
જોવામાાં લાગે વામણા સાર ઘણો ગાંભીર 

ઋષિ ચ િંતનના સાાંષનધ્યમાાં                                                                 http://rushichintan.com 

૧.  સત્કાર્ય કરવ ાં એ જ સાચો સાંન્ર્ાસ 

છે. 

બાંગાળના પ્રસસદ્ધ નાટર્કાર ગગરીશ ઘોષને 

જગન્માતાનો સાક્ષાત્કાર કરવાની ધનૂ આવી 

હતી. તેઓ કલાકો સ ધી કાલીઘાટના માંદિરમાાં 

બેસી રહતેા હતા. ૫ણ તેમને તે પાષાણ 

પ્રસતમામાાં માતાના િશયન થર્ા નહીં. એક 

દિવસ, બે દિવસ, ચાર દિવસ વીતી ગર્ા ૫ણ 

કૃપાન ાં એક દકરણ તેઓ પામી શક્યા નહીં. 

તેઓએ માંદિર જવાન ાં છોડી િીધ ાં. પોતે જાણે એક ખાંડમાાં પરૂાઈ ગર્ા અને સવષર્માાં 

ગચિંતન કરવા લાગ્ર્ા. ગચિંતન કરતાાં, તેઓ એ ૫દરણામ ઉ૫ર ૫હોંચ્ર્ા કે તેઓ એક 

સાાંસાદરક જીવન જીવા રહ્યા છે, ઈશ્વરના સાક્ષાત્કાર માટે વૈરાગ્ર્ જરૂરી છે, ગહૃત્ર્ાગ 

જરૂરી છે, સાાંસાદરક જવાબિારીઓનો ત્ર્ાગ જરૂરી છે. 

સાંન્ર્ાસ ગ્રહણ કરવા માટે ગ ર ની શોધ શર  કરી. ગગદરશ ઘોષન ાં પ્રબ દ્ધ મન-મગજ િરેક 

ભગવાાં વસ્ત્ર ધારી સાધ  બાવાન ેપોતાના માગયિશયક સ્વીકારી શકે તેમ ન હત  ાં. જે જાતે 
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અંિરથી દ બયળ હોર્ તે બીજાને ક્યાાંથી આત્મબળ આપી શકે ? જેમ કે રાંગેલ ાં સશર્ાળ. 

સસિંહ ઓછો બની જાર્. એવી એક જ મહાન સવભસૂત શ્રી રામ કૃષ્ણ ૫રમહાંસ હતા, જેમણે 

જગન્માતાનો સાક્ષાત્કાર થર્ો હતો. નર માાંથી નારાર્ણ બનવાની ઉચ્ચસ્તરીર્ સાધનામાાં 

તેઓ સફળ થર્ા હતા. ૫રમહાંસ િેવ તો દિવાંગત થર્ા હતા. ગગરીશને તેમની સહધસમિણી 

શ્રીમતી શારિા મગણ, આ સાંબાંધમાાં થોડીક સલાહ આપી શકે તેમ હતી. 

મા શારિા મગણ, ૫રમહાંસ િેવનાાં બાકી રહલેાાં કામ પરૂાાં કરવામાાં લાગી ગર્ા હતાાં. 

તેમની લગાવેલી આમ્ર ક ાંજને તેઓ પોતાની સ્નેહ સ ધા વડે સસિંચન કરતા હતા. તેમાાં 

સવવેકાનાંિ જેવા કલ્પ વકૃ્ષની સાંભાળ લેવાતી, જેમણે સવશ્વને નવજીવન પ્રિાન કરવાવાળો 

માગય બતાવ્ર્ો. પોતાના હૃિર્ને તેઓએ જગન માતાની જેમ સવસ્તતૃ કર્ો હતો. તેમની 

િેખભાળ નીચે કેટલાાંક સાંતાનો વહેંચાઈ ગર્ા, જેમાાંથી રામ કૃષ્ણ સમશનની સ્થા૫ના થઈ 

શકી. 

ગગરીશ મા શારિામગણને મળવા જર્ રામ વાટી ૫હોંચ્ર્ો. તેઓએ તેમન ાં ખડખડ હસતા 

અને અપવૂય આત્મીર્તાથી સ્વાગત ક્ ું, જાણે વષોથી છૂટા ૫ડેલા પ ત્રને જોઈને માતામાાં 

આનાંિ ઊભરાર્ો હોર્. તેઓના ચહરેા ઉ૫ર અપવૂય તેજ, હાસ્ર્માાં જીવનભરનો શ્રમ હરી 

લેવાની શદકત, સાિાઈ અને સ્વચ્છતામાાં ફૂલો જેવી મધ દરમા જોઈ ગગરીશને એમ જ 

લાગ્્ ાં કે ધરતી માતાના જેવી જ સવભસૂતઓ આ નારીમાાં આવી એકસત્રત થઈ છે. 
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એક જ દિવસના સાસિઘ્ર્માાં તેઓને એવી સ્વગીર્ અન ભસૂત મળી કે તેઓ પોતાન ાં 

મ ાંતવ્ર્ કહવેાન ાં જ ભલૂી ગર્ા.  મા શારિામગણએ પોતે ભોજન બનાવી તેમને જમાડર્ા, 

તેમના ગાંિા ક૫ડા પોતે ધોર્ા. તેમણે તેની ૫થારી કરી અને જાતે જમીન ઉ૫ર એક 

ચટાઈ પાથરી બેસી ગર્ા. હવે ગગરીશથી રહવેા્ ાં નહીં, તે પછૂવા લાગ્ર્ો, "મા, તમે આ 

બધ ાં શા માટે કરો છો ? હ ાં ૫થારીમાાં સઈૂ જાવ ાં અને આ૫ નીચે ચટાઈ ૫ર સઈૂ જાવ શ ાં તે 

મને શોભા આપે છે ?" 

"ગગરીશ ! ત  ાં મારો િીકરો છે. મા તો પોતાના િીકરા માટે બધ ાં જ સહન કરવામાાં સ ખનો 

અન ભવ કરે છે." વાત ચાલતી હતી, ત્ર્ાાં તેઓએ પછૂી નાખી, પોતાના મનની વાત, 

સાંન્ર્ાસી બનવાની વાત. શારિામગણએ કહ્ ાં. "હજ  સ ધી તને સમજણ નથી ? ત ાં શ ાં 

ત્ર્ાગી િેશે ? શ ાં ત  ાં જે કામ કરે છે તે ઈશ્વરની ભદકત નથી ? પોતાના અહમન ે એટલો 

સવકસસત કરો કે તે સવશ્વમાનવને સમેટી લે. ૫છી તારાથી કોઈ દ ષ્કમય જ થઈ શકશે નહીં. 

જે સારાાં કામ ત  ાં કરશે, તેનાથી ઈશ્વરનો બગીચો સ ાંિર સ સજજજત બનશે. આ જ સાચી 

ઈશ્વર ભદકત છે, સાચો સાંન્ર્ાસ છે" 

મા શારિામગણએ જે કહ્ ાં તે તેમણે પોતાના આચરણમાાં ૫હલેેથી કરી ચકૂર્ા હતા. 

ગગરીશ, તે દિવસથી લોક-માંગળના કામમાાં જોડાર્ા.  
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( ્ .સન.ર્ો. જ લાઈ-૧૯૭૨ માાંથી )  

 

૨. સનભયર્તા જ સાચો ધમય છે 

નાના નરેન્રને પોતાના બાળ૫ણમાાં એક રમત ખબૂ જ સપ્રર્ હતી. તે પોતાના સમત્રોને 

લઈને પાસેના બગીચામાાં જતો અને ખબૂ જ ૫ત્તાવાળા આંબાના ઝાડની એક મોટી ડાળી 

ઉ૫ર ઊંઘો લટકી જતો હતો. સમત્રો નીચે ઊભા રહતેા અને જાતજાતની રમત રમતાાં હતા. 

બગીચાના માળીને ડર રહતેો કે ક્યાાંક નરેન્ર તે ઝાડ ઉ૫રથી નીચે ૫ડી જાર્ હાથ ૫ગ 

ભાાંગી ના નાખે. તેથી તેણે બધાાં બાળકોને એકઠાાં કરી કહ્ ાં, "જ ઓ તમે બધાાં આ ઝાડ 

નીચે રમતાાં નહી. ત્ર્ાાં એક બ્રહ્મ રાક્ષસ રહ ેછે. જો તે કિાચ નારાજ થઈ જશે તો તમને 

બધાને ખાઈ જશે." 

"બાબા, બ્રહ્મ રાક્ષસ એ કાંઈ વસ્ત   છે ? નરેન્રએ જજજ્ઞાસાથી પછૂ્ ાં." 

"જે લોકો કોઈ દ ઘયટનાથી મરી જાર્ છે અથવા તેમના દ શ્મનો વડે ખરાબ રીતે મારી 

નાખવામાાં આવે છે, તેઓ અકાળે મરવાથી ભતૂ બની જાર્ છે. અકાળ અવસાનથી 

તેઓના આત્મા અહીં તહીં ભટકતો રહ ે છે અને લોકોને હરેાન કરે છે." માળી એ કહ્ ાં. 
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તો આ ઝાડ નીચે કોણ મરી ગ્ ાં હત  ાં અને તેની હત્ર્ા કોણે કરી હતી." 

"એની તો મને ખબર નથી, બેટા " 

"તો ૫છી તમને ક્યાાંથી ખબર છે કે નહીં બ્રહ્મ રાક્ષસ રહ ેછે." 

"લો કહ ેછે." 

"લોકો કહ ેછે, ૫ણ તમે ક્યારેર્ તેને જોર્ો છે" -નરેન્ર એક ૫છી એક પ્રશ્નો પછૂતો હતો. 

આ પ્રશ્નો સાાંભળી માળી ગભરાઈ ગર્ો, કારણ કે તે એક પ્રશ્નનો જવાબ આપે ત ે૫હલેાાં 

બીજો પ્રશ્ન તૈર્ાર મળતો હતો. તેથી ગભરાતો તે બોલ્ર્ો, "નરેન્ર તારી વાતોથી તો 

ભગવાન જ જીતે. હ ાં તો ફકત એટલ ાં જ કહી િઉં છાં કે ત  ાં તે ઝાડ નીચે રમત રમતો નહી. 

કાલે કશ ાંક થાર્, બ્રહ્મરાક્ષસ તને કશ ાંક કરી િે તો હ ાં કશ ાં જાણ ાં નહીં." 

"સાર , સાર  બાબા, નહીં રમીએ. આટલાાં બધા નારાજ કેમ થાઓ છો ?" નરેન્રએ કહ્ ાં 

અને પોતાના સમત્રોને લઈને ભાગી ગર્ો. 

તે દિવસે સાાંજના નરેન્ર ઘેરથી ભાગી ગર્ો. ૫હલેા તો ઘરનાાં બધાએ માન્્ ાં તે અહીં 

ક્યાાંક રમતો હશે. ૫ણ સમર્ ૫સાર થતાાં ગચિંતા થઈ કે તે તોફાની છે, ક્યાાંક કોઈ દ ઘયટના 

થઈ ના હોર્, આ ભર્ બધાને સતાવવા લાગ્ર્ો. શોધખોળ શરૂ થઈ. નરેન્રના સમત્રોને ઘેર 
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તપાસ કરી. નાના સમત્રો તો બધા સઈૂ ગર્ા હતા. આટલી મોડી રાત સ ધી બાળકો ક્યાાંથી 

જાગતા હોર્ ? તેમ છતાાં બધાને ઉઠાડીને પછૂવામાાં આવ્્ ાં કે નરેન્રને ક્યાાંર્ જોર્ો છે ? 

બધાએ એક જ જવાબ આપ્ર્ો - ક્યાાંર્ નહીં. આ બાળકોના વાલીઓ ૫ણ ગચિંતા કરવા 

લાગ્ર્ાાં, કારણ કે ચાંચળ અને તોફાની હોવાને લીધે નરેન્ર તેઓને ૫ણ પોતાના બાળકોની 

જેમ સપ્રર્ હતો. એટલે તેઓની ઊંઘ ઉડી ગઈ અને તેઓ ૫ણ શોધખોળમાાં લાગી ગર્ા. 

નરેન્રના સ્વભાવથી ૫દરગચત કોઈ એક વદૃ્ધ વ્ર્ક્તતએ પછૂ્ ાં, "શ ાં નરેન્રને કોઈએ કોઈ 

કામ કરવા માાંથી રોક્યો હતો ?" 

"ના, ના, તેને રોકવાથી તે માને છે ક્યાાં ?" નરેન્રના કોઈ નજીકના સાંબાંધીઓએ કહ્ ાં. 

બાળકોને પછૂતાાં ઉ૫રના બનાવની વાત મળી અને તે વદૃ્ધ અંિાજ લગાવીને તે 

બગીચામાાં ૫હોંચ્ર્ા અને તે આંબાના ઝાડની નીચે જઈ રોકાર્ા. જેમાાં માળીએ 

બ્રહ્મરાક્ષસનો સનવાસ બતાવ્ર્ો હતો. અને જોરથી બમૂ પાડી "નરેન્ર ઓ નરેન્ર". 

"હ ાં અહીં છાં, બાપ ," ઉ૫રથી નરેન્રની અવાજ આવ્ર્ો. 

"નીચે ઊતરો બેટા, બધા લોકો કર્ારનાર્ હરેાન થાર્ છે." અને નરેન્ર ્ર્ારે નીચે 

આવ્ર્ો ત્ર્ારે તેને પછૂ્ ાં કે તે ત્ર્ાાં શ ાં કરતો હતો ? નરેન્રએ બતાવ્્ ાં, "બ્રહ્મરાક્ષસની રાહ 

જોતો હતો. હ ાં તેને મળવા ઈચ્છાં છાં." 
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"ચાલો, ઘેર જઈ સઈૂ જાઓ, અહીં કોઈ રાક્ષસ રહતેો નથી. માળીએ તને ખોટ ાં કહ્ ાં." અને 

નરેન્રને ઘેર લાવવામાાં આવ્ર્ો. સત્ર્ને જાણવા માટે સમસપિત તે સનભયર્ી જજજ્ઞાસ  આગળ 

વધીને સ્વામી સવવેકાનાંિના નામથી સવશ્વસવખ્ર્ાત થર્ા, જેમણે બધા ધમોમાાં તત્વોનો 

સાર એક શબ્િમાાં કહર્ો, "સનભયર્તા સાચો ધમય છે." 

( ્ .સન.ર્ો. જ ન-૧૯૭૫ સાંકગલત )  

3. સાંઘષયથી ગભરાઓ નહી-સફળતા ૫ગમાાં આળોટશ ે

અમેદરકાન ાં પ્રસસદ્ધ શહરે સશકાગો છે. ઠાંડીના તે દિવસોમાાં શહરેના ભીડ વાળા રસ્તે 

ઉ૫રઓછી અવરજવર િેખાતી હતી. સડક ઉ૫ર જે કોઈ અમદેરકન ૫સાર થતો જોવા 

મળતો હતો, તે િરેકે લાાંબો ગરમ કોટ ૫હરેેલો હતો અને માથા ઉ૫ર ટોપો ૫હરેેલા હતો. 

હોટલો અને રેસ્ટોરન્ટો પરેૂપરૂી ભરેલી હતી. લોકો ગરમ વસ્ત  ઓ ખાઈ પીને ઠાંડીને 

ઉડાડવાનો પ્રર્ત્ન કરતા હતા. 

આવી ઠાંડીમાાં એક ભારતીર્ સાંન્ર્ાસી બોસ્ટનથી આવતી રેલગાડીમાાં સશકાગો સ્ટેશને 

ઉતર્ાય. ક૫ડાાં ભગવા રાંગના હતા. માથા ઉ૫ર ૫હરેેલી પાઘડીનો રાંગ ૫ણ ભગવો હતો. 

સવગચત્ર વેશભષૂાને જોઈને અનેક ર્ાત્રીઓની દૃષ્ષ્ટ તેમના તરફ હતી. તેઓ િરવાજા પાસે 

૫હોંચ્ર્ા. લાાંબા ઝભ્ભામાાં ખીસામાાંથી દટદકટ બહાર કાઢીને દટદકટ કલેતટરને આપી િીધી 
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અને પ્લેટફોમયની બહાર આવી ગર્ા. તેમને જોનારાઓની ભીડ વધવા લાગી હતી. ભીડ 

માાંથી  કોઈએ પછૂ્ ાં, "આ૫ ક્યાાંથી આવો છો ?" 

"બોસ્ટનથી, ૫ણ ભારતમાાં રહ ાં છાં." 

"અહીં કોને મળવ ાં છે ?" 

"ડૉતટર બેરોજને." 

કોણ ડૉતટર બેરોજ." 

સાંન્ર્ાસીએ પોતાના ઝભ્ભા ખીસામાાં હાથ નાાંખ્ર્ો ૫ણ હાથમાાં કાંઈ આવ્્ ાં નહીં. 

"કેમ શ ાં થ્ ાં ?" 

"હ ાં ડૉતટર બેરોજના નામનો બોસ્ટરથી પ્રોફેસર જે.એચ. રાઈટનો એક ૫ત્ર લાવ્ર્ો હતો, 

તેના ઉ૫ર સરનામ ાં લખેલ ાં હત  ાં, ૫ણ તે ૫ત્ર ક્યાાંક રસ્તામાાં ગ મ થઈ ગર્ો લાગે છે." 

િશયકો તેમની વાત સાાંભળીને હસવા લાગ્ર્ા. ભીડ ધીરેધીરે ઓછી થવા લાગી. સાંન્ર્ાસી 

હવે એકલાાં રહી ગર્ા. નજીકથી ૫સાર થતા એક સશગક્ષત માણસને ઊભા રાખી સાંન્ર્ાસીએ 

પછૂ્ ાં, "શ  તમે મને ડો. બેરોજના ઘરન ાં સરનામ ાં બતાવી શકશો ?" 
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તેઓ સાાંભળ્ ાં ના સાાંભળ્ ાં કરીને પોતાની આંખો ૫ટ૫ટાવતા આગળ જવા લાગ્ર્ા. 

સાંન્ર્ાસી સ્ટેશનથી હિ ૫સાર કરી મ ખ્ર્ રસ્તા ઉ૫ર ચાલવા લાગ્ર્ા. તેમની નજર બાંને 

બાજ  લાગેલા સાઈનબોડય ઉ૫ર હતી. ક્યાાંક ડો. બેરોજના નામન ાં બોડય જોવામાાં આવે. 

એટલામાાં સ્કૂલ માાંથી છૂટેલાાં બાળકોના એક સમહૂ ેતેમને ઘેરી લીધા.  બાળકોએ આવી 

રાંગીન વેશભષૂા વાળા સાંન્ર્ાસીને ક્યારેર્ જોર્ા ન હતા. આગળ સાંન્ર્ાસી અને પાછળ 

બાળકો અવાજ કરતાાં  ચાલતાાં હતા. 

શોધતા શોધતાાં સાાંજ ૫ડી ગઈ. પરૂા સરનામાાં સવના આટલાાં મોટા શહરેમાાં કોઈ વ્ર્દકતને 

મળવ ાં સરળ કામ નથી. ઠાંડી વધવા લાગી હતી. ઠાંડીની લહરે ચાલવા લાગી. સાંન્ર્ાસીની 

પાસે ગરમ  ક૫ડાાં હતા નહીં. તેઓએ બે દિવસથી ભોજન લીધ ાં ન હત  ાં. પોતાની પાસે 

કોઈ પૈસા ન હતા. સવચારેલ ાં કે સશકાગો ૫હોંચી તેઓ ડો. બરેોજના અસતસથ બનશે. ૫ણ 

ક્યારેક ક્યારેક સવચારેલ ાં કામ ક્યાાં થાર્ છે ? 

તેઓએ સામે એક મોટી હોટલ જોઈ. ફકત રાત કાઢવી હતી. તેઓ હોટલ તરફ ચાલવા 

લાગ્ર્ા. ૫ગસથર્ા ચઢતાાં જ ચોકીિારે અટકાવ્ર્ા, "તમે કોણ છો ?" 

"હ ાં રાતના અહીં રોકાવા માગ ાં છાં." 

"સનગ્રો લોકોને રહવેા માટે આ હોટેલમાાં જગા નથી." 
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"હ ાં ભારતીર્ છાં." 

"તમે કાળા છો. કાળા લોકો માટે આ હોટેલમાાં સ્થાન નથી." ચોકીિારે ખબૂ સખતાઈથી 

કહ્ ાં. 

સન્ર્ાસીના આગળ વધેલા ડગ ફરી સડકની તરફ ઉિાસ ચહરેે આગળ વધવા લાગ્ર્ા. 

બરફ ૫ડવા લાગ્ર્ો. ભખૂ્ર્ા સાંન્ર્ાસી ધ્રજૂવા લાગ્ર્ા. તેઓને લાગ્્ ાં કે આગળ એક ડગલ ાં 

૫ણ ચલાશે નહીં. આંખોમાાં અંધારા આવવા લાગ્ર્ાાં. જો તેઓ આગળ વધશે તો ૫ડી 

જવાશે. ૫ણ કરે શ ાં ? આગળ વધવ ાં તે તો તેના જીવનન ાં એકમાત્ર લક્ષ્ર્ હત  ાં. 

તેણે જો્ ાં કે તેઓ રેલવે માલ ગોિામની પાસે આવી ગર્ા છે. તે તરફ તેઓ આગળ 

વધતાાં ગર્ા. ગોિામ બાંધ થઈ ગ્ ાં હત  ાં. બહાર લાકડાન ાં એક મોટ ાં પેદકિંગ બોતસ રાખેલ ાં 

હત  ાં. પાસે જઈને જો્ ાં. બોતસ ખાલી હત  ાં. અંિર થોડ ાં ઘાસ ૫ડેલ ાં હત  ાં. ઉ૫ર ઢાાંકણ રાખેલ ાં 

હત  ાં. ભોજન માટે કોઈ વ્ર્વસ્થા થઈ નહીં ૫ણ ઠાંડીથી પોતાના શરીરન ાં રક્ષણ કરવાન ાં 

હત  ાં. તેઓ અંિરના ઘાસને એક તરફ કરી તેમાાં િાખલ ગર્ા, ઉ૫રન ાં ઢાાંકણ ઢાાંકી િીધ ાં. 

આખી રાત ઠાંડો ૫વન ફૂાંકાતો રહ્યો. ૫વન ્ર્ારે સતરાડોમાાંથી અંિર િાખલ થતો ત્ર્ારે 

સાંન્ર્ાસી ધ્રજૂી ઊઠતા હતા. જેમ તેમ રાત ૫સાર થઈ. બૉતસ માાંથી સાંન્ર્ાસી બહાર 

આવ્ર્ા. શરીર અક્કડ થઈ ગ્ ાં હત  ાં. સડકની ધાર ૫ર બેસી ગર્ા અને પરૂી રીતે 
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ભગવાનની ઇચ્છા ઉ૫ર છોડી િીધ ાં. પોતાની જરૂદરર્ાતને માટે એક સાંન્ર્ાસીએ હાથ 

લાંબાવવો તો ૫ડે. 

તેઓ જર્ાાં બેઠાાં હતા ત્ર્ાાં, અચાનક તેની સામેના મકાનનો િરવાજો ખલૂ્ર્ો. એક સ ાંિર 

સ્ત્રી બહાર આવી. તે સાંન્ર્ાસીની પાસે આવી અને પછૂવા લાગી., "સ્વામીજી, અહીં તો 

સવયધમય સાંમેલન થવાન ાં છે, શ ાં આ૫ તેમાાં ભાગ લેવા ૫ધાર્ાય છો ? આ૫નો ૫દરચર્ 

આ૫શો ?" 

"માર ાં નામ સવવેકાનાંિ છે. હ ાં ભારતથી આ સાંમલેનમાાં ભાગ લેવા આવ્ર્ો છાં. મને 

બોસ્ટનથી પ્રોફેસર જે.એચ. રાઈટે એક ૫ત્ર ડૉતટર બેરોજ ઉ૫ર લખી આપ્ર્ો હતો. તે 

ક્યાાંક ખોવાઈ ગર્ો છે. મારી પાસે કોઈ ૫દરચર્ ૫ત્ર નથી." 

તે મદહલા સ્વામીજીને ખબૂ સન્માન સાથે પોતાને ઘેર લઈ આવી. તેણે સન્ર્ાસી માટે 

ભોજન, ગરમ ક૫ડાાં અને રહવેાની પ રી વ્ર્વસ્થા કરી. બીજા દિવસે સવયધમય સાંમેલનના 

કાર્ાયલર્માાં જઈ ૫દરચર્ કરાવ્ર્ો. 

૧૧, સપ્ટેમ્બર,૧૮૯૩નો દિવસ તે સાંન્ર્ાસીના જીવનમાાં સવશેષ મહત્વનો દિવસ હતો. 

્ર્ારે સશકાગોના સવયધમય સાંમેલનમાાં તેઓન ાં ભાષણ થ્ ાં, હજારો શ્રોતાઓ માંત્રમ ગ્ધ 

બન્ર્ા. હવે પ્રત્ર્ેક અમેદરકાવાસીની જીભ ઉ૫ર તેઓન ાં નામ હત  ાં. આ તે વ્ર્દકત હતી કે 
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જેણે એક રાત કાઢવા માટે અહીં તહીં ભટકવ ાં ૫ડ્ ાં અને આજે લોકોના હ્રિર્માાં પોતાન ાં 

સ્થાન બનાવી િીધ ાં. અનેક અખબારોના જ િા જ િા પાનાાં ઉ૫ર તેઓન ાં ભાષણ છપાવા 

લાગ્્ ાં. તે નગરમાાં જ િા જ િા સ્થાને અનેક મોટા ગચત્રો લગાવાર્ાાં, જેની નીચે મોટા 

અક્ષરોથી લખા્ ાં "સ્વામી સવવેકાનાંિ." 

ખરેખર ભારતીર્ ધમય અને િશયનની ધ્વજાને િેશની સીમાની બહાર દૂર િેશો સ ધી 

૫હોંચાડનારા સ્વામી સવવેકાનાંિની સેવાઓને ભલૂી શકાર્ તેમ નથી. 

( ્ .સન.ર્ો. ફેબ્ર આરી - ૧૯૭૬ માાંથી સાંકગલત )  

૪. સાંન્ર્ાસી કોણ ? 

તે દિવસોમાાં સ્વામી સવવેકાનાંિ ભારત ભ્રમણને માટે નીકળર્ા હતા. તે ક્રમમાાં ફરતા ફરતા 

એક દિવસ તેઓ હાથ રસ ૫હોંચ્ર્ા. ભખૂ અને થાકથી તેઓની હાલત ખરાબ થઈ રહી 

હતી. થોડાક આરામ માટે તેઓ એક ઝાડ નીચે આડા ૫ડર્ા. 

અર ણોિર્ થઈ ગર્ો હતો. તેના સોનેરી દકરણો સ્વામીજીના તેજસ્વી ચહરેા ઉ૫ર ચડીને 

તેઓને ક્રાાંસત વાન બનાવી રહ્યાાં હતાાં. તે સમર્ે એક ્ વક ત્ર્ાાંથી નીકળર્ો. સ્વામીજીના 

તેજસ્વી ચહરેાને જોઈને અચકાર્ો. તે કાાંઈક બોલે, તે ૫હલેાાં તેઓની આંખો ખલૂી ગઈ 
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અને એક મદૃ  હાસ્ર્ વેરી િીધ ાં. પ્રત્્ તરમાાં ્ વકે હાથ જોડી િીધા અને આગ્રહ ભર્ાય 

સ્વરમાાં કહ્ ાં " આ૫ થોડાક થાકેલા અને ભખૂ્ર્ા લાગો છો. જો આ૫ને મ શ્કેલી ન હોર્ તો, 

ચાલીને મારે ત્ર્ાાં સવશ્રામ કરો." 

કશ ાં જ કહર્ા સવના સ્વામીજી ઊઠી ગર્ા અને ્ વકની સાથે જવા માટે તૈર્ાર થઈ ગર્ા. 

ચાર દિવસ સવતી ગર્ા. નરેન્ર બીજે જવાની તૈર્ારી કરવા લાગ્ર્ા, તે વખતે તે ્ વક 

તેઓની સામે આવી ઊભો. નીકળવાની તૈર્ાર કરતા જોઈ તેણે પછૂ્ ાં "શ ાં આ૫ આ સમર્ે 

પ્રસ્થાન કરશો ?" 

"હા, આ સમર્ે જ." જવાબ મળર્ો. 

" તો ૫છી, મને ૫ણ સાંન્ર્ાસીની િીક્ષા આપીને આ૫ની સાથે લઈ જાઓ, હ ાં ૫ણ સાંન્ર્ાસી 

બનીશ." 

સ્વામીજી હસી ૫ડર્ા, કહવેા લાગ્ર્ા "સાંન્ર્ાસ અને સાંન્ર્ાસીનો અથય જાણે છે ?" "જી હા, 

સારી રીતે જાણ ાં છાં, સાંન્ર્ાસ તે છે જે મોક્ષની તરફ પ્રેરે અને સાંન્ર્ાસી તે છે જે મ દકતની 

ઇચ્છા કરે." 

"કોની મ દકત?" "પોતાની, સાધકની" ત  રત જ જવાબ મળર્ો. 
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સ્વામીજી ખડખડાટ હસી ૫ડર્ા અને બોલ્ર્ા, "ત ાં જે સાંન્ર્ાસની ચચાય કરે છે તે સ ાંન્ર્ાસ 

નહીં, ૫લાર્નવાિ છે. સાંન્ર્ાસ ક્યારેર્ એવો ન હતો, અને ન એવો થશે. ત  ાં આ ૫સવત્ર 

આશ્રમને એટલો બધો નીચો ન બનાવીશ. તે એટલો બધો મહાન શદકત શાળી છે કે 

્ર્ારે તેનો આત્મા જાગશે, ત્ર્ારે તે બૉમ્બની માફક ધડાકો કરશે. ત્ર્ારે ભારત, ભારત 

(વતયમાન િર્ાજનક ભારત)ના રહતેાાં, એકવાર ફરીથી આખા સવશ્વને તેના ચરણોમાાં ૫ડી 

શાાંસતના સાંિેશની સવનાંતી કરવી ૫ડશે. આ વાત સનસિત છે. એમ કરવાથી કોઈ તનેે રોકી 

શકશે નહીં. આગળના દિવસોમાાં આ મથર્ા વગર રહશેે નહીં. હ ાં સ૫્ષ્ટ જોઈ રહ્યો છાં કે 

ભારતના ્ વા સાંન્ર્ાસી આ ઇરાિા માટે પણૂય સનષ્ઠાથી જોડાર્ા છે અને પોતાની સાંપણૂય 

ક્ષમતા સાથે મસૂતિમાન કરવામાાં કોઈ કસર છોડતા નથી. તેઓના પ્રર્ાસોથી ભારતના 

આત્માને જાગતો હ ાં જોઈ રહ્યો છાં અને તે નવસનમાયણ જોઈ રહ્યો છાં, જેની આ૫ણે સૌ 

લાાંબા સમર્થી પ્રતીક્ષા કરીએ છીએ." 

થોડ ાંક રોકાઈને તેઓ ફરી કહવેા લાગ્ર્ા " આ તે સાંન્ર્ાસ છે, જેના સામર્થર્યને આ૫ણે 

ભલૂી ગર્ા હતા. જેની જવાબિારી ભલૂાઈ ગઈ હતી. તેન ાં તાત્પર્ય આત્મમ દકત ક્યારેર્ 

હોર્ નહી. તે પોતામાાં ખોવાઈ જવાની, પોતાના સ ધી સીસમત રહવેાની પ્રેરણા આ૫ણને 

આ૫તો નથી, ૫ણ આત્મસવસ્તારનો ઉ૫િેશ આપે છે. આ માનવીની મ દકતન ાં નામ નથી, 

૫ણ સમાજની સવશ્વની, સમસ્ત માનવ જાસતની મ દકતનો ૫ર્ાયર્ છે. આ મહાન આશ્રમ 
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આ૫ણી બે ૫રાં૫રાઓને સાથે લઈને ચાલે છે- સાધ  અને બ્રાહ્મણની. સાધ  તે છે, જેણે 

પોતાને સાઘી લીધો છે, બ્રાહ્મણ તે છે, જે સવરાટ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે, તેની સ્વગય-

મદૂકતની વાત સવચારે છે. તારો સાંન્ર્ાસ, ગ ઠાઓ કાંિરાઓ-એકાાંતવાસ સ ધી મર્ાયદિત છે, 

૫રાંત   અમારો સાંન્ર્ાસ લોકસમ રાર્ન ાં નામ છે." 

વાણી થોડીક ક્ષણ માટે અટકી, તે ૫છી ફરી શરૂ થઈ. "બોલો ! તારે કર્ો સાંન્ર્ાસ જોઈએ 

? એકાન્તવાળો આત્મમ દકતનો સાંન્ર્ાસ અથવા સાધ -બ્રાહ્મણો વાળો સવયમ દકતનો સાંન્ર્ાસ 

?" 

્ વક સ્વામીજીના ચરણોમાાં ૫ડી ગર્ો અને બોલ્ર્ો "ના, ના, મારો આત્મમ દકતનો મહ 

ભાગી ગર્ો છે. મને એવો સાંન્ર્ાસ જોઇતો નથી. હ ાં સમાજની સ્વગયમ દકત માટે કામ 

કરીશ. જોવામાાં આવે તો સમાજમ દકત સવના માનવીની પોતાની મ દકત શક્ય નથી." 

્ વકના આ કથન ૫ર સ્વામીજીએ માથ ાં હલાવી સાંમસત પ્રગટ કરી. એક ક્ષણ માટે બાંને 

આંખો મળી, જાણે પ્રાણપ્રત્ર્ાપયણની પ્રદક્રર્ા ચાલી રહી હોર્. ૫છી ગ ર  તેને ઉઠાડીને 

ભેટર્ા અને કહ્ ાં "આજથી ત  ાં શરિ ચાંર ગ પ્તા નહીં. સ્વામી સિાનાંિ બન્ર્ો." ગ ર -સશષ્ટ 

બાંનેએ તે સમર્ે આગળની ર્ાત્રા માટે શરૂઆત કરી. ( ્ .સન.ર્ો. માચય- ૧૯૯૨ થી 

સાંકગલત )  
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૫. માનાાં આભષૂણો 

ઓગણીસમી સિીના દિવસોમાાં એક બાંગાળી પોતાના જીવનના આખરી દિવસો ગણી રહ્યા 

હતા. તેમન ાં નામ ઠાક રિાસ હત  ાં અને ક ટ ાંબમાાં ફકત ૫ત્ની અને એક બાળક હત  ાં. આ 

સીસમત ૫દરવારન ાં ભરણપોષણ ર્ોગ્ર્ રીતે થત  ાં ન હત  ાં. ઠાક રિાસ મદહને બે રૂસપર્ાની 

નોકરી કરતા હતા અને તેનાથી પોતાનાાં ક ટ ાંબન ાં ગ જરાન કરતા હતા અને છોકરાનો ખચય 

કાઢતા હતા. 

૫હલેાાં તો ઠાક રિાસને કલકતાની ગલીઓ અને સડકો ઉ૫ર ભટકવ ાં ૫ડેલ ાં. ક્યારેક બાંને 

સમર્ના ભોજનની તો ક્યારેક ફકત એક વખતના ભોજનની ગોઠવણ થતી. એવા ૫ણ 

કેટલાર્ પ્રસાંગો આવેલા કે ્ર્ારે ઘરમાાં કોઈના જમવામાાં એક રોટલી તો શ ાં એક િાણો 

૫ણ આવેલો નહીં. મા દ ુઃખી રહતેી, સપતા ૫રેશાન જણાતા અને પ ત્રન ાં ભસવષ્ર્ અસનસિત 

જણાત  ાં. 

આશાન ાં એક દકરણ હત  ાં કે ક્યારેક ભગવાન સાાંભળશે અને હજ  તે દકરણ ઊગવાનો સમર્ 

આવ્ર્ો લાગતો નથી. તેમ છતાાં ખબૂ ધૈર્યથી બાંને ૫સત-૫ત્ની રાહ જોતા હતા. પ ત્ર હજ  

સમજવા લાર્ક થર્ો ન હતો. 
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પ્રતીક્ષાની ઘડીઓ સમાપ્ત થઈ અને નસીબ જોગે તેઓ મેદિની પ ર જજલ્લાના એક 

ગામમાાં ૫હોંચ્ર્ા. ત્ર્ાાં ઠાક રિાસને મદહને બે રૂસપર્ાની નોકરી મળી. કશ ાં નહી તો થોડ ાંક 

મળ્ ાં. આ ભાવ થર્ો. ક ટ ાંબમાાં એક ઉત્સવ જેવા ઉલ્લાસ આવ્ર્ો અને માતા-સપતા અને 

પ ત્ર ત્રણેને એમ લાગ્્ ાં કે હમણાાં નહીં તો ક્યારેક દકરણ ફેંકનારો સરૂજ ઊગશે ક્યારે ? આ 

કાાંઈ નક્કી ન હત  ાં. ૫ણ ક્યારેક ઊગશે જ તેનો ઉ૫ર ત્રણેને પરૂો સવશ્વાસ હતો. 

આ ઉલ્લાસમાાં વષો વીતી ગર્ા અને એક દિવસ રાતના સમર્ે પોતાની માતાના ૫ગ 

િબાવતા પછૂ્ ાં, "મા, મારી ઇચ્છા છે કે હ ાં ભણીને મોટો સવદ્વાન બન ાં અને તમારી ખબૂ 

સેવા કર ાં." 

"કેવી સેવા કરશે" -પ ત્ર ભણવા લાગ્ર્ો હતો તેથી સહજે મનને મનાવવા, પ્રોત્સાહનના 

સ્વરોમાાં માએ પછૂ્ ાં. 

"મા, મે બહ  મ શ્કેલીના દિવસો ગ જાર્ાય છે. હ ાં તને સરસ ખાવાન ાં ખવડાવીશ, સારાાં ક૫ડાાં 

લાવીશ." પ ત્રને કાાંઈક ર્ાિ આવ્્ ાં "તારા માટે ઘરેણાાં ગબવડાવીશ." 

"હા બેટા, ત  જરૂર મારી સેવા કરીશ." - મા બોલી. 

"કેવાાં ઘરેણા - મા." 
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"મને ત્રણ ઘરેણા ખબૂ ૫સાંિ છ" - માએ બતાવ્્ ાં અને ઘરેણાન ાં વણયન કરવા લાગી. 

"૫હલે  ાં ઘરણ ાં  તો એ છે કે આ ગામમાાં કોઈ સારી સ્કૂલ નથી. ત   એક સ્કૂલ બનાવજે. 

અહીં િવાખાનાની અછત છે, ત ાં એક િવાખાન ાં ખોલાવજે અને ત્રીજ ાં ઘરેણ ાં એ છે કે ગરીબ 

અને અનાથ બાળકો માટે રહવેા ખાવા પીવા અને સશક્ષણ માટે વ્ર્વસ્થા કરવાની છે." 

પ ત્ર ભાવસવભોર થઈને માતાના ૫ગમાાં માથ ાં મકૂી િીધ  અને ત્ર્ારથી તેનામાાં એક એવી 

ધનૂ ભરાઈ કે તે પોતાના માતા માટે તે ત્રણે ઘરેણા બનાવવા માટે તનતોડ મહનેત 

કરવા લાગ્ર્ો. ખબૂ ભણી ગણીને સવદ્વાન બની ગર્ો અને કેટલાક મહત્વપણૂય સ્થાનો ઉ૫ર 

સન્ તત થઈ કામ ક્ ું. જેના વેત માાંથી સારી એવી રકમ મળતી હતી. ૫ણ તેણે પોતાના 

માતાના તે ત્રણ ઘરેણાાં સિૈવ ર્ાિ રહતેા અને તે સારી સ્કૂલ, ઔષધાલર્ અને સહાર્તા 

કેન્રો ખોલતા ગર્ા. 

એટલ ાં જ નહી, સ્ત્રીસશક્ષણ અને સવધવા લગ્નનાાં ઘરેણા ૫ણ પોતાની માતાને ચઢાવ્ર્ાાં. આ 

અસાધારણ ઘરેણાને આજીવન બનાવતા રહનેારા મહા માનવ બીજ ાં કોઈ નહીં, પાં. 

ઈશ્વરચાંન્ર સવદ્યાસાગર હતા, જેમની સ્મસૃતમાાં હવે મૈદિનીપ ર જજલ્લાના તે ગામમાાં 

સવશ્વસવદ્યાલર્ શરૂ થનાર છે. ( ્ .સન.ર્ો. નવેમ્બર - ૧૯૭૬ માાંથી સાંકગલત )  
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૬ મહનેતની કમાણી ખાઓ 

"માણસ જેટલ ાં કમાર્, તેટલ ાં જ ખાર્" આ આિશયને તેઓએ પોતાના જીવનમાાં ઉતારેલો 

હતો. બીજી દિનચર્ાયની જેમ તેઓ આ સનર્મને બરાબર પાળતા હતા. તેઓ મહનેતની જ 

કમાણી ખાતા હતા. 

તે દિવસોમાાં તેઓ આશ્રમમાાં રહતેા હતા. સતૂર કાાંતવામાાંથી જે કાાંઈ મળત ાં, તેમાાંથી જ 

ભોજનની વ્ર્વસ્થા થતી હતી. છેલ્લા ૧૫ દિવસથી સતૂરના એટલાાં જ પૈસા મળતા હતા 

કે જેમાાંથી મ શ્કેલીથી બાફેલા ચણા અથવા અડિની િાળ લઈ શકાર્. આશ્રમમાાં સામદૂહક 

ભોજનની વ્ર્વસ્થા હતી.  લોકોએ આગ્રહ કર્ો, "કેટલાક દિવસથી પરૂતો ખોરાક નહીં 

મળવાથી આ૫ન ાં સ્વાસ્ર્થર્ કમજોર થ્ ાં છે, આ૫ સમહૂમાાં ભોજન લેવાન ાં શરૂ કરો." ૫ણ 

તેઓ પોતાના વ્રત માાંથી ડગ્ર્ા નહીં. "પોતાની કમાણીમાાં સ ાંતોષ" ની જે ૫ગિાંડી ૫ર 

તેઓ ચાલતા હતા તે રાજ૫થ ઉ૫ર તેઓ આબરૂ ભેર ચાલતા હતા. 

આ સખતાઈ પાછળ તેઓનો હતે   એ હતો કે માનવી ૫દરશ્રમથી આજીસવકા ઊભી કરે. 

હરામન ાં ખાવાન ાં માનવીની શારીદરક જ નહીં, બૌદ્ધદ્ધક શદકતઓને ૫ણ પાાંગળી બનાવે છે, 

જેનાથી તે અધોગસત તરફ આગળ વધે છે. પોતાના જીવનની દિશાને ઊધ્વયગામી 
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બનાવવા માટે તેઓએ વ્રત લીધ ાં હત  ાં. મહનેતની કમાણી જ તેઓ હાંમેશા પોતાના 

ઉ૫ર્ોગમાાં લેતા હતા. 

લોકો સમજતા હતા કે આ તઓેની આશ્રમવાસીઓને સશક્ષણ આ૫વાની એક રીત છે ૫ણ 

એક દિવસ તેઓની કસોટીનો સમર્ આવ્ર્ો. િગક્ષણ આદિકાના એક સત્ર્ાગ્રહ આંિોલનમાાં 

ગગરફતાર થર્ા ૫છી તેઓને ૫દરશ્રમ કારાવાસનો િાંડ થર્ો. તેઓને જોહાસનસબગયની 

જેલમાાં મોકલવામાાં આવ્ર્ા. 

સાથી કેિીઓ જેલ અસધકારીઓએ આપેલા કામ બેિરકારીથી કરતા હતા ૫ણ તે 

મહાપ ર ષ પોતાના વ્રતને સનર્મ પવૂયક પાળતા હતા. તેઓને જે કામ આ૫વામાાં આવત ાં 

તે તેઓ ઈમાનિારી અને ૫દરશ્રમથી પરૂ ાં કરતા હતા. 

એક દિવસ તેઓએ સમર્ ૫હલેાાં પોતાન ાં કામ પરૂ ાં કરી િીધ ાં. બીજ ાં કામ નહીં હોવાથી 

ચો૫ડી વાાંચવા લાગ્ર્ા. વૉડયરને ટોકર્ા "આ૫ આ શ ાં કરો છો ? " તેઓ એ કહ્ ાં , "ભાઈ, 

સમર્ને સનરથયક જવા િેવો જોઈએ નહીં. આ૫ કશ ાંક કામ આપો તો વાાંચવાન ાં બ ાંધ કર ાં." 

સસપાઈએ કહ્ ાં  "સાર ાં કોઈ વાત નહીં, અત્ર્ારે તો આ૫ શોખથી પ સ્તક વાાંચો ૫ણ આજે 

ગવનયરન ાં ઇન્સ્પેતશન (સનરીક્ષણ) થવાન ાં છે, ્ર્ારે તેઓ આવે ત્ર્ારે આ૫ સ્ટોર ઉ૫ર 

રહશેો." 
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તેઓએ વાત માની લીધી. ગવનયર આવ્ર્ા અને તેઓને પછૂ્ ાં, "આ૫ને અહીં કોઈ મ શ્કેલી 

તો નથી ને ?" તેઓએ તરત જ જવાબ આપો. " આમ તો બધ ાં ઠીક છે ૫ણ મારા માટે 

કામનો અભાવ છે. આ૫ કોઈ એવી વ્ર્વસ્થા કરી આપો જેથી મને પરૂતા સમર્ન ાં કામ 

મળે." 

ગવનયરને ખબૂ આિર્ય થ્ ાં - જેલમાાં ૫ણ તેઓને કામ માટે ફદરર્ાિ કરનાર છે. તેઓએ 

કહ્ ાં  "્ર્ારે બીજા લોકો કામ કરવાથી દૂર ભાગે છે ત્ર્ારે આ૫ને મહનેત સાથે આટલો 

બધો પ્રેમ કેમ છે ?" 

તેઓએ કહ્ ાં  "હ ાં મારી જીવનશદકતને બરબાિ કરવા માગતો નથી એટલે મહનેતને હ ાં 

મારો મ ખ્ર્ ધમય માન ાં છાં." જે લોકો મહનેતથી દૂર ભાગે છે, જે જેલમાાં અથવા જેલ બહાર 

પોતાની શદકતને કાટ ખાતી કરે છે. કામ નહીં કરવાથી ઉત્સાહ જતો રહ ે છે, સ્વાસ્ર્થર્ 

બગડે છે, પ્રસિતા રહતેી નથી. આ બધા િીઘાય્  ષ્ર્ના દ શ્મનો છે. મારે ખબૂ કામ કરવ ાં 

છે એટલે િીઘયજીવન ૫ણ જરૂરી છે. નૈસતક પ્રવસૃત્તઓને જાગતૃ રાખવા માટે મને કામથી 

પ્રેમ છે અને તે સિૈવ ગચર સ્થાર્ી રાખવા માગ ાં છાં." 

ગવયનર આ સવધાનથી ખબૂ પ્રભાસવત થર્ા. આ૫ સમજી ગર્ા હશો, આ માણસ બીજા 

કોઈ નહીં. પ.ૂ મહાત્મા ગાાંધી હતાાં. ( ્ .સન.ર્ો. મે - ૧૯૬૯ માાંથી સાંકગલત ) 
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૭. સનધયન બાળકની બાપ ને ભેટ 

"હ ાં બાપ ને મળવા માગ ાં છાં" 

"કેમ ? 

"સાાંભળ્ ાં છે કે તેઓ અસ્વસ્થ છે. એટલે તેઓ ભેટમાાં કા ાંઈક આ૫વા લાવ્ર્ો છે." 

"તેઓને ડોકટરોએ પણૂય સવશ્રામ કરવાની સલાહ આપી છે. એટલે તેમને કોઈને મળવા 

િેવામાાં આવતા નથી." -સરોજીની નાર્ડ એ તેને સમજાવતા કહ્ ાં . 

"૫ણ હ ાં તો બે માઈલ ૫ગે ચાલીને બાપ નાાં િશયન કરવા આવ્ર્ો છાં. એવી ક્સ્થસતમાાં શ ાં 

મારે સનરાશ થઈને પાછાાં જવ ાં ૫ડશે." બાળકે સવનર્પવૂયક સવનાંતી કરતાાં કહ્ ાં . 

"અરે, એ તો બતાવ કે તારી આ પોટલીમાાં શ ાં છે ?" 

"તેમાાં કેટલાક તાજાાં અને મીઠા બોર છે. બાપ  માટે લાવ્ર્ો છાં. સાાંભળ્ ાં છે કે મૅલેદરર્ાના 

તાવને લીધે તેઓ ખબૂ કમજોર થઈ ગર્ા છે." 

"હા બાળક, તારી વાત સાચી છે. સને ૧૯૪ર ના આંિોલનમાાં બાપ ને પનૂા પાસે 

આગાખાન મહલેમાાં રાખવામાાં આવ્ર્ા હતા, ત્ર્ાાં તેઓ અસ્વસ્થ થર્ા હતા અને કમજોર 
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અવસ્થામાાં તેમને છોડવામાાં આવ્ર્ા હતા. અહીં તેઓની સાંભાળ રાખવાની જવાબિારી 

મારી ઉ૫ર છે. બેટા, એ તો બતાવ કે આ બોર કોની પાસેથી માગીને લાવ્ર્ો છે અથવા 

ખરીિીને લાવ્ર્ો છે ?" 

બાળકે માગીને લાવવાની વાત સાાંભળતા તેન ાં સ્વાગભમાન જાગી ઊઠ્ ાં. તેણે કહ્ ાં  

"માતાજી, મારા માતા-સપતા ભીખ માગતાાં નથી અને તેઓએ મને ભીખ માાંગવાન ાં 

શીખવ્્ ાં નથી. અમે ત્રણે મહનેત મજૂરી કરીએ છીએ અને ૫રસેવો પાડીને ખાવાન ાં ખાઈને 

ગ જરાન ચલાવીએ છીએ." 

"તો આ બોર ખરીિવા પૈસા ક્યાાંથી લાવ્ર્ો ?" 

"કોઈ ચોરી થોડી કરી છે ? મહનેતી કમાઈ માાંથી આ ફળો ખરીિીને લાવ્ર્ો છાં. દિવસે 

મારી સ્કૂલમાાં ભણવા જાઉ છાં અને સવાર સાાંજ એક બગીચામાાં માળીની સાથે કામ કર ાં 

છાં. આ વખતે અઠવાદડર્ાની મજૂરી મળી તેનો ઉ૫ર્ોગ આ બોર ખરીિવામાાં કર્ો." હવે 

આ બાળકની આંખોમાાં શ્રમન ાં ગૌરવ ચમકત  ાં હત  ાં. 

"તો તો ત  ાં સારો છોકરો છે. બાપ  આવા બાળકોને ખબૂ પ્રેમ કરે છે. હ ાં તને એક શરત ૫ર 

જવા િેવાની આજ્ઞા આપી શક ાં કે આ ફળ બાપ ને આપી પ્રણામ કરી પાછાાં આવી જવાન ાં. 

તેમની સાથે વાતચીત ગબલક લ કરવાની નહીં." 
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બાળકે સ્વીકાર માટે પોતાન ાં માથ ાં હલાવ્્ ાં અને બાપ ના ખાંડ તરફ ચાલવા માાંડ્ ાં. તેનો 

ઉત્સાહ ઠાંડી ૫ડી ગર્ો હતો. સવચારતો હતો કે બાપ  કેટલા મહાન અને તેમની સાથે 

રહનેારા લોકો કેવા છે ? શ ાં આ માણસોને જ બાપ ના સ્વાસ્ર્થર્ની ગચિંતા છે ? તેઓ તો 

રાષ્રની થા૫ણ છે. િરેક માણસ તેમની અસ્વસ્થતાથી ગચિંસતત છે. તેમની સાથે રહનેારી 

આ િેવીજી કિાચ મને એટલા માટે ધતૂ્કારી રહી હશે કે હ ાં સનધયન મજૂરનો િીકરો છાં. મારાાં 

વસ્ત્ર ફાટેલા અને મેલાાં છે. શ ાં એટલાાં માટે સનધયનને ચોર અને ગભખારી સમજવામાાં 

આવતા હશે. લોકો ભલે ગમે તેમ સમજે ૫ણ માર ાં ક ટ ાંબ ઈમાનિારીના રસ્તે ચાલે છે. 

ગાાંધીના ખાંડમાાં િાખલ થતા સ ધીમાાં કેટલીર્ વાતો તેના મગજમાાં આવી અને ચાલી 

ગઈ. 

હવે તેણે પોતાને બાપ ની સામે ઊભેલો જોર્ો. તેણે બાપ ના ચહરેા ઉ૫ર ગખરાર્ેલી 

મમતાનાાં િશયન કર્ાય. તેને ખબૂ શાાંસતનો અન ભવ થર્ો. તેણે પોતાના ફળની પોટલી 

તેમના ૫ગ પાસે ખ લ્લી મકૂી પ્રણામ કરી અને પાછાાં ૫ગે બહાર નીકળવાાં લાગ્ર્ો. બાપ  

સતૂાાં સતૂાાં જ ધીમાાં સ્વરે બોલ્ર્ા "બેટા, પાછાાં ફરવાની એટલી ઉતાવળ શી છે ? આ 

બોર ત  ાં કેમ લાવ્ર્ો છે ? આ તો તારે ખાવાની વસ્ત   છે ? 

બાળક શાાંત રહ્યો. 
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"તાર ાં નામ શ ાં છે ? ત ાં આ સરસ બોર ક્યાાંથી લાવ્ર્ો ? તને િરવાજા ઉ૫ર કોઈએ રોકર્ો 

નહીં ?" 

પ્રશ્ન અનેક ૫ણ ઉત્તર એકે નહીં. ગાાંધીજીએ સવચા્ ું કે આ બાળક મ ૂાંગો તો નહીં હોર્. 

તેમણે ખબૂ મધ ર અવાજથી પછૂ્ ાં "શ ાં તને બોલવામાાં કોઈ મ શ્કેલી છે ? એટલે મારી 

કોઈ વાતનો જવાબ આ૫તો નથી." 

"નહીં બાપ , હ ાં મ ૂાંગો નથી. િરવાજા ઉ૫ર જે માતાજી બેઠી છે તેમણે મારી પાસેથી વચન 

લીધ ાં છે કે હ ાં આ૫ની સાથે વાતચીત કર્ાય વગર પ્રણામ કરીને પાછો ફર ાં. આ શરત સાથે 

મને આ૫ના િશયન કરવાન ાં સૌભાગ્ર્ મળ્ ાં." 

"સાર ાં, એમ વાત છે, આટલાાં બધા બોર મારે માટે કેમ લાવ્ર્ો ?" 

"મારા સપતાજી વાતો વાતોમાાં કહતેા હતા કે જો રોગીને તાજાાં ફળ ખાવામાાં મળે તો તેન ાં 

સ્વાસ્ર્થર્ જલિી સાર ાં થાર્ છે. એટલે આટલાાં બોર લાવીને આ૫ની સેવામાાં આવ્ર્ો છાં." 

ગાાંધીજીએ ફળો તરફ નજર નાખી કહ્ ાં  "ખરેખર ફળ ખબૂ સરસ છે. તારા પ્રેમની મીઠાશે 

આ ફળોને વધ  મીઠાાં બનાવ્ર્ા છે. હ ાં તારા ફળ અવશ્ર્ લઈશ ૫ણ તે બહ  છે, ત ાં અડધા 

ફળ પાછાાં લઈ જા અને અડધાાં હ ાં ખાઈશ. 
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"નહીં બાપ , હ ાં એક ૫ણ ફળ ખાઈશ નહીં. આ વખતે તો બધા બોર આપે જ ખાવા ૫ડશે. 

આ૫ન ાં સ્વાસ્ર્થર્ ખરાબ છે અને જલિીથી આ૫ને રાષ્ર સેવા માટે તૈર્ાર થવાન ાં છે." 

બાપ  પોતાના િેશના એક સનધયન બાળકની વાતો સાાંભળી ગિગદિત થઈ ગર્ા. તેઓ 

ખબૂ ગૌરવનો અન ભવ કરવા લાગ્ર્ા. જે િેશમાાં બાળકો આટલાાં ભાવના શાળી છે, ૫છી 

આ િેશને લાાંબા સમર્ સ ધી ૫રતાંત્રતાની બેડીમાાં જકડી રાખવો જોઈએ નહીં. 

ગાાંધીજીએ એક મોટ ાં બોર શોધીને તેને આ૫તાાં કહ્ ાં  "હ ાં તારી વાત માનીશ ૫ણ આ બોર 

તારે લેવ ાં ૫ડશે." 

ગાાંધીજીના આગ્રહને બાળક કેવી રીતે ટાળી શકે ? તેને પ્રસાિ સમજીને તેણે લઈ લીધ ાં. 

પાછાાં ફરતાાં ઝાંકીને પ્રણામ કર્ાય. બાપ એ પીઠ થ૫થપાવી પ્રેમથી આશીવાયિ આ૫તાાં કહ્ ાં  

"બેટા, ૫દરશ્રમની કમાઈ માાંથી ખરીિેલી આ ભેટનો હ ાં સહષય સ્વીકાર કર ાં છાં અને મારી 

દૃષ્ષ્ટમાાં તેન  ાં અત્ર્સધક મહત્વ છે." 

૮. બાપ ના જીવનની ત્રણ પે્રરક ઘટનાઓ 

૧. ઉ૫વાસનો આનાંિ :  સ્વતાંત્રતા મળતા જ િેશના સવભાજનને કારણે દહન્દ  મ સલમાન 

એકબીજાના ખનૂના પ્ર્ાસા હતા. ગાાંધીજી સ ધી આ ઘટનાઓની સ ચના િરરોજ 
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૫હોંચાડાતી હતી. આ અનથયકારી પ્રવસૃત્તઓ રોકવા માટે તઓેએ ઉ૫વાસ કરવા સવચા્ ું 

અને આ સનિર્નો તરત અમલ કરી િીધો. 

ઉ૫વાસ શરૂ કર્ાય ૫છી ગાાંધીજી ખરેખર પ્રસિ િેખાતા હતા. એક વખત કાર્યકતાયઓએ 

તેઓને પછૂી લીધ ાં "બાપ , તમે ઉ૫વાસ શરૂ કર્ાય ૫છી એકિમ પ્રસિ કેમ રહો છો ? જો કે 

કેટલાક લોકો ઉ૫વાસ શરૂ કર્ાય ૫છી પોતાના ચહરેા ૫રથી મડિા જેવા િેખાર્ છે." 

ગાાંધીજીએ તેનો ઉત્તર આ૫તાાં કહ્ ાં  "ઉ૫વાસ કરતાાં ૫હલેાાં હ ાં અન્ર્ાર્ની વાતો સાાંભળતો 

અને સાાંભળર્ા ૫છી ચ૫ૂ થઈ જતો હતો. ્ર્ારે મારામાાં અન્ર્ાર્નો સવરોધ કરવાની 

શદકત આવી જતી ત્ર્ારે હ ાં અનીસતનો સવરોધ કરવા કમર કસતો અને આ જ મારી 

પ્રસિતાન ાં કારણ છે." 

ર. બાળ પ્રેમ  :  ગાાંધીજીના આશ્રમમાાં કેટલાક બાળકો રહતેા હતા. તેમાાંથી એક બાળક 

ગોશાળામાાં સઈૂ જતો હતો. તનેી પાસ કોઈ ૫થારી ન હતી. ગાાંધીજી એકવાર ફરતા 

ફરતા ગૌશાળા તરફ ગર્ા તો તેમની નજર તે બાળક ઉ૫ર ૫ડી. ત ેસઈૂ રહર્ો હતો. 

ગાાંધીજીએ તે બાળકને પછૂ્ ાં "ત  ાં રાતના અહીં સઈૂ રહ ેછે." 

બાળકે કહ્ ાં  "હા બાપ ." 

"ત  ાં રાતના ઓઢે છે શ ાં ?" 
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બાળકે પોતાની ફાટેલી ચાિર િેખાડી. ગાાંધીજીએ ફરી કહ્ ાં  "આનાથી ઠાંડી લાગતી નથી 

શ ાં ?" 

"લાગે તો છે, બાપ " બાળકે ઉત્તર આપ્ર્ો. 

આ સાાંભળી ગાાંધીજી તરત જ પોતાની ઝાં૫ડીમાાં પાછાાં ફર્ાય. બાની બે જૂની સાડીઓ 

લીધી. જૂના છાપાાં અને થોડ ાં રૂ માંગાવ્્ ાં. બા ૫ણ તેઓની પાસે આવ્ર્ાાં અને તેઓ ગાાંધીને 

સહકાર આ૫વા લાગ્ર્ાાં. બાના સહકારથી તેઓએ થોડીવારમાાં ખોળ તૈર્ાર કરી લીધી. 

છાપાના મોટા કૂકડા અને રૂ ભરીને બિેએ મળીને ગોિડી તૈર્ાર કરી અને જાતે જ તે 

બાળકને જઈને આપી આવ્ર્ા.  

બીજે દિવસે સવારે ફરી ગાાંધીજી ગોશાળામાાં ગર્ા. બાળકને પછૂ્ ાં, "રાતના ઊંઘ કેવી 

આવી ?" 

"બહ  જ મીઠી ઊંઘ આવી રાતના, બાપ " બાળકે કહ્ ાં . ત્ર્ારે જ બાપ ને સ ાંતોષ થર્ો. 

૩. ઈશ્વરનાાં િશયન  :  ઈ.સ. ૧૯ર૩ નો બનાવ છે. તે વષે ખબૂ વરસાિ ૫ડર્ો અને 

સાબરમતીમાાં પરૂ આવ્્ ાં. નિી દકનારે જ ગાાંધીજીનો આશ્રમ હતો તેથી પાણી ખબૂ 

ઝડ૫થી આશ્રમમાાં આવવા લાગ્્ ાં. અમિાવાિથી સરિાર ૫ટેલે સચૂના મોકલાવી કે બધા 

લોકો આશ્રમ છોડી શહરેમાાં આવી જાર્, વાહનો મોકલવામાાં આવે છે. 
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બાપ  કોણ જાણે સવચારમાાં ૫ડી ગર્ા, ઘાંટ વગાડીને આશ્રમવાસીઓને એક સ્થળે એકઠા 

થવાની સચૂના આ૫વામાાં આવી. પાણી આશ્રમનાાં ૫ગસથર્ાાં ઉ૫ર આવવા લાગ્્ ાં હત  ાં. 

બધા એકઠા થર્ા તો ગાાંધીજીએ કહ્ ાં  "ભગવાનના કાળ સ્વરૂ૫નાાં આ૫ણે બધા િશયન 

કરી રહ્યાાં છીએ. સાથે જ આશ્રમ ખાલી કરવાની સચૂના ૫ણ આવી ગઈ છે. જે લોકો 

શહરેમાાં જવા માગે તે જઈ શકે છે. હ ાં તો ભગવાનનાાં િશયન આ રૂ૫માાં ૫ણ કરવાનો છાં. 

બાપ ના ત્ર્ાાં રહવેાનો સનિર્ સાાંભળી આશ્રમવાસીઓએ ૫ણ તેઓની સાથે રહી ઈશ્વરના 

કાળ સ્વરૂ૫નાાં િશયન કર્ાય અને ધસમસત ાં પાણી ધીમે ધીમે ઊતરવા લાગ્્ ાં. 

૯. કામ કોઈ નાન ાં નથી હોત  ાં કે મોટ ાં નથી હોત  ાં 

ઈ.સ. ૧૯૦૯ નો આ બનાવ હતો. ત ેસમર્ે મહાત્મા ગાાંધી આદિકામાાં હતા. ભારતીર્ 

સ્વતાંત્રતા સાંગ્રામના રાંગમાંચ ઉ૫ર તેઓ આવ્ર્ા ન હતા, તેમ છતાાં રાંગભેિની નીસતના 

સવર દ્ધમાાં તેઓએ સત્ર્ાગ્રહન ાં શસ્ત્ર શોધી લીધ ાં હત  ાં અને તે શસ્ત્રનો સફળતાપવૂયક ઉ૫ર્ોગ 

કરવાને લીધે િેશ સવિેશમાાં ચચાય થવા લાગી હતી. 

તે દિવસોમાાં તેઓ લાંડનમાાં ગર્ા હતા. લાંડનમાાં કેટલાક ભારતીર્ નવ્ વકો ભણતા 

હતા. તેઓએ ્ર્ારે સાાંભળ્ ાં કે કોઈ હસથર્ાર વગર લડનારા અને લાઈમાાં જીતનારા એક 
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અદ્ભુત ભારતીર્ સેનાની અહીં આવેલા છે તો ત ે ખરેખર તેઓની આકાાંક્ષા આ ઉદ્ભૂત 

સેનાનીને પોતાની વચ્ચે બોલાવવાની થઈ હતી. 

્ વા સવદ્યાથીઓના કેટલાક પ્રસતસનસધ ગાાંધીજીને મળર્ા અને તેઓને ભારતીર્ 

સવદ્યાથીઓની આકાાંક્ષાના સાંબાંધમાાં બતાવતાાં સભાન ાં પ્રમ ખસ્થાન લેવા માટે આગ્રહ કર્ો. 

સસદ્ધાાંત અને વ્ર્વહારમાાં પણૂયરૂપે સ્પષ્ટ એવા ગાાંધીજીએ સભામાાં આવવા માટે સ્વીકાર 

કર્ો ૫ણ એક શરત મકૂી કે સભામાાં જે ભોજન આ૫વામાાં આવે તેમાાં માસનો જરા ૫ણ 

ઉ૫ર્ોગ થાર્ નહીં અને શરાબનો ઉ૫ર્ોગ થાર્ નહીં. ભોજનમાાં અસતસથ અન ે

સવદ્યાથીઓને શ દ્ધ સનરાસમષ અને સાજત્વક ભોજન જ પીરસવામાાં આવે. 

ગાાંધીજીની શરત માનવામાાં આવી અને કાર્યક્રમની રૂ૫રેખા નક્કી થઈ ગઈ. 

એક હોલ ભાડે લેવામાાં આવ્ર્ો. બધી જરૂરી વસ્ત  ઓ ખરીિાઈ ગઈ અને ભારતીર્ 

સવદ્યાથીઓ જાતે જ રસોઈ કરવા લાગી ગર્ા કોઈએ વાસણ સાફ કર્ાય તો કોઈએ રસોડ ાં 

સ ાંભાળ્ ાં. કોઈ શાક કા૫વા લાગ્ર્ા તો કોઈએ મીઠાઈ બનાવી. 

તેઓની વચ્ચે એક દૂબળો પાતળો ભારતીર્ હતો જે િોડી િોડીને કામ કરી રહર્ો હતો. 

આ ભારતીર્ થાળી માાંજી રહર્ો હતો. બપોરના ્ર્ારે ભોજન બનાવવ ાં શરૂ થ્ ાં તો તે 

સમર્ે તે ભારતીર્ વાસણ માાંજી રહર્ો હતો. એક કામ માટે થાળી વ૫રાઈને બીજા 
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કામમાાં તેના ઉ૫ર્ોગ માટે તે થાળી ભારતીર્ પાસે માાંજવામાાં મકૂવામાાં આવતી અને તે 

ખબૂ તન્મર્તાપવૂયક માથ ાં ઉંચ  કર્ાય વગર કામમાાં લાગેલો રહતેો હતો. 

્ર્ારે ભોજન બની ગ્ ાં તો આવેલા સવદ્યાથીઓએ ભોજન ક્ ું. જે સવદ્યાથીઓએ આ 

ભોજન વ્ર્વસ્થાની જવાબિારી સાંભાળી હતી, ભોજન પીરસવાની અને એંઠી થાળી 

ઉઠાવવાની કામગીરી ૫ણ તેમને સોં૫વામાાં આવી હતી. તેઓ એંઠી થાળી ઉઠાવી લાવતા 

અને વાસણ માાંજનારાની સામે રાખવામાાં આવતી જેથી તે સાફ થઈ જાર્. 

બેશક સફાઈ કરવામાાં વધ  સવદ્યાથીઓ જોડાર્ા અને કામમાાં ઝડ૫ આવી. ્ર્ારે બધા 

લોકો ભોજન લઈ અને સનવતૃ્ત થર્ા તો ઉ૫પ્રધાને આવી સ્વર્ાંસેવી કાર્યકતાયઓને ભોજન 

કરવા માટે કહ્ ાં . 

તે સમર્ે ઉ૫પ્રધાન ્ર્ારે વાસણ સાફ કરી રહલેા સવદ્યાથીઓ પાસે આવ્ર્ા તો ત ે

ભારતીર્ને જોઈ આિર્ય પામ્ર્ા તે ભારતીર્ ્ વક કોઈ બીજા નહીં સ્વર્ાં ગાાંધીજી હતા. 

"ગાાંધીજી" ઉ૫પ્રધાને કહ્ ાં  "આ૫ આ શ ાં કરી રહર્ા છો ?" 

આજ બાજ  ઊભેલા લોકો ગાાંધીજીને પોતાની વચ્ચે આ રીતે જોઈ આિર્ય પામ્ર્ા. સભામાાં 

ઉ૫પ્રધાને ગાાંધીજીની ક્ષમા માગી કે અ૫દરચર્ને લીધે તેઓ આ કામ કરતા રહર્ા અને 

સવદ્યાથીઓએ તેઓને રોકર્ા નહીં. 
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૫છી ગાાંધીજીએ પોતાના ભાષણમાાં ઉ૫પ્રધાનની તે વાતોને માટે અકારણ ખેિ વ્ર્કત 

કર્ો અને કહ્ ાં  "કોઈ કામ નાન ાં નથી હોત  ાં કે કોઈ કામ મોટ ાં નથી હોત  ાં. આ૫ણ ેબધા 

પોતાના ક ટ ાંબમાાં ૫ણ આ કામ તો કરીએ છીએ. અહીં તો કામને નાન ાં, મોટ ાં માનતા નથી 

છતાાં આ૫ શા માટે વ્ર્થય દ ુઃખી થાઓ છો ? 

૧૦ આિતને વ્ર્વક્સ્થત બનાવી રાખવી. 

મહાત્મા ગાાંધીના જીવનમાાંથી ઘણા માણસોને જીવનનાાં અનેક ક્ષેત્રોમાાં પ્રેરણા મળી છે. 

મહાત્માન ાં જીવન એકાાંગી નહીં, સવાુંગીણ હોવ ાં જોઈએ. શ્રેષ્ઠ માનવીના જીવનના નાના 

બનાવો જીવનના મહત્વપણૂય સસદ્ધાાંતન ાં પ્રસતપાિન કરે છે. મહાત્મા ગાાંધીનો જીવનક્રમ ૫ણ 

કાાંઈક એવી રીતે ગોઠવાર્ેલો હતો. અહીં એક રજૂ કરેલી નાની ઘટના ૫ણ પોતાની રીતે 

મહત્વપણૂય સશક્ષણપ્રિ છે. 

ગાાંધીજી અલ્હાબાિ ગર્ા હતા. ત્ર્ાાં તેઓ -આનાંિ ભવન- માાં મહમેાનના રૂ૫માાં ઊતરેલા 

હતા. તેઓન ાં કાર્ય સનધાયદરત સમર્ે થર્ા કરત  ાં હત  ાં. િૈસનક કાર્ોની વચ્ચે જર્ાાં શક્ય હોર્ 

ત્ર્ાાં, વાતચીત, સલાહ વગેરે વડે લોકોન ેલાભાક્ન્વત કરતા હતા. સવારમાાં િાતણ-પાણી, 

મોં ધોવાનો સમર્ સનત્ર્ક્રમમાાં ચલાવવાની સ સવધા હતી. એટલે પાં. જવાહરલાલ નહરે  
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બાપ  સાથે ચચાય કરવા તે સમર્ે ૫હોંચી ગર્ા. બાપ  હસતાાં હસતાાં વાત કરતા ગર્ા અને 

પોતાન ાં િૈસનક કામ ૫ણ કરતા રહતેા હતા. 

અચાનક બાપ  બોલી ઊઠર્ા "અરે રામ રામ, ભાઈ જવાહર, તમે વાતચીતમાાં ગરબડ 

કરાવી િીધી. જવાહરલાલજી પ્રશ્નાથયરૂપે બાપ  સો જોઈ રહર્ા. તેઓને કોઈ ગડબડનાાં 

ગચન્હ ક્યાાંર્ િેખાતાાં ન હતાાં. બાપ  ક્યાાંક મજાક તો કરી રહર્ા નથી ને ? ૫રાંત   બાપ ના 

ચહરેા ઉ૫ર ગાંભીરતા આવી ગઈ હતી. હાથમાાં ખાલી લોટો તેમને બતાવી બોલ્ર્ા 

"તમારી વાતચીતમાાં પાણીન ાં ધ્ર્ાન ના રહ્ ાં અને મોં ધોતા ૫હલેા બધ ાં પાણી પ ર ાં થઈ 

ગ્ ાં. 

એટલ ાં સાાંભળીને જવાહરલાલજી ખ લ્લી રીતે હસવા લાગ્ર્ા અને બોલ્ર્ા "બાપ  ! આ૫ 

૫ણ કમાલ કરો છો. આ૫ ગાંગા-ર્મ નાના તટ ૫ર બેઠાાં છે, ક્યાાંક રણમાાં થોડા છો. અહીં 

પાણીની શ ાં અછત છે કે જેથી આ૫ એક લોટો પાણીને માટે સવચારો છો " સામાન્ર્ 

દૃષ્ષ્ટએ. વાત બરાબર હતી. ઘટનાને જોતાાં આટલી નાની વાતને મહત્વ આ૫વ ાં એ 

બાળકબ દ્ધદ્ધ કહવેાર્. ૫ણ આ ઘટનાને સ્થળૂ દૃષ્ષ્ટથી જોતાાં જ દ ાં જ જણાર્. જેણે સમજીને 

પોતાને સમજિાર સમજનારા પોતાની સવચારહીનતાને ઓળખી શકે છે. 
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બાપ  નહરે જીની વાત સાાંભળીને ગાંભીર થઈ ગર્ા અને બોલ્ર્ા "બીજા કોઈ નહીં સમજે 

૫ણ તમારામાાં તો મારો દૃષ્ષ્ટકોણ સમજવાની ક્ષમતા હોવી જોઈએ" નહરે જીન ાં હાસ્ર્ 

અટકી ગ્ ાં. તેઓ જીજ્ઞાસ ની માફક સાાંભળવા તત્પર થર્ા. બાપ  બોલ્ર્ા "હ ાં રોજ એક 

લોટા પાણીથી મોં ધોઈ નાખ ાં છાં. આજે વધ  લેવ ાં ૫ડ્ ાં તો એમાાં કાાંઈ નવ ાં નથી. ૫ણ જો 

આ વસૃત્તની ઉપેક્ષા કરી અને પોતાની અસાવધાનીની આિત વધવા લાગી તો જીવનમાાં 

તે બધી જગ્ર્ાએ હસ્તક્ષે૫ કરશે. સનધાયદરત માત્રામાાં પાણીથી મોં નહીં ધોવામાાં, વધતી 

જતી અસાવધાનીન ાં પ્રતીક છે. આ માટે હ ાં ગચિંતનીર્ છાં. પોતાના દ ગ યણો ઉ૫ર સડક  

નજર રાખવી સવકાસ માટે જરૂરી છે." 

વાત નહરે જીની સમજમાાં આવી ગઈ. ૫ણ બાપ ની વાત હજ  પરૂી થઈ નહોતી. તેઓ 

બોલ્ર્ા "જવાહર, તમારાથી એક સૈદ્ધાાંસતક ભલૂ થઈ છે, બતાવો કઈ ? જવાહરલાલજી 

ફરીથી ચ૫ૂ થઈ ગર્ા. બાપ એ ફરીથી સ્પષ્ટ ક્ ું." મેં પાણી પ ર ાં થઈ ગર્ાને મહત્વ કેમ 

આપ્્ ાં એમ નહીં સમજવાન ાં કે પાણીની વાત હતી. મોં ધોવા માટે વધારે પાણીની જરૂર 

સ્વાભાસવક હતી. ૫ણ એમ કહવે  ાં કે પાણીની અછત નથી એટલે ખચય અસનર્ાંસત્રત કર્ાય 

કરો, ભલૂ છે. કોઈ વસ્ત   પોતાની પાસે ઈશ્વરની કૃપાથી પ્રચ ર માત્રામાાં છે, તે કારણથી 

અને તેના વ્ર્ર્માાં કોઈ મર્ાયિા ન રાખવી, એ મોટી ભલૂ છે, સમદૃ્ધદ્ધના નામે અસાંત  ગલત 
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થવાનો અથય છે અભાવને સનમાંત્રણ આ૫વાનો. આ૫ણી સમત ગલત જરૂરીર્ાતથી અસધક 

ખચય કરવો અનૈસતક છે. શ્રેષ્ઠ માનવી માટે શોભા આ૫નાર નથી." 

જવાહરલાલજીને સમાધાન થઈ ગ્ ાં. બાપ ના આ ગ ણ હતા, જેનાથી મોટી સાંખ્ર્ામાાં 

ર્ોગ્ર્ સમાજસેવી તૈર્ાર થર્ા હતા. આ સ ક્ષ્મ દૃષ્ષ્ટ જો ચાલ  રહી હોત તો આજે 

અ૫વ્ર્ર્ વડે મોટાઈ મેળવવાની િોડ ચાલત નહીં અને રાષ્રની િરેક વસ્ત  ઓ સમ ગચત 

ઉ૫ર્ોગ કરી થોડામાાં વધ  લાભ ઉઠાવી શકાત. 

૧૧. હ ાં ફૂલ નહીં કાાંટો બનીશ. 

"િાિા", તે ધીમેથી બોલ્ર્ો. બાંને ભાઈ લગભગ ત્રણ કલાકથી બગીચામાાં ખોિકામ કરતા 

હતા. આશ્રમના ઉ૫વનમાાં તેઓને આ રીતે કામ કરતા જોઈ પ્રાચીનકાળના શ્રમસનષ્ઠ 

ઋસષઓની કલ્પના સાકાર થતી લાગી. લાગ્્ ાં કે "દક્રર્ાવાન એષ બ્રહમસવિાાં વદરષ્ઠ" 

વાળી મ ાંડકની શ્ર સત સાકાર થતી હોર્. તેને પોતાના મોટાભાઈ પ્રત્ર્ ેઆિર હતો. તે 

એકલો કેમ સમગ્ર િેશ આ નાના શરીરધારીમાાં ત૫, જ્ઞાન, ભદકત અન ેકમયની સવભસૂતને 

સાકાર થતી જોતા હતો. નાનો સવચારી રહર્ો હતો કે િેશ સ્વતાંત્ર  થર્ો છે. કોંગ્રેસના 

લગભગ બધા કાર્યકતાય કોઈને કોઈ મહત્વપણૂય જવાબિારી સાંભાળવામાાં લાગી ગર્ા છે. 

દિલ્હીમાાં હોદૃાઓની વહેંચણી થઈ રહી છે, ૫ણ ભાઈ તો અહીં ખોિકામમાાં મસ્ત છે. તે 
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૫ણ ગાાંધીજીના સનકટના સહર્ોગી હતા. તે ગમે તેવા સાથી ન હતા. તેઓ જ એકલા 

એવા હતા જેમના ઉ૫ર બાપ ને પરૂી શ્રઘ્ધા હતી. માની લો કે તે ક્સ્થતપ્રજ્ઞ છે ૫રાંત  ..... 

કેટલાક દિવસોથી તેને આ શાંકા માથામાાં ઘમૂી રહી હતી. સવચારતો હતો કે અકાાંત મળશે 

ત્ર્ારે પછૂીશ. આજે તેઓ બે જ હતા. બીજા આશ્રમવાસીઓ પોતપોતાના કામમાાં વ્ર્સ્ત 

હતા. આ સમર્ે તે શાંકાન ાં સમાધાન મેળવવ ાં ર્ોગ્ર્ લાગ્્ ાં. 

"અરે શ ાં છે ? કશ ાં પછૂવા માગે છે ? " તેમની આંખોમાાં નાના પ્રત્ર્ે સહજ સ્નહ હતો. 

"હા. િાિા." 

"પછૂી નાખ," તેમના હાથમાાં રહલેી ખ રપી ૫હલેાાંની જ માફક ચાલતી રહી. ગ ર ના 

પ્રર્ાસોની માફક જે ક સ ાંસ્કારો, િોષોની વણઝારને કાઢી નાખી, ગ ણોના ભારથી આગળ 

વધે છે. 

"આમ તો પ્રશ્ન અટ૫ટો છે, છતાાં આ૫ને ના પછૂાં તો કોને પછૂાં" વાણીમાાં ખચકાટ હતો. 

"સનુઃસાંકોચ રીતે ત ાં કહ.ે" 

"આમ તો જર્ારે પાંદડતજી, સિાર ૫ટેલથી શરૂ કરી નાના મોટા બધાને કશ ાંક મળી રહ્ ાં છે 

આ૫...." આગળના શબ્િો ગાળામાાં અટકી ગર્ા. 
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"મને માંત્રીની ખ રશી કેમ ના મળી અથવા તે મેં કેમ સ્વીકારી નહીં એ મને..." કહવેાની 

સાથે તે હસી ૫ડર્ા. કશ ાં બોલ્ર્ા તો નહીં, ૫ણ ચહરેા ઉ૫ર જણાવાની આત રતા સ્પષ્ટ 

હતી. 

"સાાંભળ, કોઈ ૫ણ ક્રાાંસત અગભર્ાનની સફળતા ૫છી ક્રાાંસતકારીઓની જવાબિારીઓ ૫હલેાાં 

કરતાાં વધ  હોર્ છે." 

"સફળતા ૫છી જવાબિારી ૫હલેાાં કરતાાં વધ " - તેને આ અટ૫ટ  વાકર્ સમજવામાાં 

આવ્્ ાં નહીં. 

"હા, આ પ્રસાંગે તેન ેબે સવભાગોમાાં વહચેવ ાં જોઈએ. ૫હલેો સવભાગ બિલાર્ેલી વ્ર્વસ્થા 

સાંભાળે, જનજીવનમાાં બિલાતી ૫દરક્સ્થસતને અન રૂ૫ નવા પ્રાણનો સાંચાર કરે. બીજો 

સવભાગ પોતાને મહાસશલ્પીના રૂ૫માાં સમજે, નવા સાંભાળનારા તૈર્ાર કરે, તેઓની સ રક્ષા 

કરે અને સમાજને સમસપિત કરે." 

"આ બીજ ાં કામ તો વધારે અઘર ાં લાગે છે. ખર ાં ને. " 

"તે સાચ ાં જ કહ્ ાં  અને િરેક ક્રાાંસતનીસાથે દ ભાયગ્ર્ રહ્ ાં છે કે લોકોમાાં આ કામ માટે ઉમાંગ 

હોતો નથી. ૫દરણામે ૫દરવતયન ૫છી આશાઓ, અપેક્ષાઓ ઝાાંખા ૫ડતાાં જાર્ છે. ધીરેધીરે 

૫હલેાની ક્સ્થસત આવી જાર્ છે. અત્ર્ારે ૫ણ થોડ ાંક એવ ાં િેખાઈ રહ્ ાં છે." 
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"હેં," તેન ાં મગજ કોઈ અજ્ઞાત આશાંકાઓથી ભર્ભીત થઈ ગ્ ાં. 

"અરે, ગચિંતા ના કરીશ, સર્જનહાર બધ ાં સાંભાળી લેશે. તેઓએ ભાઈની તરફ પ્રેમથી જોવા 

માાંડ્ ાં. આ વાતને ઉંડાણથી સમજી લે. આ બે સવભાગ સમાજરૂપી વકૃ્ષમાાં ફૈલ અને 

કાંાાટાની જેમ છે. ફૂલ સમાજ િેવતાના માથા ૫ર ચઢે છે, સન્માન મેળવ ે છે, ૫ણ બહ  

ઓછા લોકો આનાથી ૫દરગચત છે કે તેઓને આ સ્વરૂ૫ અને સૌિર્ય કાાંટાઓએ આપ્્ ાં છે." 

"કાાંટાઓએ." નાનાએ આિર્યથી મોટા તરફ જો્ ાં. 

"હા, કાાંટાઓએ. જેિેશ અને જાસતના દ ુઃખોમાાં ભાગ લઈ શકે છે, સ ખ પેિા કરનારા 

ઉ૫જાવી શકે છે, છતાાં પોતે તે સ ખનો ત્ર્ાગ કર્ો છે. તી૧ણ કાાંટાઓ જેમણે પ ષ્પોની 

રક્ષાનો ભાર ઉપાડર્ો છે, તેઓ ફૂલ તોડનારાની આંગળીને સ્પશ્ર્ાય વગર રહતેા નથી, 

૫ણ જર્ારે ફૂલોને સમ્રાટના મ ગટ ઉ૫ર શોભાર્માન થવાન ાં સૌભાગ્ર્ પ્રાપ્ત થાર્ છે તો 

કાાંટાઓ તેની સાથે જતા નથી, ૫ણ સ્ક ી ડાળી ઉ૫ર ઠાંડી અને ઋત ઓની કાંઠોરતાનો 

સામનો કરે છે. િેશ અને સમાજને આવાાં કાાંટા જોઈએ છે. 

હવે નાનાને સમજા્ ાં કે મોટા ભાઈએ આ માગય કેમ ૫સાંિ કર્ો ? 

તેઓએ આગળ કહવેાન ાં શરૂ ક્ ય. "ત  તો ઈસતહાસ શીખ્ર્ો છે. ચળવળ કરનારાઓના 

પ્રવેશ સમર્ે ભારત એક એવો બાગ હતો કે જેમાાં કોઈ માળી ન હતો. ફળ, ફૂલથી ભરેલા 
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આ ઉ૫વનમાાં માળી તો શ ાં એક કાંાાટો ૫ણ ન હતો.અને ફળ ફૂલની રક્ષા માટે કાાંટાઓની 

વાડ ૫ણ ન હતી. જેને મનમાાં આવ્્ ાં તેમ કરતા, તેની ૫ગિાંડી રગિોળી, અનેક ફૂલ 

મસળી નાખ્ર્ાાં, ફળ બરબાિ કર્ાય. પરૂા બે હજાર વષયથી આમ થત ાં આવ્્ ાં છે." કહતેાાં 

કહતેા તેઓની આંખોમાાં આંસ  આવી ગાર્. ભાવસવભોર થઈને બોલ્ર્ા" "જાણે છે શા માટે 

? ફકત એટલા માટે કે સાાંસ્કૃસતક જીવનમાાં પ્રહરી આ કાાંટા ન હતા. મેં મારા માટે આ 

કતયવ્ર્ સનસિત કરેલ ાં છે." સાાંસ્કૃસતક જીવનના આ પ્રહરી હતા-સાંત સવનોબા અને જજજ્ઞાસ  

હતા તેમના નાના ભાઈ બોલકોવા. 

૧૨ સવરાટની આરાધના જ સાચી પજૂા 

ઈ.સ. ૧૯૫૮ ના મે માસની એક સવાર હતી. સવનોબા પાંઢરપ ર (મહારાષ્રના સવઠોબા 

માંદિરના ચબતૂરા ઉ૫ર પોતાના સહર્ોગીઓ સાથે બેસી કાાંઈક સવચાર સવમશય કરી રહર્ા 

હતા. ત્ર્ાાં ભગવા વસ્ત્ર ૫હરેેલી એક આઘેડવર્ની મદહલા આવી. સવનોબાને પ્રણામ કર્ાય 

અને એક ખણૂામાાં ચ૫ૂચા૫ ઉભા રહી તેઓની વાતો સાાંભળવા લાગી. ઇશારાથી 

સવનોબાએ તેને બેસી જવા કહ્ ાં . થોડા સમર્ ૫છી વાતચીત પરૂી થઈ. 

"કેમ આવવ ાં  થ્ ાં ?" સવનોબાએ આગાંત  કને પછૂ્ ાં. 
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"બહ  વખતથી મળવાની ઇચ્છા હતી, તેથી આવી ગઈ, ૫ણ મેં જેવ ાં સવચારેલ ાં હત  ાં, આ૫ 

તેવા ન નીકળર્ા." 

"કેવા ?" 

"સવચારેલ ાં કે આ૫ અમારી જેમ ભગવા ધારણ કરનારા કોઈ ર્ોગી હશો. 'સ ાંત સવનોબા' 

નામથી તો એમ પ્રતીત થાર્, ૫ણ હવે સાક્ષાત્કારથી ક્સ્થસત સ્પષ્ટ થઈ." 

"એક વાત પછૂાં ?" મદહલાનો સસવનર્ પ્રશ્ન હતો. 

"પછૂો !" 

"આ૫ન ાં ગચિંતન અને આચરણ ખબૂ સાજત્વક છે. વેશભષૂા સાંત જેવી છે. જરૂદરર્ાતો 

ન્્નૂતમ છે. જો આ૫ ક્યાાંક એકાાંતમાાં સાધના કરતા હોત, તો સનિર્ જ ઈશ્વર સાક્ષાત્કાર 

આ જન્મમાાં થઈ જાત, તો ૫છી આપે સમાજસેવા કેમ સ્વીકારી ?" 

"જો આજે કમયની જરૂદરર્ાત છે, તો શ ાં આ૫ એ સમજતી નથી કે લોકો ધમયના નામે 

માંદિર, મક્સ્જિ, ગ ર દ્વારામાાં પજૂા-ઉપાસનાની આરતી ઉતારી સમર્ બગાડી રહર્ા છે ?" 

સવનોબાએ જવાબ આપ્ર્ો. 



જોવામાાં લાગે વામણા સાર ઘણો ગાંભીર 

ઋષિ ચ િંતનના સાાંષનધ્યમાાં                                                                 http://rushichintan.com 

"તો શ ાં આ૫ન ાં તાત૫્ર્ય ઈશ્વર ઉપાસના છોડી િેવા માટે છે ? શ ાં સાચી આક્સ્તકતા ઈશ્વર 

ઉપાસના છોડવાથી અને નાક્સ્તકતા સ્વીકારવામાાં છે ?" 

"નહીં, મારો આ આશર્ ક્યારેર્ નથી. માર ાં તાત૫્ર્ય માત્ર એટલ ાં છે કે જો ભગવાન 

કણકણમાાં સવયત્ર સમાર્ેલા છે તો તેમની આરાધના માંદિર સ ધી સીસમત કેમ છે ? મક્સ્જિ 

કે ગ ર દ્વારામાાં જ કેમ ? તે તો મન ષ્ર્ની સષૃ્ષ્ટ છે અને તેમાાં તો ફકત તેમની કળાની 

ઝલક મળે છે. બ દ્ધદ્ધ કૌશલનો ખ્ર્ાલ આવે છે. જો ઈશ્વરની ઝાાંખી આ૫ણે કરવી છે તો આ 

સવશાળ સવશ્વ ઉ૫ર દૃષ્ષ્ટપાત કેમ ના કરીએ, જેના સર્જન ઈશ્વર છે - જે ઈશ્વરે મન ષ્ર્ન ાં 

૫ણ સનમાયણ ક્ ું છે. તો આ૫ણે તેમના સાકાર અને સજીવ રૂ૫ની આરાધના કેમ ના 

કરવી જોઈએ ?" 

"આ૫ન ાં સચૂન જનતા જનાિયન સેવામાાં છે." 

"હા", સવનોબાએ ટૂાંકમાાં ઉત્તર આપ્ર્ો અને ગાંભીર વાણીથી કહવેાની શરૂઆત કરી. 

"માનવી ભગવાનની સષૃ્ષ્ટન ાં શ્રેષ્ઠ અને વદરષ્ઠ પ્રાણી છે. િરેક સપતાને પોતાના શ્રેષ્ઠ પ ત્ર 

પ્રત્ર્ે વધ  સ્નેહ અને લાગણી હોર્ છે. ્ર્ારે તે ૫સતત અને ધમયથી સવમ ખ થવા લાગે છે, 

તો તેને ખબૂ દ ુઃખ થાર્ છે. એવામાાં કોઈ તેના પ ત્રની સહાર્તા કરે છે, તેઓએ સાચો 

માગય બતાવે છે, તો તેઓને ખબૂ જ આનાંિ થાર્ છે અને તે બિલામાાં તેઓને ઇનામ 
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આપે છે. શ ાં આપે તે કહાની સાાંભળી હશે, જેમાાં એક શેઠનો રૂસપર્ાનો થેલો ખોવાઈ ગર્ો 

અને એક માણસે તે પાછો  ૫હોંચાડર્ો, તો શેઠે તેની ઈમાનિારી અને પ્રામાગણકતા ઉ૫ર 

ખ શ થઈને તેને મોટ ાં ઇનામ આપ્્ ાં. ઈશ્વરને ૫ણ એવી જપ્રસિતા થાર્ છે. ્ર્ારે કોઈ 

તેનાાં સ ાંતાનો અને સવશ્વઉદ્યાનની ઉિસત-પ્રગસત માટે તત૫્ર થાર્ છે અને આગળ વધે છે. 

પ્રસતિાનમાાં અન િાન-વરિાનથી તે ઈશ્વર તેને ન્ર્ાલ કરી િે છે." 

"તો તમે એમ કહવેા માાંગો છો કે ઈશ્વરને પોતાની આરાધના કરતા પોતાની રચનાની 

આરાધના વધ  સપ્રર્ છે ?" 

"ગબલક લ, બરાબર સમજવામાાં આવ્્ ાં. િરેક રચનાકાર પોતાની પજૂા કરવાની 

સરખામણીમાાં તેની રચનાની પજૂા થાર્ તે વધ  ૫સાંિ કરે છે." 

"થોડ ાંક વધારે સ્પષ્ટ કરીએ."આગાંત  ક મદહલાએ જજજ્ઞાસા િશાયવી. 

"મસૂતિકાર પ્રસતમા તો બનાવી િે છે." સવનોબા કહવેા લાગ્ર્ા,"૫ણ પ્રશાંસા તો સવગ્રહની 

સ ાંિરતાની થાર્ છે. મસૂતિકારની સ ાંિરતાનાાં ક્યાાં કોઈ વખાણ કરે છે. તેની સ ાંિર 

કલાકૃસતમાાં તેની સનપણૂયતાની ઝાાંખી લોકો અવશ્ર્ કરી લે છે, છતાાં પજૂા તો મસૂતની જ 

થાર્ છે. સવગ્રહ સનમાયતાની ૫ણ એ જ ઇચ્છા હોર્ છે કે રચનાની જ પજૂા થાર્, લોકો તેને 

જ સજાવે, કારણ કે તે જાણે છે કે તેની ઓળખ અને તેના પ્રત્ર્ે લોકોની શ્રદ્ધા તેની 
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રચનાને કારણે છે અને તેના વડે તે ગચરસ્થાર્ી અને ગચરસ્મરણીર્ બની શકે છે. ઈશ્વર 

૫ણ આ જ ૫સાંિ કરે છે કે તેન  ાં સવશ્વઉદ્યાન લહરેાત  ાં રહ ેઅને તેના આ સ્વરૂ૫ની સજાવટ 

સાંભાળ અને પજૂા લોકો કરે. પ્રસતમામાાં સમાર્ેલા રૂ૫ની નહીં." 

સાંન્ર્ાસીનીને વાત સમજાઈ ગઈ. તેમણે તે પણૂયરૂપે આત્મસાત ્કરી લીધી કે સનમાયણની 

રક્ષામાાં જ સનમાયતાની ઇચ્છા સમાર્ેલી હોર્ છે. આ કાર્ય વડે તેને પ્રસિ કરી શકાર્ છે. 

સાંન્ર્ાસસનીને વાત સમજાઈ ગઈ. તેમણે તે પણૂયરૂ૫ આત્મસાત ્કરી લીધી કે સનમાયણની 

રક્ષામાાં જ સનમાયતાની ઇચ્છા સમાર્ેલી હોર્ છે. આ કાર્ય વડે તેને પ્રસિ કરી શકાર્ છે. 

તેણે સવિાર્ લીધી. સવનોબાને પ્રણામ કર્ાય અને ચાલવા માાંડી. રસ્તામાાં અનેક પ્રકારના 

સવચારો આવવા લાગ્ર્ા. માંથન શરૂ થ્ ાં. તે સવચારવા લાગી. "હાર્, િસ વષય મેં આમ જ 

ગ માવી િીધાાં. ઘર-૫દરવાર ને િેશ છોડીને સાધ  મ ાંડળીમાાં એટલાાં માટે જોડાર્ેલી કે 

સત્સાંગ અને ભજન કીતયનથી ઈશ્વરને મેળવી લઈશ. ૫ણ આજે જ્ઞાન થ્ ાં કે હજ  સ ધી હ ાં 

ભ્રાક્ન્તમાાં હતી. તેનાથી બેવડ ાં ન  કસાન થ્ ાં.- 'માર્ા મળી નહીં, રામ મળર્ા નહી.' 'ઊલટ ાં 

૫લાર્નવાિી, હરામખોર, કામચોર, જેવા સવશેષણોન ાં કલાંક માથા ઉ૫ર લાગ્્ ાં. તેનાથી 

તો સાર ાં હત  ાં કે સનરાકાર ઈશ્વરના સાકાર સ્વરૂ૫ િદરરનારાર્ણ, સમાજ િેવતાની 

આરાધના કરી હોત. તો પ્રત્ર્ક્ષ શ્રદ્ધા, સન્માન, શાાંસત અને સાંતોષ મળર્ો હતો. 
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આ ઈશ્વરન ાં પ્રત્ર્ક્ષ અન િાન નથી ? હજ  ૫ણ સમર્ છે, મારે આ ભ્રમમાાંથી છૂટવાન ાં છે 

અને સમાજસેવામાાં જોડાઈ જવ ાં જોઈએ. ક્યાાંર્ સાર ાં થાર્, અમારી માફક ભારતના 

કહવેાતા સાંન્ર્ાસીઓએ ૫ણ સમર્ જતા કતયવ્ર્ જ્ઞાનન ાં ભાન થાર્. હ ેઈશ્વર ! તે એમ 

સમજે છે કે કલાકો સ ધી ભજન કીતયનમાાં સમર્ સવતાવવો અને સવગ્રહની સમક્ષ થોડા 

આંસ  વહવેડાવવાથી ભગવાનની સાચી ભદકત નથી, ૫ણ સાચા ભતત તો તે છે, તે 

સમાજ પ્રત્ર્ેની પોતાની જવાબિારીન ાં સાચ ાં પાલન કરે છે. મહાકાળની ૫ણ એ ઘોષણા છે 

કે સાચો ભતત તે છે, જેનામાાં તડ૫ છે, કર ણા છે, સદક્રર્તા છે. તડ૫ સમાજ પ્રત્ર્ે, કર ણા 

બીજાઓ પ્રત્ર્ે અને સદક્રર્તા તેઓ માટે સ્વર્ાંની તત૫્રતા પ્રત્ર્ે. આ ભકતની 

બિલાર્ેલી વ્ર્ાખ્ર્ા છે. એનાથી એમ લાગે છે કે હવે ભગવાને ૫ણ પોતાની મનુઃક્સ્થસત 

બિલી લીધી છે અને બિલાર્ેલી ૫દરક્સ્થસતમાાં હવે એવા લોકો ઉ૫ર પોતાની સવારી 

કરવાનો સનિર્ કર્ો છે. એટલે આ૫ણે બધાએ તેઓના વાહન બનવા માટે હવે વધ  

સમર્ ગ માવવાનો નથી અને જલિીથી તૈર્ાર થઈ જવ ાં જોઈએ." 

સવચારોની ૫રાં૫રા ચાલી અને એક નવ ાં કતયવ્ર્ જ્ઞાન જાગ્્ ાં. જેથી તેણી પોતાનાાં ભગવા 

ક૫ડા ત્ર્ાગી અને સમાજસેવાના કે્ષત્રમાાં આવી ૫ડી અને આજીવન મ ાંબઈની ગાંિી વસતી 

અને આસપાસનાાં ગામોમાાં અછૂતોદ્વારન ાં કામ કરતી રહી. તે બીજ ાં કોઈ નહીં, પોતાનો િેશ 

છોડીને ભારતમાાં સાધનાત્મક જીવન સવતાવવા માટે આવેલી જમયન મદહલા લ્્સૂી ર્ેન 
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હતી. જેન ાં નામ બિલીને સવનોબાએ હમેાબહને રાખ્્ ાં હત  ાં. આજે સમાજમાાં એવી જ 

બહનેોની જરૂદરર્ાત છે. 

૧૩. 'સમ વેિના' ની સાચી અન ભસૂત 

"જ ઓ આ બમૂાબમૂ કેમ થાર્ છે ?" ૫સતએ ૫ત્નીને કહ્ ાં  અને બાંને તે બાજ  િોડર્ાાં. 

જઈને જો્ ાં તો નિીના અગાધ પાણીમાાં આઠ નવા વષયનો બાળક તણાઈ રહર્ો હતો. 

આજ બાજ  ઊભેલા લોકો આ તમાશો જોઈ રહર્ા હતા. બાળકના માબા૫ અને 

સગાસાંબાંધીની કર ણ ચીસો સાંભળાતી હતી. 

તે બિે હમણાાં થોડા દિવસ ૫હલેાાં ભારતમાાંથી આવ્ર્ા હતાાં. ઓકસફડયમાાં ઉચ્ચ સશક્ષણ 

માટેની બધી વ્ર્વસ્થા કર્ાય ૫છી પાસેના આ સ્થાનમાાં આનાંિ મેળવવા આવ્ર્ા હતા. હતે   

હતો ફરવાનો, સવચારેલ ાં કે આ બહાને ૫ત્નીની સગૂ દૂર થશે ઓકસફડયથી થોડે દૂર વહી 

રહલેી નિીની આસપાસન ાં દૃશ્ર્ ખબૂ સ ાંિર હત  ાં. નિીના તેજ પ્રવાહથી બાંને દકનારા 

ઉ૫રન ાં સ  ાંિર દૃશ્ર્ સ ાંિર ઝાડપાન કોઈને ૫ણ પોતાની તરફ આકસષિત કરવા માટે પરૂતાાં 

હતાાં. 

એવી એક જગા ઉ૫ર બેઠેલા, આનાંિ કરી રહલેાાં તે િાં૫તી જર્ાાંથી શોરબકોર આવતો 

હતો તે તરફ િોડી ગર્ાાં. ઘણા બધા લોકો એકઠા થર્ા હતા, ૫ણ કોઈ નિીમાાં કૂિીને 
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બાળકને બચાવવાનો પ્રર્ત્ન કરત  ાં ન હત  ાં. કારણ ફકત એટલ ાં જ કે બધા નિીના જોરિાર 

પ્રવાહથી ભર્ભીત હતા અને કોઈ આ પ ણ્ર્ કામ કરવા જતા પોતે ડબૂવા માગતા ન 

હતા. તેમછતાાં સ ાંઘષય કરી રહલેા બાળકને આમ કર, તેમ કરની સલાહ બધા આપી રહર્ા 

હતા. સલાહ ફકત સલાહ છે, મિિ એ મિિ છે. આ બિેમાાં ખબૂ તફાવત છે, તેને માટે 

જરૂર છે સાંવેિનશીલ હૃિર્ અને શરીરની તત્પરતાપણૂય સદક્રર્તા. તે ભારતીર્ ્ વક 

પોતાનામાાં આ બિેનો અહસેાસ કરી રહર્ો હતો. તણેે સવચા્ ું જ નહી સનણયર્ કરી લીધો, 

જે કાાંઈ થવાન ાં હોર્ તે થાર્ ૫રાંત   આ બાળકને બચાવશે. 

તેના હાથની આંગળીઓ, કોટ પેન્ટ, ટાઈ અને બ ટ ખોલવામાાં  ઉતારવામાાં સદક્રર્ થઈ 

ગઈ. -અરે અરે, શ ાં તમે નિીમાાં ૫ડીને પોતાનો જીવ ગ માવવા માગો છો ?- ત્ર્ાાં ઊભેલા 

લોકોમાાંથી કોઈએ કહ્ ાં  અનેબધા તે વીર નરને જોવા લાગ્ર્ા. 

-હા, બાળકને તરફડતો જોઈ, જે પીડાનો અન ભવ કરી રહર્ો છાં તે કાાં તો બાળકને 

બચાવી લેવાથી શાાંત થશે અથવા બચાવતા મરી જઈશ." 

"શ ાં થાર્ છે ?" કોઈએ કહ્ ાં . 

"દહિંમતવાળો છે." કોઈએ પ્રોત્સાહન આપ્્ ાં. 
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" અરે બહનેજી (મેડમ) તમે તમારા ૫સતને આ મતૃ્્ ની ધારામાાં ૫ડતાાં કેમ રોકતાાં નથી 

?" સૌ કોઈ સહાન ભસૂતના સ્વરમાાં તે ્ વકની ૫ત્નીને સલાહ આ૫વા લાગ્ર્ા. તે િરમ્ર્ાન 

તે ્ વકે ક૫ડા ઉતારી લીધા હતા. તેણે જો્ ાં કે બાળક હવે થાકી ગર્ો છે અને થાકીને ત ે

વહવેા લાગશે અથવા પાણીમાાં ડબૂી જશે. 

એક ક્ષણનો ૫ણ સવલાંબ કર્ાય સવના તે એકિમ પાણીમાાં કૂિી ૫ડર્ો. જેમ તેમ કરીને 

બાળકને ધકેલીને દકનારા ઉ૫ર લાવી િીધો, જર્ાાંથી તે બાળકને ૫કડીને લોકોએ ખેંચી 

લીધો. ્ વક ૫ણ બહાર નીકળવા જતો હતો ત્ર્ાાં પાણીનો જોરિાર પ્રવાહ આવ્ર્ો અને તે 

દૂર જઈ ૫ડર્ો. આ અચાનક આવેલી ૫દરક્સ્થસત એમ લાગ્ ાં કે તે ડબૂી ગર્ો. ૫ત્ની 

એકીટશે પોતાના સવયસ્વની આ િશા જોઈ રહી હતી. અંતે સાંઘષયની ક શળતાથી તે મોતના 

મોંમાાંથી બહાર આવી ગર્ો. 

થોડાક સ્વસ્થ થર્ા ૫છી જનસમ રાર્ે પ છ્ ાં "કિાચ મરી ગર્ો હોત તો ?" 

"સાંવેિનશીલ હોવાની જગાએ તો મરી જવ ાં સાર ાં છે." 

"તો સાંવેિનાનો અથય મોતને પાસે લાવવાનો છે ?" પછૂનારાના સ્વરમાાં થોડોક વ્ર્ાંગ 

હતો. 
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"નહીં, સાંવેિનાનો અથય છે - સમ-વેિના અથાયત ્બરાબરન ાં દ ુઃખ, દ ુઃખ-પીડાથી ઘેરાર્ેલ 

માણસ માટે હૃિર્માાં અન ભવ થાર્ ત્ર્ારે સમજવાન ાં કે સ ાંવેિના જાગી છે. આ અન ભસૂતન ાં 

નામ મન ષ્ર્ત્વ છે." તેના હોઠો ઉ૫ર એક ગૌરવભ્ ય હાસ્ર્ રમત  ાં હત  ાં. મન ષ્ર્ત્વની સહજ 

અન ભસૂત કરનારા આ ભારતીર્ િાં૫તી હત  ાં - લાલા હરિાર્લ અને તેમના ૫ત્ની 

સ ાંિરરાણી. તેમના જેવી અન ભસૂત જ જીવનની સાથયકતા છે. 

૧૪. બહાદ ર હો તો સચ્ચાઈના માગે આગળ વધો 

ઈ.સ. ૧૯રર માાં એક અમાસની રાતે એક વામક નિીનાાં દકનારો હતો. ગ જરાતના પ્રસસદ્ધ 

સમાજસેવક રસવશાંકર મહારાજ નિીના દકનારાની ૫ગિાંડી ઉ૫ ચાલતા જઈ રહર્ા હતા. 

ત્ર્ાાં તેમના ખભા ઉ૫ર પાછળથી હાથ મકૂી કોઈએ કહ્ ાં , "મહારાજ, આ૫ આગળ ક્યાાં 

જાઓ છો ? પાછાાં ફરી જાઓ." 

મહારાજને સ્વર ૫દરગચત લાગર્ો. પછૂ્ ાં "કોણ છે ? પ ૂાંજો." 

"હા, મહારાજ, આગળ ના જશો. ભર્ છે." 

"કેવો ભર્" 

"આગળ રસ્તામાાં બહારવદટર્ાઓ સાંતાર્ા છે." કોણ ? િદરર્ા નામ છે ? 



જોવામાાં લાગે વામણા સાર ઘણો ગાંભીર 

ઋષિ ચ િંતનના સાાંષનધ્યમાાં                                                                 http://rushichintan.com 

"હા, તે છે. મારી સલાહ છે કે આ૫ આગળ ના જશો. ખાલી આબર  આ૫વાથી શો લાભ 

થશે ?" 

મહારાજ હસ્ર્ા. તેઓ કહવેા લાગ્ર્ા, "ભાઈ, મારી આબર  એટલી નાની નથી કે થોડીક 

વાતમાાં પરૂી થઈ જાર્. હ ાં તેની જ શોધમાાં અહીં આવ્ર્ો છાં. ચાલ, હવે ત  ાં જ મને ત્ર્ાાં 

૫હોંચાડી િે, કારણ કે તેં આખો રસ્તો જોર્ેલો છે અને તે જગા ૫ણ તને ખબર છે, જર્ાાં 

તેઓ સાંતાર્ેલા છે." 

"ના, ના, મહારાજ, મારી તો દહિંમત ત્ર્ાાં જવાની નથી. જો તેઓમાાંથી કોઈએ હ મલો કર્ો 

તો હ ાં આ૫ને બચાવી શકીશ નહીં અને મારો પ્રાણ બેકારમાાં જશે." એટલ ાં કહી પ ૂાંજો અટકી 

ગર્ો. 

"સાર ાં ત  ાં રોકાઈ જા. હ ાં આગળ જાઉ છાં." એટલ ાં કહી મહારાજ આગળ વધવા લાગ્ર્ો. 

તેઓ ચાલતા ચાલતા એક ખેતરની વાડ પાસે ઉભા રહી ગર્ા. એટલામાાં તેઓએ જો્ ાં કે 

એક માથે ફેંટો બાાંધેલો, બાંદૂક લઈને તેમની સામે ચાલતો આવતો એક માણસ જોર્ો. 

્ર્ારે બાંને વચ્ચેન ાં અંતર ઓછાં થઈ ગ્ ાં તો તે વ્ર્દકતએ બાંદૂક તાકી. 
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મહારાજ ખડખડાટ હસી ૫ડર્ા. તેઓને બારડોલીનો સત્ર્ાગ્રહ ર્ાિ આવ્ર્ો અને તેઓન ાં 

સાહસ બમણ ાં થઈ ગ્ ાં. તેઓ બોલ્ર્ા "કેમ ? શ ાં આજે એકલો છે ? તારા બીજા સાથીઓ 

ક્યાાં છે ?" 

હવે મહારાજ અને બાંદૂકધારી બિે પાસથી એક ઝાં૫ડીની નજીક આવી ગર્ા, જર્ાાં બીજા 

ડાકૂ સ ાંતાર્ા હતા. એકે જોરથી કહ્ ાં  "ખબરિાર, જો એક ૫ગલ ાં ૫ણ આગળ વઘ્ર્ો છે 

તો.." અને મહારાજ લા૫રવાહીથી તે બાજ  આગળ વધવા લાગ્ર્ા જે બાજ થી તે અવાજ 

આવ્ર્ો હતો. સામેથી એક ઘોડેસવાર ડાક એ આવીને પછૂ્ ાં "તમે કો છો ?" 

"હ ાં ગાાંધીની ટોળીનો બહારવદટર્ો છાં. આવો આ૫ણે બેસીને વાતચીત કરીએ. હ ાં તમન ે

બધાને બોલાવા આવ્ર્ો છાં." એટલ ાં કહીને મહારાજે ઘોડાની લગામ ૫કડવા હાથ 

લાંબાવ્ર્ો. 

બધા લોકો ઝાં૫ડી પાસે બસી ગર્ા. મહારાજે સમજાવવાન ાં શરૂ ક્ ું, "ભાઈઓ, તમારી 

શદકત-તાકાત જ બતાવવી છે તો તે અંગે્રજોને કેમ બતાવતા નથી, જેમણે આખો િેશ 

પાર્માલ કરી િીધો છે. આ ગરીબોને લ ૂાંટીને મિાયનગી બતાવવી શરમની વાત છે. હવે 

ગાાંધીજીના નેતતૃ્વ હઠેળ તરત જ આંિોલન શરૂ થશે. જો તમારામાાં પ ર ષાતન હોર્, તો 

ગોળીઓ ખાવા ચાલો. ગાાંધીજીએ તમને બધાને આમાંત્રણ આપ્્ ાં છે." આટલ ાં કહતેાાં કહતેા 
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મહારાજની આંખમાાં પાણી આવ્ર્ાાં. ગળુ રૂાંધાવા લાગ્્ ાં. ડાક ઓ આ અંતરાંગ સ્નેહની 

ભાવસવભોર થઈ ગર્ા. 

પોતાના હસથર્ાર સોં૫તાાં તેઓના સરિારે કહ્ ાં  "આ૫ સનસિત થઈ જાઓ. આજે અમે 

આ૫ના ગામ ઉ૫ર હ મલો કરવાના હતા, હવે નહીં કરીએ. સાથે એક માણસ મોકલ ાં છાં." 

મહારાજે કહ્ ાં , "તમે મારી ગચિંતા ના કરશો, હ ાં એકલો આવ્ર્ો હતો અને એકલો જ ચાલ્ર્ો 

જઈશ. સાથ આ૫વો હોર્ તો તે કામમાાં સાથ આપો જે ગાાંધીજીએ અને ભગવાને 

આ૫ણને બધાને સોપ્્ ાં છે." 

ડાક ઓમાાંથી કેટલાકે ક કૃત્ર્ છોડી િીધાાં અને કેટલાક સત્ર્ાગ્રહ આંિોલનમાાં ખબૂ સહકાર 

આ૫વા લાગ્ર્ા. 

૧૫. આત્મસવશ્વાસનો સવજર્ 

રાજકારણમાાં આવતા ૫હલેાાં સ્વ.રાષ્ર૫સત ડો.રાજેન્રપ્રસાિ અત્ર્ાંત સરળ, સીધા, 

અલ્પભાષી અને સશસ્તાસપ્રર્ હતા. આત્મસવશ્વાસ સ્વ.રાષ્ર૫સતના જીવનની મોટામાાં મોટી 

સવશેષતા હતી. ખરેખર એવી જ સવશેષતા માનવ જીવનને ગૌરવાક્ન્વત કરે છે, તેને 

આગળ લાવે છે. 
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રાજેન્રબાબ ના સવદ્યાથીકાળની આ ઘટના છે. તે સવદ્યાલર્માાં પોતાની સરળતા અને 

સશસ્તસપ્રર્તનાને લીધો સન્માસનત થર્ા ન હતા. ૫ણ ૫દરશ્રમપણૂય અધ્ર્ર્નમાાં અગ્રણી 

સવદ્યાથીઓ સાથે તેઓન ાં નામ લખાત  ાં હત  ાં. તેઓ કહતેા હતા - જે સવદ્યાથી અભ્ર્ાસકાળ 

િરસમર્ાન મન લગાવીને ભણે, શીલ, શરીર અને ચાદરત્ર્ર્ન ાં રક્ષણ અને સવકાસ નથી 

કરતા તેઓની તૈર્ારી કાચી રહી જાર્ છે. તેઓ મોટા થઈને કોઈ મહત્વપણૂય કામ કરી 

શકતા નથી. ફકત રોજીરોટી માટે અહીં તહીં ભટકે છે. 

પોતાના સસદ્ધાાંતો તેઓએ બીજાને સમજાવ્ર્ા કે નહીં બીજી વાત છે ૫ણ જાતે ખબૂ 

મહનેત  , દૃઢતા અને આત્મસવશ્વાસની સાથે તે માગય ઉ૫ર ચાલ્ર્ા શક્ય છે કે સાધનાનો 

પ્રભાવ તેઓને રાષ્રના સવોચ્ચ સન્માન સ ધી ૫હોંચાડવામાાં સફળ થર્ો. સાંસારમાાં જેટલા 

મહાપ ર ષ થઈ ગર્ા, તેઓમાાં આવી સવશેષતા જરૂર જોવા મળી અથવા એમ કહવે  ાં જોઈએ 

કે જેમણે સવશ્વમાાં કાાંઈક સવસશષ્ટ કાર્ય, ૫િ, ર્શ, સન્માનની મહત્વાકાાંક્ષા હોર્, સૈદ્ધાસતક 

સચ્ચાઈ, ઈમાનિારી, િઢતા, આત્મસવશ્વાસની એવી ક્ષણ તેઓ માટે ૫ણ અત્ર્ાંત જરૂરી 

છે. માનવી આજત્મક ગ ણોની સવસશષ્ટતા અને સાંકલ્પ શીલતાના ભરોસે જ ઉિસતનાાં ઊંચા 

સશખર ચઢી જાર્ છે. 

ડો. રાજેન્રબાબ  ૫દરક્સ્થસતની પાછળ ન ચાલ્ર્ા ૫ણ તેમના ઉ૫ર સવજેતાના રૂ૫માાં 

છવાર્ેલા રહર્ા. સવદ્યાથી જીવનની વાત છે કે ખબૂ અભ્ર્ાસ ૫છી ્ર્ારે ૫રીક્ષાનો સમર્ 
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નજીક આવ્ર્ો ત્ર્ારે તેઓ બીમાર ૫ડી ગર્ા. મેલેદરર્ાને લીધે બહ  સમર્ નકામો ગર્ો. 

એટલે અઘ્ર્ા૫કોને ૫ણ તેની સફળતા માટે શાંકા થવા લાગી. સમત્રોએ આ વષે ૫રીક્ષા 

નહીં આ૫વાની સલાહ આપી ૫ણ રાજેન્રબાબ ને પોતાના અભ્ર્ાસ ઉ૫ર સવશ્વાસ હતો. 

તેઓએ કહ્ ાં "ત્ર્ારે અને અત્ર્ારેમાાં ફરક ૫ડતો નથી. હ ાં જે ભણ્ર્ો છાં, જે મહનેતથી મેં 

વાચ્્ ાં છે, મને પોતાને બધ ાં સારી રીતે ર્ાિ છે, ૫રીક્ષા આપીશ અને તેમાાં સફળતા 

મેળવીશ." 

તેમનો આ આત્મસવશ્વાસ અસતશર્ોક્તત ન હતો. ્ર્ારે આળસ  અને ૫દરશ્રમ નહીં કરનારા 

સવદ્યાથી ૫રીક્ષામાાં ચાલાકીથી પાસ થાર્ છે, તો સમગ્ર વષય ભારે ૫દરશ્રમથી પોતાની 

બધી તૈર્ારી કરનારા સવદ્યાથી અસફળ કેવી રીતે થાર્. તેઓએ સવશ્વાસથી ૫રીક્ષા આપી. 

બધાાં પ્રશ્ન૫ત્રો સારી રીતે ઉકેલ્ર્ાાં. ક્યાાંક કોઈ ગચિંતા કે ગભરાટ ન હતો. 

દ ભાયગ્ર્થી ૫દરણામ વાાંચવામાાં આવ્્ ાં. તે તેમાાં રાજેન્રપ્રસાિન ાં નામ ના આવ્્ ાં. ્ર્ારે 

બધા સવદ્યાથીઓનાાં નામ બોલાઈ ગર્ાાં તે ૫છી રાજેન્રબાબ  પછૂવા લાગ્ર્ા "માર ાં નામ 

નથી બોલા્ ાં ?" 

આચાર્ે કહ્ ાં "ત   અસફળ હોઈશ ?" 



જોવામાાં લાગે વામણા સાર ઘણો ગાંભીર 

ઋષિ ચ િંતનના સાાંષનધ્યમાાં                                                                 http://rushichintan.com 

રાજેન્રબાબ એ કહ્ ાં "એમ ક્યારેર્ થાર્ નહીં. મેં ૫દરશ્રમ સાથે વાાંચ્્ ાં છે. ૫રીક્ષાન ાં ગચત્ર 

મારી આંખોમાાં છે. મને મારા ૫દરણામ ઉ૫ર સવશ્વાસ છે, એ રીતનો કે હ ાં નાપાસ તો ના જ 

થાઉ. 

આચાર્ે બેસી જવા કહ્ ાં. રાજેન્રબાબ  બેઠાાં નહી. આચાર્ે ૫/-રૂ. િાંડ બોલી નાખ્ર્ો. તેમ 

છતાાં તેઓ હાલ્ર્ા નહીં. િાંડ વધારતા ગર્ા અને તે વધીને ૫૦/- રૂ. સ ધી ૫હોંચ્ર્ો ૫ણ 

રાજેન્રપ્રસાિ પોતાના સવશ્વાસમાાંથી ડગ્ર્ા નહીં. સવદ્યાલર્માાં શેરબકોર થવા લાગ્ર્ો. 

કાર્ાયલર્માાં ફરી તપાસ થઈ તો જણા્ ાં કે ટાઈપીસ્ટની ભલૂને લીધે તેઓન ાં નામ 

છા૫વાન ાં રહી ગ્ ાં હત  ાં, ્ર્ારે તે ઉત્તીણ હતા અને તેમને સૌથી વધ  ગ ણ મળર્ા હતા. 

૧૬ સાચી શ્રદ્ધાાંજગલ 

"સન્માગય િશાયવનારા એવા સપતાથી છટકારો" ટેગલગ્રામમાાં લખાર્ેલા શબ્િો કાનમાાં 

હથોડાની જેમ વાગતા હતા. તેણે આ રીતે ૫ડેલો જોઈ પાસે ઉભેલા લોકોએ ચહરેા ઉ૫ર 

પાણીનો છાંટકાવ કર્ો. જેલ અસધકારીઓને ડર હતો કે આ રીતે ક્યાાંક તે મરી જશે તો ! 

બેહોશીમાાંથી મ તત થર્ો. તેણે આંખો ૫ટ૫ટાવી એકવાર બધાની સામે જો્ ાં. પોતાને 

સાંભાળવાનો પ્રર્ત્ન કર્ો. ઊઠીને ચેતન સાથે બેસી ગર્ો. પાસે ૫ડેલા કાગળને ધારી 

ધારીને જોતો હતો, તેમાાં લખેલા બે શબ્િ મગજમાાં હજ  ઘમૂરાતા હતા. 
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બીજી બાજ  સમત્રોએ ભારે પ્રર્ત્નો કર્ાય જેથી સરકાર તેને પેરોલ ૫ર છોડે, જેથી સપતાને 

પ ત્ર પોતાની રીતે શ્રદ્ધાાંજગલ આપી શકે. કોસશશ સનષ્ફળ ગઈ નહીં. સરકાર તેમને છોડવા 

માટે રાજી થઈ. આ કામમાાં અસધકારીઓના મનમાાં એક છૂપો ગવય હતો કે તેઓ તેના 

ઉ૫ર સવશેષ કરી રહર્ા છે. 

તે પોતાને સ્વસ્થ કરવા માટે પ્રર્ત્ન કરતો બેઠો હતો. એટલામાાં એક સમત્રએ છટકારાના 

સમાચાર તેના સ ધી ૫હોંચાડર્ા. તે બોલ્ર્ા - 'જવાની તૈર્ારી કરો'. "છટકારો કોનો ?" 

તેનો અવાજ આિર્યથી ભરપરૂ હતો. 

"તારી, શ ાં સપતાજીને શ્રદ્ધાાંજગલ આ૫વાની નથી ?" સમત્ર તેના વાકર્ને સાાંભળી હતાશ 

થઈ ગર્ો હતો. 

"કતયવ્ર્થી ભાગનારાને શ્રદ્ધાાંજગલ આ૫વાન ાં ના કહશેો. મારે કોઈની કૃપા જોઇતી નથી. 

સપતાજી આખી જજિંિગી જે આિશોને માટે પોતાના પ્રાણનાાં ટીપાાં સનચોવી રહર્ા હતા, તેને 

હ ાં તરછોડી શક ાં તેમ નથી." તે થોડીવાર રોકાર્ા. આંખોના દકનારે આવેલાાં આંસ ને લછૂ્ાાં. 

૫છી બોલ્ર્ો "શ્રદ્ધા આિશો પ્રસત સમપયણન ાં નામ છે અને ્ર્ારે આિશો ના રહ ેતે શ્રદ્ધા 

કેવી ? અને કતયવ્ર્ ! તે ૫ણ આિશો પ્રસત સમપયણ સદક્રર્ રૂ૫ છે. હ ાં તે રૂ૫માાં તેઓને 

શ્રદ્ધાાંજગલ આપ ાં છાં. આ૫તો રહીશ." તેણે સમત્રોની સામે જો્ ાં. "સાચી શ્રદ્ધાાંજગલ અહીં છે" 
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સમત્રો બોલી ઊઠર્ો. આ સાચી શ્રદ્ધાાંજગલની પ્રખરતા સામે કાગળના નાના ટ કડા ઉ૫ર 

લખેલા શબ્િો "ફાધર ડેડ" સનસ્તેજ ૫ડર્ા હતા. પોતાના સપતાને એવી સાચી શ્રદ્ધાાંજગલ 

આ૫નારા મહાપ ર ષ ડો. રામમનોહર લોદહર્ા હતા. જો આ૫ણે બધા આ૫ણા માગયિશયકના 

કતયવ્ર્ને ભાવભીનાાં શ્રદ્ધાસ મન સમસપિત કરી શકીએ તો તે કેટલ ાં ઉત્તમ ગણાશે. 

૧૭. સાહસપવૂયક ન્ર્ાર્નો ૫ક્ષ 

સા્ં  તત રાષ્રસાંઘના ૫હલેા એક આંતરરાષ્રીર્ સાંસ્થા 'લીગ ઑફ નેશન્સ' હતી. આ સાંસ્થા 

જે ઉદે્દશો સાથે બની હતી તે જ ઉદે્દશોને લઈ ્ .એન.ઓ.ની રચના થઈ હતી. કહવેાર્ છે 

કે લીગ ઑફ નેશન્સ- સવશ્વશાાંસત અને આંતરરાષ્રીર્ સદ્ભાવનાની સ્થા૫ના માટે કામ કરી 

રહી હતી ૫ણ તેનો ઉ૫ર્ોગ ખાસ કરીને ્ રોસપર્ન રાષ્રો પોતાના અંગત સ્વાથોની પસૂતિ 

માટે કરતા હતા. સાંઘની બેઠક ૫ણ ્ રો૫ના અંગે્રજી સમત્ર રાષ્રોમાાં થતી હતી. 

તે સમર્ે લીગ ઑફ નેશન્સની બેઠક જીનીવામાાં થઈ રહી હતી. તે બેઠકમાાં ભારત 

સરકારના પ્રસતસનસધ ભાગ લઈ રહર્ા હતા. આમ તો સનર્માન સાર ૫રતાંત્ર િેશ તેનો 

સભ્ર્ બની શકતો નથી છતાાં અંગે્રજો એમ પ્રચાર કરતા હતા કે તેઓ ભારતની શાસન 

વ્ર્વસ્થામાાં ઓછામાાં ઓછો હસ્તક્ષે૫ કરે છે અને તે ૫ણ જરૂદરર્ાત ઊભી થાર્ ત્ર્ારે. 

જરૂદરર્ાત તેને સમજવામાાં આવતી હતી કે જર્ાાં કોઈ સમસ્ર્ાનો ઉકેલ ના આવતો હોર્. 
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કેમ કે તઓેના પ્રચારનો આ એક મ દ્દો હતો કે ભારતીર્ો ઊતરતી જાસતના છે અને તેઓને 

શાસન ચલાવતા આવડત ાં નથી. 

આ ભ્રામક પ્રચારની તરફેણ માટે અંગે્રજોએ ભારત સરકારના એવા સભ્ર્ને પ્રસતસનસધ 

બનાવીને મોકલ્ર્ા કે જે તેઓન ાં આંધળુાં સમથયન કરે. પ્રસતસનસધના રૂ૫માાં અંગે્રજોના ભતત 

રાજા મહારાજાઓના પ્રમ ખ ગબકાનેર નરેશને મોકલ્ર્ા હતા. એટલે પ્રસતસનસધના રૂ૫માાં 

ગર્ેલા ગબકાનેર નરેશે ભાષણ આપ્્ ાં જે અંગે્રજોએ તૈર્ાર ક્ ું હત  ાં અને જેનાથી ભારતમાાં 

સામ્રાજર્ શાહીની ૫કડ વધ  મજબતૂ થતી હતી. તેમના ભાષણનો મ ખ્ર્ સાર એ હતો કે 

ભારતીર્ જનતાને અંગે્રજોના શાસનમાાં કોઈ તકલીફ નથી અને તે શાસનમાાં અહીં દૂધની 

નિીઓ વહી રહી છે. 

ત્ર્ારે બલીનમાાં ભણી રહલેા એક ભારતીર્ સવદ્યાથીની આંખો આ ભાષણને 

સમાચાર૫ત્રોમાાં વાાંચી સવસ્ફાદરત થઈ ગઈ. સમાચાર૫ત્રોમાાં નરેશના ભાષણના મ િાઓ 

છપાર્ા હતા અને તેથી તેમણે તત્કાલ સનણયર્ કર્ો કે આ ભ્રામક પ્રચારને ખ લ્લો પાડવો 

જોઈએ. તેમણે સનિર્ કર્ો કે લીગની સભામાાં સભાગહૃમાાં જ આ પ્રકારના વતતવ્ર્નો 

સવરોધ કરવો જોઈએ. પોતાના એક સાથીને લઈ તે ભારતીર્ સવદ્યાથી જીનીવા ૫હોંચ્ર્ા. 
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બાંને સમત્રોએ કોઈક રીતે સભાગહૃમાાં જવા માટેના પાસ મેળવ્ર્ા અને ગલેરીમાાં જઈને 

બેઠાાં. સભાની કાર્યવાહી શરૂ થઈ અને શાાંસતપવૂયક ચાલવા લાગી. મહારાજા ગબકાનેરનો 

્ર્ારે ભાષણ આ૫વાનો ક્રમ આવ્ર્ો તો તેઓ ઊઠર્ા અને ત્ર્ાાં જ કરેલી વાતો બોલવા 

લાગ્ર્ા. તેમણે બધા પ્રસતસનસધઓને અંગે્રજી રાજની ખોટી સવશેષતાઓ અને શાન શૌકતની 

વાતો કરવાનો પ્રારાંભ કર્ો. 

ત્ર્ારે િશયક ગલેરીમાાંથી સીટીનો જોરિાર અવાજ આવ્ર્ો અને શાાંત સભાગહૃમાાં ખળભળ 

મચી ગઈ. અઘ્ર્કે્ષ ગલેરી તરફ જો્ ાં તો એક ભારતીર્ ્ વકને આ ભાષણનો સવરોધ 

કરતો જોઈ ચદકત થઈ ગર્ા. છતા તેણે સનર્મ તો તોડર્ો હતો. એટલે તેનો પાસ રિ 

કરી સભાગહૃમાાંથી બહાર મોકલી િેવામાાં આવ્ર્ો. 

્ વકને લાગ્્ ાં કે ભલૂ થઈ ગઈ છે અને એક સોનેરી તક હોવાથી જતી રહી છે. છતાાં ખોટી 

વાતને ખ લ્લી તો પાડી િીધી છે. એટલે બાંને સમત્રોએ સવચાર કરીને એક ર્ોજના બનાવી. 

તે ર્ોજના પ્રમાણે બાંને સવદ્યાથીઓએ લીગના અધ્ર્ક્ષને નામે એક ખ લ્લો ૫ત્ર લખ્ર્ો અને 

અખબારોમાાં છપાવવા મોકલ્ર્ો જેમાાં મહારાજા દ્વારા પ્રચાદરત વાતોન ાં ખ ાંડન કરવામાાં 

આવ્્ ાં હત  ાં. 'લ  ત્રાવેલ્્  નૈનાઈટ' અખબારે આ ૫ત્રને પરેૂપ રો છાપ્ર્ો. બીજા દિવસ બાંને 

સમત્રોએ અખબારની ઘણી જ નકલો ખરીિી અને પ્રસતસનસધઓમાાં અખબારોની એક એક 

નકલ બધાને વહેંચી. તેનાથી લીગની બેઠકમાાં ખોટ ાં ભાષણ થત  ાં અટકી ગ્ ાં. 
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સનભીકતાપણૂય સત્ર્ અને હકીકતનો ૫ક્ષ રજ  કરવાન ાં સાહસ કરનારા આ ્ વક ડો. 

રામમનોહર લોદહર્ા હતા. 

૧૮ મર્ાયિા તટૂી નહીં, ઔગચત્ર્ છૂટ્ ાં નહીં 

રસોઈ ઘર ત્રીજા માળે અને તેમાાં પાણીનો નળ ન હતો. પાણી નીચેના નળેથી ભરી 

લાવવ ાં ૫ડત  ાં. માતાજી જ ના સવચારના હતા. તેઓ માનતા હતા કે વહ  હોર્ કે કામ કરવા 

માટે તેથી તે તેને જ પાણી ભરવા મોકલતી. ૫સત માટે આ કોઈ ધમયસાંકટથી ઓછાં ન હત  ાં. 

એક બાજ  મર્ાયિા અને બીજી બાજ  કતયવ્ર્. ૫ત્ની ગભયવતી હતી. 

તેમનાથી એ સહન થત  ાં ન હત  ાં કે ૫ત્ની આ ક્સ્થસતમાાં પાણીન ાં માટલ ાં માથા ઉ૫ર મકૂી 

એટલાાં ૫ગસથર્ાાં ચઢે. તે કોઈક રીતે ૫ત્ની પાસે પાણી લઈ આવવાન ાં બ ાંધ કરાવવા 

માાંગતા હતા. ૫ણ આ કામ એટલ ાં સરળ ન હત  ાં. એક બાજ  માતા હતી અને બીજી બાજ  

પ ત્ર સનમાયણમાાં સ ાંલગ્ન ૫ત્ની હતી. માતાને કાાંઈક કહ ેતો મર્ાયિા તટૂતી હતી. જાતે પાણી 

ભરી લાવે તો પોતાને ખરાબ લાગત  ાં. આ સમસ્ર્ાનો તેઓએ એવો ઉકેલ શોધ્ર્ો કે માતા 

નારાજ ન થાર્ અને ૫ત્નીને કષ્ટ ના ૫ડે. 

૫સતએ પોતાના નાહવાનો સમર્ એ નક્કી કર્ો ્ર્ારે ૫ત્ની પાણી લેવા માટે આવતી. 

માટલી ્ર્ારે ભરાતી તો તે તેને ચ૫ૂચા૫ ઉઠાવી લેતા. ૫ત્ની ના પાડતી તો તેઓ તેમને 
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શાાંત કરતા. તે તેમના િેવતાના મનોભાવો સમજી જતી. તે કશ ાં કહતેી નહીં અને તેમની 

પાછળ પાછળ ૫ગસથર્ાાં ચઢતી. ્ર્ારે તેઓ ત્રીજા માળે ૫હોંચતા અને એક બે ૫ગસથર્ાાં 

બાકી રહતેા ત્ર્ારે તેઓ માટલી ૫ત્નીના માથે મકૂી િેતા અને પોતે નહાવા માટે જતા 

રહતેા. 

આવી સમજવાળા ૫સત કોઈ નહીં ૫ણ ભારતરત્ન લાલબહાદૂર શાસ્ત્રી હતા, જેમણે રાષ્રીર્ 

અને કૌટ ાંગબક જવાબિારીઓ પરૂી સનષ્ઠા સાથે સનભાવી હતી. ૫ત્નીના સ્વાસ્ર્થર્ અને સ ખ 

માટે તેઓ પરેૂપરૂ ાં ધ્ર્ાન રાખતાાં. તેઓ હાંમેશા પોતાના કતયવ્ર્ો અને જવાબિારીઓ પ્રત્ર્ે 

સતકય રહતેા હતા. આ તેમની સમજિારીનો ૫દરચર્ હતો કે તેઓએ કતયવ્ર્નો સનવાયહ ૫ણ 

કર્ો અને મર્ાયિાઓન ાં ઉલ્લાંઘન ૫ણ થવા ના િીધ ાં. લગલતાજીએ તેઓની િેશસેવાની 

ભાવનાને સમજી તેમને પરેૂપરૂો સહકાર આપ્ર્ો. 

૧૯ સહનશીલતામાાં મહાનતા સમાર્ેલી છે. 

ઈ.સ. ૧૯૬૫ ની વાત છે. તે દિવસોમાાં ભારત પાદકસ્તાનન ાં ્  દ્ધ ચાલત  ાં હત  ાં. ગમે ત્ર્ારે 

હવાઈ હ મલાની સાર્રન વાગી શકતી હતી. સ રક્ષા માટે પ્રધાનમાંત્રી ભવનની આજ બાજ  

ખાઈ બનાવવામાાં આવી હતી. પ્રધાનમાંત્રી શ્રી લાલબહાદ ર શાસ્ત્રીને કહવેામાાં આવ્્ ાં કે 

આજે હ મલાની આશાંકા વધ  છે, આ૫ સાર્રન વાગે કે તરત જ ખાઈમાાં જતા રહજેો. 
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૫રાંત   િૈવર્ોગે તે દિવસે હ મલો થર્ો નહીં. સવારે જોવા મળ્ ાં કે બૉમ્બાડયમેન્ટ વગર ખાઈ 

૫ડીને તટૂી ગઈ હતી.  ખાઈ બનાવનારાની અને તેને મ ાંજૂરી આ૫નારાની આ અક્ષમ્ર્ 

બેિરકારી હતી. જો તેઓ તે રાત્રે ખાઈની અંિર હોત તો શ ાં થાત ? સવચારતા જ ર ાંવાડા 

ઉભા થઈ જાર્ છે. િેશના પ્રધાનમાંત્રીન ાં જીવન કેટલ ાં મલૂ્ર્વાન છે ? તે ૫ણ ્ ઘ્ધકાળમાાં 

? 

બીજા વ્ર્વસ્થા અસધકારીઓએ ભલે આ પ્રસાંગ માટે કોઈ કાર્યવાહી કરી હશે ૫ણ 

શાસ્ત્રીજીએ સાંબાંસધત માણસ પ્રત્ર્ે કોઈ કઠોરતા બતાવી નહીં. છતાાં બાળકની જેમ ક્ષમા 

કરી િીધી. 

બીજી ઘટના ૫ણ ઈ.સ.૧૯૬૫ ની છે. ્ ઘ્ધકાળ હતો. ર૪ કલાકમાાં ગમે ત્ર્ારે કિગબનેટની 

ઇમર્જન્સી સમદટિંગ થતી હતી. તે દિવસે સાંધ્ર્ા સમર્ે સમદટિંગ હતી. ભારે કડકડતી ઠાંડી 

હતી. પ્રધાનમાંત્રી સનર્ત સમર્ે સમદટિંગ માટે બહાર આવ્ર્ા. આવીને કારમાાં બેસી ગર્ા. 

્ર્ારે ખબૂ જ વાર થઈ અને કાર ઊભી રહી હતી તો તેઓએ પછૂ૫રછ શરૂ કરી. આ 

બાબતમાાં મોડ ાં થવાની વાત ૫ણ કરી. 

ત્ર્ારે કોઈક સાંર્ોજકે કહ્ ાં કે આજે તો સમદટિંગ તેઓને ઘેર જ છે. કોઈ બીજા પ્રધાનમાંત્રી 

હોત તો આ રીતે પોતાનો સમર્ બરબાિ થવાને લીધે સાંબાંસધત અસધકારીઓને જરૂર 
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સશક્ષા કરી હોત. ૫ણ તેઓ બીજાની ખામીઓને માતાની જેમ મમતાપવૂયક સહન કરી લેતા 

હતા. 

૨૦. સાંગઠનમાાં જ શદકત છે 

ગ જરાતના બોરસિ સવસ્તારની જનતા તે દિવસોમાાં ઘ ાંટીના બે ૫ડની વચ્ચે પીસાર્ રહી 

હતી. એક બાજ  ડાક ઓની આતાંક હતો, બીજી બાજ  સરકારી પોલીસ પોતાનો સનવાયહ ખચય 

ગ્રામીણ જનતા પાસેથી લેતી હતી. જનતા ૫રેશાન હતી, તેને બાંને બાજ એથી લ ૂાંટવામાાં 

આવતી હતી. એક બાજ  ડાક ાંઓ લટૂી રહર્ા હતા, બીજી બાજ  તેઓને ૫કડવામાાં સરકારી 

પોલીસ અસફળ હતી. 

બોરસિ સવસ્તારમાાં તે દિવસોમાાં ડાક ઓની આતાંક ફેલાઈ રહર્ો હતો. દિવસ ઢળતાાં બધા 

લોકો પોતપોતાના ઘરમાાં ભરાઈ જતા હતા. બહાર એક બાળક ૫ણ નજર આવત ાં ન હત  ાં. 

ડાક ાંઓ સાંખ્ર્ામાાં ઓછા હતા ૫ણ સાંગદઠત હોવાને લીધે તેઓ ૫ચાસ ગામડાાંના હજારો 

ગ્રામવાસીઓને માટે માથાના દ ખાવા જેવા હતા. 

અંગે્રજ સરકારે આ ગામોની સ રક્ષા માટે પોલીસિળની ગોઠવણ કરી રાખી હતી. 

પોલીસના સસપાઈઓનો ખચય ગ્રામવાસીઓએ આ૫વો ૫ડતો હતો, ્ર્ારે આ ડાક ઓને 

૫કડવામાાં ગ્રામવાસીઓએ આ૫વો ૫ડતો હતો, ્ર્ારે આ ડાક ઓને ૫કડવામાાં પોલીસો 
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સતત અસમથય સાગબત થર્ા હતા. તેઓને તો પોતાનો સ્વાથય હતો. ડાક ઓનો મ કાબલો 

કરી પોતાના જીવને સાંકટમાાં નાખવામાાં તેઓ માનતા ન હતા. તેઓ ડાક ઓને ૫કડે 

તો૫ણ તેઓને ખચય ઉઠાવવામાાં કોઈ ર્ોગ્ર્તા ન હતી ૫ણ ૫રાધીન િેશની જનતા ઉ૫ર 

જેટલો અન્ર્ાર્ ઠોકાર્ તેટલો ઓછો છે એમ સવચારીને સરકારી અસધકારી કાાંઈ જ 

સાાંભળતા ન હતા. 

આ બેવડા મારથી ત્રાસેલી આ સવસ્તારની જનતાએ સરિાર ૫ટેલને ર્ાિ કર્ાય. સરિાર 

૫ટેલને આની સચૂના મળી તો તરત જ તેઓ બોરસિ ૫હોંચી ગર્ા. તેમના મનમાાં 

ડાકૂઓના આતાંકનો ભર્ હતો કે સરકારની નારાજગીની ૫રેશાની હતી. 

તેઓએ બોરસિ સવસ્તારના એક ગામમાાં ૫હોંચી ગ્રામવાસીઓને ધીરજ આપી કહ્ ાં, 

"આ૫ણે ડાક ઓથી ડરવાન ાં નથી અને પોલીસવાળાને આ૫ણા રક્ષણ માટે ગામમાાં 

રાખવાના નથી. આ૫ણે જાતે જ આ૫ણ ાં રક્ષણ કરીશ ાં." ૫છી તેમણે ગામના મ ખીને 

પછૂ્ ાં, "આ૫ એ બતાવો કે ગામમાાં કેટલા લોકો રહ ેછે ?" 

"સાત સો." 

"તેમાાં કેટલા તાંદ રસ્ત અને બળવાન છે, ્ વાન અને આધેડ છે." 

"કિાચ બસો છે." 
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"અને ઘાડ પાડવા કેટલા ડાક ઓ આવે છે ?" 

"પાંિર, વીસ અથવા વધ માાં વધ  ત્રીસ." 

"હ ાં માન ાં છાં કે િરેક ઘરમાાં લાકડી હશે જ. વીસ ત્રીસ તલવારો અને િસ બાર બાંદૂકો હશે. 

કેટલાકને તે ચલાવતા આવડતી હશે. આ દહસાબે ગામવાસીઓની તાકાત ડાક ઓથી પાાંચ 

ગણી છે. ૫છી આ૫ણ ાં ઘર, આ૫ણ ાં ગામ, આ૫ણા જાણીતા રસ્તાઓ આ બધાનો લાભ 

આ૫ણને મળે છે. ડાક ઓ તો આ જાણતા નથી, ૫છી તેઓનાથી ડરવાનો પ્રશ્ન જ ઊભો 

થતો નથી. આ૫ણામાાં અને તેમનામાાં તફાવત ફકત એટલો જ છે કે તેઓ સાંગદઠત થાર્ 

છે એટલે જીતી જાર્ છે. આ૫ણે બધા અસાંગદઠત અને અસાવધાન રહીએ છીએ, એટલે 

આ૫ણે તેમનો મ કાબલો કરી શકાતા નથી." 

સરિાર ૫ટેલે વાત સમજાવી. વાત ગ્રામવાસીઓની સમજણમાાં આવી. એક માણસ 

બોલ્ર્ો, "આ૫ન ાં કહવેાન ાં ગબલક લ સાચ ાં છે." 

"તો ૫છી વાર કઈ બાબતમાાં છે ? ગામમાાં જેટલા ૫ણ સ્વસ્થ, સમથય પ ર ષ છે, ત્રીસ 

ત્રીસની ટ કડી બનાવી વાર પ્રમાણે રાતના ગામની ચોકી કરે. પોલીસવાળોને ખચય 

આ૫વાન ાં બ ાંધ કરી િો. રાતના બીજા લોકો સજાગ રહીને સઈૂ જાર્. ડાક ઓ આવે તો 

ડરવાન ાં, ભાગવાન ાં કહી, સાંગદઠત થઈને સામનો કરો. ૫છી કોઈની જજગર છે કે તઓે આ 
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તરફ ફરીથી આવવાન ાં સાહસ કરે." તેઓની વાતે જાદ ઈ અસર કરી. જોતજોતામાાં બસો 

ગ્રામરક્ષકની બે કાં૫નીઓ બની ગઈ. ૫છી ક્યારેર્ ડાક ઓનો હ મલો થર્ો નથી. પોતાની 

સ રક્ષામાાં જો જાતે સમથય હોઈએ તો તેઓને શત્ર નો ભર્ રહતેો નથી, પોતાના માટે કોઈ 

રક્ષણની જરૂદરર્ાત ઊભી થતી નથી. 

૨૧. સસદ્ધાાંત સવો૫દર હોર્ છે. 

લાલા લજ૫તાર્ના મતૃ્્ નો બિલો શહીિ ભગતસસિંહ અને તેમના જાગત પ્રાણવાન 

સમત્રોએ સેંડસયનો વધ કરીને લીધો હતો. આ બિલા ૫છી તેઓએ પોતે સાંતાઈ જવામાાં 

ખબૂ ચત  રાઈ વા૫રી અને તેમાાં તેઓ સફળ થર્ા હતા. આમ છતાાં ભગતસસિંહને જે 

આત્મસાંતોષની ઇચ્છા હતી, તે પરૂી થઈ નહીં. પોતાને આ કામમાાં કોઈને કોઈ ભલૂ થઈ 

હોર્ એમ તેમને લાગત  ાં હત  ાં. 

ક્રાાંસતકારીઓનો આિશય કોઈની હત્ર્ા કરવાનો ન હતો. તેઓનો આિશય તો િેશપ્રમેીઓનો 

અક્ગ્ન જનતાના હૃિર્ક ાંડમાાં સળગાવવાનો હતો. તેઓનો આિશય, તેઓના આ ઉદે્દશને 

સ્પષ્ટ રીતે સેંડસયના વધથી જનમાનસ આગળ રજૂ કરી શકર્ા નહીં. એવા લોકો થોડાક 

જ હતા જેમનામાાં િેશપ્રેમની ભાવના હતી અને તેઓના ઉદે્દશને જાણી શકર્ા હતા. મોટા 

ભાગના લોકો માટે આ કૃત્ર્ની કોઈ સવશેષ મહત્તા ન હતી. 
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પોતાના અંતુઃકરણમાાં ઊઠેલા આ અસાંતોષ ઉ૫ર સરિાર ભગતસસિંહ ેભારે ગચિંતન ક્ ું તો 

તેમને સમજા્ ાં કે આ પ્રકારના કૃત્ર્થી સામાન્ર્ જનતાને જગાડી શકાશે નહીં. આિશોને 

મહત્વ આ૫વ ાં ૫ડશે, ૫છી ભલેને તે માટે કમયવીર સમત્રોને ગ માવવા ૫ડે. તો જ આ 

પોતાના આિશોને સારી રીતે િેશવાસીઓ આગળ મકૂી શકાશે અને જો આ સ્વરૂ૫ િશાયવી 

શકાર્ નહીં તો આ હત્ર્ાનો અને સવરોધ માર અ૫રાધના બનાવો બની રહશેે. 

જનજાગરણ, જનચેતના શક્ય નહીં થાર્. 

શહીિ ભગતસસિંહ ેપોતાની ભલૂને બીજીવાર સ ધારી લીધી. આ વખતે સવસ્ફોટ વડે તેઓએ 

ગબ્રટીશ સરકારની આંખ ઉઘાડી િીધી અને જનતાની ઊંઘ ધડાકા સાથે ઊડી ગઈ. 

પોતાના આ કૃત્ર્ની સફળતા માટે તેઓએ પોતાના ઉદે્દશોનો ૫દરચર્ છાપેલી 

૫સત્રકાઓની વષાય કરીને આપ્ર્ો. તેમાાં એમ બતાવેલ ાં કે બહરેા ાંઓને જગાડવા માટે 

આવાજ એકલો જરૂરી નથી, સવસ્ફોટની જરૂર ૫ડે છે, તેઓનો આ સાંકેત ગબ્રટીશ સરકાર 

તરફ હતો. ૫રોક્ષ રીતે ભારતીર્ જનતાને જગાડવાનો મ ખ્ર્ ઉદે્દશ હતો. 

આ બોમ્બ સવસ્ફોટથી એસેમ્બલીમાાં ભાગાંભાગ થઈ. આખો હોલ ધ માડાથી ભરાઈ ગર્ો 

હતો. અંગે્રજોએ આ પ્રકારના સવસ્ફોટની કલ૫્ના સ્વપ્નમાાં ૫ણ નહોતી કરી. ભગતસસિંહ 

ઇચ્છતા હોત તો તે આ ક્સ્થસતમાાંથી બચીને પોતાના સમત્રોને લઈને ભાગી શકતા હતા. 
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તેની વ્ર્વસ્થા પવૂેર્ોજનાન સાર કરી રાખી હતી. બહાર ભાગી જવા માટે મોટર 

સાઈકલની ગોઠણ છે. 

ભગતસસિંહ ભાગી જવા માટે આવેલા ન હતા. તેઓ પોતાની ૫હલેી ભલૂન ાં પ  નરાવતયન 

કરવા માાંગતા ન હતા. તેઓના મહાન ઉદે્દશ્ર્ માટે તેઓન ાં બગલિાન જરૂરી હત  ાં તેના વડે 

તેઓ જનતામાાં રાષ્રીર્ પ્રેમભાવના ઉત્પિ કરવા માાંગતા હતા. આ માટે તેઓએ કેિી 

બનવ ાં જરૂરી હત  ાં જેથી ન્ર્ાર્ાલર્ સમક્ષ તેઓ પોતાના મનની ભાવનાઓને બતાવી શકે. 

પોતાના આ ઉદે્દશોને સ્પષ્ટ કરી શકે, જેના મટો તેઓએ દહિંસાની ર્ોગ્ર્તાનો સ્વીકાર કર્ો 

હતો. 

ભગતસસિંહના મહાન ઉદે્દશ્ર્ની પસૂતિના િશયન જનતામાાં થવા લાગ્ર્ાાં. તેઓ કેિી બન્ર્ા 

હોવાને લીધે ક્રાાંસતકારીઓ પ્રત્ર્ે જનમાનસમાાં નવ ાં આકષયણ અને શ્રદ્ધાનો ભાવ જાગ્ર્ો. 

જનતા આ કાનનૂ સવરોધી કૃત્ર્ોની પાછળ જે ઉદે્દશ્ર્ો, જે આિશો છૂપાર્ેલા હતા, તેને 

સમજવા લાગી. જનજાગરણની એક લહરે ઊઠવા લાગી. 

ક્રાાંસતકારીઓન ાં નેતતૃ્વ ભગતસસિંહ કરી રહર્ા હતા. તેઓન ાં જેલમાાં કેિી બની જવ ાં, તેમના 

સાથીઓ માટે અસહ્ય હત  ાં. આ ક્રાાંસતકારીઓને ભર્ાંકર કેિી સમજી લાહોરની જેલમાાં 

રાખેલા, જે જેલ અને ગ પ્તચર સવભાગ બિેન ાં મ ખ્ર્ કાર્ાયલર્ હત  ાં. તેના અસધકારી 
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પોતાના કેિીઓને ભારે ત્રાસ આ૫વા માટે પ્રખ્ર્ાત હતા. જેલના ઉચ્ચાસધકારી 

ખાનબહાદ ર અબ્દ લ અજીિે આ િેશભકતોને અમાનવીર્ ત્રાસ આપ્ર્ો. ભગતસસહ અને 

તેમના સમત્ર તે હસતા હસતા સહન કરતા હતા. રાષ્રની સ્વતાંત્રતા જેવા મહાન આિશય 

સામે શરીરને આ૫નારો ભારે ત્રાસ તેઓ માટે મામલૂી સાગબત થર્ો. માનવીને દ ુઃખ, 

તકલીફની અન ભસૂત પોતાની ભાવનાથી હોર્ છે, તેઓને આ ત્રાસમાાં અદ્ભુત સ ખ મળત ાં 

હત  ાં. 

આ બાજ  ન્ર્ાર્ાલર્માાં તેમના કેસ ઉ૫ર ચચાય ચાલતી હતી. તેઓને મતૃ્્ િાંડથી ઓછી 

સજા મળવાની ન હતી. 

તેમના બીજા ક્રાાંસતકારી સમત્રો ૫હલેેથી જ ભગતસસિંહના બાંધનથી ક્ષ બ્ધ હતા. તેમની ઉ૫ર 

થતા અત્ર્ાચારોને સાાંભળી તેઓ ચ૫ૂ કેવી રીતે બેસી રહ.ે કોઈક રીતે તેઓને છોડાવવા 

માટે કોઈ સાંકલ૫્ થર્ેલો અને તે પરૂો કરવા માટે તાત્કાગલક તૈર્ારી થવા લાગી. 

ત્ર્ાાં સ ધીમાાં ભગતસસિંહને લાહોરથી બોરસ્ટાલની જેલમાાં મોકલી આ૫વામાાં આવ્ર્ા. 

લાહોરની કોટયમાાં તેઓના ઉ૫ર તો કેસ ચાલતો હતો, એટલાાં માટે તેઓને હાંમેશાાં 

બોરસ્ટાલથી ગાડીમાાં બેસાડી લાહોર લાવવામાાં આવતા હતા. તેઓને છોડાવી, તેમને 

સાંતાડી રાખવા માટે ગ પ્ત મકાનોની વ્ર્વસ્થા થઈ ગઈ હતી. બૉમ્બ, સપસ્તોલ અને 
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હસથર્ારો એકઠાાં કરી લીધા હતા. શહીિ ભગવત ચરણ તેમાાં એક બૉમ્બના ૫દરક્ષણમાાં જ 

મતૃ્્  પામેલા. 

આ બધ ાં સરિાર ભગતસસિંહથી ખાનગી ન હત  ાં. તેઓ આ ર્ોજનામાાં ઉ૫રથી સાંમત હતા. 

સમર્, સ્થાન તથા કાર્યક્રમ નક્કી થઈ ગર્ો હતો. આ કાર્યને અમલમાાં મકૂવા માટે 

ભગતસસિંહની માંજૂરી લઈ લીધી હતી. ૫રાંત   તેઓનો ઉદે્દશ બીજો હતો. 

પોતાના આ લક્ષ્ર્ને તેમણે બે દિવસે સ્પષ્ટ ક્ ું કે જે દિવસે આ બધો કાર્યક્રમ થવાનો 

હતો. બે ચાર માણસો પાછળ આટલાાં બધા લોકોના જીવ જોખમમાાં નાખવા તેઓને ર્ોગ્ર્ 

લાગ્્ ાં નહીં. તેઓ એ વાતથી અજાણ  હતા કે મહત્વ ભગતસસિંહને અપાર્ છે અને ખરી 

રીતે રાષ્રના આંિોલનને મહત્વ અપાવ ાં જોઈએ. ક્રાાંસતક્રારીઓને જેલમાાંથી છોડાવવાના 

પ્રર્ત્નોમાાં આંિોલન ઢીલ ાં ૫ડી જશે. એટલે તેઓ ર્ોજનાને કાર્ાયક્ન્વત કરવા માાંગતા ન 

હતા. તેમની ખોટી સાંમસતન ાં લ૧ર્ આ હત  ાં કે તે બહાને ક્રાાંસતકારીઓની એકતા દૃઢ થઈ 

જાર્. 

જે ભગતસસિંહ ઇચ્છતા હતા તેમજ થ્ ાં અને જે અસાંમસતની આશા ક્રાાંસતકારીઓને ક્યારેર્ 

ન હતી. પવૂેસનર્ોજીત ર્ોજનાન સાર ભગતસસિંહ છપા વેશમાાં ઊભેલા ક્રાાંસતકારીઓના 

નેતાને ર્ોજના કાર્ાયક્ન્વત કરવાનો સાંકેત આ૫નારા હતા ૫ણ કશ ાં જ થ્ ાં નહીં. કેિીઓને 
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સેન્રલ જેલ લઈ જનારી લારી બોરસ્ટાલ જેલના િરવાજે ઊભી હતી. ્ર્ારે ભગતસસિંહને 

લાવવામાાં આવ્ર્ા તો તેઓને સાંકેત આપ્ર્ો, "ના, આ બધ ાં નહીં થાર્. આથી ક્રાાંસતકારીઓ 

એમ સમજર્ા કે આજે કોઈ મ શ્કેલી છે, આગળ ૫છી કોઈ દિવસ પરૂી કરવામાાં આવશે." 

બીજા દિવસે તેઓન ાં મ ાંતવ્ર્ જાણવા જેલમાાં ૫હોંચ્ર્ા. તેમની મનાઈન ાં કારણ પછૂ્ ાં તો 

તેઓએ બતાવ્્ ાં, " એ ઉગચત ન હત  ાં કે થોડા માણસના જીવ બચાવવા માટે આ૫ણે 

કેટલા બધા િેશભતતોનાાં બગલિાન આપીએ. આ૫ણે પોતાન ાં સવયસ્વ ત્ર્ાગીને જે હતે  થી 

આ ક્રાાંસત૫થ ઉ૫ર આવ્ર્ા છીએ તે તેના આિેશ આ૫તા નથી. આ૫ણે આ૫ણા માથા 

ઉ૫ર કફન બાાંધીને નીકળર્ા છીએ. ૫ણ એ હાંમેશાાં ધ્ર્ાન રાખવ ાં જોઈએ કે મહત્તા 

વ્ર્દકતની નહીં આિશોની છે. અમને શ્રેર્ મળે, અમારાથી જ ક્રાાંસત થશે, િેશ સ્વતાંત્ર થશે 

એવ ાં તો આ૫ણે સવચા્ ું નથી ૫ણ આ કાર્ય આ૫ણને એવ ાં જ સસદ્ધ કરી આ૫શે. અમારા 

બગલિાનથી આ૫ણા આિશોને બળ મળશે તો કાલે હજારો ભગતસસિંહ તૈર્ાર થશે. ભારત 

સ્વતાંત્ર થઈ જશે." 

ક્રાાંસતદૃષ્ટા ભગતસસિંહના આ શબ્િોમાાં જે સત્ર્ છપાર્ેલ ાં હત  ાં તેને સમર્ની મર્ાયિામાાં બાાંધી 

શકાત  ાં નથી, ૫ણ આજે ૫ણ આિશો માટે જીવન સમસપિત કરવાની ૫રાં૫રા બનાવવી 

જરૂરી છે. 
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૨૨. સહકાદરતાથી ગવનયર બન્ર્ા 

આગળ ભણવાની ઇચ્છા હતી ૫ણ કરે શ ાં, ગ જરાન ચલાવવાની ૫ણ તેમની પાસે 

વ્ર્વસ્થા ન હતી. ્ વકે સવચા્ ું કે બહાર જવ ાં જોઈએ. આજીસવકા અને ભણવાના ખચયની 

વ્ર્વસ્થા જાતે જ કરીને ભણવ ાં જોઈએ, ૫રાંત   ભણવ ાં અસનવાર્ય છે. 

આવો સનણયર્ કરીને વડીલો પાસેથી કોઈક રીતે ર૦ રૂસપર્ા અને ભાડાની રકમ મેળવી તે 

મ ાંબઈ ગર્ો. 

તે દિવસોમાાં મ ાંબઈ બહ  મોંઘ ાં નહોત  ાં, જેટલ ાં આજે છે, પાાંચ રૂસપર્ા માસસક ભાડામાાં મકાન 

ભાડે મળત ાં હત  ાં ૫ણ જેની પાસે શરૂઆતથી અંત સ ધી માત્ર ર૦ રૂસપર્ા જ હોર્ તેને પાાંચ 

રૂસપર્ા ૫હાડ જેવા લાગ્ર્ા. હવે શ ાં કવર ાં ? જો પાાંચ રૂસપર્ા માસસક ભાડાથી રૂમ લઉં છાં 

તો ર૦ રૂસપર્ા ૪ મદહનાના ભાડામાાં જાર્. આ સવચારો ગચિંતનની વચ્ચે એક ઉપાર્ 

સઝૂર્ો. સહર્ોગ અને સહકાદરતાન ાં જીવન. 

એક સળીથી સાવરણી બની શકે નહીં. એક માણસ સેના ઊભી કરી શકતો નથી. એક 

છોકરા માટે સ્કૂલ ખોલવામાાં આવે તો સાંસારન ાં મોટા ભાગન ાં ધન લખવા ભણવામાાં જત  ાં 

રહ.ે આમ કરતાાં રહવેાનાાં મકાનો માટે જગા જ ના રહ,ે જો િરેક જગ્ર્ાએ સ્કૂલ બનાવાર્. 

આ મ શ્કેલીથી બચવા સહકાદરતા એક િેવતા છે, જેમાાં નાની નાની શદકતઓ, એકતાબદ્ધ 
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થઈ અનેક મહત્વપણૂય સાધન સ સવધા જોડી શકાર્, નાની નાની શદકત ભેગી થઈ મોટી 

શદકત બની મોટા લાભ મળી શકે છે, જે સમાજ, જે િેશોમાાં સહર્ોગ અને સહકાદરતાનો 

ભાવ જેટલો વધ , તે િેશ. તે સમાજ તેટલો જ સ ખી, સશતત અને સમ િત હશે. 

આવા ઉિાહરણો ્ વક માટે પ્રકાશ આ૫નારા બન્ર્ાાં તેમણે પોતાના જેવા બીજા ચાર 

ગરીબ સવદ્યાથીઓને શોધી કાઢર્ા અને એક રૂમ માસસક પાાંચ રૂસપર્ાના ભાડેથી લઈ 

લીધી. િરેકને હવે ફકત એક જ રૂસપર્ો િર મદહને આ૫વાનો રહશેે. આ રીતે વીસ રૂસપર્ા 

જે ચાર માસમાાં પ રા થવાના હતા તે હવે પાાંચ ગણા સમર્ માટે એટલે કે ર૦ મદહના 

માટે પરૂતા હતા. 

હવે આવી જમવાની મ શ્કેલ. એકલાાં રસોઈ બનાવે તો ર૦  રૂસપર્ા એક જ મદહનામાાં 

વ૫રાર્. લાકડાાં, કોલસા, વાસણ એક માણસ માટે જોઈએ તેનાથી પાાંચ વ્ર્દકત માટે 

આરામથી ખાવાન ાં બનવી શકાર્. વ્ર્દકતવાિ, સામદૂહકવાિથી િરેક રીતે ૫છાળ છે. 

સા્ં  તત ક ટ ાંબ આજે ૫ણ આજે ૫ણ આસથિક અને ભાવનાત્મક દૃષ્ષ્ટએ ખબૂ જ લાભિાર્ક 

છે. ૫હલેાાં તો આ વૈજ્ઞાસનક લાભને કારણે જ તે પ્રસતસ્થાસપત થર્ો હતો. આજે ૫ણ જો 

કેટલીક વ્ર્દકત ભેગી મળીને ખાવા પીવા, રહવેા, કામ કરવાની આિત પાડે તો તેઓ તે 

લાભોનો સ્પષ્ટ અન ભવ મેળવી શકે. 
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્ વકે આ સમસ્ર્ાન ાં સમાધાન એવી રીતે ક્ ય કે એક એવી જગા શોધી કાઢી કે જર્ાાં 

કેટલાક લોકોન ાં ખાવાન ાં સાથે બનાવાત  ાં હત  ાં. તે તેમાાં જોડાઈ ગર્ો. મહીને ખચય ફકત, 

પાાંચ રૂસપર્ા આવ્ર્ો. જે પૈસાથી ફકત એક જ મદહનો ખાવા માટે નીકળવાનો હતો. તેને 

બિલે ઓછામાાં ઓછા ચાર મદહના સ ધી ચાલશે. 

હવે રહી વાત ભણવાની, તો તે એક સ્કૂલમાાં જોડાઈ ગર્ો. ચો૫ડીઓનો ખચય હતો, તો ત ે

સામદૂહકતાના રૂ૫માાં પીદટટ નામના પ સ્તકાલર્ે પરૂો કર્ો. અનેક લોકોના સહર્ોગ અને 

િાનથી બનેલ ાં પ  સ્તકાલર્ હોત નહીં તો તેનાથી આ ્ વક જેવા અનેક લોકોની 

જ્ઞાનાર્જનની તષૃ્ણા અતપૃ્ત રહી ગઈ ના હોત. એક રૂસપર્ાના સભ્ર્૫િથી જર્ાાં સ ધી 

ભણ્ર્ા ત્ર્ાાં સ ધી સ્કૂલની ચો૫ડીઓ મળી. આ૫ સવશ્વાસ નહીં કરો, ૫ણ તેમણે આ રીતે 

ઍડ્વોકેટ થર્ો ત્ર્ાાં સ ધી અભ્ર્ાસ કર્ો. વચ્ચે વચ્ચે કેટલીક જગાએ લખવાન ાં કામ ક્ ું, 

તેનાથી તે ક૫ડાાં-લત્તાાં, શાકભાજીનો ખચય કાઢતો હતો. આ ્ વકન ાં નામ કનૈર્ાલાલ 

માણેકલાલ મ નશી (કે.એમ. મ નશી) હત  ાં, જે એક વખત ઉત્તરપ્રિેશના ગવનયર હતા અને 

જાણીતા સાદહત્ર્કાર અને રાજનૈસતક નેતા હતા. 

૨૩. સનર્મો આગળ નાના મોટા બધા એકસરખાાં છે. 
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મૈસ રના િીવાન હોવાને લીધે તેઓ રાજર્માાં ફરી રહર્ા હતા. એક ગામમાાં તેઓ 

અચાનક બીમાર ૫ડી ગર્ા. એટલો જોરિાર તાવ આવ્ર્ો કે બે દિવસ સ ધી ૫થારીમાાંથી 

ઊઠી શકર્ા નહીં. ગામના ડૉતટરને તેમની બીમારીની ખબર મળતા જલિી જલિી 

આવ્ર્ા અને તેમની સારવાર હતી. તેમના અથાગ પ્રર્ત્નથી તેઓ સારા થઈ ગર્ા. 

ડૉતટર જવા લાગ્ર્ા તો તેઓને ર૫ રૂસપર્ાનો ચેક તેઓની ફી પેટે હાથમાાં આપ્ર્ો. ડૉતટર 

હાથ જોડીને ઉભા થઈ ગર્ા અને કહવેા લાગ્ર્ા "સાહબે, આ તો માર ાં સૌભાગ્ર્ છે કે મને 

આ૫ની સેવા કરવાનો અવસર મળર્ો. મારે ફી જોઇતી નથી." 

ચેક હાથમાાં આ૫તા તેઓને કહ્ ાં, "િરેક મોટા માણસની કૃપા નાના માટે િાંડ હોર્ છે. 

આ૫ આવા અવસરે ફી એટલાાં માટે લેતા રહવેાન ાં કે જેથી ગરીબોની ફી લીધા વગર 

સેવા કરી શકાર્. એવ ાં ના કરવ ાં કે િવાઓ કોઈને આપી તેન ાં ખચય બીજા પાસેથી વસલૂ 

થાર્." 

આ તેઓની મહાનતા હતી. જો મોટા લોકો પોતાની સેવા મફત કરાવે, અર્ોગ્ર્ અને વધ  

૫ડત  ાં સન્માન મેળવવામાાં મોટાઈ માને છે, ત્ર્ાાં તેઓને ૫દરશ્રમ, સનર્સમતતા અને 

કતયવ્ર્પાલનમાાં ગૌરવ અન ભવ્્ ાં અને જો એમ કહવેાર્ કે પોતાના આ ગ ણોને લીધે 

તેઓએ એક સાધારણ માણસમાાંથી િેશના સૌથી જાણીતા એન્ન્જસનર્ર થર્ા તેમાાં કોઈ 
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અસતશર્ોતત નથી. તેઓ સનર્મપાલનમાાં ડૉતટરની આગળ તો શ ાં, મોટા મોટા માણસો 

આગળ તેટલા જ તટસ્થ રહર્ા. ક્યારેર્ નમત ાં આપ્્ ાં ન હત  ાં. 

તેઓને ભારતરત્નનો ગખતાબ એનાર્ત થર્ો. સન્માન સમારાંભમાાં ગખતાબ મેળવવા તેઓ 

દિલ્હી આવ્ર્ા. સનર્મ છે કે જેઓને ભારતરત્નના ગખતાબથી સન્માસનત કરેલા હોર્ તેઓ 

રાષ્ર૫સતના અસતસથ હોર્ છે અને રાષ્ર૫સતભવનમાાં રહ ેછે. તેઓને ૫ણ ત્ર્ાાં ઉતારવામાાં 

આવ્ર્ા. રાષ્ર૫સત ડો. રાજેન્રપ્રસાિ િરરોજ તેઓને મળતા હતા અને તેમના સાસનઘ્ર્થી 

આનાંિ મેળવતા હતા. 

એક દિવસ ્ર્ારે રાષ્ર૫સત તેઓને મળવા ગર્ા તો તેઓએ જો્ ાં કે તેઓ પોતાનો 

સામાન બાાંધી રહર્ા છે અને જવાની તૈર્ારીમાાં છે. તેઓએ આવતાાં જ પછૂ્ ાં, "આ૫ આ 

શ ાં કરો છો ? હજ  તો આ૫ને રહવેાનો કાર્યક્રમ છે." 

તેઓએ જવાબ આપ્ર્ો, "હા છે તો ખરો ૫ણ મારે બીજે ક્યાાંક રહવેાન ાં થશે. અહીંનો એ 

સનર્મ છે કે કોઈ વ્ર્દકત ત્રણ દિવસથી વધ  રહી શકતી નથી." રાષ્ર૫સત બોલ્ર્ા, "આ૫ 

તો હમણાાં અહીં રોકાઓ." તો તેઓએ કહ્ ાં," સનર્મો આગળ નાના મોટા બધા એકસરખાાં 

છે. હ ાં આ૫નો સ્નેહપાત્ર છાં એ કારણથી સનર્મોન ાં ઉલ્લાંઘન કર ાં તો સામાન્ર્ લોકો શ ાં 

દ ુઃખી નહીં થાર્ ? અને આમ કહી તેઓએ પોતાનો સામાન લેવડાવ્ર્ો, બાબ જીને પ્રણામ 
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કર્ાય અને ત્ર્ાાંથી ચાલી નીકળર્ા. બાકીના દિવસો બીજી જગાએ રહર્ા ૫ણ રાષ્ર૫સતના 

બહ  કહવેા છતાાં તેઓ ત્ર્ાાં રોકાર્ા નહીં. 

સનર્મપાલનથી માનવી મોટા બને છે, ફકત ૫િ અને પ્રસતષ્ઠા મેળવવા એ મોટાઈન ાં 

ગચન્હ નથી. સરૂ્ય, ચાંરમાાં વગેરે સનાતન સનર્મોની અવહલેના કરતા નથી તેથી પ ૂ્ ર્ 

અને પ્રસતષ્ષ્ઠત છે તો સમ ગચત કતયવ્ર્ અને સનર્મોના પાલનથી માનવીનાાં મલૂ્ર્ કેવી 

રીતે ઘટે ? ૫છી ભલેને કામ ગમે તેટલ ાં નાન ાં કેમ ના હોર્ ? 

તેઓ િેશના મહાન એન્ન્જસનર્ર "મોક્ષમ ાંડમ ્ સવશ્વશે્વરૈર્ા" હતા, જેમની પ્રસતષ્ઠા અને 

પ્રશાંસા એટલાાં ભારતમાાં જ નહીં ઈંગ્લેન્ડ અને અમેદરકા સ ધી થતી હતી. ૫િ માટે નહીં 

૫રાંત   કાર્યક શળતા, સનર્મપાલન, સશસ્ત અને ર્ોગ્ર્તા જેવા ગ ણો માટે થતી હતી. 

૨૪. સમર્થી મલૂ્ર્વાન સત્ર્ છે 

૫સિમ બાંગાળના મ ખ્ર્માંત્રી ડો. ગબધેનચાંર રોર્ પોતાના સવદ્યાથી જીવનમાાં ખબૂ તેજસ્વી, 

મેઘાવી અને અધ્ર્ર્નશીલ સવદ્યાથી હતા. મોટે ભાગે પોતાના વગોમાાં તેઓ સવયપ્રથમ 

આવતા હતા. જર્ો તેઓ કૉલેજના ત્રીજા વષયમાાં ભણતા હતા ત્ર્ારે બનેલી ઘટનાન ાં 

વણયન અહીં રજૂ કરેલ ાં છે. જે કૉલેજમાાં તેઓ ભણતા હતા તેના િરવાજા પાસે એક 

અઘ્ર્ા૫કની મોટરકારની દ ઘયટના બની. આ દ ઘયટના પ્રાઘ્ર્ા૫કની બેિરકારીને લીધે થઈ 
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હતી અને ડો. રોર્ ૫ણ તેઓના વગયમાાં ભણતા હતા. આ દ ઘયટનાની ખબર પોલીસ 

થાણામાાં ૫હોંચી અને પોલીસે તપાસ શરૂ કરી. ઘટનાસ્થળ ૫ર જે જે માણસો હાજર હતા, 

તેઓની સાક્ષી લેવામાાં આવી. સાક્ષી આ૫નારામાાં ડો. રોર્ ૫ણ હતા. 

પ્રાઘ્ર્ા૫ક ઉ૫ર અિાલતમાાં કેસ ચાલ્ર્ો. ગબધેનચાંર સાક્ષી માટે અિાલતમાાં હાજર થાર્ 

તે ૫હલેાાં પ્રાઘ્ર્ા૫કે તેઓને પોતાના ૫ક્ષમાાં જ બાની આ૫વા કહ્ ાં. રોર્ે સ્પષ્ટ ક્ ય કે 

હકીકતોને છપાવી ન્ર્ાર્ની હત્ર્ા કરવાન ાં સાહસ મારાથી નહી થાર્. પ્રાઘ્ર્ા૫કે તેઓને 

ખબૂ સમજાવ્ર્ા, ફોસલાવ્ર્ા ૫ણ રોર્ે કાાંઈ વાત સાાંભળી નહી. બધા પ્રર્ત્નો સનષ્ફળ જતા 

જોઈ પ્રાઘ્ર્ા૫કે અંતમાાં તેઓને ધ્ર્ાનમાાં રાખીશ એવી ધમકી આપી. ૫ણ આ ધમકીની 

તેઓ ઉ૫ર કાંઈ જ અસર થઈ નહીં. 

અિાલતમાાં પ્રત્ર્ક્ષિશી સાક્ષીના રૂ૫માાં રોર્ે જે ઘટના જોઈ હતી તેનો આંખે િેખ્ર્ો 

અહવેાલ પરેૂપ રો સાંભળાવ્ર્ો. તેઓએ સ્પષ્ટ બતાવ્્ ાં કે ઘટના પ્રાઘ્ર્ા૫કની 

અસાવધાનીથી થઈ છે અને તે માટે તેઓ િોસષત છે. ઘટના સ્થળ ઉ૫ર હાજર રહલેા 

માણસોમાાંથી કોઈ કે આ પ્રકારે જ બાની આપી હતી. જે ત્ર્ાાં હાજર ન હતા તેવા કેટલાક 

સવદ્યાથીઓએ પ્રાઘ્ર્ા૫કના ૫ક્ષમાાં ખોટા સનવેિનો આપ્ર્ાાં, ૫ણ રોર્નો આંખે િેખ્ર્ો 

અહવેાલ હકીકતપણૂય અને વધારે પ્રામાગણક લાગ્ર્ો અને ન્ર્ાર્ાધીશે પ્રાઘ્ર્ા૫કને િોસષત 

જાહરે કર્ાય. આ અ૫રાધના િાંડરૂપે રકમ ભરવાની થઈ. 
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આ મામલામાાં પ્રાઘ્ર્ા૫કે રકમ તો ભરી િીધી ૫ણ રોર્ના પ્રત્ર્ે તેઓના મનમાાં ખરાબ 

સવચારો ઘર કરી ગર્ા. આ વાત તેઓએ મનમાાં રાખી લીધી અને હરેાન કરવાની તક 

ઝડપી લીધી. થોડા દિવસો ૫છી સવદ્યાલર્માાં ૫રીક્ષા થઈ. રોર્ે ૫રીક્ષાની તૈર્ારી ભારે 

મહનેત સાથે કરી. ૫દરશ્રમપ વયક વાાંચેલ ાં અને પ્રત્ર્ેક પ્રશ્ન૫ત્ર સારી રીતે ઉકેલ્ર્ો હતો. 

તે પ્રાઘ્ર્ા૫કે પોતાના સાથીઓ ઉ૫ર પોતાના પ્રભાવનો ઉ૫ર્ોગ કરી રોર્ને નાપાસ 

કર્ાય. એટલ ાં જ નહીં, પોતાના સવષર્માાં ૫ણ ખબૂ ઓછા ગ ણ આપ્ર્ા, તેથી તે વધારાની 

૫રીક્ષામાાં ૫ણ બેસી શકે નહીં. આ ૫દરણામની કોઈને ૫ણ આશા ન હતી. સવદ્યાથીઓમાાં 

રોર્ન ાં સ્થાન આગળ ૫ડત  ાં હત  ાં.  એટલે તેઓ ૫ણ દ ુઃખી થર્ા, જર્ાાં તેઓ તો પાસ થર્ા 

હતા અને પોતાના મેઘાવી સાથીથી આગળ નીકળી ગર્ા હતા. 

બધા લોકોને આિર્ય થ્ ાં હત  ાં ૫ણ રોર્ને જરા ૫ણ આિર્ય ન થ્ ાં. તઓે આ પ્રકારન ાં 

કારણ સમજી ગર્ા હતા કે આ પ્રાઘ્ર્ા૫કની કૃપા છે, જેમના ૫ક્ષમાાં જ બાની આ૫વા માટે 

સમજાવ્ર્ા, ફોસલાવ્ર્ા અને ધમકાવ્ર્ા હતા. 

એકવાર પ્રાઘ્ર્ા૫કની મ લાકાત રોર્ને થઈ. તેઓએ પછૂ્ ાં "જાણો છો ગબધેનચન્ર તમે 

કેમ નાપાસ થર્ા ?" 

"હા, સારી રીતે જાણ ાં છાં. જાણતો જ ન હતો તેન ાં પવૂાયન  માન ૫ણ હત  ાં." 
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"તો જાણીબજૂીને આ ચેષ્ટા કેમ કરી. મારા ૫ક્ષમાાં જ બાની આપી હોત તો તમાર ાં વષય 

બગડવામાાંથી બચી જાત." પ્રાઘ્ર્ા૫કે કહ્ ાં. 

"વષય બગડવાનો મને કોઈ રાંજ નથી. રાંજ તો ત્ર્ારે થાર્ ્ર્ારે પોતાના આત્માને દ ુઃખ 

૫હોંચાડી સત્ર્ને છપાવ્્ ાં હોત કારણ કે મારી દૃષ્ષ્ટએ સત્ર્ વષયથી ૫ણ વધ  મલૂ્ર્વાન 

છે." ગબધેનચાંર રોર્નો આ ઉત્તર હતો. 

૨૫. કર ણામર્ સાંવેિનશીલતા 

બાંગાળી ભાષાના પ્રખ્ર્ાત સાદહત્ર્કાર શરિચાંર ચ્ોપાઘ્ર્ાર્ની રચનાઓમાાં જે સજીવ 

પ્રાણ છે, ને પ્રાણ તેઓના વ્ર્દકતત્વ અને અંતરમનમાાંથી પ્રગટેલ છે. ખરેખર કોઈ ૫ણ 

રચનાકારની કૃસતઓ તેમની કલમમાાંથી નહીં ૫ણ તેઓના હ્રિર્માાંથી પ્રેરણા મેળવે છે. 

શરિબાબ ના એક સનકટવતી સમત્રે તેઓની આ પ્રાણિાસર્ની ક્ષમતાનો ઉલ્લેખ કરતાાં 

લખ્્ ાં છે. "સાંસારમાાં માનવીન ાં માનવી પ્રત્ર્ેન ાં જે કતયવ્ર્ અને સહજ ભાવ છે, શરિચાંરની 

કૃસતઓમાાં તે ભાવ ગઢગાઢ અન ભસૂતઓ અને મગજના સવચારો દ્વારા જીવનના 

સવશ્લેષણના રૂ૫માાં મસૂતિમાન થાર્ છે. સમાજમાાં જે કલહ છે, જે વેરઝેર છે, તે જોઈ 

શરિચાંર સવચગલત થઈ જાર્ છે. તેઓની આ સાંવેિનશીલ કર ણા જ તેમની રચનાઓમાાં 

આ૫ણને ડબૂાડે છે. 
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એક સમર્નો બનાવ છે. રાત ખબૂ થઈ ગઈ હતી. શરિબાબ  પોતાના સમત્રને ઘેરથી 

પાછા ફરી રહર્ા હતા. સાથે સમત્ર િાં૫તી શ્રી નરેન્ર િવે અને શ્રીમતી રાધારાણી હતાાં. 

સાડા િસ, અગગર્ાર વાગ્ર્ાના સમર્ હતો., અવરજવર ઓછી હતી, ત્રણે જણા વાતો 

કરતા ચાલતા હતા. માંદડસતર્ા રોડના એક છેડે ૫હોચ્ર્ા તો તેઓએ જો્ ાં કે ત્રણ ચાર 

લોકો એક ઝાડ નીચે જોરજોરથી વાતો કરતા હતા. તેઓની કેટલીક વાતો શરિબાબ ના 

કાને ૫હોંચી અને તેઓ અટકી ગર્ા. સાથી ૫ણ અટકર્ા. ત્ર્ારે ઝાડ નીચે ઉભેલામાાંથી 

કોઈકે કહ્ ાં કે "મહોિર્, જા સાાંભળો તો." 

ત્રણે જણા તે તરફ ગર્ા. જઈને જો્ ાં તો લાલ ક૫ડામાાં એક નવજાત સશશ  લપેટાર્ેલ ાં 

૫ડ્ ાં હત  ાં. કહવે  ાં ના જોઈએ ૫ણ ભ્રષ્ટ ર્ૌનાચારના ૫દરણામે કોઈ ્ વતી અથવા 

મદહલાએ પોતાના માતતૃ્વને ખરાબ રીતે રૂાંધીને આ દ ષ્કૃત્ર્ કરી ગઈ હતી. નવજાત 

બાળકને જોઈ શરિબાબ ને કીડીઓ ચટકી રહી હોર્ તેમ જગાજગાએ શરીર ઉ૫ર લાલ 

ચામઠાાં ઉ૫સી આવ્ર્ાાં. શરિબાબ  આવી ક્સ્થસતમાાં ઘેર કેવી રીતે જાર્. ત્ર્ાાં હાજર રહલેા 

લોકો સાથે સવચારસવમશય કરી તેઓએ સનિર્ કર્ો કે બાળકને િવાખાને મોકલી આ૫વો 

જેથી સાંસારમાાં હમણાાં આવેલો આ અસતસથ એમ જ સવિાર્ લઈ લે નહીં. 

િવાખાનામાાં આ સચૂના આ૫વા એક સશશ ને ત્ર્ાાં મોકલવાની વ્ર્વસ્થા કરવા 

શરિબાબ એ પોતના સમત્ર નરેન્રને કર્ાાંક ફોન મળી જાર્ તો કરવા કહ્ ાં અને જન્મ 
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લીધા ૫છી અત્ર્ાર સ ધી જેના ગળામાાં કશ ાં ગ્ ાં ન હત  ાં તેથી વ્ર્વસ્થામાાં જોડાઈ ગર્ા. 

બાળકે દૂધ ના પીધ ાં, મધ જરૂર તેના ગળામાાં નીચે ઉત્ ય. ૫છી તેઓ નરેન્રની પાસે 

ગર્ા. જેઓ પાસેથી એક મીઠાઈની દ કાને જઈ િવાખાનામાાં ફોન કરી રહર્ા હતા. 

િવાખાનાવાળાઓએ આ રીતે મળેલા ગબનઅસધકૃત બાળકને લેવાનો ઇન્કાર કર્ો. 

સનર્માન સાર ૫હલેા તેની ખબર પોલીસને આ૫વી ૫ડે, એટલે પોલીસને ફોન કર્ો. 

પોલીસ સ્ટેશનથી તત્કાળ કોઈ આવવા તૈર્ાર ન થર્ા. નરેન્રએ પોલીસને શરિબાબ નો 

ઉલ્લેખ કર્ો એટલે ત્ર્ાાંથી સસિંચાઈ. મોકલવાની વ્ર્વસ્થા થઈ. 

થોડા સમર્ ૫છી બે પોલીસમૅન ઘટનાસ્થળે આવી ગર્ા. શરિબાબ  અને તેમના સાથીઓ 

ત્ર્ા સ ધી તે સ્થળે રોકાર્ા. બાળકને પોલીસને સોંપી અને તેની વ્ર્વસ્થા કરવામાાં રાતના 

બે વાગી ગર્ા ૫ણ શરિબાબ ના ચહરેા ઉ૫ર કોઈ ખેિ કે કોઈ સ સ્તી ન હતી. તેઓ આ 

રીતે બાળકની ઉ૫્ યકત વ્ર્વસ્થામાાં લાગી રહર્ા. કલકતા જેવા શહરેમાાં આ પ્રકારની 

ઘટનાઓન ાં તે સમર્ે કોઈ ખાસ મહત્વ ન હત  ાં. ૫ણ શરિબાબ ની સમક્ષ ક્યાાંક કોઈ જીવન 

તડપાવીને પ્રાણ છોડે તો તેઓનાથી સહન થત  ાં ન હત  ાં. 

આ કર ણામર્ સાંવેિનશીલતા તેઓના સાદહત્ર્ને તે શદકત આપી ગઈ જે વાાંચકોને ૫ણ 

કર ણાર કરી જાર્ તો તેમાાં આિર્ય શ ાં છે ? 



જોવામાાં લાગે વામણા સાર ઘણો ગાંભીર 

ઋષિ ચ િંતનના સાાંષનધ્યમાાં                                                                 http://rushichintan.com 

૨૬. મા સરસ્વતીના ઉપાસક 

"પ્રાતુઃકાળમાાં કોઈની સાથે વાતચીત થઈ શકશે નહીં, એટલે તે માટે આગ્રહ કરશો નહીં." 

આ પ્રકારન ાં બોડય િરવાજાની બહાર લટકત  ાં જોઈ આવનાર માણસ સહજે ખચકાર્ો અન ે

૫છી ચ૫ૂચા૫ પાછો વળી ગર્ો. 

પાછાાં ફરનાર સજ્જન હતા દહન્િીના રાષ્રકસવ મૈસથલીશરણ ગ પ્ત અને જેના ઘર ઉ૫ર 

આ બોડય હત  ાં તેઓ હતા દહન્િી સાદહત્ર્ને એક નવો આકાર આ૫નાર સાદહત્ર્કાર આચાર્ય 

મહાવીરપ્રસાિ દ્ધદ્વવેિી. 

મૈસથલીશરણ પાછાાં તો ગર્ા, ૫ણ મનમાાં એ ગડમથલ જ થઈ કે બીજાઓ માટે આટલાાં 

બધા ઉિારવાિી લાગતા માણસે કર્ા કારણથી આટલો કઠોર સનર્મ બનાવ્ર્ો હશે કે 

દ રથી આવનાર મહમેાનને ૫ણ પાછાાં જવ ાં ૫ડે. વારાંવાર આ પ્રશ્ન તેમના મનમાાં ઊઠતો 

રહર્ો, ૫ણ કોઈ સનષ્કષય ઉ૫ર ૫હોંચી શકર્ા નહીં. એટલે તેઓને મળીને આ બાબતમાાં 

જાણવાની ઇચ્છા ખબૂ પ્રબળ બની. 

સાાંજના ્ર્ારે તેઓ મહાવીરપ્રસાિ દ્ધદ્વવેિીને ઘેર ૫હોંચ્ર્ા ત્ર્ારે રૂમમાાં તેઓ ૫ત્ર 

લખવામાાં મગ્ન િેખાર્ા. ૫ણ સામે મૈસથલીશરણને જોઈ, તેઓએ લખવાન ાં બ ાંધ કરી િીધ ાં. 

આવકારવા તેઓ ઉઠર્ા અને તેમને સામેની ખ રશી ઉ૫ર બેસવાનો ઇશારો કર્ો. ઘર 
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૫દરવારની ઔ૫ચાદરક વાતચીત ૫છી મૈસથલીશરણથી વધારે સમર્ રહવેા્ ાં નહીં અને 

તેઓ બહાર લટકતા બોડય સવશે પ છી નાખ્્ ાં કે આટલાાં કઠોર સનર્મનો શો અથય છે ? 

હ ાં પ્રાતુઃકાળમાાં મા સરસ્વતીની સાધના કર ાં છાં, એટલે આટલો કડક સનર્મ બનાવવો 

૫ડર્ો છે, એ જાણ ાં છાં, એટલે આટલો કડક સનર્મ બનાવવો ૫ડર્ો છે, એ જાણ ાં છાં કે 

તેઓથી અનેક લોકોને કષ્ટ ૫ડે છે. ૫ણ શ ાં કર ાં, સવવશ છાં." ઝડ૫થી ઉત્તર મળર્ો. "૫ણ 

આ સાધના કેટલો સમર્ ચાલે છે ? શ ાં એટલી લાાંબી છે કે મહમેાનોને રાહ જોવી સનરથયક 

સમજે છે ? " 

"હા" જવાબ મળર્ો. "સામાન્ર્ રીતે તે બે કલાકની હોર્ છે, ૫ણ કોઈક કોઈક વાર સમર્ 

વધી જઈને ત્રણ ચા કલાક સ ધી ચાલે છે." 

"તો, તો આ૫ મોટા ઉપાસક છો, ૫ણ આ૫ના રૂમમાાં પજૂા-સામગ્રી, ગચત્ર વગેરે કશ ાં જોવા 

મળત ાં નથી, છતાાં આ૫ કેવાાં ભતત છો ?" મૈસથલીશરણે આિર્ય વ્ર્કત ક્ ું. 

દ્ધદ્વવેિીજીએ તેમનો આશર્ સમજીને ભ્રમને દૂર કર્ો. ઘોડામાાં અને ટેબલ ૫ર મકેૂલા 

પ સ્તકો તરફ ઇશારો કરતા બોલ્ર્ા "આ મારી પજૂા-સામગ્રી અને ઇષ્ટ વગેરે બધ ાં જ છે. હ ાં 

તેમની સાધના કર ાં છાં." 

"તો શ ાં આ૫ અભ્ર્ાસ કરતા રહો છો." 
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"સનુઃસાંિેહ, હ ાં તે સમર્ે સ્વાધ્ર્ાર્ અને અભ્ર્ાસમાાં સવતાવ ાં છાં. આ૫ તો જાણો છો કે 

રેલવેની વ્ર્સ્ત નોકરીમાાંથી આ સમર્ કાઢી શક ાં છાં. સાાંજના ડ્ટૂી કરીને આવ્ર્ા ૫છી 

એટલો થાકી જાઉં છાં કે તન્મર્તાપવૂયક તે કરી શકાત  ાં નથી. એટલે આ સમર્ મળવા 

આવનારા માટે નક્કી કર્ો છે અને સવારનો સમર્ પોતાની ર્ોગ્ર્તાના સાંવધયન માટે 

રાખ્ર્ો છે. 

થોડો શ્વાસ લીધા ૫છી તેઓએ આગળ કહવેાન ાં શરૂ ક્ ું. "એક સાદહત્ર્કાર હોવાને લીધે 

સમર્ની દકિંમતથી આ૫ પરેૂપ રા જ્ઞાત છો. હ ાં તેન ેહીરા મોતી, જેટલો મલૂ્ર્વાન ગણ ાં છાં 

અને જે જેણે તેની એકએક ૫ળને એ રીતે માનીને સદ ૫ર્ોગ કર્ો છે, તે સવશ્વમાાં ઉિસત-

પ્રગસત કરી શકર્ો છે. 

મૈસથલીશરણ તેઓના આ ઉત્તરથી સાંત  ષ્ટ જણાર્ા. 

વાસી રોટલી અને િાળ ઉ૫ર જેમતેમ જીવનસનવાયહ કરનારા આ સાધકે પોતાના 

બાળ૫ણથી જ જો પોતાના જીવનમાાં સમર્ સાંર્મન ાં મહત્વ સમજર્ા હોત નહીં તો શક્ય 

છે કે આજે તે એક અજાણ બાળકથી ગચર૫દરગચત સાદહત્ર્કાર બની શકર્ા હોત નહીં. આ 

તેઓની મહનેત અને સમર્ના સદ ૫ર્ોગન ાં ૫દરણામ છે કે એક સનરક્ષર ૫રાવલાંબી 

બાળક સતત અસહાર્ ક્સ્થસતમાાં પોતાના બળ ઉ૫ર દહન્િી, અંગે્રજી અને સાંસ્કૃતના 
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અસધકારી સવદ્વાન બની શકર્ા. ઉદૂયનો ૫ણ થોડો ઘણો સાં૫કય રાખ્ર્ો હતો. ડ્ટૂી કરીને 

આવ્ર્ા ૫છી જો સમર્ મળતો, તો તેઓ સાંસ્કૃતનો અભ્ર્ાસ કરતા હતા અને એ રીતે તે 

થોડી ક્ષણોના સદ ૫ર્ોગથી સાંસ્કૃતમાાં એટલો અસધકાર પ્રાપ્ત કરી લીધો હતો કે તેઓ 

કસવતા કરવા લાગ્ર્ા. સમર્નો સદ ૫ર્ોગ જ તો મહાપ ર ષોની સવશેષતા હોર્ છે. 

૨૭. ગરીબોના જીવનિાતા 

"અરે ! કાળસ ખી ગરીબી કેટલી જ લમી છે ! કેટલી માથા ઉ૫ર ચઢીને બોલી રહી છે આ 

દિવસોમાાં ! જેની પાછળ ૫ડી જાર્ તેની કમર તોડી નાખે છે. હાથ ભખૂથી તેઓના 

બાળકો કેવાાં કચવાટ કરે છે ! અને મા ચોવીસે કલાક કામ કર્ાય કરે છે. બાળકોને ખાતર 

મશીનની માફક કામ કરવ ાં ૫ડે છે, છતાાં આ શેતાન પેટ ભરાવવાન ાં નામ જ લેતો નથી. 

સપતા ભારે ૫દરશ્રમ કરીને ્ર્ારે આસથિક ક્સ્થસત સ ધારી શકતા નથી તો લાચાર થઈને 

૫દરક્સ્થસત સાથે સમજૂતી કરી લે છે. બીજો શો ઉપાર્ છે ? સમજૂતી ના કરે તો બીજ ાં શ ાં 

કરે ? હ ેભગવાન ! તમારી સષૃ્ષ્ટમાાં આ સવષમતા કર્ા સ ધી ચાલતી રહશેે. 

મહાકસવ સનરાલા આ સવચારોમાાં ગડમથલ કરતા ચાલતા જતા હતા. કેટલાક દિવસોનો 

ઉ૫વાસ ! અને તે સાથે ૫ગ સાથ આ૫તા ન હતા, છતાાં કોઈક રીતે ચાલતા જતા હતા. 

શ ાં કરે કોઈ મિિ ન હતી. ગખસ્સામાાં એક પૈસો ન હતો, નહીં તો ઘોડાગાડી કરી લીધી 
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હોત. ગરીબોના જીવનિાતાએ તો ગરીબ બનીને જીવવ ાં ૫ડે છે, કારણ કે તેઓની િદરરતા 

કેવી રીતે તેમનાથી જોઈ શકાર્  તેઓ જાતે એશોઆરામ કરે અને તેમના બીજા 

ભાઈબહને ભખૂ્ર્ાાં ક૫ડા વગર રહ ેએવી કલ૫્ના તો તેઓના સ્વપ્નમાાં ૫ણ આવતી ન 

હતી. 

આ ૫દરક્સ્થસતમાાં સરૂ્યકાન્ત સત્રપાઠી "સનરાલા" િારાગાંજમાાંથી લીડર પ્રેસ ચાલતા આવતા 

હતા, જેથી પ્રેસમાાંથી રોર્લ્ટીના થોડા પૈસા મળે ભખૂને તપૃ્ત કરાર્. પ્રેસમાાંથી રોર્લ્ટીના 

૧૦૪ રૂસપર્ા લઈ, એક્કામાાં બેસી પોતાની માનેલી બહને મહાિેવીના રહઠેાણ તરફ જવા 

લાગ્ર્ા. એકકો થોડોક આગળ વઘ્ર્ો તો ત્ર્ાાં તેમણે એક અવાજ સાાંભળર્ો. "બેટા, આ 

ભખૂી અભાગણને કશ ાંક મળે તો સાર ાં." 

સનરાલાએ અહીંતહીં જો્ ાં તો જાણ્્ ાં કે તે પોકાર તેમને ધ્ર્ાનમાાં રાખીને થર્ો હતો, એટલે 

એકકો અટકાવ્ર્ો, જાતે ઊતરી અને સડકની એકબાજ  બેઠેલી ઘરડી ગભખારણની પાસે 

૫હોંચ્ર્ાાં. અંતરમાાં ઊઠેલી કર ણાને રોકી શકર્ા નહીં, બોલ્ર્ા "મા, અમારી હાજરી હોવા 

છતાાં તમારે ભીખ માગવી ૫ડે, એમ કેમ ચાલે ?" 

"હ ાં બીજ  શ ાં કર ાં, બેટા !" ઘરડી સ્ત્રીએ પોતાના ક્ષીણ અવાજે કહ્ ાં, હાથ૫ગ ચાલતા નથી. 

જર્ાાં સ ધી સાર ાં હત  ાં ત્ર્ારે સ ધી મે ૫ણ સ્વાગભમાનવશ કોઈની આગળ હાથ લાંબાવ્ર્ો 
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નથી અને ૫રસેવાની કમાઈથી મારા ૫દરવારને પાળતી હતી, ૫ણ હવે તો મારા 

છોકરાઓ મારી સામે જોતા નથી. જેમને માટે મેં સમગ્ર જીવન ૫રસેવો પાડીને સવતાવ્્ ાં. 

આજે તેઓએ દૂધમાાં ૫ડેલી માખીની માફક મને કાઢી મકૂી છે. પેટપજૂા માટે કાાંઈક તો 

કરવ ાં ૫ડે, એટલે સવવશ થઈને આ માગય લીધો. કોઈક રીતે આ ઘરડ ાં પેટ ભરાર્ છે. 

કસવ હૃિર્ તડપી ઊઠ્ ાં. પછૂ્ ાં, "જો એક રૂસપર્ો આપ ાં તો કેટલો વખત ભીખ માાંગશે નહીં 

?" 

"કાલ સ ધી" જવાબ મળર્ો. 

"જો પાાંચ રૂસપર્ા આપ ાં તો" 

"પાાંચ દિવસ સ ધી ભીખ માગવી ૫ડશે નહીં" ઘરડી સ્ત્રીએ કહ્ ાં. 

કસવએ રોર્લ્ટીની બધી રકમ એકસો ચાર રૂસપર્ા આ૫વાની વાત કરી તો ઘરડી સ્ત્રી ફરી 

ભીખ નહીં માાંગવાની અને તેનાથી કોઈ ધાંધો કરી લેવાનો સાંકલ્પ કર્ો. 

મહાકસવએ બધી રકમ તે ઘરડી સ્ત્રીને આપી પોતે ખાલી ગખસ્સે એક્કામાાં બેસી મહાિેવીને 

ઘેર ૫હોંચ્ર્ા જર્ાાં મહાિેવીએ ભાડાના પૈસા ચકૂવ્ર્ા. આવ ાં હત  ાં તેઓન ાં સવશાળ કસવહૃિર્. 
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આજે ૫ણ તેઓનો આત્મા ચીસો પાડીને કહ ેછે કે માનવતા હૃિર્ની સવશાળતામાાંથી આવે 

છે, ભૌસતક સમદૃ્ધદ્ધમાાંથી નહીં. 

૨૮. ૫ત્રકાદરત્વનો આિશય - બાલમ ક ન્િ ગ પ્ત 

િરવાજો ખખડવાનો અવાજ થતા અંિર રૂ૫માાં નીચે જમીન ઉ૫ર શેતરાંજી પાથરીને 

બેઠેલા અને મેજ ઉ૫ર કાગળ રાખી લખી રહલે ગ પ્તજીએ નાના છોકરાએ બમૂ પાડી 

કહ્ ાં "જો તો બેટા, કોણ આવ્્ ાં છે ?" 

નાના બાળકે પોતાના સપતાજીનો અવાજ સાાંભળી િરવાજો ખોલ્ર્ો અને એક સજ્જન 

અંિર પ્રવેશ્ર્ા. ગ પ્તજી તેમને જોઈ તરત જ ઉભા થર્ા "બહ  દિવસ ૫છી િેખાર્ા. 

આજકાલમાાં ક્યાાં છો, શ ાં કરો છો ?" 

આવેલા સજ્જન જે ગ પ્તજીના જૂના સમત્ર હતા તેઓના એ પ્રશ્નોનો ઉત્તર તો આપી રહર્ા 

હતા ૫ણ તેઓ ઘરની ક્સ્થસતને ખબૂ બારીકાઈથી જોઈ રહર્ા હતા. સવચારેલ ાં તો એમ હત  ાં 

કે -ભારતસમત્ર- જેવા પ્રસતષ્ષ્ઠત અખબારના સાંપાિકને મળવા જાઉ છાં. ઘરમાાં ઠાઠમાઠ 

અને રોનક તો નહીં હોર્ અને ઓછામાાં ઓછાં મધ્ર્મવગયના ક ટ ાંબના જેવી ક્સ્થસત તો હશે 

૫ણ અહીં તો ચારેબાજ  ફાટેલી વીખરાર્ેલી વસ્ત  ઓ િેખાવા લાગી. 'ભારતસમત્ર' દહન્િી 

િૈસનકના સાંપાિક શ્રી બાલમ ક ન્િ ગ પ્તન ાં ખમીસ, જે ખબૂ જ ઉતરતા કા૫ડન ાં બનેલ ાં હત  ાં. 
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ગ પ્તાજી ખબૂ મોટી નીબવાળી પેન જે ખબૂ સસ્તામાાં મળતી હતી, તેનાથી મેજ ઉ૫ર 

કાગળ રાખી લખી રહર્ા હતા. 

ગ પ્તજીએ તેને પછૂ્ ાં "ખમીસ તો સરસ છે. કેટલાન ાં છે બેટા ૪૪" 

"ચાર રૂસપર્ાન ાં" 

"ચાર રૂસપર્ાન ાં ? " ગ પ્તજીએ ખબૂ આિર્ય અને આ૫સત્તજનક સ્વરમાાં કહ્ ાં, "આટલી 

મોદ્ ાં કેમ ખરીદ્ ાં ?" આટલામાાં તો ઘરના બધા સભ્ર્ો માટે ક૫ડાાં બની શકે છે." 

આવેલા સજ્જને કહ્  "બાળક તો છે ગ પ્તજી, જો તે અત્ર્ારે પોતાની ૫સાંિન ાં ખાવાન ાં, 

પીવાન ાં, ૫હરેવાન ાં કરી શકે નહીં તો ક્યારે ખાશે પીશે." 

"૫ણ આ તો ખરેખર ખોટો ખચય છે. અમારા ક ટ ાંબની આસથિક ક્સ્થસત તેને ર્ોગ્ર્ નથી કે 

અમે આટલાાં મોદ્યા ક૫ડા ૫હરેી શકીએ." ગ પ્તજીએ કહ્ ાં "રહી ખાવા પીવાની  

ઉંમરવાળી વાત, તો તેઓને અત્ર્ારથી જ ઓછો ખચય કરવાન ાં નહીં શીખવીએ તો ક્યારે 

શીખશે." 

"આસથિક તાંગીની મ શ્કેલીઓ તો હ ાં દૂર કરી િઉં છાં હ ાં એટલાાં માટે આ૫ની પાસે આવ્ર્ો 

છાં." એમ કહીને આવેલા સમત્રે પાાંચ હજાર રૂસપર્ા તેમના મેજ ઉ૫ર મકૂી િીધા. 
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ગ પ્તજી એટલાાં ચોંકી ગર્ા કે જાણે તેમણે કોઈ સા૫ વીંછી જોર્ા હોર્. ગ પ્તજીએ સવસ્મર્ 

સાથે સવસ્ફાદરત આંખોએ સમત્રની તરફ જોઈને કહ્ ાં, - આ શ ાં કરે છે ?" 

સમત્રએ કહ્ ાં, "એ તો આ૫ને ખબર છે કે અહીંની ફોજિારી અિાલતમાાં બે ધસનકો વચ્ચે 

કેસ ચાલે છે. બિે ૫૧ાો ગતવાર પરેૂપરૂી ચચાયઓથી અહીંના િૈસનક૫ત્રો ભરાર્ેલા હોર્ 

છે ૫ણ ન્ર્ાર્ જેના ૫ક્ષમાાં નથી તે મારા સમત્ર છે. જો આ૫ આ૫ના '૫ત્ર'માાં તેના માટે 

સમથયન કરો તો કિાચ તેને લાભ થાર્. એટલાાં માટે હ ાં તેના તરફથી આ પાાંચ હજાર 

રૂસપર્ા લઈને આવ્ર્ો છાં. આ૫ તેનો સ્વીકાર કરો." 

ગ પ્તજીએ ધીર ગાંભીર અવાજે કહ્ ાં "સમત્ર, તમે ખો્ ાં સમજર્ા છો. જો અથયની કમાણી જ 

માર ાં ધ્ર્ેર્ રહ્ ાં હોત તો આ૫ જે અત્ર્ારે ચારે બાજ  ધારીધારીને જોતા હતા અને મારી 

ગરીબી ઉ૫ર આિર્ય કરી રહર્ા હતા, હ ાં ઇચ્છતો હોત તો આ૫ને આજે આિર્ય થવાનો 

અવસર મળત નહીં. મને સમદૃ્ધદ્ધ કરતાાં જવાબિારી વધ  સપ્રર્ છે. મારા પતૂ્રન ાં સ  ત્ર છે- 

"પ્રસતષ્ઠાન ્ રત્નમ ્ ". ધનના લોભમાાં ૫ત્રની પ્રસતષ્ઠા કોઈ ૫ણ ક્સ્થસતમાાં ગ માવી િેવા 

માગતો નથી." 

અને ગ પ્તજી ફરીથી પોતાના લેખનકાર્યમાાં સામેલ થઈ ગર્ા. 
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૨૯. 'અશક્ય' શબ્િ આ૫ણી દ બયળતાનો ૫દરચર્ કરાવનાર 

ઈ.સ.૧૮૯૮ ની વાત છે. મરાસથી નીકળતા અંગે્રજી ૫ત્રના સાંપાિન સ બ્રહ્મણ્ર્મ અય્ર્રે -

દહન્દ - થી છૂટા ૫ડી તાસમલ ભાષામાાં પોતાના ૫ત્રને કાઢવાનો સનિર્ કરી લીધો કારણ કે 

તેઓ આ ગ લામીની ભાષાથી હવે નફરત કરવા લાગ્ર્ા હતા. એની બધે એક જ પ્રસતદક્રર્ા 

થઈ -અશક્ય-. કોઈકે તો ત્ર્ાાં સ ધી કહ્ ાં કે -અય્ર્ર. પાગલ થઈ ગર્ા છે- ૫રાંત   તેઓ 

તો આ કસોટીનો સ્વીકાર કરી બેઠાાં હતા. 

અંગે્રજી લખવામાાં અય્ર્રના જેવા ૫ત્રકાર ભારતમાાં તો શ ાં સવિેશોમાાં ૫ણ ન હતા. ' 

દહન્દ 'માાં બહાર ૫ડતા તેના સાંપાિકીર્ને સર એલન હ્ મ લાંડનથી નીકળતા ટાઈમ્સથી 

૧૯ નહીં ૫ણ ર૦ ગણા માનતા હતા. ગોપાલકૃષ્ણ ગોખલે તેમની સવલક્ષણ બ દ્ધદ્ધના 

વખાણ કરતા હતા, ગલર્ાકતઅલી તેમની લેખનકળા ઉ૫ર દફિા હતા. માલસવર્ાજી 

તેઓને પોતાના રાજનૈસતક ગ ર  સમાન માનતા હતા અને અંગે્રજ સરકાર તેઓને પોતાના 

માથાનો દ ખાવો સમજતી હતી કારણ કે તેઓ રાષ્રીર્ આંિોલનને જલિ બનાવવા મટો 

લખતા હતા જે કાનનૂ સવરોધી હોવા છતાાં તેઓના ચમત્કાદરક લખાણ અને ઢાંગને કારણે 

૫કડી શકતા ન હતા. 
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આ બધી પ્રસતષ્ઠા તેઓને 'દહન્દ 'ના સાંપાિન હોવાથી મળી હતી. આ ૫ત્ર તેઓએ પોતાની 

ત્રેવીસ વષયની ઉંમરે અઠવાદડક રૂ૫માાં શરૂ ક્ ું હત  ાં. જે તેની વધતી લોકસપ્રર્તાને લીધે 

અઠવાદડર્ામાાં ત્રણ વાર બહાર ૫ડવા લાગ્્ ાં અને ૧૮૮૯ થી િૈસનક થઈ ગ્ ાં. તેઓની 

સવદ્ધત્તાની અસર સમગ્ર િેશમાાં આ ૫ત્રના માધ્ર્મથી જામી ગઈ હતી. 

અંગે્રજી ભાષા ઉ૫ર જે માણસોનો અસધકાર હોર્, જેમાાં તેઓ સસદ્ધહસ્ત હોર્ અને 

િેશવ્ર્ાપી ખ્ર્ાસત મેળવી ચકૂર્ા હોર્, તેઓ તે ભાષાને છોડી એવી ભાષામાાં ૫ત્ર કાઢવા 

માટે વાત સવચારે, જે થોડા લોકોમાાં બોલાર્, સમજાર્ તો નક્કી કહવેાર્ કે પોતાના ૫ગ 

ઉ૫ર ક હાડો મારવા જેવી વાત છે. તે ભાષા અને તે નવા ૫ત્રના માધ્ર્મથી ફરીથી તેઓ 

પ્રસતષ્ઠા મેળવી શકશે તે ખરેખર અશક્ય હત  ાં. 

શ્રી અય્ર્ર અશક્યને શક્ય બનાવવામાાં લાગી ગર્ા હતા. તેઓ કહતેા હતા કે હ ાં જે આ 

સવચાર ાં છાં કે આ કાર્ય મારી ર ગચન ાં છે અને મારી પ્રસતભા અને અન કૂળ છે, ખરેખર આ 

આ૫ણી માનસસક ગરીબી િશાયવનાર છે. મોટાભાગના લોકો આ માનસસક ગરીબીમાાં 

સ૫ડાર્ેલા હોઈ, કોઈ ૫ણ સાહસ ભરેલ ાં કામ કરતા નથી. જે કોઈ ઢાાંચો બની ગર્ો છે 

તેને ગચ૫કી રહવેા માગે છે. સવવેકપણૂય વાત માનતા હોવા છતાાં તેને અન સરવામાાં જોખમ 

ઉઠાવવા માગતા નથી. 
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તેઓએ અંગ્રેજી 'દહન્દ 'માાંથી છટા થઈને તાસમલમાાં 'સ્વિેશ સમત્રત ્ ' નામન ાં ૫ત્ર કાઢવા 

માાંડ્ ાં, તે ૫ણ અઠવાદડક કે માસસક નહીં ૫ણ િૈસનક હત  ાં. થોડાાંક જ વષોમાાં આ ૫ત્ર 

'દહન્દ 'ની બરાબરન ાં ૫ત્ર બની ગ્ ાં. તાસમલભાષા પ્રિેશમાાં તો આ ૫ત્રન ાં એક સામ્રાજર્ 

બની ગ્ ાં. મરાસ પ્રાાંતના લોકો તેની આલોચનાથી ઘરઘર કાાં૫વા લાગ્ર્ા. સરકારના 

અસધકારીઓએ સવચા્ ું હત  ાં કે ચલો તેની કાસતલ આલોચનાથી હવે બચી ગર્ા ૫ણ આ 

ધારણા ખોટી સાગબત થઈ ગઈ. 

અય્ર્ર મહોિર્ન ાં જે પ્રભ ત્વ અંગે્રજી ભાષા ઉ૫ર હત  ાં, તેવ ાં જ પ્રભ ત્વ તેઓએ તાસમલ 

ભાષા ઉ૫ર કરી લીધ ાં હત  ાં. તેઓ જેવા ચચાયત્મક લેખ 'દહન્દ ' માાં લખતા હતા તેઓ જ 

'સ્વિેશ સમત્રમ ્ ' માાં લખવા લાગ્ર્ા. કોઈ તફાવત ન હતો. આ માટે તેઓએ નવી રીતે 

અભ્ર્ાસ અને શ્રમ કર્ો.  તેઓ અશક્યને શક્ય બનાવવામાાં પણૂય રીતે સફળ બન્ર્ા. આજે 

જે લોકો એ ભર્થી સત્કાર્ોમાાં, ્ ગધમય પાળવામાાં હાથ નાખતા નથી કે આ અશક્ય છે, 

તેઓ માટે આ ઉિાહરણ ઓછાં મહત્વ નથી. આજનો માનવી એમ કહીને પોતાના 

કતયવ્ર્થી દૂર ભાગે છે કે આ મોટ ાં કામ એક પ્રર્ાસથી કેવી રીતે પાર થઈ શકશે. િરેક 

માણસ બસ આ અશકર્ના ભતૂથી ડરી જાર્ છે જેમ કે તે અંધારામાાં ઊભેલા વકૃ્ષ જેવ ાં છે, 

૫ણ આત્મસવશ્વાસનો પ્રકાશ ૫ડતાાં જ ઝગમગી ઊઠે છે. 
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 ૩૦. ્ર્ારે માનવતા જાગી 

એસ્પ્લેનેડ (કલકત્તા) ના ચાર રસ્તા ઉ૫ર એક ઘરડો માણસ પોતાનો ખમૂચો લઈ બેઠો 

હતો. ચણા, મગફળીનો ઢગલો અને થોડી રેવડી તેની મડૂી હતી. તેની ફરીથી જે થોડી 

આવક થતી તેનાથી કોઈક રીતે પોતાન ાં પેટ ભરી લેતો. સવારથી બપોર સ ધી તે અહીં 

બેસતો, ૫છી સવતટોદરર્ા હાઉસના મેિાનમાાં જઈ બેસતો અને સાાંજ સ ધી ત્ર્ાાં રોકાતો 

હતો. બપોર ૫છી ત્ર્ાાં પ્રવાસીઓની ભીડ વધવા લાગતી, એટલે વધ  વેચાણની લાલચમાાં 

તે સવતટોદરર્ા ગ્રાઉન્ડ ઉ૫ર જતો હતો. 

આજે સવાર સવારમાાં એસ્પ્લેનેડના ચાર સ્તા ઉ૫ર પોતાનો ખમૂચો ગોઠવતો હતો. કે 

એક અંગે્રજ ્ વક તેની સામે આવી ઊભો અને ક દટલ હાસ્ર્ આ૫તાાં ઘરડાની સામે 

ઘરૂકવા લાગ્ર્ો. વદૃ્ધ ભર્ભીત થઈ ગર્ો. તે ક્યાાંક સમજે તે ૫હલેાાં ્  વકની લાત વાગી 

અને ખમૂચાનો સામાન જમીન ઉ૫ર વેરાઈ ગર્ો વદૃ્ધ ડરથી કાાં૫વા લાગ્ર્ો. નીચી નજરે 

તેમની તરફ જોઈ હાથ જોડર્ા, િર્ાની ભીખ માગવા માટે કરગરવા લાગ્ર્ો, ૫ણ ગળામાાં 

ત્રટૂક શબ્િો બોલતાાં અટકી ગર્ો. 

-મ....મ....મા.... ગલક !- 
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હજ  તે કશ ાંક બોલે કે તમાચા અને મ ક્કાની હારમાળા શરૂ થઈ ગઈ. કૃષકાર્ વદૃ્ધ આ 

પ્રહારને સહન કરી શકર્ો નહીં, ૫ડી જઈ કરાાંજવા લાગ્ર્ો. એટલાાંથી સાંતોષ ન થતા તેણે 

વદૃ્ધને બે ચાર લાત મારી, સવખેરાર્ેલા ચણા, મગફળીને બટૂથી રગિોળી નાખી અને એક 

ખરાબ ગાળ બોલ્ર્ો "્  બાસ્ટડય ! સન ઑફ બીચ !" અને ૫છી ગવોિત માથ ાં લઈને 

આગળ વધવા માાંડ્ ાં,  જાણે તેણે કોઈ મોટ ાં કામ ક્ ું ના હોર્. હજ  તે આઠ િસ ડગલા 

જ આગળ વઘ્ર્ો હશે કે તેને પોતાના ગરિન કોઈ બળવાન હાથના મજબતૂ પાંજામાાં 

૫કડાર્ેલી જણાઈ. ્ વકનો શ્વાસ ઘ ૂાંટાવા લાગ્ર્ો. ૫ણ તેના ૫હલેાાં કે તે કાાંઈક સમજે, તે 

ધળૂ ચાટતો થઈ ગર્ો. આંખ ઊંચી કરી જો્ ાં તો સામે એક ૫હલેવાન અને મજબતૂ 

બાાંધાનો કિાવર નવ્ વાન ઊભો હતો. આંખમાાંથી અંગારા વરસતા હતા. તેણે સસિંહની 

માફક ખખડાવતાાં કહ્ ાં, "બેશરમ ! તે દ બયળ વદૃ્ધ ઉ૫ર હાથ ઉઠાવતાાં શરમ ના આવી. 

તને આ અક્ષમ્ર્ અ૫રાધનો િાંડ મળર્ા વગર રહશેે નહી." અને ૫છી લાતો, મ ક્કા અને 

લાતોનો પ્રહાર થવા માાંડર્ો. 

અંગે્રજ તડ૫વા લાગ્ર્ો. નાકમાાંથી લોહીનો ફુવારો છૂટર્ો, ૫ણ પ્રહાર અટકર્ા નહીં. એટલે 

વદૃ્ધ ખ મચાવાળાએ આવીને તેને છોડવા માટે નવ્ વાનને આગ્રહ કર્ો. 
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"ઊઠ  દ ષ્ટ, જા બાબાએ તને માફ કરી િીધો, નહીં તો આજે તારી ખેર ન હતી, ૫ણ જતાાં 

૫હલેાાં તેમને જે ન કસાન થ્ ાં છે તે આ૫તો જા. અને પોતાની દ ષ્ટતાની માફી માગ." 

ભારતીર્ ્ વકે ગરજતાાં કહ્ ાં. 

અંગે્રજ કરાાંજતાાં ઊઠર્ો અને પોતાના પેન્ટના ખીસામાાંથી સો રૂસપર્ાની એક નોટ આપી 

ધીરા અવાજે કહ્ ાં. "આઈ બેગ ર્ોર પાડયન !" અને નાકમાાંથી નીકળતા લોહીને રૂમાલથી 

લછૂી લથડાતા ૫ગે આગળ વધવા લાગ્ર્ો. 

"બાબા !" ્ વકે સાંબોધન ક્ ું. "જો ફરી ક્યારેક આ દ ષ્ટે હરકત કરી, તો હ ાં સામે 

મકાનમાાં રહ ાં છાં. મને બોલાવજો, હ ાં તેની ખબર લઈ લઈશ." 

"નહીં બેટા, તેણે કરેલા કામનો િાંડ મળી ચકૂર્ો છે. હવે તે મને ૫રેશાન નહીં કરે અને 

તમે ૫ણ તેને વધ  સજા ન કરતા. જેટલી મળી છે, તે પરૂતી છે." 

"સાર ાં, છોડી એ વાત, ત ાં પોતાનો ૫દરચર્ તો આ૫તો જા, તાર ાં નામ શ ાં છે ? " વ દે્ધ 

આગ્રહ કર્ો. 

"ર્તીન્રનાથ મ ખરજી" ્ વકે કહ્ ાં. 
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બાધા જતીનથી હજ  સ ધી વદૃ્ધને સાક્ષાત્કાર થર્ો ન હતો, ૫ણ તેના સવષર્માાં તેઓએ 

અવશ્ર્ સાાંભળ્  હત  ાં કે તેણે એકલાાંએ વાઘને સનુઃશસ્ત્ર લડીને તે વાઘને મારી પાડર્ો 

હતો. 

અનીસતના પ્રત્ર્ે આક્રોશ જેના મનમાાં છે એવા બાઘા જતીને જે સમર્ે ધરતી ઉ૫ર જન્મ 

મેળવ્ર્ો તે જન્મભસૂમ ધન્ર્ થઈ ગઈ. સ્વતાંત્રતાનો મહલે જે પાર્ા ૫ર તૈર્ાર થર્ો છે, 

તેમાાં એક મજબતૂ ૫ર્થથર જતીનનો ૫ણ છે. 

૩૧. મહાજન જાર્ તે રસ્તે જવ ાં 

જષ્સ્ટસ મહાિેવ રાનડે રેલવે દ્વારા ર્ાત્રા કરી રહર્ા હતા. રસ્તામાાં એક સ્ટેશન ઉ૫ર તેઓ 

ઊતર્ાય. ત્ર્ાાં ગાડી ખાસ્સો સમર્ ઊભી રહતેી હતી. એક સમત્ર મળી ગર્ા. સમત્રના 

આગ્રહથી તેઓ તેમની સાથે ડબ્બામાાં બેસી ગર્ા, ગાડી શરૂ થવાની હતી, તો તેઓ વાત 

કરીને પાછાાં ફર્ાય. પોતાના ડબ્બા પાસે આવીને જ એ છે તો પોતાનો બધો સામાન 

પ્લેટફોમય ઉ૫ર હતો. તેઓ આિર્યચદકત થઈ ગર્ા. 

ડબ્બામાાં બેઠેલા બીજા મ સાફરો પાસેથી જાણ્્ ાં કે એક અંગે્રજ ર્ાત્રી એ સહન કરી શકર્ો 

નહીં કે કોઈ ભારતીર્નો સામાન તેના ડબ્બામાાં હોર્. રાનડેએ ચ૫ૂચા૫ પોતાનો સામાન 

ઉપાડર્ો અને ફરી તે ડબ્બામાાં મકૂી િીધો. બીજા મ સાફરોએ કહ્ ાં કે આવી સહનશીલતા 
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શા કામની ? તેઓએ સામાન મકૂતાાં મકૂતાાં ફકત એટલ ાં કહ્ ાં "જો કોઈ અસભ્ર્તા અથવા 

અસશષ્ટતાનો વ્ર્વહાર કરે તો આ૫ણે પોતાની સજ્જનતા અને સશષ્ટતાને શા માટે છોડી 

િેવી જોઈએ. જો કોઈ ખરાબ માનવી પોતાની ખરાબી છોડી િેવા માગતો ના હોર્ તો 

સજ્જને પોતાની સજ્જનતાનો ત્ર્ાગ શા માટે કરવો ?" 

બીજા ર્ાત્રીઓ આ સાાંભળી રાનડેના મોં સામ ાં જોવા લાગ્ર્ા. 

સામાન બહાર કાઢી ફેંકનારો તે અંગે્રજ પનૂામાાં સહાર્ક ન્ર્ાર્ાધીશના ૫િ ઉ૫ર કાર્ય કરી 

રહર્ો હતો અને રાનડે તેના વદરષ્ઠ અસધકારી હતા. આ જાણીને તે અંગે્રજ મનમાાંને 

મનમાાં શરમાર્ો અને રાનડેની ક્ષમા માગવા લાગ્ર્ો. 

ગાાંધીજી નાતાલથી સ્વિેશ પાછાાં ફરવાની તૈર્ારી કરવા લાગ્ર્ા. તો સેંકડો માણસોએ 

તેમના સવિાર્ સમારાંભમાાં ભાગ લીધો. સોનાચાાંિીનાાં આભષૂણ તો શ ાં તેઓને મલૂ્ર્વાન 

ઘદડર્ાળો અને હીરાની વીંટી વગેરે ભેટમાાં મળી. 

ગાાંધીજીએ સનણયર્ ઉ૫ર આવી શકતા ન હતા કે મળેલી ભેટોન ાં શ ાં કરવ ાં જોઈએ ? તેઓ 

એવા સાંકલ્પ સવકલ્પમાાં ૫ડી ગર્ા હતા. જે માણસ બીજાને ત્ર્ાગવસૃત્તનો ઉ૫િેશ આપે, 

સાિાઈથી રહવેાનો આગ્રહ કરે તે ૫છી કેવી રીતે મલૂ્ર્વાન ભેટો સ્વીકારી શકે ? 
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તેઓએ કસ્ત  રબા અને બાળકોને સમજાવ્ર્ાાં. બાળકો તેમની વાત જલિી સમજી ગર્ા ૫ણ 

કસ્ત  રબા માનવા માટે તૈર્ાર ન હતાાં. તેઓ ગાાંધીજીના સનણયર્નો સવરોધ કરતા રહ્યાાં. વધ  

કહતેા તેઓ રડવા લાગ્ર્ાાં. તેઓએ રડતાાં રડતાાં કહ્ ાં "આપે અમારા બધાાં આભષૂણ લઈ 

લીધાાં છે. આ ભેટો અહીંના રહવેાસીઓએ કેટલી શ્રદ્ધા સાથે આપી છે. ૫ણ આ૫ ઇચ્છતા 

નથી કે આ આભષૂણ મારા પ ત્રોના લગ્નમાાં કામ આવે અને તેઓની વહ  ૫હરેે અને આ 

ભેટ તો મને મળી છે, તેના ઉ૫ર આ૫નો શો અસધકાર છે ?" 

ગાાંધીજીએ સનસવિકાર ભાવથી સમજાવ્્ ાં, "બા, શ ાં તમે એટલ ાં ૫ણ જાણતા નથી કે આ બધી 

ભેટ લોકસેવાના બિલામાાં મળી છે. એટલે તેનો ઉ૫ર્ોગ લોકદહત માટે જ કરવો જોઈએ. 

ઈ.સ. ૧૮૯૬ અને ૧૯૦૧ માાં ગાાંધીજીને જે ભેટ મળી તે બધી સાવયજસનક ઉ૫ર્ોગના 

હતે  થી બેંકમાાં જમા કરાવી િીધી. તેઓએ પોતાને હાંમેશા સાવયજસનક વસ્ત  ઓના રખેવાળ 

સમજતા હતા. 

"અમેદરકન સેના૫સત જે સ્થાન ઉ૫ર ઉભા ઉભા સસગારેટ પી રહર્ા હતા. તે સ્થાન ઉ૫ર 

ધ મયપાનની મનાઈ હતી. ત્ર્ાાં જે સનગ્રો ચોકીિાર ડ્ટૂી ૫ર હતો તણેે આવીને કહ્ ાં 

"મહોિર્ આ૫ને માલમૂ નહીં હોર્ કે અહીં ધ મયપાન કરવાની મનાઈ છે." 

"તો હ ાં શ ાં કર ાં ?" 
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"આ૫ અહીં સસગારેટ પી શકતા નથી." 

"સાર , તો આ તમારો આિેશ છે." અને સેના૫સતએ તરત જ સસગારેટ ફેંકી િીધી. 

૩૨. અસવસ્મરણીર્ સાંસ્મરણ 

(૧). સ્વામી સવવેકાનાંિ મરાસ ગર્ા હતા. કાનનૂશાસ્ત્રની એક કૉલેજન ાં અવલોકન કરતા 

તેઓની જર વરાંડાની િીવાલ ઉ૫ર શ્રીકૃષ્ણના ગચત્ર ઉ૫ર ૫ડી. અચાનક તેઓ એક 

સવદ્યાથીને પછૂી બેઠાાં "કૃષ્ણ ભગવાનના ગચત્રમાાં વાિળી આસમાની રાંગનો પ્રર્ોગ કેમ 

કરવામાાં આવે છે ? 

સવદ્યાથીએ તરત જ જવાબ આપ્ર્ો, "જે રીતે વાિળી આકાશનો સવસ્તાર અનાદિ અને 

અનાંત છે, તે રીતે શ્રીકૃષ્ણના ગ ણોની કોઈ સીમા નથી. એટલાાં માટે આસમાની રાંગનો 

ઉ૫ર્ોગ કરાર્ છે." આ ગઢૂ રહસ્ર્મર્ ઉત્તરનો સમર્ સાાંભળી સ્વામીજી ખબૂ પ્રસિ 

થર્ા. તે સવદ્યાથી ચક્રવતી રાજગોપાલાચારીના નામથી સ સવખ્ર્ાત થર્ા. 

(ર). સથર્ોસોદફકલ સોસાર્ટીની સાંસ્થાપતા મૅડમ બ્લેવટ્સસ્કી ૫હલેા વગયની દટદકટ લઈને 

એરોપ્લેનમાાં જવાની રાહ જોતી હતી. તેઓને હોવર બાંિરથી ન્્રૂ્ોકય જવાન ાં હત  ાં. 
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એટલામાાં તેઓએ એક સ્ત્રીના રડવાનો અવાજ સાાંભળર્ો. કર ણા હૃિર્ ધરાવનારી 

બ્લેવટ્સસ્કીએ તે સ્ત્રીને રડવાન ાં કારણ પછૂ્ ાં. તે બોલી, "બહને, મારા ૫સતએ મને અમેદરકા 

જવા પૈસા મોકલ્ર્ા હતા. ૫રાંત   કોઈક ગદઠર્ા અસધકારીએ પૈસા લઈને બનાવટી દટદકટ 

આપી છે અને ૫લેન ઉ૫ડવાની તૈર્ારીમાાં છે." 

હવે તે ગદઠર્ા અસધકારીને શોધવાનો સમર્ નથી. બ્લેવટ્સસ્કીએ પોતાની ૫હલેા વગયની 

દટદકટ પાછી આપી ચાર ત્રીજા વગયની દટદકટ લીધી અને કહ્  "ચલો બહને, પ્લેન 

ઉ૫ડવાની તૈર્ારીમાાં છે." 

(૩) બાળકને શાળામાાં ૫હોચતા િરરોજ મોડ ાં થત  ાં હત  ાં. થોડીક બેિરકારી, થોડીક આળસ 

અને થોડીક અસનર્સમતતા હતી. ક્યારેક તે ઉતાવળમાાં કોઈ પ સ્તક અથવા કોઈ નોટબ ક 

ભલૂી જતો હતો. 

એક દિવસ તેના કાકા ઘેર આવ્ર્ા. માતા-સપતાએ તેમની આગળ આ મ શ્કેલી જણાવી. 

તેઓએ પોતાના કાાંડા ઉ૫રથી ઘદડર્ાળ ઉતારી અને બાળકના કાાંડા ઉ૫ર બાાંધતાાં કહ્ ાં 

"આ છે તેના રોગની િવા. ર્ાિ રાખો બેટા, જો વ્ર્દકતત્વને કોઈક મહાનતાના ઢાાંચામાાં 

ઢાળવ ાં હોર્ તો સમર્ની સનર્સમતતા સૌથી મ ખ્ર્ છે." 
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બાળકની દિનચર્ાય તે દિવસથી સનર્સમત થઈ ગઈ તે પ્રસતભાવાન બાળક પ્રસસદ્ધ ઇજનેર 

સવશ્વસેરૈર્ા હતા. 

(૪) જે અ૫રાધીઓએ આજીવન કેિની સજા અપાઈ હોર્ છે, તેઓને ક્ષમા પ્રાથયનાની 

છેલ્લી તક આ૫વામાાં આવી છે. એવા પ્રાથયના૫ત્રોની સાથે સામાન્ર્ રીતે કોઈ પ્રસતષ્ષ્ઠત 

માણસની ભલામણ હોર્ છે. 

એવ ાં એક પ્રાથયના૫ત્ર અમેદરકાના રાષ્ર૫સતની સમક્ષ આવ્્ ાં. ૫ણ તેની સાથે કોઈ 

ભલામણ૫ત્ર ન હતો. રાષ્ર૫સતએ પોતાના અંગત સગચવને પછૂ્ ાં "શ ાં આ માણસને કોઈ 

સમત્ર નથી ?"  "માલમૂ તો એમ જ ૫ડે છે." જવાબ મળર્ો. 

રાષ્ર૫સત થોડીવાર મૌન રહર્ા. ૫છી તે ક્ષમાર્ાચના ૫ત્રનો સ્વીકાર કરતાાં તેઓએ લખ્્ ાં 

"જેમને કોઈ સમત્ર નથી, તેમનો હ ાં સમત્ર બન ાં છાં. ગરીબમાાં ગરીબ માણસને ન્ર્ાર્ મળતો 

જોઈએ. આ માર ાં કતયવ્ર્ છે." આ રાષ્ર૫સત શ્રી અબ્રાહમ ગલિંકન હતા. 

(૫) પ્રસસદ્ધ સમાજસેવક શ્રી અિાસાહબે સહસ્ત્રબ ઘ્ધે એક વાર જાપાન ગર્ા. પોતાના સમત્ર 

માટે ભેટ સ્વરૂપે તેઓ કેટલીક કેરી લઈ ગર્ા હતા. 

જકાતવાળાએ ત્ર્ાાં પછૂ્ ાં "આ શ ાં છે ?" અિાસાહબેે કહ્ ાં "આ અમારા િેશન ાં ખબૂ જ 

સ્વાદિષ્ટ અને શ્રેષ્ઠ ફળ છે." 
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જકાત અસધકારીએ તે ફળોને પોતાના કબજામાાં લઈ લીધાાં અને કહ્ ાં "કૃપા કરીને તેને 

લઈ જતા નહીં. આટલાાં સ્વાદિષ્ટ ફળો ખાઈને જાપાની લોકોમાાં તેને માટે અગભર ગચ 

ઉત્પિ થશે અને તેઓ તેને મ ાંગાવવા લાગશે. અમારા િેશની કેટલીક રકમ સવિેશમાાં 

ચાલી જાર્ જે અર્ોગ્ર્ છે. 

સહસ્ત્રબ દ્ધ સાહબે આ શ્રેષ્ઠ િેશભદકતને જોઈ આિર્યચદકત થઈ ગર્ા. 

(૬) સ સવખ્ર્ાત ઇસતહાસકાર સર સવન્સેંટ ક્સ્મથ ઈટાવા જજલ્લામાાં એક વાર ફરવા ગર્ા. 

તેઓ તે વખતે આગરાના કસમશ્નર હતા. જજલ્લાસધશે તેમના સન્માનમાાં ભોજનસમારાંભ 

રાખેલો. જેમાાં ગોમાાંસ ૫ણ બનાવેલ ાં. 

્ર્ારે સર સવન્સેંટની ખબર ૫ડી કે તેઓએ તેને ભોજનમાાંથી દૂર કરાવી કહ્ ાં "આ િેશની 

મોટાભાગની જનતા પોતાની ધાસમિક ભાવનાને લીધે ગાર્ને માતસૃ્વરૂ૫ માનીને તેના 

માાંસન ાં ભોજન કરતી નથી એટલે હ ાં અહીં છાં ત્ર્ાાં સ ધી તેન ાં ભોજન નહીં કર ાં. 

િેશવાસીઓની િરેક ભાવનાનો આિર કરવાન ાં માર  કતયવ્ર્ છે." આને કહવેાર્ છે 

દૃષ્ષ્ટકોણની સવશાળતા અને સવશેષતા. 

(૭) મહાત્મા પાં. મનમોહન માલવીર્ાજી એક સવદ્વાન સાથે વાતાયલા૫ કરી રહર્ા હતા. 

વાતચીત િરસમર્ાન તે સજ્જન થોડીક આત્મપ્રશાંસા કરવા લાગ્ર્ા. 
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તેઓએ માલવીર્ાજીને કહ્ ાં "આ૫ મને સો ગાળો આપી જ ઓ, મને ક્રોધ ગબલક લ આવશે 

નહીં." 

માલવીર્ાજી માંિમાંિ હસતા બોલ્ર્ા "આ૫ના ક્રોધની ૫રીક્ષા કરતાાં ૫હલેાાં મારી વાણી 

ગાંિી બની જશે. એટલે હ ાં એમ શા માટે કર ાં ? 

આ સાાંભળી તે સવદ્વાન આત્મશ્ર્લાધા કરવાન ાં ભલૂી ગર્ા. 

(૮) મેસેચ્્ સેટ્સસના સેનેટર ચાલ્સય સમર એક દિવસ સવારમાાં અમેદરકાના રાષ્ર૫સત શ્રી 

અબ્રાહમ ગલિંકનને મળવા ગર્ા. 

ત્ર્ાાં ૫હોંચ્ર્ા ૫છી જો્ ાં તો ગલિંકન સાહબે ખબૂ મઝાથી બેઠાાં બેઠાાં પોતાના બટૂને પોગલશ 

કરી રહર્ા હતા. 

સમત્રે કહ્ ાં "આ૫ પોતાના બટૂને જાતે પોગલશ કેમ કરો છો ? શ ાં કોઈ નોકર નથી ?" 

અબ્રાહમ ગલિંકને હસતાાં હસતાાં કહ્ ાં "પોતાના બટૂ ૫ર નહીં તો શ ાં બીજા કોઈના બટૂ 

પાગલસ કર ાં ?" પોતાન ાં કામ બીજા ઉ૫ર આધાર રાખવો કોઈ ૫ણ રીતે બરાબર નથી." 
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(૯) બાપ  ત્ર્ારે બાળક હતા. એક દિવસ સ્કૂલ ૫હોંચવામાાં મોડ ાં થઈ ગ્ ાં. સશક્ષકે કારણ 

પછૂતાાં તેઓએ કહ્ ાં "વાિળોને કારણે સમર્ન ાં અ૫માન થઈ શક્  નહીં એટલે મોડ ાં 

થ્ ાં." 

૫ણ સશક્ષકને સવશ્વાસ આવ્ર્ો નહીં અને તેમણે ગાાંધીજીને એક આનો િાંડ કર્ો. 

બાળક બાપ  ગાંભીર થઈ ગર્ો અને તેમની આંખોમાાં ટ૫ ટ૫ આંસ  ટ૫કવા માાંડર્ાાં. 

સશક્ષકે કહ્ ાં "તમે અમીર બા૫ના બેટા છો. ૫છી એક આના માટે કેમ રડે છે ?" 

અટકતા અટકતા મોહનિાસનો અવાજ ખલૂ્ર્ો "એક આના માટે નહીં ૫ણ એટલાાં માટ રડ ાં 

છાં કે આપે મારી વાતમાાં સવશ્વાસ ના કર્ો." 

(૧૦) રાજા રામહોન રાર્ ત્ર્ારે બાળક હતા. તે દિવસોમાાં સતીપ્રથા જોરશોરથી ચાલતી 

હતી. તેમના મોટાભાઈન ાં અવસાન થ્ ાં. પ્રથા પ્રમાણે તેમની ભાભીને સતી થવા માટે 

આગ્રહ થર્ો. 

ધકધક સળગતી જ્વાળામાાં જીવતા શરીરને નાાંખવામાાં આવ્્ ાં. વેિનાથી પીડાતી તે 

ગચતાની બહાર િોડી ૫ણ ક્રુરપ્રથાના રક્ષકોએ તેને વાાંસથી ધકેલીને ફરી ગચતામાાં નાાંખી. 
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જીવનનો આ કર ણ અને ગબભત્સ અંત તેમનાથી જોવાર્ો નહીં. હૃિર્ના ગચત્કારો સાાંભળી 

તેઓ પીગળી ગર્ા. મગજમાાં એક સવરોધની ભાવના ઊઠી. આ માનવીર્ પ્રથા પ્રત્ર્ે 

તેઓએ સાંકલ્પ લીધો "જર્ાાં સ ધી આ સપશાગચની પ્રથાનો અંત લાવીશ નહીં ત્ર્ાાં સ ધી 

ચેનથી બેસીશ નહીં." તેઓએ આ કરી બતાવ્્ ાં. 

(૧૧) ્નૂાનના પ્રસસદ્ધ મનીષી અરસ્ત  ને એક દિવસ કોઈ એક વ્ર્દકતએ કહ્ ાં કે અમ ક 

માણસ આ૫ની ગેરહાજરીમાાં આ૫ને ગાળો આ૫તો હતો. 

"અચ્છાાં, ૫છી તો તે મખૂય મારી ગેરહાજરીમાાં મને ક્યારેક મારી શકે છે." હસતાાં હસતાાં 

અરસ્ત  એ કહ્ ાં. 

૩૩. સફળતા તેને મળે છે જે પ્રર્ત્ન કરે છે. 

(૧) એક દ બળો-પાતળો બાળક લાકડા કાપી રહર્ો હતો. ૫દરશ્રમ અને ૫રસેવાથી તેન ાં 

શરીર લથ૫થ થઈ ગ્ ાં હત  ાં, છતાાં તે ખબૂ તલ્લીનતાથી પોતાના કામમાાં લાગેલો હતો. 

૫છી ઊઠીને ખાવાન ાં ૫કાવ્્ ાં. ઘરની બહાર ઝાડ લગાવવા, પાણી સપવડાવવ ાં બધ ાં જ કામ 

પોતે કરતો હતો. જેથી દિવસ ઢળતાાં તેને સ્વાભાસવક રીતે ઊંઘ આવે. 
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જીવનમાાં સફળતાની ઇચ્છા રાખનારા આરામ નહીં શ્રમને, આળસ નહીં કામને પ્રેમ કરે 

છે. આ બાળકે એ સનિર્ કરેલો કે ત ેમોટો માણસ બને, એટલે તે ખાટલામાાં સવૂા ગર્ો 

નહીં, તેણે ફાનસ સળગાવ્્ ાં અને વાાંચવા બેસી ગર્ો. 

એક દિવસ બ્લેક સ્ટોનની ચો૫ડી વાાંચવાની ઇચ્છા થઈ. તે િરેક મોટા લેખકના આિશયન ે

સ્વીકારતો હતો. એટલે ગ ણ, સાંચર્ની તેને ઘનૂ લાગી હતી. ૫ણ તે ચો૫ડી મળે કેવી 

રીતે ? ત્ર્ાાંથી ચાર માઈલ દૂર એક લાઈબે્રરીમાાં ચો૫ડી મળી શકે. "ચાર માઈલ કોણ 

જાર્ ?" વળી થાક આ૫નારી વાત બાળકના જીવનમાાં ન હતી. તે તો તરત જ ચાલવા 

માાંડર્ો. પાછાાં ફરતાાં રસ્તામાાં જ ચો૫ડી વાાંચી લીધી. બીજી વાર ઘરમાાં વાાંચી પાછી 

આપી. 

સતત કાર્યરત રહનેાર આ નાનો બાળક આ૫ જાણતા નહી હો, એક દિવસ અમેદરકાનો 

રાષ્ર૫સત બન્ર્ો અને અબ્રાહમ ગલિંકનના નામથી સવખ્ર્ાત બન્ર્ો. 

(ર) ઑદફસથી ઘેર ૫હોંચી જો્ ાં તો બાળકોએ કાગળો અસ્તવ્ર્સ્ત કરી નાખેલા હતા. 

બાળકો રમે એટલે વસ્ત  ઓ આડી અવળી થઈ જાર્. ૫રાંત   તેન  ાં તાત્પર્ય એ નહીં કે તે 

ગોઠવવા જોઈએ નહીં. સાફ કોણ કરે, નોકર ? ના કોઈ ૫ણ કામ વહેંચાર્ેલ ાં નથી. કામ 

કરવાથી કોઈ નાન ાં થઈ જત  ાં નથી. ૫દરશ્રમ કરવાથી થાક નહીં, તાજગી આવે છે. એટલે 
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તે મહાપ ર ષે સાવરણી ઉઠાવી અને ઘરને સાફ કરી નાખ્્ ાં. થોડીવાર ૫છી અંિરથી 

લગલતાિેવી શાસ્ત્રી આવ્ર્ા, ૫સતના હાથમાાં ઝાડ  જોઈ અવાક્ થઈ ગર્ાાં - ૫ણ તેઓને 

પ્રેમ છે. મનમાને મનમાાં તેઓએ કહ્ ાં - જે માણસમાાં કામ કરવાનો આટલો અિમ્ર્ 

ઉત્સાહ છે તે ક્યારેર્ નાની ક્સ્થસતમાાં રહી શકતો નથી. સમજી ગર્ા હશે - તેઓ આ૫ણા 

સપ્રર્ પ્રધાનમાંત્રી લાલબહાદૂર શાસ્ત્રી હતા. 

(૩). સાંસારમાાં એવા માણસોનો અભાવ નથી જેઓ ખબૂ જ ર્શ, સ ખ અને ઐશ્વર્ય 

મેળવવાની કામના કરે છે. એવી મહત્વાકાાંક્ષાઓ ખરાબ હોતી નથી, જો માણસ મલૂ્ર્ 

ચકૂવવા તૈર્ાર હોર્. ૫દરશ્રમની દકિંમત ચકૂવ્ર્ા સવના સવદ્વાન, લેખક, ૫િાસધકારી અથવા 

સાં૫સત્તવાન બની શકાત  ાં નથી. આવી ઇચ્છાઓનો કોઈ અથય નથી, કોઈ મહત્વ નથી. તે 

જન્મે છે અને પાણી વગરના સરોવરમાાં ઉગેલા ક મ િની માફક સ કાતી રહ ે છે. જે 

૫દરણામની ૫રવા કર્ાય વગર ધ્ર્ેર્પ્રાન્પ્તમાાં લાગેલો રહ ેછે તેને અનાર્ાસ જ સફળતા 

મળે છે. 

આખા િેશની પ્રચગલત ભાષાઓનો શબ્િકોષ તરૈ્ાર કરવો અને સમાનાથયક શબ્િોને 

ગોઠવીને સાંસ્કૃત ભાષા સાથે તાલમેલ કરી સવશાળ રૂ૫ આ૫વાની ઈચ્છા એક માણસને 

થઈ. આ કોઈ ગાલ ફુલાવીને સપચકારી મારવાન ાં કામ હત  ાં ? તેમણે દ સનર્ાના તમામ 

આકષયણો અને સ ખનો ત્ર્ાગ કર્ો. મનની બધી શદકતઓ એકાગ્ર કરી અને અસવચગલત 
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મનથી તે કાર્યમાાં જોડાર્ા. અખાંડ અધ્ર્ર્ન અને ગચિંતન ૫છી તેઓએ સાંસ્કૃત ભાષાન ાં 

સવાયગપણૂય વ્ર્ાકરણ તૈર્ાર ક્ ું. સ ાંસ્કૃત હાંમેશને માટે ભ લરદહત બની ગ્ ાં. શબ્િોનો 

એટલો સવપ લ ભાંડાર અમે સમજીએ છીએ તે પ્રમાણે કિાચ અંગે્રજીમાાં ૫ણ નહીં હોર્. આ 

મહાન અભ્ર્ાસી પાંદડતને આ૫ણે કેવી રીતે ભલૂી જઈએ, જેણે અષ્ટાધ્ર્ાર્ી લખવાનો 

આટલો બધો ૫દરશ્રમ કર્ો હોર્. પાગણસન પોતાની કતયવ્ર્૫રાર્ણતાથી અમર થઈ ગર્ા. 

(૪). સાધના ના હોર્ તો ૫ણ ૫દરશ્રમશીલ માટે સફળતાના દ્વારા બાંધ થઈ જતાાં નથી. 

મધર ટેરેસાએ દ ુઃખીજનોની સેવા માટે કલકત્તામાાં હોક્સ્પટલ ખોલી ૫ણ શ ાં એક 

હોક્સ્પટલથી દ સનર્ાની સેવા થઈ શકે ? દ સનર્ાની સેવા માટે ધનની જરૂર હોર્ ૫ણ 

તેઓએ ક્ ાં, "ધન નહીં ૫દરશ્રમથી આ બધ ાં કામ થઈ જશે." 

્ર્ારે તે કામમાાં લાગી ગઈ તો આસનસોલ, દિલ્હી, રાાંચી, ઝાાંસી, અમરાવતી, મ ાંબઈ 

વગેરે સ્થાનો સ ધી ૫હોંચી. સેંકડો સેવા કેન્રો, શાખાઓ, હોક્સ્પટલો, બાળસવકાસ કેન્રો 

વગેરેની સ્થા૫ના કરી. આ માટે તેઓને અઢાર હજાર ડોલરનો સવશ્વબાંધ  પ રસ્કાર મળર્ો. 

(૫). સમથય ગ ર  રામિાસે પૈસાને હાથ ક્યારેર્ લગાવ્ર્ો નથી. તેઓ તો બસ ૫દરશ્રમથી 

કામમાાં જોડાર્ેલા રહતેા. કોઈ એક ગામમાાં જતા, ્ વકોને એકઠા કરતા અને તેઓને 

સમજાવતા કે સ્વાસ્ર્થર્ સાર ાં રાખીને તમે લોકો િેશસેવા કરી શકો છો. અસ્વસ્થ માણસ તો 
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જાતે જ શા૫ છે. આ રીતે તેઓ એક વ્ર્ાર્ામશાળાની સ્થા૫ના કરતા હતા. ૫છી શ ાં તેઓ 

ત્ર્ાાં બેસીને પોતાની ની સફળતા ઉ૫ર પ્રશાંસા કરવા લાગતા હતા ? નહીં, ત્ર્ાાંથી ૫છી 

બીજે - ત્રીજે ગામ ચાલતા ચાલતા જતા. તેમણે ૬૦૦૦ વ્ર્ાર્ામશાળાઓ શરૂ કરાવી 

િીધી કે જેની પાસે છ પૈસા ૫ણ ન હતા. આ બધ ાં ૫દરશ્રમ અને લાગણીથી શક્ય થ્ ાં. 

ક સ્તીકળામાાં આજે મહારાષ્ર 'સશરમોર' છે. શ ાં તેન  ાં શ્રેર્ ગ ર  રામિાસને નહીં આપીને શ ાં 

બીજા કોઈને આપી શકાર્ છે. 

(૬) 'હાઉ ટ  બી ૫રસયનલી ઓદફસશર્ેટ' આ વાકર્ જીવનની સફળતાની ચાવી માની 

શકાર્ છે. વ્ર્વસાર્રૂપી સોનાની ખાણની ઉ૫ર સફળતાની સ વણય રાસશ સવખરાર્ેલી ૫ડી 

નથી. ૫દરશ્રમ કરો, શરીર તટેૂ તેવા ૫રસેવો ૫ડે તેવો ૫દરશ્રમ. જીવનમાાં મહાનતમ 

પ રસ્કાર ૫દરશ્રમન ાં જ ફળ હોર્ છે. 

" સ ખઅવસર ઉ૫રની માટી છે અને સફળતા તેની અંિર િબાર્ેલી સોનાની ખાણ છે. તે 

મેળવવા ઉંડ  ખોિાણ કર્ાય સસવાર્ બીજો કોઈ ઉપાર્ નથી. શોધી કાઢો સોન ાં ક્યાાં છે ? 

૫છી ર્ોજના બનાવો, કમર કસો, બાાંર્ો ચઢાવો અને ખોિવાન ાં શરૂ કરો - સફળતાનો આ 

માંત્ર શાશ્વત અને સનાતન છે." 
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(૭) એક આધેડ માણસ પોતાના બાળકોને લઈ એક રૂમમાાં ૫ડર્ો છે. એક બાળકન ાં 

સનધન થ્ ાં છે, ૫ણ એટલી જગા ઘરમાાં નથી કે શબને અલગ રાખી શકાર્. રાત તેની 

સાથે સઈૂને ૫સાર કરી - સવાર ૫ડતા બાળકને િફનાવવા લઈ ગર્ા. 

હવે તે અભ્ર્ાસ કરવામાાં લાગી ગર્ા. સવશ્વની ૫દરક્સ્થસત, મનીષીઓના સવચારો વગેરે 

તલ્લીનતાપવૂયક વાાંચ્ર્ા ૫છી ર૬ વષયના અથાગ ૫દરશ્રમના ફળ સ્વરૂપે તેણે જે પ સ્તક 

લખ્્ ાં તેને જાણનારા તો સાંભવતુઃ આખ ાં સવશ્વ છે, ૫ણ સાંસારની લગભગ અડધી વસતી 

તો સવસધવત ્તેના સસદ્ધાાંતો ઉ૫ર ચાલવા લાગી છે. તે મહાન પ ર ષાથી 'કાલય માકસય' હતા 

અને તેઓન ાં પ  સ્તક 'કિસપટલ' ના નામથી પ્રખ્ર્ાત હત  ાં જેણે સામ્ર્વાિના સમથયનમાાં 

આખા સવશ્વમાાં હલચલ મચાવી હતી. 

(૮) કીટોના સપતા તેને સ્કૂલ જવા િેતા ન હતા. તેમને એવા સવશ્વાસ હતો કે જો કીટો 

સ્કૂલમાાં જશે તો ભખેૂ મરી જશે. કીટોએ કહ્ ાં, "સપતાજી, આ૫ ખાવાની ગચિંતા ના કરશો. 

ભગવાને ખબૂ બોર વગેરે ફળ પેિા કર્ાય છે. તે ખાઈને જીવતા રહવેાશે." હવે તે 

ભણવામાાં મન લગાવી જોડાર્ો. ભણતો હતો અને આજીસવકા માટે કમાતો હતો. કીટો એક 

મશીનની માફક સતત દક્રર્ાશીલ રહતેો હતો. તેની ત૫િર્ાય ફળીભતૂ થઈ અને ત ે

બાઈબલનો પ્રકાાંડ પાંદડત થર્ો. 
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મહાપ ર ષોના જીવનની આ થોડી ઘટનાઓ એ બતાવે છે કે સફળતાઓ જન્મજાત મળતી 

નથી, તે પ ર ષાથય ૫રાક્રમ અને ૫દરશ્રમ વડે જાગતૃ કરાર્ છે. આળસ  માનવી ૫દરશ્રમથી 

ગભરાર્ છે એટલે તેઓ જાતે કશ ાં કરી શકતા નથી અને બીજાને કરવા િેતા નથી. ૫ણ 

જેને આગળ વધીને કશ ાંક મળેવવાનો શોખ છે તેઓ ૫દરશ્રમથી દૂર ભાગતા નથી. 

સફળતા મેળવવા માટે પ ર ષાથય જ મળૂ માંત્ર છે. 

૩૪. સાંસ્મરણો જે ક્યારેર્ ભલૂી શકાર્ નહીં 

ભારતના પ્રથમ રાષ્ર૫સત સ્વ.શ્રી રાજેન્રપ્રસાિે પ્રેસીડન્સી કૉલેજમાાં પ્રવેશ મેળવ્ર્ો હતો. 

સાિાઈ તેઓના વ્ર્દકતત્વની પોતાની એક મોટી સવશેષતા હતી. 

્ર્ારે ૫હલેે દિવસે વગયમા ગર્ા તો તેઓ અચકન,પાર્જાઓ અને ટોપી ૫હરેીને ગર્ા 

હતા. બાકીના સવદ્યાથીઓ કોટ પાટલનૂ અને ટાઈમાાં હતા. 

તેઓ બધા છોકરાઓને જોઈ સમજર્ા કે તેમાાંના મોટા ભાગના એંગ્લોઈષ્ન્ડર્ન હશે અને 

તેઓને જોઈ બધા છોકરાઓએ એવા ભાવ વ્ર્કત કર્ો જાણે પછૂી રહર્ા હોર્ "ક્યાાંથી 

િોરી તોડીને ભાગી આવ્ર્ો છે." ખબૂ મજાક તેઓએ તેમની કરી. 
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્ર્ારે વગયમાાં અઘ્ર્ા૫ક આવ્ર્ા અને બઘીનાાં નામ અને ૫દરચર્ થર્ો તો બિે આિર્ય 

૫ડી ગર્ા. 

રાજેન્રબાબ ને એટલાાં માટે થ્ ાં કે બધા સવદ્યાથીઓ ભારતીર્ હતા અને બાકીના 

સવદ્યાથીઓએ એટલાાં માટે થ્ ાં કે રાજેન્રબાબ એ, જેઓને તેઓ ગમાર સમજી રહર્ા હતા, 

સવશ્વસવદ્યાલર્માાં સવયપ્રથમ સ્થાન મેળવ્્ ાં હત  ાં. 

સવદ્યાથીઓ તેમની સાિાઈ અને ભારતીર્ વેશભષૂામાાં છૂપાર્ેલા જ્ઞાનગદરમા ઉ૫ર 

આિર્યચદકત હતા અને રાજેન્રબાબ  તે સવદ્યાથીઓની પાિાત્ર્ સભ્ર્તાની નકલ કરવામાાં 

ગૌરવની અન ભસૂત કરનારી પ્રવસૃત્ત ઉ૫ર િર્ાર થર્ા હતા. 

જે સમર્ે નેપોગલર્ન બોનાપાટયનો જન્મ થર્ેલો ત્ર્ારે તેઓની માતભૃસૂમ કોસસિકા િાન્સના 

અસધકાર નીચે આવી ગઈ હતી. િાન્સના લોકોના ક્રૂર અત્ર્ાચારથી કોસસિકાની જનતા 

ત્રાદહમામ પોકારી ઊઠી હતી. 

આ ્ દ્ધમાાં તેના સપતા શત્ર ઓ સાથે લડતાાં વીરગસત૫ પામ્ર્ા હતા. તે ૫છી તેની માતાએ 

્ દ્ધમાાં ભાગ લીધો હતો. તે ૫ણ વીરતાથી લડી હતી. ્ દ્ધમાાં ભાગ લીધેલો ત્ર્ારે 

નેપોગલર્ન તેના ગભયમાાં હતો એ વાત ખબૂ આિર્યની હતી. 
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્ર્ારે તે પાાંચ વષયનો થર્ો ત્ર્ારે તેની માતાએ તેને તે વાત કહી, જેમાાં િાાંસના લોકોના 

અત્ર્ાચાર, પીડા અને બબયરતાની બાબત હતી. 

બાળક, જે ગભયથી જ વીરતાના રસન ાં પોષણ મેળવી રહર્ો હતો, બધ ાં સાાંભળીને ઉતે્તજજત 

થઈ ગર્ો. તેન ાં શરીર આક્રોશથી કાાં૫વા લાગ્્ ાં. તેણે પોતાની માતાને કહ્ ાં, "માાં, હ ાં સારા 

િાન્સને મારા ૫ગ નીચે કચડી નાખીશ. આ૫ણી માતભૃસૂમની પીડા અને અ૫માનનો 

બિલો લઈશ." 

પોતાના ્ વાન ાીજીવનમાાં. તેમણે પોતે કહલેા તે શબ્િોની સાથયકતા પ્રગટ કરી બતાવી. 

દકશોરાવસ્થામાાં તેઓએ એક સૈસનક શાળામાાં પ્રવેશ મેળવ્ર્ો. સનષ્ઠા અને ૫દરશ્રમના 

બળથી તેઓ જલિીથી એક ટ કડીના નાર્બ બની ગર્ા. સફળતાની સીડીઓ જલિીથી 

ચઢતાાં તે િાન્સના સવેસવાય અને અંતમાાં સવશ્વસવજેતા બની ગર્ા. 

આવી સાચી સનષ્ઠા તથા ધ્ર્રે્ જ મન ષ્ર્ને જમીન ઉ૫રથી ઉઠાવીને આકાશ સ ધી 

૫હોંચાડી શકે છે. 

શ્રી વલ્લભભાઈ ૫ટેલના માતાસપતા ધનવાન ન હતા. એટલે તેઓ ઉચ્ચ અભ્ર્ાસની 

વ્ર્વસ્થા કરી શકર્ા નહીં. ૫ણ વલ્લભભાઈની પ્રબળ આકાાંક્ષા બૅદરસ્ટર બનવાની હતી. 
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વલ્લભભાઈએ સવચા્ ું કે જાતે જ પોતાને માટે ૫હાડને કાપીને રસ્તો બનાવવો જોઈએ. 

એટલે વકીલાતની ૫રીક્ષા પાસ કરી અને બોરસિ જઈ પ્રેકટીસ કરવા લાગ્ર્ા. ખબૂ 

૫દરશ્રમ અને સમતવ્ર્સર્તાના ફળસ્વરૂ૫ તેઓએ કેટલીક રકમ લાાંબા ગાળે એકઠી કરી. 

તેઓએ સવલાર્ત જવા માટે પાસપોટય  મેળવવા પ્રર્ત્ન કર્ો. ખબૂ પ્રર્ત્નો ૫છી તેઓને તે 

મળર્ો. ૫ણ તે તેમના મોટાભાઈ સવઠૃલભાઈના હાથમાાં આવ્ર્ો. તેમન ાં મન લલચા્ ય. 

મોટાભાઈ વી.જે. ૫ટેલ હતા. એટલે મોટાભાઈએ કહ્ ાં "હ ાં મોટો છાં, ૫હલેા મને બૅદરસ્ટર 

થઈ આવવા િે. ત  ાં ૫છી જજે." 

આટલાાં વષોનો શ્રમ, સાધના, પ્રર્ત્ન અને પ્રતીક્ષા બધ ાં નકામ ાં ગ્ ાં. ૫ણ વલ્લભભાઈ 

વાસ્તવમાાં જ આિશય વ્ર્દકતત્વના ધનવાન હતા. તેઓએ સહષય તે પાસપોટય  પોતાના 

મોટાભાઈને આપી િીધો અને પોતે ત્રણ વષય ૫છી તેઓ પાછાાં ફર્ાય તે ૫છી ગર્ા. 

--------------- 

અગગર્ાર વષયના ઉંમરના બાળકે કહ્ ાં "સપતાજી મને પાાંચ રૂસપર્ા આપો." સપતાએ પછૂ્ ાં 

"શા માટે જોઈએ છે?" જવાબ મળર્ો "બસ, આ૫ આપો તો ખરા." 

સપતાએ રૂસપર્ા તો આપ્ર્ા ૫ણ પાછળથી નોકરને મોકલ્ર્ો કે જોઈ આવો કે તે રૂસપર્ાન ાં 

શ ાં કરે છે ? 
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બાળકે જઈ પોતાના એક અત્ર્ાંત સનધયન સમત્ર માટે પ સ્તકો ખરીદ્યાાં. 

આ બાળક કોઈ નહીં ૫ણ આ૫ણા પ્રસસદ્ધ નેતા શ્રી િેશબાંધ  ગચતરાંજનિાસ હતા. નોકર 

પાસેથી વાત જાણી લીધા ૫છી સપતાએ તેઓને ખબૂ લાડપ્ર્ાર કર્ો. 

આગળ ઉ૫ર આ પ્રવસૃત્ત ખબૂ સવકસસત થઈ. પોતાની આવકમાાંથી કેટલાક સવદ્યાથી 

સહાર્તા મેળવતા, કેટલીક સવધવાઓ અને અનાથ બાળકોને સનર્સમત રીતે આસથિક 

સહાર્તા કરતા રહર્ા તેઓનો આ ક્રમ જીવનના અંત સ ધી તટૂર્ો ન હતો. 

--------------- 

અમેદરકાના રાષ્ર૫સત રી અબ્રાહમ ગલિંકન ખબૂ િર્ાળુ અને ઉિાર સ્વભાવના હતા. એક 

દિવસ તેઓ પોતાના કેટલાક સમત્રો સાથે ન્્રૂ્ોકયની સડક ઉ૫ર જતા હતા. રાતના સમર્ 

હતો અને ઠાંડીની મોસમ હતી. 

રસ્તામાાં તેઓએ જો્ ાં કે એક કૂતરાન ાં બચ્ચ ાં ઠાંડીને લીધે થથરી રહ્ ાં હત  ાં અને ક ાં ક ાં કરી 

રહ્ ાં હત  ાં. તેઓએ આગળ આવીને ઊચકી લીધ ાં. ખબૂ પ્રેમથી પોતાના કોટની નીચે 

સાંતાડી િીધ ાં. 

સમત્રોએ કહ્ ાં "આ૫ આ ગાંિા બચ્ચાને કોટમાાં રાખો છો, આ૫નો સટૂ ગાંિો થઈ જશે." 



જોવામાાં લાગે વામણા સાર ઘણો ગાંભીર 

ઋષિ ચ િંતનના સાાંષનધ્યમાાં                                                                 http://rushichintan.com 

ગલિંકન મહોિર્ે કહ્ ાં "કોટ ગાંિો થાર્ તેન ાં મને જેટલ ાં દ ુઃખ નહીં થાર્, એટલ ાં એ સવચારીને 

થશે કે ઠાંડીમાાં થરથરતા એક પ્રાણીન ાં રક્ષણ મેં ના ક્ ું, ્ર્ારે હ ાં તે કરી શકતો હતો." 

--------------- 

બાળગાંગાધર સતલક ત્ર્ારે બાળક હતા. વગયમાાં સ લેખન લખવા આપ્ર્ો. બધા સવદ્યાથીની 

નોટબ ક કરતાાં સતલકની નોટબ કમાાં એક સવલક્ષણ વાત હતી. 

લેખમાાં 'સન્ત' શબ્િ ત્રણ વખત આવેલો. સતલકે ત્રણે વાર ત્રણ રીતે શબ્િ લખ્ર્ા -સાંત, 

સન્ત, સન્ત. સશક્ષકે ૫હલેો સાચો ગણ્ર્ો અને બાકીના ખોટા છે માની ચોકડી આપી. 

સતલકને સ્વભાવ ૫હલેેથી જ બળવાખોર હતો. ખોટી વાતને તેઓ ક્યારેર્ સ્વીકારતા 

નહીં. આ ગ ણ તેઓમાાં આગળ ઉ૫ર સ્વતાંત્રતા આંિોલનના સમર્ે દિલેરી અને અિમ્ર્ 

સાહસના રૂ૫માાં સવકાસ પામ્ર્ો અને ગર્જનાની સાથે તેઓએ જાહરે કરેલ ાં "સ્વતાંત્રતા 

અમારો જન્મસસદ્ધ હક્ક છે." 

તે દિવસે ૫ણ તેઓએ કહ્ , "મારા બીજા બે શબ્િો ૫ણ સાચા છે. આ૫ તેને સાચા 

આપો." સશક્ષકે કહ્ , -સાચા નથી."  
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૫ણ તેઓ માન્ર્ા નહીં અને છૂટી ગર્ા ૫છી તે સશક્ષકની પાછળ જ ૫ડર્ો. તેઓનો 

છૂટકારો ત્ર્ારે જ આપ્ર્ો ્ર્ારે બિે ચોકડી મકેૂલા શબ્િોને સાચા ગણાવ્ર્ા. સાચી વાત 

મનાવવા માટે એવા દૃઢ ચાદરત્ર્ર્ની પોતાની એક પ્રશાંસનીર્ સવશેષતા છે. 

---------------- 

પ ત્રને લગ્ન ૫રાં૫રા અન સાર િસ અગગર્ાર વષયની ઉંમરે કરી િીધ ાં કન્ર્ા સાત વષયની 

હતી. માતાની િેખરેખ હઠેળ છોકરીની ૫સાંિગી થઈ હતી. થોડા દિવસ ૫છી માતાને 

અન ભવ થર્ો કે કન્ર્ાની ૫સાંિગી બરાબર નથી. એટલે તેમણે સવચાર કર્ો કે બીજી 

ઉત્તમ ગ ણોવાળી કન્ર્ા શોધી પ ત્રન ાં બીજ ાં લગ્ન કરવ ાં જોઈએ. 

ત્ર્ાાં સ ધીમાાં પ ત્ર થોડો સમજિાર થઈ ગર્ો હતો. માતાએ પોતાન ાં મ ાંતવ્ર્ જણાવ્્ ાં. પ ત્રે 

કહ્ ાં, "મા, બીજ ાં લગ્ન થઈ શકશે નહીં." માતા નારાજ થઈ, કહવેા લાગી, "આ મારા 

સનણયર્નો સવષર્ છે, તારો નહીં. ત  ાં હજ  બાળક છે. આમાાં મારા માન-અ૫માનનો પ્રશ્ન છે. 

મેં કન્ર્ા ૫ક્ષના લોકોને કહી િીધ ાં છે. શ ાં તને એટલાાં માટે પાળી પોષીને મોટો કર્ો હતો કે 

તારે લીધે આમ લજજજત થવ ાં ૫ડે ?" 

પ ત્રે સમજાવ્્ ાં, "આ૫ન  માન મારે માટે પ્રાણથી ૫ણ ૫ર્ાર ાં છે. તે માટે માર ાં જીવન આપી 

િઉં. ૫રાંત   બીજ ાં લગ્ન કરવાથી ૫ત્નીન ાં જીવન નષ્ટ થઈ જશે." 
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તેમ છતાાં માતા માની નહીં. પ ત્રે કહ્ ાં. "સાર ાં, એક વાત બતાવો, જો હ ાં અર્ોગ્ર્ હોત તો 

શ ાં આ૫ કન્ર્ાન ાં બીજે લગ્ન કરવાની અન મસત આ૫ત ?" 

આ પ્રશ્નનો માતા પાસે કોઈ જવાબ ન હતો. તેમણે પ ત્રના લગ્નની વાત બાંધ કરી િીધી. 

તે સાહસી બાળક િાિાભાઈ નવરોજી હતા. કોંગ્રેસના પ્રાણિાતા, ભારતના સાચા 

સમાજસેવક હતા. 

--------------- 

સ્વામી રામતીથય ખબૂ જ ક શાગ્ર બ દ્ધદ્ધ અને અધ્ર્ર્નશીલ સવદ્યાથી હતા. એટલે સ ધી કે 

રસ્તામાાં ચાલતા ચાલતા તેઓને ચો૫ડી વાાંચવાની આિત હતી. લોકો તેઓની આ રીત 

ઉ૫ર ક્યારેક હસતા તો ક્યારેક પ્રશાંસા કરતા હતા. 

એક દિવસ આ રીતે રસ્તા ઉ૫ર ચો૫ડી વાાંચતા ચાલી રહર્ા હતા. એક માણસે તેમને 

ટોકર્ા, "ભાઈસાહબે, આ પાઠશાળા નથી. રસ્તા ઉ૫ર ચાલતી વખતે તો ઓછામાાં ઓછાં 

ચો૫ડી ઠેકાણે રાખ્ર્ા કરો." 

સ્વામીજી હસતાાં હસતાાં બોલ્ર્ા, "આ આખો સાંસાર જ મારી પાઠશાળા છે." 
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"શ્રી ગોખલેજી કમયઠ સમાજસેવક અને સનષ્ઠાવાન સ ધારક તો હતા જ, તેઓન ાં હૃિર્ 

અગાધ કર ણા, િર્ા અને પ્રાણી-માત્ર પ્રત્ર્ે મમતાથી ભરેલ ાં હત  ાં. એક વાર તેઓ ભાડાની 

ઘોડાગાડીમાાં પોતાના એક સમત્રને ત્ર્ાાં જઈ રહર્ા હતા. 

ગાડીની ઝ૫ટમાાં એક કૂતરો આવી ગર્ો. ગોખલેજીએ તત્કાલ ગાડી ઊભી રખાવી નીચે 

ઉતરી, તેને ઉઠાવ્ર્ો અને ઘોડાગાડી વાળાને કહ્ ાં, "જલિી, ૫શ ગચદકત્સાલર્ લઈ જાઓ." 

તેઓ િરરોજ તે કૂતરાને જોવા હોક્સ્પટલ એવી રીતે જતા હતા જેવી રીતે કોઈ ક ટ ાંબી 

હોર્. આવશ્ર્ક વ્ર્ર્ તેઓ જ ઉઠાવી રહર્ા અને સાર ાં થતાાં પોતાના ઘેર લઈ આવ્ર્ા. 

-------------------- 

સાંસ્કૃતના પ્રસસદ્ધ કસવ માદ્ય પોતાની ઉિારતા અને િાનશીલતા માટે ખબૂ પ્રસસદ્ધ હતા. 

કોઈ ૫ણ ર્ાચક તેમને ત્ર્ાાંથી સનરાશ થઈને પાછો ફરતો નહીં. ૫રાંત   કેટલાક દિવસથી 

તેઓની આસથિક ક્સ્થસત ખરાબ થઈ હતી. ૫ણ તેઓન ાં દિલ ૫હલેાાં જેવ ાં જ હત  ાં. એક રાત્રે 

્ર્ારે તેઓ લખવામાાં તલ્લીન હતા, એક ર્ાચક તેઓને ત્ર્ાાં આવ્ર્ો. તેણે બતાવ્્ ાં કે 

મારે મારી કન્ર્ાન ાં લગ્ન કરવ ાં છે અને મારી પાસે કશ ાં નથી. આ૫ની ખ્ર્ાસત સાાંભળીને 

આ૫ની પાસે આવ્ર્ો છાં. થોડીક મિિ મળી જાર્ તો માર ાં કામ થઈ જાર્. 
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કસવ માદ્યન ાં હૃિર્ ભારે થઈ ગ્ ાં. તેઓ સવચારવા લાગ્ર્ા, "હ ેઈશ્વર ! આજે મારી પાસે 

પ્રચ ર માત્રામાાં ધન હોત તો અસતસથઓની બધી ગચિંતા દૂર કરી િેત. ૫રાંત   ચલો સારી 

નથી તો આંસશક તો છે. ઘરની બાકીની સાં૫સત્ત ઉ૫ર નજર નાખી. પાસે સો રૂસપર્ા ૫ણ ન 

હતા. પાસે સઈૂ રહલેી ૫ત્ની ઉ૫ર નજર ગઈ. ધીરેથી બાંગડી ઉતારી અને અસતસથને 

આ૫તા કહ્ ાં, " અત્ર્ારે તો વધ  આ૫વામાાં સવવશ છાં. જે કાાંઈ પાસે છે તેનો સ્વીકાર કરી 

લો." 

ત્ર્ાાં તો ૫ત્નીની આંખ ખ લી. વસ્ત  ક્સ્થસત સમજી ગઈ, માંિ માંિ હસતાાં બોલી, "ભલા લગ્ન 

જેવા કામમાાં એક બાંગડીથી કેમ ચાલશે ? આ બીજી બાંગડી ૫ણ લઈ લો." અને બીજી 

બાંગડી ઉતારી આપી િીધી. માદ્ય ૫ત્નીના આ કૃત્ર્થી ખબૂ આનાંદિત થઈ ગર્ા. 

---------------------- 

િશેમાન્ર્ ગોપાલકૃષ્ણ ગોખલે બાળ૫ણમાાં ખબૂ ગરીબ હતા. શરૂઆતન ાં સશક્ષણ જેમતેમ 

કરીને પરૂ ાં કર ાં. હવે કૉલેજના ઊંચા અને ખચાયળ ભણતરનો પ્રશ્ન સામે આવ્ર્ો. ચારેબાજ  

સનરાશાના વાિળો િેખાતા હતાાં. 
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ત્ર્ારે તેમના મોટાભાઈ શ્રી ગોસવન્િરાવે તેમને ખબૂ સાહસ આપ્્ ાં. ભાભીની ઉિારતા 

ભાઈથી વધ  આગળ નીકળી. તેમણે પોતાના કેટલાક ઘરેણાાં વેચીને કૉલેજની પ્રારાંગભક ફી 

ભરી િીધી. 

ગોસવન્િરાર્ને માસસક રૂ. ૧૫/- ન ાં વેતન મળત ાં હત  ાં. ભાઈ પ્રત્ર્ે મમતા એટલી બધી હતી 

કે તેઓ કહતેા કે મારે મજૂરી કરવી ૫ડે તો ૫ણ પોતાના ભાઈને ઉચ્ચ સશક્ષણ જરૂર 

અપાવીશ. 

પાંિર રૂસપર્ામાાંથી આઠ રૂસપર્ા પોતાની પાસે રાખી બાકીના સાત રૂસપર્ા ગોખલેજીને 

મોકલી આ૫તા હતા. 

્ર્ારે ગોખલેજીનો અભ્ર્ાસ પરૂો થર્ો તો તેઓએ પાાંત્રીસ રૂસપર્ા માસસકની નોકરી મળી. 

મોટાભાઈના ઉ૫રકારથી તેમના રોમેરોમ કૃતજ્ઞતાથી ભરાર્ેલા હતા. એટલે તેઓ પોતાના 

માટે અગગર્ાર રૂસપર્ા ખચય માટે રાખી બાકીના ચોવીસ રૂસપર્ા િર મદહને મોટાભાઈને 

મોકલતા હતા. મોટાભાઈ ખબૂ કહતેા કે ત  ાં સારી રીતે આરામથી રહ ે અને મને રકમ 

મોકલીશ નહીં. ૫રાંત   આ રૂસપર્ાના બિલામાાં રૂસપર્ા નહોતા, ૫ણ મમતાની-પ્રસતદક્રર્ા 

શ્રદ્ધાના રૂ૫માાં હતી. 
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સ્વામી સવવેકાનાંિ તે સમર્ે ઈંગ્લેન્ડમાાં હતા. એક દિવસ તેઓ પોતાના કેટલાક સમત્રો 

સાથે ગામડાઓમાાં ફરતા હતા. સામેથી એક બળવાન સાાંઢ િોડતો આવ્ર્ો. બધા લોકો 

ડરીને અહીંતહીં ભાગવા લાગ્ર્ા. તો િોડાિોડમાાં એક નાની છોકરી નીચે ૫ડી ગઈ. સાાંઢ 

તેની તરફ િોડતો આવતો હતો. 

સ્વામીજી આગળ વઘ્ર્ા અને ટટાર સાાંઢની સામે ઉભા રહી ગર્ા. તે તેમની નજીક 

આવ્ર્ો, ઊભો રહર્ો અને થોડીક સેકન્ડ ૫છી પાછો ફરી ધીરેધીરે જતો રહર્ો. 

સ્વામીજીના આ સાહસને સૌએ જો્ ાં. તઓેન ાં આ અિમ્ર્ સાહસ ઉગ્ર આત્મબળની જ 

પ્રસતછાર્ા હત  ાં. 

આત્મસવશ્વાસની અજેર્ શદકત ઇસતહાસનો વગય હતો. સવદ્યાથીઓ ઇસતહાસની ચો૫ડી 

ખોલીને બેઠા ાં હતા. એક સવદ્યાથી ઉભો થઈને વાાંચતો હતો. વચ્ચે વચ્ચ સશક્ષક સમીક્ષા 

કરતા જતા હતા. વાાંચતાાં વાાંચતાાં બાળક એકાએક અટકી ગર્ો. સશક્ષકે કહ્ ાં, વાાંચ, વાાંચ, 

અટકી કેમ ગર્ો ?" સવદ્યાથીએ એક નજર સશક્ષકની ઉ૫ર નાખી અને તરત જ જે પાન ાં 

વાાંચી રહર્ો હતો ત ેફાડી નાખ્્ ાં. 
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સશક્ષક અકળાઈ ગર્ા તેમણે સવદ્યાથીને માર્ો અને પછૂ્ ાં કે તે તે કેમ ફાડી નાખ્્ ાં ? તેના 

જવાબમાાં સવદ્યાથીએ જવાબ આપ્ર્ો. "અંગે્રજોએ પોતાની મરજી પ્રમાણે ઇસતહાસ લખ્ર્ો 

છે. જે ખોટો છે. સાચો ઇસતહાસ હ ાં લખીશ." 

બ ાંિેલખાંડના એક ખ ૂાંખાર ડાક ના સમત્ર એક સજ્જન પાસે જઈ કહ્ ાં "મોટાભાઈ (શેરસસહ 

ડાક ) એ કહ્ ાં છે કે આ૫ અહીં તહીં કશ ાં નહીં કરો તો મારા સમત્ર છો ૫ણ જો કોઈ ખોટ ાં 

કામ (પોલીસને ખબર આ૫વી વગેરે) કરશો તો ૫છી મારી દ શ્મની ખબૂ મોંદ્યી ૫ડશે." 

જર્ાાંના બાળકો ડાક ાં નામ સાાંભળીને ગભરાતા હતા અને કોઈ તેનો ખ લ્લી રીતે સવરોધ 

કરવા તૈર્ાર ન હતા ત્ર્ારે તે સજ્જને લહકેા સાથે કહ્ ાં "આ૫ તમારા મોટાભાઈને કહજેો 

કે તેઓ આ કે્ષત્રમાાં આવશે તો મારી દ શ્મની તેઓને વધ  મોંદ્યી ૫ડશે." 

આગાંત  ક આ સજ્જનની દહિંમત અને સ્પષ્ટવાદિતાથી ખબૂ પ્રભાસવત થર્ા, તેમણે જઈને 

ડાક  સાથે વાત જે થઈ હતી તે કરી. બધી બાજ  લ ૂાંટફાટ થતી હતી ૫ણ શ્ર્ામસી ક્ષેત્રને 

કોઈ આંચ આવી નહીં. 

શ્ર્ામસી કે્ષત્રના આ બ ાંિેલા સ પ્રસસદ્ધ ઐસતહાસસક નવલકથાકાર બાબ  વ ૃાંિાવનલાલ વમાય 

હતા જે પ્રકૃસતથી સાંત હોવા છતાાં સાથે સાથે સ દૃઢ ર્ોદ્ધા ૫ણ હતા. અન્ર્ાર્ અને અનીસત 

આગળ નમવાન ાં તેઓ શીખ્ર્ા ન હતા, ૫છી તેઓના સપતાજી ૫ણ કેમ ના હોર્. તેઓ 
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પોતાના આ ગ ણોને લીધે વધ  આિરણીર્ ભલે હોર્ ૫ણ ર્શ તેઓને સાદહજત્ર્ક 

સેવાઓને લીધે મળર્ો, તેમન ાં જીવનિશયન એ બતાવે છે કે માણસે હ્રિર્થી ભાવનાશીલ 

હોવ ાં જોઈએ ૫ણ સીધા સિા અને સાચાની સાથયકતા તેમની હોર્ છે જે આટલાાં સાહસી 

અને શદકતશાળી હોર્ અને જે સચ્ચાઈની રક્ષા કરે. 

ડો. વ ૃાંિાવનલાલ વમાય, જે સાદહત્ર્કારની સાથે સાથે વકીલ અને સમાજસેવા સાંત હતા, 

તેમનો જન્મ ઝાાંસી જજલ્લાના મઉરાનીપ ર ગામમાાં થર્ો હતો. શ્રી વમાય બાળ૫ણથી જ 

ધાસમિક પ્રકૃસતના હતા. જે દિવસોમાાં તેઓ સવદ્યામથી હતા. િરરોજ સ ાંિરકાાંડનો પાઠ કરતા 

હતા. એકવાર કોઈ સમત્રે કહ્ ાં, "અરે રામાર્ણ વાાંચવાને અને ૫રીક્ષામાાં પાસ થવાને શો 

સાંબાંધ છે ? શ્રી વમાયએ જવાબ આપ્ર્ો "કોઈને માટે હોર્ કે ન હોર્, આ પાઠથી મારા 

સવચાર, મારી બૌદ્ધદ્ધક પ્રસતભાનો સવકાસ થાર્ છે અને સવશ્વાસ થાર્ છે કે હ ાં જરૂર પાસ 

થઈશ. આ આત્મસવશ્વાસ જે અંતુઃકરણમાાં ઉત્પિ થાર્ છે તે સફળતાથી ૫દરક્સ્થસત 

ચમત્કારની માફક પેિા થઈ જાર્ છે. શ્રી વમાય તેન  ાં ઉિાહરણ છે. તેઓ હાંમેશા પ્રથમ 

વગયમાાં જ ૫રીક્ષાઓમાાં પાસ થતા હતા. 

"""" 
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ડો. રામમનોહર લોદહર્ા બગલિન સવશ્વસવદ્યાલર્માાં િાખલ થવા માટે ગર્ા હતા. તે સમર્ે 

એક મનોરાંજક છતાાં પ્રેરણાિાર્ક બનાવ બન્ર્ો જેનાથી લોદહર્ાજીના મનમાાં િેશભદકતની 

આસ્થામાાં વધારો કર્ો. લોદહર્ાએ અથયશાસ્ત્ર સવષર્ ૫સાંિ કર્ો અને પ્રસસદ્ધ અથયશાસ્ત્રી પ્રો. 

બનયર જોમ્બાટયની પાસે ભણવા માટે ગર્ા. હવે મ શ્કેલી એ ઉભી થઈ કે લોદહર્ા જમયની 

ભાષા જાણતા ન હતા અને જોમ્બાટય  ફકત જમયન ભાષામાાં ભણાવતા હતા. ્ર્ારે 

જોમ્બાટયએ એમ કહ્ ાં કે હ ાં અંગે્રજી ભાષા જાણતો નથી તો લોદહર્ાએ ત્રણ મદહનાનો સમર્ 

માગ્ર્ો અને તેટલો સમર્માાં ખરેખર જમયન ભાષાન ાં જ્ઞાન તેઓને મેળવી લીધ ાં. ત્રણ 

મદહના ૫છી તેઓ પ્રોફેસર પાસે ૫હોંચ્ર્ા અને તેઓએ અસ્ખગલત રીતે જમયન ભાષામાાં 

વાતચીત શરૂ કરી તો તેઓ આિર્યચદકત થઈ ગર્ા. તેઓએ પોતાના સશષ્ર્ને ગળે 

લગાવ્ર્ો અને કહ્ ાં, "રામમનોહર, તે ખરેખર બતાવ્્ ાં કે સનષ્ઠા, સાંકલ્પ અને 

આત્મસવશ્વાસની શદકત આગળ કશ ાં અશક્ય નથી. 

૫રદહતથી મોટો કોઈ ધમય નથી 

સને ૧૯૪રનો સમર્ હતો. ચારે બાજ  સત્ર્ાગ્રહ આંિોલન પરૂજોશમાાં ચાલત  ાં હત  ાં. સવિેશી 

કા૫ડની હોળી થતી હતી. એક એવ ાં આંિોલન મહાત્મા ગાાંધીએ તે દિવસોમાાં ચલાવ્્ ાં હત  ાં. 

કલકત્તામાાં તે દિવસે ચૌરગીના ચોગાનમાાં બધા વેપારી પાસેથી સવિેશી વસ્ત્ર એકત્ર કરીને 
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સળગાવવાનો કાર્યક્રમ હતો. મોતીલાલ નહરેૂ પાસે એક વેપારી િોડતો િોડતો આવર્ો 

અને બોલ્ર્ો, "બૅદરસ્ટર સાહબે, ફકત બે દિવસ માટે આ આંિોલન અટકાવો, નહી તો હ ાં 

લ ૂાંટાઈ જઈશ. મારો ૧૦ કરોડનો માલ કાલે જ જહાજ દ્વારા આવ્ર્ો છે." 

મોતીલાલ નહરેૂએ કહ્ ાં, "ભાઈ, તાર ાં તો માત્ર ધન જશે, મેં તો ગાાંધીજીના ચરણોમાાં 

જઈનેમ ાાર ાં બધ ાં જ આપી િીધ ાં છે. મારી લાખોની સમલકત સરકાર પાસે છે. કેટલા 

મનથી એકના એક પ ત્ર માટે આનાંિભવન બનાવેલ ાં તે જેલમાાં ૫ડર્ો છે. હવે તમે જ 

બતાવો કે હ ાં કેવી રીતે આ હોળીને અટકાવ ાં." વેપારી નતમસ્તકે બોલ્ર્ો, "મહારાજ, તો 

તો આ૫ મારા બધા માલને સળગી જવા િો. આ૫ની સરખામણીમાાં મારી આ હાસન ખબૂ 

જ ત  ચ્છ છે." 

આવા એક નહીં અનેક માણસો  થઈ ગર્ા છે જેમનાાં નામ જનતા સમક્ષ આવ્ર્ાાં નથી, 

લોકૈષણાથી દૂર રહતેા, તેઓએ ક્યારેર્ પોતાના ત્ર્ાગને ર્ાિ કર્ો નથી. 

પ્રસસદ્ધ સાદહત્ર્કાર અને -મરાઠા- િૈસનકના સાંપાિક આચાર્ય પ્રલ્હાિ કેશવ અત્રેએ ૫ચાસ 

લાખ રૂસપર્ાની પોતાની સાં૫સત્ત ભારત જનતાના નામે વસસર્તમાાં લખી નાખી હતી. 

૫દરવારના સભ્ર્ોને પોતાની આ સાં૫સત્તમાાંથી માત્ર એટલ ાં જ લેવાન ાં જણાવેલ ાં કે જે સવવેક 

ર્ોગ્ર્ હોર્. તેઓનો એ મત હતો કે જે જાતે કમાવવા ર્ોગ્ર્ હોર્, તેનો આ સાં૫સત્ત ઉ૫ર 
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કોઈ અસધકાર નથી. પોતાની સાં૫સત્તન ાં રસ્ટ બનાવી સવશ્વાસ  રસ્ટીઓ સનમ્ર્ા અને ૫ત્નીને 

િર મદહને પાાંચ રૂસપર્ા બધા ખચય માટે મળે તેમ વસસર્તમાાં લખેલ ાં. પોતાના સમદૃ્ધ 

પ ત્રીઓને તેઓએ સાં૫સત્તમાાંથી એક પૈસો ૫ણ આપ્ર્ો ન હતો. િેશવાસીઓને જ ક ટ ાંબી 

સ્વજન માનીને તેઓને જ પોતાના ઉત્તરાસધકારી માની તેઓ બધ ાં જ સમસપિત કરતા 

ગર્ા. 

પ્રસસદ્ધ ક્રાક્ન્તકારી શહીર ફૈલેના પ્રસાિજીનો સાસરી ૫ક્ષ ધનાઢર્ ૫દરવાર હતો. લગ્ન 

સમર્ે તેઓએ ના પાડવા છતાાં તેઓને જે કોઈ સામાન આ૫વામાાં આવ્ર્ો, તે 

જરૂદરર્ાતવાળાઓને વહેંચી િીધો અને તેઓ સામાન્ર્ ૫હરેણથી કામ કાઢી લેતા હતા. 

તેમની ૫ત્નીને આ ઉિારતા અને પોતાના સપર્રથી મળેલી ભેટનો અનાિર ૫સ્રાંિ ૫ડર્ો 

નહીં. બીજે દિવસે તેઓ પોતાની ૫ત્નીને ગરીબોની વસ્તીમાાં લઈ ગર્ા. તેઓની 

અભાવગ્રસ્તતા અને જીવનની વાસ્તસવકતા જોઈ ૫ત્ની શ્રીમતી તારાિેવી રસવત થઈ 

ગર્ા. તેઓએ ૫ણ પોતાના આભષૂણ વેચીને જાતે જ સમાજસેવામાાં વા૫ર્ાય. ૫સત 

ફૂલેનાપ્રસાિ પોતાની જાત ન્ર્ોછાવર કરી ગૌરવાક્ન્વત થર્ા, સાથે સાથે અનેકના 

પ્રેરણાસ્ત્રોત બન્ર્ા. 

આ સાંિભયમાાં કરાાંચીને એક બનાવ ખબૂ માસમિક છે. ભારતના સવભાજન ૫હલેાની વાત છે. 

કરાાંચીમાાં જનસહર્ોગથી એક સાવયજસનક િવાખાનાન ાં સનમાયણ થઈ રહ્ ાં હત  ાં. િસ હજાર 
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રૂસપર્ાથી વધ  આ૫નારના નામ આરસની ૫્ી ઉ૫ર લગાવવાનો સનણયર્ કાર્યકારી 

સસમસતએ લીધેલો જેથી એ બહાને વધ માાં વધ  ધન એકત્ર કરી શકાર્. જમશેિજી મહતેા 

નામના એક વેપારીને િવાખાનામાાં ઉદે્દશ્ર્ો બતાવ્ર્ા તો તેઓ તરત જ ધન આ૫વા 

તૈર્ાર થઈ ગર્ા. નામની તકતીની વાત ૫ણ એક સજ્જને કરી. સાાંભળીને તેઓએ 

૯૯૫૦ રૂસપર્ા આપ્ર્ા. તે સજ્જન બોલ્ર્ા, -સાંભવતુઃ ગણવામાાં ભલૂો થઈ લાગે. છે. આ૫ 

૫ચાસ રૂસપર્ા વધારે આપો તો આ૫ન ાં નામ તકતી ઉ૫ર લગાવી શકાર્." જમશેિજીએ 

ગાંભીરતાપવૂયક કહ્ ાં "નામની તકતી લગાવીને હ ાં મારી જાહરેાત કરવા માગતો નથી. 

સમાજ સેવા સાથે લોકૈષણાને જોડી હ ાં તેના સ્તરને નીચે નહીં પાડ ાં." 

ક્યાાં મળે છે આજે એવા ઉિાહરણ. આવા મહામાનવોથી જે હાંમેશા િેશ, સમાજ 

ગૌરવાક્ન્વત થર્ો છે. 


