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   એક-એક ઈંટ.... 
 

    મઝેુ ઈસ ભારતકે ભમવષ્ય મેં ભરોસા હૈ કક આઈન્દ્દા ઈસ કી શક્તત 
બઢેગી. એક બડે દેશકી ફૌજી શક્તત ભી હોની ચાકહયે. લેકકન અસલ 
તાતત હોતી હૈ ઉસકી મેહનત કરનેકી શક્તત. અગર હમ ઈસ દેશ કી 
ગરીબી કો દૂર કરેંગે, તો કાનનૂોં સે નહીં, શોર-ગલુ મચાકે નહીં, 
મશકાયત કરકે નહીં, બલ્કક મહનેત કરકે. એકએક આદમી—બડા ઔર 
છોટા, મદુ—ઔરત ઔર બચ્ચા--મેહનત કરેગા. 

    હમારે સામને આરામ નહીં હૈ. સ્વરાજ આયા, આઝાદી આઈ, તો 
યહ ન સમઝઝયે કક હમારે આપ કે આરામ કરને કા સમય આયા હૈ. 
હમેં અપને ઘર કો બનાના હૈ, અપને દેશ કો બનાના હૈ, ઔર આઈન્દ્દા 
નસલોં કે ઝલયે એક બડી મઝબતૂ ઈમારત ખડી કરની હૈ, ઔર કફર 
ઈસ મેહનત મેં એક એક ઈંટ ઔર એક એક પત્થર જો હમ રખતે હૈં 
– યાદ રઝખયે, હમ ઔર આપ ગઝુર જાયેંગે, લેકકન વે ઈંટ ઔર 
પત્થર કાયમ રહેંગે ; ઔર સેંકડોં બરસ બાિ ભી િે એક યાિગાર 
હોંગે, ઔર દુવનયા કે સામને ઔર હમારી આઈન્િા નસલોં કે સામને 
ઈસ શકલમેં હોંગે, દક એક જમાના આયા થા જબ દક આઝાિ 
દહન્દુસ્િાન કી બવુનયાિ ઈસ િરહ સે િડી ઔર જબ ઈસ મેહનિ સે, 
િસીને સે, ખનૂ બહાકર ભારિ કી યહ ઈમારિ બની. 

                   --જિાહરલાલ નહરુે 
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એ વિભવૂિઓ ક્ાાં છે? 

 

     ગયાાં સો િષોમાાં એક સાથે ભારિમાિાની કૂખમાાંથી કેટલાાં રત્નો 
નીકળયાાં ! 

     આજે િેશને ખિેૂખિેૂ ફરીએ અને વનશ્વાસ નીકળી જાય છે. આ 
વિભવૂિઓ ક્ાાં છે ? આિિને પ્રેરિા આિે એિા પરુુષો ક્ાાં છે ? 

     પ્રજાની િીરપજૂાની ભાિનને જાગિૃ કરી િેની કાયમશીલિાને 
એક િધ ુિળ  આિિાનુાં  પિૂમજોનાાં નામસાંકીિમનથી િધારે સકુર 
બને છે. િિ ધ્યાનમાાં રાખવુાં જોઈએ કે ઉત્તમોત્તમ પિૂમજોને જ 
િીરપજૂાના અર્ઘયમ અિમિામાાં આિે. જે પ્રજા સાચા પિૂમજોને ઓળખી 
શકિી નથી, િે ક્રમે ક્રમે પજૂ્ય પરુુષો િેિા કરિાની શક્ક્િ િિ 
ગમુાિી બેસે છે. પિૂમજોમાાંથી પ્રથમ કક્ષાનાઓને િડિા મકૂી ઊિરિી 
કક્ષાના દ િંગજુીઓને જે પ્રજા પજૂે છે, િે િોિાના આિશોને િિ એ 
ધોરિ િર લાિી મકેૂ છે. 

     આિિી પ્રજામાાંથી માિસો નીકળશે, સરસ માિસો નીકળશે, 
સહન કરીને, િડિા-આખડિા, અથડાિા-કૂટાિા આગળ િધશે. 
ભારિના લોકોમાાં મલૂ્યો માટે રુણચ છે. અનેક ઋવષમવુનઓએ આ 
પ્રજાને લાડ લડાિેલાાં છે. આિિી જે સાધના છે િેને આિિે 
ઉજાળીશુાં.                    

 --ઉમાશાંકર જોશી 
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હ ેવિિા— 

 

      ણચત્ત જ્યાાં ભયશનૂ્ય છે, 

      વશર જ્યાાં ઉન્નિ રહ ેછે, 

       જ્ઞાન જ્યાાં મકુ્િ છે, 

       ઘરઘરના િાડાઓએ જ્યાાં રાિદિિસ 

       િસધુાના નાના ટુકડા કરી મકૂ્ા નથી, 

       િાિી જ્યાાં સીધી હ્રિયના ઝરિમાાંથી િહ ેછે.... 

       તચુ્છ આચારની મરુ-રેિી 

       જ્યાાં વિચારનાાં ઝરિાાંને ચસૂી લેિી નથી.... 

       િે સ્િાિાંત્ર્ય-સ્િગમમાાં, હ ેવિિા, 

       િારે િોિાને હાથે હાથે વનિમય આઘાિ કરીને, 

       ભારિને જાગિૃ કર. 

      --રિીન્રનાથ  ાકુર (અન.ુ નગીનિાસ િારેખ)  
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                       કવિ – સપિૂ 
 

     ભારિ, તુાં અનેક ઋવષઓની-કવિઓની િાંિના િામ્યો છે. િિ 
િારી િડિી િેળાએ, વિશ્વચોકમાાં ત ુાં અિમાવનિ, 
ધલૂીધસૂદરિ,  અિનિ મસ્િકે િડેલો હિો ત્યારે, િારા અંિરિમ 
સત્ત્િને ઓળખી લઈ, િોિાના િિોજ્જિલ જીિનમાાં િેને ચદરિાથમ 
કરી, જગિના હ્રિયવસિંહાસન િર િેની સ્થાિના કરનાર કવિસપિૂ 
રિીન્રનાથ િને સાાંિડયા. યગેુ યગેુ દુખેસખેુ િને એિા કવિસપિૂની 
ખોટ ન હજો. 

                        --ઉમાશાંકર જોશી 
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કહો, િમે જુિાન છો ? 

 

     િો િછી હાથ િર હાથ ચડાિી બે ા કેમ છો ? શુાં કા ાંઈ કામ 
મળતુાં નથી ? અરે, કામની ક્ાાં કમી છે ? િાાંચ માઈલ િોડી નાખો 
જોઈએ ! કોિાળી ઉ ાિો ને ધરિી ખોિી નાખો. કુહાડી ઉ ાિો ન ે
સાાંજ સધુીમાાં િાાંચ મિ લાકડાાં કાિી લાિો ! 

     િમારી ઉંમર કેટલી ? સોળ િરસ ? સોળ િરસનો નિજુિાન 
બાિકમાઈ િર જીિે ? છોડો એ સહારો, ને લાગી જાિ કામે ! દિિસ 
આખો માંડયા રહો. સાાંજ િડશે ત્યારે સમજાશે કે એમાાં કેિી મોજ છે ! 

                   --ભગિાનિીન 
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આ માંદિરને શુાં થયુાં ? 

 

  હુાં અમદાવાદમાાં રહવેા આવ્યો ત્યારે નેહરુ પલુ તાજો બાંધાયેલો 
હતો, એ ગામનુાં નાક હત ુાં. ગવુ સાથે હુાં એની ઉપર સાઈકલ 
ચલાવતો, ઉપરથી સાબરમતીનાાં પાણી જોતો. જૂના-નવા શહરેની 
વચ્ચે એ વજ્રકાય સેત,ુ આધમુનક ભગીરથ મવદ્યાનો એ ચમત્કાર, 
અહોભાવ સાથે મનહાળતો. 

    નેહરુ પલુને વીસ વરુ્ પણ પરૂાાં થયાાં નથી, ત્યાાં પલુ પર મતરાડો 
પડેલી જણાઈ છે. વીસ વરુ્નુાં યવુાન સ્થાપત્ય ઘરડુાં થઈ ગયુાં ! જે 
પરુુર્ાથુનુાં સ્મારક હત ુાં, તે નબળાઈનો પરુાવો બન્દ્યુાં. આ કરુણ 
ક્સ્થમતનુાં ં ુાં કારણ ? 

     હજી નેહરુ પલુ પર ચાલુાં છાં, સાઈકલ ચલાવુાં છાં. પણ હવે 
હ્રદયમાાં ગૌરવ નથી, આનાંદ નથી. પલુની બાજુમાાં એનુાં નામ 
પોકારતી મશલા તરફ હવે હુાં જોતો નથી. હવે ફતત સામે કાાંઠે બને 
તેમ જલદી પહોંચવાની ઈચ્છા રહ ેછે. 

                --ફાધર વાલેસ 
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“િે ચકૂિીને આિીશ” 

 

      મારા મપતાજી ગજુરી ગયા, તે વખતે મારાાં બાને મેં કહ્ુાં, “હવે 
તમે આંબલા આવો; અહીં એકલાાં રહવે ુાં નહીં ફાવે.” 

     બા કહ ે: “હજુ અહીં રહવે ુાં પડે તેમ છે. તારા બાપજુી દાણાવાળાની 
દુકાનેથી જે કાાંઈ લાવતા, તેમાાં 70-80 રૂમપયા ચકૂવવાના બાકી છે: 
તે ચકૂવીને હુાં આવીશ.” 

      મેં કહ્ુાં, “એ કઈ મોટી વાત છે ? હુાં સાાંજે એની દુકાને જઈને 
રકમ ભરી આપીશ.” 

     મારી બા કહ,ે “એમ ન થાય, એ પૈસા તો મારે જ ભરવા જોઈએ; એ તો હુાં 
વેંત કરીશ.”  હુાં જાણતો હતો કે ઘરમાાં કાાંઈ નથી. મારા બાપજુીને 20-22 રૂમપયા 
પેન્દ્શન મળતુાં. એમાાં પોતાનુાં ચલાવતા ને દીકરીઓ—ભાણેજડાાંને ટાણેટચકે 
સાચવતા. મેં કહ્ુાં, “બા, તુાં ક્ાાંથી ભરીશ ? મરનારના વારસ તરીકે તેનુાં આ 
બધુાં દેણુાં હુાં ભરી આપીશ.” 

       બા બોકયા, “તુાં વારસ, ને ભરે તે વાત સાચી. પણ આ તો હુાં જ ભરીશ. 
ત ુાં માથાઝીક ન કર.”  તે ન જ માન્દ્યાાં. ત્રણ મકહને દેણુાં ભયુું. કેવી રીતે કમાયાાં 
હશે ? દળણાાં દળયાાં હશે ? બાાંધણી બાાંધી હશે ? ભગવાન જાણે ! પણ પોતાની 
જાતકમાણીથી દેણુાં ભયુું; પછી જ આંબલા આવ્યાાં. 

                    – મનભુાઈ પાંચોળી 
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  “ભગિાાં ઉિારિાાં િડશે !” 
 

   આશ્રમના શરૂઆતના કદવસોની વાત છે. ત્યાાં સ્વામી સત્યદેવ 
આવ્યા. બાપ ુપાસે જઈ કહવેા લાગ્યા, “હુાં આપના આશ્રમમાાં દાખલ 
થવા માગુાં છાં.” 

   બાપ ુ કહ,ે “બહ ુ સારુાં .આશ્રમ તમારા જેવાને માટે જ છે. પણ 
આશ્રમમાાં દાખલ થાઓ એટલે આપને આ ભગવાાં કપડાાં ઉતારવાાં 
પડશે.” આ સાાંભળીને સ્વામી સત્યદેવજીને ઘણો આઘાત લાગ્યો. 
ગસુ્સે થયા. તેમણે કહ્ુાં, “એ તો કેમ બને? હુાં સાંન્દ્યાસી છાં ને?” 

     બાપએુ કહ્ુાં: “હુાં સાંન્દ્યાસ છોડવાનુાં નથી કહતેો. મારુાં  ં ુાં કહવે ુાં છે 
તે બરાબર સમજી લો.” 

     પછી બાપએુ તેમને શાાંમતથી સમજાવ્યુાં, “આપણાદેશમાાં ભગવાાં 
કપડાાં જોતાાં જ લોકો તે ઓઢનારની ભક્તત અને સેવા કરવા માંડી પડે 
છે. હવે આપણુાં કામ સેવા લેવાનુાં નહીં, સેવા કરવાનુાં છે. આપણે 
લોકોની જેવી સેવા કરવા માગીએ છીએ તેવી સેવા તેઓ તમારાાં આ 
ભગવાને લીધે તમારી પાસેથી નહીં લે. ઊલટા તમારી સેવા કરવા 
દોડશે. ત્યારે જે વસ્ત ુસેવા કરવાના આપણા સાંકકપની આડે આવે, 
તે કેમ રાખીએ? સાંન્દ્યાસ માનમસક વસ્ત ુ છે, સાંકકપની બાબત છે. 
બાહ્ય પોશાક સાથે તેને શો સાંબાંધ ? ભગવાાં છોડવાથી સાંન્દ્યાસ ઓછો 
જ છૂટે છે ?” 

                  – કાકા કાલેલકર 
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    કમમ િરથી જ 
 

    જે માણસ કોઈ પણ પ્રાપાંઝચક દુ:ખથી ડરતો નથી, કોઈ વસ્ત ુ
ઉપર જેને આસક્તત નથી, તેને હુાં બ્રાહ્મણ કહુાં છાં. બીજાએ દીધેલ 
ગાળો, વધ, બાંધ વગેરે જે સહન કરે છે, ક્ષમા જ જેનુાં બળ છે, તેને 
હુાં બ્રાહ્મણ ગણુાં છાં. 

    જન્દ્મથી કોઈ બ્રાહ્મણ થતો નથી કે અબ્રાહ્મણ થતો નથી. કમુથી 
જ બ્રાહ્મણ કે અબ્રાહ્મણ થાય છે. ખેડતૂ કમુ વડે થાય છે, ચોર કમુથી 
થાય છે, મસપાઈ કમુથી થાય છે અને રાજા પણ કમુથી જ થાય છે. 
કમુથી જ આ જગત ચાલે છે. 

                   – ગૌતમ બદુ્ધ 

                *************** 

કમવનુાં કામ મનષુ્યના આત્માનો ઉદ્ધાર કરવાનુાં નથી, પણ તેને 
ઉદ્ધારને પાત્ર બનાવવાનુાં છે. 

              – જેઈમ્સ ફલેચર 
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એ 
 

    એને ઘસઘસાટ ઊંઘ આવે છે. એ સવૂા લાગ્યો કે ઊંઘતા એને 
વાર નથી લાગતી; ઊંઘી રહ્યો કે ઊઠતાાં વાર નહીં, ભોજનમાાં એને 
સ્વાદ આવે છે. ખાધુાં-પીધુાં એને બરાબર હજમ થાય છે. એને કામ 
કરવાનો ઉમાંગ રહ ેછે. પોતાનુાં કામ કરતાાં કરતાાં એ બીજાનુાં યે કામ 
કહતેાાં વેંત કરી દે છે, તેમાાંથી હરખ પણ મેળવે છે. એ ચાલે છે ત્યારે 
જાણે અદ્ધર ઊડતો ચાલે છે; એ ટેકરી જુએ છે-ને દોટ મકૂીને ચઢી 
જાય છે, ઝાડ દીઠુાં કે કોઈ ઊંચી ડાળે જઈને બેસે છે, નદી દેખીને 
ઝાંપલાવે છે. એનુાં લોહી એવા ઉછાળા મારે છે. ક્ારેક ઉજાગરો થયો, 
તો તેની ખોટ એક જ ઊંઘે પરૂી થઈ જાય છે.મશુ્કેલ કામ પહલેુાં હાથ 
ધરવાનો ઉમાંગ એને રહ ેછે. પછી અશક્ લાગે તેને પહોંચી વળવા 
એ મથે છે. મશુ્કેલીઓનો સામનો કરતાાં એ થાકતો નથી. એને 
મનષ્ફળતાનો ભય નથી, હાાંસીનો ડર નથી. એ ક્રોધ નથી કરતો, 
વગોણાાં નથી કરતો. બીજાની કદર કરવી એને ગમે છે. 

    એને તમે મળયા છો કોઈ વાર ? 

           – નાનભુાઈ દવે 
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વશક્ષિનુાં ખરુાં કામ 
 

    ભણાવવુાં એટલે ં ુાં? ભણાવવુાં એટલે જ્ઞાન આપવુાં અને સાથે 
મરદાનગી આપવી. આજે મશક્ષણનુાં મખુ્ત કામ અન્દ્યાય સામે 
લડવાનુાં શીખવવાનુાં છે. આપણા મશક્ષણમાાંથી, સાકહત્યમાાંથી, એવી 
તાકાત જન્દ્મવી જોઈએ કે જેથી સામાન્દ્ય માણસ ઊઠીને ઊભો થાય 
અને અન્દ્યાય-મનવારણ માટે લડત આપે. મશક્ષણનુાં ખરુાં  કામ આ છે. 
ભણેલો માણસ ં રૂવીર હોય. સેવા પણ એને માટે જ છે: સેવામાાંથી 
મરદાનગી પ્રગટ થવી જોઈએ, સામાન્દ્ય માણસમાાં નરૂ પ્રગટવુાં 
જોઈએ. 

     મશક્ષણ ખાતર મશક્ષણ નહીં, સાકહત્ય ખાતર સાકહત્ય નહીં, 
સેવા ખાિર સેવા નહીં. તે ત્રણેયમાાંથી શક્તત પ્રગટવી જોઈએ, માણસ 
બેઠો થવો જોઈએ. આવી તાકાત જો ન નીપજતી હોય, તો મશક્ષણ-
સાકહત્ય-સેવા બધુાં નકામુાં. 

– મનભુાઈ પાંચોળી 
સીના 

કક અપને હી ઝલએ જીના કભી જીના નહીં હોતા, 

ન ઝેલે વજ્ર જો મદુકા સીના નહીં હોતા. 

          – ‘શૈલેર્’ મકટયાની 
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નીંભાડો મારા નાથનો 
  

નીંભાડો ખડકાણો મારા નાથનો, 

માાંહીં ઓરાણાાં તમામ: 

નાનાાં ને મોટાાં, નીચે-ઉપરે 

ઠાાંસીને ભકરયાાં છે ઠામ. 

લાગી રે લાગી આ ઝળાં આગની, 

એના તમે કરી કયોને સાંગ; 

ચારે રે કદશાથી તાપને નોતરો, 

જોજો—એકે્ક કાચુાં રહ ેનકહ અંગ.... 

નીંભાડો ઉખાળી લેશે પારખાાં, 

છાપ દેશે છાતીને મોઝાર; 

ઝીલીને રુકદયામાાં એની છાપને 

પહોંચવુાં દુમનયાને દુવાર. 

કાળે રે ઉનાળે તરસ્યુાં ટાળવી 
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શોર્ી સઘળા તાપ; 

ભીતરની ભીનાં ુાં, ભાઈ નવ મકૂવી-- 

 પડે ભલે તડકા અમાપ.... 

   – જયાંતીલાલ સો. દવે 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

અનકુ્રમ                                                                   16 

 

િેશપ્રેમ-િેખાડાની ચીજ? 

 

     15મી ઑગષ્ટ આવે ત્યારે જ ં ુાં દેશપે્રમ અને સષુપુ્ત 
અવસ્થામાાંથી થોડીક ક્ષણો માટે બહાર આવે ? પછી પાછો કુાંભકણુ 
બની નસકોરાાં બોલાવવા માાંડે ? દેશપે્રમ ં ુાં માત્ર એક ક્ષણભાંગરુ 
આવેશથી થતો ટૂાંકજીવી મવસ્ફોટ છે ? 

    દેશભક્તત તો એક નાગકરકના જીવનના તાણાવાણા સાથે વણાઈ 
ગયેલી લાગણી છે. એ સ્વાભામવક છે, પ્રશાાંત છે; ઉછાાંછળી નથી, 
બનાવટી અને દાંભી નથી. તમે રોજી રળવા જે કામ કરતા હો, એમાાં 
મનષ્ઠાપવુૂક મહનેત કરતા હો, કામચોરી ન કરતા હો, ખણૂા કાપતા 
ન હો, લાાંચરુશ્વતથી દૂર રહતેા હો, તો તમે દેશભતત છો. તમારા 
અંગત જીવનમાાં સત્યનો આદર કરવા, નમ્રતા, પે્રમ, સહનશીલતા, 
સાંતોર્, સાંવેદના જેવા મનષુ્યના પાયાના ગણુો કેળવવા તમે 
મનષ્ઠાવાન પ્રયત્નો કરતા હો, તો તમે સાચા દેશભતત છો. 

                     – ‘કપૂમાંડકૂ’ 
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રાક્ષસ બન્યા શી રીિે ? 

 

      છેકલાાં સાઠ વરસથી મારા મનમાાં આ દેશ અંગે એક પ્રશ્ન 
ઘોળાતો રહ્યો છે. મારો સવાલ એ છે કે આટલી ઊંચી 
આધ્યાત્ત્મકતાનો જે ભમૂમમાાં મવકાસ થયો, ત્યાાંનો મનષુ્ય આટલા 
લાાંબા કાળ લગી ગલુામ કેમ રહ્યો ? 

    એની સાથે જ બીજો સવાલ પણ મારા મનમાાં જાગ્યો હતો તે આ 
છે: આપણાાં પરુાણોમાાં એવુાં કેમ જોવા મળે છે કે શક્તત હાંમેશાાં રાક્ષસો 
પાસે હતી, અને દેવોમાાં નહોતી ? ‘વેદ’ માાં ઈન્દ્ર અને વતૃ્ર રાક્ષસ 
વચ્ચેના યદુ્ધનુાં વણુન આવે છે. હવે ઈન્દ્ર તો છે દેવોનો રાજા, છતાાં 
એ યદુ્ધમાાં કાવાદાવા કરે છે. પણ સામે વતૃ્ર રાક્ષસ છે, છતાાં સીધી 
રીતે જ યદુ્ધ કરે છે. અને દાવપેચ છતાાંયે હારે છે તો ઈન્દ્ર જ. 

    તો દેવતાઓની હાલત એવી કેમ ? દેવો આટલા બધા શક્તતહીન 
અને રાક્ષસો આટલા શક્તતશાળી–એમ કેમ ? એનો જવાબ ખોળતાાં 
ખોળતાાં મારા ધ્યાનમાાં આવ્યુાં કે જે બધા રાક્ષસો હતા, એ તપસ્વી 
હતા. રાવણનુાં તો એટલી હદ સધુીનુાં વણુન આવે છે કે તપ કરતાાં 
કરતાાં નવ નવ મસ્તક તો એણે ઉતારીને ધરી દીધાાં અને દસમુાં 
ઉતારવા પણ તૈયાર થઈ ગયો હતો. આમ આ બધા રાક્ષસો ભારે 
મોટા તપસ્વી હતા. પણ તો પછી એ રાક્ષસ બન્દ્યા શી રીતે ? રાક્ષસ 
બન્દ્યા એ કારણે કે તપથી મળેલી શક્તતનો ઉપયોગ એમણે ભોગ 
માટે કયો. 
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    જે તપસ્વી હતા તે ભોગી થઈ ગયા. તપસ્વીનુાં પતન થાય છે 
ત્યારે એ વચ્ચે ક્ાાંય અટકતો નથી–જઈને સીધો દાનવ બને છે. અને 
દાનવોની કોઈ જુદે જામત હોતી નથી. પ્રહલાદનો બાપ દાનવ હતો, 
કૃષ્ણનો મામો દાનવ હતો, દાનવ રાવણ પણ એક ઋમર્નો પતુ્ર હતો. 
આમ આ જે દાનવો હતા તે બધા આપણા જ સગાસાંબાંધી હતા. 

               – દાદા ધમાુમધકારી 
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ઢગલ ેઢગલા 
 

     આપણા દેશની મવદ્યાપીઠો તો હરતી ફરતી મવદ્યાપીઠો હતી. 
કબીર, નામદેવ, તલુસીદાસ, ચૈતન્દ્ય વગેરેના અસાંખ્ય ભતતો 
ગામેગામ ફરતા અને, વેપારીઓ જેમ ગામેગામ ફરીને લોકોને 
પોતાનો માલ પહોંચાડે છે તેમ તેઓ ‘ઉપમનર્દ’ વગેરે બ્રહ્મમવદ્યા 
લોકોના કાન સધુી પહોંચાડતા. 

     માલ બનાવવાનુાં કામ ‘વેદો’ થી માાંડીને રવીન્દ્રનાથ સધુી થયુાં. 
એટલો બધો માલ બની ગયો છે કે તેના ઢગલે ઢગલા પડયા છે અને 
તે ખપતો નથી. તો આપણુાં કામ ગામેગામ જઈને આ જ્ઞાન 
ખપાવવાનુાં છે. બદુ્ધ-ઈં -ુકૃષ્ણથી ગરુુદેવ-રામકૃષ્ણ-મવવેકાનાંદ જેવા 
સાંતોએ જથ્થાબાંધ બનાવેલો માલસામાન લઈને હુાં ગામેગામ જઈ 
તેનુાં છૂટક વેચાણ કરુાં  છાં. 

                  – મવનોબા ભાવે 
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િારસમણિ 
 

   એક બાળકે મને કાગળ લખ્યો છે તેમાાં એ પછેૂ છે: “પારસમઝણ 
ખરેખર હોય છે ખરો? કહ ેછે કે પારસમઝણ જેને અડકે તે વસ્ત ુસોનાની 
થઈ જાય ; પણ લોઢાનુાં સોનુાં કોઈ કદવસ બને ખરુાં?” 

    એનો જવાબ આપુાં છાં. બધાએ કોયલો તો જોયો છે. હવે એ કોયલો 
જમીનમાાં ખબૂ ઊંડે દટાઈ જાય અને તેના ઉપર પાવાગઢ જેવો પવુત 
પડે, તો ં ુાં થાય તે જાણો છો ? એ કોયલાનો જ હીરો બની જાય ! 

     પણ કોઈને થશે કે જમીનમાાં દટાઈ ગયેલો કોલસો હીરો બની 
જાય છે તે કાાંઈ આપણે જોઈ શકતા નથી. તો એ મશુ્કેલીનો જવાબ 
ફ્ાાંસ દેશના એક રસાયણશાસ્ત્રીએ આપ્યો છે. લાવોઝીર એનુાં નામ. 
એણે કોયલાની ભકૂી લઈને ખબૂ ગરમ ધાતમુાાં નાખીને પછી યાંત્ર 
વડે એકદમ તેના ઉપર પેલા પવુતના જેટલુાં ભારે દબાણ કયુું. 
પકરણામે નાની નાની હીરાની કણીઓ બાંધાઈ ગઈ ! એટલે કોયલાનો 
હીરો બને છે, એ નક્કી થયુાં. 

      જોકે ખરો પારસમઝણ તો આપણા અંતરમાાં રહલેો છે. આપણી 
પોતાની અંદર જ એવી કોઈ વસ્ત ુરહલેી છે કે જેના સાંબાંધમાાં આપણે 
આવીએ, તો આપણે પોતે જેવા હોઈએ તે મટી જઈને જુદા જ બની 
જઈએ. 
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    પોતાની અંદર રહલેો આ પારસમઝણ ઘણાને હાથ લાગતો નથી. 
કેટલાકને કોઈ ગરુુમાાં કે મહાપરુુર્માાં એપારસમઝણ મળી આવે છે. 
એવાનો પરસ (સ્પશુ) થતાાં આપણુાં જીવન બદલાઈ જાય છે. 

     ભગવાન એક એવા પારસમઝણ છે કે, જો કોઈ એને અડકે—અરે, 
એને અડતવાનો મવચાર પણ કરે-તો એવા માણસમાાં ફેરફારો થવા 
લાગે છે અને આખરે માણસ પોતે એ અસલ પારસમઝણ જેવો બની 
જાય છે. 

               – અંબાલાલ પરુાણી 
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િિનો સિાલ નથી 
 

    તપ કરવાનુાં હુાં નથી કહતેો. ધોમતયુાં પહરેતા હો તો લાંગોટી 
પહરેવા માાંડો, એમ હુાં નથી કહતેો. આવા તપનો પ્રભાવ પાડીને લોકો 
પાસે આપણી વાત મનાવી લેવામાાં હુાં નથી માનતો. 

      આપણે તો આપણા મવચાર સમજાવીને લોકો પાસે કામ કરાવવુાં 
છે. તેમ છતાાં આપણા આચારની લોકમાનસ પર અસર તો પડતી જ 
હોય છે. આપણા વતુનમાાં સભ્યતા હોય, આપણામાાં પ્રામાઝણકતા 
હોય, આપણા કહસાબકકતાબમાાં ચોખ્ખાઈ હોય... આ બધા કાાંઈ સાંત—
મહાત્માના જ ગણુો નથી, પણ સામાન્દ્ય નાગકરકના ગણુ છે. આ ગણુો 
આપણામાાં હોવા જ જોઈએ. આમાાં તપનો કોઈ સવાલ નથી. 

                – જયપ્રકાશ નારાયણ 
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ભાષિોમાાંથી ક્ારે મકુ્િ થઈશુાં ? 

 

   આજે મને ભાર્ણ કરવા માટે દોઢ કલાક સધુીનો વખત આપવામાાં 
આવ્યો છે. પણ તેટલો બધો વખત (ભાર્ણ) આપવુાં, અને તેને મારે 
પચાવવુાં, એ મારી સિાની બહાર છે. મારે જયાાં જયાાં બોલવાનુાં થાય 
છે, ત્યાાં ત્યાાં હુાં ટૂાંકથી જ પતાવુાં છાં. હુાં 30 વરુ્સધુી ઘણુાં ભટક્ો છાં. 
મેં જોયુાં છે કે જયાાં અત્યાંત બોલવાનુાં હોય છે, ત્યાાં કામ કરવાનુાં ઘણુાં 
જ ઓછાં હોય છે. માત્ર ભાર્ણો અને વ્યાખ્યાનોનો ખોરાક મળે છે, 
એમાાંથી આપણે ક્ારે મતુત થઈં ુાં ? 

     પકરર્દો અને ભાર્ણો, એ બધાાંથી હુાં થાક્ો છાં. કાયુ કરવા જે 
મનોબળ જોઈએ, તે નહીં હોવાથી પકરર્દો મેળવીએ છીએ. આપણે 
માટે હવે પકરર્દો ભરવાનો કાળ ગયો છે અને કાંઈક કરી બતાવીને 
છાનામાના  બેસી જવાનો કાળ આવ્યો છે. કારણ કે એવુાં કાયુ કરી 
બતાવ્યા પછી જે કાાંઈ બોલાશે, તેની અસર લોકો ઉપર જુદી હશે. 

     આપણે ભાર્ણો કરવામાાં આપણી સામગ્રી લગભગ વાપરી ચકૂ્ા 
છીએ. આપણા કાનને કે આંખને ખોરાક મળે, એ જ કાંઈ પરૂત ુાં નથી. 
આપણા હાથપગ પણ ચાલવા જોઈએ. 

                        – મો. ક. ગાાંધી 

(1916માાં સરુત, કાશી, મરાસ, અમદાવાદ અને મુાંબઈ આપેલાાં ભાર્ણોમાાંથી) 
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માઈક િરથી િહિેો ત્રાસિાિ 

 

    ગજુરાતી સાકહત્ય પકરર્દના અમધવેશનમાાં શ્રોતાઓના ચહરેા પર 
લીંપાયેલો અણગમો, થાક અને કાંટાળો સાકહત્યકારો વાાંચી શકે તોય 
મનદુયપણે બોકયે રાખે છે. ક્ારેક શ્રોતાઓને ઝબલકુલ ન સમજાય 
તેવી ભાર્ામાાં બોલીને તેઓ મવદ્વાનમાાં ખપવા ધારે છે. સામે 
બેઠેલાઓની દયા ખાધા વગર માઈક્રોફોન પરથી ત્રાસવાદ વહતેો જ 
રહ ેછે. 

     આ ત્રાસવદ સામે શ્રોતાઓ સમવનય અસહકાર શી રીતે કરી શકે? મનયત 
સમયે સભા શરૂ ન થાય તો પાાંચ—સાત મમમનટ રાહ જોઈને સભાસ્થળ છોડીને 
ચાકયા જવાનુાં પગલુાં યોગ્ય છે. આજનો માણસ ત્રણ ત્રણ કલાકની સભાઓ શા 
માટે વેઠે ? લાાંબાલચક કાયુક્રમમાાં એક વાર ફસાઈ ગયેલો ભોળો શ્રોતા બીજીવાર 
સભામાાં જવાનુાં સાહસ કરતો નથી. આમ કદવસેકદવસે સજુ્ઞ શ્રોતાઓની સાંખ્યા 
સાંકોચાતી જાય છે. કક્રકેટમાાં જેમ ‘વન-ડે-મેચ’ નો પ્રારાંભ થયો છે, તેમ એક 
કલાકની સભા શરૂ થાય તે ખબૂ જરૂરી છે. એવી સભામાાં ત્રણ મમમનટની પ્રાથુના 
અને ત્રણ મમમનટની સ્વાગત—મવમધ પછી મખુ્ય વતતાને 45 મમમનટ મળે, અને 
પ્રમખુ દસેક મમમનટમાાં સમાપન વકતવ્ય આપે. આવી ‘સાઠ મમમનટીય સભા’ ની 
ફેશન શરૂ થવી જોઈએ. એક સારી સભાનુાં આયોજન કરવુાં એ પણ એક કળા છે. 

                       – ગણુવાંત શાહ 
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ણચિંિન—કણિકા 
 

     આપણા ઉપાસનાના માંત્રમાાં આવે છે: સખુકરને નમસ્કાર, કકયાણકરને 
નમસ્કાર. પણ આપણે તો સખુકરને જ નમસ્કાર કરીએ છીએ, કકયાણકરને 
હાંમેશાાં નમસ્કાર કરી શકતા નથી. કકયાણકર તે કાંઈ કેવળ સખુકર જ નથી હોત ુાં, 
તે દુ:ખકર પણ હોય છે. 

    આ પથૃ્વી પર આવીને જે મનષુ્યે દુ:ખ ન જોયુાં, તેને ઈશ્વર તરફથી તેનો 
પરૂો કહસ્સો ન મળયો, તેનુાં ભાથુાં ઊણુાં રહી ગયુાં સમજવુાં. જગતમાાં આપણો આ 
દુ:ખનો કહસ્સો સાંપણુૂ ન્દ્યાયસાંગત હોય જ, એવુાં બનતુાં નથી. દુમનયામાાં આપણે 
ભાગે જે સખુ આવે છે, તે પણ ં ુાં બરાબર કહસાબસર આવે છે ? ઘણીવાર આપણે 
ગાાંઠથી જે દામ ચકૂવીએ છીએ તેના કરતાાં વધારે ખરીદ કરી બેસતા નથી ? 
પણ ત્યારે તો આપણે કદી એવો મવચાર કરવા નથી બેસતા કે આપણે એને 
લાયક છીએ કે નહીં. તો ન્દ્યાય—અન્દ્યાયનો મવચાર ં ુાં માત્ર દુ:ખને વખતે જ 
મેળવવાનો ? બરાબર કહસાબસર તો જીવનમાાં કોઈ જ વસ્ત ુઆપણને મળતી 
હોતી નથી. 

                       ****************** 

     આપણા ચાકરત્ર્યમાાં એવી એક સ્વાભામવક શક્તત હોવી જોઈએ, જેથી આપણુાં 
જે હોય તેટલુાં અનાયાસે આપણે ગ્રહણ કરીએ, અને જેટલુાં ત્યાજય હોય તેટલુાં 
મવના ક્ષોભે ત્યાગી શકીએ. 
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