ્રભન ઢાર તયીકે વદુમગ થામ ત્માાં વુધી લાાંધાજનક ન ગણામ; યન્તુ
તરલાય તયીકે દુરુમગ થામ ત વયલાે નુકવાનકાયક વાફીત થઈ ળકે છે.
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આ તથ્મને ચયીતાથા કયતી એક શાસ્માસ્દ વત્મઘટના પ્રીમ
લાચકભીત્રના ભનયાંજન અથે યજુ કરુાં છુ ાં :
ભાયા ફાણભાાં એક ભન્દીયભાાંથી બગલાનનાાં વનાચાાંદીનાાં
આબુણની ચયી થઈ. રીવે કેટરાક ળકભન્દને કડી આગલી ઢફે
ુછયછ કયી. એક ચયે ચયી કફુરી રીધી. રીવે ફાકીનાને છડી ભુક્મા.
રીવન પ્રવાદ ખાઈને રીવસ્ટેળનથી ફશાય નીકેરા એક ળકભન્દને
ગ્રાભજનએ ભજાક કયીને ુછ્ુાં : ‘કેભ, ફાકી રીવે કેલી વયબયા કયી?’
આ ળકભન્દે આેર જલાફ ભાયી લાતને કેટરી લજનદાય ફનાલે છે તે
જુ ઓ. તેણે કષ્ણુાં : ‘બરે ભાય ખાધ, ણ પજદાય ત બાળ્ ને!’
આ ઉયાન્ત લાંચીતતાના લવલવાભાાંથી યાશત ભેલલા ભાટે
પ્રમજાતી પ્રખ્માત કશે લત ‘આ દ્રાક્ષ ત ખાટી છે’નાાં ભુ ણ આ પ્રકાયની
ભાનવીકતાભાાં યશે રાાં છે. ઘણી લખત એલુાં રાગે છે કે ભાણવજાત ફીજાને
છેતયલા કયતાાં તાની જાતને છેતયલાના ેંતયા લધાયે કયે છે; કાયણ કે ભટા
બાગન શીવાફ–કીતાફ વ્મક્તીએ તાની જાત વાથે જ કયલ ડત શમ
છે. તાને છેતયલાભાાં વપ થતી વ્મક્તી આબાવી આનન્દ ભાણલાભાાં
ભળગુર યશે છે.

●●●
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07

ભ્રભને બેદલાનાાં બમસ્થાન
અનુક્રમણીકા

તાયીખ : 12 પે બ્રુઆયી, 1824ના યજ ભયફી ાવેના ટકાં ાયા ગાભે
જન્ભેરા ભુળાંકય અાંફાળાંકય ત્રીલેદી નાભના એક બ્રાષ્ઢણ ફાકે ળીલરીંગ
ઉય એક ઉંદયડી પયતી જોઈ અને ળીલરીંગ અાંગેન યમ્યાગત ભ્રભ
બાાંગી ગમ. તેને લીચાય આવ્મ કે ઈશ્વયના સ્લરુ ઉય ઉન્દયડી પયે તેને
ઈશ્વય તયીકે કેલી યીતે ભાની ળકામ? ળીલરીંગ ઉય આ અગાઉ ઘણા
ળીલબક્તએ ભટા–ભટા ઉન્દયડા પયતા ણ જોમા જ શળે; ણ ફીજા
કઈને આલ ક્રાાંતીકાયી લીચાય ન આવ્મ..! કાયણ કે તેઓ ફધા ગથુથીભાાં
ીલડાલલાભાાં આલેર ધાભીકતાના ઘેનભાાં શતા; જ્માયે વાભાન્મ ફુદ્ધીપ્રતીબા
ધયાલતા આ ફાકન રુઢીગત ધાભીકતાન ભ્રભ બાાંગી ગમ.
આ વશુ જાણતા જ શળ કે આ ભેધાલી ફાક આગ જતાાં
આમાવભાજનાાં સ્થાક ભશી દમાનન્દ વયસ્લતી તયીકે લીખ્માત થમા શતા.
તેઓશ્રીએ તેભના ક્રાાંતીકાયી લીચાયથી શીન્દુ ધભાભાાં વદીઓથી પ્રચરીત અને
સ્લીકામા એલી ભુતીુજા અને ફહુદેવવાદન છેદ ઉડાડી દીધ શત અને
પ્રખ્માત ુસ્તક ‘વત્માથાપ્રકાળ’ની યચના કયી શતી. એ વભમભાાં રુઢીલાદી
લીચાયધાયા વાભે આલી લૈચાયીક ફગાલત કયલાથી ઘણાાં સ્થાીત શીતનાાં
ેટભાાં તેર યે ડામુાં શતુાં અને ખયાકી ઝેયની અવયથી તેભનુાં ળાંકાસ્દ ભયણ
થમુાં શતુાં.
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ફાક ભુળાંકયની જ ેભ ફીજાન ભ્રભ ન બાાંગી જામ તેની ઘણી
તકેદાયી ધભાના કશે લાતા યખેલા રેતા આવ્મા છે અને ભશદાંળે તેભાાં વપ
ણ થમા છે. રુઢીગત ભાન્મતા ભુજફન ભ્રભ જલાઈ યશે તેભાાં દયે ક ધભાના
યખેલાને ત યવ શમ જ છે અને શ્રદ્ધાુઓને દડલુાં શમ અને ઢા ભી
જામ તેલી અનુકુતા થઈ જામ છે. ફન્ને ક્ષે ભ્રભને ાંાલાનુાં વ્મલસ્થીત
આમજન વદીઓથી ચાલ્મુાં આલે છે. જો ક્રાાંતીકાયી લીચાયથી ભ્રભ બાાંગી
જામ ત ફન્ને ક્ષે ગેયપામદ થલાની ળક્મતા યશે રી શમ છે. ધભાના
યખેલા ને બક્તન ભ્રભ બાાંગી જામ ત તેટરાાં ઘેટાાં–ફકયાાં તેભના ધભાના
લાડાભાાંથી ઓછા થઈ જલાની ફીક રાગતી શમ છે. બક્તન ભ્રભ બાાંગી
ગમા છી ધાભીકતાની ળુગય–કટેડ ટૅબ્રેટ ઉયથી ખાાંડનુાં ડ ઉખડી જામ
છે, ત્માયે કડલાળરુી લાસ્તલીક યીસ્થીતીન વાભન કયલાનુાં અવષ્ણ ફની
જામ તેભ શમ છે; તેથી ભ્રભરુી ળુગય–કટેડ ટૅબ્રેટ જ ગી જલાનુાં લરણ
અનાલલાભાાં આલે છે.
વલાસ્લીકૃ ત ળાષ્ડક્ત વીદ્ધાાંતની ઉયલટ જઈ તાની ભનવન્દ
ભાન્મતાઓને ભ્રભનુાં ભશરુાં શે યાલી, આબાવી વરાભતીન આનન્દ
ભાણલાની વ્મુશયચના વભજીએ, આ શે તુ ભાટે આણને ફધાને જોલા ભતી
ચેષ્ટાઓનુાં ૃથક્કયણ કયીએ અને આલી ચેષ્ટાઓ ાછ યશે રાાં ફેલડાાં
ધયણન દાાપાળ કયીએ.
આ દીળાભાાં આગ લધતા શે રાાં વલાપ્રથભ ધભાના શાદા તયીકે
ફુરન્દ અલાજ ે કશે લામેર અને શ્રદ્ધાુઓ દ્વાયા સ્લીકાયામેર ફાફત ઉય
એક નજય કયી રઈએ :
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(1)

વ્મક્તીનાાં વુખ અને દુ:ખ તેભ જ જન્ભ અને ભયણ તેનાાં કભાપ
ઉય આધાયીત શમ છે અને તેભાાં કઈ ણ પ્રકાયના ઈશ્વયીમ
શસ્તક્ષેને અલકાળ નથી. શ્રીયાભન લનલાવ તથા શ્રીકૃ ષ્ણન
ાયધીના ફાણથી દેશત્માગ એ ફન્ને આ વીદ્ધાન્તના વભથાનના
વચટ ઉદાશયણ ગણાલામ છે.

(2)

ા અને ુણ્મ ફન્નેનાાં અરગઅરગ પ બગલલાનાાં યશે છે.
ુણ્મકભાથી ાકભા વયબય થતુાં નથી.

(3)

ઈશ્વય કઈના ઉય કૃ ા કે ભશે યફાની કયતા નથી અને તેથી જ
તેભના યભ બક્ત ણ કભાપના કાયણે ઘણી લાય ખુફ દુ:ખી
દેખામ છે. ઈશ્વય વાક્ષીબાલે તટસ્થ યીતે ફધુાં નીશાે છે તેલુાં
લેદભાાં ણ કશે લામુાં છે. ‘શ્રીભદ્ બગલદ્ગીતા’ભાાં ણ આ લાત
ગાઈ–લગાડીને કશે લાભાાં આલી છે.
ઉયક્ત વલાસ્લીકૃ ત શકીકતન સ્લીકાય કમાા છી ણ કઈ
વ્મક્તી તેની વાથે વુવાંગત ન શમ તેલી લીયધી ભાનવીકતા દાખલે ત
તેને ફેલડાાં ધયણ દ્વાયા ાંાીને ેર ભ્રભ જ કશી ળકામ ને?
લાચકભીત્ર! આણે આલાાં ફેલડાાં લરણ દ્વાયા આચયલાભાાં આલતી
કેટરીક ચેષ્ટાઓને ચકાવીએ :

1. વુલણાાક્ષયે કતયામેર ાંક્તી ‘ન જાણ્મુાં જાનકીનાથે વલાયે ળુાં થલાનુાં છે’
ફધા જ શ્રદ્ધાુને કફુર છે. ભશી લવીષ્ઠ દ્વાયા જોલાભાાં આલેર ળુબ
ભુશતા છી ણ જો અલતાયી ુરુ શ્રીયાભ વાથે આલી ઘટના ઘટી
ળકતી શમ, ત આણા જ ેલા ાભય ભનુષ્મ દ્વાયા પ્રત્મેક ળુબ કામો
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ભાટે જોલાભાાં આલતાાં ભુશુતોનુાં ઔચીત્મ કેટરુાં? ળુબ ભુશતા જોમા છી
ણ બમાંકય અઘટીત ઘટનાઓ ઘટતી આણે વો જોઈએ છીએ, તેભ
છતાાં ભુશુતાના ભ્રભભાાંથી ફશાય નીકલાની શીમ્મ્ત કેલાતી નથી; કાયણ
કે કાલ્નીક વરાભતીનુાં આશ્વાવન યશે છે. આ એક ભવભટ ભ્રભ જ
છે ને?
2. માત્રાએ જતાાં માત્રાુઓનાાં થતાાં કભત, ધયતીકમ્, વુનાભી અને ુય
જ ેલી કુ દયતી આપતભાાં થતાાં શજાયનાાં ભૃત્મુ તેભ જ બુખભયાથી થતાાં
ભત જ ેલી ઘટનાઓ અાંગે શ્રદ્ધાુઓ ઈશ્વયીમ તત્ત્લની લકીરાત કયતાાં
કશે છે કે આલી ઘટનાઓ કભાપ ય આધાયીત ુલાનીશ્ચીત શમ છે.
કઈ ણ વ્મક્તીના કઈ ણ પ્રકાયનાાં ભૃત્મુ ભાટે ઈશ્વયની કઈ
ઈચ્છા કે બુભીકા શતી જ નથી, એટરે કઈ ણ ભનુષ્મના ભૃત્મુ ભાટે ઈશ્વયને
જલાફદાય ગણલાન પ્રશ્ન જ ઉસ્થીત થત નથી. શલે આલુાં કશે નાય
શ્રદ્ધાુઓ તેભનાાં સ્નેશીજન ગુજયી જામ ત્માયે શ્રદ્ધાાંજરીભાાં એલુાં છાલે છે
કે ‘ઈશ્વયને ગમ્મુાં તે ખરુાં’. ભૃત્મુની ઘટના અાંગે ઈશ્વયની કઈ ઈચ્છા કે
અનીચ્છા શતી જ નથી તેલુાં કશે નાય અશીં પ્રબુને ગભલાની લાત લચ્ચે કેભ
રાલે છે? એભ ણ કશે લામ છે કે પરાણા કે પરાણીને બગલાન તાના
ધાભભાાં રઈ ગમા અને તેભનાાં ચયણભાાં ચીય ળાાંતી આળે. એક ફાજુ એભ
કશે લાનુાં કે ભૃત્મુ ભાટે ઈશ્વયને ક્માાંમ લચ્ચે રાલી ળકામ નશીં અને ફીજી ફાજુ
આશ્વાવન ભેલલા ઈશ્વયને લચ્ચે રાલીને ભ્રભ સેવવાન ભતરફ ળ? આલાાં
ફેલડાાં ધયણ આઘાતને ચાલલાન ફારીળ પ્રમાવ ગણી ળકામ અને
ઈયાદાુલાક વેલલાભાાં આલેર ભ્રભ ગણામ.
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3. ગુરુજન ગાઈ–લગાડીને કશે છે કે કઈની ‘ાાંચભની છઠ’ થતી નથી,
અથાાત્ જન્ભતાાંની વાથે જ ભૃત્મુનાાં પ્રકાય, વભમ અને સ્થ ુલા–
નીશ્ચીત શમ છે. ફીજા ળબ્દભાાં કશીએ ત કઈ ણ વ્મક્તીના
આમુષ્મભાાં કઈ ણ યીતે પે યપાયને અલકાળ જ નથી, ત ફીજી તયપ
ફેલડુાં લરણ અનાલીને ગુરુજન અને લડીર આળીલાાદ આતાાં કામભ
કશે છે : ‘બગલાન તભને વ લાના કયે !’ કઈના જન્ભદીલવની
ળુબેચ્છાભાાં કશે લામ છે : બગલાન આને તન્દુયસ્ત અને રાાંફુાં આમુષ્મ
આે.’ ભશીરાઓને ત કામભ ‘અખાંડ વોબાગ્મલતી બલ’ના
આળીલાાદન લયવાદ લયવત શમ છે. એક ફાજુ કઈની ાાંચભની છઠ
નથી તેભ સ્લીકાયલુાં અને ફીજી ફાજુ આલા આળીલાાદ આલાની
ઔચાયીકતા કયલાની ભાનવીકતા ળુાં દળાાલે છે? આલા ભ્રભ વાથે
જીલલાનુાં એકભાત્ર પ્રમજન ભૃત્મુના બમ વાભે વુયક્ષાની કાલ્નીક
રાગણી અનુબલી યાશત ભેલલાન છે.
4. બાગ્મની લાત લટાલી ખાલાની ભાનવીકતા ણ ભ્રભન એક પ્રકાય છે.
ભટા બાગના ભાણવ જીન્દગીની તભાભ નાનીભટી ફાફતને બાગ્મ
વાથે જોડી દે છે અને ‘આભ રખ્મુાં શળે’ અથલા ‘આભ નશીં રખ્મુાં શમ’
તેભ ભાની ભન ભનાલલા કળીળ કયતા જ યશે છે. થડી લાય ળાાંત અને
સ્લસ્થ ચીત્તે લીચાયીએ ત ણ આ ભ્રભ બાાંગી જામ. દુનીમાની રગબગ
વાત અફજની લસ્તીના વભગ્ર જીલનની ક્ષણેક્ષણની તભાભ
ગતીલીધીઓની સ્ક્રીપ્ટ ક્માાંક અગાઉથી રખામેરી શમ અને તે ભુજફ
ફની યષ્ણુાં શમ તેલી લાત ગે ઉતાયલા ભગજ ઉય અભાનુી
અત્માચાય કયલ ડે તેભ છે. ભજાની લાત એ છે કે આલી તભાભ
ફાફતને ણ એક ત્રાજલે તલાભાાં આલતી નથી.
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એક ઉદાશયણની ભદદથી ભાયા ખ્માર સ્ષ્ટ કયલાની કળીળ કરુાં
છુ ાં :
ભગનબાઈને અગત્મના ધાંધાકીમ કાભવય ફશાયગાભ જલાનુાં
શલાથી ફવની યીઝલેળન ટીકીટ ફુક કયાલે છે. છગનબાઈને ણ તે જ
દીલવે તે જ જગ્માએ જલાનુાં શમ છે; યન્તુ ફવ પુર થઈ જતાાં ટીકીટ
ભતી નથી, એટરે નીયાળ થામ છે અને પ્રાથાના કયે છે : ‘‘શે બગલાન! ભને
ણ ટીકીટ ભી જામ ત ભારુાં કાભ થઈ જામ! દમા કયજો, પ્રબુ!’’
પ્રલાવના આગરા દીલવે મગાનુમગ ભગનબાઈ અચાનક ફીભાય
ડી જામ છે અને પ્રલાવ યદ કયલ ડે છે. તેભની ટીકીટ કૅન્વર કયાલે છે.
આ કૅન્વર થમેરી ટીકીટન રાબ છગનબાઈને ભી જામ છે અને તેઓ ખુળ
થઈ જામ છે અને શ્રદ્ધાુ શલાથી બગલાનન આબાય ભાનતાાં કશે છે : ‘‘શે
પ્રબુ! તભે ભાયી પ્રાથાના વાાંબી ખયી!’’
શલે આ ફવભાાં ભગનબાઈની કૅન્વર થમેરી ટીકીટ ઉય
પાલલાભાાં આલેર વીટ ઉય છગનબાઈ ખુળ થતાાં–થતાાં ભુવાપયી કયે છે
અને આ ફાજુ ભગનબાઈ તાના નવીફને દ દેતા વભવભીને ફેવી યશે
છે.
શલે ભુવાપયી દયભીમાન ફવને ગભખ્લાય અકસ્ભાત નડે છે, જ ેભાાં
ાાંચ ભુવાપયનાાં સ્થ ઉય જ ભૃત્મુ થામ છે. આ ાાંચ ભાણવભાાં
છગનબાઈન વભાલેળ ણ થામ છે. શલે ફદરેરી યીસ્થીતીભાાં ભગનબાઈ
અને છગનબાઈ ફવની જ ેભ જ રટી ભાયી દેળે અને ફન્નેનાાં સ્ટૅન્ડ
ફદરાઈ જળે. પ્રલાવ યદ થલાથી નાયાજ થમેરા અને તાના નવીફને
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કવતા ભગનબાઈ એભ કશે ળે : ‘‘શે પ્રબુ! તાયી રીરા અક છે! ફીભાયીનુાં
નીભીત્ત ફનાલી ભને અકસ્ભાતભાાંથી ઉગાયી રીધ! તાયી કરુણાન કઈ ાય
નથી!’’ આ ફાજુ છગનબાઈન યીલાય, જ ે છેલ્લી ઘડીએ ટીકીટ ભી
જલાથી બગલાનન આબાય ભાનત શત તે રટી ભાયીને દન ટર
નવીફ ય ઢીને કશે ળે : ‘‘જ ે રખ્મુાં શમ તે ભીથ્મા થતુાં જ નથી. આ
પ્રભાણે આણાાં નવીફભાાં રખ્મુાં શળે.’’ એભ કશીને બગલાનને ક્રીન ચીટ
આીને, ચીત્રભાાંથી બગલાનને શટાલી દેળે.
લાચકભીત્ર! કઈની ાાંચભની છઠ થતી નથી તેલી શકીકતન
સ્લીકાય કમાા છી ણ શ્રદ્ધાુઓની અડુકીમા–દડુકીમાની જ ેભ તાનુાં સ્ટૅન્ડ
ફદરતા યશે લાની ભાનવીકતા સ્ષ્ટણે વાફીત કયે છે કે નક્કય
લાસ્તલીકતાન સ્લીકાય કયલાને ફદરે ભનને આશ્વલાવન અને વભાધાન ભી
યશે તેલા ભ્રભભાાં યાચવાનુાં લધુ ગભે છે. આ કીવવાભાાં ભગનબાઈને
ફીભાયીનાાં કાયણવય પ્રલાવ યદ કયલ ડે છે ત્માયે ઈશ્વયને લચ્ચે રાલતા
નથી અને તાના નવીફને દ આે છે; જ્માયે પ્રલાવ યદ થલાથી ફચી
જામ છે ત્માયે તેન મળ નવીફને આલાને ફદરે ઈશ્વયને આે છે.
છગનબાઈને છેલ્લી ઘડીએ ટીકીટ ભે છે ત્માયે તેન મળ નવીફને આલાને
ફદરે ઈશ્વયન આબાય ભાને છે અને અકસ્ભાતભાાં ભૃત્મુ થામ છે ત્માયે તેન
અમળ ઈશ્વયને આલાને ફદરે નવીફને આે છે. આલાાં ફેલડાાં ધયણ કઈ
ભાનવીકતા છતી કયે છે તે નક્કી કયલાનુાં વુજ્ઞ લાચક ઉય છડી દઉં છુ .ાં
5. કીમુગના ળુકદેલજી તયીકે પ્રતીષ્ઠા ાભેરા ભશાન કથાકાય શ્રી.
ડોંગયે જી ભશાયાજને જીબનુાં કૅન્વય થમુાં શતુાં. જ ે જીબથી આખી જીન્દગી
ઈશ્વયનુાં નાભ રીધુાં એ જીબે આલા ભશાન પ્રબુબક્તને કૅન્વય કેલી યીતે
થઈ ળકે? શ્રદ્ધાુઓન જલાફ શમ છે કે ુલાજન્ભનાાં કભાપ
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બગલલાભાાંથી બગલાનના ગભે તેટરા ભશાન બક્તને ણ ભુક્તી ભી
ળકે નશીં, ત છી પ્રશ્ન થલ જોઈએ કે આણા જ ેલા વાધાયણ અને
ાભય ભનુષ્મને ત કઈ દુ:ખ–દદાભાાંથી ભુક્તી ભલાન પ્રશ્ન જ
ઉસ્થીત થત નથી, તેભ છતાાં જાતજાતની પ્રાથાના અને ફાધા–ભાનતા
ભાનલાનુાં બુત કેભ ઉતયતુાં નથી? રાગે ત તીય નશીંતય થથુાં એલી
ગણતયી શળે?

શ્રી. ડોંગયે જી ભશાયાજનુાં દૃષ્ટાન્ત ધ્માને રીધા

છી નીચે ભુજફનાાં બજનકીતાન બાલલીબય થઈને રરકાયલાન
ભતરફ ળ શળે?
લાચકભીત્ર! ભગજને થડી તસ્દી આી લીચાયજો અને કાાંઈ વભજામ
ત વભજાલજો.
1. અયમ્ાય પ્રબુ અલગુણ ભયા, ભાપ કય ને ભુયાયી યે !
2. ગુના અભાયા રાખ શે યાજ, ફાનાની ત યાખ.
3. ભાયી નાડ તભાયે શાથ, શયી વાંબાજો યે !
4. ળાભાા રેજો વાંબા, શડી ભાયી દયીમે ઝુરે છે!
તાની જાત વાથે છેતયીંડી કયલા ભ્રભ ઉબ કયલાન કેલડ
ભટ કીભીમ ભાણવજાતે ળધી કાઢ્ય છે! આલા નુવખાઓથી ભતી ભ્રાભક
વાાંત્લના અથાશીન છે. આલ લાણીલીરાવ એ ભૃગજ ાછ દડલા જ ેલુાં
શલા છતાાં એનેસ્થેળીમા જ ેલુાં અવયકાયક શઈ છુ ટી ળકે તેભ નથી.

ભ્રભ બાાંગ્મા છી…

https://govindmaru.wordpress.com/

71

6. અપ્રાભાણીકતા, ભ્રષ્ટાચાય, છેતયીંડી અને અનીતી આચયીને શ્રીભન્ત
ફની જતા શ્રદ્ધાુઓને આ ાકભાની વજા અાંગે જાણકાયી નશીં શમ?
છતાાં આઘાતજનક શકીકત એ છે કે આલા રક ાછા એભ કશે છે કે
ઈશ્વયની કૃ ાથી અને ુણ્મકભોન ઉદમ થલાથી બાગ્મ પી યષ્ણુાં છે.
શયાભની કભાણી કયીને બગલાનના નાભ ય ચડાલલાની નારામકીને
તાની જાતને છેતયલા ભાટે ઉબ કયે ર ભ્રભ જ કશીળુાં ને?
ઘણા શ્રદ્ધાુ આલી શયાભની કભાણીભાાંથી પ્રામશ્ચીત કયતા શમ
તેભ થડાાંઘણાાં દાનુણ્મ ણ કયી નાખે છે અને કશે છે : ‘‘આણને ત
બગલાનની દમા છે.’’ કાાાં કાભરુી ફન્દુક બગલાનના ખબા ઉય યાખીને
પડલાની અને તે નીદો શલાના ભ્રભભાાં યશે લાની જફયી કા ઘણા
ભયરાઓ ળીખી ગમા છે.
7. શીન્દુ ધભાનાાં ળાષ્ડ અનુવાય ભૃત્મુ છીની ગતી નીચે ભુજફ થતી
શલાનુાં જણાલામુાં છે :
(અ) ખુફ જ ઉંચી આધ્માત્ભીક અલસ્થાએ શોંચી આત્ભવાક્ષાત્કાય
કયે ર બક્ત ભક્ષ ાભે છે.
(ફ) ખુફ ુણ્મ કયે ર વ્મક્તી સ્લગાભાાં જામ છે.
(ક) વયે યાળ ભનુષ્મ કભા ભુજફ ુનજાન્ભ ધાયણ કયે છે.
(ડ) ાકભા કયનાય નકાભાાં જામ છે અથલા નીચ મનીભાાં જામ છે.
(ઈ) તીવ્ર લાવના વાથે ભૃત્મુ ાભનાય વ્મક્તી બુતપ્રેતમનીભાાં જામ છે.
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ઉયક્ત શકીકતથી તભાભ શ્રદ્ધાુઓ લાકેપ છે અને તાના
ે યીભાાં આલે છે તેની
કુ ટમ્ુ ફભાાંથી ભૃત્મુ ાભનાય વભ્મ ઉયક્ત ૈકી કઈ કૅટગ
ણ જાણ શમ જ છે, તેભ છતાાં આ ફાફતે વભાજન અબીગભ ભ્રભ અને
દમ્બ બયુય જોલા ભે છે.
લાચકભીત્ર! આ વશુના ધ્માનભાાં શળે જ કે લતાભાનત્રભાાં
આલતી ફેવણાની કે શ્રદ્ધાાંજરીની જાશે યાતભાાં અને ભયણનોંધભાાં જણાવ્મા
અનુવાય ભયણ ાભનાય તભાભ 100એ 100 ટકા વ્મક્તીઓ બગલાનના
ે યીભાાં ભયણ
ધાભભાાં અને સ્લગાભાાં જ જામ છે, અથાાત્ ક, ડ અને ઈ કૅટગ
ાભનાય ૈકી એક ણ વ્મક્તી જતી નથી. એન અથા એ થામ કે આ ફધી
જગ્માઓ ફીરકુ ર ખારી અને વુભવાભ શળે અને સ્લગા તથા કૈરાવ,
અક્ષયધાભ, ગરક અને લૈકુાંઠભાાં વખત ગીયદી શળે અને ગ ભુકલાની
જગ્મા ણ નશીં શમ!
ભયણ ાભનાય દયે ક વ્મક્તીની આગ ‘સ્લગાસ્થ’ રખલાન યીલાજ
કેલડી ભટી આત્ભલાંચના ગણામ? ગુજયાતના કેટરાક લીસ્તાયભાાં પરાણા
બાઈ કે પરાણા ફશે ન ભયણ ામ્માના માામલાચી ળબ્દ તયીકે ‘ધાભભાાં
ગમા’ તેલ ળબ્દપ્રમગ કયલાન યીલાજ ડી ગમ છે. તદ્દન વાશજીકતાથી
આભ ફરે છે અને ભુાંગયે ીરાર કે શવીન વને જુ એ છે. ખટા–ખટા યાજી
થલા ભાટે કેલ ભ્રભ ઉબ કયી વાાંત્લના ભેલલાની કળીળ કયલાભાાં આલે છે!
લો અગાઉ એક નાભચીન ફદભાળ, જ ેનુાં નાભ વાાંબતાાં ભાણવ
ધ્રુજતા (લીલાદ ટાલા નાભ નથી રખત) અને જ ેની અધી જીન્દગી જ ેરભાાં
ગઈ શતી તેલા એક ગુાંડાને પ્રતીસ્ધી ગૅંગ દ્વાયા ઠાય ભાયલાભાાં આવ્મ શત.
ખયે ખય ત ૃથ્લી ઉયથી બાય શલ થમ ગણામ; છતાાં આ ગુાંડાના
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યીલાય દ્વાયા લતાભાનત્રભાાં છાલલાભાાં આલેર શ્રદ્ધાાંજરી ભાયી માદદાસ્ત
અનુવાય નીચે ભુજફ શતી :

શ્રદ્ધાાંજરી
આની અણધાયી લીદામ કાજુ ાં કાંાલી ગઈ!
આની ખટ ક્માયે મ નશીં ુયી ળકામ!
આ વભગ્ર યીલાય ભાટે પ્રેયણારુ શતા.
આ આણી જ્ઞાતી ભાટે ગોયલરુ શતા.
આ ગયીફના ફેરી તથા તાયણશાય શતા.
શે પ્રબુ! તાયે ખજાને ક્મા ખટ શતી કે
અભાય ખજાન રુાંટી રીધ?
શે પ્રબુ! લીત્ર અને દીવ્મ આત્ભાને
આના ળયણભાાં રેજો અને ચીય ળાાંતી આજો.
રી.
શોકાતુય યીવાય
લતાભાનભાાં છાતી શ્રદ્ધાાંજરી લાાંચલાની ભને ટેલ છે. ભારુાં અલરકન
છે કે શ્રદ્ધાાંજરીભાાં છાલલાભાાં આલતી લીગત લાસ્તલરક્ષી શલાના ફદરે
બાલનાત્ભક અને અતીળમક્તીબયી શમ છે. શ્રદ્ધાાંજરીની જાશે યાત શાં ુ લાચુાં
ત્માયે એભ થામ કે આણ આખ દેળ વજ્જન, આદળા વ્મક્તીઓ,
દેળબક્ત, ગુણીજન અને ભુઠ્ઠી ઉંચેયા ભાનલીઓથી બયે ર છે; યન્તુ
વાથેવાથે ભનભાાં પ્રશ્ન ઉઠે છે કે જો દેળ–આખ આટરા ખાનદાન અને
ગુણીમર રકથી બયે ર છે, ત છી લતાભાનત્રના ાને–ાને ચભકતા
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ગુનાઓ કણ કયી જામ છે? અને દેળની જ ેર કનાથી ઉબયામ છે? ખયે ખય
વભજાતુાં નથી કે આણને ભ્રભ લગય જીલલાની ભજા કેભ નથી આલતી?
લાચકભીત્ર! નીખારવતાુલાક, ગમ્બીયતાુલાક અને પ્રતીજ્ઞાુલાક
નોંધુ છુ ાં કે ભાયી તાની શ્રદ્ધાાંજરીન ભુવદ્દ ભેં અત્માયથી જ તૈમાય કયી
યાખ્મ છે. ભાયા ભયણ છી આભાાં એક અક્ષયન ણ પે યપાય કમાા લગય
લતાભાનત્રભાાં છાલલા ભાયા ુત્રને વુચના આી યાખી છે :

શ્રદ્ધાાંજરી
અભાયા યીલાયના અઘયા, આકયા અને આખાફરા,
કડલા વત્મના આગ્રશી, પ્રાભાણીકતાના ુજાયી તેભ જ
ઈશ્વયને નશીં ભાનનાયા; ણ ઈશ્વયનુાં ભાનનાયા એલા
બાઈ શ્રી ઘનશ્માભ ઉપે બાનુળાંકય એભ. દલેનુાં
અલવાન તા. 00/00/0000 ના યજ થમેર છે.
તેભનુાં દેશદાન કયે ર શઈ અાંતીભલીધી કયે ર નથી.
તેભ જ તેભની ઈચ્છા અનુવાય ફેવણાં કે કઈ ણ
પ્રકાયની રોકીક કે ધાભીક ક્રીમા યાખેર નથી.
...દલે યીલાય...
ભટા બાગના ભાણવને તે જ ેલા નથી તેલા દેખાઈને જીલલાન
ળખ શમ છે અને આ ભુજફનુાં ભશરુાં શે યીને જીવ્મા શમ છે; યન્તુ કભવે
કભ વ્મક્તીની લીદામ છી ત જ ેલા શમ તેલા દળાાલલાભાાં ળ લાાંધ શઈ
ળકે? જીન્દગી–આખી દમ્બ અને ભમાા છી ણ દમ્બ અને ભ્રભ?
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(‘ભ્રભ બાાંગ્મા છી’ ુસ્તકનુાં છેલ્લુાં પ્રકયણ રાાંફુ શલાથી રેખકશ્રીની
અનુભતી ભેલી, વાતભાાં પ્રકયણનુાં લીબાજન કમુાં છે. – ગલીન્દ ભારુ)

●●●
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08

ભ્રભ બાાંગ્મા છીની બાાંજગડ
અનુક્રમણીકા

પ્રકયણ : 07ના ભુદ્દા નાંફય : 07ભાાં જણાવ્મા ભુજફ ળાષ્ડ
અનુવાય ભયણત્તય સ્થીતી ‘અ’થી ‘ઈ’ ભુજફ શમ છે તેલુાં ફધા જ
શ્રદ્ધાુઓ ભાને છે. ભયશુભની માદગીયી કે સ્ભાયક ફનાલલાભાાં આલે તે
આત્તીજનક ન ગણામ; યન્તુ આલા સ્થે ભયણ ાભનાયની કામભી ધયણે
શાજયી સ્લીકાયલાની ભાનવીકતા એક ભટ ભ્રભ છે. યાજસ્થાનભાાં લો
અગાઉ ફુરેટ ભટયવાઈકરના અકસ્ભાતભાાં ભૃત્મુ ાભનાય ચારકનુાં
અકસ્ભાતના સ્થે સ્થાનક ફની ગમુાં છે, જ ેને ફુરેટફાફાના સ્થાનક તયીકે
ઓખલાભાાં આલે છે અને આ સ્થાનક ખુફ જ પ્રખ્માત થઈ ગમુાં છે.
નલુાં ભટય વાઈકર ખયીદલાભાાં આલે ત્માયે અને ત્માાંથી વાય થતાાં
દ્વીચક્રી લાશનચારક ભાથુાં ટેકલલા અને ફુરેટફાફાના આળીલાાદ ભેલલા
આલે છે, જ ેથી ભટયવાઈકરના અકસ્ભાતથી ફુરેટફાફા યક્ષા કયે !
કેટર શાસ્માસ્દ ભ્રભ છે! જ ે ફાફા ાવે અકસ્ભાતભાાંથી ફચલા
આળીલાાદ ભાગલાભાાં આલે છે તે ફુરેટફાફા તાને ખુદને અકસ્ભાતભાાંથી
ફચાલી ળક્મા નથી. ત્રણ લખત યીક્ષાભાાં નાાવ થમેર ઠઠ લીદ્યાથી ટ્યુળન
ક્રાવ ખરી શળીમાય લીદ્યાથીઓને બણાલે તેલુાં ગાાંડણ આ કીસ્વાભાાં રાગે
છે. અવરાભતી વાભે શીમ્ભત કેલલા ઉબ કયે ર આ ભ્રભ ણ શમ્ભેળાાં
ફયકયાય યશે ળે તેભાાં કઈ ળાંકા નથી.
ભ્રભ બાાંગ્મા છી…

https://govindmaru.wordpress.com/

77

આલી જ યીતે વુયધનના ાીમા કે ળશીદની ખાાંબીઓની ુજા
કયલી તે આદયબાલ દળાાલે છે; ણ ત્માાં કઈની શાજયી શલાનુાં ભાનલુાં એ
ભ્રભ છે, જ ે તાનુાં યક્ષણ કયનાય કઈ શલાના ટેકાભાાં કેલલાભાાં આલે છે.
આલાાં અન્મ સ્થાનક ાવેથી વાય થતાાં લાશનચારક શૉના લગાડીને શાજયી
ુયાલે છે, જાણે ત્માાં કઈ શાજયીત્રક રઈને કેભ ફેઠુ ાં શમ! આ ભ્રભની
યાકાષ્ઠા છે અને દમનીમ સ્થીતી દળાાલે છે.
આધ્માત્ભીક ફાફત શમ, વાભાજીક ફાફત શમ, વુખ–દુ:ખની
ફાફત શમ કે જીલનભયણને સ્ળાતી ફાફત શમ; ણ ભ્રભ ટકાલી યાખલા
ભાટે ખુફ જ ભથાભણ કયલાભાાં આલે છે. ભ્રભ તુટ્યા છીની બાાંજગડન
વાભન ન કયલ ડે એટરા ભાટે ભટા બાગની વ્મક્તીઓ પ્રમત્નુલાક ભ્રભને
મથાલત્ સ્થીતીભાાં જાલી યાખલા પ્રમત્નળીર યશે છે.
ભ્રભની બાઈફન્ધી ટકાલી યાખલા ભાટે નીચે ભુજફના ઉામ
અજભાલલાભાાં આલે છે :
1.

વલાયે ેટ વાપ આલે તેભાાં ણ પ્રબુ–કૃ ા દેખામ તેલા ફશુભતી લગા
દ્વાયા શે યાલલાભાાં આલતા ચશ્ભાાં વતત શે યી યાખલાાં.

2. ટકાં ાયાના તેજસ્લી ફાક ભુળાંકય જ ેલ ક્રાાંતીકાયી લીચાય બુરેચુકે ણ
ભગજભાાં ઝફકી ન જામ તેની તકેદાયી યાખલી.
3. રુઢીગત ધાભીક ભાન્મતાઓને તકાના ત્રાજલે તલાની ગુસ્તાખી ક્માયે મ
ન કયલી. ભગજનાાં દયલાજા અને ફાયી–ફાયણાાં વજ્જડ યીતે ફન્ધ
યાખલાાં.
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4.

આટરા ફધા ભાણવ ભાનતા શમ તે ખટુાં કઈ યીતે શઈ ળકે તેલી
ગી નીમભીત યીતે ગતા યશે લી. આલી ગી ગલાભાાં કદાચ
તાની ફુદ્ધીપ્રતીબા નડતી શમ ત શ્રદ્ધા નાભના પ્રલાશી વાથે ગલી.

5. ગાડયીમા પ્રલાશથી લીયીત લીચાયધાયા ભગજભાાં ક્માાંમ ડકીમુાં ણ ન
કયી જામ તેની વતત જાગૃતી અને તકેદાયી યાખલી. ગાડયીમા
લીચાયધાયાને વભથાન આી લગી યશે લા ભગજને વતત ઉશ્કેયતા
યશે લુાં.
ઉય ભુજફના પ્રમત્ન શ્રદ્ધાુઓ દ્વાયા આજીલન ચારુ યાખલાભાાં
આલે છે અને ટેલ ડી ગમા છી ત પ્રમત્ન ણ નથી કયલ ડત. આ ફધુાં
લીચાયધાયાભાાં લણાઈ જામ છે અને તેના યીણાભસ્લરુ દુ:ખી દીરને
ફશે રાલલાની, શતાળ ભનને પવરાલલાની, નફાઈઓને છુ ાલલાની અને
લાસ્તલીકતાને નજયઅાંદાજ કયલાની આધ્માત્ભીક કયાભત આલડી જામ છે.
અને તેનાાં ભીઠાાં પ ચાખલા ભે છે.
લાચકભીત્ર! ભ્રભરુી ઝાડ ઉય કલેરાાં કેટરાાંક ભીઠાાં પન
સ્લાદ આ વશુને ણ ચખાડુ.ાં
એક દારુડીમા અને જુ ગાયીમા તીના ત્રાવથી તાંગ આલીને તેની
ત્ની, ફાક વાથે આત્ભશત્મા કયી રે છે. આલા બમાંકય ફનાલને ‘પ્રબુને
ગમ્મુાં તે ખરુાં’ ખાલી કેલડી ભટી યાશત ભેલી ળકામ છે! ીમયક્ષ તયપથી
આઘાતની દુષ્પ્રેયણાની પયીમાદ થતાાં જ ેરભાાં જતા જભાઈયાજ નફ્ટાઈથી
કશે ળે : ‘જ ેરના યોટરા ખાલાનુાં નસીફભાાં રખમુાં હળે!’
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એક ભધ્મભલગીમ લૃદ્ધ વ્મક્તી જીન્દગી–આખીની યવેલાની
કભાણીભાાંથી કયે ર ફચત ભયણભુડી તયીકે ઉંચા વ્માજની રારચભાાં આલી
કઈ રેબાગુ ટરસ્ટભાાં યકે છે. ટરસ્ટનુાં ઉઠભણાં થતાાં ભુડી ડુફી જામ છે. આલી
વ્મક્તી તાની રબલૃત્તીને છાલયલા અને આઘાતને જીયલલા કશે ળે :
‘ફરીમસી કેલરમ્ ઈશ્વયે ચ્છા.’
શ્રીભન્ત ભાફાન એક લાંઠર
ે નફીય ગયીફ ઘયની છકયીને
બગાડી જામ છે અને ફાત્કાયના ગુનાભાાં જ ેરભાાં જામ છે. ભાફાની
લકીરાત વાાંબ : ‘‘ફનલાકા ફની ગમુાં; ફાકી અભાયો દીકયો કોઈ છોકયી
સાભે આાંખ ઉંચી કયીને જુ એ એલો નથી.’’
એક ભટા ગજાના ગુરુ ઘાંટાર રમ્ટરીરાના આયવય જ ેરભાાં
જામ છે. ળીષ્મવભુદામની ગુરુદક્ષીણા વભાન પ્રતીક્રીમા વાાંબ : ‘‘બગલાન
ગુરુજીની આકયી કસોટી કયી યહ્ાાં છે. કસોટી હમ્ભેળાાં સોનાની જ થામ છે,
ીત્તની નહીં.’’
ભાતેરા વાાંઢની જ ેભ ફેદયકાયીથી તાનુાં લાશન ચરાલી એક
નીદોને કચડી નાખનાય ડરાઈલય તાનુાં તત્ત્લજ્ઞાન ઠારલતાાં કશે ળે :
‘‘ભયનાયના નસીફભાાં આલુાં રખામુાં જ હળે. બગલાને ભને નીભીત્ત ફનાલી
દીધો.’’
તીથામાત્રાએ ગમેરી એક ફવ ખીણભાાં ગફડી ડલાથી 20
માત્રાુઓનાાં કભકભાટીબમાાં કભત થામ છે. એક જ યીલાયની ાાંચ
વ્મક્તીઓ કાન કીમ ફની જામ છે. વગાાંલશારાાં ગદ્ગદીત અલાજ ે ણ
ગલાથી કશે ળે : ‘‘આલા લીત્રધાભના સ્થે બાગ્મળાીને જ ભોિ ભે.
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બગલાન સીધા ોિાના ધાભભાાં રઈ ગમા. અહીં જ ેની જરુય હોમ છે િેની
તમાાં ણ જરુય હોમ છે.’’
ઉય દળાાવ્મા ભુજફનાાં છ દૃષ્ટાાંતભાાં લાસ્તલીકતા વાથે છેડખાની
કયી ભ્રાભક યાશત ભેલલાની કળીળ કયી છે. આલી યાશત ભેલલાનુાં ત્માાં
વુધી જ ચારુ યશી ળકે છે, જ્માાં વુધી ભ્રભ ટકાલી યાખલા ભાટે ઉય દળાાલેર
ાાંચ પ્રકાયના નુવખાઓ અજભાલલાનુાં ચારુ યાખલાભાાં આલે.
વુજ્ઞ લાચક! ુસ્તકના શાદા વભી ભુ લાત ઉય શલે આલીએ.
ભ્રભ ટકાલી યાખલાના ાાંચ પ્રકાયનાાં નુવખાઓને અનુવયલાનુાં ફન્ધ કયનાય
અને તેનાથી લીયીત લતાન કયનાયન ભ્રભ ટકી ળકત નથી. ધીભેધીભે ફધ
ભ્રભ બેદાત જામ છે અને ગાડયીમા પ્રલાશને દેખાતા વાની જગ્માએ દયડી
દેખાલા રાગે છે. ભ્રભ બાાંગ્મા છી રુઢીલાદી લીચાયધાયાની વયશદ
ઓાંગાઈ જામ છે અને ઉંઘભાાંથી જાગી ગમા શમ તેલ અશે વાવ થામ છે.
જ ેલી

યીતે

ૃથ્લીના

ગુરુત્લાકાણની

ફશાય

નીકી

ગમા

છી

લજનલીશીનતાન અનુબલ થામ છે, તેલી જ યીતે ભાણવજાતે તાના અાંગત
સ્લાથા ભાટે ઉબા કયે રા ભ્રભના જગરને
બેદ્યા છી એક જાતની શલાળન
ાં
અનુબલ થામ છે; યન્તુ વાથવાથ ભ્રભ બાાંગી ગમા છી ઘણી બાાંજગડ
ઉબી થામ છે, ઘણી લીકયા વભસ્માઓ ભઢુ ાં પાડીને ઉબેરી જણામ છે.
આ ફધી જ વભસ્માન વાભન કયલાની નૈતીક શીમ્મ્ત કેલલી ડે
છે, નશીંતય ફાલાનાાં ફેમ ફગડ્યાાં જ ેલી સ્થીતી ઉબી થઈ ળકે છે.
લાચકભીત્ર! ભ્રભ બાાંગ્મા છીની બાાંજગડ, એટરે કે વમ્બલીત
વભસ્માઓ નીચે ભુજફ શઈ ળકે છે :
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વલાપ્રથભ ત ઉયના ભુદ્દાભાાં જણાવ્મા ભુજફ ભ્રભરુી ઝાડ ઉય
કાલેરાાં ભીઠાાં પ ચાખલાથી લાંચીત થલુાં ડે છે અને દયે ક લાસ્તલીક
યીસ્થીતીન ભુકાફર લન–ભૅન–આભીની ક્ષભતાથી કયલ ડે છે અને કઈ
ણ ીઠફ લગય એકરા શાથે ઝઝુભલુાં ડે છે.
લીયીત યીસ્થીતીભાાં ટકી યશે લાન કાલ્નીક વશાય છીનલાઈ
જતાાં દૃઢ ભનફ જાલી યાખલા રખાંડી આત્ભલીશ્વાવ જરુયી ફની યશે છે;
અન્મથા ભાનવીક યીતે બાાંગી ડલાની ળક્મતા યશે છે.
અવાભાજીક પ્રાણીની કક્ષાભાાં વભાજ ગણી રે છે અને અસ્ૃશ્મ
શલાન વતત અશે વાવ કયાલત યશે છે અને તાનાાં ણ ાયકાાં થઈ જામ
છે. આણા લીચાય કઈ વશન કયી ળકતુાં નથી. ભઢુ ાં ખરલુાં એ ઝઘડાને
આભન્ત્રણ આલા વભાન ફની જામ છે. વભાન લીચાયધાયાલાાનુાં વાન્નીધ્મ
રગબગ દુરાબ ફની જામ છે.
ખાવ કયીને લૃદ્ધાલસ્થાભાાં અને એકરતાની સ્થીતીભાાં ધાભીક
ક્રીમાકાાંડરુી યભકડાાંથી યભીને વભમ વાય કયલાનુાં વાધન ણ છુ ટી જામ
છે અને અન્મ વન્દગીના લીકલ્ ળધલા ડે છે અને વભાજ દમા ખામ છે.
વોથી ભટી લીડમ્ફના એ થામ છે કે ફશુ શીમ્મ્ત દાખલીને અને
ઘણાાં ભટાાં જોખભની કીમ્ભત ચુકલીને શાાંવર કયે ર ભુકાભની અનુબુતી
સ્લજન અને સ્નેશીજન વાથે લશેં ચલાની ઝાંખનાનુાં ગુાં ઘોંટલુાં ડે છે; કાયણ
કે આ ફાફતે સ્લજન દ્વાયા આણાથી વરાભત અન્તય યાખલાભાાં આલે છે
અને ક્માયે ક ધભાવાંકટ જ ેલુાં થામ ત એક કાનેથી વાાંબી ફીજા કાને કાઢી
નાખલાભાાં આલે છે અને આણને યાજી યાખલા કશે લાભાાં આલે છે કે તભાયી
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લાત 100 ટકા વાચી છે; ણ અનુવયી ળકામ તેભ નથી. નજીકના રક દુય
યશે લાનુાં વન્દ કયે છે.
ઉંડેઉંડે એક અતૃપ્ત ઈચ્છા એલી ણ યશે છે કે કાળ, તેઓ ફધા
ણ થડુાં વાશવ ફતાલીને ગાડયીમા પ્રલાશથી છુ ટા ડી શભવપય ફને અને
ક્માયે ક આલુાં આહ્વાન કયલાભાાં આલે ત ફુભયૅં ગ વાફીત થામ છે અને
ઉરટાનુાં આણને ફશુભતીથી અરગ અબીપ્રામન ભ્રભ કાઢીને ‘ઘયલાવી’
કયલાન આગ્રશ વેલલાભાાં આલે છે.
લાચકભીત્ર! ુસ્તકના વભાનરુે આ ‘ઘયલાવી’ના ભુદ્દાની ણ
થડી ભીભાાંવા કયી રઈએ :
નીખારવ કફુરાત કરુાં કે ભ્રભ બાાંગ્મા છીન લૈચાયીક ટનીાંગ
ૉઈન્ટ ણ એક ભ્રભ જ શમ એ ળક્મ છે અને ‘ઘયલાવી’નુાં આ એક
ભજફુત કાયણ ણ ફની ળકે છે. આ પ્રક્રીમા ત ભાખણભાાંથી ઘી ફનાલલા
જ ેટરી વશે રી છે. યવેલ ાડીને ગથીમાાં ચડ્યા છી રીફ્ટભાાં ઉતયલા
જ ેલુાં કાભ છે અને અન્દયખાને ફધા ઈચ્છુ ક ણ શમ; યન્તુ જ ે
વભીકયણથી અરગ ચીર ચાતમો શમ તેનાથી લીયીત પ્રકાયનાાં વભીકયણ
વજાામ ત થુાંકેરુાં ચાટલાભાાં ણ આનન્દ અને ગોયલની રાગણી થામ.
નીચે દળાાલેર વનાાં વાકાય થામ ત ભુયઝાઈ ગમેરી શ્રદ્ધાન છડ
નલલ્લલીત થઈ ઉઠે અને ઘયલાવીન ભનયથ ુય થામ.
ભશાબાયતકાભાાં દ્રોદીની રાજ રુાંટાતી ફચાલલા શ્રીકૃ ષ્ણ
બગલાન લશાયે આવ્મા શતા અને 999 ચીય ુયી તેણીનુાં યક્ષણ કમુાં શતુાં. આ
લાતને રગબગ ાાંચેક શજાય લા લીતી ગમાાં છે. ત્માય છી બગલાને
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ભશીરાઓની રાજ રુાંટાતી ફચાલલાન કામાક્રભ ડત ભુક્મ રાગે છે; કાયણ
કે અત્માયે ત આણા બાયતલાભાાં થડીક ભીનીટના અન્તયે એક અફાની
રાજ રુાંટામ છે. નીબામાઓ ઉય ગૅંગયે  થામ છે અને છી ખુન ણ થામ
છે તેભ જ ગુનેગાયને બાગ્મે જ વજા થામ છે. દ્રોદીની રાજ રુાંટાતી ફચાલી
શતી તે વાાંબી–વાાંબીને શલે કાન ાકી ગમા છે.
અત્માયના દુ:ળાવનને વફક ળીખલલા અને નીબામાની રાજ
ફચાલલા બગલાન કાાંઈ યચ ફતાલે ત ભાની ળકામ કે તેઓ ખયે ખય
દમાુ અને કૃ ાુ છે અને ફાનાની ત યાખલાન પ્રગ્રાભ ચારુ જ છે. ખરુાં
કશાંુ , ઉંડેઉંડે ડય રાગે છે કે કઈ શ્રદ્ધાુ એલી લકીરાત નશીં કયે ને કે
ફાત્કાય થલાનુાં નવીફભાાં રખામુાં શમ ત બગલાન લચ્ચે ન ડે!
‘બગલાન બુખ્મા ઉઠાડે છે; ણ બુખ્મા વુલયાલતા નથી’ તેભ જ
‘કીડીને કણ અને શાથીને ભણ’ આી જ યશે છે. આ ળબ્દ યાત્રે ઉંઘભાાં ણ
ડઘામ છે. લાસ્તલભાાં નગ્ન વત્મ એ છે કે દુનીમાના રગબગ 28 કયડ
ઈશ્વયનાાં વન્તાન દયયજ બુખ્માાં ઉઠે છે અને બુખ્માાં જ વુઈ જામ છે. આ
બુખ્માાંજનન જઠયાગ્ની ળાાંત થામ તેલ કઈ ચભત્કાય થામ ત ઉયક્ત
ઉક્તીઓ વાથાક થામ અને શ્રદ્ધાની વયલાણી પયીથી પુટલા રાગે. ફીક રાગે
છે કે પયી ાછી અશીં ણ નવીફની લાત લચ્ચે નશીં આલે ને? જો કે
નવીફની લાત લચ્ચે રાલલી જ શમ ત ઉયક્ત ફન્ને ઉક્તીઓની ાછ
કૌંવભાાં રખલુાં જ ડે કે (નવીફભાાં શમ ત જ).
રગબગ એકાદ કીરભીટયની ત્રીજ્માભાાં એક રેખે શ્રદ્ધાનાાં સ્થાનક
બાયતબયભાાં થયામેરાાં છે. રાખ શ્રદ્ધાુઓ આલી જગ્માઓને શાજયાશજુ ય
ભાને છે અને તાની અઘયી–અઘયી ફાધા–ભાનતાઓ પે તેભ કશે છે.
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ભાયી શ્રદ્ધાની ફૅટયી ચાજા કયલા ભાટે કઈ ભટી કે અઘયી ભાગણી નથી.
આલાાં ચભત્કાયીક સ્થાનક ૈકી કઈ ણ એક જગ્માએ ભાય ડામાફીટીવ
ભટી જામ એટરે શ્રદ્ધાનુાં ઘડાુય ઉભટે અને શાં ુ તેભાાં તણાઈ જઉં અને ભ્રભ
બાાંગી ગમાની બાાંજગડભાાંથી ફચી જઉં અને રીરારશે ય થઈ જામ!
ભીયાાંફાઈન ઝેયન કટય ીલાની, નયવીંશ ભશે તાની શાં ુ ડી
સ્લીકાયલાની, ટીટડીનાાં ફચ્ચાાં ઉગાયલાની, ગજયાજને ભગયથી ફચાલલાની
કથાઓ શલે ક્માાં વુધી ગામા અને વાાંબળ્ા કયલાની? વેંકડ લોથી આલા
કઈ ચભત્કાય કે યચાની નલી અને અદ્યતન કથાઓ વાાંબલા ભતી જ
નથી. આટરા રાાંફા વભમથી આખી દુનીમાભાાં શે રાાં જ ેલા બક્ત થમા જ ન
શમ તેલુાં ફની ળકે કે છી બગલાને બક્તને વશામ કયલાની મજના જ
ફન્ધ કયી દીધી શળે? બક્તલત્વર બગલાનના કઈ તાજા યચા કે ચભત્કાય
જોલા કે વાાંબલા ભે ત શ્રદ્ધાની ડાઉન થઈ ગમેરી ફૅટયી પયીથી પુર
ચાજા થઈ જામ અને ભુખ્મ ધાયાભાાં વભાઈ જલાનુાં વોબાગ્મ પ્રાપ્ત થામ.
આણા બક્તકલી શ્રી. નયવીંશ ભશે તાની એક અદ્બુત યચનાનુ
સ્ભયણ થામ છે :
જાગીને જોઉં ત જગત દીવે નશીં, ઉંઘભાાં અટટા બગ ાવે,
ચીત્ત ચૈતન્મ લીરાવ તદ્રુ છે, બ્રષ્ઢ રટકાાં કયે બ્રષ્ઢ ાવે.
શ્રી. નયવીંશ ભશે તા જ ે આધ્માત્ભીક ઉંચાઈએ શોંચ્મા શતા ત્માાંથી
તેભને કદાચ આલુાં દેખામુાં શળે અને જડ–ચેતન તભાભભાાં એકરુતાન
અશે વાવ થમ શળે! અને બ્રષ્ઢની ાવે બ્રષ્ઢને રટકાાં કયતુાં નીશાળ્ુાં શળે! ણ
આણા જ ેલા જભીન ઉયના ભાણવને ત ‘બ્રષ્ઢને બ્રષ્ઢ ફટકા બયે ’ જ ેલુાં જ
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દેખામ છે. ઉન્દયને ફીરાડી ખાઈ જામ, ફીરાડીને કુ તય ખાઈ જામ, કુ તયાને
લરુ ખાઈ જામ અને લરુને દીડ ખાઈ જામ. વભગ્ર પ્રાણીવૃષ્ટીભાાં ‘જીલ
જીલસ્મ બક્ષણમ્’ એ ન્મામે ભટ જીલ નાના જીલને ખાઈ જામ છે; અથાાત્
ભટુાં બ્રષ્ઢ નાના બ્રષ્ઢને ખાઈ જામ તેલુાં દૃશ્મ ફધે દેખામ છે. ભનુષ્મભાાં ણ
આલુાં જ જોલા ભે છે.
તેભ છતાાં પ્રત્મેક ભનુષ્મભાાં એક જ બ્રષ્ઢ વભામેરુાં છે તેલુાં
શ્રી. નયવીંશ ભશે તાનુાં ભન્તવ્મ વાચુાં ઠયે ત ભાનલજાતનુાં કલ્માણ થઈ જામ.
ભટ ગુાંડ, ફદભાળ, ધનતી, યાજકાયણી કે ઉચ્ચ અભરદાય તથા વાભાન્મ
અને ગયીફ ભાણવ એકફીજાને વયખા ગણે અને એકફીજાની વાભે રટકાાં
કયે ; અથાાત્ ઉષ્ભાુણા વ્મલશાય કયે અને એકફીજાને અનુકુ થઈને લતે અને
પ્રેભ કયે – શ્રી. ભશે તાજીની આ ાંક્તીઓ ખયા અથાભાાં ચયીતાથા થામ ત
ૃથ્લી સ્લગા ફની જામ.
ઈતીશાવ વાક્ષી છે કે શ્રી. નયવીંશ ભશે તાજીના જીલનભાાં બગલાને
તેભનાાં ઘણાાં કાભ ઉકેલ્માાં શતાાં. આળા યાખીએ કે આલડા ભટા બક્તની
લાણી ભાનલજાતને પે અને આણા જ ેલા ાભય ભનુષ્મને શ્રદ્ધાન દીક
જરત યાખલા શલાતીમાાં ન ભાયલા ડે. ખયે ખય જો દયે ક ળુ–પ્રાણીભાાં યશે ર
બ્રષ્ઢ એકફીજા વાભે રટકાાં કયતુાં દેખાઈ જામ ત બાાંગીને બુક્ક થઈ ગમેર
ભ્રભ પયી ાછ અવર સ્થીતીભાાં આલી જામ અને એલ લજ્ર જ ેલ ભજફુત
ફની જામ કે બલીષ્મભાાં ક્માયે મ બાાંગે જ નશીં.
લાચકભીત્ર! રેખકને ઉયક્ત વનાાંઓ વાકાય થલાની ઝાંખના
અને ખ્લાશીળ છે, જ ેથી ભ્રભ બાાંગ્મા છીની બાાંજગડભાાંથી છુ ટી ળકામ અને
ઉય દળાાલેર છ પ્રકાયની વભસ્માઓભાાંથી છુ ટકાય ભી ળકે.
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ઉય દળાાલેર ાાંચ અેક્ષાઓ અવ્મલશારુ, અલાસ્તલીક કે અળક્મ
નથી, પક્ત બુતકાને વજીલન કયલાની ભાગણી છે. યચા અને ચભત્કાય
લગેયેની ફન્ધ ડી ગમેરી કેટરીક ‘બક્ત વશામ મજના’ ુનજીાલીત કયલાની
આળા યાખલી અસ્થાને ન ગણામ.
લશારા લાચકભીત્ર! એક ખાનગી લાત કાનભાાં કશી દઉં! આ વશુ
વાચા સ્લજન જ છ આનાથી ળુાં છુ ાલલાનુાં શમ? ભને 60 લા થમાાં છે,
એટરે ક્રીકેટની બાાભાાં કશાંુ ત ભૅન્ડેટયી ઓલવા ળરુ થઈ ગઈ ગણામ અને
ગભે ત્માયે લીકેટ ડી ળકે. ઉંડેઉંડે એલી આળા ખયી કે ઉય દળાાલેર ભાયી
અેક્ષાઓ વાંતામ ત લીકેટ ડ્યા શે રાાં ‘ઘયલાવી’ થામ અને ભૃત્મુ
ાભલાને ફદરે ‘ધાભભાાં જલાન’ રાબ ભે. જો આભ થામ ત ભાયી
શ્રદ્ધાાંજરીન ફીજો ભુવદ્દ ણ ભેં તૈમાય જ યાખ્મ છે અને તેન ઉમગ
કયલા ભાયા ુત્રને વુચના આી છે.
ફદરામેરા વાંજોગભાાં ફદરામેર શ્રદ્ધાાંજરીના ભુવદ્દા ઉય એક
નજય કયી ભાયા ુસ્તકને અશીં લીયાભ આીએ :

શ્રદ્ધાાંજરી
અભાયા ધભાપ્રેભી બાઈ શ્રી. ઘનશ્માભ ઉપે બાનુળાંકય એભ. દલે
પ્રબુસ્ભયણ કયતાાં–કયતાાં તા. 00/00/000ના યજ બગલાનના ધાભભાાં ગમા છે.
વદ્ગતના ભક્ષાથે ‘શ્રીભદ્ બાગલત’કથાનુાં આમજન ણ કયે ર છે,
જ ેથી વલા ધભાપ્રેભી બાઈ–ફશે નને કથાભૃતનુાં યવાન કયલા શાદીક નીભન્ત્રણ છે.

…દલે યીલાય…

●●●
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રેખક શ્રી. ફી. એભ. દલેનાાં ુસ્તક
‘પ્રલીણ પ્રકાળન પ્રા. રી.’, યાજકટ દ્વાયા પ્રકાળીત ુસ્તક :
01

ઈશ્વયનુાં અનુવાંધાન

નલેમ્ફય, 2011

02 કાફા શમ કે કાળી, ધભાની લચ્ચે ભાનલતા પ્માવી નલેમ્ફય, 2011
03 જીન્દગીને જાણલી કે ભાણલી?

નલેમ્ફય, 2011

04 પ્રેભ દેલ બલ:

નલેમ્ફય, 2011

05 ઘડીમાાંઘયથી ઘયડાાંઘય

નલેમ્ફય, 2011

06 અન્ધશ્રદ્ધાની આાંધી

નલેમ્ફય, 2011

07 ાયકી થાણ નશીં, પ્માયકી થાણ છે દીકયી

નલેમ્ફય, 2011

08 જલે તેલુાં ેય

નલેમ્ફય, 2011

09 આસ્તીકતાની આયાય

જુ રાઈ, 2013

10

આસ્તીકતાની ેરેાય

જુ રાઈ, 2016

11

ભ્રભ બાાંગ્મા છી...

ઓક્ટફય, 2016

12

અન્ધાયી જ ેરભાાં કેદીનુાં અજલાુાં

જુ રાઈ, 2017

શ્રી. આય. વી. આદ્રજા, જ ેરય ગૃ–1, ભધ્મસ્થ જ ેર, લડદયા
દ્વાયા પ્રકાળીત ુસ્તક :
13

અાંગ્રેજી અઘરુાં નથી

જાન્મુઆયી, 2011

ગુજયાત વાશીત્મ અકાદભી, ગાાંધીનગય દ્વાયા પ્રકાળીત ુસ્તક :
14

કાયાગૃશભાાં કરયલ (કાવ્મવાંગ્રશ)

ભ્રભ બાાંગ્મા છી…

જુ રાઈ, 2011
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રેખક શ્રી. ફી. એભ. દલે દ્વાયા પ્રકાળીત ુસ્તક :
15

જ ેર લશીલટને સ્ળાતા કામદાઓ ઉડતી નજયે

ડીવેમ્ફય, 2011

શ્રી. એ. ફી. કાંફડીમા, ઈ/ચા અધીક્ષક, જીલ્લા જ ેર, જુ નાગઢ
દ્વાયા પ્રકાળીત ુસ્તક :
16

અાંગ્રેજી અાંગ્રેજી યભીએ

એપ્રીર, 2012

●●●
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અન્તીભ ટાઈટર ેજ
દયડીભાાં દેખાતા વાન ભ્રભ બાાંગી ગમા છી ચુ ક્માાં યશે લામ છે?
અને
શયખદુડા થઈને ફધાને કશે લા જાઓ ત ક્માાં કઈનાથી વશે લામ છે?
ફશુ ભડુાં વભજામુાં કે ફીજાને વભજાલલાની રામભાાં ખટા ધડીકા જ રેલામ છે.
અને
બુરાઈ જ ગમુાં કે બીંત વાથે ભાથુાં છાડ ત રશીરુશાણ જ થલામ છે.
વત્મદળાન ભાટે અયીવ ધયનાય વાથે જાણે કે આબડછેટ યખામ છે.
અને
દયડીને વા વભજી ડયલાનુાં ચારુ યાખલા ભાટે શઠાગ્રશ વેલામ છે,
અરગ અબીપ્રામ ધયાલનાયની ભાથે આકયી વજા ભાંડયામ છે.
અને
વૉક્રેટીવ જેલાને ણ ઝેય ીલા ભજફુય કયામ છે.
‘તભાયી લાત વાચી છે’ તેભ કશે નાયા ડફર યરભાાં દેખામ છે
અને
દુધ અને દશીંભાાં ગ યાખીને તાનાથી જ તે બયભામ છે.

– ફી. એભ. દલે

સમાપ્ત
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