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રિક્ધશકનુાં સનવેદન

ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટરે ગુજરાતી ભાષામારં વિશ્વકોશ (encyclopaedia) 
તૈયાર કરિાનો સરંકલપ કયયો તરેના મતૂત્ક પકરણામ રૂપરે વિશ્વકોશના ભતૂવમકાખરંડ સકહત 
19 ગ્રંથો છરેલારં 19 િષ્ક દરવમયાન પ્રગટ કયા્ક છરે. સાથરે સાથરે વિશ્વકોશમારં સમાિરેશ 
પામરેલા કરે તરેના આનુષરંવગક વિષયોની સામગ્ીનરે સરંિવધ્કત સિરૂપરે અલગ પુસતક 
રૂપરે પ્રગટ કરિાનુરં પણ ચાલુ રહરેલ છરે. તરે અનુસાર ‘શ્ી કસતતૂરભાઈ લાલભાઈ 
વિદ્ાવિસતાર ગ્રંથશ્રેણી’મારં ‘ગારંધીચકરત’, ‘કૅનસર’, ‘ગુજરાત’, ‘નાટક દરેશવિદરેશ-
મારં’, ‘ભારત : પ્રવતભા અનરે પકરદશ્કન’ – એમ પારંચ પુસતકો પ્રગટ થઈ ચતૂકયારં છરે. 
હિરે છઠુ રં પુસતક ‘વસદ્ાનતસારનુરં અિલોકન’ (સાકહતય) અહીં પ્રગટ થાય છરે, જ રે  
છરેલા છસાત દાયકાથી દુષ્પ્રાપય હતુરં. તરેનુરં સરંપાદન ડૉ. ધીરભાઈ ઠાકરરે  કરી આપયુરં 
છરે તરે બદલ ટ્રસટ તરફથી તરેમનો આભાર માનુરં છુરં.

આ ઉપરારંત ‘કમ્કયોગી સિ. સારંકળચરંદ પટરેલ જીિનઘડતર ગ્રંથશ્રેણી’મારં ‘ગ-ુ
જરાતના સિાતરંત્રયસૈવનકો : માકહતીકોશ’, ‘ભતૂકરંપ : માકહતી અનરે ઘટના’, ‘વિરલ 
વિભતૂવત વિક્મ સારાભાઈ’, ‘મરેઘાણીચકરત’, ‘ગુજરાતી રરંગભતૂવમ : કરવદ્ અનરે 
રોનક’ તરેમજ ‘લોકશાહી’ (રાજયશાસ્ત્ર) ગ્રંથો પ્રગટ થયા છરે. આ બરંનરે શ્રેણીઓનરે 
વજજ્ાસુઓનો ઉષ્માભયયો પ્રવતભાિ મળ્ો છરે.

હિરે ત્ીજી ‘શ્ી ગરંભીરચરંદ ઉમરેદચરંદ શાહ વિશ્વવિદ્ા શ્રેણી’ શરૂ થાય છરે. તરેમારં 
વિવિધ ક્રેત્ોનારં અભયાસ, સમજ અનરે ખરેડાણમારં વિવિધ સતરના વજજ્ાસુઓનરે રસ 
પડરે અનરે ઉપયોગી નીિડરે તરેિા વિષયોનો પકરચય આપતારં પુસતકો પ્રગટ કરિાનો 
ઉપક્મ રાખયો છરે. તરેમારં પ્રથમ તબક્ રે ‘જનીનવિજ્ાન’ (વિજ્ાન), ‘આપણારં રાષ્ ્રીય 
પ્રતીકો’ (ઇવતહાસ), ‘વલવપ’ (પુરાતત્િ) અનરે ‘લોકવિદ્ા-પકરચય’ (સરંસકૃવત) એમ 
ચાર વિવભન્ન વિષયોનારં પુસતકોનો સમાિરેશ કયયો છરે. આશા છરે કરે સાકહતયરવસકો 
અનરે અભયાસીઓનરે આ પ્રકાશનો ગમશરે અનરે ઉપયોગી થશરે.

તા. 2-10-2004                                        કુમ્ધરર્ધળ દેિ્ધઈ
અમદાિાદ



રિસત્ધવન્ધ

(રિથમ આવૃસતિની)

પચીસરેક િષ્ક પહરેલારં ‘જ્ાનસુધા’મારં પ્રગટ થયરેલા આ પત્ોનરે 

પુસતકના રૂપમારં પ્રગટ કરિાનો વિચાર થયો, અનરે છાપિાનુરં કામ 

શરૂ કરિામારં આવયુરં, તયારરે  એિી ધારણા હતી, કરે વસરંહાિલોકન 

કરીનરે લરેખનરે િધારરે  ઉપયોગી બનાિી શકાશરે. અનરેક અવનિાય્ક 

અડચણોનરે લીધરે એ ધારણા પાર પાડી શકાઈ નથી; અનરે પત્ો 

અગાઉના રૂપમારં જ બહાર પડરે છરે. એ રૂપમારં પણ અતયારના 

ગુજરાતી િારંચનારાઓનરે તરેઓ અમુક અરંશરે ઉપયોગી થશરે, એિી 
આશા છરે.

મસિશાંકર રતનજી ભટ્ટ



ભૂસમક્ધ

‘વસદ્ાનતસાર’ મવણલાલ નભુભાઈ વવિિરેદીની દાશ્કવનક વિચારણાનો 
પ્રમાણભતૂત આકરગ્રંથ છરે. તરેમારં લરેખકરે જગતનારં તમામ ધમ્કવિષયક દશ્કનો 
કરતારં પ્રાચીન અવિતૈદશ્કનની શ્રેષ્ઠતા સાવબત કરિાનો પ્રયતન કયયો છરે. 
દુવનયાના ધમયોના સિ્કસાધારણ ઊગમનુરં પગરેરરં  ભારતમારં મળરે છરે એિુરં પ્રવત-
પાદન કરિા તરેઓ ઉદ્ુકત હતા. તરેથી બધા ધમયોમારં મતૂલગત રીતરે એક યા 
બીજા સિરૂપરે અવિતૈદશ્કનનુરં હાદ્ક રહરેલુરં છરે એિુરં સમજાિિાનો તરેમણરે પુરષાથ્ક 
કયયો છરે. દુવનયાના પ્રતયરેક ધમ્કનો અભયાસ કરીનરે, તરેની લાક્વણકતાઓ સમ-
જાિીનરે, દરરેકની તુલના આય્કધમ્ક સાથરે કરીનરે છરેિટરે સિ્કશ્રેષ્ઠ અનરે સિ્કસિીકા-
ય્ક ધમ્ક આય્કધમ્ક છરે એમ સાવબત કરિાનો તરેમણરે આ ગ્રંથમારં પ્રયતન કયયો છરે. 
એ દૃવષ્એ ‘વસદ્ાનતસાર’નુરં પ્રકાશન (1889) એક મહત્િની ઘટના ગણાય.

‘વસદ્ાનતસાર’ના પહરેલા પ્રકરણમારં તરેઓ સિ્કમાનય એક ધમ્કભાિના 
નક્ી કરિાની આિશયકતા પર ભાર મતૂકરે છરે અનરે છરેલારં બરે પ્રકરણોમારં 
ભારતીય અનરે પાશ્ાતય તતિદૃવષ્ની તુલના કરીનરે જગતની સિ્કમાનય ધમ્ક-
ભાિના થિાનરે લાયક કોઈ પણ ધમ્ક હોય તો તરે અવિતૈમતૂલક આય્કધમ્ક જ છરે 
એમ વસદ્ કરિાનો તરેમણરે પ્રયાસ કયયો છરે. િચચરેનારં પ્રકરણોમારં િરેદ, ઉપવનષદ, 
સતૂત્, સમૃવત, ષડદશ્કનો, બૌદ્, જનૈ અનરે ચાિા્કક મતો, પુરાણો, તરંત્ો અનરે 
વિવિધ પરંથ-સરંપ્રદાયોનો પકરચય આપયો છરે.

પુરાણોમારં અવતશયોવકત રૂપક ઇતયાકદ સહરેતુક છરે એિુરં બતાિીનરે 
તરેમણરે પ્રાચીન રીતકરિાજોનુરં રહસય સમજાિિાનો પ્રયતન કયયો છરે. મૅકસમતૂ-



  9

લરરે  પુરાણો વિશરે કરરેલી ટીકાનો જિાબ તરેઓ ‘વિષ્ણુ’ અનરે ‘દશાિતાર’નુરં 
અથ્કઘટન કરીનરે આપરે છરે. આ રીતરે પુરાણોની ખરી કદર કરિા માટરે મવણલા-
લની વિચારશ્રેણીની અનયથા આકરી ટીકા કરનાર ‘કાનત’ ‘વસદ્ાનતસાર’નુરં 
અિલોકન કરતી િખતરે પ્રો. મવણલાલની પદ્વતનરે ‘પરમ સતુવતપાત્’ ગણરે છરે.

1889મારં સટૉકહોમ ખાતરે ભરાયરેલી ઓરીએનટલ કૉંગ્રેસમારં તરેમણરે ‘The 
Puranas (philology versus symbology)’ એ શીષ્કકનો લરેખ લખીનરે 
મોકલયો હતો. તરેમારં મૅકસમતૂલર આકદ વિવિાનોના મતનુરં ખરંડન કરરેલુરં હોિાથી 
સારી પરેઠરે ઊહાપોહ થયરેલો. મવણલાલના પુરાણવિિરેચનરે પાશ્ાતયોનરે કહનદુ 
પુરાણોનુરં ખરરં  રહસય સમજાિીનરે વિદરેશમારં આય્કધમ્ક વિશરે રસ જગાડિા-
મારં અનરે ગુજરાત ખાતરે ભણરેલા માણસોની પુરાણોનરે ગપ માનિાની િૃવતિનરે 
બાવલશ ઠરેરિિામારં ઘણો ફાળો આપયો છરે.

વસદ્ારંતસારમારં રજતૂ થયરેલી આ વિચારશ્રેણીએ પવશ્મના વિવિાનોમારં 
ઊહાપોહ જગાડ્ો તરેની સાથરે ગુજરાતના સુધારક ગણાતા વિચારક-િગ્કમારં 
પણ કરંઈક સરંક્ોભ ઊભો કયયો હતો. ધમ્ક અનરે સાકહતયનારં ક્રેત્ોમારં મવણલાલ 
જોડરે પ્રામાવણક મતભરેદ ધરાિનાર અમુક વિવિાનો હતા. તરેમારં ‘જ્ાનસુધા’ના 
તરંત્ી રમણભાઈ નીલકરંઠ (1868-1928) મુખય હતા. મવણલાલના માવસક પત્ 
‘સુદશ્કન’ અનરે રમણભાઈના ‘જ્ાનસુધા’ િચચરે વિતૈ અનરે અવિતૈવસદ્ાનતનરે 
અિલરંબીનરે બ્ાહ્મ ધમ્ક અનરે કક્વશ્યાવનટી, સનાતન કહરંદુ ધમ્ક, મોક્વિચાર, 
અવધકાર િગરેરરે  અનરેક વિષયો અરંગરે ઉગ્ વિિાદ ચાલયો હતો. એકપક્રે 
મવણલાલ અનરે આનરંદશરંકર અનરે સામરે પક્રે રમણભાઈ, નરવસરંહરાિ અનરે 
કાનત હતા એમ કહી શકાય. આ વિિાદની ફલશ્ુવત રૂપરે હોય તરેમ, રમણભા-
ઈએ મવણલાલ, મન:સુખરામ અનરે તરેમના સનાતની અનુયાયીઓ સામરે કટાક્ 
ફેંકતી ‘ભદ્રરંભદ્ર’ની િાતા્ક 1892ના એવપ્રલથી ‘જ્ાનસુધા’મારં પ્રગટ કરિા 
મારંડરેલી. ‘ભદ્રરંભદ્ર’ પુસતક રૂપરે પ્રગટ થયા પછી તરેનુરં આનરંદશરંકરરે , પોતાના 
સિભાિથી ઉપરિટ જઈનરે, કરંઈક ઉગ્ ભાષામારં અિલોકન લખીનરે ભદ્રરંભદ્ર 
પર આરોપરેલારં લક્ણો સુધારાિાદીઓનરે લાગુ પાડીનરે રમણભાઈ અનરે તરેમના 
સમથ્કક િગ્કનરે જિાબ આપયો હતો.

¯

‘વસદ્ાનતસાર’ના અિલોકનની િાત જરા જુદી હતી. ગુજરાતના 
પ્રથમ પરંવકતના કવિ ‘કાનત’ એટલરે કરે મવણશરંકર રતનજી ભટ્ટ (1867-1923) 



10 વસદ્ારંતસારનુરં અિલોકન

રમણભાઈના વમત્ હતા. તરેઓ ઉદારમતિાદી હોિા છતારં તરેમણરે સુધારક 
તરીકરેની કરંઠી બારંધી નહોતી. બીજાઓ કરતારં તરેમનુરં મન ખુલુરં હતુરં. એટલરે 
મવણલાલની ટીકા કયા્ક પછી પણ તરેમના િકતવયનુરં સિારસય પકડીનરે તરેનરે 
નયાય કરિાની ઉદારતા તરેઓ દશા્કિરે છરે. અહીં પત્ રૂપરે મતૂકરેલા અિલોકન 
પરથી આ િસતુ સપષ્ થશરે. આ ઘટના ગુજરાતી સાકહતયનુરં એક રવસક પ્ર-
કરણ બની રહરેલ છરે એટલરે તરેની થોડીક વિગતરે િાત કરીએ.

મવણલાલ અનરે રમણભાઈ િચચરે વિિાદ શરૂ થયો તરે અરસામારં રમણ-
ભાઈએ વમત્ મવણશરંકરનરે મવણલાલ વિરદ્ કરંઈક લખિાનુરં સતૂચન કયુું હશરે 
એમ ‘કાનતમાળા’મારં પ્રગટ થયરેલા કાનતના િડોદરાથી તા. 21-12-1890ના 
પત્મારંના નીચરેના ઉદગારો પરથી સમજાય છરે :

But is there any necessity of condemning him i.e. 
Manilal ? I do not think many care for his opinions. Can 
we not do better to let him and everybody else alone, 
and devote ourselves to the cultivation of our literature ?

(‘કાનતમાળા’, પૃ. 327)

કાનતના આ જિાબ પછી પણ બરે વમત્ો િચચરે સુધારાિાળા અનરે સના-
તનીઓ િચચરે ચાલતા સરંઘષ્કની ચચા્ક થાય છરે; પણ કાનત તરેમારં પડિા માગતા 
નથી. તા. 29-1-1891ના િડોદરરેથી લખરેલા પત્મારં તરેઓ કહરે છરે :

Truth must have pity for the erring, no hatred. If 
the opposite party be consciously mischevous, we are 
justified in despising them. But if otherwise, we can only 
be sorry for the perverted minds.

(‘કાનતમાળા’, પૃ. 328)

એ રીતરે રમણભાઈએ મવણલાલ સામરે મોરચો મારંડ્ો તયારરે  મવણશરંકરરે  
મવણલાલનારં મરંતવયોની ઉપરેક્ા કરી હતી.

¯

1893ના સપટરેમબરમારં કાનત ‘વશક્ણશાસ્ત્રનો ઇવતહાસ’ પતૂરો લખી રહરે 
છરે. તરેનો થાક એમનરે એટલો ચઢરે છરે કરે કવિતા િારંચિા કરે લખિા જ રેટલી 
માનવસક શવકત પોતરે મરેળિી શકતા નથી એ મતલબના ઉદગારો તા. 14-
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9-1893ના રમણભાઈ પર લખરેલા પત્મારં તરેઓ કાઢરે છરે. સાથરે િરેદારંત વિરદ્ 
લખિાની ઇચછા પણ પ્રગટ કરરે  છરે. તરેઓ કહરે છરે :

For some months past I have been constantly think-
ing of writing a vigorous attack on Vedanta... I wish to 
write either in the form of a review of વસદ્ાનતસાર or in 
the form of letter or in some other form where humour 
also can come in.

(‘કાનતમાળા’, પૃ. 332)

આ પ્રમાણરે ‘વસદ્ાનતસાર’નુરં અિલોકન લખિાની ઇચછા દશા્કવયા પછી 
મવણલાલ અનરે તરેમની િરેદાનતી વિચારશ્રેણી પર હળિી શૈલીમારં માવમ્કક પ્રહાર 
કરતા, કાનતના આઠ પત્ો 1894ના માચ્ક-એવપ્રલથી કડસરેમબર સુધીમારં ‘જ્ાન-
સુધા’મારં પ્રવસદ્ થાય છરે. તરે પછી, ઘણુરં કરીનરે 1895ના જતૂનની આસપાસમારં, 
મવણલાલ અનરે મવણશરંકરનો િડોદરામારં પહરેલિહરેલો મરેળાપ થાય છરે. પ્રો. બ. 
ક. ઠાકોરના કહરેિા મુજબ, બૉમબરે વથયૉસૉકફકલ સોસાયટીના એક અગ્ગ-
ણય શ્ીમરંત સભય તુકારામ તાતયા (જ રેમણરે પાછળથી મવણલાલનારં કરેટલારંક 
પુસતકો પણ પ્રગટ કયાું હતારં) િડોદરામારં રહરેતા હતા. તરે પ્રો. વત્ભુિન-
દાસ ગજ્જરના વમત્ હોિાથી મવણલાલ અનરે મવણશરંકરનુરં વમલન ગજ્જર વિારા 
તુકારામ તાતયાનરે તયારં ગોઠિાયુરં હતુરં. કાનતનરે સિીડનબૉગ્કનુરં પુસતક પ્રથમ 
િારંચિા આપનાર આ સજ્જન હતા. પકરચય િધતારં મવણલાલના વયવકતતિ 
અનરે વિચારોનો મવણશરંકર પર એિો પ્રભાિ પડરે છરે કરે મવણશરંકરનુરં મવણલા-
લવિરોધી િલણ ઓગળી જાય છરે અનરે મવણલાલ તથા િરેદાનત વિશરે તરેમના 
ઋજુ હૃદયમારં સદભાિ જાગરે છરે. તરે અરંગરે મવણલાલ તા. 22-8-1895ના રોજ 
પોતાની રોજનીશીમારં નીચરે મુજબ નોંધ કરરે  છરે :

િડોદરા કલાભિનમારં મવણશરંકર રતનજી કરીનરે ગ્ૅજયુએટ નોકર છરે. 
તરેના વિચાર િરેદાનતની વિરદ્ હતા. જ્ાનસુધામારં વસદ્ાનતસારનુરં અિલોકન 
તરે લખરે છરે. તરેનો મારી સાથરે સમાગમ િધતારં તરેના વિચાર બહુ જ બદલાઈ 
ગયા, જ રેનુરં ફલ જુલાઈના ‘જ્ાનસુધા’મારં તરેણરે જણાવયુરં છરે.

(મ. ન. વવિ.નુરં આતમિૃતિારંત, તા. 22-8-95ની નોંધ, આિૃવતિ બીજી, પૃ. 183)

‘જ્ાનસુધા’મારં કાનતાએ લખરેલા પ્રતયુતિર રૂપરે પોતાનુરં મવણલાલતરફી 
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િલણ દશા્કિીનરે કાનતરે આ વિચારપકરિત્કનનો વનખાલસ એકરાર કયયો છરે.1 
(‘જ્ાનસુધા’, પુ. 9 અરં. 7, પૃ. 161). આ પત્ની અરંદર કાનતા કાનતનરે મવણલા-
લનો એટલરે કરે પ્રાચીન કહનદુ ધમ્ક, િરેદાનત અનરે બ્ાહ્મણોનો પક્ લઈનરે સિધમ્ક 
ભણી િળિાનુરં સતૂચન કરરે  છરે. નમતૂના દાખલ નીચરેના ઉદગારો જોઈએ :

સતય એ છરે કરે કરંઈક મારા પરના મોહનરે લીધરે અનરે કરંઈક તમારી 
ઇંવગલશ કરેળિણીનરે લીધરે તમારી આરંખની આગળ અરંધારી આિી ગઈ છરે... 
પ્રો. મવણલાલમારં કરંઈક એિુરં સામરય્ક છરે કરે તરેનુરં બીજા કોઈ પણ સમકાલીન 
લરેખકમારં દશ્કન થતુરં નથી. જ રેમનરે તરેમના વનકટ સમાગમનુરં સુખ મળ્ુરં છરે, તરે 
બધા બરેધડક કહરે છરે કરે દરેશનો ખરો ઉતકષ્ક કરંઈક એમના જ રેિી દૃવષ્એ દરેશની 
ભતૂત અનરે િત્કમાન વસથવતનરે જોયા િગર થિાનો નથી. મનરે પોતાનરે તરેમનો 
જ રે અનુભિ થયો છરે તરેનુરં તો મેં તમારા હૃદય પાસરે એક િાર પ્રકાશન પણ 
કીધરેલુરં છરે.’’

(પત્ 9મો, પૃ. 50)

કાનતાનો આ પત્ ‘જ્ાનસુધા’ના તરંત્ી રમણભાઈ છાપરે તો છરે, પણ 
તરેમારંના વિચારોથી તરેઓ તતકાળ એિા અસિસથ બની જાય છરે કરે કાનતના 
પ્રતયુતિરની રાહ જોયા વિના પોતરે તયારં નરે તયારં જ કાનતાના મતનુરં એકરેએક 
મુદ્ો લઈનરે ખરંડન કરિા પ્રિૃતિ થાય છરે. કાનતાના પત્થી તરેમનરે થયરેલો સરંક્ોભ 
તરેમના િકતવયના આરરંભના શબદો દશા્કિરે છરે :

આ પત્નો कान्त તરફથી લખાયરેલો ઉતિર હજી અમારા િારંચિામારં 
આવયો નથી. તરેણરે कान्तનરે યોગય ઉતિર આપયો હશરે જ. પરરંતુ તરે પ્રવસદ્ થયો 

1 આ પત્ છાપિા મોકલતી િખતરે ‘જ્ાનસુધા’ના તરંત્ીનરે ઉદ્ રેશીનરે કાનત નીચરેની વિલક્ણ નોંધ 
મોકલાિરે છરે તરે પણ પત્ની સાથરે પાદટીપ રૂપરે છપાયરેલી માલતૂમ પડરે છરે :

 ‘‘મહરેરબાન ‘જ્ાનસુધા’ના તરંત્ીની સરેિામારં,

 આજ રે િળી કાનતાનો જ પત્ આપનરે મોકલી આપિાની કહરંમત કરરં  છુરં. એ પત્મારં ‘પરેલા 
સાહરેબ’ પર જરા ઠીક આક્રેપ છરે, તરેથી મનરે રચરે છરે. એ આપનરે નહીં ગમરે, અનરે સ્ત્રીઓના 
કાગળો એિી રીતરે પ્રકટ કરિા એ આપનરે અયોગય લાગશરે તો હુરં  જ રે ભતૂલ કરતો હતો તરે 
જ ભતૂલ કયા્ક કરિાનરે સજ્જ છુરં. જોકરે એટલુરં મારરે  કબતૂલ કરિુરં જોઈએ કરે આપનરે માટરે નકલ 
કરિામારં આપના વિિરેકી િારંચનારાઓનરે ન ગમરે તરેિારં સનરેહ કરે ભવિષ્યસુખની આશાઓનારં 
િચનો કાઢી જ નાખયારં છરે. 

 વિ. આપનો જતૂનો ઓળખીતો

 પોસટમાસતર
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નથી તયારં સુધી આ પત્મારંની કરેટલીક બાબતો વિિરેચન વિના રહરેિા દરેિી એ 
યોગય લાગતુરં નથી. તરેથી તરે વિશરે ટતૂરંકમારં ચચા્ક અહીં અમરે જ કરીશુરં. અલબતિ, 
જ રે વસનગધ છતારં દૃઢ આગ્હથી कान्त कान्ताનરે સતય સમજાિી શકરે છરે તરે િૃવતિ 
અનરે શૈલી તરેનાથી ઇતરથી ધારણ કરી શકાય તરેમ નથી, પણ તરેના બદલામારં 
િખતરે કરંઈ િધારરે  સખતાઈથી અમરે દોષ બતાિી શકીશુરં. પ્રથમ તો એ જ 
કહીશુરં કરે कान्तના આટલા બધા પત્ો િારંચયા છતારં कान्ताનરે આિી રીતરે લખતી 
જોઈ અમનરે કરંઈક વનરાશા થઈ છરે.’

(‘જ્ાનસુધા’, જુલાઈ 1895, પૃ. 164)

બીજ રે મકહનરે કાનત કાનતાના પત્નો િળતો જિાબ આપરે છરે; પણ તરેનાથી 
રમણભાઈનરે સરંતોષ થતો નથી. તરેમનરે કાનતનો જિાબ કરંઈક મોળો લાગરે છરે. 
એટલરે કાનતના પત્ 10માની નીચરે તરેઓ પુન: પોતાની ટીકા મતૂકરે છરે.

(જુઓ ‘જ્ાનસુધા, ઑગસટ 1895, પૃ. 190-192 અનરે પાછળનુરં પતૂરંઠુ રં)
¯

બીજી તરફ આ જ સમયગાળામારં અરંગત પત્વયિહારની અરંદર પણ 
કાનત અનરે રમણભાઈ િચચરે મવણલાલ અનરે તરેમના વિચારો અરંગરે ટપાટપી 
શરૂ થઈ હતી એમ ‘કાનતમાળા’મારંના કાનતના પત્ોની સામગ્ી જોતારં જણાય 
છરે. રમણભાઈએ પત્ વિારા કાનતનરે તરેમના મતપકરિત્કન વિશરે ફકરયાદ કરી 
હશરે તરેનો જિાબ કાનત નીચરે પ્રમાણરે આપરે છરે :

િડોદરા, તા. 26-6-1895

... I have undergone no change of views. It is only 
the attitude that has changed. I for one can’t kill my 
intellect and believe in અભરેદ. But I have certainly come 
to look with respect upon a school of philosophy of 
very old traditions numbering in its train who can’t be 
summarily dismissed as so many dunces. This is all the 
change and it means that from being a hostile and parti-
san critic, I have ascended the platform of historical criti-
cism and sympathetic appreciation of doctrines sincerely 
believed. None the less I believe the doctrines as wrong, 
nay even pernicious. But my tone has lost all bitterness.

(‘કાનતમાળા’, પત્ નરં. 26, પૃ. 336)
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આગળ જતારં તા. 22-7-1895ના રોજ કાનત રમણભાઈનરે પોતરે મવણ-
લાલથી પ્રભાવિત થયા તરેનુરં કારણ સમજાિતારં લખરે છરે :

I don’t defend Manilal because he charms me, but 
he charms me because he too speaks of God in worthy 
words. There is a bridge between our hearts, and I rec-
ognise a brother even in him.

(‘કાનતમાળા’, પત્ નરં. 27, પૃ. 337)
મવણલાલના સરંપક્કથી શારંકર િરેદાનતનરે સહૃદયપણરે સમજિા તતપર 

બનરેલ કાનત પોતાના પ્રાથ્કનાસમાજી વમત્નરે જ્ાનાવધકાર પરતિરે પ્રતીત થતુરં 
શરંકરનુરં ઉદ્ામ દૃવષ્વબનદુ સચોટતાથી સમજાિરે છરે. પ્રાચીન કહનદુ ધમ્ક તરફના 
કાનતના િધતા જતા મનોિલણથી રમણભાઈનરે ઘણુરં દુ:ખ થયુરં હશરે અનરે તરે 
એમણરે કાનત પર પત્ વિારા વયકત કયુું હશરે. કાનતના આ વિચારો પ્રાથ્કના-
સમાજ પર ટીકારૂપ છરે એમ રમણભાઈએ માની લીધુરં હશરે. તરેનો જિાબ 
સરલહૃદયી કાનત તા. 16-8-1895ના રોજ નીચરે પ્રમાણરે આપરે છરે :

It is very painful to me to see that I pain you so 
often. But indeed I am misunderstood. I only wanted to 
condemn myself. I never wanted to cast any opprobrium 
on the પ્રાથ્કનાસમાજ. I mentioned પ્રાથ્કના simply because I 
am not a િરેદાનતી but a monotheist.... I am only conscious 
of my own want of piety. The સમાજ might well refuse 
to recognise such a sinful creature as I am as a brother. 
I am only conscious of the truth of two simple lines I 
learnt long ago :

બુરા દરેખન મૈં ગયો બુરો ન વમવલયો કોય
જો દરેખુરં કદલ ખોજ કરે મોંસરે બુરો ન કોય.

(‘કાનતમાળા’, પત્ નરં. 29, પૃ. 339)
આમ, તા. 26-6-1895થી તા. 16-9-1895 સુધીના કાનતના રમણ-

ભાઈ ઉપર લખરેલા પત્ો તરેમના પલટાતા માનસનુરં ક્વમક વિકસન સતૂચિરે છરે. 
‘વસદ્ાનતસાર’નુરં અિલોકન લખતી િખતરે પહરેલા પત્મારં જ કાનતરે કાનતાનરે 
ચરેતિણી આપતારં કહુરં છરે :

‘‘તમરે વસદ્ાનતસાર શા માટરે િારંચો છો ? નહીં કરે તમરે તરેમારંના ખોટા 
વિચારોથી ભતૂલમારં પડશો એિી મનરે ભીવત છરે. તમનરે વિિરેક છરે. પરીક્ા છરે. 
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પણ પ્રો. મવણલાલના લરેખોમારં અમુક મોહની છરે. ભલભલા આદમી પણ તરેના 
ભકત થઈ પડ્ા છરે. મનરે ભીવત નથી, એમ મેં કહુરં, પણ કાનતરે, ખરરં  બોલાિો 
તો ભીવત કરેમ ન હોય ?                                        (પત્ 1, પૃ 1)

કાનતની આ ભીવત પોતાનરે માટરે ખરરેખર સાચી પડરે છરે. તરેઓ મવણલા-
લના લરેખોથી નહીં તરેટલા, ઉપર જોયુરં તરેમ, પ્રતયક્ મુલાકાત થતારં, તરેમના વય-
વકતતિથી અરંજાઈ ગયા ! કાનતના વચતિ પર તરેના વચરકાલીન સરંસકાર પડરે છરે. 
પ્રતયક્ મુલાકાત પછી પણ ‘જ્ાનસુધા’મારં ‘વસદ્ાનતસાર’નુરં અિલોકન ચાલુ 
રહરે છરે. તરેમારં મવણલાલના વિચારોની પરીક્ા કરતારં કાનત કિવચત્ તરેમની 
ભતૂલો બતાિીનરે વિરોધ કરરે  છરે; પણ એકરંદરરે  તરેમારં મવણલાલના દૃવષ્વબનદુનરે 
સમભાિપતૂિ્કક સમજિાનો તરેમનો પ્રયતન સપષ્ િરતાઈ આિરે છરે. 1896ના 
ઑગસટ-સપટરેમબરમારં ‘વસદ્ાનતસારના અિલોકન’નુરં સમાપન કરતી િખતરે 
કાનત મવણલાલ પ્રતયરે કૃતજ્તા વયકત કરતારં કહરે છરે :

‘‘અનરેક વિરોધો, પુષ્કળ એકપક્ી સમથ્કન અનરે બીજા એ પ્રકારના 
દોષો હોિા છતારં એકરંદરરે  હુરં  પ્રો. મવણલાલના પ્રસતુત લરેખનરે આદરણીય ગણુરં 
છુરં... મારી જાતનરે માટરે બોલુરં, તો હુરં  પ્રો. મવણલાલનરે આપણા પ્રાચીન ધમ્કના 
આદરણીય અરંશ તરફ ધયાન ખેંચિાનરે ગુર ગણુરં છુરં.’’2      (પત્ 15, પૃ. 79)

2  છરેલા પત્નરે અરંતરે ‘જ્ાનસુધા’ના તરંત્ીનરે ઉદ્ રેશીનરે મતૂકરેલો પરેલા ‘પોસટમાસતર’નો લાક્વણક 
પત્ િારંચિા જ રેિો છરે : ‘‘મહરેરબાન ‘જ્ાનસુધા’ના તરંત્ીની સરેિામારં, આપનરે મારા પુરોગામીએ 
ચોરીનરે રાખી મતૂકરેલા પત્ો મોકલિાનુરં મેં બરે િષ્ક પહરેલારં શરૂ કરરેલુરં : અનરે તરે થોડા હોિા છતારં 
છરેલો પત્ આ િખત જ મોકલી શકુરં છુરં તરે માટરે ક્મા આપશો. આપરે અનરે આપના િાચકોએ 
એ પત્ો ધયાનથી િારંચયા હશરે. મનરે પોતાનરે એમારં બહુ પારંકડતય દરેખાયુરં નથી, એમ હુરં આપનરે 
પ્રથમથી જ લખી ચતૂકયો છુરં. પણ એક સ્ત્રીનરે લખરેલા કાગળોમારં િધારરે  પારંકડતય લાિી પણ કરેમ 
શકાય ? બરેશક કાનતાનરે હુરં  તરેના lover (આનો ગુજરાતી સમાનાથ્ક શબદ જણાિશો ?)ની 
જ માફક સુજ્ ગણુરં છુરં; પણ છતારં પ્રો. મવણલાલની સાથરે સ્ત્રી માત્નરે જરા અવિશ્વસય ગણુરં 
છુરં. અસતુ.

 ‘‘ છરેિટરે હુરં  માત્ એટલુરં સતૂચિિાની રજા માગુરં છુરં કરે સુધારાિાળાઓએ પણ પ્રાચીન પક્ની 
માફક પોતાના વસદ્ાનતના પ્રવતપાદન માટરે ગરંભીર ગ્રંથો લખિા ઘટરે છરે. એિુરં નહીં થાય તયારં 
સુધી માત્ ભાષણોથી કરે નહાના વનબરંધોથી બહુ ફળ થિાનુરં નથી. આપણા લોકો હજી નિીન 
વિચારોિાળા પ્રાચીન કરતારં િધારરે  ધમા્કગ્હી હોઈ શકરે એટલુરં સમજતા નથી. આપણામારં 
માકટ્કન લતૂથર જ રેિા થોડા જ ધમ્કિીરો પ્રકટ થયા છરે. હિરે જોકરે ધમ્કિીર થિુરં એ તો કોઈના 
હાથમારં નથી; તોપણ ધમ્કની ખાતર િધારરે  ગરંભીર પ્રયતન કરિાની તો દરરેક ધાવમ્કક મનુષ્યની 
ફરજ છરે એમ સરેિક સમજ રે છરે. તસદી માફ કરશો.

  વિ. તમારા ઓળખીતા પોસટમાસતરની

  સલામ.’’
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મવણલાલરે કાનત જ રેિા અવિતૈ િરેદાનત તરફ દૃઢ અનાસથા ધરાિનાર 
વિવિાનનરે કહરંદુ ધમ્ક ભણી િાળીનરે વિરોધી મટાડી સિધમ્ક પ્રવત િાજબી સહાનુ-
ભતૂવત ધરાિતા કયા્ક, તરે એમના વિચારોની સરંગીનતા અનરે તરેમના વયવકતતિના 
પ્રભાિનુરં વનદશ્કન કરરે  છરે. વસદ્ાનતસાર એ રીતરે બરે જુદા માગ્કના પ્રિાસીઓ 
મવણલાલ અનરે મવણશરંકરનરે નજીક લાિિામારં વનવમતિ બનરે છરે.

¯

મવણલાલ પ્રતયરે મવણશરંકરનુરં આકષ્કણ તીવ્ર હતુરં. ‘વસદ્ાનતસારનુરં અિ-
લોકન’ કયા્ક પછી પણ બરંનરે િચચરે પત્વયિહાર ચાલુ રહો હશરે એમ સિ. 
અરંબુભાઈ પુરાણીએ ‘બુવદ્પ્રકાશ’ (ત્ૈમાવસક) એવપ્રલ-જતૂન 1942ના અરંકમારં 
પ્રગટ કરરેલા મવણલાલ પર લખરેલા ત્ણ પત્ો િારંચતારં સમજાય છરે. આ પત્ો 
આરરંભમારં િૃવદ્ રંગત થઈનરે અરંતરે ઘટરેલા ગુરવશષ્યસરંબરંધનો ખયાલ આપરે છરે.

પહરેલો પત્ િડોદરરેથી તા. 13-4-1897ના રોજ લખરેલો છરે. તરેમારં કાનત 
મવણલાલનરે ‘તમરે ગુર (master) અનરે વમત્ (friend) ઉભયની ફરજ બજાિીનરે 
મનરે સુખ અનરે સામરય્ક આપરેલારં છરે’ એમ કહીનરે અવિતૈ-સાધનામારં પોતાના 
ગુર બનિાની વિનરંતી કરરે  છરે. મવણલાલ પાસરે તરેઓ તરેમની રોજનીશી િારંચિા 
માગરે છરે. કરેટલીક કાવયકૃવતઓ જોિા મોકલરે છરે અનરે રમણભાઈનરે પોતરે મવણ-
લાલના વિચારોથી રરંગી દરેિાની (convert) આશા દશા્કિરે છરે.

મવણલાલરે તરેનો જિાબ તા. 23-4-1897ના રોજ આપયો હતો. તરેના 
અનુસરંધાનરે બીજો પત્ કાનત 19-5-1897ના રોજ લખરે છરે. તરે પરથી સમજાય 
છરે કરે મવણલાલરે આતમકથા બતાિિાની ના પાડરેલી; કાવયકૃવતઓમારં સતોત્ો 
મવણલાલનરે ગમરેલારં, પણ પોતરે તરેનરે કાવયદૃવષ્એ નબળી કૃવતઓ ગણરે છરે 
એમ કાનતરે જણાિરેલુરં. આ પત્મારં ‘વહાલારંઓનરે પ્રાથ્કના’ એ અરંજની-ગીત પણ 
મોકલરે છરે અનરે મરાઠી અરંજની-ગીતના રાગમારં ગાઈ જિાનુરં સતૂચિરે છરે.

બીજા અનરે ત્ીજા પત્ િચચરે નિ માસનો ગાળો છરે. ત્ીજો પત્ િડોદ-
રાથી લખરેલો છરે. તરેમારં મવણલાલનરે ‘Professor’ સરંબોધન કરરેલુરં છરે. આ પત્ 
કાનત મવણલાલના લરેખનકાય્કનરે ‘‘સિધમ્કના પ્રકાશથી વિ રેષપતૂિ્કક વિમુખ રહરેલા 
દરેશબરંધુઓનુરં તરેમના સાવન્નધયમારં જ રહરેલ પ્રકાશ ભણી ધયાન દોરિાની 
પહરેલ કરનારી મહાન પ્રિૃવતિ’’ તરીકરે ઓળખાિીનરે અરંજવલ આપરે છરે. તરે વિશરે 
પોતાનુરં િલણ સમજાિતારં તરેઓ કહરે છરે :
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‘‘મેં પણ તમારા ગરંભીર ચરેતિણીના સતૂર સારંભળ્ા હતા અનરે કરેટલોક 
િખત તરેની અિગણના પણ કરી હતી. પણ પછી મેં મારી આસપાસ નજર 
ફરેરિી તો મનરે પ્રકાશ દરેખાયો. એટલરે હુરં  તમારા વિચારો સાથરે સરંમત થયો. એ 
અનરંત અનરે કદવય પ્રિૃવતિની ભીતર ઊંડરે સુધી હુરં  જોઈ શકતો નથી. પણ મનરે 
તરેની શવકતમારં પતૂણ્ક શ્દ્ા છરે.’’

મવણલાલરે ફરેબ્ુઆરી, 1898મારં કાનતરે સિીડનબૉગ્કના અરંગ્રેજી પુસતક-
ના કરરેલ અનુિાદ ‘લગ્નસનરેહ અનરે તરેનારં વિશુદ્ સુખો’નુરં અિલોકન કરરેલ 
તરેનો ઉલરેખ એ પત્મારં છરે. છરેલરે સિીડનબૉગ્કની પોતાની ઉપર િધતી જતી 
અસરનુરં િણ્કન કરતારં કાનત ઉદગાર કાઢરે છરે કરે,

‘‘સિીડનબગ્ક મનરે ઉતિરોતિર માગ્કદશ્કન આપરે છરે. ખરરેખર તરે સિગ્કનો 
કફરસતો છરે. તરેણરે મારી સમક્ સતયનો એટલો વિશાળ મહાસાગર ખુલો કયયો 
છરે કરે મારો તાિ પણ જતો રહો... ઊધિ્કપરંથ હિરે મારાથી અદૃશય રહો નથી.’’

આ ઉદગારો સતૂચિરે છરે તરેમ, કાનતના જીિનમારં મવણલાલ અનરે િરે-
દાનતનુરં સથાન હિરે સિીડનબૉગ્ક અનરે વરિસતી ધમ્ક લરે છરે. આ પત્ લખાયા 
પછી આઠ મકહનરે – ઑકટોબર, 1898મારં – મવણલાલનુરં અિસાન થાય છરે. 
1900મારં કાનત વરિસતી ધમ્ક સિીકારરે  છરે. તરેનરે પકરણામરે કુટુરંબ, સનરેહી, વમત્ો 
અનરે સમાજથી બકહષ્કૃત થાય છરે, જ રે ન િરેઠાતારં, 1904મારં તરે પ્રાયવશ્તિ કરીનરે 
આય્ક સમાજવિવધથી કહરંદુ ધમ્કમારં પુન: દાખલ થાય છરે. પણ વરિસતી ધમ્ક 
અનરે સિીડનબૉગ્ક વિશરે શ્દ્ા છરેિટ સુધી રહરેલી. 1905મારં પહરેલી ગુજરાતી 
સાકહતય પકરષદમારં મવણલાલનરે માટરે ‘બ્હ્મવનષ્ઠ’ વિશરેષણ મતૂકિા સામરે તરેમણરે 
િારંધો લીધરેલો.

¯

છરેક 1919મારં કાનત ‘વસદ્ાનતસારનુરં અિલોકન’નરે પુસતકાકારરે  પ્રગટ 
કરિા તૈયાર થાય છરે. ભાિનગરથી તા 24-4-1919ના રોજ લખરેલા પત્મારં 
તરેઓ રમણભાઈનરે નીચરે મુજબ જણાિરે છરે :

I am reprinting my ‘વસદ્ારંતસારનુરં અિલોકન’. I am 
adding some of my ચચા્કપત્’s  in the જ્ાનસુધા as appen-
dices. I wish to dedicate the whole volume to you. It is 
a product of the spring time of our life, of which I need 
not be ashamed. My dedication will be a rather long 
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letter reviewing that and the subsequent portion of our 
life. I shall of course send you my draft for approval. 
And I wish to print your reply also, which also, is sure 
to be rather long. Do you agree ?

(‘કાનતમાળા’, પત્ નરં 130, પૃ. 378) 

આ પત્નો જિાબ રમણભાઈએ શો આપયો તરે જાણિા મળતુરં નથી; 
પરરંતુ ‘વસદ્ાનતસારનુરં અિલોકન’ એ નામથી આ પત્ોનો સરંગ્હ મુરંબઈના 
કહરંદ સરેિક સમાજ તરફથી 1920મારં પ્રગટ થયરેલો ઉપલબધ છરે. પણ તરેમારં 
ઉપર વનદદેશરેલો લારંબો અપ્કણ-લરેખ નથી. રમણભાઈનરે ઉદ્ રેશીનરે લખરેલી ટતૂરંકી 
અપ્કણ-નોંધ જ છરે. િળી એમારં કોઈ ચચા્કપત્નો પણ સમાિરેશ થયરેલો નથી. 
આનુરં કારણ તા. 24-10-1920ના પત્મારં કાનતરે વનદદેશરેલી પોતાની મારંદગી છરે 
એમ પ્રો. બળિરંતરાય ઠાકોર ઉપયુ્કકત પત્ ‘કાનતમાળા’મારં પ્રગટ કરતી િખતરે 
નોંધરે છરે. (જુઓ ‘કાનતમાળા’, પૃ. 378)

ગુજરાતી પત્સાકહતય તરેમજ વચનતનાતમક સાકહતયમારં આ ઘટના 
અપતૂિ્ક અનરે અનનય છરે. હળિા રસળતા રોમૅવનટક વમજાજમારં ધમ્કવચનતન 
જ રેિા ગરંભીર વિષયની ચચા્ક કરતા આ પત્ોમારં કાનતની બહુશ્ુતતા અનરે 
રવસકતાનરે પ્રવતવબરંવબત કરતુરં તરેમનુરં ગદ્ પણ અનોખો ઉનમરેષ દશા્કિરે છરે. 
દુભા્કગયરે કાનતની કવિતાના તરેજપુરંજની નીચરે આ પત્ો દબાઈ ગયા. અથિા 
અનય કોઈ કારણરે આ પત્ોની યોગય કદર થઈ નથી કરે નોંધ લરેિાઈ નથી. 
ઉપર દશા્કિરેલ કહરંદ સરેિક સમાજ રે પ્રગટ કરરેલ પ્રત મારી પાસરે ઘણારં િષયોથી 
સચિાઈ રહરેલી. તરે પરથી અહીં આ પત્ોનો સરંગ્હ જરૂરી પશ્ાદભતૂવમકા 
ઉમરેરીનરે મતૂકિાનુરં વિચાયુું જ રેથી એક સદીથીયરે િધુ સમય પર લખાયરેલા આ 
પત્ોનુરં સાડા આઠ દાયકા બાદ પુન:પ્રકાશન થતારં ગુજરાતી સાકહતયનુરં એક 
રસપ્રદ પ્રકરણ કશીયરે નોંધ પામયા િગર સમયના પ્રિાહમારં તણાઈ જાય તરે 
પહરેલારં સાકહતયરવસકોની નિી પરેઢી માટરે સુલભ બનરે. તરેનો આસિાદ અનરે 
અભયાસ આનરંદપ્રદ અનરે ઉપયોગી નીિડશરે એિી આશા છરે.
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મસિશાંકર રતનજી ભટ્ટ (ક્ધનત)



ગુજર્ધત સવશ્વકોશ ટ્રસટન્ધાં રિક્ધશનો

1. ગુજરાતી વિશ્વકોશ (ખરંડ 1થી 18  ભતૂવમકાખરંડ સાથરે) રૂ. 12,710

 2. ગારંધીચકરત (વવિતીય આિૃવતિ) રૂ. 50

 3. કૅનસર (તૃતીય આિૃવતિ) રૂ. 80

 4. ગુજરાત (નિુરં સરંસકરણ) રૂ. 300

 5. ગુજરાતના સિાતરંત્રયસૈવનકો (માકહતીકોશ) રૂ. 200

 6. ભતૂકરંપ : માકહતી અનરે ઘટના રૂ. 60

 7. વિરલ વિભતૂવત વિક્મ સારાભાઈ રૂ. 60

 8. વિશ્વકોશવિમશ્ક રૂ. 120

 9. નાટક દરેશવિદરેશમારં રૂ. 130

10. મરેઘાણીચકરત રૂ. 80

11. ભારત : પ્રવતભા અનરે પકરદશ્કન રૂ. 500

12. ગુજરાતી રરંગભતૂવમ : કરવદ્ અનરે રોનક રૂ. 450

13. વસદ્ાનતસારનુરં અિલોકન રૂ. 70

14. લોકશાહી રૂ. 60

15. જનીનવિજ્ાન (Genetics) રૂ. 60

16 લોકવિદ્ા-પકરચય રૂ. 100

17. આપણારં રાષ્ ્રીય પ્રતીકો રૂ. 80

18. વલવપ રૂ. 70



રત્ર-1 :

મ્ધરી વિ્ધલી ક્ધનત્ધ,

તમારારં બરંનરે પત્ો મળ્ારં. પહરેલાનો ઉતિર મેં લખરેલો જ છરે. તમારા પર 
આિી પડરેલી આપવતિની એકાએક ખબર થતારં મનરે જ રે જ રે લાગણીઓ થઈ 
આિી, તરે મેં વબલકુલ સરંકોચ િગર લખી જણાિી છરે. તમારા માનનીય પવતના 
સિગ્કિાસનરે પ્રસરંગરે આપણા પતૂિ્ક સરંબરંધનુરં સમરણ મારાથી અપાઈ ગયુરં, તરે 
માટરે તમનરે મારા સરંબરંધી જરા ખરેદ પણ થયો હશરે. પણ હુરં વનરપાય હતો. 
મનરે શાસન થયરેલુરં છરે. મારો અનરે તમારો સરંબરંધ-સનરેહ-સાધારણ નથી. મારા 
મનમારં જ રે થયુરં, તરે તમનરે લખી જણાિિામારં મનરે ભીવત તો નહીં જ લાગરેલી. 
પણ તમરે સિ્ક જાણો છો. મારા દોષ પણ જાણો છો. મારાથી લખાઈ ગયુરં. ક્મા 
માગિાનુરં પ્રયોજન નથી.

પણ તમારરં  બીજુ રં પત્ િારંચી હુરં  જરા આશ્ય્ક પામુરં છુરં. તમરે પ્રો. મવણલા-
લનારં પુસતકો િારંચિાનો વનશ્ય કયયો છરે, અનરે વસદ્ારંતસારનુરં અધયયન કરિા 
મારંડ્ુરં છરે ! હુરં  ક્મા માગુરં છુરં. પ્રો. મવણલાલના તરફ મારી માનની લાગણી છરે. 
પ્રો. મવણલાલ પરમ સમથ્ક સાક્ર છરે. તરેમણરે ગુજરાતી સાકહતયમારં પ્રશરંસ-
નીય સરંિૃવદ્ કરી છરે. પણ તમરે વસદ્ારંતસાર શા માટરે િારંચો છો ? નહીં કરે તમરે 
તરેમારંના ખોટા વિચારોથી ભતૂલમારં પડશો, એિી મનરે ભીવત છરે. તમનરે વિિરેક 
છરે, પરીક્ા છરે. પણ પ્રો. મવણલાલના લરેખોમારં અમુક મોહની છરે. ભલભલા 
આદમી પણ તરેના ભકત થઈ પડ્ા છરે. મનરે ભીવત નથી, એમ મેં કહુરં; પણ 
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કાનતરે, ખરરં  બોલાિો, તો ભીવત કરેમ ન હોય ?

તમરે લખો છો, કરે મારરે  પણ મારા વિચારો જણાિિા. એથી જોખમ 
જરા ઓછુરં થાય છરે. પણ પ્રો. મવણલાલ જ રેિા કુશળ િીરની આગળ મારરં  શુરં  
ગજુ રં ? હુરં  શી રીતરે ફતરેહ પામીશ ? િાર, એક મોટી આશાના બળથી હુરં  
પ્રયતન કરી શકીશ. ફતરેહમરંદ થાઉં, તો પાકરતોવષક શુરં આપિુરં, એ તમરે સારી 
રીતરે સમજો છો.

તમરે લખો છો, કરે ‘‘સિ્કમાનય એક ધમ્કનારં તત્િ સતૂચિિાનો પ્રયતન,’’ 
એટલા ઉલરેખથી જ તમારા હૈયામારં કરંઈક ચમક થાય છરે. બધાનરે માનય કરિો 
જ પડરે, એિો કોઈ પણ ધમ્ક હાલ છરે કરે નહીં, અથિા હાલના િખતમારં થઈ શકરે 
એમ પણ છરે કરે નહીં, તરે બાબત મનરે તો બહુ શરંકા છરે. હાલ હુરં એ સરંબરંધી િધારરે  
લખી શકુરં તરેમ નથી. કારણ કરે ‘ધમ્ક’ શબદ ઉપર જ વિસતાર કરિાની જરૂર 
છરે, અનરે તરે આગળ જતારં થઈ રહરેશરે. પણ તમરે તો सत्यं परयं धीमहि, એ સતૂત્થી 
પણ મોકહત થઈ જાઓ છો. વપ્રયરે ! सत्यं धीमहि, એમ કહરેનારા બધા તમનરે 
સતય જ આપશરે, એિુરં તમરે શા ઉપરથી માની લયો છો ? હુરં પ્રો. મવણલાલની 
ઈષ્યા્કથી આમ લખતો નથી; જોકરે મારા જ રેિી વસથવતના માણસનરે ઈષ્યા્ક થાય, 
તરે પણ સિાભાવિક છરે. હુરં  માત્ તમનરે સાિધાન રહરેિાનરે સતૂચિુરં છુરં, કારણ 
કરે વસદ્ારંતસાર િારંચતારં બનરે તરેટલારં સાિધાન રહરેિાની આિશયકતા જ છરે.

કાનતરે, ‘િાચકનરે સરંબોધન’ િારંચતારં જ પ્રથમ તો સાિચરેત રહરેિાનુરં છરે. 
‘‘એિો જ સરંપ્રદાય પડ્ો છરે, કરે કરંઈ પણ ન માનિુરં, એ જ ડહાપણનુરં લક્ણ 
છરે,’’ એ અનરે એિારં િાકયોમારં જ રે અમુક િગ્કનુરં સતૂચન થાય છરે, તરે અવનકદ્ક-
ષ્ હોિાનરે લીધરે ભતૂલ ખિરાિરે છરે. આક્રેપ વયથ્ક છરે, કારણ કરે કરંઈ પણ ન 
માનિામારં જ ડહાપણ છરે, એિો સરંપ્રદાય હાલ કોઈ ધયાનમારં લરેિાલાયક સથળરે 
છરે જ નહીં. તમારો પણ કફલસતૂફીનો એટલો અભયાસ તો છરે જ, કરે ઉપલા 
િાકયમારં પણ અમુક િાત નહીં માનિાનો નહીં, પણ માનિાનો પ્રયતન છરે, 
એટલુરં તમરે જોઈ શકો.

આગળ જતારં પ્રો. મવણલાલ કહરે છરે, ‘‘સતયનુરં સિરૂપ જ એિુરં છરે, કરે 
તરેનરે મતૂવત્કમાન કરીએ, તરેનરે અમુક સીમા બારંધી પકરચછરેદિાળુરં કરીએ, કરે તુરત 
તરે અસતય થઈ જાય છરે.’’ કાનતરે, તમનરે આ િાકય સુરંદર લાગયુરં છરે. સુરંદર 
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લાગરે તરેમારં નિાઈ નહીં; તમરે સ્ત્રી છો. પણ દુવનયામારં એના કરતારં િધારરે  ખોટુરં 
િાકય ભાગયરે જ લખાયરેલુરં હશરે. તમરે એટલો પણ વિચાર કરી શકતારં નથી, 
કરે સતયના અવસતતિનરે માટરે જ તરેનરે અમુક સીમાની—અમુક રૂપની—જરૂર 
છરે ? શુરં સતય સપષ્ થાય, કરે તરે અસતય જ થઈ ચતૂકયુરં ? હાઇડ્રોજન અનરે 
ઑવકસજન મળી પાણી થાય છરે, એ સતયનરે સીમા બારંધી પકરચછરેદિાળુરં કરરેલુરં 
છરે, તરેટલા માટરે શુરં તરે તરત અસતય થઈ જાય છરે ? શુરં સીમા બારંધિાથી સતય 
હોય તરે અસતય થઈ શકરે ? શુરં એમ નથી, કરે સીમા બરંધાય, તયારરે  જ અમુક 
વિચારનરે સતય કહી શકાય ? પ્રો. મવણલાલનુરં આ નયાયશાસ્ત્ર કયારંથી આવયુરં ?

એથી આગળ ચાલતારં પ્રો. મવણલાલ કહરે છરે તરેમ, ‘‘જ રે અતુલ ખળ-
ભળાટ ચારરે  પાસા પ્રિતતી રહો છરે, તરે ધમ્ક માત્ના પ્રાણાનતનો ઉગ્ પ્રશ્વસ 
છરે,’’ કરે કરેમ, અનરે તરે ‘‘છતારં તરે જ એક ભવય જનમના પતૂિ્કની િરેદના છરે,’’ કરે 
કરેમ; એ મારાથી કહી શકાતુરં નથી. મારી સથતૂલ બુવદ્નરે તો એિા કશા અતુલ 
ખળભળાટનો અનુભિ થયો નથી; અનરે મારી વનબ્કળ કલપનાશવકતનરે કોઈ 
પણ ભવય જનમનુરં પુરોદશ્કન થયુરં નથી. ‘‘િળી ધમ્ક, ભાષા અનરે શોધ ત્ણરે 
જયારરે  એક થશરે, તયારરે  ત્ણરેનુરં રહસય એક જ સમજાશરે.’’ એમારં પહરેલુરં િાકય 
સિીકારિામારં આિરે, તો પાછળના અનુમાનનરે માટરે મારો િારંધો નથી; પણ મનરે 
તો આ સથળરે પ્રમા અનરે પ્રમાણ બરંનરે એક જ થઈ ગયરેલારં દરેખાય છરે.

કાનતરે, પ્રો. મવણલાલ એમ માનરે છરે, કરે વિશ્વમારં જ રે અનરેક વિચારસરંગ-
વતઓ ચાલરે છરે, તરે બધી એક અનાકદ પરમ રહસયનુરં રૂપારંતર છરે. તમરે એમનરે 
પુછાિશો, કરે રહસયનુરં અવસતતિ મનુષ્યોની બુવદ્મારં હોય, કરે બહાર; અનરે 
બુવદ્મારં હોય તો કોઈ પણ રહસયનરે અનાકદ કરેમ કહી શકાય ? શુરં કોઈ પણ 
રહસયનુરં સિતરંત્ અવસતતિ હોઈ શકરે ? અનરે શુરં વિશ્વની બધી વિચારસરંગવતઓ 
એક જ રહસયનુરં રૂપારંતર છરે ? રૂપારંતર એટલરે શુરં ? શુરં અરંકગવણત, ભતૂગોળ, 
રસાયન, અથ્કશાસ્ત્ર, િગરેરરે  વભન્ન વભન્ન શાસ્ત્રોનારં સતયો એક જ અનાકદ 
પરમ રહસયનારં માત્ રૂપારંતરો છરે ? મારાથી તો મનાતુરં નથી; મનરે તો એમ 
બોલિુરં છરેક અથ્કરકહત લાગરે છરે. પણ પ્રસતાિનાનારં છરેિટનારં િાકયો િારંચીનરે 
તો મારરં  હૃદય પણ આદ્ર્ક થાય છરે. તમનરે આરંસુ પડ્ારં હોય, એમ હુરં માની શકુરં 
છુરં. પ્રો. મવણલાલ દરેશકહતૈષી છરે. પણ કાનતરે, મારી અલપ શવકત પ્રમાણરે મારો 
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પણ ઉદ્ રેશ વભન્ન નથી. પ્રો. મવણલાલના વિચારો દતૂવષત ઠરરે , તો પ્રો. મવણલાલ 
પણ દતૂવષત ઠરરે , એિી અયોગય અનરે બરેિકતૂફીભરરેલી ભતૂલ તો તમરે નહીં જ કરો 
એિી આશા છરે. મારો ઉદ્ રેશ પટરંતરરે  સતયનરે વિલોકિાનો નથી. મારો આગ્હ 
કલપનાનરે સતય ઠરાિિાનો નથી. મારો વિચાર પ્રો. મવણલાલના લરેખનુરં ખરંડન 
કરિાનો વબલકુલ નથી. હુરં  માત્, વસદ્ારંતસારમારં મનરે જ રે ખરરં  કરે ખોટુરં લાગરે, તરે 
તમનરે લખી જણાિિાનો છુરં.

આશા છરે, કરે આિતા પત્મારં પહરેલા પ્રકરણનુરં અિલોકન કરી શકીશ.

વલ. તમારો સનરેહાકારંક્ી,
ક્ધનત

p
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સરિ્યે ક્ધનતે,

તમારરં  પત્ મળ્ુરં. મારા લખિાથી તમનરે કશુરં ખોટુરં લાગયુરં નથી, એમ જાણી 
સરંતોષ થાય છરે; અનરે હાલ થોડા િખત સુધી સનરેહની િાતા્કના કરતારં કફલસતૂ-
ફીની િાતા્ક તમનરે િધારરે  રચશરે, એમ જાણી ખરેદ થાય છરે. ખરેદ એટલા માટરે, 
કરે કફલસતૂફીની િાતા્ક હુરં  રવસક કરી શકીશ કરે નહીં, તરે સરંબરંધી મનરે શરંકા છરે.

તમરે ભાવમનીભતૂષણની ચોપડી હાથમારં લઈ, થોડુરં િારંચી ફેંકી દીધી, એ 
જાણી મનરે આનરંદ થાય છરે; છતારં એમારંથી માત્ ગાવલપ્રદાનની કળા જ શીખી 
શકાય તરેમ છરે, એમ કહરેિામારં અવતશયોવકત છરે. િાર, તમરે મનરે ભાવમનીભતૂ-
ષણ અનરે નૃવસરંહાચાય્કનારં બીજારં પુસતકોનુરં વનકરંદન કરિાની સતૂચના કરો છો, 
તરે મનરે યોગય લાગતી નથી. પ્રથમ તો એટલુરં જ મારરે  તમનરે કહરેિુરં જોઈએ, કરે 
હુરં  કરંઈ પુસતકોનુરં વનકરંદન કરિાનુરં કામ લઈ બરેઠો નથી. બીજુ રં એ, કરે ભાવમની-
ભતૂષણ જ રેિા ક્ુલક લરેખોમારં ઉપકદષ્ થતારં થોડારંઘણારં અસતયોથી ગુજરાતના 
મોટા ભાગનરે કશી હાવન થિાની નથી. જો કોઈ પણ કદિસ હુરં ટીકાકાર તરીકરે 
બહાર પડીશ, (એટલુરં યાદ રાખજો, કરે ટીકાકાર થિાના કરતારં સિતરંત્ લરેખક 
થિુરં, મનરે ઘણુરં િધારરે  પસરંદ છરે,) તો હુરં  પ્રો. મવણલાલ જ રેિા સમથ્ક લરેખકનારં 
પુસતકોની જ ટીકા કરીશ. સમથ્ક લરેખકોનારં અસતયોથી જ િાચકિૃરંદનરે હાવન 
છરે; સાધારણ લખનારાઓની ચોપડીઓથી નહીં.

હિરે, વસદ્ારંતસારના પહરેલા પ્રકરણનરે ઉઘાડતા પહરેલારં બરે િાત મારરે  
તમનરે કહરેિાની છરે. પહરેલી તો એ, કરે જ રેમ ભ્રમનરે દતૂર કરિાનુરં કામ સહરેલુરં 
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છરે, પણ સરંદરેહનરે દતૂર કરિાનુરં સહરેલુરં નથી; તરેમ ખોટા વિચારનુરં ખરંડન કરિુરં 
સહરેલુરં છરે, પણ અસપષ્ વિચારનુરં ખરંડન કરિુરં સહરેલુરં નથી. બીજી એ, કરે 
વસદ્ારંતસારના દરરેક પાનાની નીચરે ટીપમારં જ રે પુસતકોનારં નામ આપરેલારં છરે, તરે 
િારંચી ગભરાતારં નહીં; અનરે એ િારંચયા િગર આપરેલા મારા વિચાર ખરા કરેમ 
હોઈ શકરે, એિી શરંકા કરતારં નહીં. ખરા હોઈ શકરે કરે નહીં, એ વિચારિાનરે 
બદલરે ખરા છરે કરે નહીં, તરે વિચારજો; કારણ કરે ઘણા વિષયોમારં િારંચનની નહીં, 
પણ વિચારની િધારરે  જરૂર છરે.

પહરેલુરં પ્રકરણ ધયાનથી િારંચતારં તમનરે જણાશરે, કરે પ્રો. મવણલાલ લારંબા 
કાલનરે અનાકદ એિુરં નામ આપી દરે છરે, અનરે પછી લખરે છરે કરે, ‘‘આ વિશ્વ 
અનાકદ છરે, એટલુરં આ પ્રમાણરે વસદ્ થાય છરે.’’ છતારં ‘‘અનાકદ’’ એ શબદનો 
આગળ જતારં ખોટો ઉપયોગ કરિાનો ન હોય, તો આ સથળરે એ િાપરિામારં 
હરકત નથી. પણ આય્ક શાસ્ત્રના કલપ અનરે યુગની વયિસથા ખરી પડિા જાય 
તરેથી, અમુક કલપ કરે અમુક યુગમારં અમુક થઈ ગયા, એ િાત શી રીતરે ખરી 
પડરે ? પ્રો. મવણલાલના મત પ્રમાણરે એ િાત ગપ જ રેિી માનિાનુરં કારણ રહરેતુરં 
નથી; પણ એ જિા દઈએ.

આગળ જતારં પ્રો. મવણલાલ લખરે છરે, કરે વમસર અનરે આયા્કિત્ક એ બધી 
દુવનયાના ધમ્કવિચારનારં ઉતપવતિસથાન છરે. મહમમદ અનરે ક્ાઇસટ વમસર કરે 
આયા્કિત્કમારં જનમયા હતા ? કરે તરેમનરે પોતાના વિચારો એ દરેશોમારંથી પ્રાપ્ત 
થયા હતા ? શુરં ધમ્ક એ તરે વયાપાર છરે, અનરે એિો, કરે ક્ાઇસટ અનરે મહમમદ 
જ રેિા તરે એક દરેશમારંથી લઈ જઈનરે બીજા દરેશમારં નફો મરેળિરે ? એિો ધમ્ક હોય 
તરે ચાલી શકરે ? તયારરે  થીઓસોફી કરેમ ચાલતી નથી ? કાનતરે, આ બધી નહાની 
િાતો છરે; પણ નહાની િાતો ખોટી હોય, અનરે એકઠી થાય, તો તરે ભયરંકર થઈ 
પડરે છરે. ઉદાહરણ તરીકરે, કોઈ શોધકો એિી કલપના કરરે  છરે, કરે વમસરમારં પણ 
આયા્કિત્કમારંથી જ મતૂળ લોકો ગયા હશરે, તરે ઉપરથી પ્રો. મવણલાલ ઠરાિી 
બરેસાડરે છરે, કરે આયા્કિત્ક જ મનુષ્યજાવતનુરં મતૂળ િતન છરે ! િળી, વમસર અનરે 
આયા્કિત્કનો પ્રાચીન ઇવતહાસ મળરે છરે, એ બરંનરે દરેશનો સુધારો સિ્કથી પહરેલો 
હતો, એમ લાગરે છરે, તરેટલા માટરે શુરં એ બરે દરેશો સિ્કથી પ્રાચીન છરે, એમ વસદ્ 
થઈ ગયુરં ?

કાનતરે, એ આશ્ય્ક જ રેિુરં છરે, કરે તમરે જ રેથી પ્રસન્ન થાઓ છો, તરેથી હુરં  
હમરેશારં સખરેદ થાઉં છુરં. ‘‘જો મનુષ્યનારં મન અનરે આતમાનુરં આિુરં અનાકદવસ-
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દ્ સરખાપણુરં સાિ્કવત્ક ન હોત, અનરે ઇવતહાસ વિારા અનરંત કાલના જુદા 
વિભાગ એક એક સાથરે જોડાયરેલા ન હોત, તો સિ્ક ધમ્કનુરં મતૂળ એક જ હોિુરં 
જોઈએ, એિી કલપના સિપનરે પણ પરેદા ન થાત, અનરે આજ રે પરંકડતો સિ્કસામા-
નય એક ધમ્ક કરિા મથરે છરે, તરે કદાવપ મથતા ન હોત.’’ આમારં તમરે શુરં જુઓ 
છો ? ‘‘અનાકદવસદ્’’ જિા દરેતારં, બરેશક બધા મનુષ્યોનારં મન અનરે આતમા 
બધરે સથળરે ઘણરે અરંશરે સરખારં જ છરે, કારણ કરે બધારં મનુષ્યો છરે; અનરે લખરેલા 
ઇવતહાસ તો જોઈએ તરેિા નથી, પણ બનરેલા ઇવતહાસ વિારા અનરંત કાલના 
જુદા જુદા વિભાગ સરંબદ્ હોિા જ જોઈએ. તરેમ ન હોત એ કલપના કરિી 
વમરયા છરે, કારણ કરે મનુષ્યો સરખારં ન હોત, તો મનુષ્યો જ ન હોત. પણ 
તરેમ ન હોત, તો સિ્ક ધમ્કના એક મતૂળની કલપના અનરે પરંકડતોનો સિ્કસામાનય 
એક ધમ્ક કરિાનો પ્રયતન નહીં હોિામારં જ શુરં દુવનયાનરે હાવન થાત તરેની 
પકરસમાવપ્ત થઈ ગઈ ? િળી, બધા ધમ્કનુરં એક મતૂળ મળી શકરે, તોપણ શુરં 
એ મતૂલગ્ાહી સિ્કસામાનય ધમ્ક શ્રેષ્ઠ થઈ શકરે ? બીજ શ્રેષ્ઠ છરે, કરે તરેમારંથી 
પ્રસફુકટત થયરેલ િૃક્ ? પ્રો. મવણલાલ બીજનરે શ્રેષ્ઠ ગણરે છરે. િળી, તરેઓ એક 
જ મતૂળમારંથી ઉતપન્ન થયરેલા વભન્ન વભન્ન ધમયોનો ભરેદ વિચારતા નથી. પણ 
અતયાર સુધી મારરં  તો માનિુરં એિુરં હતુરં, કરે સામયની સાથરે ભરેદ ઉપર પણ દૃવષ્ 
રાખિાની જરૂર છરે, કારણની સાથરે પકરણામ ઉપર, સામાનય જીિનતત્િની 
સાથરે જુદા જુદા પ્રકારનારં પ્રાણીઓ ઉપર, િગ્કની સાથરે વયવકત ઉપર, એકની 
સાથરે અનરેક ઉપર. મારા કહરેિાનો અથ્ક ખોટી રીતરે સમજશો નહીં. મારો 
આશય એ જ છરે, કરે એક જ િસતુમારંથી ઘણી વભન્ન વભન્ન િસતુઓ ઉતપન્ન 
થાય છરે; અનરે એ પહરેલી અનરે પાછળની જ રેમ એક નથી; તરેમ એ પાછળની 
બધી પણ એક નથી. વિચાર કરિામારં સામાનય અનરે વિશરેષ બરંનરે ઉપયોગી 
છરે; બરંનરે ઉપર ધયાન આપિાની જરૂર છરે; વિશરેષ ઉપર ઊલટુરં િધારરે  ધયાન 
આપિાની જરૂર છરે; કારણ કરે વિશરેષની અરંદર સામાનય છરે, પણ સામાનયની 
અરંદર વિશરેષ નથી. પણ અવિતૈવસદ્ારંત એ, અવિતૈિાદીઓ પોતરે જ કબતૂલ કરરે  
છરે તરે પ્રમાણરે, અજ્ાનનો વસદ્ારંત છરે. આપણરે સિ્ક વભન્ન વભન્ન પદાથયો િચચરે 
સામય અનરે ભરેદ બરંનરે જોઈ શકીએ છીએ; અવિતૈિાદી માત્ સામય જ જોઈ 
શકરે છરે. અવિતૈિાદીનરે બધા સરંગીતના સિર, બધા પ્રકાશના રરંગ, બધા પદા-
થયોનારં રૂપ અનરે ગુરતિ, અનરે બધા વિચારોનુરં સતય એક જ છરે. ‘બધુરં એક જ 
અનાકદવસદ્ રહસયનુરં રૂપારંતર છરે.’

પણ કાનતરે, તમનરે એ બધા પરંકડતો મતૂખ્ક છરે, એમ લાગતુરં નથી ? જુદારં 
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જુદારં મનુષ્યોમારં સિ્કસામાનય શુરં છરે, કરે ધમ્ક સિ્કસામાનય હોઈ શકરે ? એક જ 
દરેશનારં અનરે એક જ ધમ્કનારં કહરેિાતારં મનુષ્યોમારં પણ આરંતર ધમ્કિૃવતિ એક 
હોતી નથી; ધમ્ક એ પુસતકોનો કરે મતોનો પણ સમતૂહ નથી, કરે જ રેથી તરે એક 
થઈ શકરે. તયારરે  જુદા જુદા દરેશનારં અનરે જુદી જુદી સરંવસથવતનારં મનુષ્યોમારં 
એક ધમ્ક કરેમ થઈ શકશરે ? આ સથળરે હુરં  શાસ્ત્ર નરે ધમ્કની િચચરે ભરેદ કરરં  છુરં. 
શાસ્ત્રનો હુરં  બુવદ્ની સાથરે સરંબરંધ ગણુરં છુરં; અનરે ધમ્કનો હૃદયની સાથરે. હુરં  ધારરં  
છુરં, કરે એ ભરેદ તમરે સિીકારશો. એ ભરેદ આિશયક છરે. ધમ્ક એ શાસ્ત્રના જ રેિો 
નહીં, પણ સાકહતયના જ રેિો વિષય છરે. તરેનરે પ્રકૃવતની એકતાની સાથરે નહીં, 
પણ મનુષ્યોની અનરેકતાની સાથરે સરંબરંધ છરે. તમરે મારરં  કહરેિુરં માનય કરો છો, 
સમજી શકો છો ? આગળ ઉપર િધારરે  વિસતારથી સમજાિી શકીશ.

એ પરંકડતોનરે હુરં  મતૂખ્ક કહુરં છુરં, તરેથી ગભરાતારં નહીં. હુરં  જ રે કહુરં છુરં, તરે પતૂણ્ક 
વિચાર કરીનરે કહુરં છુરં. શાસ્ત્રની માફક વસદ્ કરી શકાય એિારં જ સતયોથી જો 
ધમ્ક થતો હોય, તો એ પરંકડતો સફળ થઈ શકરે. પણ જોકરે દરરેક ધમ્કમારં એિારં 
સતયો હોઈ શકરે, તોપણ એ સતયોમારં ધમ્કનુરં તતિ રહરેલુરં નથી. યાહુદીઓ, 
કક્વશ્યનો, મુસલમાનો, બધા એક ઈશ્વરનરે માનરે છરે. એક ઈશ્વરનુરં અવસતતિ, 
એ સતય તમનરે પણ સિ્કથી િધારરે  મહત્િનુરં લાગશરે; અનરે તરે છતારં તમારરે  
જાણિુરં જોઈએ, કરે એ દરરેક ધમ્કનુરં તત્િ એ સતયમારં નહીં, પણ ઈશ્વર તરફની 
િૃવતિમારં રહરેલુરં છરે. સિ્કસામાનય ધમ્ક ! જો કોઈ પણ મનુષ્યમારં સિ્કસામાનય ધમ્ક 
કરિાની શવકત હોઈ શકરે, તો ખાતરીથી માનજો, કરે એ પુસતકો લખનારા અનરે 
બધા ધમયોનરે સરખાિી તરેમનુરં મતૂળ શોધનારા (ખોદનારા ?) દારંવભક પરંકડતોમારં 
તો નહીં જ. સિ્કસામાનય ધમ્ક કરિાનરે માટરે તો બુદ્, અનરે મહરંમદના કરતારં 
પણ કોઈ િધારરે  સમથ્ક અનરે દરેિારંશી ધમ્કિીર પૃરિી પર પ્રગટ થિો જોઈએ. 
ધમ્ક દલીલોથી થતો નથી, પણ દશ્કનથી થાય છરે; સિરેચછાથી ગ્હણ થતો નથી, 
પણ ધમ્કમતૂવત્ક દૃવષ્ આગળ હોય, તરેના પ્રભાિથી જ દ્રષ્ાઓના અરંત:કરણમારં 
સરંચરરે  છરે. કાનતરે, સિ્કસામાનય એક ધમ્ક કરિાનરે મથનારાઓનરે હુરં  શુરં કહુરં  ? 
‘‘મહા પરંકડતો, મથો નહીં. મરંથનથી તમનરે વિષ માત્ મળશરે. અમૃત મળિાનુરં 
નથી.’’

કાનતરે, મારી કફલસતૂફીની િાતા્કથી કાયર નથી થતારં ? મનરે શા માટરે ફરજ 
પાડો છો ? હુરં શુદ્ અરંત:કરણથી કહુરં છુરં, કરે મનરે આિુરં લખિુરં ગમતુરં નથી. મનરે 
સનરેહની િાત કરિા દ્ો. એકાદ કવિતા લખિા દ્ો. સાકહતય અનરે કફલસતૂફીમારં 
કરેટલો બધો તફાિત ! કાનતરે, વસદ્ારંતસાર છોડી દ્ો, અનરે તમારરે  નામરે નામનુરં 
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પુસતક હાથમારં લયો. પ્રરેમ-જીિન િારંચો. ‘‘કદલતખતરે જગો તહારી કોઈએ પતૂરી 
નહીં.’’ એ, કરે ‘‘આરંસુડારં મહારારં લુિરે એ મતૂરતી કો’ કોણ છરે,’’ એ બોલનારની 
સદય હૃદયથી કલપના કરો પણ મારરે  પહરેલુરં પ્રકરણ પતૂરરં  કરિુરં જ ? અસતુ. 
प्ारबधमपररत्ाज्मेव.

પ્રો. મવણલાલ ધમ્કનુરં લક્ણ એમ બારંધરે છરે, કરે ‘‘અનરંત, અવિકૃત, પર-
માનરંદ પામિા માટરે મનુષ્યબુવદ્મારં જ રે સિાભાવિક પ્રરેરણા છરે, તરેનરે સરંતોષ 
પમાડિાનો માગ્ક.’’ હુરં  ધારરં  છુરં, કરે આ સથળરે પ્રરેરણાનો અથ્ક પ્રરેકરત િૃવતિ નહીં, 
પણ િૃવતિ માત્ છરે. તો પહરેલિહરેલુરં એ જ કહરેિાનુરં છરે, કરે અનરંત, અવિકૃત, 
પરમાનરંદ પામિા માટરે મનુષ્યબુવદ્મારં સિાભાવિક િૃવતિ છરે જ નહીં. શી રીતરે 
હોઈ શકરે ? મનુષ્ય-બુવદ્મારં એટલુરં ડહાપણ કરે એટલી ઉતકૃષ્તા હોય, તો 
શુરં જોઈએ ? પણ એિી િૃવતિ હોય, અનરે તરેનરે ધમ્કથી સરંતોષ મળતો હોય, 
તોપણ ધમ્ક એ િૃવતિનરે સરંતોષ પમાડિાનો માગ્ક છરે, એમ કહરેિાથી ધમ્કની 
અધોગવત થાય છરે. ધમ્કની ઉતપવતિ કોઈના સરંતોષનરે માટરે નથી; જો તરેમ જ 
હોય, તો ‘‘અમનરે અનરંત, અવિકૃત પરમાનરંદની અપરેક્ા નથી,’’ એમ કહીનરે 
કોઈ ધમ્કની અિગણના કરી શકરે. હુરં  ધારરં  છુરં, કરે પરમાનરંદ એ ધમ્કનુરં પકરણામ 
છરે, કારણ નથી. હુરં  ધારરં  છુરં, કરે પરમાનરંદ પ્રાપ્ત થાય છરે, તરેટલા માટરે સાધુઓ 
ધાવમ્કક નથી; પણ સાધુઓ ધાવમ્કક છરે, તરેટલા માટરે તરેમનરે પરમાનરંદ પ્રાપ્ત 
થાય છરે. આય્ક વિચારમારં પરમાનરંદ ધમ્કનો વપતા હોય, તો એ આય્ક વિચારનુરં 
મોટુરં દતૂષણ છરે. ધમ્કની ખરી કલપના હોય, તો સરંબરંધ ઊલટો મનાિો જોઈએ.

મારરં  પત્ અવત વિસતૃત થઈ જાય, એ ભયથી પ્રો. મવણલાલ એક ઈશ્વ-
રની કલપના સરંબરંધી જ રે કહરે છરે, તરે પર વિચાર આપિા હાલ મુલતિી રાખુરં 
છુરં. આગળ જતારં પ્રસરંગ આિિાનો જ છરે, તયારરે  જ રે કહરેિાનુરં છરે તરે બધુરં કહી 
શકાશરે.

પણ અહીં એકાએક મનુષ્યોતપવતિ, ધમયોતપવતિ, એ સિ્ક અનાકદ છરે, એમ 
પ્રો. મવણલાલ બોલી ઊઠરે છરે; અનરે એ િાકયમારં જ રે િદતોવયાઘાત થાય છરે, 
તરે તરફ જોતા નથી. આગળ પોતરે જ કહરેલુરં છરે, કરે અનાકદ વિશ્વમારં મનુષ્યની 
ઉતપવતિ થિાનરે અમુક િષયો થયારં હોય, એમ લાગરે છરે; અનરે આ સથળરે એથી 
વિરદ્ જ વિચાર આપરે છરે. પણ િધારરે  વિવચત્ એ છરે, કરે મનુષ્યો જ નહીં 
પણ ધમ્ક સુધધારં અનાકદ છરે ! અનરે પોતરે આિુરં લખરે છરે, તરે છતારં મનુષ્યોતપવતિ 
સરંબરંધી વિચાર કરનારનરે પ્રો. મવણલાલ મતૂખ્ક કહરે છરે ! ઇંવગલશમારં ગ્રંથ લખીનરે 
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ડાવિ્કનનરે મતૂખ્ક કહો હોત, તો તરેમની શી િલરે થાત, એ મારાથી કલપી શકાતુરં 
નથી. ગુજરાતમારં જ આિા વનરગ્કલ આક્રેપોનુરં યોગય શાસન કરી શકરે તરેટલી 
શવકતિાળો કોઈ પણ વશષ્ લરેખક નથી. કમનસીબ ગુજરાતનારં !

કાનતરે, પત્ પતૂરરં  કરતારં એક પ્રશ્ન કરરં  છુરં. આ બધા પરંકડતો ‘રહસય’ 
‘રહસય’ એમ બોલયા કરરે  છરે, તરેથી તમનરે ત્ાસ નથી થતો ? મહાપુરષો, 
ધમ્કની અરંદર ગરંભીર અનરે સતૂક્મ બાબતો હોઈ શકરે, એટલુરં તો અમારાથી 
સમજાય છરે; પણ ધમ્કનરે અનરે રહસયોનરે શો સરંબરંધ છરે ? શુરં ધમ્ક એ વનશા-
ચરોની કરે કારભારીઓની વિદ્ા છરે ? રહસયનો અથ્ક જો ગરંભીર સતય માત્ 
હોય, તો એિો અયોગય શબદ શા માટરે િાપરો છો ? હાલ એ જ.

 વલ. તમારો સનરેહાકારંક્ી,
ક્ધનત

તાજ રે કલમ :– મેં કરેટલાએક દારંવભકોનરે એમ કહરેતા સારંભળ્ા છરે, કરે 
અવિતૈવિચારનુરં પતૂરરેપતૂરરં  અધયયન કરો, એટલરે બધી શરંકાઓ એની મરેળરે દતૂર 
થઈ જશરે. પણ શરંકાઓ કયારં સુધી ન કરિી ? છરેક છરેલા પાના સુધી ? કકઠન 
વિષયોમારં, જ રે પહરેલારં ન સમજાતુરં હોય, તરે પાછળથી સમજાય, એટલુરં માનય 
છરે; પણ પહરેલારં જ રે ખોટુરં લાગતુરં હોય, તરે પાછળથી ખરરં  કરેમ લાગી શકરે ? 
એટલુરં તો સહુ કોઈએ કબતૂલ કરિુરં જ જોઈએ, કરે જયારરે  અમુક િાત ખોટી છરે, 
એમ સાવબત કરિાનરે દલીલો આપિામારં આિી હોય, તયારરે  તરે િાત ખરી છરે, 
એમ એ દલીલોનુરં ખરંડન કયા્ક પછી જ કહી શકાય; એ દલીલોનુરં એની મરેળરે 
સમાધાન થઈ જશરે, એમ કહરેિાથી િાત ખરી ઠરી શકરે નહીં.

p
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સરિ્યે ક્ધનતે,

તમારરં  આ િખતનુરં પત્ િારંચતારં કરંઈક અપતૂિ્ક આનરંદ થાય છરે. તમરે 
મનરે ઇસપની િાતા્કનુરં સમરણ આપો છો, અનરે કહો છો, કરે જ રેમ એક એક 
લાકડી છતૂ ટી કરીનરે તોડી શકાય, પણ ભારી આખી ન તોડી શકાય; તરેમ પ્રો. 
મવણલાલના છતૂ ટા છતૂ ટા વિચારો તોડી શકાય, પણ બધા સાથરે ન તોડી શકાય. 
તમરે લખો છો, કરે વિચારોનરે છતૂ ટા કરિાથી તરેઓ પરસપર જ રે આધાર આપતા 
હોય તરે દતૂર થાય છરે; અનરે ટીકાકારની પહરેલી ફરજ, જ રે આખી વિચારમાળાનુરં 
અિલોકન કરિાની છરે, તરે અદા થતી નથી. તમનરે આ પ્રમાણરે લખતારં કરંઈક 
અનુતિર આક્રેપનો આનરંદ થતો દરેખાય છરે; અનરે તમરે બરેધડક લખો છો, કરે 
આથી કરીનરે મારરં  મહોડુરં બરંધ થશરે.

મારરં  મહોડુરં ઘણરે પ્રકારરે  બરંધ કરિાની તમારામારં શવકત છરે, એ િાતની હુરં  
ના પાડતો નથી. પણ તમારી ઉપલી દલીલ િારંચીનરે તો મનરે જરા હસિુરં આિરે 
છરે. એ હસિુરં અનાદરનુરં નથી. હૃદયદરેિતાનો અનાદર કરેમ થાય ? પણ વપ્રયરે, 
એ તમારી સરલતા જોતારં ઉતપન્ન થયરેલુરં છરે. કાનતરે, ઇસપની િાતા્ક ગુજરાતી 
િારંચનમાળામારં જ રે સથળરે આપરેલી છરે, તયારં તરેનો અવભપ્રાય એિી સપષ્ રીતરે 
બતાિરેલો છરે, કરે તમારરે  ભતૂલ કરિી જોઈતી ન હતી. ઇસપનો આશય એ જ 
છરે, કરે વનબ્કળ િસતુઓ પણ, જો સાથરે રહરે, તો સબળ થાય છરે. ઇસપ માત્ 
રક્ણનો એક સહરેલો ઉપાય બતાિરે છરે. પણ વિચારોની વનબ્કળતા તો ભારીની 
લાકડીઓ કરે અપતૂણાુંકોના સરિાળાના કરતારં અપતૂણાુંકોના ગુણાકારનરે િધારરે  
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મળતી છરે : 1 + 1 = 1, એનરે નહીં, પણ 1 × 1 = 3, એનરે. કાનતરે, જ રે વિચારો 
છતૂ ટા છતૂ ટા તપાસતારં ખોટા માલતૂમ પડરે, તરે એકઠા થિાથી ઓછા નહીં, પણ 
િધારરે  ખોટા થાય છરે. બરેશક, જ રે વિચારો છતૂ ટા પાડિા ન જોઈએ, અનરે છતૂ ટા 
પાડી ન શકાય, તરેનરે માટરે આ મારરં  કહરેિાનુરં નથી; પણ જ રે વિચારો પતૂણ્ક હોઈનરે 
છતૂ ટા પાડી શકાય, તરેનરે માટરે છરે. િળી, એમ તમનરે નથી લાગતુરં, કરે વિચારોનરે 
તપાસિા હોય, તો તરેનરે છતૂ ટા કયા્ક િગર તપાસાય જ નહીં ? બરેશક છતૂ ટા 
છતૂ ટા ભાગનુરં અિલોકન કયા્ક પછી સમગ્ અિલોકન કરિુરં ઉપયોગી અનરે 
આિશયક છરે; પણ છતૂ ટા છતૂ ટા ભાગનુરં અિલોકન કરિાની મના થાય, તયારરે  
તો અિલોકનની જ મના થઈ, એમ સમજાય.

પણ अलमह्तहवस्तरेण. વસદ્ારંતસારના બીજા પ્રકરણમારં સથળરે સથળરે એિા 
ગતિ્ક આિરે છરે, કરે તરેમારં મારાથી તલસપશ્ક નથી થતો. ‘‘સિ્કજ્તાનુરં સિરૂપ જ 
િરેદ, માટરે ઈશ્વરપ્રણીત.’’ કાનતરે, જોન વમલના કહરેિા પ્રમાણરે સ્ત્રીઓની બુવદ્ 
સતૂક્મતામારં પુરષના કરતારં ચકડયાતી છરે, તો તમરે આ અનાકદવસદ્ રહસયનો 
અથ્ક સમજી શકો છો ? િરેદનરે જ્ાન માત્નો ભરંડાર કહરેિામારં આિરે, તયારં સુધી 
તો અથ્ક સમજાય; અનરે જ્ાનનુરં સિરૂપ કહરેિામારં આિરે, તયારરે  પણ બુવદ્ જરા 
ચાલી શકરે. પણ સિ્કજ્તાનુરં સિરૂપ જ િરેદ, એ સારંભળતારં તો રોમારંચ થાય છરે ! 
િરેદારંતમારં જ્ાતા અનરે જ્રેય એક છરે, એમ સારંભળ્ુરં છરે; એ શ્રેણીએ આમ લખાયુરં 
હોય, તો કોણ જાણરે ! િરેદારંત પકરભાષા એ અિળ િાણી હોય, તો કોણ જાણરે 
! િરેદારંત પકરભાષા એ અિળિાણી હોય, તો કોણ જાણરે ! તમરે આગળ લખયુરં 
હતુરં, કરે મારારં સતયોના કરતારં પ્રો. મવણલાલનારં અસતયો તમારા મન પર િધારરે  
અસર કરરે  છરે. તો વપ્રયરે, ઉપલુરં િાકય એ અસતયોમારંનુરં એક ખરરં  કરે ?

પણ બીજો ગતિ્ક દતૂર નથી. પ્રો. મવણલાલ કહરે છરે, કરે િરેદ મરંત્ો જુદા જુદા 
ઋવષઓના જ્ાનમારં પ્રતીત થયા છરે; અનરે ઋવષઓના જ્ાનમારં પ્રતીત થિુરં તથા 
ઋવષઓએ જ બનાિિુરં, એ બરેના અથ્ક િચચરે સતૂક્મ તફાિત છરે. તમરે એ સતૂક્મ 
તફાિત જોઈ શકો છો ? શુરં મરંત્ો પોતાની મરેળરે ઋવષઓના જ્ાનમારં પ્રતીત 
થતા હશરે ? જો ઈશ્વરરેચછાથી પ્રતીત થતા હોય, તો એિો વિવધ જ્ાન માત્નરે 
માટરે ન કરી શકાય ? કાનતરે, સતૂક્મ તફાિત તમરે જોઈ ન શકો, તો તમારી 
દૃવષ્મારં જ દોષ છરે, એમ હુરં નહીં કહુરં . ડરતારં નહીં.

એક એિી જ િાત મનરે આ પ્રસરંગરે યાદ આિરે છરે. દુવનયામારં અકમ્કક 
કક્યાપદનો બહુ િાર અયોગય ઉપયોગ થાય છરે; વિશરેષરે કરીનરે સ્ત્રીઓમારં, 
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બાળકોમારં, અનરે ગ્રંથકારોમારં. મેં વચ. લવલતાનરે એક િખત પતૂછરેલુરં, કરે ‘‘કરેમ 
દતૂધનો લોટો પાડી નારંખયો ?’’ તયારરે  તરેણરે ઉતિર આપરેલો, કરે ‘‘લોટો હાથમારંથી 
પડી ગયો.’’ ‘‘ભાતમારં િધારરે  પાણી પડી ગયુરં,’’ ‘‘વનશાળરે આિતારં મોડુરં થઈ 
ગયુરં,’’ ‘‘જાગિાનુરં કહુરં હતુરં, પણ ઊંઘ આિી ગઈ,’’ ‘‘િધારરે  જમાયુરં, તરેથી 
પરેટમારં દુખરે છરે,’’ એ અનરે એિારં િાકયો પર મનરે વતરસકાર છરે; કારણ કરે એ 
પ્રમાણરે બોલિામારં બોલનારનુરં કતૃ્કતિ વતરોકહત થાય છરે. વચ. નૃવસરંહપ્રસાદ-
નરે તો મેં એિી જ ટરેિ પાડી છરે, કરે કદાવપ સહભરેદ કરે અકમ્કક કક્યાપદનો 
ઉપયોગ કરીનરે પોતાનુરં કતૃ્કતિ છુપાિિુરં નહીં. એ તો ‘‘મારા પગની ઠોકર 
િાગિાથી શાહી ઢોળાઈ ગઈ,’’ એટલુરં પણ કહરેિાનરે બદલરે એમ કહરેશરે, કરે 
‘‘નીચુરં જોયા િગર હુરં ચાલયો, અનરે તરેથી પગની ઠોકર મારીનરે મેં શાહી 
ઢોળી.’’ મરંત્ો જ્ાનમારં પ્રતીત થાય, એમ કહરેિામારં તો છરેક જ અથ્કશતૂનયતા છરે; 
કારણ કરે લોટો પડરે છરે, એમ કહરેિામારં દૃવષ્નોએ આધાર છરે, પણ મરંત્ો પ્રતીત 
થાય છરે, એમ કહરેિામારં કશાનો નથી.

િરેદ અનાકદ છરે, ઈશ્વરરૂપ છરે, િગરેરરે  વનદદેશો સરંબરંધી િધારરે  લખિુરં પડરે 
તરેમ નથી. મેં તમનરે ઋગિરેદના કરેટલાએક મરંત્ોના અથયો કરી બતાવયા છરે, અનરે 
પ્રો. વજવનસિાલરેનારં િરેદ સરંબરંધી ભાષણો તમરે િારંચયારં છરે, એટલરે આિારં િચનો 
સારંભળીનરે તમનરે હસિુરં આિિાનો જ સરંભિ છરે.

કાનતરે, િરેદના અનાકદતિ અનરે વનતયતિ સરંબરંધી નીચરેની દલીલ ગોયા 
હસિાની દિા હોય એમ તમનરે નથી લાગતુરં ? ‘‘અત્રે આ બધુરં કદઙમાત્ 
કહી જિાની એટલી જ મતલબ છરે, કરે િરેદમરંત્ોનરે જરા પણ ફરેરફાર થયા 
વિના અમુક ઉચચાર સકહત અનરંત યુગો સુધી (!) જાળિી રાખિા જ રે પ્રયતન 
બ્ાહ્મણોએ કયયો છરે, તરે ઉપરથી ખરરેખર તરેનુરં અનાકદતિ અનરે વનતયતિ સિત: 
(!!) વસદ્ થાય.’’ બ્ાહ્મણોએ અનરંત યુગો સુધી પ્રયતન કયયો, માટરે તરેઓ પણ 
હુરં ધારરં  છુરં, કરે અનાકદ અનરે વનતય હશરે જ ! પણ પાછલા િાકયની આગળ આ 
તો કશા કહસાબમારં નથી. ‘‘તથા આજ રે પણ આખી નરે આખી લક્ાિવધ શ્રલોકો 
જ રેટલી સરંકહતાઓ આ બધી યુવકતપ્રયુવકત સકહત, તથા કહરેિામારં આિશરે તરે 
અરંગો અનરે ભાષ્ય સકહત પણ િરેદીઆ 20-25 િષ્ક ગાળીનરે ભણરે છરે, તથા 
કરંઠરેથી જ (!) કડકડાટ બોલી જાય છરે, એ િરેદધમ્કનુરં માહાતમય અનરે બળ 
સહજમારં બતાિી શકરે.’’ કાનતરે, િરેદધમ્કનુરં માહાતમય અનરે બળ, કરે િરેદીઆની 
સમરણશવકતનુરં માહાતમય અનરે બળ ?
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વપ્રયરે, તમનરે નયાયશાસ્ત્રનુરં સમરણ છરે ? સાધયસિીકારનારં ઉદાહરણો 
િારંચયારં છરે ? નીચરેનુરં ઉદાહરણ ઘણુરં સારરં  માલતૂમ પડશરે. ‘‘દરેશમારં સિ્ક સથળરે 
પ્રચવલત િરેદરાવશના સિ્કમાનય અથ્ક કરનાર, િરેદિરેદારંગાકદપારગ, સાયણા-
ચાય્કના અથ્ક ખોટા, અનરે પાશ્ાતય પરંકડતોએ સિલપ સામગ્ીથી અનરે અમુક 
કલપનાનરે સમવથ્કત કરિા દરેશકાલાકદસરંસકારિશાત્ કલપરેલા અથ્ક તરે ખરા !!’’ 
કાનતરે, પાશ્ાતયોમારં દોષ હોય જ નહીં, એમ હુરં માનતો નથી; પણ આિી રીતરે 
કશારં પ્રમાણ બતાવયા િગર માત્ શબદચછલથી તરેમનરે દતૂવષત ઠરાિિા, એ મનરે 
છરેક જ નહીં છાજતુરં લાગરે છરે.

કાનતરે, િરેદના દરેિોના સિરૂપ સરંબરંધી પ્રો. મવણલાલ લખરે છરે, તરે ફરી 
ફરીનરે િારંચજો. તરેમારંથી તમનરે ઘણી નિી માકહતી મળશરે. તમરે એટલુરં પણ જોઈ 
શકશો, કરે જયારરે  જયારરે  પ્રો. મવણલાલ પાશ્ાતય વિવિાનોનરે અનુસરરે  છરે, તયારરે  
સતયનરે જ અનુસરરે  છરે.

આ સથળરે એક સમરણ આપુરં છુરં. છવિીશમરે પાનરે જ રે ઋગમરંત્ો પતૂિા્કપર 
જતૂનાનિા હોિાનો સરંભિ છરે, એમ લખયુરં છરે, તરે આગળ જ રેનરે અનાકદ અનરે 
વનતય કહા છરે, તરે જ સમજિા; અનરે તરેત્ીશમરે પાનરે જ રે ઋકસરંકહતા ઉપરથી 
આયયોના સુધારાનુરં અનુમાન કરરેલુરં છરે, તરે પણ એ જ. કાનતરે, અનાકદ અનરે 
વનતય મરંત્ો અમુક રૂપમારં ગોઠિાઈનરે અનાકદ કાલ સરંબરંધી અથ્કબોધ કરતા 
હશરે, કરે અમુક વનવશ્ત કાલ સરંબરંધી ? અથિા એમ બનરે, કરે પ્રો. મવણલાલ 
આય્ક લોકોની કોઈ અમુક કાલની વસથવતનરે નહીં, પણ અનાકદ અનરે વનતય 
વસથવતનરે ઉદ્ રેશીનરે બોલતા હોય ? તમનરે કરેમ લાગરે છરે ?

છરેિટરે, આય્ક શબદના ઉપયોગમારં પ્રો. મવણલાલ જ રે ઘોટાળો કરરે  છરે, તરે 
ઉપર તમારરં  ધયાન માત્ ખેંચીનરે પત્ પતૂણ્ક કરરં  તો કરેમ ? ઋતુ કરેિી લાગરે છરે 
? પ્રકૃવત તો સારી છરે ? પ્રો. મવણલાલની તકરારમારં કુશળતાની િાત કરશો 
પણ નહીં, અનરે પતૂછશો પણ નહીં ? મારરે  તો બધા વસદ્ારંતનો સાર તમારી 
કૃપાદૃવષ્મારં જ સમાયરેલો છરે. किं बहुना ?

તમારો સનરેહાધીન,
ક્ધનત

p



રત્ર-4 :

સરિ્ય ક્ધનતે,

આ િખતનુરં તમારરં  પત્ ઉતિરેજક ન હોત, તો ખરરે  જ હુરં ધીરજ છોડી 
દરેત. મારાથી વસદ્ારંતસાર સરંબરંધી તો શુરં, પણ કશા સરંબરંધી લખાત નહીં. 
લારંબા િખતની આશાનરે હુરં  અરંત:કરણમારંથી ઉખરેડી નારંખત; અનરે ઉવિ રેગની 
ધતૂનમારં સ્ત્રીઓની વનદ્કયતા ઉપર એકાદ વનબરંધ પણ લખી પાડત. પણ તમરે 
મનરે આશ્વસન આપીનરે ઉપકૃત કયયો છરે.

પ્રથમ તો વપ્રયરે, પ્રો. મવણલાલ ત્ીજા પ્રકરણમારં િરેદની અરંદર દરેિોની જ 
સતુવત છરે એમ કહરે છરે, એિુરં તમારા મનમારં રહુરં હોય, તો તરેની સાથરે ચોથા 
પ્રકરણનો આરરંભ સરખાિજો. કારણ કરે અહીં તરે પોતાનો વિચાર ફરેરિી નારંખરે 
છરે, અનરે એિો વિલક્ણ વિચાર પ્રગટ કરરે  છરે, કરે મતૂળ ધમ્કભાિના સતુવતમય 
નથી, અનરે ‘‘ઈશ્વરભાિના આય્કધમ્કમારં કદાવપ વસથરતાનરે પામી નથી.’’ કાનતરે, 
લોકોનુરં અજ્ાન કરેટલુરં બધુરં છરે ! ધાવમ્કક લોકો વબચારા એમ સમજ રે છરે, કરે પ્રો. 
મવણલાલ તરેઓ જ રેનરે ઈશ્વર અનરે ધમ્ક માનરે છરે, તરેમનુરં જ પ્રવતપાદન કરરે  છરે. 
એિુરં કશુરં નથી. પ્રો. મવણલાલનરે ‘‘હરે ભગિન્’’ એિા ઉદગારો ‘પશુબુવદ્ની 
પરાકાષ્ઠા’ લાગરે છરે. ધાવમ્કક લોકો વબચારા સમજતા નથી, કરે જ રે સુધારાિા-
ળાઓનરે તરેઓ નાવસતક કહરે છરે, તરેઓ તો તરેમના ઈશ્વરનરે માનરે છરે; પણ જ રેનરે 
તરેઓ પરમ ધાવમ્કક ગણરે છરે, તરે પ્રો. મવણલાલ જ તરેમના હૃદયની વપ્રયતમ 
આસથા વનમતૂ્કળ કરિાનરે મથરે છરે. તરે કહરે છરે, કરે ‘‘ઈશ્વરભાિના આય્કધમ્કમારં 
કદાવપ વસથરતાનરે પામી નથી.’’ કદાચ પુસતકોમારં વસથરતાનરે નહીં પામી હોય, 
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પણ લોકોનારં હૃદયમારં તો પામી છરે. આપણા સરલ અનરે ધાવમ્કક લોકો તો 
િરેદારંતમારં પણ ઈશ્વરભાિના જ છરે, એમ ધારરે  છરે; અનરે એટલુરં સમજીનરે, એમ 
કહરેિામારં કરેટલો ઘાતક અથ્ક સમાય છરે, તરે જોઈ શકતા નથી.

પણ પ્રો. મવણલાલનરે િરેદમારં જ રે છરે તરે બતાિિાનો નહીં, પણ તરેમના મત 
પ્રમાણરે જ રે હોિુરં જોઈએ, તરે બતાિિાનો આગ્હ છરે. મેં િરેદનો બહુ અભયાસ 
તો કયયો નથી, પણ પ્રો. મવણલાલ જ રેનરે ‘‘િરેદરાવશના સિ્કમાનય અથ્ક કરનાર, 
અનરે િરેદિરેદારંગાકદ પારગ’’ કહરે છરે, તરે સાયણાચાય્કની મદદથી હુરં  થોડાઘણા 
મરંત્ો સમજી શકયો છુરં. એમારંથી કરેટલાએક નીચરે ટારંકી બતાિુરં છુરં, જ રે પરથી 
તમનરે માલતૂમ પડશરે, કરે િરેદમરંત્ના આવધભૌવતક, આવધદૈવિક અનરે આધયા-
વતમક અથયોની િાત, જ રે સારંભળતારં જ અશકય અનરે ખોટી લાગી શકરે, તરે 
વબલકુલ ખોટી છરે.
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अहितसयं्तयं चििाघृणे पूषनिाना् िोि् ।
पणेश्चिकवि म्रिा मनः ।।

सा्णभाष् : िे आघृण आग्तिीप्े पूषन् अहितसन्तयं चि्त् िा्तुमचनच्छन्तमहप 
पुरुषयं िाना् असमद्ानार्थं िोि् । प्ेर्ा पणेश्चिविणणजोहप वाधुधुहषकस् लुबधस्ाहप 
मनो हृि्यं हव म्रि । िानार्थं मृिूकुरु ।।

સરલ પ્રાકૃત :  અનરે જ રે આપરે નહીં, તરેનરે પણ, હરે પતૂષન્ ! તુરં દાન 
આપિાનરે પ્રરેર : લોભીનુરં હૃદય નરમ કર.

परर ्तृयंचध पणीनामार्ा हृि्ा कवे ।
अर्ेमसमभ्यं रयंघ् ।

सा्णभाष् : िे कवे प्ाज्ञ पूषन् पणीनायं वणणजायं लुबधानायं हृि्ा िि्ाचन 
कहिनान्ार्ा । सूक्मलोिाग्ो िण्ड: प््तोि इत्ारेह्त िाख्ा््ते । ्त्ा परर ्तृकनध 
। पररहवध् । हृद्ग्तयं काहिन्मपन्ेत्र्धु । अर्ानन्तरमीमनोनपणीनसमभ्यं रनध् । 
वशीकुरु ।।

સરલ પ્રાકૃત : હરે ડાહા પતૂષન્, તારા હવથયારથી લોભીઓનારં હૃદય 
િીંધી નારંખ તરેઓનરે અમારરે  તાબરે કર. 
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पूषणयं नव अजाचिमुप स्तोषाम वाणजनयं ।
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सवसु्यो जार उच््ते ।।
सा्णभाष् : अजाचियं ्छागवािनयं वाणजनमन्नवन्तयं बलवयं्तयं वा पूषणयं पोषिं 

िेवयं नु अद्ोप स्तोषाम । उपस्तवाम । ्: पूषा सवसुरुषसो जार उपपह्तररत्ुच््ते ्तयं 
पूषणचमत्नव्: ।।

સરલ પ્રાકૃત : ચાલો આપણરે પુષન્ની પ્રશરંસા કરીએ, બકરો તરેનુરં િાહન 
છરે, તરે અન્નનો દરેનાર છરે લોકો તરેનરે પોતાની બહરેનનો (ઉષાનો) જાર કહરે છરે.

મરંડલ 7 : સતૂકત 86

न स सवो िक्ो वरुण ध्ुह्त: सा
सुरा मन्ुहवधुभीिको अचिह्त: ।।

सा्णभाष् : िे वरुण स सवो िक्: पुरुषस् सवभू्तयं ्तद्बलयं पापप्वृ्तौ कारणयं 
न भवह्त । किं ्ताहिधु ध्ुह्त: कसर्रोतपह्तसम् एव चनचमधु्ता िेवगह्त: कारणम् ।। सा ि 
ध्ुह्त: वक््माणरूपा । सुरा प्मािकाररणी मन्ु: क्ोधचि गुवाधुहिहवष्: सन्ननर्धुिे्तु: 
। हवभीिकोद्ू्तसाधनोक्: । स ि द्ू्तेषु पुरुषयं प्ेर्न्ननर्धुिे्तुभधुवह्त । अचिह्तरज्ञान-
महववेककारणम् ।।

સરલ પ્રાકૃત : હરે િરણ, એ મારી પોતાની શવકતથી નથી થયુરં. નસીબ, 
મકદરા, ક્ોધ, (જતૂગટરે રમિાના) પાસા, અનરે અવિચારીપણાથી એ થયુરં છરે.

મરંડલ 10 : સતૂકત 119

इह्त वा इह्त मे मनो गामचियं सनु्ाचमह्त ।
कुहवतसोमस्ापाचमह्त ।।

सा्णभाष् : इह्त वा इह्त खक्वत्ेवयंप्कारेण मे मिी्यं मनो व्तधु्ते । गामचियं 
ि सनु्ायं स्तो्तृभ्: प््च्छामीह्त ।। इह्त शबिो िे्तौ । ्समातकुहवद्बहुवारयं सोमस् 
सोममपायं पी्तवानकसम ।।

સરલ પ્રાકૃત : મનરે એમ થાય છરે, કરે ગાય અનરે ઘોડો આપી દઉં. કારણ 
કરે મેં સોમ બહુ પીધો છરે.

प्वा्ता इव िोध्त उनमा पी्ता अ्यंस्त ।
कुहवतसोमस्ापाचमह्त ।।

सा्णभाष् : िोध्तोभृशयं कमप्माना वा्ता इव वा्वो ् र्ा वृक्ािीन्ुद्च्छन्ते 
्तवितपी्ता सोमा मा मायं प्कषषेणोि्यं स्त । उद्च्छन्ते ।। ्समाद्बहुवारयं सोममपाम् ।।

સરલ પ્રાકૃત : જ રેિી રીતરે પિન (િૃક્નરે) ખેંચી જાય, તરેિી રીતરે પીધરેલો 
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સોમ મનરે ખેંચી જાય છરે : કારણ કરે મેં સોમ બહુ પીધો છરે.

ियं्ताियं पृणर्वीचममायं चन िधानीि वेि वा ।
कुहवतसोमस्ापाचमह्त ।।

सा्णभाष् : िन्तेह्त सयंभावना्ाम् । सयंभाव्ाम्े्तिनुजानाचम वा । किं ्त्त् । 
अिचभमायं पृणर्वीचमि वान्तररक्े चनिधाचन । इि वा द्ुलोक इह्त िस्तेन चनहिधुशह्त ।।

સરલ પ્રાકૃત : ખરરે , મનરે એમ થાય છરે, કરે પૃરિીનરે હુરં  અહીં મતૂકી દઉં : 
કારણ કરે મેં સોમ બહુ પીધો છરે.

વપ્રયરે, આ છરેલો મરંત્ િારંચતારં પ્રો. મવણલાલના એક અદભુત વિચારનુરં 
સારરં  સમથ્કન થશરે ! તરે કહરે છરે, ‘‘સોમાકદ પાન પણ એિા જ આશયિાળારં 
છરે. સોમ, અમૃત, દરેિતાનો જ પીિાનો પદાથ્ક પીધાથી બ્ાહ્મણોનારં આરંતર 
ચક્ુ ખતૂલી જતારં, અનરે તરેમનરે દરેિતાઓ પ્રતયક્ થઈ ફલ આપતા, તથા તરેઓ 
અમરતિ પામતા. આજ પણ ફકીર, યોગી, ઇતયાકદ મસત જ્ાનીઓમારં 
હાશીશ, ગારંજો, ભારંગ, ઇતયાકદ માદક, અનરે તરેથી ઇવનદ્રયો તથા મનની કોઈ 
વિલક્ણ પ્રતયગદૃવષ્ કરાિિાનરે સમથ્ક પદાથયોનુરં સરેિન પ્રચવલત જ છરે.’’ અહા 
! કાનતરે, જો સોમ પીિાથી અમરતિ પમાતુરં હોય, તો હુરં  કાલરે જ સોમિવલ 
શોધિા નીકળી પડુરં ! ગારંજો, ભારંગ, િગરેરરે  પદાથયો પ્રતયગદૃવષ્ કરાિિાનરે 
સમથ્ક હોય, તો પછી શુરં જોઈએ ? નશો પણ થાય, અનરે ધમ્ક પણ સચિાય. 
પણ વપ્રયરે, આમ લખિામારં પ્રો. મવણલાલની જરૂર સરતચતૂક થઈ હશરે. માદક 
પદાથયોથી બુવદ્ વનમ્કલ થતી નથી, પણ ભ્રવમત થાય છરે. ઉપરના જ મરંત્મારં 
સોમ પીિાથી ઇનદ્રના મનનુરં ઠરેકાણુરં રહુરં નથી, એમ તમનરે જણાશરે; કારણ કરે 
તરે પૃરિીનરે આમ ફેંકી દઉં કરે તરેમ ફેંકી દઉં, એિો વિચાર કરરે  છરે. તમરે તો 
મહરેરબાની કરીનરે પ્રો. મવણલાલની િાત માની બરેસતારં નહીં, અનરે પ્રતયગદૃવષ્ની 
લાલચમારં ગારંજો પીિાની મતૂખ્કતા કરતારં નહીં. પ્રતયગદૃવષ્ થતી હશરે, તો તરે 
ફકીરો કરે યોગીઓની જ થતી હશરે. તમારી તો દૃવષ્ નાશ પામશરે. િળી, તમરે 
એટલુરં નથી જાણતારં, કરે આય્ક વસદ્ારંત પ્રમાણરે મહાપુરષો કરતા હોય, તરે તરેિા 
અવધકાર િગર કરિાની મના છરે ?

હુરં આશા રાખુરં છુરં, કરે તમરે ‘વસદ્ારંતસાર’ ધયાનથી િારંચશો. ખરા ફસાિરે 
તરેિા મુદ્ાઓ કરેિી રીતરે ઉડાિાય, એ શીખિાનરે એના જ રેિારં થોડારં જ પુસતકો 
ગુજરાતીમારં મળી શકશરે. પ્રો. મવણલાલ િરેદ અનરે ઉપવનષદો િચચરેભરેદ અનરે 
અભરેદના ધમ્ક િચચરેજ રે મોટામારં મોટો વિરોધ છરે, તરે ઉડાિી દરે છરે. િરેદમરંત્ોમારં 
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કોઈ કોઈ સથળરે એકરેશ્વરભાિના દરેખાય છરે ખરી, પણ ઘણરે ભાગરે તરેમારં દરેિ 
અનરેક છરે, એિુરં જ મત આપરેલુરં છરે. અનરે ઉપવનષદોમારં બ્હ્મની જ રે ભાિના છરે, 
તરેિી િરેદમારં કોઈ સથળરે પણ છરે, એમ બતાિિાનરે પ્રો. મવણલાલરે કશુરં પ્રમાણ 
આપયુરં નથી.

પણ હિરે જરા િરેદારંતની ખતૂબી જુઓ. ‘‘બ્હ્મ વિના આપણનરે બીજા 
કશાનુરં જ્ાન સરંભિતુરં નથી, બીજુ રં કશુરં છરે જ નહીં.’’ તરે છતારં ‘અનાકદ માયા’ 
છરે એમ કહુરં છરે. તયારરે  અનાકદ માયાનુરં જ્ાન તરે પણ બ્હ્મજ્ાન ? નયાયશાસ્ત્ર 
તો એમ બોલરે; પણ િરેદારંતનુરં કરંઈ કહી શકાય નહીં. િળી, ‘િાસતવિક સતિા 
જડ પદાથ્કમારં છરે નહીં, તરે સત્ પણ નથી, અસત્ પણ નથી, અવનિા્કચય છરે, 
માયા છરે;’ પણ ‘બ્હ્મ પોતરે જ એ રૂપરે ભાસરે છરે;’ માટરે એકરસટોટલના અમર 
અનુમાનસતૂત્ પ્રમાણરે બ્હ્મ પોતરે જ માયા રૂપરે ભાસરે છરે, એમ વસદ્ થાય. પણ 
બ્હ્મ પોતરે સિરેચછાથી માયા રૂપરે ભાસરે છરે ? પ્રો. મવણલાલ ના કહરેશરે; બ્હ્મનરે 
સિરેચછા નથી. તયારરે  શુરં મનુષ્યોના અજ્ાનનરે લીધરે તરેમનરે બ્હ્મ માયા રૂપરે ભાસરે 
છરે ? એમ પણ કહરેિાશરે નહીં, કારણ કરે પ્રો. મવણલાલના બીજા મત પ્રમાણરે 
અજ્ાન માયા છરે, અનરે માયા માયાનુરં કારણ હોઈ શકરે નહીં. તયારરે  જીિ 
માયાના સિરૂપમારં ગતૂરંચિાિાનુરં પ્રો. મવણલાલ લખરે છરે તરે પરથી, અનરે માયા 
બ્હ્મનો ભાસ છરે એિુરં સમજિાથી, તો બધુરં આળ બ્હ્મનરે વશરરે  આિશરે, એિી 
ધાસતી લાગરે છરે. એટલુરં સપષ્ છરે, કરે માયા બ્હ્મથી સિતરંત્ હોય, તો જ બ્હ્મનરે 
પણ પોતાનરે રૂપરે, માયા રૂપરે, જડ રૂપરે, દરેખાડી શકરે; અનરે માયા માત્ બ્હ્મનો 
ભાસ હોય, તો મનુષ્યોની બુવદ્મારં એ ભાસ ઉતપન્ન કરનાર બ્હ્મથી કોઈ 
વભન્ન િસતુ હોિી જોઈએ. એમ ન હોય, તો સમાધાનનો એક જ માગ્ક છરે; એ, 
કરે બ્હ્મ પોતરે જ લોકોનરે છરેતરિાનરે માયા રૂપરે ભાસરે છરે, અનરે પ્રો. મવણલાલના 
કહરેિા પ્રમાણરે અનાકદ કાલથી ભાસરે છરે !

પણ ખરી કફલસતૂફી ભાષામારં જ રહરેલી છરે, અનરે ભાષાથી જ િરેદારંતનુરં 
પકરપતૂણ્ક ખરંડન થઈ શકરે છરે. નૈયાવયકો ભાષા સમજ રે છરે, અનરે તરેથી તરેઓ 
પોતાના સપ્ત (એક નહીં પણ અનરેક) પદાથયોમારં સામાનય અનરે વિશરેષ બન્નરેનરે 
ગણરે છરે; તથા એ બન્નરેની વયાખયામારં अ्म् અનરે असमा्त्, एक અનરે अनेकानुग्त, 
એિા શબદો િાપરરે  છરે. વિચારશો તો તમનરે જણાશરે, કરે જયારરે  જયારરે  સિ્ક એક 
છરે, એમ કહરેિામારં આિરે, તયારરે  તયારરે  એક હમરેશારં સામાનય હોઈનરે તરેની સતિા 
કાલપવનક હોય છરે; સિ્કની સતિા જ િાસતવિક હોઈ શકરે. સિ્ક મનુષ્યો પ્રાણી 
છરે, એ િાકયમારં પ્રાવણતિ સામાનય છરે; એક છરે, અનરે અનરેકાનુગત છરે; અનરે 
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તરેથી મનુષ્યોની જ િાસતવિક સતિા છરે: પ્રાવણતિ માત્ કાલપવનક છરે, િસતુતાએ 
તરેની સતિા જ નથી. દુવનયામારં प्ाणी જ રેિુરં કશુરં છરે જ નહીં, प्ाणीओ જ છરે. એ જ 
પ્રમાણરે બધા ધાતુઓ તત્િો છરે, એ વનદદેશમારં ધાતુઓની જ િાસતવિક સતિા 
છરે; તત્િ એ િગ્ક સામાનય અનરે કાલપવનક છરે. ्त्त् तवम् अणस, स: अिम्, િગરેરરે  
પ્રચવલત િરેદારંતિાકયોમારં ત્ણ પુરષોનો ઉપયોગ પણ એ જ િાત વસદ્ કરરે  છરે.

કાનતરે િાકયોનો ખરો અથ્ક સમજિો, એ સહરેલી િાત નથી. પહરેલારં તો 
એટલુરં મનમારં પક્ ુરં ઠસાિુરં જોઈએ, કરે જ રેટલારં સામાનય અનરે િગ્કનારં નામ છરે, 
તરેનરે પ્રવતરૂપ િસતુઓ છરે જ નહીં. ‘દામોદર મનુષ્ય છરે’, ‘આ પદાથ્ક કપાટ 
છરે’, એ િાકયોમારં ‘દામોદર’ એ ‘મનુષ્ય’થી અવધક અનરે ‘આ પદાથ્ક’ ‘કપાટ’. 
થી અવધક છરે, એટલુરં જ નહીં; પણ મનુષ્ય અનરે કપાટની િાસતવિક સતિા છરે 
જ નહીં. ‘મનુષ્ય’ એ માત્ કલપના છરે, સામાનય છરે. દુવનયામારં મનુષ્યો જ છરે, 
અનરે દરરેક મનુષ્યમારં ‘મનુષ્યની’ એ સામાનય કલપનાના કરતારં કરંઈક વિશરેષ 
ગુણો હોય છરે. તરેમજ ‘કપાટ’ દુવનયામારં છરે જ નહીં, કપાટો જ છરે; અનરે દરરેક 
કપાટમારં ‘કપાટ’ની સામાનય કલપનાના કરતારં કારંઈક વિશરેષ ગુણો છરે. દરરેક 
અથ્કિાળા િાકયમારં આ પ્રમાણરે સામાનય અનરે વિશરેષનો સરંબરંધ બતાિરેલો 
હોય છરે; િરેદારંતના અથ્કમારં પકરપતૂણ્ક અભરેદ હોય, તો િાકય બોલી શકાય જ 
નહીં. પ્રો. મવણલાલ પ્રો. મવણલાલ છરે, એમ બોલિામારં કશો અથ્ક નથી. પ્રો. 
મવણલાલ નાગર છરે, પરંકડત છરે, કવિ છરે, િગરેરરે  િાકયોમારં અથ્ક છરે; પણ તયારરે  
નાગર, પરંકડત, કવિ, એ સામાનય છરે; તરેમની િાસતવિક સતિા નથી. ઉદ્ રેશય 
અનરે વિધરેયમારં પતૂણ્ક અભરેદ હોય, તો વનદદેશ ન જ થઈ શકરે. વસકરંદર કફવલપનો 
પુત્ છરે, એમારં પતૂણ્ક અભરેદ નથી. જીિ બ્હ્મ છરે, એમ જીિ અનરે બ્હ્મ િચચરે 
પતૂણ્ક અભરેદ હોય, તો બોલી જ ન શકાય. જો બોલાય, તો જીિ બ્હ્મ છરે, એમ 
અમુક અથ્કમારં સમજાિાની સાથરે, અમુક અથ્કમારં જીિ બ્હ્મ નથી, એમ પણ 
સતૂવચત થાય છરે. अ क છરે એનો અથ્ક હરેગલ પોતાના નયાયમારં अ क નથી, એિો 
પણ કરરે  છરે, તરે આ જ શ્રેણીએ.

િધારરે  ઊંડા ઊતરીનરે જોશો, તો જાણશો, કરે ‘એક’નો વિચાર પણ 
સામાનય છરે; અનરે એક, એક, એક, એ પ્રમાણરે અનરેક ઉપરથી ઉતપન્ન થાય 
છરે. એ પ્રમાણરે, ‘સિ્ક બ્હ્મ છરે,’ એ િાકયનો એ જ અથ્ક થાય, કરે બ્હ્મ એ 
સિ્કથી ઊંચી અનરે વિસતૃત જાવત છરે; ‘સિ્ક બ્હ્મ છરે,’ એ િાકય ‘સિ્ક પદાથ્ક 
છરે,’ એના જ રેિુરં જ છરે.
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ભાષાથી જ જ રે બીજા પ્રશ્રનો ઉદભિરે છરે, તરેનુરં હાલ માત્ સતૂચન કરરં  છુરં. 
‘બ્હ્મ ભાસરે છરે,’ એ િાકય સમજિા નરે કોણ ભાસરે છરે, કરેિરે રૂપરે ભાસરે છરે, 
કોનરે ભાસરે છરે, અનરે શાથી ભાસરે છરે, એ ચાર પ્રશ્રનો કરિા જોઈએ; અનરે તરેના 
જિાબ દરેિાનુરં કામ સહરેલુરં નથી. બ્હ્મ વનગુ્કણ છરે, અનરે માયા અજ્ાનનુરં અનાકદ 
કારણ છરે, એ ધયાનમારં રાખીનરે પ્રયતન કરી જોજો; અનરે એિી વસથવતમારં કશુરં 
જ્ાન સરંભિરે કરે કરેમ, તરેનો વિચાર કરજો. તમનરે લાગશરે, કરે બ્હ્મજ્ાન હાશીશ, 
ભારંગ, કરે ગારંજાની મદદ િગર પ્રાપ્ત થાય તરેિુરં નથી.

કાનતરે, િરેદારંતનો આ પહરેલો પાઠ મનરે તો બહુ આકરો પડરે છરે. તમરે શુરં 
ધારો છો ? િરેદારંત બધુરં આિુરં જ હોય, તો વશયાળામારં તમારી શગડીની 
અરંદર તરેનો ઉપયોગ કરિાનુરં ઠીક નથી લાગતુરં ? કરે તમારરે  તરેનો તાપ પણ 
નહીં જોઈએ ?

હાલ આટલુરં લખીનરે સરંતોષ માનુરં છુરં. મારા મનમારં ગમરે તરે છરે; પણ તમરે 
અવિનયનો આરોપ ન મતૂકી શકો, તરેટલા માટરે લખુરં છુરં, કરે હુરં  શરંકરાચાય્ક કરે 
બીજા કોઈ મહાતમાનરે જતૂઠા પાડિાનો દાિો કરતો નથી. િરેદારંત કદાચ ખરરં  
હશરે, તો પ્રો. મવણલાલ બતાિરે છરે, તરેથી વભન્ન હશરે.

આ પત્ોમારં તો હુરં  િરેદારંત સરંબરંધી નહીં, પણ પ્રો. મવણલાલના િરેદારંત 
સરંબરંધી જ બોલિાની કહરંમત ધરરં  છુરં; અનરે ઈશ્વરનરે માટરે બોલુરં છુરં, એ વિચારથી 
જ તરે કહરંમત ટકી શકરે છરે. ઈશ્વરની વિરદ્ બોલિાની બીજા કરેમ કહરંમત ધરતા 
હશરે, એ સરંબરંધી કોઈ િાર આશ્ય્ક થાય છરે; અનરે એ આશ્ય્કમારં એક અપતૂિ્ક 
કલપના જનમરે છરે. પુરાણ કહરે છરે, કરે કલકી અિતાર અનરે અધમ્કનો ઉચછરેદ 
થિાનો છરે. િરેદારંતનરે ઈશ્વર કરે ઈશ્વરાિતાર પર શ્દ્ા નથી; પણ િરેદારંત ધારરે  છરે, 
કરે અિતાર ‘કહરેિાતા’ સુધારાનો કરે એિી કોઈ િસતુનો ઉચછરેદ કરશરે. કાનતરે, 
એમ ન બનરે, કરે ભગિાન્ કલકી આયા્કિત્કમારંથી લોકોનરે ભમાિનાર અનરે ખરી 
ધાવમ્કક શ્દ્ાનો સરંહાર કરનાર િરેદારંતીઓનો જ સરંહાર કરરે  ?

વિ. તમારો સનરેહાધીન,
ક્ધનત

p
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સરિ્યતમે,

હૉબસ નામરે એક ઇંગ્રેજ કફલસતૂફરે હસિુરં આિિાનારં કયારં કારણો છરે, 
તરેનુરં એક સથળરે વનરૂપણ કયુું છરે. ગુજરાતીમારં તરેિુરં વનરૂપણ કરિાની કોઈનરે 
ઇચછા થાય, તો વસદ્ારંતસાર બહુ ઉપયોગી થઈ પડરે; કારણ કરે તમરે જોશો, કરે 
તરેમારં હસિુરં આિરે એિા વિચારોની ઘણી જાવતઓનો સમાિરેશ થાય છરે. ચોથા 
પ્રકરણની શરૂઆતમારં આપરેલી નીચરેની ટીપ વિચારો :

‘‘આ ઉપરથી સમજી શકાશરે કરે ગીતા, સતૂત્, ઉપવનષદ્, આકદના ધારીએ 
તરેટલા અથ્ક હોિાનો સરંભિ છરે. સિતરંત્, સિાભાવિક, યથાથ્ક અનરે સરલ અથ્ક 
કકયો છરે, તરે જાતરે સરંસકૃત જાણી, બધા ગ્રંથો િારંચી, વિચાયા્ક વિના વનશ્યમારં 
આિી શકરે નહીં. અથા્કત્, અમુક મતમતારંતરનો આગ્હ કરી, અમુક િાકયનો 
અથ્ક અમુક જ છરે, એમ િઢિુરં વયથ્ક છરે. જ રે અથ્કથી ઘણારંમારં ઘણારં િાકયો 
મચડ્ા વિના સરલ રીતરે સમજાઈ જતારં હોય, અનરે યુવકતમાત્થી જોતારં 
પણ જ રે અથ્ક સરંગત લાગતો હોય, તરે જ ખરો અથ્ક, ધમ્ક, એમ વનયમ રાખી 
વિચારિુરં ઠીક પડરે છરે.’’

કાનતરે, આ િાકયસમતૂહનરે તમરે વિચાર કહરેશો કરે સિપન ? શુરં દુવનયામારં 
કોઈ પણ બોધ માટરે લખાયરેલા િાકયના ધારીએ તરેટલા અથ્ક હોઈ શકરે ? 
ઘણા અથ્ક નીકળી શકરે, એટલો જ ચમતકાર બતાિિાનરે િાકયો લખી કરે બોલી 
શકાય, એ માનય છરે; પણ તરેિારં િાકયનો ઉદ્ રેશ બોધનો હોતો નથી. બોધનરે 
માટરે લખાયરેલારં કરે બોલાયરેલારં િાકયોનો તો એક જ અથ્ક હોિો જોઈએ, એટલુરં 
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પણ શુરં કહરંદુસતાનના કફલસતૂફોનરે હજી શીખિિુરં પડરે તરેમ છરે ? નહીં. કારણ 
કરે પછીના જ િાકયમારં પ્રો. મવણલાલ અમુક સિતરંત્, સિાભાવિક, યથાથ્ક અનરે 
સરલ અથ્ક હોિો જોઈએ, એમ સતૂવચત કરરે  છરે. (પહરેલુરં િાકય સિપનમારં જ 
લખાયરેલુરં !) અફસોસ માત્ એટલો જ છરે, કરે જ રે અથ્ક હોિો જોઈએ, અનરે 
શોધિો જોઈએ, તરેનરે પ્રો. મવણલાલરે આપરેલારં બધારં વિશરેષણો અયોગય છરે. 
અથ્કમારં બરે પ્રકારરે  સિતરંત્તા લાિી શકાય; અનરે બરંનરે પ્રકારરે  સિતરંત્તા લાિિી 
એ અવનષ્ છરે. એક પ્રકાર એ, કરે શબદ તરફ જોયા િગર ગમરે તરે અથ્ક કરિો. 
એિા અથ્કનરે સિતરંત્ કહી શકાય, પણ તરે આપરેલા િાકયનો અથ્ક ન હોિાથી 
અવનષ્ છરે. બીજો પ્રકાર એ, કરે બીજા માણસોએ અથ્ક બતાવયો હોય, તરેથી 
વભન્ન બતાિિો; એિા અથ્કનરે પણ સિતરંત્ કહી શકાય, પણ જો પહરેલારંના 
માણસરે ખરો અથ્ક બતાવયો હોય, તો તરે અવનષ્ જ છરે. કાનતરે, પ્રો. મવણલાલરે 
ઉવદ્ષ્ અથ્કની જ સપૃહા રાખિી જોઈતી હતી; સિતરંત્ની નહીં.3* ‘સિાભાવિક’ 
એટલરે કરેિો અથ્ક તરે હુરં  સમજતો નથી; કદાચ તરેનો અથ્ક ઉવદ્ષ્ એમ જ હશરે. 
અથ્કનરે યથાથ્ક કહરેિો એ તો સારંભળતારં જ વનરથ્કક લાગરે છરે; અનરે અથ્ક સરલ 
હોય તરે જ ઇષ્ છરે, એમ કહરેિુરં વિિરેકરકહત છરે. વપ્રયરે, યતૂરપ અનરે અમરેકરકામારં 
પ્રવસદ્ થયરેલા સરંસકૃત ભાષાના પ્રોફરેસરનરે અથ્કનરે આપિા યોગય એક પણ 
વિશરેષણ મળરે નહીં, એ કરેમ મનાય ? (માટરે મનરે તો લાગરે છરે, કરે બીજુ રં િાકય 
પણ સિપનમારં જ લખાયરેલુરં !) હિરે પાછા પ્રો. મવણલાલ બીજી બાજુ તરફ 
િળરે છરે, અનરે મેં ઉપર કહુરં, કરે િાકયનો એક જ અથ્ક હોિો જોઈએ, એટલુરં 
પ્રો. મવણલાલ જાણરે છરે, તરે ખોટુરં પાડરે છરે; કારણ કરે સરંસકૃત જાણી, બધા ગ્રંથો 
િારંચી, અનરે વિચાર કયા્ક પછી પણ જો એક ખરો અથ્ક મળી શકરે, તો ‘‘અમુક 
મતમતારંતરનો આગ્હ કરી, અમુક િાકયનો અથ્ક અમુક જ છરે, એમ લડિુરં 
વયથ્ક’’ શા માટરે ? (એ િાકય પણ સિપનમારં જ લખાયરેલુરં !) અનરે તોપણ ફરીનરે 
ચોથા િાકયમારં આગલા િાકયનુરં ખરંડન કરિામારં આિરે છરે. કાનતરે, આિારં આિારં 
સથાનકોમારં તમરે કરે પ્રો. મવણલાલનરે અસાધારણ માન આપનાર કોઈ માણસ 
તરેનો શી રીતરે બચાિ કરી શકરે તરેમ છરે ? હુરં  તો તરેના પર વિચાર કરતારં 
સિપન ભોગિિાનો આરોપ મતૂકુરં છુરં; અનરે, – પણ તમારા જ રેિી સરલ હૃદયની 
બાલાની આગળ િધારરે  લખિુરં યોગય નથી.

જ્ાવતઓની ઉતપવતિ સરંબરંધી પ્રો. મવણલાલ જ રે વિચાર આપરે છરે, તરેની 

3 યોગય રીતરે બોલતારં તો અથ્કનરે ‘ખરો’ કરે ‘ઉવદ્ષ્’ કહરેિો એ પણ વનષ્પ્રયોજન છરે; કારણ કરે 
જ રે અનુવદ્ષ્ અનરે અસતય છરે, તરેનરે આપરેલા િાકયનો અથ્ક જ કહી શકાય નહીં.
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ટીકા કરિાનુરં કામ મારરં  નથી. પાશ્ાતય સરંસકારિાળા લગભગ બધા ઇવતહાસ-
કો તમારી ખાતરી કરી આપશરે, કરે એ વિચારો ખોટા છરે. મારરે  એ પ્રશ્નમારં નહીં 
ઊતરિાનુરં એક બીજુ રં કારણ એ છરે, કરે ક્રેત્દોષ, િીય્કદોષ િગરેરરે  સરંબરંધી ચચા્ક 
તમનરે રચિાનો સરંભિ નથી. હુરં  માત્ એટલુરં જ કહરેિાની જરૂર ધારરં  છુરં, કરે 
મહાતમા બુદ્ના દયાળુ હૃદયનરે જ્ાવતઓના અવધકારથી અવતશય ત્ાસ થયરેલો; 
અનરે તરેના ચાકરત્મારં આપરેલારં વભન્ન વભન્ન જ્ાવતનારં સ્ત્રીપુરષોનારં આચરણ 
પરથી તમનરે ખાતરી થશરે, કરે ક્રેત્શુવદ્, િીય્કશુવદ્ અનરે આતમશુવદ્ સરંબરંધી 
પ્રો. મવણલાલની કલપના કરેિળ ખોટી છરે, એટલુરં જ નહીં, પણ પાપમય છરે.

આગળ ઉપર પ્રો. મવણલાલ કહરંદુઓની જ્ાવતઓનરે બીજા દરેશોના 
સારંસાકરક િગયો સાથરે સરખાિરે છરે; બધા દરેશોમારં અમુક પ્રકારની સીમા હોય 
છરે, એમ કહરે છરે; અનરે જણાિરે છરે, કરે ‘‘ જરૂર પડતારં એ સીમા તોડિામારં 
બાધ ગણાતો નથી, એટલુરં જ સવિશરેષપણુરં.’’ વપ્રયરે, એટલુરં જ સવિશરેષપણુરં 
! મનુષ્ય બધરે પ્રકારરે  પશુનરે મળતો આિરે છરે, માત્ તરેનામારં બુવદ્ છરે, એટલુરં 
જ સવિશરેષપણુરં. પ્રો. મવણલાલનુરં પુસતક મુદ્રાક્ર, શાહી િગરેરરે  સિ્કમારં પરમ 
મહત્િનારં પુસતકોનરે મળતુરં આિરે છરે, માત્ તરેની અરંદરના વિચારો ખોટા છરે, 
એટલુરં જ સવિશરેષપણુરં ! અહા કાનતરે, પ્રો. મવણલાલના મનનરે કયુરં સવિશરેષપણુરં 
ધયાનમારં લરેિા લાયક લાગતુરં હશરે ?

એક લીટી પછી જ જિાબ મળરે છરે. ‘‘કહરરે કડટી’’ અનરે ‘‘કડસેંટ’’નો જ રે 
મહાવનયમ લરેમાક્ક, ડાવિ્કન, હરેકલ િગરેરરેએ હાલ 15 (?) િષ્કથી દૃઢ કયયો છરે, 
તરે ઋવષઓનરે માલતૂમ હતો, એટલુરં જ નહીં, પણ તરેમણરે તરે વનયમ માણસની 
ઉન્નવત સાધિામારં િાપરી લીધો છરે.’’ વપ્રયરે, આિુરં સારંભળતારં કોનરે રોમારંચ નહીં 
થાય ? પ્રો. મવણલાલરે ‘‘કહરરે કડટી’ અનરે ‘‘કડસેંટ’’ના મહાવનયમનુરં સતૂક્મતર 
અધયયન કયુું હોત, તો તરે આમ બોલી શકત નહીં, સતૂક્મતર અધયયન નથી 
કયુું, એ િાત વસદ્ થઈ શકરે તરેમ છરે. તમારરં  જ ઇંવગલશનુરં એટલુરં તો જ્ાન છરે, કરે 
‘‘કહરરે કડટી’’ અનરે ‘‘કડસેંટ’’નો અથ્ક તમરે સમજી શકો. મહાવનયમ ‘‘કહરરે કડટી’’ 
કરે ‘‘કડસેંટ’’નો છરે જ નહીં: મહાવનયમ ‘‘ઇિોલયુશન’’નો–ઉદભરેદનો છરે. 
એ વનયમથી મનુષ્યજાવતની ઊતરતા જીિમારંથી ઉતપવતિ (કડસોટ) સમજાિી 
શકાય છરે; એ વનયમમારં સરંતવતનરે (કહરરે કડટી) પતૂિ્કજોના મુખય ગુણો પ્રાપ્ત થાય 
છરે, એ સતય ઉપનયાસ તરીકરે આિરે છરે. અહીં હુરં  તમનરે એ વનયમ સમજાિિા 
બરેસિાનો નથી. િીય્કશુવદ્ના વિચારમારં ઉદભરેદનો મહાવનયમ આિી શકરે, તો 
પછી શરેમારં શુરં નહીં આિરે શકરે, તરે કલપના થઈ શકતી નથી. ખોટુરં દરેશાવભમાન-
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વમરયાવભમાન તરે કાનતરે, આનુરં નામ.

વ્રતો સરંબરંધી કશુરં કહરેિાનો મનરે અિકાશ નથી.

પ્રો. મવણલાલ લખરે છરે, કરે ‘‘પરદરેશનુરં જ અનુકરણ કરિાનરે અધમ માગદે 
દોરનારી િાત એ થઈ છરે, કરે બ્હ્મચય્ક સચિાતુરં નથી.’’ વપ્રયરે, પરદરેશીઓ તો 
વબચારા આપણી પાસરે બાળલગ્નનો ઘાતક કરિાજ કઢાિિાનરે બનરે તરેટલો 
પ્રયતન કરરે  છરે, અનરે લોકોનરે અણગમતો એક કાયદો પણ તરેમણરે કાઢ્ો છરે, 
છતારં તરેમનો પ્રો. મવણલાલ શા માટરે િારંક કાઢતા હશરે ? પરદરેશીનો િારંક 
કાઢિો તરે જ દરેશાવભમાન ?

હિરે કાનતરે, તમારરં  હૃદય સરંભાળજો. પ્રો મવણલાલ સ્ત્રીઓ ઉપર ટીકા 
કરરે  છરે. ‘‘આઘાત પ્રતયાઘાત સરખા જ હોય છરે : જ રેિો પ્રરેમ તરેિી ઉગ્તા. સ્ત્રી 
કારં તો સિગ્ક છરે, ‘‘દરેિી છરે; કરે નરક છરે, ડાકરેણ છરે. એની આવશષ્ તરે સિગ્ક, 
એનો વનસાસો તરે નરક, એનામારં મધય માગ્ક છરે જ નહીં.’’ હુરં  ફરીનરે કહુરં છુરં, 
કરે ક્ોધ કરતારં નહીં; ઉતાિળારં થઈનરે વસદ્ારંતસાર બાળી મતૂકતારં નહીં. પ્રો. 
મવણલાલનો હરેતુ તમારા િગ્કનુરં અપમાન કરિાનો વબલકુલ નથી; કારણ 
કરે પછીનારં િાકયોમારં તરે નરક અનરે ડાકણની િાત ભતૂલી જઈનરે સ્ત્રી જાણરે 
પ્રરેમદરેિતારૂપ જ હોય, એમ બોલરે છરે. કાનતરે, પ્રો. મવણલાલનરે સ્ત્રીજાવતનરે માટરે 
ઘણુરં માન છરે. ‘‘આઘાત અનરે પ્રતયાઘાત સરખા જ હોય છરે: જ રેિો પ્રરેમ તરેિી 
ઉગ્તા,’’ એ તો કોણ જાણરે કરેમ લખાઈ ગયુરં હશરે ! એ િારંચતારં તો બરેશક 
તમનરે કરંપ થાય, અનરે હુરં  પાસરે હોઉં, તો યોગય ઉપચાર પણ કરી શકુરં. બરેશક 
પ્રો. મવણલાલનુરં કહરેિુરં એમ નથી, કરે કરેટલીએક સ્ત્રીઓ દરેિી જ રેિી અનરે કરેટલી 
એક ડાકણ જ રેિી હોય છરે; તરે તો એમ કહરે છરે, કરે જ રે અમુક વસથવતમારં દરેિી 
જ રેિી હોય, તરે જ વસથવત બદલાતારં ડાકણ જ રેિી થઈ પડરે. મનરે ક્મા કરશો. 
‘ડાકણ’ એ શબદ બોલતારં જો પાપ થતુરં હોય, તો તરે પ્રો. મવણલાલનરે ચોટિુરં 
જોઈએ; મનરે ટીકાકારનરે નહીં. ‘‘આઘાત અનરે પ્રતયાઘાત સરખા જ હોય 
છરે,’’ એનો અથ્ક એમ થાય, કરે જ રે બહુ દયાળુ હોય, તરે બહુ વનદ્કય પણ થાય; 
જ રે બહુ શારંત હોય, તરે બહુ ક્ોધી પણ થાય; જ રે બહુ વિશ્વસનીય હોય, તરે 
વિશ્વાસઘાતક પણ થાય. પણ આ સરંબરંધમારં િધારરે  લખતારં તમનરે દુ:ખ થિાનો 
સરંભિ છરે, એ જાણીનરે અટકાિુરં છુરં.

‘‘સ્ત્રીનો ધમ્ક પવતસરેિા માત્મારં જ પતૂરો થાય છરે,’’ એિુરં તો શાસ્ત્રોમારં કહુરં 
હોય, તોપણ તમરે માની બરેસિાનારં નથી. એ િાત વસદ્ કરિાનરે તો બીજારં ઘણારં 
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પ્રમાણો જોઈએ, બરેશક, પવતની સરેિા કરિી, એ પતનીનો મુખય ધમ્ક છરે. પણ 
અવિિાકહત રહરેલી સ્ત્રીનરે તો પકરસરેિાનો ધમ્ક હોઈ શકરે જ નહીં, એ વસદ્ 
છરે; અનરે વિિાકહત સ્ત્રી પણ સરંતવત તરફ દરેશ તરફ, કુટુરંબ તરફ, અનરે ઈશ્વર 
તરફ ઘણી ફરજો બજાિી શકરે. તરેમ કરિામારં સ્ત્રીનરે પાપ થાય છરે, એમ પ્રો. 
મવણલાલ ભલરે કહરે; ઈશ્વર એમ માનિાના નથી. (િરેદારંતી ઈશ્વર ભજિાની 
િાત કરરે  તરેથી તમનરે આશ્ય્ક નથી થતુરં ?)

કાનતરે, એક િાત મનરે સમજાતી નથી. િરેદારંતનરે જ સતય માનનાર પ્રો. 
મવણલાલ સ્ત્રીનરે પુરષના ધમ્કનો અધ્ક ભાગ મળરે છરે, એ અનરે એિી એિી બીજી 
િાતો કરેમ માની શકતા હશરે ? ઈશ્વર એક છરે, એમ માનનાર પણ અનુભિ 
નહીં હોિાથી ધમ્કની િહેંચણી કરેમ થાય છરે, એ સરંબરંધી બોલી શકરે નહીં; અનરે 
સિ્ક ઈશ્વર છરે, એમ બોલનારનરે તો એમ બોલિુરં અથ્કરકહત જ છરે. મનરે તો 
આ બધુરં િારંચતારં પ્રો. મવણલાલ થોડી િાર કફલસતૂફ મટીનરે પુરાણી થઈ ગયા 
હોય, એિી શરંકા થાય છરે.

વપ્રયરે, પહરેલારંથી જ તમરે ધારી શકો, તરે પ્રમાણરે પુનવિ્કિાહ સરંબરંધી પ્રો. 
મવણલાલના વિચારો તો મારાથી કોઈ કાળરે માનય થાય તરેમ નથી. વિધિાવિિાહ 
શાસ્ત્રસરંમત છરે કરે અસરંમત છરે, એ સરંબરંધમારં ઘણુરં લખાઈ ચતૂકયુરં છરે. પણ તરેમારં 
ગમરે તરે વનણ્કય થાય, તરેની મનરે પરિા નથી. જ રેનરે હુરં  ચાહુરં  છુરં, તરેની સાથરે વિિાહ 
મારા હૃદયનરે સરંમત જ છરે. ‘‘ગુરનરે ઘણા વશષ્ય થઈ શકરે; વશષ્યનરે ઘણા ગુર 
ન થઈ શકરે.’’ શા માટરે ? દુવનયામારં તો થાય છરે. બરેશક, એક ભિમારં એક જ 
લગ્નગ્રંવથ બરંધાય, તરે સિયોતકૃષ્ છરે; પણ તરે સ્ત્રી અનરે પુરષ બરંનરેનરે માટરે. પ્રથમ 
લગ્નમારં થયરેલા પ્રરેમનુરં પ્રબળ ઓછુરં હોય, તરેમારં કોઈનુરં પાપ ગણાય નહીં; અનરે 
સબળ પ્રરેમ ફરી લગ્ન કરિાનરે ઉશકરેરરે , તો તરેમ કરિુરં એ પાપ નહીં, પણ પુણય 
છરે. બરેશક, લોકોમારં પડી ગયરેલો કરિાજ અનરે લોકોના િહરેમો તરફ દૃવષ્ 
કરતારં, પુનવિ્કિાહમારં જ રે જોખમ છરે, તરે હુરં  સારી રીતરે સમજુ રં છુરં; પણ વપ્રયતમરે, 
નહાનપણથી જ જનમ પામરેલો અનરે િય સાથરે સરંિવધ્કત થયરેલો આપણો પ્રરેમ 
એટલો પ્રબળ છરે, કરે વનદ્કય અનરે અરંધ લોકોના અનાદરનો આપણરે સિસથ 
વચતિથી અનાદર કરી શકશુરં. લગ્નગ્રંવથથી સરંબદ્ થશુરં, તો આપણરે દરેશકહતના 
આપણા ઘણા વિચારોનરે પકરણામમારં મતૂકી શકશુરં. દરેશનરે ખતૂબસતૂરત, બુવદ્માન 
અનરે બહાદુર ફરજ રંદોની બક્રેશ કરશુરં. – પણ મારાથી સીમાતયાગ થાય છરે.

સતીના વનદ્કય કરિાજની પ્રો. મવણલાલ જ રે પ્રશરંસા કરરે  છરે, તરેની તમરે 
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યોગય તુલના કરી શકશો. તમરે કાદરંબરીમારં બાણભટ્ટ જ રેિા પ્રાચીન લરેખક પણ 
અનુમરણનરે માટરે શુરં કહરે છરે, તરે િારંચયુરં છરે. હુરં  માત્ એક જ િાત કહીશ. પ્રો 
મવણલાલ કહરે છરે, કરે કહરંદુસતાન વસિાય બીજા દરેશો એ હોમથી અજાણ છરે, 
એમ નથી. ઘણા જ રંગલી દરેશોમારં સ્ત્રીનરે તો શુરં પણ નોકરોનરે અનરે સરસામાનનરે 
પણ શબની સાથરે બાળી મતૂકિામારં આિરે છરે. બધા હોમ પ્રરેમહોમ નથી.

આ સથળરે પ્રો. મવણલાલ એકાએક બોલી ઊઠરે છરે, કરે ઉપલા બધા વિચાર 
‘‘મારા અવભપ્રાયરૂપ છરે એમ જાણિુરં નહીં.’’ હુરં  ધારરં  છુરં, કરે આખા પુસતકનરે 
અરંતરે પણ એ જ િાકય લખયુરં હોત, તો ચાલત : કારણ કરે વિચાર િારંચતારં તો 
તરે પ્રો. મવણલાલના અવભપ્રાયરૂપ જ છરે, એમ લાગરે છરે; અનરે પોતાના વભન્ન 
અવભપ્રાયો હશરે, તો તરે તરેમણરે આપરેલા નથી. તમરે મરજીમારં આિરે તરે માનજો.

આગળ જતારં ‘‘િર કનયા સવપરંડ નહીં જોઈએ,’’ એ વનયમનુરં વિિરેચન 
કરતારં પ્રો. મવણલાલ તરેનરે ડાવિ્કનના ‘લૉ ઑફ કહરરે કડટી’ અનરે ‘કડિરેલપમેંટ 
ઑફ સપીશીઝ’ સાથરે સરખાિરે છરે; અનરે બતાિરે છરે, કરે એક લોહીનારં સ્ત્રીપુરષથી 
પ્રજા હીન બળબુવદ્િાળી થાય છરે. પ્રો. મવણલાલના મનમારં જ રે વનયમ છરે, તરે 
જુદો જ છરે; અનરે તરે ઇંગ્રેજીમારં ‘ક્ૉસ ફકટ્કલાઇઝરેશન’ના નામથી ઓળખાય છરે. 
પણ એ વનયમ જો માનય થાય, તો િીય્કશુવદ્ના વિચારનરે કરંઈ હાવન પહોંચરે, 
એમ તમનરે નથી લાગતુરં ? જુદારં જુદારં ગોત્મારં લગ્નથી જો લાભ થાય, તો 
જુદી જુદી જ્ાવતઓમારં લગ્નથી ન થાય ? પ્રો. મવણલાલ કદાચ કહરેશરે, કરે 
જુદારં જુદારં ગોત્ો એકરંદરરે  બળબુવદ્મારં સમાન હોય છરે; જુદી જુદી જ્ાવતઓ 
નથી હોતી. વિષય એટલો કકઠન છરે, કરે તરેમારં હુરં  ખાતરીથી બહુ કહી શકતો 
નથી. માત્ એટલુરં જ કહી શકુરં છુરં, કરે ઉદાહરણ તરીકરે ઔદીચય બ્ાહ્મણોની 
જ્ાવત બળબુવદ્મારં પાટીદારોની જ્ાવતથી ચકડયાતી નથી, અનરે બીજી પણ 
ઘણી કહરેિાતી ઊંચી જ્ાવતઓ કહરેિાતી નીચી જ્ાવતઓથી બળબુવદ્મારં 
ચકડયાતી નથી; એટલરે તરેમનામારં પરસપર લગ્નવયિહાર શરૂ થાય, તો હાવનનરે 
બદલરે લાભ થિાનો સરંભિ છરે. ઇંગ્રેજો, જમ્કનો, કરે ઉચચ િગ્કના મુસલમાનોનુરં 
ઉદાહરણ તો તમનરે ત્ાસ થાય, એટલા જ માટરે હુરં  નથી આપતો.

બાળલગ્નની વિરદ્ પ્રો. મવણલાલ જ રે કરંઈ લખરે, તરે માટરે તો તરેમનો 
ઉપકાર જ માનિો ઘટરે છરે; કારણ કરે જો શાસ્ત્રનો આધાર આપિાની ઇચછા 
હોય, તો તરે ન મળી શકરે તરેમ નથી. એ તો સુધારાિાળાનુરં એટલુરં સારરં  નસીબ, 
કરે પ્રો. મવણલાલ તરેમની વિરદ્ જિા નથી ઇચછતા.
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વિસતારના ભયથી મનુનારં આઠ પ્રકારનારં લગ્નથી તરે સમયના 
કહરંદુસમાજની જ રે અધોગવત સતૂવચત થાય છરે, તરે સરંબરંધી હુરં  િધારરે  લખી શકતો 
નથી. માત્ એટલુરં કહરેિાથી બસ થશરે, કરે આપણરે જ રેનરે વયવભચાર ગણીએ 
તરેનરે મનુ લગ્ન ગણરે છરે. પ્રો. મવણલાલ પણ કહરે છરે, કરે રાક્સ લગ્ન ક્વત્યોનરે 
પ્રશસત છરે, ઇતયાકદ !

કાનતરે, તમરે ‘‘ધમાુંધતા’’ એ નામથી ઓળખાતી એક પ્રકારની બુવદ્ની 
અરંધતા સરંબરંધી સારંભળ્ુરં અનરે િારંચયુરં હશરે; તમરે કદાચ દાખલા પણ જોયા હશરે. 
છતારં હુરં  તમનરે એક સારો દાખલો બતાિુરં છુરં. જતૂના િખતમારં અવતવથસતકાર 
માટરે મધુપક્ક સાર ગોિધ કરિામારં આિતો, એ તો તમરે પણ ઉતિરચકરત 
િારંચિાથી જાણો છો. પ્રો. મવણલાલ તરે સરંબરંધી નીચરે પ્રમાણરે લખરે છરે : 
‘‘આશ્ય્કની િાત એ છરે, કરે જ રે ગાય આજ રે બહુ પવિત્ ગણાય છરે, તરેનરે પ્રાચીન 
સમયમારં યજ્ માટરે તથા મધુપક્ક માટરે મારિાનો કરિાજ હતો !’’ હુરં  તો એમ 
ધારરં  છુરં, કરે પ્રાચીનો ઘણુરં કરીનરે ગાયનો નહીં પણ ગોધાનો િધ કરતા હશરે. 
પણ પ્રો. મવણલાલના આશ્ય્ક વિષરે તમરે શુરં ધારો છો ? હાલ કોઈ સુધારાિાળા 
મારંસભક્ણ કરરે , તો તરેનરે માટરે પ્રો. મવણલાલ પોતાનારં બધારં િાગબાણ િાપરી 
નારંખરે; પણ પ્રાચીનોની િાત આિી, કરે તરેમનરે માત્ આશ્ય્ક થાય છરે. વપ્રયરે, 
મનરે પણ આશ્ય્ક થાય છરે; પ્રાચીનોના મારંસભક્ણથી તો નહીં, પણ પ્રો. 
મવણલાલની ધમાુંધતાથી.

આગળ જતારં પ્રો. મવણલાલ એક િાત કહરે છરે, તરે આગ્હથી પકડી 
રાખિાની મારી તમનરે વિનરંતી છરે. તરે કહરે છરે, કરે પુનવિ્કિાહની જરૂર નિી 
ઊભી થઈ છરે, અનરે તરે યોગય છરે કરે અયોગય છરે, તરેનો વનણ્કય કરિાનરે માટરે 
શાસ્ત્રોનરે ચતૂરંથિારં વયથ્ક છરે. તરે પોતરે વનણ્કય આપતારં ડરરે  છરે; પણ તરેમના શબદો 
પરથી એ ઉપયોગી સતય ફવલત થાય છરે, કરે જ રે વનયમો જુદી વસથવતના 
સમાજનરે માટરે ઘડાયરેલા હોય, તરે ફરી ગયરેલી વસથવતમારં કાયમ રાખિા એ 
બરેિકતૂફી છરે. આટલુરં કબતૂલ કરિાથી પ્રો. મવણલાલની ઘણી ખરી િકીલાત 
વબલકુલ તતૂટી જાય છરે, તરેની તરેમનરે ખબર નહીં હોય.

વનયોગ અનરે બીજી ઘણીખરી બાબતો હુરં  તમારી મુનસફી પર સોંપુરં 
છુરં; અનરે અહીં એક ઉપયોગ સતય તરફ તમારરં  ધયાન ખેંચિુરં યોગય ધારરં  છુરં. 
પ્રો. મવણલાલ જ રેિા સમથ્ક બુવદ્ના માણસરે સથળરે સથળરે આિા ખોટા વિચારો 
કરેમ દશા્કવયા હશરે, એ વિચારથી કોઈનરે પણ આશ્ય્ક થાય. કાનતા, પ્રરેમજીિન, 
અનરે બીજા ઘણા લરેખોના લરેખકનરે માટરે આપણા મનમારં જ રે માનિૃવતિ છરે, 
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તરેનરે લીધરે તરેના આટલા બધા દોષો સિીકારતારં આપણનરે દુ:ખ થાય છરે. પણ 
તરેમારં આશ્ય્ક પામિા જ રેિુરં કશુરં નથી. સતયપ્રાવપ્ત – કાનતરે, દૃવષ્વબરંદુ ઉપર 
આધાર રાખરે છરે; તમરે વિષય તરફ કઈ તરફથી અનરે કરેિી રીતરે જુઓ છો, તરે 
પર આધાર રાખરે છરે; જ રેમ કોઈ પણ માણસનુરં િદન કરેિુરં છરે, તરે તમરે ઊંચરેથી 
જુઓ, તો દરેખાય જ નહીં; સામરે આિો, તયારરે  જ દરેખાય – જ રેમ ખરેતરમારં 
અનાજના કયારા આડા ઊભા રહીનરે જોિાથી સમજાય જ નહીં, પણ અમુક 
તરફ આિીનરે જોિાથી જ સમજાય–તરેમ વિચારના દરરેક વિષયમારં સમજિુરં. 
કરેટલાએક જતૂના માણસો કહરે છરે, કરે શ્દ્ા િગર શાસ્ત્ર સમજાય નહીં; તરેઓ 
વબચારા ભાષાની જ ભતૂલ કરરે  છરે, વિચારની નહીં. તરેમનો આશય મેં કહો તરે 
જ હોય છરે. કયા વિષયનરે કયુરં દૃવષ્વબરંદુ યોગય છરે, તરે કરેળિાયલી વિચારશવકત 
જ સમજી શકરે છરે.

છરેિટ એક હસિા જ રેિી િાત જણાિુરં છુરં, જ રે અયોગય લાગરે તો ક્મા 
આપશો. હરેતુ હાસય ઉતપન્ન કરિાનો જ છરે, બીજો નથી. થોડા કદિસ અગાઉ 
કારંકકરયા તળાિ પર ફરતારં એક સનરેહી આગળ મારી અમુક વપ્રયતમાની 
પ્રશરંસા કરતો હતો, અનરે તરેનરે ખબર નહીં હોિાથી, તરે વિધિા છરે તરે છતારં 
હુરં  તરેની સાથરે સરંયુકત થિાની સુખદ આશા ધરાિુરં છુરં, એમ કહરેતો હતો, 
તરેિામારં તરેની સાથરેનો કોઈ નૃવસરંહ મહારાજ કરે પ્રો. મવણલાલનો વશષ્ય (હુરં  તરેનરે 
બરાબર ઓળખતો નથી) જાણરે હૃદયમારં તીર િાગયુરં હોય તરે પ્રમાણરે અવભનય 
કરતો તરત ચાલતો થયો, અનરે થોડરે દતૂર જઈ નીચરે પ્રમાણરે બબડ્ો :

्िा ्िा हि धमधुस् ग्ाणलभधुवह्त भार्त ।

अभ्ुतर्ानमधमधुस् ्तिातमानयं सृजाम्िम् ।।

કાનતરે, તમરે મારી સાથરે એિી રીતરે િતયો છો, કરે આટલો લારંબો કાગળ 
લખિાની તસદી લીધા પછી પણ હુરં એકાદ સનરેહનુરં િાકય લખિાની કહરંમત 
ધારી શકતો નથી. િાર, મનરે ધીરજ છરે, પણ બીજુ રં કારંઈ ન લખાય, તો આટલુરં 
લખિા કરંઈ હરકત છરે, કરે –

તમારા પ્રરેમપાશથી બરંધાયલા
ક્ધનતન્ધ રિિ્ધમ ?

p
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તમરે કહો છો તરે ખરરં  છરે. ક્માનુરં સિરૂપ તમરે યોગય રીતરે સમજો છો. 
વમલ નાવસતક હતો, છતારં યતૂરપના ઘણા ધાવમ્કક લોકો તરેના સદગુણોની 
કદર કરી શકરેલા તરે ક્મા; પાશ્ાતયો કહરંદુઓના બધા દોષો જાણિા છતારં 
તરેમના સદગુણોનરે પણ જાણી શકરે છરે એ ક્મા. આલબરેરૂનીનુરં ઉદાહરણ પણ 
યોગય છરે; અનરે ‘કહરંદુઓએ કોઈ પણ વિદરેશી પ્રજાનો ગુણ સિીકાયયો નથી, 
એ તરેમનામારં ક્મા ન હતી એમ વસદ્ કરરે  છરે,’ એ તમારી દલીલ િારંચી મનરે 
સરંતોષ થાય છરે. ખરરે  જ, વપ્રયરે, ક્મા એ વિશાળ અનુભિ, ગરંભીર અનુભાિ, 
સતયપ્રીવત, અનરે નયાયબુવદ્નુરં પકરણામ છરે. મારરે  કહરેિુરં જોઈએ, કરે ક્માનરે હુરં  
ઇંવગલશ ટોલરરેશન (toleration) શબદના પયા્કય તરીકરે જ સમજુ રં છુરં; અનરે 
રા. વત્પાઠી, રા. વવિિરેદી, િગરેરરે  કહરંદુઓમારં જ રે ગુણ હતો એમ વસદ્ કરિાનરે 
મથરે છરે, તરે એ અથ્કમારં જ છરે. પણ કાનતરે, વમરયાવભમાની લોકો ખરી ક્મા શી 
રીતરે દાખિી શકરે ? પોતાના જ િગ્કના મોટા ભાગ તરફ વતરસકાર બતાિનાર 
લોકો ક્મા શી રીતરે દાખિી શકરે ? વિદરેશી તરેટલા બધા અસપૃશય, અનરે 
સિદરેશીમારં પણ ઘણા અસપૃશય, એમ માનનારામારં ક્મા શી રીતરે હોઈ શકરે ? 
પશુઓ સપૃશય પણ મનુષ્યો નહીં, એમ માનનારાઓમારં ક્મા શી રીતરે હોઈ 
શકરે ? કાનતરે, પ્રાણવિવનમયનરે તમરે વધક્ારી કહાડો છરે, તરે યોગય જ છરે. ડૉ. 
ફુલરનુરં તમરે અિતરણ આપો છો, તરે યોગય જ છરે. ‘‘પોતાનરે હાવન થતી હોય 
તરે ઘરેટારંની માફક સહન કરિી એ ઠીક છરે; પણ જયારં સારા માણસોનરે અપમાન 
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મળતુરં હોય, તયારં તો જ રે લોકો વસરંહ નથી તરે ગધધા છરે.’’4

કાનતરે ! પ્રો. મવણલાલ ક્મા સરંબરંધી જ રે કહરે છરે તરે બધુરં ખોટુરં છરે. તરેમની 
ઐવતહાવસક દૃવષ્ વશવથલ છરે. પોપરે અમુક િાત માનિાનરે માટરે જયોડદેનો બ્તૂનોનરે 
મારી નારંખયો હોય, તરેથી તરે વનદ્કય ઠરતો નથી. વપ્રયરે, કક્વશ્યન સાધુઓએ 
પોતાના ધમ્કનો બીજાઓનરે લાભ આપિાનરે અનરે બીજાનારં અરંત:કરણમારં 
પોતાની પ્રતીવત ઉતારિાનરે કરેટલારં જોખમો ખરેડ્ારં છરે, અનરે કરેટલો શ્મ લીધો 
છરે ! તમનરે એ ઉદારતા અનરે દયા માનિીય નથી લાગતી ? હુરં કહુરં  છુરં કરે 
જયોડદેનો બ્તૂનોનુરં ખતૂન પણ એ જ દયાનુરં પકરણામ છરે. એ સમયની કલપના કરો. 
કક્વશ્યનો અરંત:કરણથી માનતા હતા, કરે ધમ્કદ્રોહ5 એ મનુષ્યિધના કરતારં 
મોટો ગુનહો છરે; મનુષ્યિધથી માત્ શરીરનો નાશ થાય છરે. પણ ધમ્કદ્રોહથી 
આતમા હમરેશારંનરે માટરે પવતત થાય છરે. પોપરે અરંત:કરણથી માનરેલુરં, કરે બ્તૂનો 
મરિાથી ઘણા આતમાઓ પવતત થતા અટકશરે. શુરં એ વનદ્કયતા બતાિરે છરે 
? કાનતરે ! એ બુવદ્ની સરંકુવચત વસથવત બતાિરે છરે, એમ માની શકાય; પણ 
વનદ્કયતા તો નહીં જ. આખી દુવનયાના સાધુઓમારં માકસ્ક ઑરીવલયસના 
કરતારં થોડાની જ પદિી ઉચચતર છરે; તરે છતારં માકસદે કક્વશ્યનો પર જુલમ 
કરરેલો, એ ઐવતહાવસક હકીકત છરે. ઐવતહાવસક દૃવષ્ એ પોતાની આરંખનરે 
કોરરે  મતૂકીનરે ભતૂતકાળનરે ભતૂતકાળની આરંખથી જોિામારં સમાય છરે. કક્વશ્યન 
પોપરે બ્તૂનોનરે મારી નારંખયો, કોઈ કહરંદુ પોપરે કોઈ કહરંદુ બ્તૂનોનરે મારી નાખયો 
નથી, માટરે કહરંદુઓ કક્વશ્યનો કરતારં ઘણા જ ઉચચતર-સિગતીય-દરેિારંશી ! 
આિુરં અનુમાન નયાયબુવદ્ની વશવથલતા જ બતાિરે છરે.

હુરં  તો કહરંદુઓનો બધો ઇવતહાસ જાણિાનો કશો દાિો કરતો નથી. 
પણ મનરે લાગરે છરે, કરે જ રે લોકો ધમ્કના કરતારં ઘણા જ ઓછા મહત્િનારં 
કારણોની ખાતર લડ્ા છરે, તરેમનામારં ક્માનો સદગુણ હતો એમ કહરેિુરં, એ 
કરેિળ અયોગય છરે. મેં ઉપર બતાવયુરં તરે પ્રમાણરે અમુક સરંવસથવતમારં જ ક્માનરે 
સદગુણ કહી શકાય તરેમ છરે; જ રે ક્મા ખરરેખરી માનનીય છરે, અનરે પોતાનાથી 
વભન્ન મનુષ્યોના ગુણોની પણ કદર કરિામારં સમાયરેલી છરે, તરે તો કહરંદુઓમારં 

4 ‘‘One may be a lamb in private wrongs, but in bearing general affronts to 
goodness, they are asses which are not lions.’’ Dr. Fuller.

5 એટલુરં મારરે  કહરેિુરં જોઈએ, કરે આધુવનક શોધથી એ ખતૂનની હકીકત શરંકાસપદ ઠરી છરે, અનરે 
પ્રો. મવણલાલરે તરેટલુરં કહરેિુરં જોઈતુરં હતુરં.
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વબલકુલ નથી–એટલરે કરે જતૂના િખતમારં ન હતી. મલરેચછ, યિન, શતૂદ્ર, એ 
શબદો ગ્ીકનારં ‘બાબદેકરયન’ના કરતારં પણ ઊતરતો વિચાર દશા્કિરે છરે. ગ્ીકો 
અવભમાની હતા ખરા; પણ કહરંદુઓના વમરયાવભમાનથી તો આડો આરંક !

મુસલમાનોના સરંબરંધમારં પણ પ્રો. મવણલાલ જ રે કહરે છરે તરે મનરે બહુ અરંશરે 
માનય નથી. પ્રો. મવણલાલ એ જ રંગલી પણ બહાદુર લોકોના ધમા્કગ્હની 
ખરી કદર કરી શકતા નથી. દીનની ખાતર હમરેશારં મરિાનરે તતપર રહરેનાર 
ઇસલામીઓ તરફ મારો તો થોડરે અરંશરે પતૂજયભાિ છરે.

તમરે પતૂછો છો, કરે ઈશ્વરચરંદ્ર વિદ્ાસાગરના વિધિાવિિાહ પરના લરેખનુરં 
િના્કકયુલર સોસાઇટીએ ભાષાનતર કરાવયુરં છરે કરે નહીં ? કદલગીર છુરં, કરે 
મારાથી તમનરે ખરી ખબર આપી શકાતી નથી. હુરં  માત્ એટલુરં જાણુરં છુરં, કરે 
એ પુસતકની 2,000 નકલો તરેની પ્રવસવદ્ના એક અઠિાકડયાની અરંદર ખપી 
ગઈ હતી; અનરે બીજી તથા ત્ીજી આિૃવતિઓ પણ ઝડપથી પતૂરી થઈ હતી. 
પણ વપ્રયરે, 40 િષ્ક પહરેલારંનો એ ઉતસાહ મરંદ થઈ ગયો છરે. 1855મારં એ 
પુસતક બહાર પડરેલુરં; અનરે 1856ના જુલાઈની 13મી તારીખરે વિધિાવિિાહ 
કાયદાથી મરંજતૂર થયરેલો. વિદ્ાસાગરરે  પોતાના પુત્નુરં પણ એક વિધિાની સાથરે 
જ લગ્ન કરાિરેલુરં; અનરે વિધિાઓની ખાતર તરેણરે બરેહદ નાણુરં ખરચરેલુરં. તરેનારં 
પુસતકો િારંચિાની ખાતર જ તમરે બરંગાળી ભાષા શીખો, એિી મારી ઇચછા 
છરે. તમરે પહરેલારં લખયુરં હતુરં, કરે વિધિાવિિાહ સશાસ્ત્ર છરે, એમ પ્રો. મવણલાલની 
વિરદ્ વસદ્ કરિાની મારી તાકત ન હોઈ શકરે; તરેના ઉતિરમારં જણાિુરં છુરં, કરે 
ઈશ્વરચરંદ્ર વિદ્ાસાગરનરે સરંસકૃત સાકહતય અનરે ધમ્કગ્રંથોનુરં પ્રો. મવણલાલ અનરે 
તરેમના સમગ્ મરંડળના કરતારં ઘણુરં િધારરે  જ્ાન હતુરં; અનરે એિા માણસરે જ રે 
િાત વસદ્ કરી છરે, તરે મારરે  ફરી વસદ્ કરિાની જરૂર નથી.

કાનતરે, વસદ્ારંતસારના પારંચમા પ્રકરણમારં સિ્કથી ભયરંકર િાકય નીચરે 
પ્રમાણરે છરે :– ‘‘મનુષ્ય અનરે પશુ િચચરે ફરક પ્રતયગદૃવષ્રૂપ માનયો છરે. 
તયારરે  મનુષ્યની ધમ્કિાસનાની પરાકાષ્ઠા પ્રતયગદૃવષ્ના વિસતારમારં જ હોિી 
જોઈએ; પોતામારંથી જ નીકળિી જોઈએ; પોતાનાથી જુદા એિા કોઈ ભાિમારં 
વિરામિી ન જ જોઈએ. જીિારોપણની–પશુબુવદ્ની–એ પરાકાષ્ઠા ખરી, કરે 
પોતાથી વભન્ન અનરે સિ્કવનયરંતા, એિો ઈશ્વર માની વિરામિુરં; પણ મનુષ્ય 
બુવદ્ની પ્રતયગદૃવષ્ની–પરાકાષ્ઠા તો એ જ, કરે પ્રતયગ્તૂપ, પોતારૂપ, આતમરૂપ 
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સિ્ક છરે.’’ આગળ જતારં નીચરેનુરં િાકય આિરે છરે. ‘‘પોતાથી અવતકરકત એિો 
અમુક રૂપગુણયુકત એક ઈશ્વર એ ભાિના જ સરેવમકટક ધમ્કની છરે; નરે આય્ક 
ધમદે તરેનરે मान् करी नर्ी, ्तेम करनार पण नर्ी. * * * સરેવમકટક એકતિ * * 
* તરે પશુબુવદ્ની પરાકાષ્ઠા છરે; આય્ક એકતિ મનુષ્યબુવદ્નો પરમ ઉદગાર 
અનરે પરમ પ્રયતન છરે;’’ ઇતયાકદ. વપ્રયરે, પ્રો. મવણલાલ ब्ाह्मणोऽस् मुखमासी्त् 
એ િાકય પ્રમાણરે સકલ ભરતખરંડના મુખરૂપ થિાનો દરંભ કરરે  છરે ? આય્ક 
ધમ્ક એક ઈશ્વરનરે કદાવપ માનય કરનાર નથી, એમ તરેમનાથી કહરેિાય જ 
કરેમ ? મેં આગલા એક પત્મારં તમનરે લખરેલુરં છરે, કરે કહરંદુસતાનનો મોટો ભાગ 
એકરેશ્વરિાદી જ છરે. નથી, એમ કહરેિામારં પ્રો. મવણલાલ કરેળિ જતૂઠુ રં બોલરે છરે, 
પણ એ જિા દઈએ.

તરેની દલીલ શી છરે ? મનરે તો તરે કોઈ પણ અથ્કમારં જરા પણ ટકી શકરે 
એમ લાગતુરં નથી. જીિારોપણ એ પશુબુવદ્ શી રીતરે ? અનરે એકરેશ્વરિાદમારં 
કયા જડ પદાથ્કમારં જીિારોપણ થાય છરે ? અનરે પોતાનાથી વભન્ન કશુરં નથી 
એમ કહરેિુરં, એ તરે પ્રતયગદૃવષ્ની પરાકાષ્ઠા કરે આતમક્વત ? એકરેશ્વરિાદમારં 
પશુબુવદ્ની પરાકાષ્ઠા થતી હોય, તો િરેદના સિયોતિમ ભાગમારં પણ પશુબુવદ્ની 
જ પરાકાષ્ઠા છરે; અનરે બીજા ભાગોમારં જયારં બહુ દરેિોમારં આસથા દરેખાય છરે, 
તયારં તો પશુઓના કરતારં પણ કોઈ અધમ પ્રકારની બુવદ્ની પરાકાષ્ઠા ! તમરે 
કહરેશો કરે આમ લખિાથી કારંઈ પ્રો. મવણલાલના વિચારનુરં ખરંડન થતુરં નથી; પણ 
ખરંડનની જરૂર જ કયારં છરે ? વિચારનુરં સમથ્કન જ કયારં છરે ? જ રે એકતિનરે પ્રો. 
મવણલાલ આય્ક એકતિ કહરે છરે, તરે કરેિી બુવદ્ની પરાકાષ્ઠા છરે, તરે તરેનુરં વિિરેચન 
કરતી િખત હુરં બતાિિાનો જ છુરં; માટરે હાલ વિસતારનુરં પ્રયોજન નથી.

પણ તમનરે કદાચ એમ લાગરે કરે આ પ્રમાણરે અભરેદિાદની ચચા્ક હમરેશારં 
હુરં  દતૂર રાખુરં છુરં, તરેથી હુરં  તરે વિરદ્ કશુરં કહી શકુરં તરેમ નથી એટલુરં જ વસદ્ થાય 
છરે, તો આ પત્મારં પણ થોડીઘણી ચચા્ક કરિામારં મનરે કશી હરકત નથી. તમનરે 
જો એિી ધાસતી હોય કરે મારા જ રેિો થોડુરં િારંચનારો માણસ િરેદારંતસાગરનો 
તલસપશ્ક કરેમ કરી શકશરે, તો તરે ધાસતી ખોટી છરે, અનરે તરે એટલા માટરે, કરે 
િરેદારંત તમરે ધારો છો તરેિો સાગર છરે જ નહીં, બરેશક એટલુરં હુરં  માનુરં છુરં. કરે 
અભરેદની િૃવતિ ઈશ્વરભવકતની પરમ વનમ્કલ િૃવતિમારંથી જ ઉતપન્ન થાય છરે. 
ઈશ્વરનરે સિ્કવયાપક માનતારં માનતારં ધાવમ્કક હૃદયની એિી વસથવત ઘણી િાર 
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થઈ જાય છરે, કરે જયારરે  ચરાચર સિ્ક સૃવષ્મારં તરેનરે ઈશ્વરનુરં જ દશ્કન થાય 
છરે, જયારરે  પ્રકૃવતનારં ભવયમારં ભવય અનરે સતૂક્મમારં સતૂક્મ સિરૂપોમારં ઈશ્વર 
જ દૃવષ્ગોચર થાય છરે. એ વસથવતમારં ‘‘હુરં  છુરં જ નહીં, ઈશ્વર જ છરે’’ એ 
ઉતિમોતિમ આતમસમપ્કણ લાગરે. પણ વપ્રયરે, એ આતમસમપ્કણ જ છરે. સમપ્કણ 
કરનાર વયવકત એ સમપ્કણમારં પણ પોતાનુરં વભન્ન અવસતતિ વસદ્ કરરે  છરે. 
વપ્રયરે, જો એ ખરરં  હોય, કરે –

् एनयं वेह्त िन्तारयं ्चिचैनयं मन््ते ि्तम् ।

उभौ ्तौ न हवजानी्तो ना्यं िकन्त न िन््ते ।।

તો પછી–्त्तो ्ुद्ा् ्ुज्सव ઇવતયાકદ િાકયમારં આજ્ાથ્કનુરં પ્રયોજન શુરં 
રહરે ? પણ અભરેદિાદના પરમ શુદ્ સિરૂપમારં પણ હૃદયની ઉચચતા પ્રાપ્ત 
કરિાની સાથરે બુવદ્નો છરેક સરંહાર કરિામારં આિરે છરે. કારણ કરે ઈશ્વરનુરં 
જ્ાન પ્રથમ પોતાનુરં અનરે સૃવષ્નુરં જ્ાન થયા િગર સરંભિતુરં જ નથી. પોતાનુરં 
અવસતતિ જાણયા પછી જ ઈશ્વરનુરં અવસતતિ જાણી શકાય છરે. ઈશ્વરનુરં 
અવસતતિ િસતુવસથવતમારં પહરેલુરં છરે, પણ વિચારમારં પાછળ છરે. ડરેકાટ્ક અનરે પોટ્ક 
રોયલના લરેખોમારં cogitat, ergo, sum (હુરં  વિચારરં  છુરં, માટરે, હુરં  છુરં) એિુરં જ રે 
સતૂત્ તમરે િારંચયુરં છરે, તરે હુરં  છુરં, એમ સિીકારરે  છરે, તરેટલરે અરંશરે અભરેદિાદના કરતારં 
િધારરે  નયાયપુરસસર છરે. એથી પણ િધારરે  નયાયપુરસસર વિચાર તો એ જ 
છરે, કરે હુરં  વિચારરં  છુરં, માટરે વિચારનો વિષય અમુક બાહ પદાથ્ક છરે. ‘‘હુરં  છુરં’’ 
અનરે ‘‘ઈશ્વર છરે,’’ એ વિચારો તરે પછી ઉતપન્ન થાય છરે. જ્ાન શબદના અથ્કમારં 
જ અભરેદનો નહીં પણ ભરેદનો સમાિરેશ થાય છરે. એ ભરેદ ત્ણ પ્રકારનો છરે. 
(1) જ્ાનના વિષયીનો વિષયથી ભરેદ, (2) એક વિષયનો ઇતર વિષયોથી 
ભરેદ, અનરે (3) વિષયના અરંશોનો પરસપર ભરેદ. િરેદારંત ઈશ્વરનરે અવત મહત્િ 
આપિા જતારં તરેના ઈશ્વરતિની જ ક્વત કરરે  છરે; કારણ કરે ઈશ્વર અનરે તજજનય 
સૃવષ્નો ભરેદ દતૂર કરિાની મનુષ્યમારં શવકત નથી. એ ભરેદની ના પાડિી, એ 
વબલકુલ અનુભિ વિરદ્ છરે. અનરે કાનતરે, િરેદારંતીઓ પોતરે પણ એમ સમજ રે છરે. 
બૃહદારણયક ઉપવનષદમારં કહુરં છરે કરે —

्त्र वा अस् सवधुमातमचैवाभूत्ततकेन िं णजघ्े्त् केन िं पश्े्त् केन िं शृणु्ा्त् ।।

અનરે પ્રો. મવણલાલ એક સથળરે એ જ િાકય પર ટીકા કરતારં લખરે છરે, 
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કરે ‘‘એિા અભરેદનરે ‘અનુભિુરં છુરં,’ એમ કહરેનાર તરેનરે સમજતો નથી; કરેમ કરે 
અભરેદ અનુભિાયા પછી તરે કોણ અનુભિરે છરે ? શાનરે અનુભિરે છરે ? શાથી 
અનુભિરે છરે ?  ‘અનુભિુરં છુરં’ એમ કહરેિામારં જ અભરેદનો ભરેદ થઈ જાય 
છરે.’’ આ શુરં બતાિરે છરે ? એટલુરં જ, કરે અભરેદાનુભિ અભરેદનો ભરેદ કયા્ક 
િગર બોલી શકાય નહીં; અનરે પ્રો. મવણલાલરે એટલુરં સમજિુરં જોઈતુરં હતુરં, કરે 
વિચારી પણ શકાય નહીં. પણ જ રે િસતુ વિચારી શકાય નહીં, તરે િસતુ છરે, એ 
કોણ કહી શકરે ? જ રે િસતુનો વિચાર જ આતમનાશક છરે, તરે છરે, એમ કોણ 
કહી શકરે ? બરે સીધી લીટીઓ અિકાશ ઘરેરી શકરે, એિુરં વિચારી જ શકાય 
નહીં, તરે છતારં બરે સીધી લીટીઓ અિકાશ ઘરેરરે  છરે, એમ બોલનારાઓમારં અનરે 
િરેદારંતીઓમારં, સુજ્ કાનતરે, કશો ભરેદ નથી; પકરપતૂણ્ક અભરેદ છરે.

વપ્રયરે, મહાતમા બુદ્ માટરે પ્રો. મવણલાલ જ રે લખરે છરે, તરેથી મનરે આનરંદ 
અનરે ખરેદ બન્નરે થાય છરે. આનરંદ એટલા માટરે, કરે તરેમનુરં અરંત:કરણ તરેમનરે સતય 
તરફ દોરરે  છરે; ખરેદ એટલા માટરે, કરે તરેમનો વસદ્ારંત તરેમનરે અસતય તરફ દોરરે  
છરે. જ રે ધમદે ‘‘િરેદધમ્કની કમ્કજાલનરે તોડી પાડી,’’ જ રે ધમદે ‘‘કોઈ પ્રકારની 
િણ્કવયિસથા માની ન હતી, બ્ાહ્મણોએ માનરેલા અવધકારનરે ગણકાયયો ન હતો, 
સિ્કનરે મોક્ થિાનો માગ્ક છતૂ ટથી બતાવયો હતો,’’ જ રે ધમ્કનો ‘‘સિ્કની સમાનતા, 
સિ્કભ્રાતૃભાિ, એ જ પાયો અનરે આધાર હતો,’’ તરે ધમ્કમારં પ્રો મવણલાલ કહરે 
છરે કરે ‘‘નિુરં કારંઈ હતુરં નહીં, પ્રાચીન ધમ્કનરે જ અમુક માગદે િાળિાનો સાદો 
પ્રયતન હતો’’ ! વપ્રયરે, એ ધમ્ક જો નિીન ન ગણાય, તો બીજો કયો ગણાય, 
તરે મનરે સમજાતુરં નથી. પણ પ્રો. મવણલાલ ભરેદ ન જોઈ શકરે, એમારં આશ્ય્ક 
પામિા જ રેિુરં નથી; અભરેદ એ જ તરેમનો વસદ્ારંત છરે. બીજ રે સથળરે પ્રો. મવણલાલ 
લખરે છરે, કરે ‘‘પ્રાચીન માગ્કમારં સુધારા દાખલ કરિાનરે લીધરે નાવસતક સરંજ્ાનરે તો 
તરે (બૌદ્ ધમ્ક) પામયો.’’ તયારરે  શુરં પ્રો. મવણલાલ બૌદ્ ધમદે सुधारा દાખલ કયા્ક 
એમ માનરે છરે ?  — પણ મારરે  પ્રો. મવણલાલ સાથરે લડિુરં નથી. તરેનુરં અરંત:કરણ 
એ મહાતમા તરફ, એ પરમ પવિત્, સાવત્િક, ‘‘ज्ञानम्, પ્રરેમમતૂવત્કરૂપ, પતૂજય 
વયવકત’’ તરફ એટલો ભવકતભાિ બતાિરે છરે, કરે મનરે સરંતોષ છરે. અહા ! કાનતરે, 
પ્રો. મવણલાલ િરેદારંત ન ભણયા હોત, તો કરેિુરં સારરં  થાત ! તો આપણા મરંડલમારં 
આપણરે તરેનુરં કરેિુરં અવભનરંદન કરત ! પણ કદાચ જ રેમ છરે તરેમ જ ઠીક છરે. 
કારણ કરે પ્રો. મવણલાલનરે તમારો સમાગમ થયો હોત, અનરે તરેણરે ગુજરાતનરે 
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પયારની ગઝલોથી મોકહત કરી હોત, તો મારરે  વચરંતા કરિી પડત.

કાનતરે, મારરે  પ્રો. મવણલાલના બધા વિચારો ખોટા જ ઠરાિિા એિો 
અરંધ દુરાગ્હ નથી, એનુરં એ પ્રમાણ આપુરં છુરં. બૌદ્ ધમ્કની નીવત અવત કકઠન 
હોિાથી જ તરે ઘણા િખત સુધી ચાલી શકરે એિો ન હતો, એમ પ્રો. મવણલાલ 
કહરે છરે, તરે ખરરં  છરે. યતૂરપમારં પણ જ રેનસવનસટોની એ જ દશા થયરેલી છરે. જ રે ધમ્ક 
મનુષ્ય-મનનરે આશા અનરે ઉલાસ આપરે નહીં, તરે ટકી શકરે જ નહીં. િરેદારંત 
પોતરે ધમ્ક છરે કરે કરેમ, અનરે તરે આશા કરે ઉલાસ આપરે છરે કરે કરેમ, તરે સરંબરંધી 
આગળ ઉપર લખીશ.

મહાતમા વજનની સાથરે મારરે  થોડી જ વપછાન છરે. મારરં  ઇવતહાસનુરં જ્ાન 
એટલુરં બધુરં નથી, કરે જનૈ અનરે બૌદ્ ધમયોના પરસપર સરંબરંધના પ્રશ્નમારં પણ 
હુરં ઊતરી શકુરં. તરેમ વજનના દયાધમ્કથી કહરંદુસતાનનરે કરેટલો લાભ થયો છરે, તરે 
પણ મારાથી બરાબર જોઈ શકાતુરં નથી. જનૈો અનરે ઘણા શાસ્ત્રીઓ કહરે છરે, 
કરે જનૈ પુસતકોમારં બહુ સારી કફલસતૂફી છરે, પણ જનૈોના ધમ્કમારં – હાલ જ રે 
દરેખાય છરે તરેમારં – તો મનરે કશુરં ગૌરિ જણાતુરં નથી. પાટણમારં મેં સારંભળરેલુરં, 
કરે એક મારંકડથી ભરરેલા ખાટલામારં સતૂિાનરે માટરે અમુક માણસનરે પગાર 
આપિામારં આિરે છરે; અનરે કીડીઓનરે માટરે એક કતૂિો છરે. અનરે એકરંદરરે  ગરંદા 
અનરે ક્ુદ્ર રીતભાતના જનૈો તરફ મારો એટલો ઓછો ભાિ છરે, કરે હુરં  તરેમનરે 
ઇનસાફ આપી શકુરં તરેમ નથી. મનરે તો લાગરે છરે, કરે જનૈ ધમદે કહરંદુસતાનનુરં 
શૌય્ક ક્ીણ કરીનરે તરેનરે મોટી હાવન કરી છરે. પ્રો. મવણલાલ તરેનરે દયારૂપ અનરે 
પ્રરેમરૂપ કહરે છરે. એ વિશરેષણો િત્કમાનમારં તો મશકરી જ રેિારં જ લાગરે છરે. પણ 
એ સરંબરંધી વિસતાર અનાિશયક છરે. અમદાિાદમારં તમારારં જનૈ પાડોશીઓ 
સાથરેનો તમારો સરંબરંધ મનરે વિકદત છરે. અનરે તમનરે એ વિષયમારં કશી સતૂચના 
આપિાની જરૂર નથી.

પણ વપ્રયરે, તમારો છરેલો પત્ િારંચીનરે તો મનરે ખાતરી થઈ છરે, કરે 
તમનરે વસદ્ારંતસારના દોષો બતાિિાની કશી જરૂર નથી. તમારી બુવદ્એ કરંઈ 
અસાધારણ સતૂક્મતા પ્રાપ્ત કરી હોય, એમ લાગરે છરે. ગયા પત્મારં મેં આપરેલા 
શ્રલોકના સરંબરંધમારં તમો પતૂછો છો, કરે ्तिातमानयं सृजाम्िम् એમ બોલનાર 
આદમી એકરેશ્વરિાદનરે માનરે છરે કરે અભરેદિાદનરે પણ માની શકરે ? તમારી શરંકા 
ખરી છરે. અભરેદિાદમારં એ િાકયનો કશો અથ્ક નથી.
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અનરે હિરે–વપ્રયરે, પત્ પતૂરો કરરં  છુરં. શરદની શરૂઆત થઈ ચતૂકી છરે; અનરે 
પતૂવણ્કમા નજીક આિતી જાય છરે. એ પ્રસરંગરે તમારા દશ્કનની આશા રાખુરં 
? ઘણારં િષ્ક પહરેલારં એ રાવત્એ આપણરે સાથરે હતારં, તરેનુરં મનરે સમરણ થાય 
છરે. તમારા માનનીય સિગ્કિાસી પવતએ તમારી પાસરે પરેલી કીસતીની નહાની 
કવિતા બોલાિી હતી; અનરે આપણરે સિ્ક ગરંભીર શોકિૃવતિમારં વનમગ્ન થયારં 
હતારં. હાલ મારી કરેિી વસથવત છરે ? કીસતી લખનારરે  બહારના તોફાનથી જ 
કીસતી ડતૂબિાની ધાસતી બતાિી છરે. પણ મારી તો તમારી કૃપાદૃવષ્ ન થાય 
તો એિી વસથવત થિાની છરે, કરે શરદપતૂનમની રાતરે મનોહર જયોતસના અનરે 
વિરલ તારાઓનુરં દશ્કન કરતો, તથા કકનારા પરની અસપષ્ ટરેકરીઓ અનરે 
તરપરંવકતઓ તરફ નજર નારંખતો, દતૂરનારં કોઈ સરંગીતનુરં શ્િણ કરતો, અનરે 
મોજારંઓ િચચરેની વિદ્ુતથી ચકકત થતો, મારી મરેળરે જ પરમ શારંવતમારં કીસતીનરે 
ડબુાિી દઉં. અહા ! કાનતરે, જો હુરં કવિ હોત, તો આ િખતરે એક એિી ‘કીસતી’ 
લખત, કરે તમરે આપણા પ્રારંતના ઈશ્વરચરંદ્રનરે તુરત પત્ લખયા િગર રહરેત 
નહીં. અસતુ હુરં  કુશલ છુરં, અનરે તમારી કુશલતા વનરરંતર ચાહુરં છુરં.

તમારા દશ્કનનો અવભલાષી,
ક્ધનત

* એટલુરં મારરે  કહરેિુરં જોઈએ, કરે આધુવનક શોધથી એ ખતૂનની હકીકત 
શરંકાસપદ ઠરી છરે, અનરે પ્રો. મવણલાલરે તરેટલુરં કહરેિુરં જોઈતુરં હતુરં.

p
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સરિ્ય ક્ધનતે,

હુરં  તમનરે આગળ લખી ચતૂકયો છુરં, કરે વસદ્ારંતસારના બધા દતૂવષત વસદ્ારંતો 
પર લખિાનો મનરે અિકાશ નથી. હુરં  માત્ દરરેક પ્રકરણમારં નમતૂનાઓ બતાિી 
શકીશ. બીજા વસદ્ારંતોની પરીક્ા કરિી એ તમારરં  કામ છરે; મારરં  નથી.

એમ પણ મેં બતાિરેલુરં જ છરે, કરે વસદ્ારંતસારમારં આટલા બધા દોષો 
કરેમ હશરે, એિી શરંકા કરિાથી કિવચત્ અયોગય અનુમાન થિાનો સરંભિ છરે. 
પ્રો. મવણલાલની વિચારશવકત તો કદાચ એટલી સમથ્ક છરે, કરે તરે ગમરે તરેટલરે 
પહોંચી શકરે; પણ બરે અનરે બરે ચારનરે બદલરે બરે અનરે બરે પારંચ માનીનરે દાખલા 
કરનારનો બધો પ્રયતન જ રેમ વયથ્ક નીિડરે, તરે જ પ્રમાણરે તરેમની દશા થાય છરે. 
હમરેશારં િકીલાત કરિાની ટરેિથી તરેમની નયાયબુવદ્એ એિુરં અિળુરં રૂપ પકડ્ુરં 
છરે, કરે જ રે િાત એક ગામકડયો સુદ્ારં ન માનરે, તરે તરેઓ માની શકરે છરે. ઉદાહરણ 
તરીકરે છઠા પ્રકરણમારં પૃ. 122 મરે તરેઓ લખરે છરે, કરે ‘‘અલરેકઝાવનડ્રયાનુરં 
મહાપુસતકાલય જો આરબોએ સળગાિી મતૂકયુરં ના હોત, તરેમ છતારં પણ 
બચરેલારં થોડારંઘણારં પુસતકોનો તથા તરે વિારા ચાલતા શોધોનો જો રોમના પોપરે 
નાશ ન કયયો હોત, તો ગુરતિાકષ્કણ, િરાળતરંત્, િીજળી, ચુરંબક, ખગોળશા-
સ્ત્ર, ગવણત, નયાય, ધમ્કસરંબરંધી તત્િજ્ાન, ઇતયાકદ અનરેક અનરેક શોધ, જ રે નિરે 
નામરે ઈસિી સનના 12-15 મા સૈકા પછી આરરંભિા પડ્ા, તરે આરરંભિા ન 
પડ્ા હોત, એટલુરં જ નહીં, પણ તરેમ કરિાથી આજ રે જ રે જ્ાન મનુષ્યોનરે પ્રાપ્ત 
થઈ શકયુરં છરે, તરે કરતારં આજથી 500 િષ્ક પછી એ જ્ાન જ રે રૂપ લરેશરે, તરે 
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રૂપરે જ હાલ સમજાયુરં હોત.’’ કાનતરે, આિા એક િાકયના દોષો પણ પતૂરરેપતૂરા 
બતાિિા જતારં કાગળો ભરાય, તો વસદ્ારંતસારના દરરેક િાકય પર તો હુરં  શી 
રીતરે ટીકા આપી શકુરં ?

વપ્રયરે, પરંકડતો કોઈ િાર જ રે બહુ હસિાલાયક ભતૂલો કરરે  છરે, અનરે જ રેનારં 
ઘણારં ઉદાહરણો તમરે એકઠારં કયાું છરે તરેમારં આ પણ એક ઉમરેરજો કરે પ્રો. 
મવણલાલ િરાળયરંત્, િીજળી, અનરે ચુરંબકની શોધોનરે લાઇબ્રેરીનારં પુસતકો 
માનરે છરે ! શુરં અલરેકઝવનડ્રયાની લાઇબ્રેરીની સાથરે આખી દુવનયાની સટીમરો 
અનરે આગગાડીઓ નાશ પામી ગઈ હશરે ? અલરેકઝાવનડ્રયાની લાઇબ્રેરી 
બહુ મોટી હતી, એટલુરં તો હુરં  જાણુરં છુરં; પણ તરેમારં જ તારનારં ભતૂરંગળારં અનરે 
હોકાયરંત્ોનો ઉપયોગ થતો હતો, એમ મારાથી માની શકાતુરં નથી.

પણ નિરે નામરે થયરેલા બીજા શોધ શા છરે ? ગુરતિાકષ્કણ તો મારાથી 
સમજાય છરે; પણ ખગોળશાસ્ત્ર, ગવણત, નયાય, અનરે ધમ્કસરંબરંધી તત્િજ્ાનના 
કયા નિા શોધોનરે ઉદ્ રેશીનરે પ્રો. મવણલાલ બોલરે છરે તરે મારાથી સમજાતુરં નથી. 
પણ શોધો ગમરે તરે હોય, (અનરે પ્રો. મવણલાલ હાલના બધા જ શોધો પહરેલારં થઈ 
ગયા છરે એમ માનતા હોય, તોપણ મનરે હરકત નથી) તરે છતારં અલરેકઝાવનડ્રયા-
ની લાઇબ્રેરીમારં એ શોધો જો ખરરેખર નષ્ થયા હોય, તો તરે એક િખત હતા, 
એમ પ્રો. મવણલાલ શા આધારથી કહી શકરે, તરે મારાથી કલપી શકાતુરં નથી.

પણ ખરરેખરી ખતૂબી તો હિરે આિરે છરે. ‘‘આજથી 500 િષ્ક પછી એ જ્ાન 
જ રે રૂપ લરેશરે, તરે રૂપરે જ હાલ સમજાયુરં હોત.’’ બરેશક તમારા મનમારં અતયાર 
સુધી તો એમ જ હશરે, કરે પ્રો મવણલાલ િરેદનરે સિ્કજ્તાનુરં સિરૂપ અનરે અમુક 
અથ્કમારં ઈશ્વરપ્રણીત (એક ઈશ્વરનરે તો તરેઓ માનતા નથી, તયારરે  શુરં િરેદ સકલ 
સૃવષ્એ બનાવયા હશરે ?) કહરે છરે, તરેથી તરેઓ દુવનયામારં જ્ાનની ઉતિરોતિર 
અધોગવત થતી જાય છરે, એમ માનતા હશરે. પણ અહીં તો એિો વસદ્ારંત પ્રગટ 
થાય છરે, કરે 500 િષ્ક પછી દુવનયાના જ્ાનમારં િૃવદ્ થશરે. તયારરે  શુરં તરેઓ એમ 
પણ માનરે છરે, કરે દુવનયાના જ્ાનમારં િૃવદ્ થતી જાય છરે ? કોણ જાણરે ? મનરે 
તો તરેમના આગમમારં બહુ વિવચત્તા દરેખાય છરે. જો હુરં એમ માનુરં છુરં કરે 500 
િષ્ક પછી દુવનયાનરે જ રે જ્ાન થિાનુરં છરે, તરે પ્રો. મવણલાલનરે હાલ પ્રાપ્ત થયરેલુરં 
છરે, તો તરેમના બોલિામારં િદતોવયાઘાતનો દોષ આિરે છરે; અનરે જો એમ માનુરં 
છુરં કરે તરેઓ માત્ જ રે જ્ાનમારં િૃવદ્ થિાની છરે તરેનો વિષય જ જાણરે છરે, તો 
ભવિષ્યિાદનુરં બધુરં મહત્િ ઊડી જાય છરે.
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પૃ. 123મરે એિો વસદ્ારંત આિરે છરે, કરે ‘‘એ બ્ાહ્મણો વિારા, જ રે તતિદૃવષ્નો 
અમતૂલય િારસો આપણનરે મળરેલો છરે, તરેનરે લીધરે જ આપણરે આપણા આય્કતિનરે 
માટરે મગરૂર છીએ; કરેમકરે દુવનયાની કોઈ પણ પ્રજા એિુરં દશ્કન પરેદા કરી 
શકી નથી. કકરંબહુના, આજ પયુંત પણ સિદે પ્રજા એનરે જ સિીકારતી અનરે 
િખાણતી આિી છરે.’’ બરેશક પ્રો. મવણલાલનરે પોતાના આય્કતિનરે માટરે મગરૂર 
થિુરં હોય, તો તરે ભલરે થાય; પણ ‘‘આજ પયુંત સિદે પ્રજા એનરે જ સિીકારતી 
અનરે િખાણતી આિી છરે.’’ એિુરં છરેક જ ખોટુરં અનરે બીજી પ્રજાઓનરે અપમાન 
આપનારરં  િાકય લખી પોતાના િાચકોનરે મગરૂર કરે વમરયાવભમાની બનાિ-
િાનો તરેમનો પ્રયતન વયથ્ક જ નીિડરે. કાનતરે, બીજી પ્રજાઓ જો કહરંદી આયયોના 
દશ્કનનરે સિીકારતી અનરે િખાણતી આિી હોય, તો તરે હજી સુધી કહરંદુ કરેમ 
નથી થઈ, તરેની મનરે ખબર પડતી નથી. હુરં  તો એમ માનુરં છુરં, કરે યતૂરપની ઘણી 
પ્રજાઓ આપણારં દશ્કનનરે નહીં પણ બાઇબલનરે જ સિીકારતી અનરે િખાણતી 
આિી છરે; અનરે એવશયાની ઘણી પ્રજાઓ આપણારં દશ્કનનરે નહીં પણ કુરાનનરે 
જ સિીકારતી અનરે િખાણતી આિી છરે. આગળ િધીનરે એમ પણ હુરં કહી 
શકુરં, કરે પરદરેશની કોઈ પણ પ્રજાએ કહરંદી આયયોના દશ્કનનરે સિીકાયુું અનરે 
િખાણયુરં નથી; અનરે આયા્કિત્કમારં પણ આખી પ્રજાએ તરે સિીકાયુું અનરે િખાણયુરં 
નથી. અનરે છરેિટરે, માત્ એક માણસથી પ્રજાની વયાખયાનરે સરંપતૂણ્ક માનીએ, 
તોપણ પ્રો. મવણલાલના શબદો ખરા પડરે તરેમ નથી.

એ જ પાનરે એક બીજુ રં પણ મહાિાકય મોટા કાળા અક્રોમારં લખરેલુરં 
છરે. તતિદૃવષ્, જ રેમારં પ્રો. મવણલાલ માત્ અભરેદજ્ાનનો જ સમાિરેશ કરરે  છરે, 
તરે અનરે પુરાણભાિના જ રેમારં દરેિદરેિીઓ પર શ્દ્ાનો સમાિરેશ થાય છરે તરે 
બરે બહરેનો છરે ! ‘‘તતિદૃવષ્ જ ખરી છરે, પુરાણભાિના ખોટી છરે, છતારં બન્નરે 
વિરોધી નથી !’’ અભરેદ જ ખરો છરે, ભરેદ ખોટો છરે, છતારં બન્નરે વિરોધી 
નથી ! સતય અનરે અસતય શત્ુ નથી, પણ બરે બહરેનો છરે ! કાનતરે, આ નયાય 
તમારા મગજમારં ઊતરરે  છરે ? મારા મગજમારં તો નથી ઊતરતો. મનરે તો સતય 
અનરે અસતય બોલતારં જ પરસપર વિરોધનુરં ભાન થાય છરે. પણ કહરંદુઓ જો 
ખરરેખર સતય અનરે અસતયનો વિરોધ સિીકારતા ન હોય, તો તરેઓ હમરેશારં 
હળીમળીનરે ચાલયા હશરે, એ િાત હુરં સમજી શકુરં છુરં. જ રે વનશાળમારં વશક્ક 
પારંચનરે ચારરે  ગુણિાથી બાર થાય છરે એમ શીખિતો હોય, અનરે વિદ્ાથતીઓ 
એ જ સરંખયાઓના ગુણાકારથી સતિર થાય છરે એમ ગોખતા હોય, અનરે તરે 
છતારં વશક્ક વિદ્ાથતીઓનરે ખોટા ગણરે નહીં, અનરે વિદ્ાથતીઓ વશક્કનરે ખોટો 
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ગણરે નહીં, તયારં મારામારી ન થાય, એ મારાથી સમજી શકાય છરે. અનરે માનિી 
બુવદ્ની પરાકાષ્ઠા વસદ્ કરતારં આિારં રતનો તો આ વસદ્ારંતરતનાકરમારં અનરેક 
છરે, પદરેપદરે આડારં આિરે છરે.

પૃ. 124નુરં આ વિલક્ણ રતન તપાસો. ‘‘મનુષ્યનરે જ રે જ્ાન થઈ શકરે તરેની 
પણ સીમા છરે. મનુષ્યના મનનુરં બરંધારણ જ એિુરં છરે, કરે તરેમારં અમુક હદ સુધી 
જ જ્ાનનો ઉદય થઈ શકરે છરે. આમ હોિાથી જ્ાનમાત્ના ગમય અનરે અગમય 
એિા ભરેદ પડરે છરે. આ ઉપરથી ઘણાએક એિુરં કલપરે છરે, કરે માણસનરે જ રે જ્ાન 
થાય તરે પારમાવથ્કક હોઈ જ ન શકરે, એટલરે તરે ઉપર વિશ્વસ કરિો નકામો 
છરે. આ િાત યથાથ્ક નથી, કરેમકરે, યદ્વપ માણસ ચારરે  પાસ અગમયતારૂપ 
અરંધકારમારં ઘરેરાયરેલુરં છરે, તોપણ, એ અગમયતારૂપ અરંધકારમારંથી જ ઘણાએક 
દીિા તરેની નજરરે  પડરે છરે; નરે એક અમુક પ્રદરેશનરે પ્રકાશિાન્ કરી તરેની આગળ 
સપષ્ રીતરે પ્રદવશ્કત કરરે  છરે–તરેટલો પ્રદરેશ તરેનરે ગમય કરરે  છરે. એ પ્રકાશ કયારંથી 
આિરે છરે, કરેમ આિરે છરે, તથા જ રે અરંધકારમારંથી તરે દૃવષ્એ પડરે છરે તરે અરંધકાર 
શુરં છરે, ઇતયાકદ માણસના સમજિામારં આિતુરં નથી, એ ખરી િાત છરે; પણ 
જ રેટલો પ્રદરેશ પ્રકાવશત છરે, તરેટલા પ્રદરેશનુરં જ રે જ્ાન તરેનરે મળરે છરે, તરે તો યથાથ્ક 
તથા વિશ્વસ કરિા યોગય જ હોય છરે. હજારો િષ્કથી મનુષ્યો જ રેિારં થતારં 
આવયારં છરે, નરે થાય છરે, તથા તરેનરે જ રે જ્ાન સરંભિરે છરે, તરેની આિી વયિસથા છરે; 
પછી અત:પર ભવિષ્યમારં માણસનુરં એિુરં બરંધારણ થાય, કરે જ રેથી કારંઈ પણ 
તરેનરે અગમય જ ન રહરે, તો તરે જુદી િાત છરે.’’ કાનતરે, અગમયતારૂપ અરંધકા-
રમારંથી જ ઘણાએક દીિા નજરરે  પડરે છરે, અનરે એ પ્રકાશ કયારંથી આિરે છરે, તરે 
જાણયા િગર તરેથી મળરેલુરં જ્ાન યથાથ્ક અનરે વિશ્વસ કરિા યોગય છરે, એમ પ્રો. 
મવણલાલ આપણનરે સલાહ આપરે છરે ! અત:પર ભવિષ્યમારં મનુષ્યનરે કરંઈ પણ 
અગમય ન જ રહરે, એ િાત તરે શકય માનરે છરે ! આ શુરં કફલસતૂફી છરે ? આિા 
વિચાર કોઈ પણ ખરા કફલસતૂફના હોઈ શકરે ? કોઈ પણ ખરા કફલસતૂફનરે 
જ્ાનનો પ્રકાશ બાહ અરંધકારમારંથી આિરે છરે, એમ લાગરે જ કરેમ ? તરે કયારંથી 
આિરે છરે તરેની ખબર ન પડરે, એમ બનરે જ કરેમ ? પણ જ્ાનના સિરૂપ અનરે 
ઉદભિ સરંબરંધી વસદ્ારંતો પ્રો. મવણલાલ પાસરેથી શીખી શકાય તરેમ છરે જ નહીં.

પૃ. 125 મરે પ્રો. મવણલાલ ઈશ્વરવસવદ્ સરંબરંધી થોડીએક ચચા્ક કરરે  છરે; 
અનરે તરેઓ ઈશ્વરનરે માનતા હશરે એિો ભ્રમ આપણા મનમારં ઉતપન્ન કરરે  છરે. 
પણ તરેમની દલીલો અપતૂણ્ક અનરે અિળરે રસતરે ચડાિરે તરેિી છરે. અનરંત પ્રકારની 
ગવતનરે માટરે કરંઈ મનુષ્યમનનરે ઈશ્વર માનિાની જરૂર પડતી નથી; એ જરૂરનારં 
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તો બીજારં જ અનરે ઘણારં મહત્િનારં કારણો છરે. િળી, સૃવષ્ના કારણની શોધ 
કરિામારં જ સૃવષ્ અનરે સ્રષ્ાનો ભરેદ સિીકૃત થઈ જાય છરે; અનરે પ્રો. મવણ-
લાલનરે એ સિીકૃત હોય, તો તરેમનો અભરેદભાિ બધો તતૂટી જાય છરે. િરેદારંતીથી 
તો યોગય રીતરે કારણ શબદનો ઉચચાર પણ થઈ શકરે નહીં; કારણ કરે કાય્કથી 
વભન્ન હોય તયારરે  જ ‘કારણ’ શબદનો અથ્ક થઈ શકરે છરે. કાય્ક અનરે કારણ એ 
પરસપર સાપરેક્ વિચારો છરે. આ પ્રમાણરે દશ્કનની શરૂઆતમારં પ્રો. મવણલાલ 
પોતરે જ િરેદારંતદશ્કનનુરં ખરંડન કરરે  છરે.

અનુભિ, વિચાર અનરે ઇવતહાસના પરસપર સરંબરંધ પરતિરે પ્રો. મવણલાલ 
જ રે વસદ્ારંતો આપરે છરે, તરેની પતૂણ્ક પરીક્ા કરિાની હુરં  તમનરે ભલામણ કરરં  છુરં. 
પ્રો. મવણલાલ કહરે છરે કરે એ ત્ણ જ્ાનસાધનોમારં શ્ુવત શ્રેષ્ઠ છરે. હિરે એટલુરં 
તો હુરં  પણ માનુરં છુરં, કરે આપણનરે સિ્કનરે જ રે જ્ાન છરે તરેમારંનુરં ઘણુરંખરરં  આપણરે 
બીજાઓ પાસરેથી તરેમના વિશ્વસ પર મરેળિરેલુરં છરે; પણ તરેટલા પરથી શ્ુવત એ 
શ્રેષ્ઠ જ્ાનસાધન ગણી શકાય તરેમ નથી. બરેશક ભતૂગોળની અરંદર અમરેકરકામારં 
અમુક શહરેરો અનરે નદીઓ અનરે પિ્કતો અનરે તળાિો છરે, એમ કોઈ આપ્ત 
કહરે તરે હુરં  સિીકારરં  છુરં; પણ એ આપ્તિાકયોમારં મારા અનુભિ વિરદ્ કરે મારા 
વિચારનરે અસરંગત લાગરે તરેિુરં કરંઈ આિરે, તો હુરં  મારા વિચાર અનરે અનુભિનરે જ 
િળગી રહુરં છુરં, આપ્તિાકયનરે નહીં–કકરં બહુના, આપ્તિાકયનરે માન આપિામારં 
પણ હુરં મારી પોતાની બુવદ્નરે જ અનુસરરં  છુરં. કારણ કરે આપ્તિાકય માનનીય 
છરે, એ પ્રતીવત મારી પોતાની બુવદ્થી જ મનરે થઈ શકરે, આપ્તની બુવદ્થી 
નહીં. પ્રો. મવણલાલ કહરે છરે, કરે ‘‘ઇવતહાસ કરે ધમ્કશાસ્ત્રોની આજ્ા પ્રમાણરે 
િસતુસરંભિ સમજિા અનરે તરે પ્રમાણરે વનયમાકદ માનિા, એ (જ્ાનસરંપાદનનો) 
ત્ીજો પ્રકાર છરે.’’ મારાથી તો જ્ાનસરંપાદનમારં આજ્ાનો વબલકુલ પ્રદરેશ હોય 
એમ માની શકાતુરં નથી. પ્રો. મવણલાલ આ ત્ણ સાધનોનો આય્કિત્કમારં અનરે 
પાશ્ાતય દરેશોમારં કરેિા કરેિા પ્રકારનો સરંબરંધ છરે, તરે સરંબરંધી ઘણો વિસતાર કરરે  
છરે; અનરે આપણરે પહરેલારંથી ધારી શકીએ તરે પ્રમાણરે પરેલુરં જતૂનુરં અનુમાન ‘‘અમરે 
બહુ સારા : અમારા જ રેિા કોઈ છરે નહીં, હતા નહીં, અનરે થશરે નહીં,’’ એ 
સથાવપત કરિાનો યતન કરરે  છરે.

આ પછી પ્રો. મવણલાલ ષડદશ્કનોનો સરંવક્પ્ત સાર આપિા મારંડરે છરે, તરે 
સરંબરંધી હુરં  આિતા પત્મારં લખીશ.

વિ. તમારો કૃપાકારંક્ી
ક્ધનત.
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ત્ધજ ેકલમ :–

મનરે ભીવત છરે, કરે ષડદશ્કનો ઉપર પણ ટીકા કરિાની કહમમત ધરિામારં 
મનરે તમરે પ્રો. મવણલાલના જ રેિા િગ્કમારં મતૂકશો. પણ હુરં તમનરે એકથી િધારરે  
લખી ચતૂકયો છુરં, કરે હુરં  જ રેટલુરં જાણુરં છુરં તરેટલામારં રહીનરે જ ટીકા કરરં  છુરં. િળી, 
પ્રો. મવણલાલ અનુભિ, વિચાર અનરે શ્ુવતના સરંબરંધપરતિરે જ રે કહરે છરે, તરેનુરં 
જ સતય શોધશો, તોપણ તમનરે માલતૂમ પડશરે, કરે ધમ્કમારં શ્ુવત પર નહીં પણ 
વિચાર પર જ ઘણો આધાર છરે. ભતૂગોળ અનરે ઇવતહાસ જ રેિા વિષયોમારં જ 
આપણરે શ્ુવતનરે િધારરે  અનુસરીએ છીએ. તમનરે યાદ હશરે, કરે સૉક્રેકટસ ધમ્કના 
વિષયનુરં દરરેક માણસનરે જ્ાન કરાિી શકાય એમ માનતો હતો; અનરે તરે એટલા 
માટરે, કરે તરેમારં સિાનુભિના યોગય પૃથક્રણ વસિાય બીજા કશાની અપરેક્ા 
નથી. અનરે ખરી કસોટી તો એ જ છરે, કરે ષડદશ્કન ઉપરના િધારરે  ગ્રંથો િારંચયા 
િગર ષડદશ્કનના દોષો પકડી શકાય છરે કરે નહીં તરે પ્રયતનમારં જ તપાસિુરં. 
દોષો છરે એમ મેં પહરેલારંથી માની લીધરેલુરં નથી, પણ શરૂઆતમારં જ દોષો 
માલતૂમ પડતારં મનરે ષડદશ્કનનો િધારરે  અભયાસ કરિાની કદાવપ આકારંક્ા થઈ 
નથી. એટલુરં ખરરં  કરે ષડદશ્કન પર કોઈ ટીકાનો ગ્રંથ પ્રગટ કરિો હશરે તો મારરે  
તતસરંબરંધી મળશરે તરેટલારં પુસતકો િારંચિારં પડશરે; પણ દરવમયાન જ રે થોડાઘણા 
દોષો હુરં  બતાિી શકુરં છુરં તરેથી તમનરે સરંતોષ નથી થતો ? તમરે જોયુરં હશરે કરે 
હુરં  સરંકદગધ અનરે અસપષ્ વિચારોનુરં નહીં પણ સપષ્ અનરે પરસપર વિરોધી 
વિચારોનુરં જ ખરંડન તમનરે કરી બતાિુરં છુરં. એટલુરં કરિા પહરેલારં પણ તમરે મનરે 
પચચીસપચાસ પુસતકો િારંચિાની ફરજ પાડશો, તો મારરે  કહરેિુરં જોઈએ, કરે 
તમારી મોહનીથી ગમરે તરેટલો પરિશ છુરં તરે છતારં, અનરે તમારી અપ્રીવતનરે 
ખુદ પરમરેશ્વરની અપ્રીવતના જ રેટલી જ દુ:ખદાયક માનુરં છુરં, તરે છતારં એ શ્મ 
મારાથી લઈ શકાશરે નહીં. હાલ એ જ.

p
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િસિ ક્ધનતે,

હુરં  ધારતો હતો કરે દશ્કનોના સરંબરંધમારં મારરે  ઘણો વિસતાર કરિો પડશરે; 
પણ તમરે મારી ધારણા ખોટી પાડી છરે. નયાય અનરે િૈશરેવષકના સરંબરંધમારં તમરે 
જ રે ભતૂલો બતાિો છો તરે પરથી મનરે ખાતરી થાય છરે, કરે તમરે સરંસકૃત કફલસતૂફીનુરં 
કદાવપ દાસતિ કરશો નહીં. પણ, પ્રશરંસાના કરતારં જિાબો આપિાથી તમારી 
બુવદ્નરે હુરં  િધારરે  માન આપી શકીશ.

તમરે કહો છરે કરે સૉક્રેકટસની માફક નૈયાવયકો પણ જ્ાન એ જ મોક્સાધન 
છરે, અનરે ઇષ્ના જ્ાનથી ઇષ્ આચરણ થાય જ એમ માનતા દરેખાય છરે તરે 
ખરરં  છરે. અન્નરંભટ્ટ દીવપકાનરે છરેડરે સપષ્ કહરે છરે, કરે –

ननु ‘‘्ततप्ाकप्िे्तुहवधुज्ञानयं कमधु िोक्यं मिामुने:’’ इह्त कमधुणोहप मोक्साधन-
तवसमरणाजज्ञानकमधुणो: समुच्च् इह्त िेन्न । ‘‘चनत्नचैचमह्तकैरेव कुवाधुणो िुरर्तक््म् 
। ज्ञानयं ि हवमलीकुवधुन्नभ्ासेन ि पाि्े्त् । अभ्ासातपक्कहवज्ञानयं कैव््यं लभ्ते 
नर:’’ इत्ाहिना कमधुणो ज्ञानसाध्तवप्ह्तपािना्त् ।।

‘‘તયારરે , ‘મહામુવનએ કહુરં છરે કરે મોક્ની પ્રાવપ્તના હરેતુ વિજ્ાન અનરે કમ્ક 
છરે’ એ સમૃવતિચન પ્રમાણરે કમ્ક પણ મોક્નુરં સાધન છરે, તરેથી જ્ાન અનરે કમ્ક 
બરેનો સમુચચય સમજિો, એમ કોઈ કહરે તો તરે ખરરં  નથી. કરેમકરે ‘વનતય કરિાનારં 
અનરે વનવમતિોએ કરિાનારં કમ્કથી દુકરતનો ક્ય કરતા મનુષ્યરે જ્ાનનરે વિમલ 
કરિુરં, અનરે અભયાસથી તરેનરે પકિ કરિુરં. અભયાસથી પકિ વિજ્ાનિાળો મોક્ 
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મનુષ્ય મરેળિરે છરે,’ ઇતયાકદથી પ્રવતપાદન થાય છરે કરે કમ્ક જ્ાનસાધય છરે.’’

પણ બરેશક તમરે અનરે હુરં  અનુભિથી જાણીએ છીએ, કરે કમ્ક હમરેશારં 
જ્ાનસાધય નથી; અનરે તત્િજ્ાનથી જ વન:શ્રેયસાવધગમ થાય તરેમ નથી. િળી 
આચરણમારં સારરં  કયુરં અનરે ખરાબ કયુરં એ સમજાિિાનો નૈયાવયકો કરેિી રીતરે 
દરંભ કરી શકરે ?

તમરે લખો છો, કરે નયાયના સોળ પદાથયોમારં અનરે તરે દરરેકના વિભાગોમારં 
વિભાગસતૂત્નુરં કશુરં ઠરેકાણુરં નથી, તરે બરાબર છરે; અનરે પ્રમરેયની સાથરે જ રે બીજા 
પદાથયો મતૂકરેલા છરે તરેનુરં મહત્િ પ્રમાણમારં અવતશય ઓછુરં છરે, એ પણ ખરરં  
છરે. કાનતરે, તમરે આટલો બધો સતૂક્મ વિચાર કરતારં કયારંથી શીખયારં ? તમારી 
કૉલરેજના નયાયના અધયાપક પાસરેથી ?

િધારરે  સરંતોષ તો મનરે એથી થાય છરે, કરે િૈશરેવષકના સાત પદાથયોના દોષ 
પણ તમરે જોઈ શકો છો. બરેશક સામાનય અનરે વિશરેષ બન્નરે ગુણો જ હોિા 
જોઈએ, અનરે દ્રવય તથા ગુણની સાથરે તરેમનરે મતૂકિા એ ભતૂલ છરે. નૈયાવયકો 
તમનરે કહરેશરે, કરે દ્રવયમારં ગુણિત્િ છરે અનરે ગુણમારં ગુણતિ છરે પણ તમરે એિો 
જિાબ આપી શકશો, કરે દ્રવયમારં ગુણ હોિા જોઈએ, પણ ગુણમારં ગુણ હોય 
એમ બોલિુરં અથ્ક રકહત છરે. જો ગુણમારં ગુણતિ હોય, તો ગુણતિમારં પણ 
ગુણતિ હોઈ શકરે. અનરે એ પ્રમાણરે અનિસથા થાય.*

પણ નૈયાવયકોએ બુવદ્નરે જ્ાન ગણિાની, સામાનયનરે પ્રતયક્ વિષય 
ગણિાની, િણ્કનનરે વયાખયા ગણિાની, અનરે બીજી ગમરે તરેટલી ભતૂલો કરી હોય, 
તોપણ એટલુરં આપણરે યાદ રાખિુરં જોઈએ, કરે તરેમના ધમ્ક સરંબરંધી વસદ્ારંતો 
આપણરે જ રે સતય માનીએ છીએ તરે જ છરે. ्तत्रेश्वर: सवधुज्ञ: परमातमचैक एकसुख-
िु:खाहिरहि्त: । जीवातमा प्ह्तशरीरयं चभन्न: । ‘તરેમારં ઈશ્વર સિ્કજ્ પરમાતમા (અનરે) 
એક જ છરે, (તરે) સુખદુ:ખાકદથી રકહત છરે. જીિાતમા દરરેક શરીરમારં જુદો છરે.’ 
એ િાકયવિયની ખાતર આપણરે નૈયાવયકોનરે ઘણા દોષોની ક્મા આપીશુરં.

વનરીશ્વર સારંખયનો વિભાગ તો મતૂકી દરેિાથી જ ઉવચત થશરે. પ્રો. મવણલાલ 
પોતરે કહરે છરે, કરે એ દશ્કનમારં ‘‘ઈશ્વર માનયો નથી, એટલરે ઈશ્વરનારં િચનરૂપ 
િરેદનો પણ સિીકાર કરિામારં આિતો નથી.’’ તોપણ જોિાનુરં એ છરે, કરે પોતાનરે 
અનુકતૂલ હોય તરેિારં શ્ુવતસમૃવતિાકયોનરે સારંખયમતાનુસારી આચાયયો િારરંિાર 
ઉપયોગમારં લરે છરે; અનરે કવપલ મુવન તરફ ધાવમ્કક કહરંદુઓનરે વતરસકાર થતો 
નથી. એ નાવસતકવશરોમવણની દલીલ જુઓ : ‘‘ઈશ્વર એિા કોઈ કતા્કની શી 
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જરૂર છરે ? ઈશ્વર પોતરે અસતમારંથી તો સત્ બનાિી શકનાર છરે જ નહીં, 
તયારરે  ઈશ્વરની જરૂર જ કયારં રહી ?’’ કાનતરે, ઈશ્વરનરે આ રીતરે ઉડાિનારનરે 
તમરે શુરં કહરેશો ? મતૂખયો, તમારા મગજનરે કરે હૃદયનરે ઈશ્વરની જરૂર ન પડતી 
હોય, તરેથી ઈશ્વર નથી એમ ઠરતુરં નથી; કદાવપ ઠરી શકરે નહીં. અનરે ઈશ્વરનુરં 
અવસતતિ વસદ્ થઈ શકરે છરે, માત્ તમારામારં વમરયાવભમાનની પરાકાષ્ઠા ન 
હોય તો.

યોગ અથિા સરેશ્વર સારંખયનરે પણ તમરે તો બાજુએ જ રાખશો, તો 
હરકત નથી. હઠયોગનરે માટરે તો પ્રો. મવણલાલ પોતરે જ કહરે છરે કરે એ પુ-
રષાથ્ક નથી, રાજયોગ એ પુરષાથ્ક છરે; અનરે િૃવતિવનરોધ એ તરેનુરં તત્િ છરે. 
િૃવતિવનરોધથી મોક્ મળરે, એમ પતરંજવલ માનરે છરે. પ્રો. મવણલાલ એ દશ્કનનો 
જ રે સરંક્રેપ આપરે છરે, તરેમારં ઈશ્વર કરે ધમ્કના સિરૂપ સરંબરંધી થોડો જ વિચાર છરે 
તરેથી, અનરે ચમતકાકરક વસવદ્ઓ અનુમાનથી નહીં પણ અનુભિથી જ જાણી 
શકાય તરેિી હોિાથી મારરે  એ સરંબરંધી કશુરં કહરેિાનુરં નથી. િળી તમરે કરે હુરં  એકનરે 
પણ યોગમારં અવભરવચ થાય તરેમ નથી; વચતિના વનરોધની નહીં પણ વચતિના 
સરંતોષની આપણનરે અપરેક્ા છરે, માટરે િધારરે  કહરેિુરં વયથ્ક પણ છરે.

ધમ્કમીમારંસાના સરંબરંધમારં પ્રો. મવણલાલ લખરે છરે, કરે તરેની અરંદર ‘‘ઐવત-
હાવસક પુરષાકદનારં નામનો પણ બીજી રીતરે અથ્ક કરી િરેદના અનાકદપણાનરે 
બાધ આિતો નથી, એમ બતાવયુરં છરે;’’ અનરે િરેદિાકયમારં કરરેલો વિવધરૂપ 
આદરેશ તરે જ ધમ્ક એમ મીમારંસકો માનરે છરે. એ દશ્કનની પણ ટીકા કરિી 
વયથ્ક છરે. આપણાથી િરેદનરે અનાકદ કરે દોષરકહત માની શકાય તરેમ નથી; અનરે 
મીમારંસકોની દલીલો પ્રો. મવણલાલરે બતાિી નથી. બતાિી હોત તો કદાચ 
સારો પ્રસરંગ મળત. પણ શોકનુરં પ્રયોજન નથી. બ્હ્મમીમારંસાનો તરેમણરે જોઈએ 
તરેટલો વિસતાર કયયો છરે. એ દશ્કનરે બીજારં બધારં દશ્કનોનરે ખોટારં ઠરાવયારં છરે; અનરે 
પોતરે પોતાના વિચારો ઉપવનષદોમારંથી વસદ્ કરી બતાવયા છરે. એ ગત્કમારં હિરે 
આપણરે પ્રિરેશ કરીએ.

પણ કાનતરે, એ ગત્કમારં પડતારં પહરેલારં તો બહુ વિચારિાનુરં છરે. મારરે  માત્ 
પોતાનરે જ તરીનરે બહાર નીકળિાનુરં નથી, પણ તમનરે સુધધારં બચાિિાનારં છરે. 
િરેદારંતમારં ઘણા ઘણા િમળો છરે. તયારં મારી શવકત રહરેશરે કરે કરેમ, તરેની મનરે શરંકા 
થાય છરે. તમારી આગળ તો એમ પણ કહુરં , કરે મનરે ડર લાગરે છરે. આશાસથળ 
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માત્ એ છરે, કરે િરેદારંતીઓ ઉપવનષદનારં િચનોનરે સિીકારિાની પોતાની ફરજ 
ગણરે છરે; તરેઓ શાબદપ્રમાણનરે માનરે છરે. બરેશક તરેઓ યુવકત અનરે અનુભિ 
વિનાનો શ્ુતયતથ્ક સિીકારતા નથી, તોપણ તરેઓ શ્ુવતનરે પ્રાધાનય આપરે છરે. 
િાકયનુરં પ્રાધાનય અનરે પ્રમાણનુરં ગૌણતિ–એમ જ જો હોય, તો ખાડી પસાર 
થઈ શકરે ખરી. હુરં  પ્રયતન કરીશ, અનરે ઈશ્વરરેચછા તો સફળ થઈશ.

અનરે અહીં વપ્રયરે, હુરં  તમારી સાથરે થોડો વિશ્રંભાલાપ કરી લરેિાની જરૂર 
ધારરં  છુરં. મનરે થોડી જ િારમારં અસતયો સાથરે વિગ્હમારં બહુ ત્ાસ પડિાનો છરે, 
માટરે બરે-ચાર સતયો કહી લરેિાની રજા આપશો. મનરે કોઈ કોઈ િાર એમ થાય 
છરે, કરે ક્ાઇસટ કહરંદુસતાનની નજીક જનમયો હોત તો કરેટલુરં સારરં  થાત ! હિરે તો 
લોકો એટલા ધમ્કહીન અનરે બુવદ્હીન થઈ ગયા છરે અનરે કક્વશ્યન ઉપદરેશકો 
પણ એટલા ઓછા આગ્હી છરે, કરે કક્વશ્યન ધમ્ક આપણરે તયારં પ્રસરતો નથી. 
પણ જો ઈસિી સનની શરૂઆતમારં જ અહીં પ્રયતન થયો હોત, તો આપણા 
ધાવમ્કક લોકોની હાલ કરેટલી ઉન્નવત હોત ! અરરે , મહરંમદ પણ િધારરે  ફતરેહમરંદ 
થયો હોત, અથિા તરેના અનુયાયીઓ આખા કહરંદુસતાનનરે મુસલમાની કરી 
શકયા હોત, તોપણ ઘણુરં હતુરં ! આપણરે બધારં મરંકદરોમારં ઠાકોરજીનારં કપડારં 
કરે વશિાલયમારં દીપમાળ જોિાનરે દોડતા ન હોત ! પણ આલીશાન મસીદોમારં 
એક પરિરકદગારની બરંદગી કરતા હોત ! એમ હોત, તો ઇસલામી સમશરેરનુરં 
આજ જુદુરં જ નતૂર હોત. પણ કહરંદના નસીબમારં ધમયોદ્ાર નહીં જ લખરેલો 
હોય. હિરે તો એિો કોઈ પ્રતાપી મહાતમા આપણા દરેશમારં કોણ જાણરે કયારરે  
ઉતપન્ન થશરે; અનરે કોણ જાણરે કયારરે  ધાવમ્કક પ્રજાઓમારં આપણી ગણના થિા 
લાગશરે.

કારણ કરે, વપ્રયરે, મતારંધો ગમરે તરે કહરે, પણ એટલુરં તમરે સહરેજ જોઈ 
શકશો, કરે આપણા લોકો ધાવમ્કક નહીં પણ િહરેમી અનરે દુરાગ્હી છરે. મુસલ-
માનો સામરે તરેઓ લડરેલા તરે ધમ્કનરે માટરે નહીં, પણ આભડછરેટનરે અનરે જ્ાવતનરે 
માટરે. મુસલમાનના પાણીનો જ બધો િારંધો હતો. ધમ્કનો નહીં. પણ કદાચ હુરં 
અનયાય કરરં  છુરં. ખરરે , હુરં  અનયાય કરરં  છુરં. કહરંદુઓ ગમરે તરેિા છરે, પણ વનષ્ઠરુ 
નથી; આગ્હી તો નહીં, પણ કોમળ હૃદયના છરે; ખરા ધમ્કનરે શોધનારા તો 
નહીં, પણ ગમરે તરે ધમ્કનરે માનનારા છરે; સારા તો નહીં, પણ બહુ સારા થઈ 
શકરે તરેિા છરે. કહરંદુઓ મુસલમાન નથી થયા, એ યોગય જ થયુરં છરે. મુસલમા-
નોના કરતારં પણ ઉચચતર થિાની તરેમનામારં યોગયતા છરે. તરેઓ કક્વશ્યન થયા 
નથી, એ પણ ખરેદનો વિષય નથી; કક્વશ્યનોના કરતારં પણ િધારરે  ગરંભીરતા 
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તરેમના ધાવમ્કક જીિનમારં લાિી શકાય તરેમ છરે. પરમકૃપાળુ પરમરેશ્વર કદાચ 
હજી પણ આ કમનસીબ દરેશનરે બીજાના કરતારં િધારરે  લાભ આપિાનો છરે. 
હજી પણ એક નિો પરેગરંબર કહરંદમારં પરેદા થિાનો છરે.

સવખ કાનતરે, આ વિશ્રંભાલાપ તમનરે પ્રલાપ જ રેિો લાગરે છરે ? કૃપા કરીનરે 
એિુરં નહીં માનતારં. હુરં  મારા શુદ્ ઉદગાર તમનરે સરંભળાિુરં છુરં. મનરે અફસોસ 
થાય છરે તરે એટલા માટરે, કરે મનરે મારા બરંધુઓમારં ઘણારં ઉતકૃષ્ બીજ દરેખાય 
છરે, પણ વિકાસ કશો દરેખાતો નથી. ક્ાઇસટ કરે મહરંમદથી પણ સારરં  થાત એમ 
લાગરે છરે તરે એટલા માટરે, કરે તરેમના ધમ્કવિચારનરે શ્રેયસકર માનયા િગર રહરેિાનુરં 
નથી. બરેશક આપણા પતૂિ્કજોએ કક્વશ્યન કરે મુસલમાન થિુરં જોઈતુરં હતુરં, એમ 
હુરં કહરેતો નથી; પણ એમ તો હુરં  કહુરં  છુરં, કરે એઓ કક્વશ્યન કરે મુસલમાન નથી 
થયા, તરે પોતાનો ધમ્કવિચાર ઉચચતર હોિાથી નહીં, પણ માત્ આચારનારં 
ક્ુલક કારણોથી. એમ પણ મનરે લાગરે છરે, કરે સારા કહરંદુસતાનમારં કક્વશ્યન 
કરે મુસલમાની ધમ્ક હોત, તો લોક િધારરે  ધાવમ્કક હોત. અનરે બીજા લોકોનો 
ધમ્કવિચાર સિીકારિાથી દરેશની અધોગવત થાય છરે, એમ હુરં માનતો નથી. 
રોમનો કક્વશ્યન થયા પછી બગડી ગયરેલા માલતૂમ પડતા નથી. આખુરં યતૂરપ 
હાલ આટલુરં સુધરરેલુરં છરે; પણ યતૂરપનો ધમ્ક એક યાહુદીએ સથાપરેલો છરે. 
હાલના ઇટાવલયનોનરે પોતાના પતૂિ્કજોએ કક્વશ્યન થિામારં ભતૂલ કરરેલી, એમ 
લાગતુરં નથી; અનરે કોઈ પણ ઇવતહાસકરે તરેમનરે ઠપકો આપયો નથી. અનરે 
તોપણ હુરં માનુરં છુરં કરે, કહરંદુઓ કહરંદુ રહા છરે એ સારરં  થયુરં છરે. િત્કમાનમારં તરેથી 
હાવન છરે, તોપણ આપણા જ દરેશમારં થયરેલા ધમયોદ્ારથી આપણરે ઉચચતર 
વસથવત મરેળિી શકીએ એિો સરંભિ છરે. હાલ તો બરેશક આશાસથળ બહુ 
થોડુરં છરે. જયારરે  બીજા દરેશના ધમયોપદરેશકો ઘણરે અરંશરે વિવિાન હોય છરે; તયારરે  
આપણા ધમ્કગુરઓ ઘણરે અરંશરે દારંવભક અનરે વનરક્ર હોય છરે. વપ્રયરે કાનતરે, આ 
રોગનો જયારં સુધી સિીકાર નહીં થાય, તયારં સુધી તરેનો યોગય ઉપચાર થશરે 
એિી આશા તમરે રાખી શકો છો ?

પણ કદાચ આ પ્રમાણરે લખિાનો મનરે હક નથી. હુરં  પોતરે શા કહસાબમારં 
છુરં ? જ રે દરેશની વસથવત સુધારિાનરે મહરેનત કરતો નથી, તરેનરે તરે માટરે ફકરયાદ 
કરિાનો પણ હક નથી. હુરં  ધમ્કના કરતારં લગ્નનો વિચાર િધારરે  કરરં  છુરં; અનરે 
પ્રયતન તો ધમ્કના પ્રદરેશમારં વબલકુલ કરતો નથી. એ કદાચ આખા દરેશની 
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ધાવમ્કક અધોગવતનુરં પકરણામ હોય, પણ તરે માટરે હુરં  શુરં બોલી શકુરં ? પણ હુરં 
બોલી શકુરં, તરેટલા માટરે તમરે મનરે વિરકત થિાની સલાહ આપો છો ?

વિ. તમનરે અનુરકત હોિા છતારં ઐકહક સુખથી વિરકત થિાનરે ઇચછનાર.
ક્ધનત

* તમનરે કદાચ એિી શરંકા થશરે કરે તયારરે  આપણરે પરોપકાર, નયાય 
સતયિાકદતા િગરેરરેનરે ગુણ કરેમ કહીએ છીએ ? એ બધાનરે એક નામ કરેમ 
આપીએ છીએ ? ઉતિર એ છરે, કરે એ બધામારં સાદૃશય છરે, અનરે સાદૃશય એ 
ગુણ નથી. કોઈ પણ પદાથ્ક ગુણ છરે કરે નહીં તરેની પરીક્ા એ છરે, કરે ગુણ 
દરરેક દ્રવયમારં હોઈ શકરે; સાદૃશયનુરં જ્ાન એક દ્રવયથી થઈ શકરે જ નહીં. એ જ 
પ્રમાણરે સરંખયા ગુણ નથી. સાદૃશય, સરંખયા, િગરેરરેનુરં ખરરં  સિરૂપ શુરં છરે એ ઘણી 
ગરંભીર કફલસતૂફીમારં ઊતયા્ક િગર મારાથી તમનરે સમજાિી શકાય તરેમ નથી. 
પણ એટલુરં તમરે સમજી શકશો, કરે ગુણોનુરં સાદૃશય હોઈ શકરે, પણ સાદૃશય 
પોતરે જ જો ગુણ હોય તો સાદૃશયનુરં પણ સાદૃશય હોિુરં જોઈએ, અનરે એમ 
બોલિામારં અથ્ક નથી. તમરે જોઈ શકશો, કરે ગુણ એટલરે શુરં તરે સમજિુરં સહરેલુરં 
નથી; અનરે નૈયાવયકોએ ગુણગણનામારં ગોથારં ખાધારં છરે.

p
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િિે ક્ધનત,

તમારરં  પત્ મળુ્રં. વસદ્ારંતસારના વિિરેચનની સાથરે તમારી માનવસક 
વસથવતનો પણ તમરે મનરે અનુભિ કરાવયો. એ અનુભિનુરં શુરં પકરણામ થયુરં છરે, 
તરે તમનરે કહુરં ? તમરે સતય જીરિી શકશો ? નહીં જીરિી શકો, તો હુરં  ઉપચાર 
કરીશ. પણ સતય તમનરે જણાિિુરં, એ તમારા તરફ અનરે મારા પોતાના તરફ 
મારી પહરેલી ફરજ છરે.

સતય એ છરે, કરે કરંઈક મારા પરના મોહનરે લીધરે અનરે કરંઈક તમારી 
ઇંવગલશ કરેળિણીનરે લીધરે તમારી આરંખની આગળ અરંધારી આિી ગઈ છરે; 
અનરે તમરે ઘણી િાતો જોઈ શકતા નથી. હુરં  ખાતરીથી કહી શકુરં છુરં, કરે જ રે 
કફલસતૂફીની તમરે અિગણના કરો છો, તરે વબલકુલ સમજયા િગર કરો છો. 
શુરં તમરે એમ માની શકો છો, કરે સેંકડો િષ્કથી પરમ સમથ્ક વિવિાનોએ જ રેનુરં 
પ્રવતપાદન કીધુરં છરે, તરે કફલસતૂફી તમરે ધારો છો તરેિી વનસસતિ હોઈ શકરે ? 
મારાથી તો એમ કદાવપ માની શકાય નહીં. મનરે તો પતૂણ્ક શ્દ્ા છરે, કરે એ 
કફલસતૂફીમારં અમુક સતય હોિુરં જ જોઈએ. અનરે એ શુરં છરે તરે શોધિાની તમારી 
ફરજ છરે, એમ હુરં સમજુ રં છુરં.

તમરે પોતરે જ મનરે કરેટલીક િાર કહુરં છરે, કરે પ્રો. મવણલાલમારં કરંઈક એિુરં 
સામરય્ક છરે, કરે તરેનુરં બીજા કોઈ પણ સમકાલીન લરેખકમારં દશ્કન થતુરં નથી. 
જ રેમનરે તરેમના વનકટ સમાગમનુરં સુખ મળ્ુરં છરે, તરે બધા બરેધડક કહરે છરે, કરે 
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દરેશનો ખરો ઉતકષ્ક કરંઈક એમના જ રેિી દૃવષ્એ દરેશની ભતૂત અનરે િત્કમાન 
વસથવતનરે જોયા િગર થિાનો નથી. મનરે પોતાનરે તરેમનો જ રે અનુભિ થયો છરે, 
તરેનુરં તો મેં તમારા હૃદય પાસરે એક િાર પ્રકાશન પણ કીધરેલુરં છરે. આ સિ્ક 
વિચારો, અનરે કહો, કરે જ રે અભરેદ તરેઓ માનરે છરે, અનરે અતયાર સુધીમારં આ 
દરેશના અનરે પરદરેશના અનરેક જ્ાનીઓ માનતા આવયા છરે, તરે િધારરે  ઊંડા 
ઊતરીનરે સમજિા લાયક નથી ?

બરેશક મારા પોતાનામારં િરેદારંતનુરં પ્રવતપાદન કરિા જ રેટલી શવકત નથી. 
એ કફલસતૂફી ખરી છરે, એમ કહરેિાનો પણ મારો આશય નથી. પણ િરેદારંતીઓ 
પોતરે જ પોતાના સતયનરે પ્રમાણાતીત અનરે માત્ અનુભિગમય કહરે છરે, તરે પછી 
માત્ ઉપદરેશિાકયોના વિરોધ બતાિિાનો તમારો પ્રયતન મનરે અયોગય લાગરે 
છરે ખરો. કારણ કરે જો અભરેદ જ સતય હોય, તો પછી ભાષા જ રે સિ્કત્ ભરેદમય 
છરે, તરેથી તમરે તરે કરેમ સમજી શકો ? જો તમરે જ રેનરે अिम् કહો છો તરે અનરે ब्ह्म 
િસતુતાએ એક જ હોય, તો ्ततवमणस એ િચન િગર શી રીતરે વનિા્કહ કરી 
શકાય ? સખરે, મનરે તો લાગરે છરે કરે તમરે અનરે પ્રો. મવણલાલ બરંનરે એકસરખા 
ઉચચારિાળી પણ વભન્ન વભન્ન ભાષાઓ બોલો છો; અનરે જો તરેમનુરં બોલિુરં 
ખરરં  હોય, તો તરેથી જ એ તમનરે તમારી ભાષામારં સમજાિી શકરે નહીં.

પણ આ પ્રમાણરે લખિામારં ભાષાથી જ ભરેદ સતૂવચત થાય છરે, અહરંપદમારં 
જ તિરંપદનુરં વભન્નતિ સતૂવચત થાય છરે, િગરેરરે  તમારી નૈયાવયક દલીલોનુરં મનરે 
વિસમરણ થાય છરે, એમ સમજતા નહીં. વિસમરણ શી રીતરે થાય ? મનરે તો 
હજી ભરેદનો જ અનુભિ છરે. હુરં  તમનરે કહરેિા ઇચછુરં છુરં તરે માત્ એટલુરં જ, કરે 
‘‘અભરેદ’’ શબદ માત્થી તમારરે  ડરી જિુરં નહીં જોઈએ. તમારરે  જરા ધીરજ 
રાખીનરે શરંકરાચાય્ક િગરેરરે  મહાતમાઓ અભરેદ શી રીતરે માની શકયા છરે, તરે 
સમજિાનો યતન કરિો જોઈએ. આળસ છોડીનરે િરેદારંતનુરં અધયયન કરિુરં 
જોઈએ.

એ અધયયન તમરે અતયાર સુધી ન કરી શકયા, તરેના એક કારણની મનરે 
ખબર છરે. જ રે દારંવભક િરેદારંતીઓ તમરે જોયા છરે, તરેમણરે તમારી દૃવષ્મારં િરેદારંતનરે 
હલકુરં પાડ્ુરં છરે; અનરે પ્રો. મવણલાલ પોતરે એિા ‘‘ઠગસુજ્ો’’નરે પ્રસરંગ આિરે 
તયારરે  પ્રહાર કરિાનુરં ચતૂકતા નથી. પણ સખરે, ઠગો જ રે કફલસતૂફીનો અભયાસ 
કરી શકરે, તરે કફલસતૂફીનરે તરેથી લારંછન લાગતુરં નથી. ઠગો તરેનો અભયાસ 
કરિામારં માન અનરે રક્ણ સમજ રે છરે તરે એટલા જ માટરે, કરે મહાતમાઓ તરેનરે 
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માની ગયા છરે.

તમરે હજી સુધી વસદ્ાનતસારના િરેદારંતવિષયક ભાગ સરંબરંધી વિચારો 
દશા્કવયા નથી, માટરે જ આટલુરં તમનરે લખુરં છુરં. એ નજર આગળ રાખશો, તો 
ઇંવગલશ કરેળિણીની અરંધારી તમનરે નડિાની નથી. ઇંવગલશ કરેળિણી આરંખ 
આગળ અરંધારી બારંધી દરે છરે, એમ હુરં કહુરં છુરં તરે એટલા જ માટરે, કરે તમારા 
બધામારં જોિાની શવકત જ ઓછી છરે, એમ માનિુરં મનરે ગમતુરં નથી. કરેટલા-
એકની કદાચ એિી પણ વસથવત હશરે. પણ હુરં ધારરં  છુરં, કરે તમારામારંના ઘણા 
દરેશની ઘણી સમૃવદ્ ઓળખી શકરે તરેિા છરે, માત્ તરેમણરે તરે પર ધયાન આપરેલુરં 
નથી. જો પાઠશાળાઓમારં સરંસકૃતનુરં જરા ગરંભીર અધયાપન ચાલિા મારંડરે, તો 
હાલ જ રે–નહીં કહરંદુ કરે નહીં વિલાયતી–એિા થઈ ગયા છરે તરે ઠરેકાણરે આિરે, 
એિી મનરે આશા છરે.

‘વિલાયતી’ એમ કહરેિામારં તમારા પોશાક ઉપર કરે તમારા બાહ આચાર 
ઉપર આક્રેપ કરિાનો મારો વબલકુલ ઉદ્ રેશ નથી. ઉદ્ રેશ માત્ તમનરે એટલુરં 
જ સમરણ આપિાનો છરે, કરે તમરે સિદરેશ કરતારં પરદરેશની િધારરે  િાતો જાણો 
છો, અનરે પરદરેશીઓએ તમનરે શીખિી નથી, માટરે જ સિદરેશમારં કશી જાણિા 
લાયક િાતો છરે નહીં, એમ માની બરેસો છો. તમરે ક્ાઇસટનરે ઓળખો છો, પણ 
કબીરનરે નહીં; કૅનટનુરં અધયયન કરો છો, પણ શરંકરનુરં નહીં.

પણ આ સથળરે મનરે તમારો બ્ાહ્મણો તરફનો વતરસકાર યાદ આિરે 
છરે. ખરરે , એ બ્ાહ્મણોએ જ દરેશનુરં સતયાનાશ િાળ્ુરં છરે. દુવનયાનો કોઈ પણ 
ઉપદરેશક િગ્ક ભોજનનો એટલો લાલચુ નથી. ભોજનમારં એટલો રસ લરેનારા 
મોટા પરેટિાળારં પશુઓ પાસરેથી જ્ાન મરેળિિાની કોઈનરે આશા ન રહરે, તરે 
સિાભાવિક છરે. પણ સખરે, એટલુરં તો નક્ી છરે, કરે હાલના બ્ાહ્મણો જ અધમ 
છરે; તરેમના પતૂિ્કજોનરે એ વતરસકાર આપિાનુરં તમારી પાસરે કશુરં પ્રમાણ નથી. 
હાલ બરેશક કહરંદુસતાનમારં ધમ્કની પતૂરી અિદશા છરે. અનરે તરે છતારં મનરે શ્દ્ા 
છરે કરે ખતૂણરે-ખોચરરે  એિા કરેટલાએક પડ્ા હશરે જ, કરે જ રેઓ તમનરે સિ્કનરે ઘણુરં 
શીખિી શકરે; અનરે બતાિી શકરે, કરે યતૂરપ અમરેકરકાના કરેટલાએક લોકોનરે જ રે 
મોહની લાગરેલી સરંભળાય છરે, તરે સકારણ છરે.

િધારરે  તો શુરં લખુરં ? તમરે જાણો છો કરે મનરે ‘‘રામરામ’’ની માળા જપ-
નારાઓનરે માટરે, કરે વિભતૂવત ચોળી ‘‘શરં–કર શરં–કર’’ બોલનારાઓ માટરે, કરે 
શ્ી ઠાકરોજીનરે પારણામારં ઝતૂલતા જોિાનરે દોડી જનારાઓનરે માટરે વતરસકાર-
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મય દયા િગર બીજી કશી લાગણી નથી. પણ મારાથી િરેદારંતનરે એિી પદિી 
આપી શકાતી નથી. મેં સતૂફીઓની હકીકત િારંચી છરે, જ્ાનીઓનારં કરેટલારંએક 
ગરંભીર ચકરત્ો સારંભળ્ારં છરે; અનરે પ્રસરંગોપાતિ કબીર જ રેિાની પ્રાસાકદક, 
માવમ્કક, અનરે સહૃદયનરે અગાધ જ રેિારં લાગતારં સતયોનો પણ તલસપશ્ક કરાિરે 
તરેિી િાણીની મોહની અનુભિી છરે; અનરે એિા અનુભિની કકરંમત િખત 
પરથી નહીં, પણ પકરણામ પરથી જ હુરં કરરં  છુરં જ રે પ્રમાણરે મહાસાગરનારં 
રતનો પાણીમારં િધારરે  િખત રહરેનારનરે નહીં, પણ એકદમ ઊંડા ઊતરનારનરે 
જ હાથ આિરે છરે, તરે પ્રમાણરે સતયમારં પણ થાય છરે, એમ હુરં સમજુ રં છુરં. મારો 
અનુભિ બરેશક થોડો જ છરે. પણ હુરં એટલુરં જ તમનરે કહુરં છુરં, કરે એિો અનુભિ 
મનરે કદાવપ ઇંવગલશમારં નથી થયો.

અનરે હિરે ? મનરે િરેદારંત અનરે પ્રો. મવણલાલની માફક તમારા ઉપર પણ 
શ્દ્ા છરે. તમારા ઉપર જ નહીં, પણ તમારા જ રેિા બધા સુધારાિાળાઓ 
ઉપર શ્દ્ા છરે. તમરે બધા ઇચછા કરશો, તો દરેશની આશા સફલ કરી શકશો; 
અનરે જતૂના િહરેમોનરે સતય માનયા િગર જતૂનારં સતયોનરે િહરેમ માનિાની ભતૂલ 
નહીં કરો.

 વિ, તમારા ઉપકાર નીચરે દબાયલી,

ક્ધનત્ધ

p
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સરિ્યે ક્ધનતે,

તમરે લારંબરે િખતરે તમારરં  પતૂિ્કનુરં રૂપ મનરે બતાિો છો, એ જોઈ મનરે 
આનરંદ થાય છરે. મારા પર અનરે મારી કરેળિણીના પર તમારા કઠોર પણ 
વસનગધ આક્રેપોથી મનરે ખોટુરં નથી લાગયુરં, એટલુરં જ નહીં, પણ બરેચાર િાતો 
કહરેિાનરે માટરે તો તમારો ઉપકાર પણ માનુરં છુરં. બરેશક સતય જીરિિાની શવકત 
મારામારં છરે જ; અનરે તમરે ઊઠીનરે મનરે એિી રીતરે કહો, એ મનરે નિાઈ જ રેિુરં 
લાગરે છરે. તમારી મોહનીએ મનરે અધીન તો બનાવયો છરે, પણ અશકત કીધો 
નથી. તમારરે  કશા ઉપચાર કરિાની જરૂર નહીં પડરે. તમારા લરેખના ગ્ાહ 
અનરે અગ્ાહ અરંશ હુરં એિી રીતરે પૃથક્ કરી બતાિીશ, કરે તમરે તમારી થોડા 
િખતની અનાસથાનરે માટરે પશ્ાતિાપ કરશો.

તમરે કહો છો, કરે ઇંવગલશ કરેળિણીનરે લીધરે મારી આરંખની આગળ 
અરંધારી આિી ગઈ છરે, અનરે હુરં  ઘણી િાતો જોઈ શકતો નથી; અનરે પાછળથી 
સુધારો છો, કરે હુરં  ઘણી િાતો પર ધયાન આપતો નથી, તરેટલા માટરે તરે જાણતો 
નથી. આ બીજા રૂપમારં તમારો આક્રેપ સિીકારિાનરે મનરે હરકત નથી. બરેશક 
હુરં સરંસકૃત કરે કહરંદી થોડુરં જ િારંચુરં છુરં; અનરે તરેટલા માટરે ઘણી મહત્િની બાબતો 
નહીં જાણતો હોઉં. પણ તમરે જો તરે જાણતારં હો, તો તમારરે  તરે બતાિિી જોઈએ. 
બરેશક હુરં કબીર અનરે શરંકર સરંબરંધી બહુ જાણતો નથી; પણ જ રેઓ જાણતા 
હોય, તરેમણરે તરે બતાિીનરે પાઠશાળાઓમારં તરેમનરે યોગય પદિી અપાિિા પ્રયતન 
કરિો જોઈએ. બરેશક હુરં માનુરં છુરં, કરે કહરંદુસતાનમારં ખતૂણરેખોચરરે  ઘણારં કીમતી 
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રતનો પડ્ારં હશરે; પણ જ રે રતનો મેં જોયારં નથી, તરે જ સિ્કથી કીમતી છરે, એિી 
પ્રતીવત થિા પહરેલારં તો મારરે  એ રતનો જોિારં જોઈએ. તમારા કહરેિાનુરં તાતપય્ક 
માત્ એટલુરં જ હોય, કરે મારરે  મારો અમુક િખત સિદરેશની પ્રાચીન વસથવત 
સમજિામારં ગાળિો જ જોઈએ, તો તરે હુરં  માનય કરરં  છુરં; પણ જો તમરે એમ 
કહરેિા ઇચછતારં હો, કરે પ્રાચીન જ રે હતુરં તરે કરતારં િધારરે  સારરં  કોઈ સથળરે હોઈ 
શકરે જ નહીં, તો એટલુરં દુરાગ્હી અનરે અવભમાની મત મારાથી તો કદાવપ 
સિીકૃત થઈ શકરે નહીં. बहुरतना वसुयंधरा.

તમરે કહો છો, કરે જ રે કફલસતૂફીનરે ઘણા મહાતમાઓ માની શકયા છરે તરે 
વનસસત્િ હોઈ શકરે નહીં; અનરે શરંકરાચાય્ક િગરેરરે  અભરેદ શી રીતરે માની શકયા 
છરે, તરે મારરે  સમજિુરં જોઈએ, એ હુરં સિીકારરં  છુરં અનરે તરેનુરં સમરણ આપિા માટરે 
તમારો ઉપકાર માનુરં છુરં. પણ હુરં ભતૂલતો ન હોઉં, તો મેં પહરેલારં તમનરે લખરેલુરં 
જ છરે, કરે ઈશ્વરની સિ્કત્ પ્રતીવત થતારં ધાવમ્કક આતમાનરે પોતામારં પણ ઈશ્વરની 
જ પ્રતીવત થિા લાગરે છરે; અનરે અભરેદભાિ એ ઘણુરં કરીનરે ભવકતભાિની 
પરાકાષ્ઠાનુરં જ પકરણામ છરે. છતારં એટલુરં હુરં  કબતૂલ કરરં  છુરં, કરે આ કરતારં િધારરે  
સમજિાની જરૂર છરે. જ રે પ્રમાણરે ક્ાઇસટનરે ઈશ્વરાિતાર માનનાર કક્વશ્યન 
મહાતમાઓ એમ કરેમ માની શકયા હશરે તરે સમજયા િગર કક્વશ્યન ધમ્કની 
યોગય કદર કરિી અશકય છરે, તરે પ્રમાણરે કોઈ પણ ધમ્કના મતોનો સિીકાર 
કરેમ થયો હશરે, તરે સમજયા િગર તરેની કદર કરિી અશકય છરે. બરેશક જ રેનો 
જ રેનો મહાતમાઓ સિીકાર કરરે  તરે સતય જ હોય, એમ કહી શકાય નહીં, પણ 
જ રેનો જ રેનો તરેઓ સિીકાર કરરે , તરે બાબતો ધમ્કિૃવતિનરે અમુક અરંશરે સરંતોષ આપરે 
તરેિી તો હોિી જ જોઈએ. ઉદાહરણ તરીકરે, હુરં  પોતરે ઈશ્વર મનુષ્યના રૂપમારં 
અિતાર લરે, એમ માનતો નથી; પણ અમુક મનુષ્ય ઇતર મનુષ્યથી એટલો 
બધો વભન્ન અનરે ઉચચતર હોય, કરે તરે પરમ સમથ્ક મનુષ્યનરે પણ ઈશ્વરાિ-
તાર લાગરે એમ હુરં માની શકુરં છુરં. અનરે ક્ાઇસટ ઈશ્વરાિતાર નથી એમ વસદ્ 
કરિાનરે, ઈશ્વર મનુષ્યનો અિતાર લરે એમ માનિાનરે કશુરં કારણ નથી એિી 
તમારી પ્રતીવત કરાિિાની સાથરે, મહાતમાઓ તરેનરે ઈશ્વરાિતાર કરેમ માની 
શકયા છરે, એ પણ મારરે  તમારી પાસરે સપષ્ કરી આપિુરં જોઈએ. િરેદારંતમારં 
સુધધારં એ ફરજ અદા કરિાનરે હુરં  તતપર છુરં.

આ જ સથળરે મારરે  એટલુરં પણ કહી દરેિુરં જોઈએ, કરે જોકરે હુરં  તમનરે 
િરેદારંતની યોગય કદર કરિાનુરં િચન આપુરં છુરં, છતારં મારી પાસરે પતૂરતારં સાધનો 
નથી.
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ધમ્કની ખરી કદર તરે જ રે આચરણનરે જનમ આપરે છરે તરે જાણયા િગર 
થઈ શકતી નથી. કક્વશ્યન મહાતમાઓમારં મનરે ઘણાના વિચારો આચરણો 
સાથરે વિકદત છરે; પણ એતદ્ રેશીય મહાતમાઓનરે હુરં  વશષ્ાચાર પ્રમાણરે માન 
આપતો હોિા છતારં તરેમનારં આચરણ મનરે વિકદત નથી. અનરે િત્કમાનના ખરા 
િરેદારંતીઓ જોયા િગર કરે ભતૂતકાળના ખરા િરેદારંતીઓ કરેિા હતા એ જાણયા 
િગર િરેદારંતનુરં પતૂરરેપતૂરરં  મહત્િ સમજી શકાય તરેમ નથી.

અનરે વપ્રયરે, મનરે સારી રીતરે વિકદત છરે, કરે ધાવમ્કકતા એ બરેચાર ધાવમ્કક 
સતયના જ્ાન કરતારં ઘણી િધારરે  પતૂજનીય િસતુ છરે. હુરં  પોતરે એક ઈશ્વરનરે 
માનુરં છુરં, કશા િહરેમોનરે માનતો નથી; અનરે તમારી આગળ બીજા ધમયોના દોષ 
બતાિિા પ્રિૃતિ થાઉં છુરં. પણ હુરં જાણુરં છુરં, કરે હુરં  એક સાધારણ કક્વશ્યન કરે 
મુસલમાનના કરતારં ધાવમ્કકતામારં ઘણો જ ઊતરતો છુરં. હુરં  શુરં કરરં  છુરં ? ગરીબ 
માણસોની િકીલાત કરીનરે હુરં  રૂ. 300-400 મરેળિુરં છુરં. દશિીશ રૂવપયા 
ઓછા લરેિાથી મનરે નુકસાન થાય તરેમ ન હોય, તયારરે  પણ ગરીબોનરે છોડતો 
નથી, એ બધુરં શાનરે માટરે ? સારારં કપડારં પહરેરિા માટરે, સારા ઘરમારં રહરેિા 
માટરે, સારો ખોરાક ખાિા માટરે, તમનરે કીમતી બવક્સો મોકલિા માટરે, અનરે 
ગરીબો પાસરે નોકરી કરાિિા માટરે. ઈશ્વરવિચારમારં હુરં  ભાગયરે જ કદિસનો 
એક કલાક રોકતો હોઈશ; અનરે વનરાધારનરે આધાર આપિામારં મારા ભાગયરે 
જ દશ રૂવપયા પણ જતા હશરે. વપ્રયરે, નાણારંનો આટલો લાલચુ હોિા છતારં મેં 
થોડા જ િખત પર કહમાભાઈ ઇવનસટટ્તૂટમારં ભાષણ આપયુરં હતુરં, કરે સુખનો 
આધાર બાહ સરંપવતિ ઉપર નહીં, પણ આનતર વયિસથા ઉપર છરે ! થોડા 
જ િખત ઉપર મેં પરમકૃપાળુ પરમરેશ્વરની વનસસીમ દયા વિષરે એક પ્રવસદ્ 
માવસકમારં સુરંદર વનબરંધ લખયો હતો ! કરેમ ન લખુરં ? મારા ધમ્કમારં કરેટલી 
બધી સગિડ છરે ? પ્રાથ્કનામારં પણ સરંતોષ થાય છરે; અનરે િૈભિ ભોગિિામારં 
પાપ નથી ! હિરે એટલુરં વસદ્ છરે, કરે જ રે વસથવતમારં માત્ વિષયસુખોનરે માટરે 
આટલી બધી કાળજી રાખી શકાય, તરે વસથવત ધાવમ્કકતાની નથી. અનરે કાનતરે, 
જો િરેદાનતીઓ ગીતાના ઉપદરેશ પ્રમાણરે બાહ સુખોનો કરેિળ અનાદર કરીનરે 
સિરેચછાનરે ઈશ્વરરેચછાથી અવભન્ન કરી નારંખતા હોય, તો બરેશક તરેઓ મારા 
તરફથી તો માનનરે જ પાત્ છરે. તરેમના એકબરે વિચાર પરતિરે હુરં  જ રે કહુરં , તરે 
મારરં  લાઘિજ બતાિરે. (ધયાનમારં રાખજો, કરે આ આતમજ્ાન તમરે મનરે આપયુરં 
નથી; પણ આ પ્રકારનુરં હુરં  બીજી કરે ત્ીજી િાર તમનરે લખુરં છુરં.)

છતારં તમરે જો શુદ્ ધાવમ્કક જીિન તરફ પ્રિૃતિ થયારં હો, તો મારરે  તમનરે 
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હુરં જ રે જાણુરં છુરં તરેટલુરં જણાિી દરેિુરં જોઈએ. તમરે કહો છરે, કરે ભાષા ભરેદમય છરે, 
તરેથી િરેદાનતનુરં રહસય ભાષા વિારા સમજી શકાય નહીં. પણ શા માટરે ભાષા 
ભરેદમય છરે, એ પણ તમારરે  વિચારિુરં જોઈએ. ભાષાનો ભરેદ એ વિચારના 
વનયમોનુરં આિશયક પકરણામ છરે. અનરે મેં તમનરે આગળ લખરેલુરં જ છરે, કરે જ રે 
બાબત બોલી શકાય નહીં તરે વિચારી પણ શકાય નહીં. वि्तोव्ाघा्तનો દોષ 
વિચારનરે પણ લાગુ પડરે છરે. પણ તમરે ફરી કદાચ પતૂછશો, કરે એિુરં હોય તો 
િરેદારંતીઓ અભરેદ શી રીતરે માની શકયા હશરે ? એનો સરંતોષકારક જિાબ 
આપિાનુરં મેં સિીકારરેલુરં જ છરે.

પણ હિરે મારરે  વસદ્ાનતસાર ઉપર આિિુરં જોઈએ. પ્રો. મવણલાલની 
શવકત હુરં બરેશક સિીકારરં  છુરં, અનરે તરેમની પાસરેથી મારરે  ઘણુરં શીખિાનુરં છરે, એ 
માનય કરરં  છુરં. પણ તરેમણરે િરેદારંતદશ્કનમારં જ રે સાર આપયો છરે, તરે પરથી મનરે 
કશી પ્રતીવત થતી નથી. કમ્કિાદ અનરે માયાિાદ દતૂર મતૂકયા પછી પણ જ રે 
તત્િ રહરે છરે, તરે તરેમણરે મારા જ રેિા િાચકોનરે જોઈએ તરેિુરં સપષ્ કયુું નથી. મનરે 
આશા છરે, કરે કોઈક કદિસ તરેઓ િરેદાનતસતૂત્ અનરે શારંકરભાષ્યનો અનુિાદ 
આપણનરે આપશરે, અનરે તયારરે  તરેમની દલીલોનો યોગય અભયાસ થઈ શકશરે; 
દરવમયાન મારરે  વસદ્ાનતસારના એ ભાગનરે માટરે એટલુરં જ કહરેિાનુરં છરે, કરે િરે-
દાનતનુરં રહસય સથાવપત કરિાનરે માટરે નહીં પણ થોડરે અરંશરે સફુટ કરિાનરે માટરે 
જ તરેમણરે પ્રયતન કરરેલો હોિાથી હુરં  તરે સરંબરંધી અવભપ્રાય આપી શકુરં તરેમ નથી.

પ્રો. મવણલાલ જ રેટલરે અરંશરે પ્રાચીન સતયો સમજિાનરે અનરે સમજાિિાનરે 
પ્રયાસ કરરે  છરે, તરેટલરે અરંશરે તરેઓ દરેશની મોટી સરેિા બજાિરે છરે, એમ હુરં પણ 
તમારી માફક માનુરં છુરં. પણ મનરે એમ લાગરે છરે ખરરં , કરે જુદી જાતના વિચારોની 
તરેઓ યોગય કદર કરતા નથી, અનરે જો તરેઓ જુદી જાતના વિચારોનારં પણ 
કારણો સમજિાનરે યતન કરરે , તો અનાયાસરે ઘણાનરે પોતાના મદદગાર કરી 
શકરે.

પ્રો. મવણલાલનો ઉદ્ રેશ દરેશનરે આવતમક જીિનની ઉચચતા સમજાિિાનો 
અનરે અત્તય પ્રાચીન મહાતમાઓની વપછાન કરાિિાનો છરે. એ ઉદ્ રેશનુરં એિી 
રીતરે અનુસરણ થઈ શકરે, કરે િાચકો અપ્રસન્ન થિાનરે બદલરે તરેમના અનતરેિાસી 
થિાનરે ઇચછરે. ડાહા માણસો પોતાનાથી ઓછા ડાહા હોય તરેમની પાસરેથી 
પણ ડહાપણ મરેળિી શકરે, એિી મારી એક પ્રતીવત છરે; અનરે તરેનરે આધારરે  હુરં  
માનુરં છુરં, કરે પ્રો. મવણલાલ સુધારાિાળાઓમારં જડિાદ માત્ જોઈ શકરે છરે, 
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તરે એમના અભરેદવસદ્ાનતના ગૌરિનરે છાજતુરં નથી. બીજી તરફ, કરેટલાએક 
સુધારાિાળાઓ પ્રો. મવણલાલનો પ્રયતન ‘જ રેટલુરં જતૂનુરં તરેટલુરં સારરં ’ એ સથાવપત 
કરિાનો જ સમજ રે છરે અનરે એથી કરીનરે તરેમની પાસરેથી જ રે લરેિાનુરં છરે તરે લઈ 
શકતા નથી. હુરં  તો એમ માનુરં છુરં, કરે બરંનરે છાિણીઓમારં એિુરં ઘણુરં છરે, કરે જ રે 
સિ્કનરે માનય અનરે પતૂજનીય લાગિુરં જોઈએ; હુરં તો એમ માનુરં છુરં, કરે બરંનરે પક્ 
આ દરેશના ધાવમ્કક ઉદયની ખાતર પરસપર માનની લાગણીથી પ્રિૃતિ થિા 
જોઈએ, અનરે થઈ શકરે; અનરે હુરં  તો એમ માનુરં છુરં, કરે ધાવમ્કક સતયો સરંબરંધી 
વિિાદનરે બદલરે સિ્કમાનય ધાવમ્કક આચરણનો પ્રયતન શરૂ થાય, તો જ યુદ્મારં 
ઊડરેલી ધતૂળથી ઝારંખો થઈ ગયરેલો ધમ્કદીપ એની મરેળરે િધારરે  પ્રકાશી નીકળરે. 
હાલ તો એટલુરં જ.

વિ. તમારો સનરેહાધીન

ક્ધનત

p
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િસિ ક્ધનતે,

િરેદારંતીઓ અભરેદનરે કરેમ માની શકયા છરે, તરે સમજાિિાનુરં મેં તમનરે િચન 
આપયુરં છરે. એ િચન આપયા પછી મેં અમુક પુસતકો િારંચયારં છરે; અનરે અમુક 
િરેદારંતીઓ સાથરે િાતચીત કીધી છરે. પકરણામ તમનરે જણાિુરં છુરં.

હુરં  હાલ મારરં  પોતાનુરં કતૃ્કતિ અનરે ઈશ્વરનુરં કતૃ્કતિ માનુરં છુરં. પણ મારા 
કતૃ્કતિમારં અનરે ઈશ્વરના કતૃ્કતિમારં એક મોટો ભરેદ છરે. હુરં  જ રે બતાિુરં છુરં, તરેમારં 
બનાિટની િસતુ મારાથી વભન્ન–સિતરંત્ અવસતતિિાળી–છરે. હુરં  માત્ વનવમતિ 
કારણ છુરં, ઉપાદાન કારણ નહીં. હુરં  ખુરસી બનાિુરં છુરં; પણ ખુરસીની િસતુ–
લાકડુરં–મારાથી વભન્ન છરે. ઈશ્વરનરે પણ જગત બનાિિામારં પોતાનાથી વભન્ન 
કોઈ પણ િસતુની અપરેક્ા છરે કરે કરેમ, એ પ્રશ્ન છરે. કરેટલાએક કફલસતૂફો માનરે 
છરે કરે ઈશ્વર કરંઈ ન હોય તરેમારંથી ગમરે તરે કરી શકરે; પણ બીજાઓ ધારરે  છરે કરે 
ઇચછાશવકતનરે પ્રિૃતિ થિાની િસતુની ઈશ્વરનરે પણ અપરેક્ા છરે. આ બીજાઓની 
વિરદ્ િરેદારંતીઓ કહરે છરે કરે ઈશ્વરથી વભન્ન અનરે સિતરંત્ િસતુનુરં અવસતતિ 
માનિુરં યોગય નથી. ઈશ્વર જ જગતનુરં વનવમતિ અનરે ઉપાદાન કારણ બરંનરે છરે. 
પણ જો ઈશ્વર જગતનુરં ઉપાદાનકારણ પણ હોય, તો સૃવષ્ અનરે સૃજનારનો 
ભરેદ રહરેતો નથી.

િરેદારંતી જયારરે  अियं ब्ह्माकसम કહરે છરે, તયારરે  તરે અહરંપદિાચય અલપજ્ અનરે 
અલપશવકત જીિ એ જ બ્હ્મપદિાચય સિ્કજ્ અનરે સિ્કશવકત ઈશ્વર છરે, એમ 
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કહરેતો નથી. તરે એટલુરં જ કહરે છરે, કરે જ રે અલપજ્ અનરે અલપશવકતનરે દરેખાય છરે, 
તરે સિ્કજ્ અનરે સિ્કશવકતનુરં જ રૂપ છરે. િરેદારંતી કહરે છરે, કરે બ્હ્મ જ સિ્ક છરે, જ રે 
કરંઈ છરે તરે બ્હ્મ છરે. હુરં  આગળ પણ તમનરે લખી ચતૂકયો છુરં, કરે આમ બોલિામારં 
િરેદારંતી પોતાનરે બ્હ્મની પદિી આપતો નથી; પણ પોતાના સિતરંત્ અવસતતિની 
ના પાડીનરે બ્હ્મની જ સતિા સિીકારરે  છરે. હુરં  બ્હ્મ છુરં એનો અથ્ક હુરં  સિ્કશવકત 
છુરં એમ નથી; એનો અથ્ક એ છરે કરે હુરં  છુરં જ નહી, બ્હ્મ જ છરે. अियं ब्ह्मचैकसम 
એનો અથ્ક ब्ह्मचैवेियं सवधुम् એ જ છરે.

આિુરં મત ધાવમ્કક અરંત:કરણનરે રચરે એમારં આશ્ય્ક નથી. અનરે તરેમારં 
દોષ એ જ છરે, કરે મનુષ્યની ઇચછાશવકતની અિગણના કરિામારં આિરે છરે. 
બરેશક હુરં કાય્ક છુરં, અનરે હુરં  કતા્ક છુરં,—એ બરંનરે પ્રકારનો મનુષ્યનરે જ રે અનુભિ 
થાય છરે તરે વિલક્ણ છરે; અનરે Free will તથા Necessityની તકરારનો 
સેંકડો િષ્ક થયારં વનિરેડો આવયો નથી, તથા આિશરે એમ દરેખાતુરં નથી. પણ 
વનિરેડો આિરે કરે ન આિરે છતારં આપણામારં અનરેક પ્રિૃવતિમારંથી દરરેકનરે પસરંદ 
કરિાની શવકત છરે, એ અનુભિવસદ્ છરે; અનરે એમ જો હોય, તો મારી ઇચછા 
ઈશ્વરરેચછાનુરં પકરણામ હોિા છતારં પોતાના કારણથી સિતરંત્ છરે. ગીતામારં પણ 
शास्त्रदृष्ट्ा ्तूपिेशो वाम िेवव्त् એ બ્હ્મસતૂત્ પ્રમાણરે કારણબ્હ્મરૂપ માનિાના 
શ્ીકૃષ્ણનરે જીિરૂપ અજુ ્કનનરે ्त्तो ्ुद्ा् ्ुज्सव એમ કહીનરે જીિની સિતરંત્તા 
સિીકારિી પડી છરે.

કારણથી પકરણામ સિતરંત્ ? આમ માનિુરં બરેશક વિલક્ણ છરે. અનરે 
એ ન માનિુરં પડરે, તરેટલા જ માટરે િરેદારંતી કાય્કકારણનો અભરેદ માનરે છરે. હિરે 
તમરે જોઈ શકશો, કરે ભરેદ અનરે અભરેદની સતયાસતયતાનો વનણ્કય કરતારં તો 
એિી મુશકરેલી આિરે છરે, કરે જયારં આપણરે અનુભિનરે માન આપીનરે જીિનો ભરેદ 
માનિા છતારં અનુભિની વિવચત્તાથી ભ્રવમત થઈનરે અભરેદ માનતા િરેદારંતનરે 
પણ માન આપી શકીએ.

મનુષ્યની સિતરંત્ ઇચછાશવકતનો સિીકાર ન કરિાથી િરેદારંતી નીવતનો 
સિીકાર કરી શકરે તરેમ નથી; અનરે િરેદારંતના ખરા જ્ાનીનરે વયિહાર સરંભિતો 
નથી. છતારં િારરંિાર પોતાની વભન્ન કતૃ્કતિશવકતનુરં ભાન તો થયા જ કરરે  છરે, 
તરેટલા માટરે િરેદારંતી માયાનરે માનરે છરે. માયાિાદ એ િરેદારંતીની શ્દ્ાનુરં પકરણામ 
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છરે. િરેદારંતી પોતાનરે બ્હ્માવભન્ન માનરે છરે, તરેથી જ રે ભરેદ દરેખાય છરે તરે સમજાિ-
િાનરે તરે માયાિાદનરે લાિરે છરે. જયારં સુધી વચરંતનમારં જ ગ્સત રહીએ, તયારં સુધી 
તો આપણનરે પણ આપણા સિતરંત્ અવસતતિની પ્રતીવત થતી નથી; કારણ 
કરે સિતરંત્તાનો અનુભિ ઇચછાશવકતના અનુભિથી જ થાય છરે. પકરણામરે 
િરેદારંતી પોતાની ઇચછાનરે નષ્ કરીનરે આતમઘાત કરરે  છરે. એ પોતરે બરેશક એમ 
કહી શકરે કરે એ આતમઘાત અવિદ્ાના જ ઘાત છરે, કારણ કરે સિ્કમય બ્હ્મનો 
ઘાત થઈ શકરે નહીં; પણ આપણનરે તો એ ઘાતમારં પણ ભરેદની પ્રતીવત થયા 
િગર રહરેતી નથી.

એટલુરં સપષ્ છરે, કરે અભરેદવસદ્ારંતમારં જ રેમ નીવતનો સરંભિ નથી, તરેમ 
અનીવતનો પણ સરંભિ નથી.

આ પ્રમાણરે જ રે વસદ્ારંત હુરં  માનતો નથી તરે બીજાઓ કરેમ માની શકયા છરે, 
એ બતાવયા પછી હુરં  તરેના પર થોડી ટીકા કરિી પણ ઉવચત ધારરં  છુરં.

નાવસતક જયારરે  જગતની સતિા માનરે છરે, તયારરે  િરેદારંતી ઈશ્વરની જ સતિા 
માનરે છરે, તરેથી િરેદારંતદશ્કનનરે નાવસતક કહી શકાય તરેમ નથી; છતારં એ દશ્કનનરે 
ધાવમ્કક પણ કહરેિાય તરેમ નથી, કારણ કરે જયારં જીિબ્હ્મનો અભરેદ છરે, તયારં 
કશુરં કત્કવય રહરેતુરં નથી. વસદ્ારંત આ પ્રકારનો હોિાથી બીજા કોઈ પણ મત 
કરતારં િરેદારંતમતમારં ધતૂતયો એકઠા થિાનો િધારરે  સરંભિ છરે. મનરે કોઈ િરેદારંતીએ 
એમ કહરેલુરં, કરે ‘‘મોક્ સિ્કદા વસદ્ છરે; અનરે જીિ બ્હ્મથી અવભન્ન છરે. અનરે 
એમ છરે, તો વયિહારમારં તમરે મારરં  ગમરે તરેિુરં આચરણ જુઓ, તરેથી મારા બ્-
હ્મસિરૂપનરે બાધ આિરે તરેમ નથી.’’ આ પ્રમાણરે કોઈ પણ દુષ્મારં દુષ્ માણસ 
ખતૂન કરી આિીનરે એમ કહરે, કરે ‘अियं ब्ह्माकसम’ તો િરેદારંતીથી તરેનરે કશો ઉપાલરંભ 
આપી શકાય તરેમ નથી.

આ પ્રમાણરે િરેદારંતીઓ અભરેદનરે કરેમ માની શકયા છરે તરે બતાિતારં જ મેં 
તમનરે સપષ્ કરી આપયુરં, કરે અભરેદ અનુભિ વિરદ્ હોિાથી અસત્ છરે; પછી 
મેં બતાવયુરં કરે અભરેદવસદ્ારંતથી કમા્કવભમુખતા રહરેતી નથી; અનરે છરેિટરે લખયુરં 
કરે એ વસદ્ારંતમારં ધતૂતયો એકઠા થિાનો િધારરે  સરંભિ છરે. હિરે એટલુરં ઉમરેરરં , કરે 
જ રે વસદ્ારંતમારં ધતૂતયો પોતાના અનરે પારકાના મનનુરં સમાધાન કરી શકરે, તરે વસ-
દ્ારંતમારં કોઈનરે પણ થોડરેઘણરે અરંશરે ધતૂત્ક થિાની લાલચ થાય, તો હુરં  િરેદારંતની 
અિગણના કરરં  છુરં એમ માનશો ? કૃપા કરીનરે ન માનતારં. એ છરેલા દોષો 
િરેદારંતના નથી, પણ િરેદારંતીઓના છરે.
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આ બધુરં છતારં અભરેદવસદ્ારંતના શુદ્ રૂપનરે હુરં  એટલુરં ભવય માનુરં છુરં, કરે 
મનરે ખાતરી છરે કરે કોઈ પણ ઈશ્વરપરાયણ માણસ જો િરેદારંતનુરં ભાિથી અધય-
યન કરરે , તો ઉતિરોતિર િધારરે  ઈશ્વરપરાયણ થયા િગર રહરે નહીં.–બ્હ્મ જ 
છરે, બીજુ રં કશુરં નથી–એ વસદ્ારંત પ્રથમ તો અરંત:કરણમારં રહરેલ ભવકતભાિનરે 
જ તરેજસિી કરરે  છરે; અનરે એ પ્રકારના અનુભિમારં જ રે આનરંદ થાય છરે તરે બરેશક 
અિણ્કનીય છરે. ઉપરારંત, ધાવમ્કક અરંત:કરણ અમુક પ્રકારના અભરેદમારં પણ 
પોતાના સિતરંત્ અવસતતિનરે માની નીવતનરે ઉન્નત માગદે જઈ શકરે છરે; અનરે 
શરંકરાચાય્ક િગર બીજા કરેટલાએક આચાયયોએ એિા અભરેદમારં રહરેલા ભરેદનુરં 
સમથ્કન પણ કીધુરં છરે. જો તમારરે  કોઈ પણ િરેદારંતનો આશ્ય કરિો હોય, તો 
એિા િરેદારંતનો કરજો. એથી તમરે ધાવમ્કકતામારં ઘણરે આગળ જઈ શકશો, એમ 
મનરે લાગરે છરે. કકરં બહુના ?

વિ. તમારો સનરેહાધીન
ક્ધનત

p
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િસિ ક્ધનતે,

તમારરં  વિસતીણ્ક પત્ મળ્ુરં. વિસતાર જોઈનરે મેં અરંદરના વિષયની જ રે 
આશા બારંધી હતી તરે િારંચતારં તતૂટી ગઈ. થયરેલા વિષાદમારં કરંઈ કઠોર લાગરે તરેિુરં 
લખુરં તો ક્મા આપશો.

તમારી ખાતર િરેદારંતનો અભયાસ કરિાનો અનરે તમનરે તરેનુરં રહસય 
સમજાિિાનો પ્રયતન કીધો, તરે િખતરે મનરે એમ લાગતુરં હતુરં, કરે એથી કરીનરે 
તમનરે સિ્કમારં બ્હ્મની પ્રતીવત થિાની સાથરે મારામારં પણ બ્હ્મની પ્રતીવત થિા 
લાગશરે, અનરે પકરણામરે આપણો સરંબરંધ િધારરે  દૃઢ થશરે. પણ હુરં જોઉં છુરં, કરે 
તમનરે પોતાનામારં જ બ્હ્મની પ્રતીવત થિા લાગી છરે; અનરે મારો સરંબરંધ દૃઢતર 
થિાનો નહીં પણ વશવથલ થિાનો િધારરે  સરંભિ છરે. સવખ, એિુરં થશરે તો 
બરેશક મારા નિા અભયાસથી મળરેલી શવકત િડરે હુરં  શારંવત રાખી શકીશ. પણ 
મનરે એક-બરે િાતો કહરેિા દરેશો ? તમારા છરેલા પત્મારં એક આક્રેપ છરે, તરેનુરં 
અસતય સપષ્ કરિા દરેશો ? શુરં એિુરં કાનતા કદાવપ લખી શકરે, કરે મેં માત્ 
વિધિાવિિાહના લાભની ખાતર સુધારાનો આશ્ય કીધો છરે ? શુરં પ્રણયી 
કાનતા એ પ્રમાણરે મારો બધો ઇવતહાસ ભતૂલી જઈ શકરે ? વપ્રયા, એ કોમળ 
સરંબોધન છરેલી જ િાર કરીનરે મનરે આટલી કકઠન િાત કહી દરેિા દો, કરે પ્રો. 
મવણલાલની માફક તમારા હૃદય ઉપર પણ જ્ાનરે કઠોર મુદ્રા જ મતૂકી છરે. 
તમરે બરંનરે પોતાના કરતારં બીજાઓનરે ઘણા િધારરે  ખરાબ સમજો છો. તમરે બરંનરે 
પક્પાતી છો, અનરે સામા પક્નુરં સતય હોય તરે પણ તમારી આરંખરે અસતય 
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દરેખાય છરે. પણ હુરં તો–સવખ, તમનરે વનડરતાથી કહી શકુરં છુરં, કરે કઠોરતા 
નહીં પણ કોમળતા અનરે બીજાના દોષ નહીં પણ ગુણ જોિામારં ખરી મહતિા 
રહરેલી છરે. બરેશક रगुणपरमाणूनपवधु्तीकृत् વિચાર કરિાનરે હુરં  તમનરે કહરેતો નથી; 
પણ એટલુરં તો મનરે લાગરે છરે, કરે એિી પદ્વત પોતાનરે માટરે િપરાતી હોય, તો 
ઇનસાફની ખાતર બીજાનરે માટરે પણ િાપરિી જોઈએ.

બીજો પણ એક ખોટો વિચાર તમારા મનમારં ભરાયો છરે. મારરે  ફરીનરે 
કહરેિુરં જોઈએ, કરે હુરં  જ રે લગ્નનરે માટરે ઉતસુક છુરં તરે દરેહનુરં નહીં પણ આતમાનુરં 
લગ્ન છરે. તમરે–દરેિી, આિારં જ્ાની થઈનરે આતમ અનરે અનાતમનો વયથ્ક ભરેદ શા 
માટરે કરો છો ? અથિા એ દતૂર મતૂકીએ, તો વયિહાર માત્નરે વિષયાસવકત શા 
માટરે માનો છો ? દરેહનુરં લગ્ન બરેશક છરે, પણ તરે શુરં પોતાની જ ખાતર કદાવપ 
ઇચછિામારં આિરે છરે ? હુરં  કાનતાની આરંખ જોિાનરે બરેશક ઘણો ઉતસુક છુરં, પણ 
તરે શુરં કાનતાની આરંખ જોિાનરે કરે તરેની આરંખમારં તરેનો આતમા જોિાનરે ? જરા 
વિચાર કરશો, તો સતય તરત સમજશો.

પણ મનરે લાગરે છરે, કરે તમારરં  અભરેદજ્ાન ઉચચ પ્રકારનુરં નથી. એક અભરે-
દજ્ાન એિુરં છરે, કરે જ રે પરમરેશ્વરની મહતિાની કલપના વિસતીણ્ક કરતારં પ્રાપ્ત 
થાય છરે; અનરે અસાધારણ ભવકતભાિનુરં સિાભાવિક પકરણામ છરે. બીજુ રં અનરે 
ઘણા ઊતરતા પ્રકારનુરં અભરેદજ્ાન એિુરં છરે, કરે જ રેમારં આપણરે સૃવષ્ની કલપના 
લરંબાિી લરંબાિીનરે તરેમારં બ્હ્મનરે તો નહીં જ પણ તરેના આભાસનરે પકડી શકીએ 
છીએ. મનરે ધાસતી છરે કરે તમારરં  અભરેદજ્ાન એ ઊતરતા પ્રકારનુરં છરે, અનરે 
જો એમ જ હોય, તો બરેશક મારરે  બધી આશા દતૂર કરીનરે બીજા જ વિચારમારં 
પ્રિૃતિ થિુરં જોઈએ.

પણ હિરે મારરે  પ્રસતુત િાત પર આિિુરં જોઈએ અનરે વસદ્ાનતસારના 
સાતમા પ્રકરણમારં પુરાણ, તરંત્ અનરે મતૂવત્ક સરંબરંધી પ્રો. મવણલાલ જ રે કહરે છરે તરે 
માટરે કહરેિાનુરં કહરેિુરં જોઈએ. પુરાણોનરે માટરે તો એમના મતના સમથ્કનમારં નીચરે 
પ્રમાણરે મુદ્ાઓ ઉઠાિી શકાય :–

(1) પુરાણોના લખનાર ગમરે તરે હોય, તરેમનરે િરેદ, ઉપવનષદ્ િગરેરરેની 
સારી માકહતી હોિાનો સરંભિ માની શકાય કરે નહીં ?

(2) પુરાણોની અરંદર તરેિી માકહતીનારં વચહ્ો દરેખાય છરે કરે નહીં ?

(3) જો એિી માકહતી લખનારાઓનરે હતી એમ માની શકાય, તો માત્ 
પ્રાચીન રહસયનરે સથતૂલ રૂપ આપિાનરે માટરે જ પુરાણો લખાયરેલારં હોિાનો 
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સરંભિ માની શકાય કરે નહીં ?

(4) પુરાણોની અરંદર તરેિા પ્રાચીન રહસયના ભાગનરે પ્રાધાનય આપરેલુરં 
દરેખાય છરે કરે નહીં ?

અનરે બરેશક એમ કબતૂલ કરિુરં જોઈએ, કરે પુરાણોની ખરી કદર કરિાનરે 
માટરે પ્રો. મવણલાલની પદ્વત પરમ સતુવતપાત્ છરે. મનરે તો અતયાર સુધીની 
તરેમની બધી િાતા્કના કરતારં પુરાણો સમજિાની તરેમણરે બતાિરેલી પદ્વત િધારરે  
રચરે છરે. િળી પ્રો. મવણલાલની પદ્વત યોગય છરે, એટલુરં જ નહીં, પણ તરેઓ 
એમ સુધધારં વસદ્ કરી શકયા છરે, કરે ઘણા પુરાણોના લરેખકોનરે િરેદ, ઉપવનષદ્, 
િગરેરરેની હકીકતો વિકદત હોિી જોઈએ. અનરે તરેમનો પ્રયતન લોકોનરે િહરેમી 
કરિાનો નહીં પણ સથતૂલ રૂપમારં બનરે તો સથતૂલ રૂપમારં પણ ધાવમ્કક ઉપદરેશ 
આપિાનો હોિો જોઈએ.

છતારં એ સપષ્ છરે, કરે આટલાથી જ ઇવતહાસકનુરં કત્કવય પતૂરરં  થતુરં નથી. 
અનરેક દરેિદરેિીઓની કલપના કહરંદી આયયોમારં કયારરે  અનરે કરેિી રીતરે દાખલ 
થઈ, તરે પહરેલારંથી જ હતી કરે કરેમ, િરેદ અનરે ઉપવનષદના સરંબરંધના જ રેિો િરેદ 
અનરે પુરાણોનો સરંબરંધ છરે કરે કરેમ એટલરે કરે દશ્કનોના િખતમારં પણ સામાનય 
જનસમતૂહમારં અનરેક દરેિદરેિીઓ પર શ્દ્ા હતી કરે કરેમ, કયારં કયારં પુરાણ કયારરે  
કયારરે  લખાયારં, અનરે કોણરે કોણરે લખયારં, િગરેરરે  પ્રશ્રનો સરંબરંધી પ્રો. મવણલાલના 
વિિરેચનથી કશો ખુલાસો મળતો નથી. ઉપરારંત, તરેમનુરં વિિરેચન એિા પ્રકારનુરં 
છરે, કરે આિા પ્રશ્રનો થઈ શકરે, એમ પણ તરેમનરે માલતૂમ પડરેલુરં દરેખાતુરં નથી.

િળી, પુરાણોનો ઉદ્ રેશ સારો ઠરરે , તોપણ તરેમણરે સારી અસર કરી છરે, કરે 
તરેમારં સથતૂલ રૂપરે શીખિરેલો કરે ગવભ્કત રીતરે સતૂચિરેલો ધમ્ક યોગય છરે, એમ વસદ્ 
થતુરં નથી, અનરે આ પ્રકારની િાત પ્રો. મવણલાલ હમરેશારં ભતૂલી જાય છરે. તરેઓ 
પોતાનરે રચતી િાતોમારં કરંઈ અસાધારણ રીતરે ક્માશીલ થઈ જાય છરે; અનરે ન 
રચતી િાતોમારં જરા પણ અપતૂણ્કતા દરેખરે તો રજનુરં ગજ કરરે  છરે. અનરેક દરેિદરે-
િીઓનારં નામસમરણ માત્થી પુણય થાય છરે, પુણયથી પાપ ઠરેલાય છરે, રામરા-
મની વચઠીઓ લોટમારં ભરેળિી તરેમની ગોળીઓ કરી માછલારંનરે ખિરાિિાથી 
હજારો પ્રાણીઓનો ઉદ્ાર થાય છરે, પવિત્ સથળમારં સનાન કરિાથી સિગ્ક મળરે 
છરે, ઇતયાકદ અનરેક િહરેમો અનરે અધાવમ્કક વિચારોનો પુરાણોમારંથી જ ઉદભિ 
થયો છરે. અનરે પુરાણોના લરેખકો ગમરે તરેિા વિવિાન હોય, અનરે પ્રાચીન ધમ્ક 
તરેમનરે ગમરે તરેટલો વિકદત હોય, તોપણ તરેમણરે દરેશના ધમ્કની અિદશા કરી છરે, 
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એટલુરં તો કહા િગર ચાલરે તરેમ નથી.

જ રે િરેદ, ઉપવનષદ્ િગરેરરેનારં રહસયો પુરાણોમારં છરે, એમ પ્રો. મવણલાલ 
જણાિરે છરે, અનરે જ રે કરેટલરેક અરંશરે આપણનરે ખરરં  લાગરે છરે, તરે રહસયો જ કરેટલી 
કકરંમતનારં છરે, એ જુદો પ્રશ્ન છરે. બરેશક એમ કબતૂલ કરિુરં જોઈએ, કરે કોઈ કોઈ 
િાર એ રહસય અમતૂલય હોય છરે, પણ જો એ જ રહસયો બીજ રે સથળરે હોય, 
તો ખલીફ ઉમરની માફક આપણાથી પણ તરેની પુનરવકત કરનારારં પુસતકોનરે 
વનરપયોગી ગણયારં િગર રહી શકાય નહીં, અનરે જો તરેમારં કારંઈ ખરાબ વમશ્ણ 
હોય, અનરે ખરાબ વમશ્ણ છરે, એમ પ્રો. મવણલાલ જાતરે કબતૂલ કરરે  છરે–તો તરેનરે 
હાવનકારક ગણયા િગર પણ રહી શકાય નહીં.

મતૂવત્કપતૂજાનરે માટરે પણ એ જ પ્રમાણરે કહી શકાય. મતૂવત્કપતૂજા પ્રતીકરૂપ છરે 
એમ કહરેિાથી કરંઈ મતૂવત્કપતૂજા સારી થઈ જતી નથી, પ્રશ્ન એ છરે, કરે લોકો મતૂવત્કનરે 
સરંજ્ારૂપ માનરે છરે, કરે દરેિરૂપ માનરે છરે ? મનરે તો ખાતરી છરે, કરે જ રે હજારો 
માણસો ડાકોરજીમારં શ્ી રણછોડરાયજીના દરબારની ઝારંખી કરિા જાય છરે, 
તરેમારંના થોડા જ એ અલરંકૃત મતૂવત્કનરે દરેિની સરંજ્ારૂપ સમજ રે છરે. ઘણાખરા તો 
એનરે સાક્ાત્ ઈશ્વરરૂપ સમજ રે છરે.

પણ કાનતરે, પ્રો. મવણલાલ ‘‘િરેદાકદમારં મતૂવત્કપતૂજા છરે ?’’ એ પ્રશ્નના ઉતિ-
રમારં શુરં કહરે છરે, તરે તમરે જાણો છો ? ‘‘હો િા ન હો તરેથી આપણનરે હાવન 
નથી, મતૂવત્કપતૂજા ખરી છરે, હોિી જ જોઈએ તરેિી છરે, િાસતવિક છરે, સાથ્ક છરે, 
એટલુરં સમજાયા પછી તરે પ્રાચીન કાલમારં છરે કરે નથી એ શરંકા વનસસાર છરે.’’ 
તમનરે એમ નથી લાગતુરં, કરે આપણી પ્રાચીન વિદ્ાનરે અજિાળામારં લાિિાના 
પ્રયતનની ભવિષ્યમારં તરેમનરે જ રે મોટી કીવત્ક મળિાની છરે, તરેનરે આિા વિચારોથી 
કલરંક લાગશરે ? તમનરે એમ નથી લાગતુરં, કરે ભવિષ્યના િારંચનારાઓનરે આિુરં 
આિુરં િારંચીનરે હસિુરં જ આિશરે ? ‘‘મહરેરબાન,’’ (પ્રો. મવણલાલનરે કોઈ જઈનરે 
પતૂછરે તો કરેિુરં સારરં  !) ‘‘જો મતૂવત્કપતૂજા હોિી જ જોઈએ તરેિી છરે, તો તરે પ્રાચીન 
કાલમારં છરે કરે નહીં, એ શરંકા વનસસાર શા માટરે ? શુરં એ શરંકાથી ખરી કસોટી 
ન થાય, કારણ કરે જો મતૂવત્કપતૂજા હોિી જ જોઈએ, તો તરે પ્રાચીન કાલમારં પણ 
હોિી જ જોઈએ ?’’ પણ પ્રો. મવણલાલની મોટી ભતૂલ છરે. તરેમના શબદો નીચરે 
પ્રમાણરે બદલી નારંખિા જોઈએ : – ‘‘હો િા ન હો તરેથી આપણનરે હાવન નથી, 
મતૂવત્કપતૂજા ખોટી છરે, હોિી ન જ જોઈએ તરેિી છરે, અિાસતિ છરે, વનરથ્કક છરે, 
એટલુરં સમજાયા પછી તરે પ્રાચીન કાલમારં છરે કરે નહીં એ શરંકા વનસસાર છરે.’’ 
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સુધારાિાળા એ પ્રમાણરે પ્રાચીનનો અનાદર કરી શકરે, કારણ કરે તરેમનરે દરકાર 
પ્રાચીનની નહીં પણ સતયની છરે; પ્રો. મવણલાલ એ પ્રમાણરે કરી ન શકરે, કારણ 
કરે તરેમના મત પ્રમાણરે જ રે પ્રાચીન નથી, તરે ઘણુરં કરીનરે સારરં  પણ નથી.

પણ કાનતરે, પ્રો. મવણલાલના એિા ઘણા વિચારોનરે હુરં  જાણીબતૂજીનરે જિા 
દઉં છુરં. એકરંદરરે  એમના પ્રયતનમારં મનરે ઇષ્ાપવતિ હોિાથી તરેમનારં સખલનોનરે 
તમારી આગળ પ્રવસદ્ કરતારં મનરે આનાકાની થાય છરે. છતારં નમતૂના તરીકરે 
આ તપાસો :–

‘‘િરેદનારં સતૂકતો નરે તરેમારંના દરેિો તરે બધા મતૂવત્કરૂપ જ છરે, કરેમકરે પારમાવથ્કક 
સત્ નથી.’’

શુરં આમ લખિુરં ભયરંકર નથી ? િરેદનરે એક િખત અનાકદ ઈશ્વરરૂપ 
કહરેિા, અનરે બીજી િખત તરેમનરે મતૂવત્કરૂપ અસત્–ઠરાિિા એ શુરં ભયરંકર 
નથી ? શુરં િરેદના ઋવષઓ બળાિાનરે બદલરે કબરમારં દટાયા હોય, તો આિુરં 
સારંભળી હાથમારં આયુધો લઈનરે ઊભા ન થાય ? િળી, ‘‘ગમરે તરે રીતરે 
વિચારતારં પણ મતૂવત્કરૂપી પ્રતીકપતૂજા બહુ સતૂક્મબુવદ્કૃત પરમ રહસય છરે; નરે 
િાસતવિક છરે. ગમરે તરેટલા દરેિ હોય, મતૂવત્ક હોય, તરેથી બ્હ્મરૂપ પરમોપાસનામારં 
વનતાનતગ્સત આય્કતિનરે હાવન નથી, ઊલટી કીવત્ક છરે.’’ સખી કાનતરે, પ્રતીકની 
પતૂજામારં સતૂક્મબુવદ્કૃત રહસય શુરં, તરે તમરે સમજો છો ? અનરે એથી કરીનરે 
વનતાનત પરમોપાસનામારં ગ્સત થયરેલા આય્કતિનરે હાવન થિાનરે બદલરે કીવત્ક 
કરેમ મળરે છરે, તરે સમજો છો ? મનરે તો ઊલટુરં લાગરે છરે. મનરે તો લાગરે છરે, કરે 
સથતૂલ પ્રતીકની અપરેક્ા એ પ્રતયક્ અધોગવતનુરં વચહ્ છરે; અનરે મતૂવત્કપતૂજાથી 
દરેશનરે કીવત્ક નહીં પણ અપકીવત્ક જ મળરે છરે, અનરે મળિી જોઈએ.

પણ હુરં તમનરે આપણા બરંનરેના ગુર માટરે િધારરે  કઠોર શબદો સરંભળાિિા-
નરે ખુશી નથી. પ્રો. મવણલાલ એક ખરી િાત કહરે, તયારરે  તરેમનરે સો ખોટી િાત 
કહરેિાનો હક છરે. એટલરે કરે એમ તરેઓ કરરે , તોપણ મારા કરે તમારાથી તરેમનો 
ઉપકાર ભુલાય તરેમ નથી. અહા કાનતરે, આ િૃવતિ જો તમનરે મારા પોતાના 
સરંબરંધમારં િધારરે  હોત, તો કરેટલુરં સારરં  થાત ? પણ. ईश्वरेच्छा बली्सी ।

તમારો શુભવચરંતક,
ક્ધનત

p
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િુજ્ઞ ક્ધનતે,

અદાલતોની અરંદર સાક્ીઓ પકડાઈ જાય છરે, તરે કરંઈ ઇચછાથી નહીં 
પણ અવનચછાથી. ગમરે તરેિો સાિધાન બોલનાર હોય, તરેનાથી પણ સામા પ્રશ્ન 
કરનાર સાથરે િાતચીત કરતારં ઘણી િાર ન જણાિિાની બાબતો જણાિી દરેિાય 
છરે. લરેખકોની પણ એ જ વસથવત થાય છરે; તરેઓ પોતાના વિચાર હમરેશારં છુપાિી 
શકતા નથી. આઠમા પ્રકરણની શરૂઆતમારં પ્રો. મવણલાલ સપષ્ કહરે છરે :

‘‘મતૂલધમ્કરહસયની પ્રથમાિૃવતિ ઉપવનષદ્ છરે, વવિતીયાિૃવતિ િરેદ છરે.’’

તમરે જોશો (અથિા ધારો તો જોઈ શકો), કરે તરે મતૂલની અનરે ઇવતહાસની 
િાતો કરરે  છરે; અનરે તરે છતારં િરેદનરે ઉપવનષદની પાછળ મતૂકરે છરે. તરે જાણરે છરે, કરે 
િરેદનરે કોઈક રીતરે ઈશ્વરપ્રણીત કહા િગર છતૂ ટકો નથી; અનરે તરે છતારં સમજ રે 
છરે, કરે પોતાનો હરેતુ સફલ કરિાનરે ઉપવનષદોનરે તરેના કરતારં ઊંચી પદિી 
આપયા િગર પણ છતૂ ટકો નથી.

શ્ી સરંપ્રદાય સરંબરંધી પ્રો. મવણલાલરે જ રે થોડુરં કહુરં છરે, તરે ધયાનથી િારંચજો. 
મારાથી હજી શ્ીભાષ્ય િારંચી શકાયુરં નથી. પણ મનરે ઘણા િખતથી લાગી 
ગયુરં છરે, કરે રામાનુજાચાય્કના કરેટલાએક વસદ્ારંતો કરેિલાવિતૈ કરતારં િધારરે  
નયાયપુરસસર છરે.

એમના અનરે મધિાચાય્કના સરંપ્રદાયની હાલ શી વસથવત છરે, તરે હુરં  જાણતો 
નથી. પણ િલભાચાય્કના પુવષ્માગ્કની અધોગવત તો હાલ સિ્કનરે વિકદત છરે. 
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પ્રો. મવણલાલ ટતૂરંકામારં એટલુરં જ કહરે છરે, કરે ‘‘ગાદીપવત આચાયયોનરે કૃષ્ણ રૂપરે 
ભજી ભાિકાઓએ અનાચાર િધારી નારંખયા છરે.’’ પણ એ સરંપ્રદાયનારં બધારં 
પાપો અનરે રહસયો જાણિાનરે માટરે તો તમારરે  મુરંબઈના કોઈ શરેકઠયાએ ઘણારં 
િષ્ક પર પ્રગટ કરરેલો ‘પુવષ્માગ્ક સરંપ્રદાય’નો ગ્રંથ િારંચિો જોઈએ.

પાશુપત અનરે ઇતર શૈિ માગયો ઘણા વિચારિા જ રેિા છરે, એમ મનરે પ્રો. 
મવણલાલ જ રે થોડુરંએક લખરે છરે તરે પરથી દરેખાય છરે. એ સરંબરંધમારં તમરે કારંઈ 
િધારરે  માકહતી મરેળિી શકો, તો મનરે લખી મોકલશો.

બીજા જ રે જ રે પરંથો અનરે પરંથપ્રિત્કકો પ્રો. મવણલાલ ગણાિરે છરે, તરે બધામારં 
કરંઈ કરંઈ ગરંભીર ધમ્કસતય સમાયરેલુરં છરે, એમ હુરં સમજુ રં છુરં. રામાનરંદ, અનરે તરેના 
અનુયાયી સતૂરદાસ, તુલસીદાસ, િગરેરરે ; કબીર, અનરે તરેના અનુયાયી કમાલ, 
હરંસકબીર, દાસકબીર, િગરેરરે ; દાદુ અનરે તરેના અનુયાયી વનશ્લદાસ, સુરંદર-
દાસ, િગરેરરે ; અનરે મીરારં તથા ચૈતનય િગરેરરે  સિ્કના ઉપદરેશમારં ઘણુરં ઘણુરં જાણિાનુરં 
છરે. પ્રો. મવણલાલરે એ લોકો સરંબરંધી વિસતારથી લખયુરં હોત, તો વસદ્ારંતસારનુરં 
ગૌરિ ઘણુરં િધારરે  થાત, એમ મારરં  માનિુરં છરે. સહજાનરંદ સિામીના ગ્રંથો પણ 
એક િખત િારંચી જિાની જરૂર છરે; જોકરે સિામીનારાયણના અનરે બીજા બધા 
પરંથોની હાલ ઘણરે અરંશરે અિદશા જ છરે, એ પ્રતયક્ કરિામારં મુશકરેલી નથી.

છરેિટરે પ્રો. મવણલાલ લખરે છરે, કરે ‘‘અવિતૈદશ્કનનરે જ અનયદરેશીય લોક 
પણ રૂપારંતરરે  સિીકારરે  છરે, તરેથી તરે સિ્કમાનય મનુષ્યધમ્ક છરે;’’ અનરે ઉમરેરરે  છરે 
કરે ‘‘આ િાત ધીમરે ધીમરે વસદ્ થતી જશરે.’’ મનરે લાગરે છરે કરે જો અનયદરેશીય 
લોક પણ અવિતૈદશ્કનનરે સિીકારિા જ રેટલી ઊંચી પદિીએ ચડ્ા હોય, તો 
પ્રો. મવણલાલ એમનરે બીજા પ્રસરંગોમારં જ રે પ્રહારો કરરે  છરે તરે ન કરિા જોઈએ. 
‘‘તમરે નાવસતક છો,’’ એમ કહરેિુરં; અનરે ‘‘તમરે અમારા મતનરે જ રૂપારંતર માનો 
છો,’’ એમ પણ સાથરે કહરેિુરં, એ નયાય નથી.

નિમા પ્રકરણની શરૂઆતમારં પ્રો. મવણલાલ લખરે છરે, કરે બ્હ્મનરે સાકાર 
કરે વનરાકાર કરંઈ પણ કરેમ કહી શકાય ? પણ નયાયશાસ્ત્રનો મધયમાભાિ-
નો વનયમ જો ખરો હોય, તો આપણરે સુખરેથી કહી શકીએ, કરે બ્હ્મ કારં તો 
આકારસકહત અથિા આકારરકહત–પણ બરેમારંથી એક તો હોિુરં જ જોઈએ. 
જો પ્રો. મવણલાલ એમ માનતા હોય, કરે બ્હ્મનરે વનરાકાર કહરેિાથી પકરચછરેદ 
થાય છરે, તો તરે બરાબર નથી. કારણ કરે બ્હ્મનરે વનરાકાર કહરેનારાઓનો 
આશય એ જ છરે, કરે તરે પકરચછરેદરકહત અનાદ્નરંત છરે.
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આગળ જતારં પ્રો. મવણલાલ કહરે છરે, કરે ‘‘સત્ થી જ સત્ થાય, અસત્ 
થી સત્ કરે સત્ થી અસત્ થાય નહીં, તયારરે  પરમ ચૈતનયરૂપ ઈશ્વરમારંથી કરેિળ 
વિલક્ણ અવચત્ અનરે કરંઈક વિસદૃશ વચત્ એ બરે કરેમ થઈ શકરે ? માટરે ઐકય 
સિીકારિુરં એ જ પરમ રહસય છરે.’’ આ સરંબરંધમારં હુરં  આગળ લખી ગયરેલો 
જ છુરં; અનરે મેં કબતૂલ પણ કરરેલુરં છરે, કરે જીિ અનરે ઈશ્વર િચચરે અમુક અભરેદ 
માનયા િગર તો છતૂ ટકો જ નથી. બધી શરંકા ઉપાવધની પ્રતીવતથી થાય છરે; 
અનરે પ્રો. મવણલાલ વિશુદ્ાવિતૈના પતૂિ્કપક્નુરં જ રે સમાધાન આપરે છરે, તરેથી શરંકા 
કરનારનરે સમાધાન થતુરં નથી.

પ્રો. મવણલાલ જયારરે  જડ ભવકતનરે ઉદ્ રેશીનરે બોલરે છરે, તયારરે  તરે ભવકત 
માત્નરે જડ કહરે છરે એિુરં નહીં સમજતારં; પણ જ રે ભવકત જડ છરે તરેનરે માટરે 
જ બોલરે છરે એિુરં સમજજો. પણ જ રે ભવકતમાગ્કનુરં ગીતામારં પણ માહાતમય 
બતાિરેલુરં છરે, તરે પર તો તરેમનો આક્રેપ હોય જ નહીં; અનરે લાગરે તયારં પણ 
લરેવખનીદોષ સમજી લરેિો. ખરરે , આગળ જતારં તરેઓ સપષ્ કહરે છરે કરે ‘‘જાણિુરં 
તરે ભજિુરં, અનરે ભજિુરં તરે જાણિુરં એ જ રહસય છરે. x x x ભવકત જ્ાન ઉભય 
એક જ હોિારં જોઈએ નરે છરે.’’ અનરે કાનતરે, જયારરે  તરેઓ કહરે છરે, કરે ‘‘વનષ્કામતા 
એ જ સરંનયાસનુરં નરે જ્ાનનુરં તરેમ જ પરાભવકતનુરં રહસય છરે, નરે એમ ઉભય 
એક જ છરે.’’ તથા ‘‘ભવકત અનરે જ્ાનની એકતા કરી લઈ ધમ્કવિ રેષ ઘટાડિો,’’ 
તયારરે  તો મનરે એમ લાગયા િગર નથી જ રહરેતુરં કરે ‘‘કોઈ કોઈનરે વિ રેષ નથી’’ 
એિા ઉતકૃષ્ વસદ્ારંતના સિીકાર પછી દોષના વિ રેષનરે માટરે પણ કયારં અિકાશ 
રહો ?

પણ બરેશક પ્રો. મવણલાલ એ પ્રમાણરે વિ રેષરકહત નથી. મારા આિતા 
પત્મારં હુરં  તમનરે બતાિી આપીશ, કરે પાશ્ાતય તતિદૃવષ્ના અથિા ‘‘સુધારો-
સમાજ’’ એ નામના પ્રકરણમારં તરેમણરે જ રે લખયુરં છરે, તરેમારં ઘણરે અરંશરે તરેઓ ક્મા 
અનરે વનષ્પક્પાતિૃવતિ બતાિી શકયા નથી.

વિ. તમારો શુભવચરંતક
ક્ધનત

p
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િુજ્ઞ ક્ધનતે,

તમરે મનરે તમારા વસદ્ારંતસારના અધયયનમારં મદદ આપિાની પ્રથમ 
આજ્ા કરી, તયારરે  મનરે જ રે આશાઓ હતી તરે કદન-પ્રવતકદન વશવથલ થતી 
ગઈ છરે. હુરં  તમનરે ધમ્ક સરંબરંધી ઘણુરં કહરેિાનુરં કહી શકયો નથી, કારણ કરે જ રે 
ઉતિરેજનની મનરે લગભગ ખાતરી હતી, તરે તમારા તરફથી મળ્ુરં નથી; તમારી 
જાવતના સિભાિ પ્રમાણરે તમરે ઉતાિળરે વિચારો બારંધી દીધા છરે, અનરે અસપ-
ષ્ િાત નહીં સિીકારિાનો આગ્હ છોડી દીધો છરે. પણ રૂબરૂ મળ્ા િગર 
આ બધા આરોપો હુરં  તમારી પાસરે વબલકુલ કબતૂલ કરાિી શકુરં તરેમ નથી. 
દરવમયાન વસદ્ારંતસારનારં બાકીનારં પ્રકરણોનરે માટરે હુરં  ઘટરે તરેટલા તો નહીં 
પણ થોડાઘણા માત્ માગ્કદશ્કક વિચારો લખી મોકલિાનો છુરં, અનરે તરે વિશરેષરે 
કરીનરે એટલા માટરે, કરે િધારરે  લખિાથી તમનરે કરે મનરે કરંઈક લાભ થાય, એિો 
થોડો જ સરંભિ દરેખાય છરે.

સુધારાનો સરંગ્ામ શરૂ થયો તયારરે  અત્તય સરંપ્રદાયો અનરે પરંથોની 
અિદશા હતી, એમ પ્રો. મવણલાલ જાતરે કબતૂલ કરરે  છરે. એ બધી અિદશા 
અનરે તરેનરે િધારનાર ‘‘ગુરઓની સિાથતી અનીવત’’નરે દતૂર કરે નષ્ કરિાનો સુ-
ધારાિાળાઓએ જ રેટલરે અરંશરે યતન કીધો છરે, તરેટલરે અરંશરે તરેમણરે દરેશની સરેિા જ 
બજાિી છરે, એ સપષ્ છરે. કરસનદાસ મતૂળજીનુરં નામ તો અધમ્કના પ્રકાશનનરે 
માટરે વચરરંજીિ રહરેિાનુરં છરે.

પણ પ્રો. મવણલાલના સમજિા પ્રમાણરે સુધારાિાળાઓ એટલુરં જ કરીનરે 
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અટકયા નથી. તરેમણરે જ રે ઉચછરેદ કીધો છરે, તરેમારં ઇષ્નો પણ ઉચછરેદ થયો છરે; 
અનરે તરેમણરે જ રે સરંસથાપન કીધુરં છરે, તરેમારં અવનષ્નુરં પણ સરંસથાપન થયુરં છરે. 
આમ શી રીતરે થયુરં, તરે બતાિિાનરે પ્રો. મવણલાલ ઇંગ્રેજી કરેળિણીના, ઇંગ્રેજો-
ના, અનરે યતૂરપના ઇવતહાસમારં ઊતરરે  છરે.

કક્વશ્યન ધમ્ક માટરે બોલતારં તરેઓ કહરે છરે, કરે એ ધમ્ક પ્રમાણરે ‘‘ધમ્ક, કમ્ક, 
આકદ માનનારા અનરંત નરકના વનરરંતર અવધકારી છરે.’’ આ ઉપરથી તમારરે  
એમની સતયપ્રીવતની કસોટી કરી લરેિી. હુરં  બરેધડક કહી શકુરં છુરં, કરે કક્વશ્યન 
ધમ્ક તો શુરં પણ દુવનયાના કોઈ પણ ધમદે ધમ્ક, કમ્ક, િગરેરરેની એિી અિગણના 
કરી નથી. પણ આિારં સથાનો વસદ્ારંતસારમારં વિરલ નથી.

આગળ ઉપર વશક્ણ સરંબરંધી બોલતારં તરેઓ લખરે છરે, કરે ‘‘જડ પરમાણુ-
ના યોગથી જ સિ્ક વયિહારનો સરંભિ સિીકારતો જડિાદ ઉદભવયો, એટલરે 
આતમા, ચૈતનય, જીિ, ઇતયાકદ િાત ખોટી જ ઠરી; મોક્, પુનજ ્કનમ, ભવકત, 
મતૂવત્કપતૂજાકદ સરંગવત વયથ્ક થઈ; સુખદુ:ખનો સરંભિ પણ એક આકવસમક 
અકારણ યથાકાલ થિાનો રહો; – એટલરે ધમ્ક, કમ્ક, આચાર, વિચાર, નાત, 
જાત, બધુરં િહરેમરૂપ જ હોિુરં જોઈએ, સિાથતી ધમ્કગુરઓએ ઉઠાિરેલુરં હોિુરં 
જોઈએ; અનરે જ રે તરે રીતરે. આ દુવનયામારં ખાઈપીનરે આનરંદમારં વજિાય, એ જ 
પરમ પુરષાથ્ક–મોક્–ગણાિો જોઈએ, – અથા્કત્ સિચછરંદાચાર (પુનલ્કગ્ન, 
જ્ાવતભરેદનુરં વનકરંદન, ધમ્કનુરં સતયાનાશ, ઇતયાકદ) પ્રિતયયો. આટલુરં ટતૂરંકામારં જ રે 
િણ્કન કયુું, તરેટલામારં જ ‘સુધારાનો’ સમાિરેશ થઈ શકરે છરે.’’

હુરં  ખાતરીથી કહુરં છુરં, કરે આ િાકયોની કોઈ પણ માણસ જ રે તુલના 
કરરે , તરે પરથી તરેની પોતાની તુલના થિી જોઈએ. એમારં એટલુરં બધુરં અસતય 
છરે, કરે કોઈ મતૂખ્કનરે પણ થોડુરંએક દરેખાયા િગર રહરે નહીં. ઉદાહરણ તરીકરે, 
કોઈ મતૂખ્કનરે પણ લાગયા િગર ન રહરે, કરે આતમા, ચૈતનય, જીિ િગરેરરેનરે ખોટી 
ઠરાિનાર કરેળિણી હાલ કૉલરેજોમારં અપાતી નથી, અનરે કોઈ પણ િખત 
અપાતી નહોતી. પણ મતૂવત્કપતૂજાની સાથરે ભવકત પણ વયથ્ક થઈ એમ કહરેિામારં, 
નાત, જાતની સાથરે ધમ્ક કમ્ક અનરે વિચારનરે પણ િહરેમરૂપ ઠરરેલા પદાથયોની 
અરંદર ગણી લરેિામારં, અનરે સુધારાના ધમ્કનો ચાિા્કકમત સાથરે અભરેદ કરિામારં 
તરેમણરે જ રે સહોવકત અલરંકાર િાપરીનરે અદભુત કોકટ કરરેલી છરે, તરે તો તમારા 
સરખી સતૂક્મ બુવદ્થી જ સમજાઈ શકરે. વપ્રય કાનતરે, આિુરં આિુરં િારંચયા પછી 
પ્રો. મવણલાલ પાસરેથી અમુક જ્ાન મરેળિિાની આશા રહરે, પણ તરેમના પર 
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વિશ્વાસ તો શી રીતરે ટકી શકરે ? તમારરે  કબતૂલ જ કરિુરં જોઈએ, કરે તરેમણરે 
સુધારાનો ઇવતહાસ આપયો નથી, પણ સુધારાનરે ગાળો જ આપી છરે.

કારણ કરે જ રે પ્રમાણરે િરેદારંત સમજિાનરે દારંવભક િરેદારંતીઓના આચરણ 
પર નહીં પણ શુદ્ િરેદારંતના વિચારો તરફ જ દૃવષ્ કરિાની પ્રો. મવણલાલની 
પદ્વત છરે, તરે પ્રમાણરે સુધારો સમજિાનરે પણ તરેમણરે પોતાનરે સુધારાિાળા કહરે-
િરાિનાર પર જ નહીં પણ શુદ્ સુધારાના વિચારો પર દૃવષ્ કરિી જોઈતી 
હતી. બરેશક જ રે પ્રિૃવતિનરે આપણરે સુધારાનુરં નામ આપીએ છીએ તરે કારંઈ એક-
સરખા વિચારોની પ્રિૃવતિ ન હતી. બરેશક સુધારાનરે નામરે ઘણુરં એિુરં બોલાયુરં, 
લખાયુરં, અનરે કરાયુરં છરે, કરે થોડા જ સુધારાિાળાઓ તરે સિ્કનુરં સમથ્કન કરિાની 
દરકાર કરરે . પણ જ રેનરે હુરં  શુદ્ સુધારાના વિચારો કહુરં છુરં, તરે શુદ્ પાશ્ાતય 
તતિદૃવષ્થી પ્રાપ્ત થયરેલા વિચારો છરે; અનરે તરે શા છરે, તરે સરંબરંધી તમારરે  િધારરે  
જાણિાની જરૂર છરે.

નિલરામભાઈ એ સરંબરંધમારં પોતાના સુધારાના સરંવક્પ્ત ઇવતહાસમારં 
અનરે કવિ નમ્કદાશરંકરના જીિનચકરતમારં જ રે કહરે છરે, તરે ધયાનથી િારંચજો. એ 
વસથર અનરે પ્રૌઢ વિવિાનનરે નમ્કદાશરંકર પોતાના સનરેહી હોિા છતારં તરેના પાછલા 
પ્રયતનનુરં ખરંડન કરિાની આિશયકતા લાગી હતી; અનરે એ કાય્ક કરતારં તરે 
કરેટલીએક એિી હકીકતો જણાિરે છરે, કરે જ રે જાણયા િગર ઘણી બાબતો 
સમજિી મુશકરેલ પડરે. ઉદાહરણ તરીકરે, ‘‘ગુજરાતીઓની વસથવત’’મારં ત્ીશ 
િષ્કની અરંદર અમુક સુધારા થશરે, એમ લખતી િખતરે તરે ‘‘તડાકા’’ જ છરે 
એમ કવિનરે ખબર હતી; અનરે ઇવતહાસનુરં તત્િગ્હણ કરતારં ન આિડ્ુરં તરેથી 
જ તરેમણરે રણમારં પાછારં પગલારં કીધારં, એ તમનરે નિલરામભાઈ સમજાિશરે. 
ઉપરારંત, રા. વત્પાઠીના જીિનચકરતમારંથી તમનરે એમ પણ માલતૂમ પડશરે, કરે 
આગ્હ અનરે પ્રામાવણકતા ઓછારં થતારં ‘‘ધતૂળરેટીનરે દહાડરે ઘરેરમારં એકઠા થઈ 
ફરનાર ભારંડ બોલિાનો પક્ કરનાર નિા બી. એ. સુધીના માસતરો નીકળ્ા 
છરે;’’ અનરે તરેની તથા પ્રાચીન પક્ની િચચરે બહુ તફાિત નથી. બીજી તરફ, 
દારૂકડયા સુધારા તરફ પણ આક્રેપ કરિા નિલરામ ચતૂકતા નથી.

એકરંદરરે  તમનરે પ્રતીવત થશરે, કરે સુધારો પડી ભારંગયો નથી; કારણ કરે પા-
શ્ાતય વશક્ણ એ જ સુધારાનુરં બીજ છરે. ખરી રીતરે જોતારં તો ઉતિરોતિર તરેની 
િૃવદ્ થાય છરે, એમ જ દરેખાિુરં જોઈએ.

પણ પ્રો. મવણલાલનરે કોણ જાણરે શાથી ઊંધુરં જ દરેખાય છરે. કોણ જાણરે 
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શાથી તરેમનરે સુધારાિાળા ઈશ્વરનરે માનરે તરે પણ વિવચત્ લાગરે છરે. પણ કદાચ 
એમારં વિસમય પામિા જ રેિુરં નથી. તરેમનરે એિી એિી બાબતો વિવચત્ લાગરે છરે, 
કરે જ રે દુવનયામારં કોઈકનરે જ લાગરે. ઉદાહરણ તરીકરે,

‘‘જ રે આતમા એિી િસતુ સિીકારરે  છરે, તરે પુનજ ્કનમાકદનરે પણ સિીકારતો 
હોિો જ જોઈએ, નરે તરેમ હોય તો જ રેનરે આય્ક વિચારો િહરેમરૂપ લાગરે છરે તરે 
તરેિા ન લાગિા જોઈએ.’’

પણ એ સપષ્ છરે કરે કક્વશ્યનો આતમાનરે સિીકારરે  છરે, અનરે છતારં પુનજ ્ક-
નમનરે નથી સિીકારતા; અનરે પુનજ ્કનમાકદ સિીકારનારનરે પણ આય્ક વિચારોમારં 
કરંઈ પણ િહરેમ જ રેિુરં ન જ લાગરે, એિો વનયમ થઈ શકરે નહીં.

પણ બરેશક સુધારાિાળાના વશષ્ ભાગના હાલ શા વસદ્ારંતો છરે, તરે 
સવિસતર તમનરે જણાિિાનો હાલ મનરે અિકાશ નથી; તરેમ સુધારાનો કોઈ 
ખાસ એક જ સમાજ ન હોિાથી તરેમ કરિામારં મુશકરેલી પણ છરે.

સિામી દયાનરંદ સરંબરંધી પ્રો. મવણલાલ જ રે લખરે છરે તરે તરેમની હમરેશારંની 
પદ્વત પ્રમાણરે છરે, અથા્કત્ અપતૂણ્ક અનરે અનૃજુ છરે, એમ સમજજો. સિામીએ 
સુધારાનુરં ખરંડન કયુું એમ કહરેિા છતારં જ રે વસદ્ારંતો તરેઓ આપરે છરે તરેમારંના 
ઘણાખરા સુધારાિાળાઓનરે માનય છરે. ખરી હકીકત એ જ છરે, કરે સિામી 
દયાનરંદ સુધારાના નહીં પણ મુખય અરંશરે િહરેમના દુશમન હતા; અનરે તરેમનરે 
જતૂનુરં તરેટલુરં બધુરં સારરં  મનાિિાનો નહીં પણ જ રેટલુરં જતૂનુરં તરેમનરે ખોટુરં લાગયુરં 
તરેના ઉચછરેદનો જ બહુધા પ્રયતન કીધો છરે. પ્રો. મવણલાલનરે જો એમનરે ઈશ્વર 
જ રેિા ગણિાનુરં મન થતુરં હોય તો એ વિવચત્ છરે, કારણ કરે સિામીનો કોઈ પણ 
અનુયાયી તરેમના િરેદારંતમતનરે અનુસરતો નથી.

સિામી દયાનરંદ પછી પ્રો. મવણલાલ મૅડમ બલરેિરેટસકી સરંબરંધી બોલરે 
છરે, અનરે એિુરં બોલરે છરે, કરે તમનરે એ અપ્રવતમ વિદુષીના ગ્રંથો િારંચિાની 
ઇચછા થયા િગર રહરે જ નહીં. પણ એ ડહાપણના ભરંડાર મેં જોયા નથી. 
અનરે તરેમારંનારં રતનો સરંબરંધી પોતાના અનુભિથી હુરં  કશુરં કહી કશુરં તરેમ નથી. 
સારંભળરેલુરં બહુ છરે, પણ તરે જણાિિાથી શુરં ફળ ?

છરેિટરે માત્ તમરે માગો છો તરે ખરા સુધારાિાળાની વયાખયા આપિાની 
રહી. એ શી રીતરે આપિી, તરેની મનરે વચરંતા થાય છરે. વિશરેષરે કરીનરે એટલા માટરે, 
કરે કદાચ સાધારણ પત્મારં પણ નૈયાવયક સતૂક્મતાની તમરે અપરેક્ા રાખો. મારરે  
એ જ જિાબ આપિાનો છરે, કરે સુધારાિાળાની શાસ્ત્રીય વયાખયા આપિાનરે 
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હુરં તતપર નથી. સામાનય િણ્કનની પદ્વતએ માત્ એટલુરં કહી શકાય, કરે 
સુધારાિાળા તરે અિા્કચીન કહરંદુસતાનના એિા માણસો છરે, કરે જ રેઓ (अ) 
કોઈ પણ પ્રકારના માત્ उवाि(ipse dixit)નરે સતય માનતા કરે માની શકતા 
નથી; તથા જ રેઓ (ब) પોતાના વિચારોનો આગ્હ કક્યાના વિષયમારં પણ 
અક્ત રાખરે છરે, અનરે હાવનકારક કક્યાઓથી દતૂર રહરેિાનો તથા લાભકારક 
કક્યાઓનરે દાખલ કરિાનો યતન કરરે  છરે. આ આરંતર વિચાર અનરે બાહ 
આચરણની પ્રામાવણકતાનરે લીધરે તરેઓ રામ, કરે કૃષ્ણ, કરે સહજાનરંદ સિામી, કરે 
નૃવસરંહ મહારાજનરે પરમરેશ્વર માની શકતા નથી; સરંપ્રદાયોનારં ભોપાળારં પ્રગટ 
કરિાની પોતાની ફરજ સમજ રે છરે; દરેશની ઉન્નવતનરે માટરે નિુરં શીખિુરં પડરે 
તરે િખતરે પોતાનામારંથી બધુરં શોધિાનો વમરયાગ્હ છોડી દરે છરે; ‘‘તમરે બધા 
ખરાબ અનરે અમરે બધા સારા’’ એમ બોલિામારં લઘુતા સમજ રે છરે; ઇo ઇo. 
તમનરે એમ નથી લાગતુરં, કરે તમારી જાવતએ તો અમારો જ ઉપકાર માનિો 
ઘટરે છરે ? કારણ કરે તમારરં  આટલુરં બધુરં માન શ્ુવત કરે સમૃવતના સમયમારં પણ 
કયારરે  હતુરં ? તમારી, શતૂદ્રની, અનરે ગાય િગરનારં પશુઓની વસથવતમારં કરેટલો 
થોડો તફાિત હતો ? હાલ તો એ જ.

વિ. તમારો કૃપાકારંક્ી
ક્ધનત

p
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િસિ ક્ધનતે,

વસદ્ારંતસારના સરંબરંધમારં હુરં  તમનરે આ છરેલી જ િાર લખુરં છુરં. અતયાર 
સુધીમારં મેં તમનરે ઘણુરં લખયુરં છરે. એ બધુરં સિસથતાથી વિચારી જજો, અનરે 
પછી જ ઉપસરંહાર િારંચજો. તમનરે લાગયુરં હશરે, કરે એ પુસતકના અધયયનથી જ રે 
અપતૂિ્ક લાભની તમરે આશા રાખી હતી તરે સફળ થઈ શકરે તરેમ નથી.

ઉપસરંહારની શરૂઆતમારં પ્રો. મવણલાલ કહરે છરે, કરે ‘‘ચૈતનયિાદ, 
જડિાદ, એમ ઉભયની ઘકટચક્નયાયરે પરરંપરા ચાલયારં જ જાય છરે, નરે લગભગ 
સાત સાત શતકરે એક એકનુરં પ્રબલ થાય છરે.’’ તમનરે લાગશરે, કરે ચૈતનયિાદ 
અનરે જડિાદ એ શબદો કરેિળ અવનવશ્ત અથ્કના છરે. િળી પ્રો. મવણલાલનો 
કાલક્મ સિીકારતારં બુદ્ અનરે મહરંમદ ચૈતનયિાદમારં તથા ક્ાઇસટ જડિાદમારં 
આિરે છરે; અનરે તોપણ એ જ ક્ાઇસટનરે માટરે નીચરેના શબદો લખાયલા છરે : 
‘‘પ્રરેમમય, પરમ ધમ્કરૂપ, આતમાપ્કણપરાયણ, પતૂજય પવિત્ ક્ાઇસટનુરં તમનરે 
આખા વિશ્વનરે વનયમનાર પરમ िचै्तन्रूपे દશ્કન થશરે’’ ! જડિાદીનરે આ 
વિશરેષણો ઘટરે કરે કરેમ તરેનો વનણ્કય, સુજ્ કાનતરે, તમનરે જ સોંપુરં છુરં.

પછી બધા ધમયોમારં અવિતૈનો જ સિીકાર છરે એિો વનદદેશ પ્રગટ થાય છરે. 
હિરે એટલુરં તો ખરરં  છરે, કરે ઇવતહાસની અરંદર જુદા જુદા જમાનાઓમારં અનરે 
જુદારં જુદારં સથળોમારં અવિતૈનરે મળતા કરેટલાએક વિચારો જોિામારં આિરે છરે; 
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પણ એ બધામારં પુષ્કળ ભરેદો છરે, અનરે કોઈ પણ એક મત સિ્કમાનય નથી. 
ઉપરારંત, હુરં  ધારરં  છુરં, કરે એ જો સિ્કમાનય હોય, તો પછી પ્રો. મવણલાલનરે કરે 
કોઈનરે ઉપદરેશ આપિાનો રહરે જ નહીં.

પણ પ્રો. મવણલાલ એ વસદ્ માનરે છરે, એટલુરં જ નહીં, પણ અમરેકર-
કામારં ઘણા જતૂના િખતમારં પણ આય્ક ધમ્કનરે મળતો અમુક ધમ્ક હતો એિારં 
પ્રમાણો મળિાથી એિા અનુમાન ઉપર આિરે છરે, કરે ‘‘પુરાણોની કથાઓનરે 
જ ખરો ઇવતહાસ ગણો, અનરે સપ્તખરંડ, સપ્તલોક, ઇતયાકદ ભતૂગોળ પણ 
િાસતવિક’’ માનો. થોડારંએક પાનારં પહરેલારં આપણનરે એમ કહરેિામારં આવયુરં 
છરે, કરે ‘‘પુરાણોમારં અનરેક દરેિાકદ કલપના, અિતારાકદ વયિસથા, ધમ્કના ફારંટા, 
િગરેરરે  નાના પ્રકારની વિરદ્ વિરદ્, અદભુત, માનિામારં પણ ન આિરે તરેિી 
તથા િહરેમ ભરરેલી, અનરે કહીં કહીં અયોગય પણ િાતો આિરે છરે.’’ અનરે એિી 
પણ સતૂચના કરિામારં આિી છરે, કરે પુરાણોની ‘‘સથતૂલ અવતશયોવકત અનરે 
રૂપક’’નરે ‘‘અક્રશ: સતય ન માનતારં’’ તરેમનુરં રહસય માત્ વિચારિુરં. તરે હિરે 
ફરીનરે પુરાણોનરે ખરો ઇવતહાસ કરેમ ગણિામારં આિરે છરે તરે સમજાતુરં નથી.

આગળ ચાલતારં કોણ જાણરે શી રીતરે જડિાદનરે સુધારાનો વપતા ઠરાિિા-
મારં આિરે છરે ! મનરે લાગરે છરે, કરે જો સુધારા તરફથી બદનક્ી કરિાની ફકરયાદ 
થાય, તો પ્રો. મવણલાલનરે વસદ્ કરિુરં ઘણુરં આકરરં  પડરે. બીજુ રં તો શુરં કહુરં  ?

પણ જડિાદ અનરે સુધારાના સરંબરંધ વિષરે તો ઘણુરં કરીનરે પ્રો. મવણલાલરે 
લાગતાિળગતાઓએ ચલાિરેલી ખોટી અફિા જ માની લીધી છરે. પાછળથી 
તરેઓ જણાિરે છરે, કરે ‘‘ગુરતિાકષ્કણના મહા વનયમનુરં મૃતયુ થયુરં છરે,’’ એ 
હકીકત પણ તરેટલી જ વનરાધાર દરેખાય છરે. અનરે આ પ્રમાણરે વસદ્ િસતુઓ 
અવસદ્ થઈ છરે એિુરં જણાિીનરે આપણનરે એમ જણાિિામારં આિરે છરે, કરે 
‘‘જયારરે  ચૈતનયિાદ જ વસદ્ ઠયયો, તયારરે  જીિ, પુનજ ્કનમ, કમ્ક, ધમ્ક, સિદે સિત: 
જ પ્રાપ્ત થઈ સતય થયુરં; અનરે મનિાકદપ્રોકત આચાર જ પાળિો આિશયક 
ઠયયો.’’

વપ્રયરે, જરા આ વિચારસરંગવતની પરીક્ા કરો. ચૈતનયિાદ વસદ્ ઠરિાથી 
અમુક પકરણામ થાય છરે એમ કહીનરે એ જ િાકયમારં તરેનરે સિત: પ્રાપ્ત 
જણાિિામારં આિરે છરે ! અનરે એ પકરણામ શુરં છરે ? જીિ, પુનજ ્કનમ, કમ્ક અનરે 
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ધમ્કનુરં સતય થિુરં ! તમરે એ િાકય સમજો છો ? અનરે તરે પરથી મનિાકદપ્રોકત 
આચાર જ પાળિાનુરં શી રીતરે આિશયક ઠરરે  છરે તરે બરેસાડી શકો છો ? આ 
અદભુત વનણ્કય આપીનરે તરત વસદ્ારંતસારના વિવિાન લરેખક આપણનરે કહરે છરે 
કરે, ‘‘સુધારો તો એક આકાશપુષ્પ જ થઈ ગયો ! ગરંધિ્કનગર જ થયો ! અમરે 
કદલગીર છીએ, પણ સતયનરે શરમ નથી એટલરે લાચાર.’’

ખરરે , સુધારો જો આકાશપુષ્પ જ થયો હોય, તો પ્રો. મવણલાલનરે કદલગીર 
થિાનુરં કશુરં કારણ નથી. અનરે બરેશક સતયનરે શરમાિાનુરં કશુરં કારણ નથી. પણ 
કાનતરે, મનરે તો લાગરે છરે કરે અસતયનરે પણ શરમ નથી; અનરે સુધારો યોગય હોય 
કરે અયોગય, પણ તરેનરે ખપુષ્પિત ગણિો એ તો અસતય જ છરે.

ભ્રમણ કરતારં કરતારં પ્રો. મવણલાલ નીવતમીમારંસાના પ્રદરેશમારં આિી ચડરે 
છરે, અનરે કહરે છરે, કરે ‘‘યથાથ્ક િસતુગવતરૂપ વસદ્ વિશ્વવયિસથાનુસાર જ રે િાત 
હોય તરે જ પરમાચાર.’’ વપ્રયરે, તમરે જો સરંસકૃત શબદોથી ગભરાશો નહીં, તો 
તમનરે તરત માલતૂમ પડશરે, કરે કોઈ પણ આચાર ्र्ार्धु वस्तुगह्तरूप હોઈ શકરે 
જ નહીં; તથા વિશ્વવયિસથાનુસાર તો નીવત અનરે અનીવત બરંનરે છરે. અનરે જોકરે 
પ્રો. મવણલાલ કહરે છરે, કરે ‘‘ચૈતનયિાદ સિીકારી પરમ રહસય વિચારો, તો 
નીવત, રીવત, બધુરં પરમસતયરૂપ, સિ્કમાનય, એકરૂપ સમજાશરે,’’ તોપણ તમનરે 
એ બધારં િાકયો અથ્કરકહત લાગિાનો સરંભિ છરે. ‘‘D—n your સિ્કમાનય, 
એકરૂપ n—e’’ એમ અવિિરેકી, અશુદ્, પ્રાકૃત, અનરે પ્રો. મવણલાલ સરખા 
પતૂજય લરેખકના સરંબરંધમારં કદાવપ ન કરિા યોગય ઉદગાર પણ તમરે ભાગયરે જ 
દબાિી શકશો. ખરરે  ! સતયનરે પણ શરમ હોિી જોઈએ.

આગળ ફરી આપણા વિવિાન લરેખક સુધારાનરે પ્રહાર કરિા ઊપડરે છરે; 
અનરે કહરે છરે, કરે ‘‘હાથમારં માળા નરે પરેટમારં લાળા’’ એ આજકાલ સુધારો અનરે 
નીવત ગણાય છરે. મનરે તો એ સથળરે સુધારાનુરં નામ ન હોત તો જરૂર તરેના પ્ર-
વતપક્ીઓનો બોધ થાત; કારણ કરે સુધારાિાળાઓ નહીં પણ કુધારાિાળાઓ 
જ માળાનરે એટલુરં મહત્િ આપરે છરે.

આ પછી જ રે એક-બરે પાનારં છરે, તરેની અરંદરની ગાળો કોનરે લાગુ પડરે છરે 
તરે તમરે જાતરે સમજી શકશો. મનરે ખાતરી છરે, કરે એ પાનારં આખા પુસતકનરે 
કલરંકકત કરરે  છરે. દુરાચાર તરફ વતરસકાર દશા્કિાય તરે ઉવચત છરે; પણ જયારરે  
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દુરાચાર તરફ નહીં પણ એ વનવમતિરે વભન્ન વિચારો અનરે તરેના કહમાયતીઓ 
તરફ વતરસકાર દશા્કિાય, તયારરે  તો એ વતરસકાર પણ વતરસકારપાત્ જ થાય 
છરે. પણ સવખ, મનરે આશા છરે, કરે બીજી આિૃવતિમારં પ્રો. મવણલાલ પોતરે જ એ 
પાનારંઓનરે દતૂર કરશરે.

કારણ કરે છરેિટરે એઓ પોતરે જ ઉપદરેશ આપરે છરે, કરે વતરસકાર નહીં, પણ 
‘‘પ્રરેમ પ્રરેમ નરે પ્રરેમ એ જ આચારમાત્નુરં રહસય છરે.’’ આ પ્રસરંગરે એ સતૂત્નો 
લાભ લઈ હુરં તમારા હૃદય પર આપણા ખાનગી સરંબરંધ વિષરે કશી અસર 
કરિા ઇચછતો નથી; પણ માત્ તરેનરે અનુસરીનરે મારા સમગ્ અિલોકનનો 
ઉપસરંહાર કરરં  છુરં.

તો કાનતરે, મારરે  તમનરે જણાિિુરં જોઈએ, કરે અનરેક વિરોધો, પુષ્કળ એક-
પક્ી સમથ્કન, અનરે બીજા એ પ્રકારના દોષો છતારં એકરંદરરે  હુરં  પ્રો. મવણલાલના 
પ્રસતુત લરેખનરે પરમ આદરણીય ગણુરં છુરં. બરેશક એમણરે સુધારાનરે ગાળો દીધા 
વિના અનરે િાચકિૃનદનરે મતૂખ્ક ગણયા વિના પોતરે જ રે વિચારોનરે ખરા ગણરે છરે 
તરેનુરં િધારરે  ગરંભીર અનરે નયાયપુરસસર વિિરેચન કીધુરં હોત, તો ગુજરાત પર 
તરેમનો ઘણો િધારરે  ઉપકાર થાત. પણ પ્રસતાિનામારં એમણરે પોતરે જ લખરેલુરં છરે, 
કરે ‘‘આ લરેખ અનરેક સથળરે અપતૂણ્ક હશરે, દોષિાન્ હશરે, પણ એ અપતૂણ્કતા કરે 
દોષ જાણીજોઈનરે કયાું નથી. વિષયનારં ગહનતા અનરે વિસતારનરે લીધરે કિવચત્ 
આિી ગયારં હશરે. x x x સમવિષમ ભાિ સમજાય તો દોષ મારરે  માથરે લઈ હુરં 
અનરંત િાર ક્મા માગુરં છુરં.’’ અનરે પુસતક પરમવિષમ સરંવસથવતમારં લખાયલુરં 
છરે. આ બધુરં ધયાનમારં લરેનારનરે જરૂર લરેખક તરફ પતૂજય બુવદ્ જ થિી જોઈએ. 
અનરે પુષ્કળ વિવિતિા, સતયાગ્હ, અનરે પરોપકાર છતારં પણ દોષોનુરં દશ્કન થતારં 
માત્ અફસોસ થિો જોઈએ. મારી જાતનરે માટરે બોલુરં, તો હુરં  પ્રો. મવણલાલનરે 
આપણા પ્રાચીન ધમ્કના આદરણીય અરંશ તરફ ધયાન ખેંચિાનરે માટરે ગુર ગણુરં 
છુરં; અનરે મારા િગ્ક તરફ તરેમના એટલા વનષ્ઠરુ અનરે અયરેગય પ્રહાર છતારં 
એકરંદરરે  તરેમના લરેખનરે માન આપુરં છુરં.

અનરે હિરે ? હિરે મારા ધારિા પ્રમાણરે માત્ સુધારકોએ પોતાના વસદ્ારંતો-
નો સાર આપિો બાકી રહરે છરે. મનરે ખાતરી છરે, કરે એ િગ્કના વસદ્ારંતસારમારં 
આટલુરં પારંકડતય અનરે આટલો પક્પાત નહીં આિરે. પણ અમારા િગ્કમારં જો 
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કોઈ સમથ્ક અનરે આગ્હી લરેખક નીકળી પડશરે, તો તરે અિશય લોકોનુરં િધારરે  
આકષ્કણ કરશરે; ધમ્કનરે પુનરજજીવિત કરશરે અનરે દરેશ સમગ્ની દશા ફરેરિશરે. 
વનવમતિો દરેખાિા મારંડ્ારં છરે. પ્રો. મવણલાલ પોતરે જ લખરે છરે, કરે પરાશવકતના 
કલારંશરૂપ નારીમાત્ જ રે સિાતરંત્રય ઇચછરે છરે, તરે માત્ પોતામારં રહરેલા પરપ્રરેમમય 
પતૂજય ચૈતનયારંશનરે પ્રાધાનય અપાિિાની જ માગણી કરરે  છરે,’’ અનરે તરે યોગય 
છરે. આ કદિસો સિાતરંત્રયના બરંધનમોક્ના, વિકાસના છરે. આખા જગતની 
સાથરે મારરે  અનરે તમારરે  પણ તરેમારં કરેટલુરંએક કરી બતાિિાનુરં છરે. किं बहुना ?

વિ. તમારો સનરેહાકારંક્ી
ક્ધનત
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