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અપણ
જ ેમણે સાધુદી ાની છે ી ણે િનણય બદલીને સેવાદી ા લીધી અને હ રો–હ રો
ી મહે શભાઈ ભણસાલીને સ ેમ અપણ

સિ ચદાનંદ

વોને દુ:ખમુ ત કરવા

વન અપ દીધું છે તે

ભૂિમકા
કોઈ િવચાર કે કશી યોજના િવના જ મારે ઓિચંતાનું િબહાર જવાનું થયું. ી ભણસાલી ટ ટ છે ાં 26 વષથી અહ ને ય કરે છે.
િતવષ લગભગ ીસ હ ર જ ેટલાં ઓપરે શનો થાય છે. આ પૂરી વૃિ ને, કાયકતાઓને, ડૉ ટરોને અને વયં મહે શભાઈને ન કથી
વાની તક મળી. હં ુ ભાિવત થયો. આ વૃિ
ઈને કોઈ પણ સુ દય માનવતાવાદી માણસ ભાિવત થયા િવના રહે ન હ. હવે
ગુજરાતમાં આવા કૅ પોની જ ર રહી નથી, કારણ કે ઘણી આંખની હૉિ પટલો થઈ ગઈ છે. પણ િબહાર જ ેવા પછાત દેશમાં તો જ ર
છે જ. થોડી દુ:ખદ નવાઈ લાગી કે લાલુ વગેરે ગરીબોની દુહાઈ આપનારા નેતાઓ આ વૃિ માં નથી તો રસ લેતા, નથી સહાયક થતા.
વતમાન નીતીશ સરકારના ી મોદીએ જ ર મુલાકાત લીધી હતી. એવું લાગે છે કે સરકાર અને િવધાયકોનો રસ મા ચૂંટણી અને
મતદાન પૂરતો જ રહી ગયો છે. આ કૅ પનો લગભગ બે કરોડ વીસ લાખ જ ેવો ખચ થવાનો છે. તે બધો ખચ ી ભણસાલી ટ ટ, ી
પી. ડી. કોઠારી, ી મહે
ધસ અને ગીતાંજિલ ટ ટ મળીને ઉપાડે છે. આ ચારે ને જ ેટલા ધ યવાદ આપીએ તેટલા થોડા છે. આ
ચારે માં ી મહે શભાઈ પૂરી યવ થાનું સંચાલન કરે છે. કૅ પને યા પછી મને લા યું કે મ એક સાચા તીથને યું છે. મારે ચાર દવસ
રોકાવાનું હતું. મહે શભાઈએ તેનો સદુપયોગ, નાલંદા, પાવાપુરી, સમેતિશખર વગેરે વામાં કરા યો.
આ બધાં જૂ નાં તીથ ઈને પણ આનંદ થયો. આ તીથ ના હોત તો કોણ ગુજરાતી અહ આવત? તીથ માં અને દેરાસરો વગેરેમાં
જ ૈનોની યવ થા દાદ માગી લે તેવી હોય છે. તે પણ યું. 55 વષ પહે લાં હં ુ પગપાળો િબહારમાં થોડું રખ ો હતો, યારે જ ે ગરીબી
હતી તે હવે નથી. ઘ ં પ રવતન થયું દેખાય છે. તોપણ ગરીબી તો છે જ. મુ ય
અરાજકતાનો હતો જ ે હવે ઓછો થઈ ગયો છે.
બી મહ વનો
વ તીવધારાનો છે. અહ પુ કળ વ તી છે. જ ે પર ા તોમાં ય છે. યાં તે અળખી થાય છે. િબહારીઓ લોકોને
ગમતા નથી. તેનાં કારણો હોઈ શકે છે. પણ િબહારી નામ પડતાં જ લોકો દૂર રહે વા માગે છે. કેટલાક લોકોએ આવી છાપ પાડી દીધી
છે. બધા તો તેવા નથી હોતા પણ છાપ તો બધાંને લાગે છે અને બધાંને ભોગવવી પડે છે. એક વાર છાપ પડી ય પછી તેને સુધારવી
બહુ ક ઠન કામ છે. અરાજકતા અને ખોટી છાપના કારણે અહ મૂડીરોકાણ થતું નથી તેથી બેકારી અને બેરોજગારી વધે છે. અ યારે
બધો મદાર મા ખેતી ઉપર જ છે. ખિનજનો ભંડાર ઝારખંડ જુ દું થયું છે એટલે ખિનજની રોય ટી નથી આવતી. બી તરફ િબહારની
વ તી ણચાર ભાગમાં વહચાઈ ગઈ છે. યેકે પોતપોતાની એક એક સેના બનાવી લીધી છે. જ ે અંદરોઅંદર હ યાઓ કરતી રહે છે.
મુિ લમોમાં જ ે અફઘાન ખાનો છે તે વધુ દબંગ છે. ઘણા માથાભારે નેતા થયા છે જ ેની જ ર યેક પ ને રહે છે. રાજકીયપ અને
શાસનને સહકાર આપીને તે પોતે વધુ શિ તશાળી થઈ ગયા છે. તેમના પૂવ િબહારમાં રાજ કરતા હતા. આવું બધું ભેગું મળીને
િબહારની વતમાન દશા થઈ છે. કે વતમાન સરકારે સારો સુધારો કય છે, કે હ અહ માઓવાદીઓનો બહુ મોટો ઉપ વ થતો
નથી પણ ન કના ઝારખંડ અને બંગાળમાં તેમનું ભારે ર છે. અમુક દેશોમાં તો તેમનું જ રાજ ચાલે છે. સરકાર લાચાર છે. કશું
કરી શકતી નથી.
િબહારમાંથી સારી વ તી ભાગી રહી છે. કારણ કે રહે વું સુરિ ત નથી. એક માણસે મને ક ું કે અમે ગુજરાતથી બે પૈસા કમાઈને
આવતા હોઈએ તો પહે લેથી જ અમને આંતરીને પડાવી લેનારા તૈયાર ઊભા હોય. એટલે હવે અમે અમારી કમાણી બૅ ક ારા મોકલીએ
છીએ. રોકડ લાવતા નથી. એવું સંભળાય છે કે અહ ઘણી બોગસ યુિનવિસટીઓ થઈ ગઈ છે. એકાદ મ ઉપર પણ યુિનવિસટીનું બોડ
વા મળે અને ઘરે બેઠાં સ ટ ફકેટો મળી રહે . જ ેના આધારે ઘણા યુવાનો સારી સારી નોકરીઓ મેળવી લેતા હોય છે. સરકાર આંખ
આડા કાન કરતી રહે છે. ‘સા ં છે આપણા માણસોને નોકરીઓ મળે છે ને!’–એવું િવચારે છે.
બૌ અને જ ૈન તીથ વાનો પણ લહાવો મ ો. તે િવશે પુ તકમાં ચચા કરી જ છે. સૌથી વધુ િચંતાનો િવષય છે માઓવાદ, કોમવાદ
સેનાઓ, અરાજકતા, ખોટી છાપ જ ેના કારણે મૂડીરોકાણનો અભાવ. આ બધા ોને ઉકેલવા એ અ યંત ક ઠન કામ છે. એવું લાગે છે
કે આ ભાગ દન િત દન વધુ ને વધુ પછાત થતો જશે.
અમારાં સુખ–સગવડ માટે ી મહે શભાઈ, ી મહે ભાઈ તથા બી કાયકતાઓએ જ ે જહે મત ઉઠાવી તે બદલ સૌનો આભાર.

ો. િચમનભાઈ હ પણ ૂફ–સુધારણાનું કાય કરે છે તે માટે તેમનો આભાર.
ી મનુભાઈ શાહને પણ સમેતિશખર આવવું હતું. પણ યોગ ન આ યો. આ યા હોત તો વધુ આનંદ થાત. તેમનો પણ આભાર.
તુત પુ તકમાં ણતાં–અ ણતાં પણ કોઈના માટે કશું ક કર લખાયું હોય તો મા માગી લ છુ .ં મારો મુ ય હે તુ
ને વધુ ને
વધુ બળવાન અને એક કરવાનો છે. કારણ કે મને ભિવ ય સા ં દેખાતું નથી. મારા યેયને નજરસમ રાખીને આ પુ તક વંચાશે તો
કદાચ ઘણી િશકાયતો દૂર થશે.
પરમકૃ પાળુ પરમા માને વંદન કરી િવરમું છુ .ં
– વામી સિ ચદાનંદ
તા. 9–11–2009
ી ભિ તિનકેતન આ મ,
દંતાલી, પો. બો. નં. 19,
પેટલાદ–388450
િજ. આણંદ
(ફોન: 02697–252480)

1. ટે નમાં દ હી તરફ
હં ુ અને શિ તિસંહ અમદાવાદના કાલુપુર ટેશને સમયસર પહ ચી ગયા. અમારે બોધગયા જવાનું છે. બોધગયામાં ભણસાલી ટ ટ
ારા ને ય નું આયોજન થઈ ર ું છે. મારે તેમાં ભાગ લેવા જવાનું થયું છે. એટલે શિ તિસંહને પણ ડાવાની ઇ છા થઈ, તે પણ
ડાઈ ગયા. અમારી સાથે વીસેક ડૉ ટરો–નસ –કાયકતાઓ વગેરે પણ છે. અમદાવાદથી રાજધાની એ સ ેસ સમયસર 5.25 વા યે
સાંજ ે ઊપડી. આ વરસે ગુજરાતમાં વરસ સા ં નથી. એટલે ખેતરોમાં લીલોતરી બરાબર દેખાતી નથી. ી ટાયરના અમારા ખાનામાં,
િબહારનાં જ પણ દ હી રહે નારાં અને વીરમગામમાં ઇિ ડયન ઓઈલ િવભાગમાં સરકારી નોકરી કરનારા એક સ ન તેમનાં પ ની અને
4–6 વષની બે દીકરીઓ પણ છે. બંને દીકરીઓ કલશોર મચાવે છે. કૂદાકૂદ કરે છે. જપીને
ં જરાય બેસતી નથી. તેની મ મી કડક
િશિ કાની માફક વારંવાર કડક ચહે રો બતાવીને હુકમ કયા કરે છે. પણ થોડી જ વારમાં વાત હતી યાં ને યાં જ. હં ુ િવચાર ક ં છુ ં કે
આ છોકરીઓના કલશોરથી મને એક કલાકમાં જ અશાંિત થવા લાગી છે તો આ ી આખો દવસ, અરે પૂરા 360 દહાડા કેવી રીતે
કાઢતી હશે! ખરે ખર તો બાળકોને ઉછેરવાથી મોટું કોઈ તપ નથી. મા સૌથી મોટી તપ વી છે. પણ તેની તપ યા કોઈને દેખાતી નથી. આ
છોકરીઓ યેક બે િમિનટે ી ટાયર ઉપર ચઢે છે અને ઊતરે છે. એક કરે તે બી કરે છે. બંને બધી વાતમાં લડી પડે છે, પાછી રમે
છે. તેમની મા ઘણોય કટં ોલ કરવા હુકમો આપે છે પણ ધૂળ ઉપર લ પણ. યારે પુ ષ તો શાંિતથી િ થત થઈને બેઠો છે. એ સમજ ે
છે કે આ િવભાગ ીનો છે. આપણો નથી. કદાચ તેમને આ બધું સદી ગયું છે. સદી જ જવું ઈએ. તો જ સંસાર ચાલે. પરમે રે પણ
એવી માયા મૂકી છે કે બાળકોનાં લ ણો અને અપલ ણો પણ ગ યા કરે , વાહ, મારા માિલક! આનું નામ તો માયા હશે!
તે ભાઈનું કહે વું છે કે મોટી મોટી ટાંકીઓમાં લાખો િલટર પૅટોિલયમ સંરિ ત હોય છે. તેની જવાબદારી અમારી રહે છે. મને યાદ આ યું.
ાંગ ાથી વીરમગામ જતાં રોડની ન ક જ 10–15 જગી
ં ટાંકીઓ દેખાય છે. જ ેમાં લાખો િલટર કદાચ તેથી પણ વધારે પૅટોિલયમ
ભરે લું હોય છે. આ ટોર છે. અહ થી કદાચ સ લાય થતું હશે. અથવા યુ કાળમાં જ રી ટોક થતો હશે. હં ુ જ ેટલી વાર આ ર તે
પસાર થયો તેટલી વાર મને િવચાર આ યો કે આ ટાંકીઓ તો બહુ જ આસાન િશકાર થઈ શકે તેવી છે. કોઈ આતંકવાદી, ગ ાર રોડ
ઉપર ઊભો રહીને કોઈ રોકેટ ફકે તો ટાંકી ભેદાઈ ય. આગ લાગી ય. પછી તો એ આગને આખા ગુજરાતના અિ શમન કરનારા
આવે તોપણ બુઝાવી ન શકાય. દૂર દૂર સુધી પૅટોલનું તળાવ ભરાઈ ય. તેની ગરમી એટલી થાય કે એક કલોમીટર ન ક પણ ન
જઈ શકાય. યુ કાળમાં સરળતાથી શ ુિવમાન આ ટાંકીઓ ઉપર બો બ કે રોકેટ મારી શકે છે. આ ટાંકીઓનું પેટોલ બળી ય તો
યુ મોરચે લડતાં આપણાં વાહનો–ટૅ કો વગેરે નકામાં થઈ ય. કદાચ આપણે હારી જવું પડે. આટલી મોટી ભૂલ કેમ કરી હશે? મોટા
ભાગે આવી ટાંકીઓ ભૂગભમાં બેસાડીને ઉપર વૃ ો વગેરે વાવી દીધાં હોય છે. જ ેથી શ ુને ખબર ના પડે અને કોઈ આતંકવાદી
નુકસાન ન કરી શકે. મારી વાત સાથે પેલા ભાઈ સંમત થયા.
ટેન પૂરપાટ દોડી રહી છે અને છોકરીઓ તેટલી જ ગિતથી ધમાલ કરી રહી છે. બંનેનો અવાજ તીણો અને લાઉડ પીકર જ ેવો છે. એક
વાતનું મને માન થયું કે બંને બાળકીઓ એકદમ શુ હ દી બોલે છે. જરાય ભૂલ નથી કરતી. આ તેની માનું દાન જ કહી શકાય.
હુકમો કરી કરીને મા હવે થાકી છે. 30–35 વષની આધેડ ી અને તેનો પિત રંગે શામળાં છે. કદાચ આ દવાસી અથવા ઓ.બી.સી.
હોય. ચામડીના રંગ ઉપરથી પણ તમે કોઈની યાત– ત િવશે અનુમાન કરી શકો છો. અનુમાન જ. સચોટ ન હ.
પેલી બંને છોકરીઓ ધમાચકડી મચાવતી મચાવતી સામસામી બંને સીટોની વ ચે લડવા લાગી. તેમાં નાની છોકરીએ મોટી છોકરીને
રથી ધ ો માય , તે પડી ગઈ. તેના માથાના પાછળના ભાગ ઉપર ચોટ લાગી. તે ર– રથી રડવા લાગી. તેના િપતા જ ે ચુપચાપ
શાંિતથી બેઠા હતા તેમણે તેને ઉપાડીને પોતાની છાતી સાથે સ ડ ચાંપી દીધી અને હાથ ફે રવી ફે રવીને આ ાસન આપવા લા યા. ધીરે
ધીરે તે શાંત થઈ ગઈ. આ વખતે તેનો ચહે રો વા જ ેવો હતો.
યેક યિ તને પાંચ થાનો હોવાં ઈએ. 1. હસવાનું 2. રડવાનું 3. સલાહ લેવાનું 4. તડાકા મારવાનું અને 5. આ ાસનનું.
1. વનનું સૌથી મોટું િવટાિમન હા ય છે. જ ે હસે છે, હસાવે છે, તે લાંબું વે છે. પણ હસવું લાવવું યાંથી? તમારી કૃ િતમાં જ

હસવું ન હ હોય તો મનહૂસ થઈને વતા રહે શો. પહે લાં રા –મહારા હસવા માટે પોતાની સાથે િવદૂષક રાખતા, જ ે તેમને હંમેશાં
િનદ ષ હા ય આ યા કરતા. આપણે કોઈ િવદૂષક ન રાખી શકીએ તો કાંઈ ન હ. એવી એકાદ જ યા રાખીએ કે યાં હળવાશથી મન
મૂકીને હસી શકીએ. હા, તે માટે તમારે તમારી મોટાઈનો ભાર ઉતારી દેવો પડે.
2. એક જ યા રડવાની પણ હોવી ઈએ. એવું તો કદી બને જ ન હ કે વનમાં રડવાનું આવે જ ન હ, સંબંધોની દુિનયામાં અને તેમાં
પણ લાગણીભયા સંબંધોની દુિનયામાં રડવાનાં નાનાં–મોટાં કારણો આવતાં જ હોય છે. ર ા િવના પણ ઘટનાના આઘાતને પાર કરી
શકાતો હોય છે. આવું કરનાર મહાપુ ષ છે. પણ તેથી તેમના વન ઉપર અનાવ યક દબાણ વધી જતું હોય છે. આઘાત કફ જ ેવો છે.
તમે તેને ખાંસી–ખાંસીને બહાર ના કાઢો તો અંદર ભરાયા કરે . એ શાંિત ન લેવા દે. તેને ુસકે ુસકે રડીને બહાર કાઢી નાખો તો
હળવાશ થઈ ય. પણ રડવું યાં? બાળકને રડવાની જ યા મા છે. પણ મા યાં રડે? પિતના ખભા ઉપર, પણ પિત યાં રડે? યાંય
ન હ. કોઈ જ યા જ નથી. કોઈ અ યંત િવ સનીય જ યા હોય તો રડી શકાય. ન હ તો પછી ભગવાન આગળ. પણ રડી લેવાની પણ
એક જ યા ઈએ.
3. એક સલાહ લેવાની જ યા રાખ : શકુિન જ ેવી ન હ, કૃ ણ જ ેવી. ગમે તેટલા બુિ શાળી હો તોપણ તમારે સલાહની જ ર રહે વાની
જ. મોટાં કામો કદી પણ સલાહ િવના ન કરાય. જ ેને કોઈની સલાહની જ ર નથી હોતી તે ઘમંડી છે. તેનો નાશ થશે. પણ ડા ા
માણસોને તો સાચી સલાહની જ ર હોય જ છે. આવી એક સલાહની જ યા જ ર રાખ .
4. એક તડાકા મારવાની જ યા રાખ . તડાકા એટલે હળવાશથી હળવી વાતો કરવી તે. ડામાં ડો સમુ પણ કનારે છીછરો હોય
છે. તેમ તમે પણ ગમે તેટલા મોટા હો, મહાન હો પણ કનારે તો છીછરા જ થ . પ ની, બાળકો, િમ ો વગેરેની સાથે ડાઈ ન શોભે.
યાં તો છીછરાપ ં જ શોભે. જ ેથી પેલાં નહાઈ શકે. ન હ તો તમારાથી દૂરનાં દૂર રહે શે. પણ તડાકાનો અથ િનંદા કે ચાડીચુગલી ન
સમ લેતા.
5. એક આ ાસન મેળવવાની જ યા રાખ . તમે ગમે તેટલા કુશળ અને મહાન હશો તોપણ વનમાં ઘા તો લાગવાના જ છે. ઘા
િવનાનું વન નથી હોતું. ઘા ઝાય તેવો મલમ લગાડી દે તેને આ ાસન કહે વાય. યારે યારે ઘા વાગે યારે યારે એવી કોઈ જ યા
રાખ જ ે તમારા ઘા ઉપર મલમ ચોપડી આપે. ઘા વાગવો બહુ દુ:ખદાયી નથી. પણ ઘા ન ઝાવો બહુ દુ:ખદાયી છે. જ ેને જૂ ના ઘા
ઝાયા િવનાના પા યા કરે છે તેને ભલા શાંિત યાંથી હોય? ઘા ઝાવી આપે તેને સંત કહે વાય. કોઈ સાચા સંતનો સાથ રાખ .
આ ાસન અને ઝ બંને મળશે.
પેલી મોટી છોકરી શાંત થઈ ગઈ. આ ાસન મળી ગયું. થોડી જ વારમાં તે િપતાની છાતીથી છૂ ટી પડી અને નાની સાથે અણબનાવ
બતાવતી બતાવતી રમવા લાગી. નાનાં બાળકોના ઘા જલદી ઝાઈ ય છે.
સાંજનું જમવાનું આ યું. પેલી બહે ને યવિ થત રીતે છોકરીઓને તથા પિતને પણ જમા ાં. તેની યેક યામાં ેમ અને કાળ
છલકાઈ રહી છે. તે ગંભીર છે. કોઈ બી પુ ષો સામે તી પણ નથી. તેનો પિત એક પગના પં થી કાંઈક ખોડીલો છે જ ેથી મો ં
પહે રી રાખે છે. કદાચ આ કારણે પણ તેને નોકરી મળી હોય. પિત–પ ની બ ે પર પરમાં તો ઠીક છોકરીઓ સાથે પણ ‘આપ’ શ દનો
યવહાર કરે છે. જરા િવચાર કરો કે ણ કે પાંચ વષની છોકરીઓને પણ આપ–આપ કહીને બોલાવતી મા કેવી સં કારી હશે! સં કારી
માતા કે િપતા જ સં કાર નાખી શકે. મા કૂલની િશિ કાઓથી જ આ કામ પૂરેપૂ ં થઈ શકતું નથી. જ ેમ જ ેમ સમય વીતતો ય છે
તેમ તેમ મને એ ી યે માન વધતું ય છે. ઘણા લોકોનું એવું માનવું હોય છે કે ીઓમાં બુિ હોતી નથી અથવા ઓછી હોય છે.
અથવા ટૂકં ી હોય છે. હં ુ આ વાત સાથે પૂરેપૂરો સંમત નથી. ીઓમાં બુિ હોય છે જ. પણ ડહાપણ ઓછુ ં હોય છે. બુિ અને
ડહાપણમાં ફરક છે. ચોરી–લુ ચાઈ–ષ ં ો–ખટપટો વગેરે કરનારાઓમાં પણ બુિ તો હોય જ છે. પણ ડહાપણ નથી હોતું. શકુિન
અને મંથરામાં પણ બુિ તો છે જ. પણ ડહાપણ નથી.
ડહાપણ તેને કહે વાય જ ેને પોતાનુ,ં પોતાના પિતનું, પ રવારનું સૌનું ક યાણ દેખાતું હોય, સમ તું હોય. જ ેથી આ બધાનું અક યાણ થાય
તેવું ન બોલે, ન કરે . આ ડાહી ીનું લ ણ છે. ડાહી અને ેમાળ ી સંસારનું સવ ચ ર ન છે. જ ેને મ ું તે ધ ય થઈ ગયો. તેનું વગ
તેના ઘરમાં જ છે. ઉપર જવાની જ ર નથી.

ી ડહાપણને યારે દૂર ધકેલી દે છે તે ણવું રસ દ રહે શે. ીને ભગવાને લાગણીશીલ બનાવી છે. તી લાગણી અને ડહાપણ
ભા યે જ સાથે રહી શકે. જ ે ી તી કામુક હોય છે તે ડહાપણને દૂર ધકેલી દેતી હોય છે. આવી તી કામુક ી કામભૂખ સંતોષવા
કેવું કેવું કરતી હોય છે તેના થોડાક નમૂના ઈએ.
1. બચપણથી ભરપૂર લાડકોડમાં ઉછેરીને તેની યેક ઇ છાઓ પૂરી કરીને વની માફક જતન કરનાર માતા–િપતા–પ રવારને ધ ો
મારીને કોઈ િવધમ સાથે ચાલી નીકળે તો સમજવું કે આ ડહાપણ િવનાની છે. કદાચ આવી જ ીને પાનીએ બુિ કહે વાઈ હશે. મા–
બાપની ઇ ત–આબ ની પરવા કયા િવના મા પોતાનું કામસુખ ભોગવવા ગૌ–માંસ ખાવા અને ન પીવાનું પીવા તૈયાર થઈ ય તો
સમજવું કે આ ડાહી ી નથી. અ યારે તેણે મા–બાપ–પ રવારને જ ેટલાં રડા યાં અને સંતા યાં છે તેથી અનેકગણી તે રડવાની અને
રબાવાની છે યારે તેનું કોઈ ન હ હોય.
2. જ ે ી પોતાના દેવ જ ેવા પિતને દગો કરીને પરપુ ષ કે પુ ષો સાથે કામવાસના સંતોષવા ફાંફાં મારતી હોય છે. તેને ડાહી ન કહે વાય.
તે પોતે જ પોતાની ઘોર ખોદી રહી છે. એક ને એક દવસ તેનો ભાંડો ફૂટવાનો જ છે. ઉ કેરાયેલો તેનો પિત કદાચ તેની હ યા પણ કરી
બેસે. કાંઈ કહે વાય ન હ, દગાબાજ ી યે ેમાળ પિત તી આઘાત અનુભવે છે. જ ેમાં ભાન ભૂલીને ન કરવાનું પણ કરી બેસે છે. આ
રીતે કામલોલુપ ી પોતાનું કલં કત મૃ યુ નોતરી બેસે છે.
3. કેટલીક વાર પરપુ ષમાં ગળાડૂબ થયેલી કામલોલુપ ી પોતાના પિતની હ યા પણ કરી બેસતી હોય છે. અથવા કરાવી બેસતી હોય
છે. આવી પિત–હ યારી ીને કદી પણ ડાહી ન કહે વાય. તે િજદગીભર
જ ેલની હવા ખાતી થઈ ય છે. પિત ખોયો, યાર પણ ખોયો.
ં
કલંક સાથે કાળું મોઢું કરનારી આ ીનો પ રવાર પણ ખોવાઈ ય છે. િણક વાસનાના સુખ માટે કેટલો મોટો અનથ કરી ના યો?
આને ડાહી ી ન કહે વાય.
4. જ ે ી યારે જુ ઓ યારે પિત ઉપર આબ જમાવતી રહે છે. ખ ં કે ખોટું પોતાનું ધાયુ જ કરે છે, કરાવે છે તે કદી પણ પિતની
માનીતી ન થઈ શકે, તેનો અહંકારી અને હઠીલો વભાવ પિતને પ નીિવમુખ કરી નાખે છે. તે પિતનું સુખ ખોઈ બેસે છે. કારણ કે તેને
પિતને તતાં અને સાચવતાં નથી આવડતું. પિતને ેમથી, ન તાથી, આ ાપાલનથી, અનુકૂળતાથી અને પૂરેપૂરી વફાદારીથી િજતાતો
હોય છે, આબથી ન હ.
5. જ ે ી ઘર છોડીને આખો દવસ વગર કારણે આમતેમ ભટકતી–રખડતી રહે છે, તે કદી ગૃહલ મી ન થઈ શકે. આવી ી સુખદાયી
ન હ પણ દુ:ખદાયી થઈ જતી હોય છે. દુ:ખદાયી ી પોતે પણ દુ:ખ જ ભોગવતી હોય છે. આવું ભટકવું–રખડવું એ ડહાપણભયુ ન
કહે વાય.
6. જ ે ી ઘરની બધી વાતો બહાર કરી આવે છે અને બહારનો બધો કચરો ઘરમાં લઈ આવે છે, તે હંમેશાં ધગધગતા ચૂલાની માફક
ઝઘડા કરતી–કરાવતી રહે છે તેને ડાહી ન કહે વાય.
7. જ ે ીને ઘર ચલાવતાં નથી આવડતું. પિતની આવક કરતાં ખરચો વધુ કરે છે. કરકસર આવડતી નથી. દેખાદેખી ખચા વધુ કરે છે.
મોટા ભાગે પોતાના મોજશોખમાં જ પૈસા વાપરતી રહે છે. પિત પાસેથી પૈસા પડાવવા હંમેશાં ઝઘડતી રહે છે. પિતને કાયમ દેવાદાર
રાખે છે. આવી ી પિતને સુખી ન કરે . તેનામાં ગમે તેટલી બુિ હોય તોપણ ડહાપણ તો નથી જ.
આ તો થોડાક નમૂના જ ક ા છે આવી ડહાપણ િવનાની િવ ાસઘાતી, વાસનાની પૂતળી, કિજયાળી ીને પરણવા કરતાં તો બહે તર છે
કે વનભર કુવં ારા રહે વું. જ ેટલું દુ:ખ આવી ીઓ આપતી હોય છે તેના દશમા ભાગનું પણ દુ:ખ કુવં ારા રહે વામાં નથી. પણ મોટો
એ છે કે કઈ ી ડાહી છે અને કઈ ગાંડી છે તેની ખબર શી રીતે પડે! ન પડે. માણસની તો નીવડે જ ખબર પડે. પહે લેથી બધી
ખબર પડી જતી હોત તો કોઈ દુ:ખી ન થાત. કદાચ એટલા માટે લોકો યોિતષનો આશરો શોધે છે.
મારા ઓળખીતા એક સ ન છે જ ે વાત વાતમાં પોતાની પ નીને ગાંડી કહીને બોલાવે છે. ખરે ખર જુ ઓ તો તેમનાં પ ની ડહાપણનો
ભંડાર છે. છતાં આવું કહે છે. મ તેમની પ નીને પૂ ું કે આ ગાંડો માણસ આખો દવસ તમને ગાંડી–ગાંડી કહે છે તો તમને ખોટું નથી
લાગતું?’ પેલાં બહે ન કહે કે “ના રે ના. જરાય ન હ, તે તો વહાલથી કહે છે. શ દ ન હ, ભાવને વાનો હોય. મને તો તેમનો શ દ બહુ
મીઠો લાગે છે.” વાહ ભાઈ વાહ, ધ ય થઈ ગયા પેલા ભાઈ, પોતે ગાંડા હોવા છતાં પણ ડાહી પ નીને ગાંડી કહીને િશરપાવ મેળવે છે.

આનું નામ નસીબ કહે વાય.
થોડી વાર થઈ ને બાજુ ના ખાનામાંથી એક બહે ન આ યાં. મારા અને શિ તિસંહની વ ચે જ યા કરીને અડોઅડ બેસી ગયાં. અમને કોઈને
ન ગ યું. તરત જ ગાંડીનો દાખલો મ ો. તેના કાંઈ અંગત ો હતા, તે પૂ ા, જવાનું નામ ન લે. પછી મ જ સૂવાનું બહાનું કરીને
તેમને િવદાય કયા. કેમ અને યાં બેસવું તે પણ સં કારની વાત છે.
અમે બધાં સૂઈ ગયાં. પેલી છોકરીઓને તેની માતાએ કાળ પૂવક સુવાડી દીધી. પિતને ચાદર પાથરી આપી અને સુવાડી દીધા પછી પોતે
સૂતી.
રે લવેના શયનખાનામાં તમારો નંબર પહે લા કે છે ા ખાનામાં આવે તો તમે શાંિતથી ઘી ન શકો. કારણ કે ટેનના પાટા બરાબર
સમાંતર યવિ થત ન હોય તો ડ બો વારંવાર ડો યા કરે . આવું ડોલવું વ ચે ઓછુ ં આવે પણ બંને છેડાએ વધુ આવે. પગથી માથું અને
માથાથી પગ તમે હાલક–ડોલક થયા જ કરો. અમારે પણ એવું જ થયું. ઘ યાંથી આવે?
અજમેર આગળ ર તામાં જ ટેન ઊભી રહી ગઈ. લગભગ દોઢ કલાક ઊભી રહી. કારણ પૂ ું તો ખબર પડી કે કોઈ ગાય કપાઈ
ગઈ છે. તેના શરીરને બહાર કાઢવામાં આટલો સમય લા યો. ફરી પાછા આગળ જતાં બી દોઢ કલાક રોકાવું પ ું. આમ ટેન ણથી
ચાર કલાક મોડી પડી. જ ે લોકોને દ હીથી બી ટેન કે િવમાન પકડવાનું હતું તે િબચારા િચંતાતુર થઈ ગયા. બધું અપસૅટ થઈ ગયું.
િચંતાનું સાચું કારણ હોય તો િચંતા થાય જ. યોગ કરવાથી િચંતા ન મટે.
અંતે અમે દ હી પહ યા. રે લપાટાને અડીને જ ઝૂંપડપ ીઓ વસેલી છે. યાં કુદરતી હાજત માટે કશી જ યવ થા નથી. એક ભાઈ
અમારી સામે ન ક જ ઊભા ઊભા પેશાબ કરવા લા યા. કશાં શરમ–સંકોચ ન હ. આ ય િવદેશીઓ જુ એ તો કેવી છાપ પડે? ફરી
પાછુ ં આવું જ ય આગળ જતાં યું. આપણે તો ટેવાઈ ગયા. શું થાય? મને લાગે છે કે કોઈ િવદેશીને દ હી ન બતાવવું ઈએ. અમે
ચાર કલાક મોડા પહ યા હતા. દ હી પહ ચતાં પહે લાં યારે બધાં ઊ ાં યારે પેલી બાઈએ બંને છોકરીઓને શ તૈયાર કરી આ યું.
છોકરીઓ ‘મા’ કહીને જ બોલાવે છે. ‘મ મી’ નથી કહે તી. પછી પિતને શ તૈયાર કરી આ યું. બધી ચાદરો ઠીક કરી, ના તો કય –
કરા યો. બંને છોકરીઓનું માથું ઓ ું. વાળ ઠીક કયા. સામાન ઠીક કય , ગ યો. કોણે શું લેવું તે ગોઠ યું. હં ુ બધું તો જ ર ો. મ
બચપણમાં એક નાટક યેલું તેમાં એક રા ફરવા નીક ો અને એક જ યાએ એક કુભ
ં ાર પોતાના ચાકડા આગળ ગધેડાને બાંધીને
ઘસઘસાટ સૂતો હતો તે ઈને તેણે એક દોહરો લ યો.
ધન ધન આ સંસારમાં ભા યવંત કુભ
ં ાર,
િચંતા બાંધી ચાકડે ધન ધન તુજ અવતાર.
જ ેને ઘ નથી આવતી તે ઘસઘસાટ ઘતા માણસને ઈને ઈ યા કરે તે વાભાિવક છે. રા તો દોહરો લખીને ચાલતો થયો. પાછળ–
પાછળ રાજકુમારી આવી. તેણે આ દોહરો વાં યો. તેણે પેલા દોહરાની નીચે પોતાનો દોહરો લ યો.
ફટ ફટ આ લખનારને ખરે ખરો કુભ
ં ાર
જ ે ઘર નાર સુલ ણી સુખે સૂવે ભરથાર.
પછી ઘણા સમય પછી રા એ આ દોહરો વાં યો તે ુ થઈ ગયો. તેણે પોતાની બે રાજકુમારીઓમાં એકને તો કોઈ મોટા રાજકુમાર
સાથે પરણાવી અને આ લખનારને ણીકરીને કોઈ મૂરખ સાથે પરણાવી.
હવે કેવો તેનો ભરથાર સુખે સૂવે છે. પછી તો કથા
આગળ ચાલે છે. પેલો મૂરખ દેખાતો યુવાન ખરે ખર રાજકુમાર નીકળે છે અને બંને ખૂબ સુખી થાય છે. યારે પેલી બી રાજકુમારી
દુ:ખી દુ:ખી થઈ ય છે.
મને લા યું કે પેલી સુલ ણા ક યા આવી જ હશે. આ રાજકુમારી તો નથી. સામા ય આ દવાસી જ ેવી ી છે પણ તેની અંદર આદશ
અને ડાહી ીનાં લ ણો વસે છે. એટલે જ તેનો પિત સુખ–શાંિત અનુભવે છે. નમ કાર કરીને બધાં િવદાય થયાં. મારા વભાવ માણે
ભીડ ઊતરી ગઈ પછી છેવટમાં હં ુ ઊતય .
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2. દ હી ટે શને
વન સથવારો માગે છે. એકાકી વન સુખી નથી હોતું. તેમાં પણ પાછલી િજદગીમાં
તો કોઈને કોઈનો સથવારો મળે તો જ વન
ં
હળવું બને. અમારી સાથે વીસ ડૉ ટરો વગેરે છે. તે બધા અનેક વાર આ ર તે આવ– કરી ચૂ યા છે અને અમે તો પહે લી જ વાર
જઈ ર ા છીએ. અમારી ગયા જવાની ટેન છેક સાંજ ે મળવાની છે.
ટેન સમયસર આવી હોત તો અમારે આઠ–નવ કલાક અહ
પસાર કરવા ન પડત પણ ટેન મોડી આવી હોવાથી હવે અમારે છ–સાત કલાક તો કાઢવાના જ છે. અમે તો નીચે સામાન રાખીને ઊભા
ર ા. શિ તિસંહને ક ું કે તપાસ તો કરો, પેલા ડૉ ટરો યાં છે? તેમણે તપાસ કરી તો ખબર પડી કે તે તો બધા ચા યા ગયા છે. કોઈ
નથી. હ! હવે શું કરવું? અમે િવમાસણમાં પડી ગયા. અમને કશી જ ખબર ન હતી. છેવટે એક મજૂ રને પૂછીને સાંજ ે ઊપડનારી
િસયાલદાહ રાજધાની એ સ ેસના તેર નંબરના લૅટફોમ ઉપર અમે ગયા. સીડીઓ ચડવી, લાંબું લૅટફોમ પાર કરવું, ભીડની તો વાત
જ શી કરવી? અને પછી પાછી સીડીઓ ઊતરવી. અમારો ડ બો યાં આવવાનો હતો તે B–5 ઉપર અમે તો પહ ચી ગયા. ચાલો, સાંજ
અહ જ કાઢી નાખીશું. પણ અહ તો ઊભા રહે વાની પણ જ યા નથી. રે લવે તરફથી જ ે બૅ ચો બનાવી છે તેમાં યાંય જ યા નથી.
વાસીઓની આવ યકતાના માણમાં મા પાંચેક ટકા જ ેટલી બૅ ચો છે. પણ અમે એ આશાએ ઊભા ર ા કે હમણાં કોઈ સીટ ખાલી
કરશે અને અમે બેસી જઈશું. અમારા જ ેવા બી પણ કેટલાય ટાંપીને ઊભા છે. પાસે જ પૂરી–શાકની લારી છે. દશ–દશ પૂરી અને
શાકની લેટ ફટાફટ આવે છે. યાં પણ ભીડનો પાર નથી. લારીવાળો નવરો નથી. લોકો લેટ લઈને યાં જ યા મળે યાં અધડૂક પગે
બેસીને ખાવા માંડે છે. અને હા, પછી પેલી કાગળ જ ેવી લેટ ફકીને ચાલતા થાય છે. લગભગ અડધો કલાક વીતી ગયો. યાં સુધી ઊભા
રહે વું? છેવટે મને એક યુિ ત સૂઝી. બે– ણ દવસ પહે લાં દંતાલી આ મમાં વડોદરાના ી કાશ પં ા આ યા હતા. તે દવાળીની
મીઠાઈ તરીકે એક નાનો ટીલનો ચોરસ ડ બો ભરીને મોહનથાળ લા યા હતા. ચા યો તો બહુ સરસ લા યો. મ ક ું કે આ મીઠાઈ હં ુ
િબહાર લઈ જઈશ. બધાંને ખવડાવીશ. તે રા રા થઈ ગયા. શિ તિસંહને મ પેલો ડ બો નીચે મૂ યો અને હં ુ તેના ઉપર બેસી ગયો.
હાશ, શાંિત થઈ, સુખ સાપે હોય છે. બી િ થિતમાં આ ડ બા ઉપર બેસવું દુ:ખદાયી થઈ ત; પણ અ યારે આ પ રિ થિતમાં તે
સુખદાયી થઈ ર ો છે. શિ તિસંહે ચારે તરફ મોબાઇલ ડવા માં ા. આઠ–દશ મોબાઇલ કયા હશે યાં જવાબદાર માણસે ક ું કે
િચંતા ન કરો, અમે માણસ મોકલીએ છીએ. એવામાં એક સીટ ખાલી થઈ. ઝટઝટ શિ તિસંહ તેની ઉપર બેસી ગયા. પછી હં ુ ગોઠવાયો.
આ વખતે સીટની ાિ એ પરમસુખની ાિ જ ેવી લાગી. લોકો ભલે આ મા–આ મા બો યા કરે પણ ખ ં સુખ તો સગવડોમાંથી જ
મળતું હોય છે.
સતત અગવડોમાં વવું પડે તો આ મસુખનો કશો જ અથ રહે તો નથી. આ તો મા વાચાળતા જ કહી શકાય.
થોડી જ વાર થઈ હશે ને એક ભાઈ અમને લેવા આવી પહ યા. આને મોબાઇલનો જ ચમ કાર કહે વાય. અમારી પાસે મોબાઇલ ન
હોત તો કોઈને કશી ખબર ન પડી હોત. અમે ફરી પાછા ઓવરિ જ ચઢીને પેલે છેડે ઊતયા. ર ા કરીને ન કની જ હોટલમાં ગયા.
હોટલ બહુ જ સામા ય હતી પણ આરામ કરવા માટે સારી હતી. એક થાળી જમવાનું મંગા યું પણ તેમાં કશી બરકત ન હતી. અહ ના
લોકો ગુજરાતી થાળી કરી આપે છે. પણ તે બરાબર નથી હોતી. જ ે રસોઈ હોય છે તેને ગુજરાતી નામ આપે છે એટલે તે એકે તરફની
નથી હોતી. વળી પાછો િસ ેર િપયા ચાજ અને રોટલીઓ તો બે જ. ગુજરાતીઓ થોડું ખાય એમ સમ ને બે જ રોટલીઓ મૂકતા હશે
અને દાળ સાવ પાતળી. યો થઈ ગઈ ગુજરાતી થાળી. આના કરતાં તો અહ ની થાળી મંગાવી હોય તો પાંચ રોટલીઓ આવે અને ડી
દાળ આવે સાથે ભાત પણ વધારે આવે.
રા ે ટેન હાલક–ડોલક થવાથી ઘ આવી ન હતી તે બરાબર આરામ કય . હવે સમય થયો છે અને અમે પેલા િચરાગભાઈની સાથે
ટેશને પહ યા. અમારી િસયાલદાહ રાજધાની એ સ ેસ ગોઠવાઈ ચૂકી હતી. હવે સા ં છે કે તમારો ડ બો કઈ જ યાએ આવશે તે
પહે લેથી ન ી હોય છે. પહે લાં તો ટેનના આ છેડથે ી પેલા છેડા સુધી સામાન લઈને લોકો દોડાદોડ કરતા યારે ડ બો કે જ યા મળતી.
અમે બંને તો અમારા ખાનામાં ગોઠવાયા. બાકીનાં ચાર બંગાળી ૌઢ પિત–પ ની છે. ચારે સારાં લા યાં. પે શનર હશે. ટેન ચાલુ થઈ
યારે બંગાળી સ ને હાથ ડીને મનોમન ઈ રને ાથના કરી. િબહારમાંથી ટેન પસાર થવાની હોય એટલે ઘણા લોકોને ભય લાગતો

હોય છે. યારે લૂંટાઈ જવાય તે કહે વાય ન હ. રાજ યવ થાથી
સુખી અને દુ:ખી થતી હોય છે. રાજસ ા–વાળાઓએ િબહારની
છાપ બગાડી નાખી છે. આવી દશા કરવામાં લાલુ નું દાન મોટું મનાય છે. અ યારે નીતીશકુમારની સ ા છે. લોકો તેમનાં વખાણ કરે
છે કે હવે ઘણી શાંિત થઈ ગઈ છે. આમે યેક મહ વના કાયની શ આતમાં ઈ રને યાદ કરવા એ સારી વાત છે. ઈ ર મહાન શિ ત
છે અને તે તમારી સાચી ાથના સાંભળે છે. ટેન ચાલી. પણ આ શું! ટેનને વારંવાર રદાર ધ ો લાગે છે, ણે કે હમણાં ડ બો છૂ ટો
પડી જશે એવું લાગે છે. મને રિશયા યાદ આવી ગયું. રિશયામાં સાઈબે રયાના વાસમાં પણ મને આવો જ અનુભવ થયો હતો.
બંને બંગાળી ૌઢ કપલ શાંિતથી બેઠાં બેઠાં બંગાળીમાં વાતો કયા કરે છે. સામેની વૃ ા વારંવાર સામાન ખોલ–બંધ કરે છે. પિતદેવ
િ થત લાગે છે. સૌ સૌની કૃ િતથી કામ કરે છે. મારી બાજુ ની ૌઢ મ હલા બહુ બોલે છે. તેના વાળ એકદમ ધોળા થઈ ગયા છે
તોપણ પિ મી ઢબના કપાવેલા છે. તે વારંવાર મારી તરફ ખસી આવે છે. કદાચ તેના પિતને વધુ જ યા મળે તે માટે. તેનો પિત પણ
સીધોસાધો રટાયડ ઑ ફસર લાગે છે. સામેની બહે ન જ ે સામાન ખોલ–બંધ કરે છે તેના ઉપરથી મને યાલ આ યો કે પહે લાં કોશો
હતી, પછી બટન થયાં, પછી ચેન થઈ, અને હવે વાઈ ો થયું. આ ચારે ગિતઓમાં પાછળનાં ણ પિ મનું દાન કહી શકાય. આપણા
પૂવ ડગલાને કસો બાંધતા. ણ–ચાર કસો ખચીને ડગલો પહે રતા. પછી ગોરા લોકો આ યા તેમના કોટને બટન હતાં. સામસામે
ગાજ–બટન હોય, ગાજમાં બટન ભેરવી દો એટલે કોટ વગેરે ફટ થઈ ય. પછી ચેન આવી. એ જ લોકોએ ચેન પ િત શોધી કાઢી.
હવે બટન િવદાય થઈ ગયાં. વ ોમાં, બૅગ–િબ તરામાં, પડદામાં યાં જુ ઓ યાં ચેનો લગાવી દો. એક છેડાથી ખચો તો બી છેડા
સુધી બધું બંધ થઈ ય. હવે તો કવરો પણ એવાં નીક ાં છે કે ચેન ખચો એટલે કવર બંધ થઈ ય. વળી પાછુ ં એરટાઇટ થઈ ય.
અંદર હવા પણ ન જઈ શકે. ચેનથી કામ અટ યું ન હ. કેટલાકને લા યું કે ચેન બંધ કરવામાં મોટા ભાગે બંને હાથનો ઉપયોગ કરવો
પડે છે. ચેન ખોટકાઈ પણ ય. એટલે વાઈ ોની શોધ થઈ. સામસામી બે પ ીઓને ભેગી કરો તો બધું બંધ થઈ ય. ફરી પાછુ ં ખોલવું
હોય તો એક જ હાથે છેડો પકડીને ખચો તો ખૂલી ય. ડાથી માંડીને બધે જ વાઈ ોનો ઉપયોગ થવા લા યો છે. આવી સગવડો
પિ મવાળા શોધે છે અને િવ ઉપર છવાઈ ય છે. આપણે ખાસ નવી નવી વ તુઓ શોધતા નથી. શ આતમાં તો િવરોધ કરીએ
છીએ. પછી અપનાવીએ છીએ. કારણ કે સગવડો સૌને ગમે છે. સગવડ–િવરોધીઓને પણ ગમે છે. અમે બધાં સૂઈ ગયાં. સારી ઘ
આવી ગઈ. કારણ કે પેલા આંચકા બંધ થઈ ગયા હતા, હચકોલા આવતા ન હતા.
અંતે અમે ગયા પહ ચી ગયા. ટેન પંદર િમિનટ વહે લી આવી હતી એટલે સફાળા યા અને જલદી જલદી સામાન લઈને નીચે ઊતરી
પ ા. ટેનમાં જ મા ં એક ચંપલ ખોવાઈ ગયું હતું. ઘણી શોધ કરી પણ ન મ ું. એટલે બીજુ ં ચંપલ પણ ટેનમાં જ મૂકીને ઊતરી પ ો.
57 વષ પહે લાં આ ધરતી ઉપર હં ુ ઉઘાડા પગે મો ને પામવા માટે ચાલેલો. ફરી પાછો આજ ે પણ એ જ રીતે ચાલવા માં ો. પણ
યારના અને આજના મારા પગ બદલાઈ ગયા છે. નાની સરખી કાંકરી પણ હકારો બોલાવી દે છે. પછી ખબર પડી કે ડ બાના સેવકો
આવું કરતા હોય છે. તેમને કોઈ બૂટ–ચંપલ ગમી ય તો બેમાંથી એકને સંતાડી દે, પછી વાસી બી ને છોડીને ઊતરી પડે. કારણ
કે એક ડું લઈ જવાનો કશો અથ રહે તો નથી. મને આ વાત ઉપર િવ ાસ ન આ યો. પણ મ યું કે અમારા બધા વાસમાં ટેનના
સેવકો ફરિજયાત લોકો પાસેથી દશ દશ િપયા ઉઘરાવે છે. એટલે કદાચ સાચું પણ હોઈ શકે. કાંઈ કહે વાય ન હ–આ મારો દેશ છે.
હં ુ મારી ટોલી ખચીને ઓવરિ જ ચઢી ર ો છુ .ં બને યાં સુધી હં ુ મારો સામાન તે જ ખચી લઈ
છુ .ં ગરગડીવાળી બૅગોમાં હવે
સરળતા થઈ ગઈ છે. પણ શિ તિસંહ મને સામાન લેવા દેતા નથી. તે એક સાથે 4–5 દાગીના લઈને ચાલે છે. િ જની ઉપર ી
મહે શભાઈ ભણસાલી મને લેવા આ યા છે. મને ટોલી ખચતો ઈને તે દો ા અને મારા હાથમાંથી ટોલી લઈ લીધી. સાથેના લોકોને
લડવા લા યા. મ તેમને સમ યા કે આ તો હં ુ તે જ ટોલી ખચતો હતો. કોઈનો દોષ નથી. તમે કોઈ કાય મમાં આમંિ ત થઈને વ
અને બોલાવનારના વતનમાં ઉમળકો કે અહોભાવ ન દેખાય તો સમજવું કે તમે ભૂલ કરી છે. કોઈ મનહૂસ કે મું માણસના યાં
દુ:ખી થવા તમે ગયા છો. લોકોએ માન–પાનની ઇ છા ન રાખવી ઈએ તેવું અમે બધા સમ વીએ છીએ. પણ ખરી વાત એ છે કે આવું
સમ વનારા પોતાનું સામૈયું મોટાં મોટાં બૅ ડવા ંથી કરાવતા હોય છે. પૂછ ે છે કે આના પહે લાં કયું બૅ ડ મંગા યું હતું? અમા ં સામૈયું
તેના કરતાં પણ વધુ સારા બૅ ડથી કર . બને તો બે– ણ બૅ ડો લાવ . માન–પાન સૌને ગમે છે. ઉપે ા કોઈને નથી ગમતી.
મહે શભાઈનો ઉમળકો ઈને અમા ં સૌનું દય લાગણીથી ભરાઈ આ યું. કદાચ કોઈ જ યાએ ઉમળકાની જ યાએ ઉપે ા દેખાય

તોપણ તેને પચાવી લેવી. કાય મ બગાડવો ન હ. હસતા મોઢે બધું પાર પાડીને િવદાય થવું એ સહનશિ તભયુ ડહાપણ છે.
અમે બધા પોમાં ગોઠવાયા. હ પાછળ આવનારી ટેનમાં બી કાયકતાઓ આવી ર ા છે તેમને લઈને પછી ચાલીએ તેવું
મહે શભાઈનું કથન છે. અમારી પાસે સમય છે, મારે લઘુશંકા કરવી છે. વહે લી આવેલી ટેનમાં સમય જ નથી મ ો. શિ તિસંહને તપાસ
કરવા મોક યા. ઘણી વારે તેઓ આ યા. તેમણે ક ું કે અહ બહાર તો તેવી યવ થા નથી પણ ફરી પાછા અંદર જઈએ તો અંદર
યવ થા છે. અમે તો હાથમાં ટ કટ લઈને ચા યા. ગયા ટેશનની બહાર લાંબો પહોળો બહુ મોટો ઓટલો છે. તેના ઉપર સકડો ન હ
હ રો માણસો સૂતાં છે. પગ મૂકવાની પણ જ યા નથી. બધાં ગરીબ છે. મેલાં અને અપૂરતાં કપડાંમાંથી વાસ નીકળી રહી છે. કેટલાંક
તો કશું જ ઓ ા િવના ઉઘાડાં જ સૂતાં છે. હાય રે ગરીબી! અમે તો જ ેમ તેમ કરીને સૌને વટાવીને અંદર ગયા. અંદર પણ આવી જ
દશા. લાંબું ચાલીને અમે પે એ ડ યુઝવાળી જ યાએ પહ યા. રાહત થઈ, કુદરતી આવેગોનું શમન કરવાથી રાહત થાય છે. કુદરતી
આવેગોને અવરોધીને શાંિત ન પમાય. એક માણસ ઊભો હતો. હં ુ સમ યો કે તે હ રજનભાઈ છે. મ તેના હાથમાં દશ િપયાની નોટ
મૂકી. તે િવચારમાં જ પડી ગયો. આવી સાફ–સફાઈ કરનારને હંમેશાં કાંઈક આપવું ઈએ. પછી ખબર પડી કે તે હ રજન ન હ–
ગરીબ માણસ પોતાની વારીની રાહ તો હતો. આગળ પે એ ડ યુઝનું બૂથ આ યું. યાં ચાજ ભય અને ફરી પાછા એ જ ર તે પાછા
ફયા. બી ટેન આવી ગઈ હતી. મહે શભાઈ તે જઈને બધાને લઈ આ યા અને બધા ગાડીઓમાં ગોઠવાયા. કાયકતાઓનું મન તવું
હોય તો તમારા યવહારમાં ઉ મા અને લાગણી હોવી ઈએ. એ ન હોય તો કાયકતાઓને લુ ખાપ ં લાગે. લુ ખાપ ં કાય મને
ઠડં ો અને ફ ો બનાવી દે. અમે તો બોધગયા જવા રવાના થયા. ગયાથી બોધગયા. ચૌદ ક.મી. દૂર છે. ર તા સારા નથી. આ જકશન
ં
ઉપર િતવષ િવદેશથી હ રો તીથયા ીઓ આવે છે. તેમના ઉપર સારી અસર પડે તે માટે પણ અહ ના ર તા સારા રાખવા ઈએ.
હ સૂય દય થયો નથી. ર તામાં પુ કળ પેડલ ર ાઓ ઊભી છે. ઘણા તો ર ામાં જ ટૂં ટયું વાળીને સૂઈ ગયા છે. હમણાં દવસ
ઊગશે. આ બધા ગશે અને ટેશન ઉપર બુમરાણ મચાવશે. અહ જ ેને કોઈ નોકરી–ધંધો ન મળે તે ર ા ચલાવતો થઈ ય છે.
ર ાનો માિલક જુ દો. રોજ ેરોજનું ભાડું આપી દેવાનું. પછી વધે તે તમારા હા, કદાચ દાળ–રોટી નીકળી ય. વળી પાછુ ં યસન તો ખ ં
જ. બાળબ ચાં કેમ વતાં હશે? ગયાની િસિ
ા િવિધ માટે છે. બધા ગુજરાતીઓના ગોર હાથીવાળા પં ડત છે. તે મ ા. મ
સમ યું કે અમે ા કરાવવા નથી આ યા. માંડ પીછો છોડા યો. રોડની બંને તરફ ઝૂંપડાં જ ેવાં મકાનો છે. કોઈ નવું મકાન થયું દેખાતું
નથી. અંતે અમે બોધગયા પહ ચી ગયા. અમારો ઉતારો એક મોટી હોટલમાં રાખેલો છે. આ હોટલમાં બધા ડૉ ટરો વગેરેને પણ ઉતાયા
છે. આખી હોટલ બુક કરી દીધી છે. મ હને અઢી લાખ િપયા આપવાના છે. હોટલની માિલક એક બહે ન છે. તેની પાસે પોતાનો પૈસો
હતો. તેણે આ િવકા માટે આ હોટલ બાંધી. તે પાછી િવનોબાના આ મ–સમ વય આ મ સાથે પણ સંકળાયેલી છે. તેથી ી
મહે શભાઈની પ રિચત છે. અમે બધા નહાવા–ધોવાના કામમાં લાગી ગયા.
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3. મહે શભાઈ
ી મહે શભાઈ ભણસાલીની કથા પણ ેરણાદાયી છે. તેઓ જ મથી જ ૈનવિણક છે. કૉલેજમાં એિ જિનય રંગની પરી ા પાસ કયા પછી
તેમને સાધુદી ા લેવાની ઇ છા થઈ. જ ૈનો દી ાને વનની સવ ચ ધ યતા માને છે. બાળક હોય, યુવાન હોય કે વૃ હોય, ગરીબ હોય,
મ યમ હોય કે રા –મહારા હોય સૌની ધ યતા દી ા લઈ લેવામાં છે. કારણ કે દી ા િવના મો મળે જ ન હ અને મો મેળવી
લેવો એ જ માનવ વનનું મુ ય લ ય છે. 84 લાખ યોિનઓ ભટકી ભટકીને વા મા માનવદેહમાં આવે છે. મો ન મેળવી લેવાય
તો ફરી પાછો વા મા ભટકતો થઈ ય. અનંતકાળથી આવું ચા યું આવે છે. એટલે બધું છોડીને દી ા લઈ લેવી તેવું સાધુ–સા વીઓ
સમ વતી રહે છે. કુમળા મગજનાં બાળકો ઉપર આની તી અસર થાય છે. મહે શભાઈની ઉપર પણ આવી જ અસર થઈ. તેમણે
દી ા લેવાનો િનધાર કય . પણ ‘સ યના યોગો’ પુ તક તેમના હાથમાં આ યું. તે બહુ ભાિવત થયા. તેમણે દી ાનો િવચાર માંડીવા ો
અને સેવાની દી ા લેવાનો િનણય કય . ગાંધી , જ ૈન િવચારોથી બહુ ન ક છે. એટલે જ ૈનોને તે વધુ પચે છે. પણ સેવા કરવી કેવી
રીતે? ભરયુવાનીમાં મહે શભાઈએ ન ી કયુ કે મારે સેવા કરવી હોય તો લ ન કરવાં ઈએ. કેવી પ ની મળે તે કહે વાય ન હ,
કદાચ અનુકૂળ ન થાય તો ઘરમાં કકં ાસ થાય. તેના કરતાં લ જ ન કરવાં જ ેથી ઘર–િવખવાદનો
જ ન રહે .
બધી રીતે અનુકૂળ પ ની ભા યે જ કોકને મળતી હોય છે. િતકૂળ પ ની સાથે સમથ પુ ષ પણ હારી જતો હોય છે. પ નીથી હારે લા
પુ ષો ઘરગુલામ થઈને વન વતા હોય છે. તેમનું કશું ચાલતું નથી હોતું. બધું પેલીનું જ ચાલતું હોય છે. આવી ઘરગુલામી ભોગવવી
તેના કરતાં અિવવા હત રહે વું સા ં . એટલે તો હનુમાન પર યા ન હતા. પરણીને પછી પ નીનો યાગ કરી મો માગ જવું તે સા ં ન
કહે વાય. પ નીને દગો દીધો કહે વાય. તેના કરતાં પરણવું જ ન હ તે સા ં . બી િનણય એ કય કે મારે સેવા તો કરવી પણ પરોપ વી
કે પરાવલંબી વન ન વવું. લગભગ બધા જ દી ા લઈને મો માગ ચાલનારા પરાવલંબી વન વતા હોય છે. તેઓ રોજ પારકા
ઘરે થી િભ ા લાવતા હોય છે. તેમનો બધો ખચ સમાજ ઉપાડતો હોય છે. “પારકા રોટલે ભગવાન ન મળે.” જ ે પોતાના હકનો રોટલો
ખાય તેને જ ભગવાન મળે. આવી ઢ ભાવનાથી પ રવારને વાત કરી કે આપણે જ ે હીરા વગેરેનો યાપાર કરીએ છીએ, તેમાં મારો ભાગ
છે તે તમારે ચાલુ રાખવો. મારા ભાગનો નફો હં ુ સેવાકાયમાં વાપરી નાખીશ તેમાં તેમને વાંધો હોવો ઈએ ન હ. પ રવાર સંમત થયો.
પ રવારની સંમિતથી કામ થાય તો સફળતા સરળ થઈ ય. હવે શું કરવું? યારે દુ કાળ પડેલો. માણસો અને ઢોર પગ ઘસી ઘસીને
મરતાં હતાં. વાિણયાના આ જુ વાન છોકરાએ આ કામ ઉપડી લીધું. ગામેગામે ઢોરવાડા ખો યા. સેવા વૃિ એવી હોય કે જ ેમાં લોકોને
ા હોય તો લોકસહકાર વધુ મળી રહે . જ ૈનો મુ યત: વદયાવાદી. વદયાનું કામ તેમને વધુ ગમે. બી તરફ યાપારી તરીકેનું
ભણસાલી કુટુ બનું ે મોટુ.ં લોકોને લા યું કે અહ પૂરી સ ચાઈથી કામ થાય છે. એટલે દાનનો વાહ વધવા લા યો. દાતાઓ પણ
સ યની અપે ા તો રાખતા જ હોય છે. દન િત દન વૃિ વધતી ગઈ. વૃિ વધી એટલે આવક પણ વધી. હવે તો ને ય ો અને
આંગણવાડીઓ જ ેવી અનેકિવધ વૃિ ઓ થવા લાગી.
બ યું એવું કે યારે િબહારમાં ભયંકર દુ કાળ પ ો હતો. અહ ની ગરીબ
વધુ ગરીબ થઈને ભૂખે મરી રહી હતી. િવનોબા ભાવે
યારે અહ િબહારમાં આ જ બોધગયામાં ‘સમ વય આ મ’ બનાવીને રહે તા હતા. ી મહે શભાઈ તેમની પાસેથી ેરણા લેવા અહ
આ યા. સામેના માણસે િવનોબાને પ રચય આ યો કે આ વાિણયાભાઈ બનાસકાંઠાના છે અને સેવાની વૃિ કરે છે. િવનોબા ચમ યા.
સામા ય રીતે વાિણયાલોકોની જનરલ છાપ સારી ન હ. ભલે તેઓ પોતાને ગમે તેવા ધમા મા સમજતા હોય પણ લોકમુખે જ ે બોલાય તે
ગૌરવભયુ ન બોલાય. તેમાં પણ માનવતાની તો ણે વાત જ ન હ. િવનોબાએ મહે શભાઈને ટો ટ માય .
“વાિણયા, એરણકી ચોરી કરી સૂઈ કા દે દે દાન” જ ેવી સેવા તો નથી કરતા ને? મહે શભાઈએ જવાબ આ યો કે અ યારે સૂઈ કા દાન
જ ેવું ક ં છુ .ં હ એરણની ચોરી તો નથી કરી. ભિવ યમાં જ ે થાય તે ભગવાન ણે.
મહે શભાઈએ તે સમયે િબહારના દુ કાળમાં ઝંપલા યું. ગુજરાતમાંથી બે લાખ િપયા લઈને આ યા હતા અને કાય કરવા લા યા. યારે
બે લાખ, બે કરોડ જ ેવા ગણાતા. સેવાના મા યમથી લોકસંપકમાં આ યા. લોકસંપકથી લોકોના ો સમજવા લા યા. તેમણે યું કે મા

ભૂખમરો જ અહ નો
નથી. અંધોપો પણ મોટો
છે. લોકો આંધળા થઈને પાછલી િજદગી
વધુ ને વધુ લાચારીમાં વન વતા
ં
થઈ જતા હોય છે. તેમણે આજથી 27 વષ પૂવ થમ ને ય શ કય . બાવીસ સો ઓપરે શન થયાં. પછી તો વાત બરાબર મી. દર
વષ આવા કૅ પો થવા લા યા. સં યા વધતી ચાલી. આ વષ એક ીસ હ ર ઓપરે શનો થવાનાં છે. લગભગ એક મ હનો સતત કૅ પ
ચાલતો રહે શે. રોજનાં ણ હ ર દરદીઓ આવે છે. ણ હ ર બરદાસીઓ મળીને છ હ ર માણસોને ચા–પાણી, ના તો, જમવાનું,
સૂવાનું બધી જ સગવડો પૂરી પડાય છે.
વાત આટલેથી અટકતી નથી. જુ નવાણી જ ૈન સમાજ અકળાયો. મોટા–મોટા મુિનઓ સુધી વાત પહ ચી. આ તો મહા અનથ થઈ ર ો છે.
એક ગ છના અિધપિત આચાય મહે શભાઈને બ બોલા યા અને ધમકા યા. “નરકમાં જવું છે? સૌથી વધુ પાપ માણસ આંખથી કરે છે,
ને તું નવી આંખો આપી લોકોને દેખતા કરે છે? હવે એ જ ે પાપ કરશે તે તને લાગશે, નરકે જઈશ, નરકે” આચાય મહારાજ ે બળાપો
કા ો. જ ે ધમ માનવતાવાદી નથી હોતા તેમાં મુ ય કારણ તો તેમના મોટા ધમગુ ઓ જ હોય છે. તેઓ ધમની યા યા જ એવી કરે છે
કે તેમાં બીજુ ં બધું તો હોય પણ માનવતા ન હોય. આચાય ીની વાત સાંભળીને ન ભાવે મહે શભાઈ બો યા: “ સાહે બ, એવું જ હોય
તો પછી જ મતાં જ બધાં બાળકોની આંખો ફોડી નાખવી ઈએ. કારણ કે મોટા થઈને તે બધાં આંખોનું મહાપાપ કરશે. માટે બધાંને
આંધળાં બનાવી દેવાં એ મહાપુ યનું કામ કહી શકાય.”
મહારાજ ી વધુ છછ
ં ડે ાયા. પગે લાગીને મહે શભાઈ પાછા આવી ગયા. તેમની મ મતા ડગી ન હ. તેમણે સેવાનો માગ છો ો ન હ
ઊલટાનો વધુ મ મતાથી હણ કય .
સેવાના માગમાં ણ મોટા ભય છે. 1. આવેલી રકમમાં ઘાલમેલ કરવી. 2. પારકે પૈસે પોતાનો જયજયકાર કરવાની વૃિ થવી અને 3.
અહંકાર થવો. મને લાગે છે કે આ ણે દોષોથી મહે શભાઈ મુ ત છે. હવે કામ ઈને ઘણા દાતાઓ આ તરફ વ ા છે. દાતાઓ કામ,
વહીવટ અને યિ તને ઈને દાન કરતા હોય છે. તેમાં પણ વાિણયા તો ફં ૂકી ફં ૂકીને પગ મૂકનારી
કહે વાય. તે કદી આંધળૂ કયાં ન
કરે . ઘાલમેલ િવનાનો સારો વહીવટ હોય તો જ દાતાઓ સ થઈને આપતા રહે .
મને વહીવટ સારો અને પારદશ દેખાયો છે. બીજુ ,ં િતવષ આ ટ ટ કરોડો િપયા વાપરે છે. પણ મ યાંય ી મહે શભાઈનો ફોટો ન
યો. મોટા ભાગે અમે સાધુ–સંતો વગેરે આવાં માનવતાવાદી કાય કરતા નથી. પણ કદાચ થોડાંઘણાં કરીએ તોપણ અમારા મોટા મોટા
ફોટાઓ જ યા જ યાએ મૂ યા જ હોય. મારે યાં કચરાની ટોપલીમાં ફકી દેવાં પડે તેવાં ધાિમક સામિયકો આવે છે તેમાં મા પોતાના
જ સમાચારો હોય યાં સુધી તો ઠીક પણ યેક સામિયકમાં પોતાના 10–12–15 ફોટા છાપેલા જ હોય.
એ થાય કે આવા પોતાના
જ ફોટા છાપવા પાછળ શું હે તુ છે? આમ વાત કરે કે હં ુ દેહ નથી, આ મા છુ .ં પણ ફોટા તો દેહના જ હોય. કેટલાક ફોટા તો ઊલટી
થઈ ય તેવા હોય. કેટલાક લોકો પોતાના નામ આગળ કે પાછળ કા પિનક લાંબી–લાંબી ઉપાિધઓ લખતા રહે છે. 108, 1008, 1108
લખનારા તો ઘણા હોય છે. એક
ાની કહે વાતા પુ ષે તો પોતાને 100008 લખવા માં ું. મ પૂ ું કે આનો શો અથ તો કહે કે
અથ–અનથથી પરની દશા બતાવનારી આ ડ ી છે. ઘણા પોતાને જગ ગુ લખતા રહે છે. આ બધી સામા ય વાતો છે. લોકોને કોઠે
પડી ગઈ છે.
પણ ખરા સંતોને
. તે નરસૈયો, તુકો, કબીરો, એકા, નામા આવાં તુ છ નામો લખતા ર ા છે. પોતાની તુ છતાનો વીકાર અને
દશન કરીને જ કોઈ સંત થઈ શકે. પોતાના ારા કે પછી પોતાના ભ તોના ારા પોતાનો મ હમા વધારવાના ય નો કરીને સંત ન
થવાય. ી મહે શભાઈનું મ યાંય િચ ન યું. ન કોઈ અિતરે કભયુ નામ યું, ના તેવી ભાવના ઈ. ત સરળ–સહજ વન વતા
માણસ. અરે , એક રા ે એક નાટકની તુિત કરવામાં આવી. 67 વષનો દીકરો આ યો. મહે શભાઈને 67 વષ થયાં છે. તેમણે દીકરાનું
પા ભજ યું. કાયકતાઓમાંથી કોઈ માતા બની, કોઈ િપતા બ યા. કોઈએ બી ં પા ો ભજ યાં. 67 વષના દીકરાને સૂવા માટે મોટું
પાર ં બના યું. સૌની સામે નાટક ભજવાયું. લોકો ખુશ ખુશ થઈ ગયા. આટલી સરળતા કે સહજતા ભા યે જ કોઈ મોટા શેઠમાં વા
મળે. શેઠને તો તોબરો ચઢેલું મોઢું રાખવું જ પડે. તેમનાથી હસાય ન હ, વધુ બોલાય ન હ, એવી ગંભીરતા. જ ે સહજ વનને મારી
નાખતી હોય છે. આવો મનહૂસ દેખાવ હોય. પણ આ તો ખરે ખર નાનો બાળક હોય તેવું જ વતન કરે એટલે હં ુ કહં ુ છુ ં કે મારાથી આ
બધું થઈ ર ું છે તેવો અહંભાવ જરાય વા ન મળે. ગુજરાતથી ડૉ ટરો અને કાયકતાઓનો લગભગ 500 માણસોનો ટાફ અહ

આવે છે અને સેવા કરે છે પણ બધાની સાથે પૂરેપૂરી આ મીયતાથી યવહાર અને વતાવ થાય છે તે મ યું. કાયકતાઓનાં મન તવાં
એ બહુ અઘ ં કામ છે. તે યા િવના મોટી સેવા વૃિ લાંબો સમય ચલાવી શકાય ન હ. સ ાવીશ વષથી અહ આ કૅ પ ચાલે છે તે
નાનીસૂની વાત ન કહે વાય. ીસ ીસ વષ જૂ ના માણસો કામ કરી ર ા છે. જ ેમાં જ ૈનો ઓછા દેખાય છે. પણ બાકીની બધી કોમો અને
ધમ ના માણસો છે. મુસલમાન પણ છે.
ી મહે શભાઈને મ કદી ધમ પદેશ આપતા સાંભ ા નથી. વૃિ એ જ ધમ પદેશ. પૂરા કૅ પનો ખચ બે કરોડ અને વીસ લાખ િપયા
થવાનો છે. મ શિ તિસંહને ક ું કે આપણને કોઈ આટલા િપયા આપી દે તોપણ વહીવટ કરતાં ના આવડે. એક નાનો સરખો આ મ
ચલાવી શકાતો નથી. તો આ વહીવટ તો કરી જ ના શકાય. મગજ ખરાબ થઈ ય. કેટલાક માણસો જ મ ત મોટા હોય છે. કદાચ
શ આતમાં તે નાના દેખાય પણ સમય આવતાં તે મોટો વડ થવાના જ. મોટાં કામ કરવા જ તે જ યા હોય છે. તે વયંભૂ મોટા થઈ
જતા હોય છે. ઘણા અનુભવો પછી લખું છુ ં કે ય નો કરીને પણ નાના માણસોને મોટા બનાવી શકાતા નથી. તે નાના છે અને નાના જ
રહે વા જ યા છે. આનો અથ ગરીબાઈ– ીમંતાઈ સાથે નથી. તેમ જ યાત– ત સાથે પણ નથી. માણસ ભલે ગરીબ હોય, અભણ
હોય પણ તેના અંદરમાં મોટા થવાનું સામ ય બીજ પથી પહે લેથી જ પડેલું હોય તો જ તે મોટો થઈ શકે, બાકી ન હ. તૈયાર ગાદીએ ચઢી
બેસનારા દીકરાઓ, ભ ી ઓ કે ભ ી ઓ ભલે મોટી ગાદીથી મોટા દેખાય પણ તે ખરે ખર મોટા હોતા નથી. તે જ મ ત વામન હશે
તો વામન જ રહે વાના. મ ઈ રનો આભાર મા યો કે સા ં થયું આ માણસે સાધુદી ા ન લીધી. કદાચ લીધી હોત તો વનભર પારકા
રોટલા ખાઈ–ખાઈને બહુ બહુ તો મો મેળ યો હોત. પણ એવા મો ને શું કરવાનો જ ે બી નાં દુ:ખો દૂર કરવાના કામમાં ન આવે.
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4. કૅ પમાં
નાના દથી પરવારીને અમે કૅ પ વા નીક ા છીએ. િવનોબા એ અહ સમ વય આ મની થાપના કરી હતી. પહે લાં અમે યાં ગયા.
આ ને ય વૃિ નું આ આ મકે છે. તેના ારા બધી વૃિ થઈ રહી છે. મને લાગે છે કે પહે લાં ઋિષમુિનઓના આ મ રહે તા.
યાં િવ ા યયનની વૃિ થતી. અનેક િવ ાથ ઓને સાથે રાખીને ઋિષઓ અ યાપન કરતા. તેમની પ નીઓ પૂરક બનતી. ઋિષઓ
વનને પશતા બધા િવષયોનું ાન રાખતા અને ભણાવતા. અ યા મિવ ાની સાથે સંસારિવ ા પણ ખરી. તેઓ ગૃહ યાગી કે
સંસાર યાગી ન હતા. ધમ, અથ કામ અને મો એમ ચારે ચાર પુ ષાથ નો સમ વય કરીને ચાલતા હતા.
તેમના પછી બૌ ો આ યા. તેમણે િવહાર બના યા. જ ેમાં સકડોની સં યામાં િભ ુઓ રહે તા. આ બધા મા િનવાણની જ સાધના કરતા.
તેઓ ગૃહ યાગી, પ ની યાગી અને સંસાર યાગી રહે તા. પૂ ં િબહાર ‘િવહાર’ થઈ ગયું હતું. િવહારોમાં પણ અ યયન ચાલતું પણ તે
મા િનવાણલ ી. તેમના પછી સં યાસીઓ આ યા. તેમણે મઠો બના યા. મઠોમાં પણ
સા ા કાર અને મો ની ધાન વૃિ રહે તી,
તે પછી વૈ ણવો આ યા. તેમણે ઠાકુર ને સવ ચ મહ વ આ યું. ઠાકુર ને છ પન ભોગથી માંડીને નાન–શયનની ભ યાિતભ ય
િવિધઓ ગટાવી. લોકોને ગમી, લોકો ભિ તમાં તરબોળ થઈ ગયા. મં દરોની હોજલાલી રાજદરબાર જ ેવી વધવા લાગી. આ બધાં
મં દરો વંશપરંપરાગત વારસદારોના હાથમાં આવતાં ર ાં અને વારસદારોને ભ યાિતભ ય વૈભવ–સમૃિ આપતાં ર ાં.
ભારતની
ભલે કગ
ં ાળ રહી હોય પણ મં દરો કે દેરાસરો કગ
ં ાળ ર ાં નથી. તેઓ તો સોના–ચાંદીથી ધમધમતાં ર ાં. તેની ગંધ
ભારત બહાર વસતા િવધમ ઓને આવી. સોનું કદી ગંધ િવનાનું હોતું નથી. જમીનમાં દાટો તોપણ ગંધ આવે તો આ તો રોજ ેરોજ
દિશત થતું સોનું હતું. ભગવાનને રોજ ે રોજ નવા નવા મુગટો, નવાં આભૂષણો ધરાવાતાં, આ ઝાકમઝોળ વા સૌથી વધુ પેલા
દ ર ો–કગ
ં ાળો જ આવતા, તે પોતાને ધ ય ધ ય માનતા કે તેમણે ભગવાનનાં દશન કયા. સોનાની ગંધથી િવદેશથી િવધમ ઓ આ યા.
તેમણે મા સોનું લૂંટીને જ સંતોષ ન મા યો, પણ િતમાઓના અને મં દરોના પણ ટુકડા કયા. સદીઓ સુધી ભયંકર િવ વંસ ચા યો.
જ ેની િનશાની તરીકે આજ ે પણ હ રો ખંડરે ો જ યા જ યાએ પ ાં પ ાં રડી ર ાં છે. આ બધા િવહારો મઠો, મં દરો, દેરાસરો
વગેરેમાં યાંય ગરીબો માટે કશી યોજના ન રહે તી. તેમને અ પૃ ય ગણીને દૂર રખાતા. બને તો તેમની છાયા પણ ન પડી ય તેવા
ય નો થતા. આને પિવ તા મનાતી. ધમ થાનો પિવ રાખવાં ઈએ. તેથી અપિવ માણસોને દૂર રાખવાં જ રી હોય. ધમ વૃિ
ઉપરના વગ પૂરતી જ રહી ગઈ.
પછી ગાંધી આ યા. તેમણે પણ આ મો બના યા. કોચરબમાં, સાબરમતીમાં, વધામાં વગેરે અનેક જ યામાં. યાં ભગવાન તો ખરા
પણ કોઈ મૂિત ન હ. યાં ાથના તો ખરી પણ કોઈ કમકાંડ ન હ, કોઈ બાળભોગ કે રાજભોગ ન હ. યાં સોનાનાં િશખર કે છ પન
ગજની ધ ન હ. યાં તધન સાદાઈથી રહે નારા કાયકતાઓ, જ ે સતત સેવા વૃિ માં ર યા–પ યા રહે . યાં સમાજના છે ામાં છે ા
માણસને વેશ મળે. તેને અછૂ ત ન હ માનવ સમજવામાં આવે અને માનવતાનું ગૌરવ મળે. યાં મો ની બહુ મહ ા ન હ. સેવાની
મહ ા. “જનસેવા એ જ ભુસેવા”નું સૂ ગાજતું થયું. યાં કોઈ ગાદીપિત મહંત ન હ, ભંગી જ ેવાં સફાઈકામ કરનારા સેવકો રહે .
મહે નત કરીને પોતાનાં જ બનાવેલાં ડાં, બરછટ કપડાં પહે રે. આ મોનું પ બદલાઈ ગયું. અહ કોઈ િભ ુ, સાધુ, સા વી, વામી કે
વાિમની ન હ. અહ બધા સેવકો. સેવાને જ સવ ચ સાધના માનીને સેવા કરતા રહે . આ આ મ ાિ ત હતી. આ ગાંધીઆ મોએ
ધાિમક, સામાિજક, રાજકીય અને આિથક જબરદ ત કામો કયા. તેમની ઉપયોિગતા પરલોકલ ી ન હ, આ લોકલ ી રહી.
ગાંધી તો ગયા પણ એક મોટા િશ ય મૂકતા ગયા. તે હતા િવનોબા ભાવે. ગાંધી ગુજરાતી વાિણયા અને િવનોબા મહારાિ યન
ા ણ. િવનોબાએઓ ભૂદાન– વૃિ ચાલુ કરી. હ રો ન હ લાખો એકર જમીન દાનમાં લીધી અને ગરીબોમાં વહચી દીધી. મૂળ
હતો ગરીબોને વન આપવાનો. મો આપવો સરળ છે. બસ દી ા આપી દો, મો મળી ગયો. કારણ કે કોઈ ખાતરી કરવા જતું નથી.
વન આપવું જ અઘ ં છે. કારણ કે તેની ખાતરી મંગાય છે. ગરીબોને, કગ
ં ાળોને, િવધવાઓને, અનાથોને, વન આપવાનું કામ કોઈએ
ન કયુ. સૌએ મો જ મો ની વાતો કરી, ગાંધી –િવનોબાએ વનની વાતો કરી અને વનને સાધના બના યું. આ એક નવી

િવચારધારા હતી. તેમાં ઘણી ુ ટઓ હતી જ. તોપણ પેલા બધાની તુલનામાં ક યાણકારી હતી. તેની સફળતાનું ય માણ હતું.
અહ થી હ રોને નવું વન મળવા લા યું. કે જ ે માન– િત ા ભગવાં વ ોને મળતી હતી તે કદી ખાદી વ ોને ન મળી. કદાચ તેનું
કારણ બી જ પેઢી રાજકારણમાં ગળાબૂડ ડૂબી ગઈ તે હોય. વ નીચેનો માણસ પાછો હતો તેવો ને તેવો થઈ ગયો. ખાખી અને
ખાદી બંને બદનામ થવા લા યાં. પેલા આ મો બહુ ઝડપથી ઠડં ા પડી ગયા. વૃિ ઓ અટકી ગઈ. કેટલાકમાં તો કાગડા પણ ઊડવા
લા યા અને ન થવાનું થવા લા યું.
મને લાગે છે કે આનાં ણ કારણો હોઈ શકે. 1. આ આ મો ાનાં કે ન હતાં.
ામાં જ ે સાત ય રહે છે તે બી રીતે રહે તું નથી.
2. આ કે ોની ઘણી વૃિ ઓ સમયની સાથે અ તુત થતી ગઈ. સમયની સાથે જ ે પ રવતન લાવવું ઈએ તે ન લાવી શકાયું અને 3.
કાયકતાઓની પેઢીનો અ ત થઈ ગયો તે કહી શકાય. જ ે હોય તે, કેટલાંક વષ સુધી તો આ આ મોએ સારી સેવા વૃિ કરી જ
કહે વાય.
આ ‘સમ વય આ મ’ પણ કદાચ ઠડં ો પડી ગયો હોત પણ તેને મહે શભાઈ મ ા. અહ ના સંચાલક ારકોબા વષ થી આ મ સંભાળે
છે પણ પૂવ ક ું તેમ આ આ મો ાનાં કે ો ના હોવાથી નથી તો
રસ લેતી કે નથી કશી આવક થતી. આ મ કેમ ચલાવવો એ
જ મોટો
ર ા કરતો હોય છે. ગુજરાતથી મહે શભાઈ 27 વષ ઉપર બે લાખ િપયા લઈને આ યા અને દુ કાળિનવારણનું કાય શ
કયુ. આ મ ગરમ થયો, ધમધમતો થયો અને હવે તો િત વષ હ રો ઓપરે શન કરીને લોકોને દેખતા કરવાનું મહાન કાય થઈ ર ું
છે. તેથી આ મ દીપી ઊ ો છે.
હં ુ સમ વય આ મમાં બેઠો છુ ં અને દરદીઓની મોટી ભીડને ઈ ર ો છુ .ં વતી ગતી ગરીબી. ગુજરાતમાં પણ આવી ભીડ હોઈ
શકે. પણ આટલી બધી ગરીબી તો ન હોય. દરદીઓમાં મોટા ભાગે ભુંઈયા અથા મુશહર કોમના લોકો છે. ભારતમાં હ રો કોમો છે,
િબહારમાં તેથી પણ વધારે છે. ફરક એટલો કે બીજ ે હવે ધીરે ધીરે બધી કોમો િશિથલ થઈને એકબી ની ન ક આવી રહી છે, યારે
િબહારમાં બધી કોમો વધુ ઢ થઈને એકબી થી દૂર ખસી રહી છે. મુ ય કારણ તો રાજકારણ જ છે. અહ ની ઘણી કોમોએ પોત–
પોતાની સેના બનાવી દીધી છે. આ સેનાઓ પર પરમાં લડતી–ઝઘડતી રહે છે. અહ ગુજરાતની માફક મા વાણીની લડાઈ નથી થતી.
બધો રોક ડયો હસાબ બતાવી દેવાય છે. હા, અહ જ બુ અને મહાવીરે અ હંસાનો ઉપદેશ આ યો હતો પણ અહ તેમનો જરાય
ભાવ દેખાતો નથી.
મુશહર કોમને પણ સમજવા જ ેવી છે. આ લોકો વણકર, ચમાર કે ભંગી નથી તેમ છતાં તેમના કરતાં પણ વધુ દિલત છે. કારણ કે
આમનો મુ ય ખોરાક દર છે. ભૂખે મરતી આ
કાંઈ ન મળે તો દર ખાય છે. પછી તો દર જ તેમનો મુ ય ખોરાક થઈ ગયો
છે. િબલાડી જ ે કુશળતાથી દરને ઝડપી પાડે તે કુશળતાથી આ લોકો, અરે , તેમનું છોક ં પણ દરને ઝડપી પાડે છે, િબલાડી કદાચ
ચૂકી ય પણ આ લોકો ન ચૂક.ે જ ે દરો ભેગા થયા હોય તેને પછી અિ માં શેકે અને પછી ખાય. આમ જુ ઓ તો દરોનો નાશ
કરવામાં તેઓ મહ વનો ફાળો આપે છે. પણ તેમના યે તી ઘૃણા થવામાં આહાર પણ મહ વનો ભાગ ભજવે છે. આ લોકો મોિતયો
ઉતારવાને ‘આંખ કી સફાઈ’ બોલે છે. યહાં આંખ કી સફાઈ કરતે હ એવું બોલે છે. 62 વષની આઝાદી પછી પણ આ લોકોમાં બહુ
પ રવતન થયું નથી. મોટા ભાગે આ લોકો રામિવલાસ પાસવાનની પાટ ના સમથક મનાય છે. પાસવાનની કોમ પણ આ લોકોને મળતી છે.
પાસવાન એટલે પાસ નાખનાર, અથા પ ીઓને પકડનારા િશકારીઓ–પારધીઓ. કોમ અને રાજકીય પ ના કારણે આ લોકો યે
ઘૃણા હોવાથી થાિનક લોકો આ કાય મમાં રસ લેતા દેખાતા નથી. બધું જ ગુજરાતીઓ કરી ર ા છે. કેટલાક સાધુ–મુિનઓ આને
કુપા દાન માને છે. “સાલ કો મરને દેના ચા હયે.” આવું વલણ પણ ધરાવે છે.
સમ વય આ મવાળાએ એટલે કે ભણસાલી ટ ટે મા ચાર જ મ હનામાં ને ની મોટી હૉિ પટલ બાંધી દીધી છે. કારણ કે તો જ
સરકાર આ વૃિ ને મા યતા આપવા તૈયાર હતી. તેના એક મોટા હોલમાં ડૉ ટરોની િમ ટગ
ં થઈ. હં ુ પણ ગયો. સૌએ પોતપોતાનો
પ રચય આ યો. કેટલાક ણ–ચાર વષથી તો કેટલાક 10–20 વષ થી િનયિમત રીતે પોતાની વૃિ રોકીને અહ આવે છે અને સેવા કરે
છે. ડૉ ટરોમાં વીડનથી બે ડૉ ટર બહે નો પણ આવી છે તે છે ા ણ–ચાર વષથી આવતી થઈ છે. મ યારે ક ું કે મ વીડનની
મુલાકાત લીધી છે, યારે તે ખુશ થઈ. વીડન સમૃ , સુખી દેશ છે, તેનું ટા ડડ ઘ ં ચું છે જ ે રીતે અહ ઓપરે શનો થાય છે તેવી

ક પના પણ તેઓ ન કરી શકે. પણ બંને ખૂબ ેમથી સેવા કરે છે. એક બહે ન મા આવવા–જવાનું ભાડું લે છે. બાકી કાંઈ ન હ. િમ ટગ
ં
પૂરી થઈ. આ વષ અહ 31000 ઓપરે શનો થવાનાં છે. રોજનાં એક હ ર ઓપરે શનો. આજ ે પહે લો દવસ છે. અમે દીપ ગટા યો.
ભગવાનનો કોઈ ફોટો ન હતો. દીપ પોતે જ ભગવાન હતો. દીપને ગટાવવો, તેમાં વારંવાર તેલ પૂરવું. વા–વંટોળથી તેને બચાવવો, વાટ
સંકોરવી અને સતત ાક રાખવું એ સરળ કામ નથી. ઘણા દીપો ગટીને અકાળે બુઝાઈ જતા હોય છે. ગટેલા દીપને સતત ચાલુ
રાખે તેને વારસદાર કહે વાય. મા િમલકત મેળવે તે વારસદાર ન કહે વાય.
અમે કૅ પમાં થોડું મણ કયુ. ઉપર–ઉપરથી બધા િવભાગો યા. પછી સૌની સાથે જ યા. ી મહે શભાઈ સુરતથી એક િવશેષ
રસોઇયાને લઈ આ યા છે તે 500 ડૉ ટરો તથા કાયકતાઓ માટે નવી નવી રસોઈ બનાવે છે. રોજનાં ણેક હ ર દરદીઓ માટે જુ દું
રસોડું છે. યાં દાળ–ભાત–શીરો–પૂરી થઈ ર ાં છે. સૌ કોઈ પોત–પોતાની થાળીમાં ણ–ચાર ગુજરાતીઓ જમે તેટલું ભા ં લઈ જઈ
ર ા છે. આ
ભોજન નથી, મુશહરભોજન છે. સકડો વષ પછી આ લોકોને આવું ેમથી ભરપેટ ભોજન આપતું ય વા મ ું છે.
બાકી તો મતદાનના દવસોમાં આમની કમ
ં ત ઘણી વધી ય છે. પણ તે એકાદ દવસ પૂરતી જ. અમે હોટલે આ યા અને આરામ
કય .
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5. મહાબોિધિવહાર–1
અમે બપોરનો આરામ કરી લીધો. કુટવે કહો તો કુટવે પણ મને જ યા પછી એકાદ કલાક આરામની જ ર રહે છે. આરામ ન કરાય
તો કશું કામ ન થઈ શકે. હવે અમારે બોધગયાનું િસ મં દર વા જવાનું છે. અમારી સાથે મ ંદના ી મહે ભાઈ પટેલ પણ
ડાયા છે. મહે ભાઈ પણ છે ાં કેટલાંક વષ થી મહે શભાઈના રંગે રંગાયા છે. “ તુજ સંગે કોઈ વૈ ણવ ન થાયે તો તું વૈ ણવ
કાચો” એવું એક ભજન છે. કુસંગનો રંગ લાગે તો સુસંગનો કેમ ન લાગે? અનેક ઊથલ–પાથલ અને પછડાટો પછી મહે ભાઈ આ
માગ વ ા છે. કેટલાય ધંધા કયા અને છોડી દીધા, એમ કહો કે છોડી દેવા પ ા. હવે અમદાવાદમાં િબ ડરનું કામ કરે છે. તેમને પૈસો
કમાતાં આવડે છે. (જ ે સૌને નથી આવડતું) તેમને પૈસો વાપરતાં પણ આવડે છે (જ ે સૌને નથી આવડતું.) ી મહે શભાઈની માફક તેમને
પણ મં દરો–દેરાસરો બાંધવાં કે હોમ–હવન–ય ો–કમકાંડો વગેરેમાં રસ નથી. તેમને પણ ગરીબોની સેવામાં રસ છે.
“ વન અંજિલ થા , ભૂ યા કાજ ે ભોજન બન
તર યાનું નીર થા
દીનદુ:િખયાનાં આંસુ લોતાં અંતર કદી ના ધરા …”
મા ં .
આ સંદેશાએ તેમના મનમાં ઘર કરી લીધું છે.
હં ુ , મહે ભાઈ, શિ તિસંહ અને એક બી કાયકતાભાઈ એમ ચાર જણા બોિધસ વ મં દર વા નીક ા.
થોડો ઇિતહાસ ઈએ. યિ ત તથા ઘટનાને િ થર િસિ આપવામાં િનમાણકાય મહ વનો ભાગ ભજવે છે. બૌ –જ ૈનોએ ઘણાં
િનમાણકાય કયા છે. આપણે હ દુઓએ િનમાણકાયની જ યાએ ય ો કયા છે. જ ેની ભ મ પણ વા નથી મળતી. હા, હ પણ એ
વૃિ બંધ થઈ નથી.
બૌ ધમના દીપકને ખ ં તેલ સ ાટ અશોકે પૂયુ કહે વાય. અશોકે આ થાનમાં યાં બુ ને ાન થયું હતું તે બોિધવૃ ની ચારો તરફ
થમ િનમાણ કરા યું જ ેથી તેની ર ા થાય અને પૂ થાય. અશોકે એક હિ ત સંગમ પણ બનાવડા યો. યારે બુ ની િતમા–પૂ શ
થઈ ન હતી. ચૈ યવંદના ચાલતી હતી. બૌ ધમમાં હાથીનું બહુ મહ વ છે. હિ ત– તંભને કેટલાક લોકો ‘ગયાગજ’ પણ કહે છે.
અ યારે જ ે ભ ય બૌ મં દર છે તેને “બૌ િવહાર” કહે વાય છે. અશોકિનિમત થાનના ભ ાવશેષો ઉપર તેનું િનમાણ થયું છે. અહ 50
ફૂટ ચો તૂપ હતો તેની જ યાએ કુષાણવંશીય હુિવ ક રા એ ઈ.સ.ની બી શતા દીમાં આ ભ ય ાસાદનું િનમાણ કરા યું હતું.
ઈ. સ. 380માં આ મં દરમાં સોને મઢેલી મૂિત થાિપત થઈ. રાજવંશની ણ મ હલાઓએ આના િનમાણમાં મહ વનો ભાગ ભજ યો
હતો.
ઈ.સ. 388માં ીલંકાના મેઘવમા નામના રા એ અહ ભ ય સંઘારામ (િભ ુઓની રહે વાની જ યા) બના યો હતો, મેઘવમાએ
સમુ ગુ નામના ગુ વંશીય મહા તાપી રા પાસે અહ સંઘારામ બનાવવા ાથના કરી હતી.
ચીની યા ી ફા ાન અહ આ યો હતો, તેણે અહ બૌ ોના ણ સંઘારામો યા હતા. ફા ાન પછી 687માં યુ વાન વાંગ અહ આ યો
હતો. તેણે પણ યું હતું કે સંઘારામોમાં મહાયાની િભ ુઓની હ ર જ ેટલી સં યા રહે છે.
સ ાટ અશોકની રાજકુમારી સંઘિમ ાએ અહ થી બોિધવૃ ની શાખા લઈ જઈને ીલંકામાં લગાવી હતી. અશોકનો પુ મહે પણ
બૌ ધમના ચારમાં લાગી ગયો હતો. આ રીતે બૌ ધમ રા યા યથી સમુ પાર ગયો હતો.
બંગાળના પાલવંશીય રા ઓ અહ રાજ કરતા હતા. તેમના સમયમાં અહ સારો િવકાસ થયો. મહારા મહીપાલના સમયમાં અહ
ઘણી િતમાઓ તથા િનમાણકાય થયાં. િતબેટથી તીથયા ી ધમ વામી અહ આ યા હતા. ઈ.સ. 1234માં તેમણે યું કે બધું વેરાન થઈ
ગયું છે. હવે અહ મા ચાર જ િભ ુઓ રહે છે. તુક મુસલમાનોએ અહ આવીને બધું ન –
કરી ના યું છે. તેમના ભયના કારણે
આગળનો દરવા ચણી લીધો છે. લોકો ભાગી ગયા છે. ટોથી દરવા ચણી લઈને ઉપર લા ટર કરી દીધું છે. જ ેથી તુક અંદર ન

ય. તીક પમાં એક બુ મૂિત બહાર મૂકી છે.
યારે મગધનો રા બુ સેન હતો. તે પણ મુિ લમોના ભયથી જગલમાં
ચા યો ગયો હતો. મુિ લમો મહાિવ વંસકારી હતા. તે આંધીની
ં
માફક આવતા અને બધું ખેદાન–મેદાન કરી નાખતા. તેમને લૂંટ કરતાં તોડફોડ અને િવ વંસમાં ભારે રસ પડતો. મુિ લમોના ચા યા ગયા
પછી બુ સેન પાછા આ યા હતા. આમ વષ વીતતાં ગયાં. ઘણા સમય સુધી બૌ િવહારનો વહીવટ ીલંકાના બૌ ો પાસે ર ો.
તેરમી શતા દીમાં બમા ( યાંમાર)થી બૌ
ાળુઓ આ યા. તેમણે પૂરા િવહારનો ણ ાર કરા યો. આ ી વારનો ણ ાર હતો.
ચૌદમી શતા દીમાં ફરી વાર મુસલમાનોએ હુમલા કયા. બધું ખેદાન–મેદાન કરી ના યું.
ભારતમાં બૌ ધમનું પતન થયું. બૌ થાનો શૂ ય જ ેવાં થઈ ગયાં એટલે આ પૂ ં સંકુલ શૈવધમ –સનાતનધમ –શંકરા–આચાય ના
અનુયાયી િગ રનામા સં યાસીઓના હાથમાં ગયું. અહ મહે રની િતમા થમથી જ હતી. એટલે બુ અને િશવ બંનેનું સંયુ ત મં દર
થયું. ાચીનકાળમાં મુિ લમોએ જ ેટલાં મં દરો તોડીને યાં જ મિ જદો બનાવી છે તેમાં યાંય કશું સંયુ તપણે રહે વા દીધું નથી. પણ
હ દુઓએ આ મં દર તો ું ન હ પણ િશવ અને બુ નો મેળ કય છે. એ ઉપરથી સમ શકાશે કે કોણ સ હ થઈ શકે છે અને
કોણ નથી થઈ શકતા. 18મી શતા દીમાં મોગલ શાસકોએ આ સં યાસીઓને ‘તારિવહ’ નામનું ગામ ગીરમાં આ યું જ ેથી મઠનો ખચ
ચા યા કરે . આજ ે જ ે મહાિવહાર છે તે આ જ ગામમાં આવેલો છે. બૌ િવહારની ન ક જ શંકરમઠ અથવા સનાતનમઠ આવેલો છે.
જ ેણે વષ સુધી આ થાનનો વહીવટ કરી િશવ–બુ નો સમ વય કય હતો.
1811માં િમ. બુચનન હે િમ ટન અહ આ યા. તેમણે િવહારની ણ દશા ઈ. તેમણે વાઇસરોય કિનંઘમને તેનો ણ ાર કરવા િવનંતી
કરી. ઈ.સ. 1861માં કિનંઘમ અહ આ યો. તેણે િવહારની દુદશા ઈ. 1875માં બમાના રા એ ણ ાર શ કય . પણ સંતોષ દ
કામ ન થતું હોવાથી 1880માં કિનંઘમે આ કામ પોતાના હાથમાં લઈ લીધું અને બેગલરે ડો. રાજ ે લાલ િમ ની સહાયતાથી આ િવહારને
આજની િ થિતમાં નૂતન આકાર આ યો. આ રીતે આ થાન સતત પુન ા રત થતું ર ું છે.
વ ચેના િવપિ કાળમાં બોિધવૃ ગુમ થઈ ગયું હતું તેથી તેની તપાસ કરવા બમાના રા એ એક તજ ને અહ મોક યો. પણ તજ
બોિધવૃ ને શોધી શ યો ન હ. યારે અહ ઘનઘોર જગલ
ં થઈ ગયું હતું. ણ વષ પછી 1823માં બમાના રા એ ફરીથી એક માણસને
મોક યો. તે િ થર થયો. યારે અહ એક પણ બૌ ધમ રહે તો ન હતો. મં દર સં યાસીઓના હાથમાં હતું. મહંતને બૌ પ િતથી
પૂ પાઠ કરવાનું િશખવાડી પેલા ભાઈ િવદાય થયા. બૌ પૂ નો બધો ખચ બમાના રા ઉપાડતા હતા.
ઈ.સ. 1874માં બમાના રા એ યા ાળુઓ માટે ધમશાળા બંધાવી. આજ ે પણ આ ધમશાળા મઠને આધીન છે. કિનંઘમના િનદશનમાં
ણ ારનું કામ ચાલતું હતું યારે મજૂ રોની ભૂલથી બોિધવૃ પડી ગયું હતું. કિનંઘમે નવું વૃ લગાવી દીધું.

*

6. મહાબોિધિવહાર–2
પૂવ ક ું તેમ આ બૌ િવહાર ણશીણ અને ઉ ડ થઈ ગયો હતો યારે બમાના રા એ તેનો થોડો ઉ ાર કરાવી ન કના
સં યાસીમઠના મહંતને સેવાપૂ માટે સ પી દીધો હતો. એવું કહે વાય છે કે ઘણાં વષ પહે લાં એક બાવા રમતાફરતા અહ આ યા
હતા. લોકો તેમને ઘમંડીિગ ર કહે તા હતા. તેમણે આ િવહારની ન ક જ પોતાની કુ ટયા બનાવી હતી. તેનો િવકાસ થતો થતો આ મઠ
થયો હતો. ન ક જ ઘમંડી બાગ આવેલો છે. િગ રપરંપરામાં આગળ જતાં દ હીના બાદશાહ મહમૂદ શાહે આ મઠને બે ગામની
ગીર આપી હતી. ઘમંડીિગ રનો મઠ બહુ સમૃ થયો. બમાના રા એ િબહારમાં પૂ માટે બૌ આચાયની િનયુિ ત કરી દીધી.
રા ના અવસાન પછી તેનો પુ િથયો ગાદીએ આ યો. અં ે સાથે તેને અણબનાવ થયો. અં ે એ તેમને પકડીને ર નાિગ ર જ ેલમાં
પૂરી દીધા અને બૌ િવહારની પૂ ફરી પાછી મઠના સં યાસીઓને સ પી દીધી. (1886) યારથી બૌ િવહાર સં યાસી મઠને આધીન
આવી ગયો.
ીલંકાથી અનાગા રક ધમપાલ આ યા. તેમણે બોધગયામાં િવહારને સં યાસીમઠને આધીન ઈને દુ:ખ થયું. તેને મુ ત કરવાના કામે
લાગી ગયા. “મહાબોિધ સોસાયટી”ની થાપના કરી તેમણે િવહારને પાછા લેવાનું આંદોલન શ કયુ. સરકારે તેમને ધમશાળામાં બે
ઓરડા આ યા તથા પૂ રી તરીકે બૌ િભ ુને રાખવા દીધો. ધમપાલ
ીલંકાથી બોિધવૃ ની શાખા પાછી ભારત લા યા. આજ ે જ ે
બોિધવૃ છે તે લંકાથી આવેલી શાખાનું છે. ભારતથી સંઘિમ ા તેને ીલંકા લઈ ગઈ હતી અને ધમપાલ તેને પાછા લઈ આ યા.
સં યાસીમઠમાં હ રહરનાથ િગ ર નામના નવા મહંત આ યા. બૌ ો સાથે તેમનો મેળ ન યો. ઘણી વાર ઝઘડા થયા. કોટકચેરી થઈ.
અંતે કોટ આ િવહાર બૌ ોના છે તેવું હે ર કરી દીધું. એવામાં પાનથી ઓકાકોરા નામના બૌ િવ ાન આ યા. તેમણે ભારત– પાની
સંઘ બના યો, પણ અં ે ને આ વાત ગમી ન હ. તેમણે બધા બૌ ોને બૌ ગયાથી હટાવી દીધા. કારણ કે કોટનું એવું ફરમાન આ યું
હતું. અં ે હંમેશાં કોટ ારા કાયદેસર કામ કરે . પાન સાથે સારા સંબંધ ન હોવાથી તેઓ પાનીનો વેશ યો ય માનતા ન હતા.
તેમણે એક કિમટી બનાવી દીધી, જ ે િનણય કરે કે આ થાન કોનું છે. યારે લૉડ કઝન ભારતના વાઇસરોય હતા. આ કિમટીમાં ી
સુરે નાથ અને હર સાદ શા ી હતા. બંનેના મતો અલગ અલગ હતા. ીશા ી બૌ પ માં હતા યારે સુરે નાથ હ દુ તરફી મત
ધરાવતા હતા. ભારત સરકાર અથા અં ે એ સુરે નાથની વાત માનીને બધી સ ા મૂળ મહંતને સ પી દીધી. કોટમાં પણ મહંત તી
ગયા. જ ે બે ઓરડા બૌ ોને આ યા હતા તે પણ મહંતે લઈ લીધા. પૂરો િવહાર મહંત ના હાથમાં આવી ગયો. વરાજ ાિ પછી
1952માં આ િવહાર ફરીથી બૌ ધમ ેમી પં. નહે
વગેરેના ય નથી બૌ ધમ ઓને પાછો સ પાયો છે.
બૌ ો એમ માને છે કે આ િવહાર અમારો હતો અને છે. પણ હ દુઓએ તે હડપ કરી લીધો હતો. જરા િવચાર કરો કે યારે કોઈ
બૌ ધમ ર ો જ ન હતો, તેવી િ થિતમાં આ િવહારનું શું થાય? હ દુઓ એમ માને છે કે અમે બુ ને અવતારી ભગવાન માનીએ
છીએ, એટલે તે અમારા પણ ભગવાન છે. આજ ે પણ કોઈ પુરો હત યારે કોઈ કમકાંડ કરાવે છે યારે જ ે સંક પ કરાવે છે તેમાં
“બુ ાવતારે ” એમ બોલે છે. અથા અ યારે બુ ના અવતારનો સમય ચાલી ર ો છે. (સ
મ વ તરે , કિલયુગે, કિલ થમ ચરણે,
ભરતખંડ,ે આયાવત, બુ ાવતારે ફલાણા ફલાણા િવ મ સંવતે, માસે, િતિથએ વગેરે બોલે છે) એટલે બુ અમારા પણ ભગવાન છે.
એટલે આવા માિલકી િવનાના મં દર ઉપર અમે કબ કરીએ તો તે અમારા માટે યો ય જ કહે વાય. પણ માનો કે આવો કબ
હ દુઓની જ યાએ મુસલમાનોએ કય હોત તો શું થાત? શું મં દરમાં બુ િતમા રહે વા દેત? જ ે મં દર ઉપર મિ જદ થઈ ગઈ હોત
તો પાછા લેવાનો
ઉપાડી શકાત? ન હ. આ તો સા ં થયું કે િવહાર હ દુઓએ લઈ લીધો જ ેથી તેનું અિ ત વ રહી શ યું. ન હ તો
અિ ત વ જ સમા થઈ ત. હ દુઓ બૌ ોને પોતાના ભાઈ માને છે. બંનેનાં મૂળ અહ જ છે. તેમ છતાં ભાઈ–ભાઈ વ ચે કોઈ વાર
િવરોધ કે ખટરાગ થાય તેમ થતો ર ો હોય તો તેથી ડાંગે માયા પાણી જુ દાં થઈ જતાં નથી. એ હ દુઓ જ હતા. જ ેમણે બૌ ધમચ ને
રા ીય વજમાં થાન આ યું. એ હ દુરા ીય િસંબોલ બના યું. ખરે ખર તો આઝાદી પછી દેશી સરકારે બુ અને બૌ ધમ યે ઘણી
સહાનુભૂિત બતાવી છે.

આજ ે બૌ િવહારનું સંચાલન બૌ ો કરતા હોય તો તેનું કારણ સરકારી સહાનુભૂિત પણ છે. પા ક તાનમાં ઘણાં બૌ થાનકો રહી ગયાં
છે. યાં કેવી દશા છે? અરે અફઘાિન તાનના બાિમયાન ે માં િવ િસ બુ
િતમાઓનો નાશ તોપોના ગોળા મારીને યાંની
તાલીબાની સરકારે કરાવી ના યો છે. આઝાદ કા મીરમાં આજ ે પણ એક થાનમાં તિવ ત કરે લી બુ િતમાની પાસે પ થરોના
ટુકડાનો ઢગલો પ ો છે. િનયમ એવો છે કે આવતો–જતો માણસ આ િતમાને પ થરો મારે જ ેથી બુતપર તી તરફ ઘૃણા થાય.
હ દુઓએ આવું તો નથી કયુ ને? િમલકતના ઝઘડા તો હ દુ– હ દુઓ, બૌ –બૌ વ ચે, જ ૈન–જ ૈન વ ચે આજ ે પણ થયા કરે છે, તે
તો ચા યા કરવાના પણ કેટલાક બૌ િવ ાનો બૌ ોમાં હ દુિવરોધી વાતાવરણ જ માવે છે. હ દુઓ ણે કે બૌ ોના શ ુઓ જ હોય
તેવું િચ ણ કરે છે તે યો ય ન કહે વાય, જ ર છે બંને વ ચે મેળ–મેળાપ વધારવાની. બુ ને હ દુઓ િવ નો અવતાર માનતા હોય
તો બૌ ોને કોઈ વાંધો ન હોવો ઈએ. બુ ને દુ મન તો નથી માનતા ને? ઊલટાનું ખુશ થવું ઈએ કે િ વેણી ( હ દુ–બૌ અને જ ૈન)
એકબી ની ઘણી ન ક આવે છે. આ િવહારમાં બૌ ોની તુલનામાં હ દુતીથયા ીઓ જ વધારે દેખાય છે. બધાં
ાથી વંદન કરે છે.
હવે તો મેળ કરવાનો સમય છે. શ ુતા વધારવાનો ન હ. તે સૌએ સમજવાની જ ર છે.
એક મુ ો સમજવો ઈએ કે યારે કોઈ બૌ આ િવહારને સાચવનારો ન હતો યારે હ દુઓએ તેનો કબ કરી, હતો તેવો જ રહે વા
દીધો છે. મુિ લમોએ તો હ રો મં દરોને જબરદ તી પડાવીને િવ વંસ કરીને તે જ યાએ મિ જદો બનાવી દીધી છે. તેવું તો નથી કયુ
ને? વૅ યુમ જ ેવી િ થિતમાં તો આડોશ–પાડોશવાળા કબ કરી જ લેતા હોય છે. આવા કબ નું હં ુ સમથન નથી કરતો પણ
વા તિવકતા બતાવું છુ .ં પા ક તાનમાં હ રો ગુફાઓ, તૂપો વગેરેનું નામોિનશાન નથી રહે વા દીધું. કોણ પાછુ ં માગશે? કોણ પાછુ ં
આપશે? અને ધમ ની તો ચડતી–પડતી થયા જ કરતી હોય છે.
કદાચ આવું જ કાંઈક દેશના ભાગલા વખતે કરાંચીમાં બ યું હતું. યાં ભ ય વામીનારાયણ મં દર હતું. બધા હ દુઓ વ બચાવીને
ભાગી ર ા હતા. એક પણ હ દુ ર ો ન હતો યારે મં દરના વહીવટદારોએ ભગવાનની મૂિતઓ લઈને િવમાનમાં ભાગતાં પહે લાં પૂ ં
મં દર આજુ બાજુ રહે તા મુિ લમોને જ ે વામીનારાયણ ધમ પણ માનતા હતા. તેમને સ પી દીધું હતું. આજ ે પણ આ મં દરનો કબ
તેમના હાથમાં છે. કરાંચીના બચી ગયેલાં થોડાં જ મં દરોમાં આપ ં એક મં દર બચી શ યું છે.
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7. મહાબોિધિવહાર–3
મહાબોિધિવહાર સંબંધી થોડી વાતો ણીએ. આ િવહાર 180 ફૂટ ચાઈ ધરાવે છે. તેનો નીચેનો ભાગ લગભગ 50 ફૂટ પહોળો છે.
િવહાર િપરાિમડ જ ેવો છે. મં દરની ચારે તરફ મં દર જ ેવા જ ચાર િમનારા છે. મં દર વાદળી ટોથી બનાવાયું છે. તેના ઉપર લેપ–
લા ટર કયુ છે. વેશ ારની પાસે બે મોટા ગોખલા છે. જ ેમાં બુ િતમાઓ છે. અંદર ગભગૃહમાં બુ ની ભ ય િતમા છે. જ ેના ઉપર
સોનાનો લેપ ચઢાવેલો છે. મં દરના બીજ ે માળે જવાનો ર તો–સીડીઓ છે. ચાર િમનારોમાં બેમાં બોિધસ વની િતમાઓ છે. યારે
બી બેમાં બુ ની િતમાઓ છે. મં દરને િવશાળ દિ ણા પણ છે. અમે યારે દિ ણા કરતા હતા યારે દેશ–િવદેશના સકડો
ભ તો પૂ પાઠ કરી ર ા હતા. ઘણા તો વારંવાર લાંબા દંડવ ણામ એકની એક જ યાએ કરતા હતા. તેમનાં ઢ ચણ વગેરે છોલાઈ
ન ય તે માટે િવશેષ ગાદીની યવ થા કરવામાં આવી હતી. દિ ણામાં જ ેમ બધાં મં દરોમાં હોય છે તેમ અનેક બુ અને
બોિધસ વોની િતમાઓ થાિપત થયેલી છે.
બૌ લોકોની એવી મા યતા છે કે મં દરમાં ભગવાનની જ ે મુ ય િતમા છે તેને ખં ડત કરવા માટે એક આ ા તા મુસલમાને હાર કરવા
ય ન કય હતો પણ તેને િતમા એટલી બધી િવકરાળ દેખાવા લાગી કે તે તરત જ ભાગી છૂ ો હતો. આ િતમા ઈ.સ. 380માં
થાિપત કરી હતી. તેના ઉપર સોનાનું પત ં ચઢાવેલું છે. તેનાં દશન માટે િવ ભરના યા ાળુઓ અહ આવે છે.
અ યારે મં દરની યવ થા આઠ ટ ટીઓ કરે છે. જ ેમાં ચાર બુિ ટ અને ચાર હ દુઓ હોય છે. ટ ટનો અ ય ગયા િજ ાનો
કલે ટર હોય છે. કલે ટર પદથી હોવાથી ઘણી વાર િબનબૌ અને િબન હ દુ પણ હોઈ શકે છે.
મં દરમાં વેશ એક ખાડામાં વેશ જ ેવો છે. 15–20 ફૂટ નીચે ધરાતલથી મં દર પ રસર શ થાય છે. 180 ફૂટ ચું મં દર કોઈ
ટેકરા ઉપર હોત તો ઘ ં ચું લાગત. પણ તે સામા ય ધરાતલથી 15–20 ફૂટ નીચું લાગે છે. અમે પગિથયાં ઊતરીને મુ ય મં દર
તરફ ચા યા. પ રસરમાં બુ ની િતમાની આગળ િશવિલંગ પણ છે. પણ િશવિલંગ ધરતી બરાબર છે. ઉપર નથી. થોડી શંકા થાય છે કે
આવું કેમ? એવું મનાય છે કે સ ાટ અશોકે પહે લાં અહ 30 ફૂટ ચો તૂપ બના યો હતો. તે પછી સ ાટ સમુ ગુ ે 45 મીટર વધુ
ચાઈ કરી અથા 52 મીટર ચાઈ થઈ ગઈ. યાદ રહે કે સમુ ગુ બૌ ધમ ન હતો. અહ મહાિવ વંસક મહમદ બિ તયાર
ે ી મૂિતને ફકી દીધી હતી. કાળા તરમાં બધું દટાઈ ગયું, પછી
આ યો હતો. તેણે બુ િતમાના હાથપગ વગેરે બધું તોડી ના યું હતું. તૂટલ
લૉડ કિનંઘમે પુરાત વ િવભાગ ારા ખોદકામ કરા યું તો તેમાંથી મૂિતસ હત આ બધું મળી આ યું હતું. અમે ગાઇડ સાથે ચાલી ર ા
છીએ અને ગાઇડ બધું સમ વી ર ો છે.
અમે બોિધવૃ આગળ ઊભા છીએ. આ વૃ કેટલી વાર ન થયું અને કેટલી વાર નવું રોપાયું. બોિધવૃ નો પણ ઇિતહાસ છે. બુ ની
વારંવારની અનુપિ થિતથી િભ ુવગ દુ:ખી થતો હતો. તે વધુ સમય ાવ તી નગરીમાં રહે તા હતા. બુ ે આનંદને ક ું કે “આનંદ,
બોધગયામાં રહે લું જ ે બોિધવૃ છે તેની શાખા અહ ાવ તી નગરીમાં રોપી દો. મારી અનુપિ થિતમાં લોકો તેનાં દશન–પૂજન કરશે”
આનંદે બોધગયાથી શાખા લાવીને ાવ તીમાં રોપી હતી. અ યારે જ ે વૃ છે પીપળાનું તે ીલંકાથી પાછુ ં આવેલું છે.
એવું કહે વાય છે કે જ ે વૃ ની નીચે બેસીને બુ ને ાન ા થયું હતું તેને અશોકની મહારાણી િત યરિ તાએ આગ લગાડીને ન કરી
ના યું હતું. કાદચ તે બૌ ધમને ન માનતી હોય, િવરોધી હોય.
ફરી બંગાળના રા અશોકે આ બોિધવૃ ને કપાવી ના યું હતું. તેને તો તેનાં મૂળ પણ ખોદાવી ના યાં હતાં. રા પૂરણવમાએ આ
થાન ઉપર ફરીથી નવું બોિધવૃ અથા પીપળાનું રોપણ કયુ હતું. હષવધનના સમયમાં આ વૃ અને ધમ થાનનું પૂ ં ર ણ કરવામાં
આ યું. લૉડ કિનંઘમના સમયમાં પુરાત વ િવભાગ ારા થતા ખોદકામમાં આ વૃ ઊખડી ગયું હતું તેથી કિનંઘમે પોતાના હાથે નવું વૃ
રો યું હતું. જ ે આજ ે પણ છે. આજ ે જ ે વૃ છે તે લંકાના અનાગા રક ધમપાલ
ારા ીલંકાથી લાવેલી શાખાનું છે. અમે વૃ
ઈ
ર ા છીએ. બુ ે, બૌ ધમ સાથે આ વૃ ે પણ કેટલી બધી તડકી–છાયા ઈ છે! વૃ ની ચારે તરફ િવદેશી સાધકો સાધના કરી ર ા છે.
બુ પણ કારા તરથી વૃ પૂ ને મા યતા આપી હતી. આ ચોથું વૃ છે. વૃ ની શાખાની માફક બૌ ધમની શાખાઓ પણ િવદેશોમાં

રોપાતી અને ફે લાતી રહી. અ યારનું વૃ 125 વષ જૂ નું છે. અમે િવશાળ દિ ણા–પથમાં ફરી ર ા છીએ. બધી જ યાએ સકડો લોકો
સાધના કરી ર ા છે. ખાસ કરીને દંડવ કરતા સાધકો ખાસ યાન ખચે છે. રોજના સકડો દંડવ કરવાનું ત લઈને આ લોકો મં ો
બોલતાં–બોલતાં વારંવાર દંડવ કરી ર ા છે. ધમ થાનો
ાથી શોભતાં હોય છે અને
ાને તક–િવતક કે દલીલો નથી સોહાતી.
ા એટલે ા. બધાના ચહે રા ાના તેજથી દીપી ર ા છે.
આ અિનમેષ તૂપ છે. અહ સાત દવસ સુધી બુ પલક માયા િવના યાનમાં બેસી ર ા હતા. કુદરતી યવ થા છે કે થોડી જ સેક ડ
પછી પલક નીચે પડે છે. ટીપું પાણી બહાર નીકળે છે. આંખ ધોવાય છે અને આંખના ખૂણામાં આવેલા િછ થી ધોવાયેલું પાણી નાકમાં
ચા યું ય છે. િન ા િસવાય, ગૃત અવ થામાં આ યા સતત થયા કરે છે. તેથી આંખ વ છ રહે છે પણ બુ વ ા કયા પછી
બુ અહ સાત દવસ–રાત અિનમેષ રીતે યાન લગાવીને બેઠા હતા. બેઠા બેઠા એકીટશે તે બોિધવૃ ને તા ર ા.
આ કમળનાં િશ પો છે. કહે વાય છે કે બુિ ધ વની ાિ પછી ીજુ ં સ ાહ બુ ે અહ િવતા યું હતું. પછી તે ચા યા યારે તેમને પગ
મૂકવા માટે કમળપુ પો ઊગી નીક ાં હતાં. તેના ઉપર પગ મૂકીને બુ આગળ ગયા હતા. સ ાટ અશોકે આ ઘટનાને થાયી બનાવવા
પ થરમાંથી કમળો બનાવીને અહ મૂ યાં છે.
ાળુઓ મોટી સં યામાં ઉ ચ વરે મં ો બોલતાં બોલતાં પ ર મા કરી ર ાં છે. અમે પણ તેમાં ડાયા છીએ. બોિધવૃ ની શાખાઓ
પડી ન ય તે માટે જ યા જ યાએ ટેકા મૂ યા છે.
રા કિન કના સમયમાં બૌ િવ ાનોની મોટી સભા ભરાઈ હતી. સભાના અંતે બૌ ધમ બે ભાગમાં વહચાઈ ગયો હતો. મહાયાન અને
હીનયાન. મહાયાનવાળા બુ ને ભગવાન માનતા હતા યારે હીનયાનવાળા બુ ને મહા મા માનતા હતા. આવું ગાઇડનું કથન છે. જ ે હોય
તે પણ મને એક વાત બહુ ગમી છે. ચોવીસ અવતાર, ચોવીસ તીથકરની માફક બુ પણ ચોવીસ થયા તેવું મનાય છે. તેમ છતાં બધા
બૌ સં દાયોમાં એક મા શા યમુિન િસ ાથ બુ ની જ સવ ચ મા યતા રહી છે. બી કોઈની ભેળસેળ થઈ નથી. જ ૈનો ચોવીસે
ચોવીસ તીથકરોને જુ દાં જુ દાં માને છે અને જુ દાં જુ દાં પૂજ ે છે. પણ બૌ ો મા એક જ બુ ને માને છે અને પૂજ ે છે તેથી ધમમાં અને
ઉપાસનામાં વધુ ઢ એકરસતા રહી છે.
બુ વ ાિ પછી ચોથું સ ાહ બુ ે અહ િવતા યું હતું. તે સમયે તેમના દેહમાંથી પાંચ રંગની યોિત ગટી હતી. આ પાંચ રંગોથી
બૌ વજ બનાવાયો છે. આ રંગોનું લોકો જુ દું જુ દું અથઘટન કરે છે.
આ દરવા સ ાટ અશોકે બનાવરા યો હતો. આ રે િલંગ પણ જૂ ની છે. ઈ.સ. પૂવની મનાય છે. એક વાત િનિ ત છે કે જ ે થાપ યો
પ થરોમાંથી થાય છે તે સદીઓ સુધી ટકી રહે છે. ભારતમાં મુિ લમોએ જ ે િવ વંસ કય ને એ ન કય હોત તો ભારત પાસે એટલાં બધાં
થાપ યો હોત કે િવ તેને વા ઊમટી પ ું હોત. પણ િવધમ આ ા તા બબર હતા અને તેમણે મહાિવ વંસ કરી ના યો હતો.
ગાઇડનું કહે વું છે કે પહે લાં બુ નાં પગલાંની પૂ થતી હતી. પછી ચૈ યવંદના થતી હતી. લગભગ ચતુથશતા દીથી બુ ની િતમા–પૂ
શ થઈ મનાય છે. અમે જુ દાં જુ દાં સંગિચ ો ઈ ર ા છીએ. આ પાંડવમં દર છે. આમાં પાંડવોની મૂિતઓ છે તેવું મનાય છે. અને
આ િશવાલય છે. યારે આ િવહાર સં યાસીઓના હાથમાં હતો યારે મહંત ચૈત યિગ ર
લીન થયા હતા. તેમના પાિથવ શરીરને
અહ ભૂિમદાહ કરાયો હતો. રવાજ માણે તે સમાિધમાં આ િશવલંિગ થાિપત કરાયું છે. ા ણો પાઠ–પૂ કરી ર ા છે. આ
જ યાએ બુ ે સાતમું સ ાહ યાનમાં િવતા યું હતું. યાપારીઓએ તેમની પૂ કરી હતી. તે સમયમાં મા બે જ શરણ વા ય હતાં:
બુ શ
ં રણં ગ છાિમ
ધ મંશરણં ગ છાિમ
ીજુ ં વા ય એક હ ર વષ પછી અથા પાંચમી શતા દીમાં વારાણસીમાં સંઘની થાપના થઈ યારે “સંઘંશરણં ગ છાિમ” ચિલત
થયું. સંઘ ારા ધમ યવ થા ઉપર િનયં ણ થયું. આવો સંઘ હ દુઓ કદી ન કરી શ યા. તેથી તે વેરિવખેર ર ા. આજ ે પણ આવી જ
દશા છે.
“બુ શ
ં રણં ગ છાિમ” વા યથી યિ તપૂ તો થઈ પણ તેના કારણે મા એક જ યિ તમાં સૌ ડાયેલા પણ ર ા. આવી એક જ
યિ ત હ દુઓ કે જ ૈનો પાસે નથી. આવી એકતા માટેનાં પણ િનિ ત કારણો હોય છે. એક વાત સમજવા જ ેવી છે કે જ ૈનો પાસે ભલે

ચોવીસ તીથકરો હોય પણ તેઓ કદી કોણ નાના કે કોણ મોટા તે માટે લ ા–ઝઘ ા નથી. મોટા ભાગનાં તીથ થાનોમાં બધાનો સમાવેશ
થયેલો વા મળે છે. આ સારી વાત કહે વાય. આપણે આવું કરી શ યા નથી. આજ ે કેટલાક બી ભગવાનનું નામ પણ નથી લેતા,
પોતાના જ ખરા છે, બી ડમી છે કે પછી નાના છે આવો મ સેવી ર ા છે.
આ જ યાએ બુ ે પોતાના વાળ અને નખ કાપીને પેલા બે યાપારીઓને આ યા હતા. તેમણે બમા જઈને બુ નો ચાર કય હતો. બુ નાં
જુ દાં–જુ દાં અંગો ઉપર તૂપો બ યા છે. જ ેમાં નખ, વાળ, અિ થ વગેરે છે.
આ ા તા મહમદ બિ તયાર (િખલ )એ જ ે મુ ય િતમાના ટુકડે–ટુકડા કરી ના યા હતા તે આ રહી. આ ચૈ યને પણ તેણે તોડી
નાખેલું. આ અશોક તંભ છે. 30 ફૂટ ચો એક જ પ થરથી બનેલો આ તંભ, ખં ડત પમાં અહ ઊભો છે. તેના માથા ઉપર
અશોકચ હતું. મહમદે આ તંભને પણ તોડી ના યો હતો. અશોકચ અને િસંહો આપ ં રા ીય તીક થઈ ગયાં છે. અશોકે આવા
કુલ 27 તંભો બનાવડા યા હતા. અને જુ દી જુ દી જ યાએ થાિપત કરા યા હતા. જ ેમાં િગરનાર પણ ખરો.
આ બુ તળાવ છે. જૂ નું નામ મુચિલંબ તળાવ હતું. બુ વની ાિ પછી એક સ ાહ સુધી બુ ે અહ સાધના કરી હતી. તે સમયે
ચંડ આંધી–તૂફાન અને વષા આવવા માં ાં હતાં યારે એક નાગરાજ ે તળાવમાંથી ગટ થઈને બુ ઉપર ફે ણ ફે લાવી બુ ની ર ા
કરી હતી તેવી મા યતા છે. ચમ કારો િવના ધમકથાઓ હોતી નથી. કદાચ હોય તો તે બરાબર મતી નથી. એટલે લગભગ બધા
ધમ માં ચમ કાર–કથાઓ તો હોય જ છે. આ તળાવમાં ઘણી માછલીઓ છે. લોકો તેને મમરા વગેરે ખવડાવે છે. અમારો ગાઇડ
શાકલિ પીય ા ણ છે. તેનું કહે વું છે કે અ યારે ગયામાં કોઈ બૌ ધમ રહે તો નથી. બધા હ દુ–મુિ લમો વગેરે છે. િવદેશથી લોકો
આવે છે અને રહે છે. મારી સાથે મહે પટેલ પણ છે. અમે મં દર ઈને િવદાય થયા. બહાર ઘણી લારીઓમાં ખાવા–પીવાની ચી
વેચાય છે. અહ બે હ રથી પણ વધુ બૌ િભ ુઓ રહે છે. તેમના િવશે અમારા ડાઇવરનો અનુભવ સારો નથી. તે વષ થી અહ
કૅ પમાં આવે છે અને છ–છ મ હના રહે છે. તેનું કહે વું છે કે આ િભ ુઓ લારીઓ ઉપર નોનવેજ ખુ ે આમ ખાતા હોય છે વગેરે. મ
તેને સમ યું કે તેમના યાં આવો ખોરાક મા ય છે. એટલે ઘૃણા ન કરવી.
ાનું ે થોડું દૂરથી સા ં લાગે અને ેમનું ે વધુમાં
વધુ ન કથી સા ં લાગે.
ાના ે ની બહુ ન ક ગયા તો
ા કદાચ હચમચી ઊઠે. કારણ કે આપણી અપે ાઓ ઘણી વધુ
હોય છે. આપણે માણસમાં દ યતાનો આરોપ કરીએ છીએ. યારે ખરે ખર તો તે માણસ જ હોય છે. તેનું માણસપ ં દ યતાના
આડબ
ં રમાં ઢકં ાયેલું રહે છે. પણ યારે તે આવરણ દૂર થાય છે યારે મા માણસને આપણે વીકારી નથી શકતા. મ ક ું કે મા
અહ જ ન હ, તમે હર ારમાં કે પાલીતાણામાં ગમે યાં રહો, આવા જ અનુભવો થશે. કારણ કે માણસ એ માણસ જ છે, તે કદી
ભગવાન નથી હોતો. આપણે ભગવાન બનાવીએ છીએ અને પછી તેને ઢાંકતા રહીએ છીએ. ેમ દૂરથી ન હ સારો; ન કથી સારો.
લાગણીઓ ઊભરાય છે અને શમે છે. ઊભરાયેલી લાગણીઓ આ ાદ આપે છે. સામી યથી આવા ઊભરા આ યા કરે અને દૂરથી
કદાચ શમી ય એટલે સામી ય સા ં .
હવે અમે અહ બનાવેલા જુ દાં જુ દાં બૌ મં દરોમાં દશન કરી ર ા છીએ. અહ જુ દાં જુ દાં દેશોનાં 27 ભ ય મં દરો છે. જ ેની પાસે
પૂરતો સમય હોય તેમણે જ ર વા જવું. મુ ય મં દર તો અમે જ ે યું તે મહાબોિધિવહાર છે. જ ેમાં સુ તાકુટી, કુશાધાસિવહાર,
િવશાલ બુ િતમા, થાઇબુ િવહાર, બમ બુ િવહાર, પાની બુ િવહાર, બી પણ, િત બતી બુ િવહાર, કરમ પા બુ િવહાર, ભૂટાની
બુ િવહાર, ચીની બુ િવહાર, િવયતનામી બુ િવહાર, કો રયા બુ િવહાર, બાં લાદેશ બુ િવહાર, તાઇવાન બુ િવહાર, નેપાલ
બુ િવહાર, તમાંગ બુ િવહાર, વગેરે મુ ય છે. બધામાં એક તો વ છતા સારી હોય છે. કારણ કે બુ પૂ માં દૂધ–દહ વગેરે સામ ી
વપરાતી નથી. કોઈ િભખારી કે પં ા વગેરે હોતા નથી. યાંય કોઈ ટ કટ નથી. કોઈ ભાવતાલ લખેલા નથી હોતા. શાંિત શાંિત અને
શાંિત. આપણે પણ આવાં ધમ થાનો બનાવીએ તો જ ર બનાવી શકાય.
ડાઇવરનું કથન છે કે કેટલાક દેશી િબહારીઓ કે મહારા ીયનો પણ િભ ુ થયા છે. તેમાંના કેટલાક િવદેશી યા ીઓ પાસેથી િવદેશી મુ ા
મેળવવા ય નો કરતા રહે છે. હવે રાત પડી ગઈ છે. જમી ને ઉતારે પહ ચી ગયા અને સૂઈ ગયા.
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8. બુ અને બૌ ધમ
ભગવાન બુ િવશે થોડી વાતો ણીએ:
1. કિપલવ તુનગરીમાં શુ ોદન નામના શા યવંશી રા રાજ કરતા હતા. શા યવંશ સૂયવંશની જ એક શાખા મનાય છે.
2. શુ ોદનને બે રાણીઓ હતી. મહામાયા અને
વતી, પણ કોઈ સંતાન ન હતું.
3. રાણી મહામાયાને વ ન આ યું કે એક અ યંત કાશમય તારો તેના ઉદરમાં વેશી ગયો. વ નો પણ સૂચક હોય છે. તે જ દવસે
મહામાયા ગભવતી થઈ. સંતાન િવનાની મોટી મરની ીઓ રાત– દવસ પુ ઝંખનામાં રહે લી હોય છે તેથી આવાં વ નો આવે તેવું
બને પણ સાથેસાથે ગભધારણ પણ થાય યારે તે દૈવી ચમ કાર થઈ ય.
4. ગભના પૂરા માસ હતા અને તે સૂિત માટે પોતાના િપતાના યાં જઈ રહી હતી યાં લુ બીની નામના વનમાં તે વૃ ની ડાળ પકડીને
ઊભી હતી યાં જ તેને ઊભાં ઊભાં જ સૂિત થઈ ગઈ. જ મેલો બાળક દ ય હતો. જ મતાં જ તે સાત ડગલાં ચા યો, તેના યેક
પગલે કમળનું ફૂલ ખીલી ઊ ું. ધાિમક મહાપુ ષોનાં વન માહા યથી ભરે લાં હોય છે. જ મેલા બાળકનું નામ િસ ાથ રખાયું.
5. થોડા જ દવસોમાં મહામાયાનું અવસાન થઈ ગયું. એટલે િસ ાથનું ભરણ–પોષણ બી રાણી
વતીએ કરવા માં ું. શુ ોદન
અને
વતીને આ એકમા રાજકુમાર હતો. બચપણથી જ તેની િચ યાન તરફ હતી. તેની િચ અને વૃિ થી રા –રાણી િચંિતત
રહે વા લા યાં.
6. એક વાર રા એ અશોકો સવ ગોઠ યો, જ ેમાં અનેક રાજકુમારીઓ આવી હતી. સૌને િવદાય વખતે િસ ાથના હાથે ઉપહાર અપા યા.
િવદાય કદી ખાલી હાથે ન કરાય. બધી રાજકુમારીઓ પછી સૌથી છે ી ગોપા (યશોધરા) િવદાય લેવા આવી િસ ાથ તેને પોતાના
ગળાનો હાર પહે રાવી દીધો. મહારા િસ ાથની પસંદગી સમ ગયા. યુવાન પુ –પુ ીઓનાં લ તેમની િચ અને પસંદગી
યા
િવના કરવાં ન ઈએ. વગર પસંદગીએ કે િવ પસંદગીએ લ કરવામાં આવે તો વરવધૂ સુખી ન થાય.
7. યુવાવ થામાં િસ ાથમાં રાજકુમારના બધા જ ગુણો ખીલી ઊ ા. ઘોડેસવારી, તલવાર, કુ તી, ધનુિવ ા વગેરે બધા ગુણો પૂરેપૂરા
ખીલી ઊ ા. ગુણો જ મ ત અને ઘડતરથી આવતા હોય છે. એમ પણ કહે વાય કે ગુણો જ મ ત હોય છે અને ઘડતરથી
યાકુશળતા આવતી હોય છે. આ બંને હોય તો જ કોઈ યો ય રાજકુમાર થઈ શકે.
8. િસ ાથનું પરા મ અને કાયકુશળતા ઈને યશોધરાએ તેમને વરમાળા પહે રાવી દીધી. ાચીનકાળમાં આવો વયંવર થતો, ક યાને
વર પસંદ કરવાની છૂ ટ રહે તી, પણ તે િનિ ત મયાદામાં. િસ ાથ અને યશોધરા બંને પિત–પ ની બની ગયાં. અિ ની સા ીએ વડીલોની
વ ચે િસ ાથ યશોધરાનું પાિણ હણ કયુ. વનભરના સાથી થવાનું વચન આ યું અને લીધું. બને યાં સુધી યુવાનોએ િવિધપૂવક
વડીલોની સંમિતથી લ ો કરવાં. ન છૂ ટકે જ ભાગી જવાનો ર તો લેવો.
9. રા શુ ોદને યોિતષીઓ પાસે જ મપિ કા બનાવડાવી. જ ેમાં લ યું હતું કે આ મહાન ચ વત રા થશે અથવા એવો જ ચ વત
સં યાસી થશે. પોતાનો પુ સં યાસી થાય તેવું રા ને ગ યું ન હ. સં યાસનું મૂળ વૈરા ય છે અને વૈરા યનું ેરક ત વ દુ:ખ–વેદના–
આઘાત છે. તેનાથી કુમારને બચાવવા બધા ય નો થવા લા યા. યેક યિ ત પોતાની મતા–અ મતાની કુડં ળી લઈને જ મતી હોય
છે. તેને જ કદાચ િવધાતાના લેખ કહે વાતા હશે. સોનું પેદા નથી કરાતું. દાગીનો બનાવાય છે. દાગીનો પુુ ષાથ છે. પણ સોનું હોય તો જ
દાગીનો થાય. સોનું િવધાતા છે.
10. દશેરાના દવસે કુમાર નગરચયા કરવા નીક ો. તેણે રોગી, વૃ અને મૃતકને યાં. તે થથરી ગયો. અરે રે, આવો સંસાર! મારે પણ
આવા રોગી થવું પડશે? મારે પણ આવા વાંકા વળી ગયેલા વૃ થવું પડશે! મારે પણ મરી જવું પડશે? ના–ના–ના મારે આવું વન
ઈતું નથી. મારે અમર વ ઈએ છે. વૈરા યનું બીજ રોપાઈ ગયું. આ ભય અને આઘાતથી થયેલો વૈરા ય હતો.
11. વૈરા યનું પ રણામ યાગ જ હોય. િસ ાથને અમર વની લગની એટલી બળ હતી કે તેણે રા ે સૂતેલી પોતાની પ ની યશોધરા અને
પુ રાહુલને ભરિન ામાં રાખીને મહાિભિન મણ કયુ અથા ગૃહ યાગ કરી દીધો. અહ થી પ ની યાગનો આદશ ઊભો થયેો.

12. ક થક નામના પોતાના ઘોડા ઉપર સવાર થઈને પોતાના નોકર છ દકને સાથે લઈને કુમાર ચાલી નીક ો. તે દવસે સૌની િવદાય
લઈને ગૃહ યાગ કરે તો રા –રાણી
, યશોધરા વગેરે જવા ના દે. શા મયાદા પણ આડે આવે. કારણ કે યુવાન પ ની અને નાના
બાળકનો યાગ કરવાનું શા સમથન ન આપે. એટલે ચુપચાપ િવદાય થવાનું જ યો ય લા યું હશે. કેટલીક વાર મહા ાિ માટે અ પ
હાિન જ રી થઈ જતી હોય છે.
13. નદી પાર કરીને િસ ાથ તલવાર વડે પોતાના કેશ કાપી ના યા. રાજસી પહે રવેશ, દર–દાગીના છોડી દીધા. બધું પેલા છ દકને
આપી િવદાય કરી દીધો. હવે અ કચ
ં ન થઈ ગયો. વૈરા ય ન હોય તો અ કચ
ં નતા એ ઘોર દ ર તા જ કહે વાય અને તે મહાદુ:ખદાયી
થઈ શકે. પણ વૈરા ય હોય તો આવી દશામાં પણ પરમ આનંદ રહે . કારણ કે વૈરા ય પોતે જ મોટું આ ય છે.
14. હવે િસ ાથ સ યની શોધમાં અને અમર વની ાિ માટે આ મે આ મે રખડવા–ભટકવા લા યો. યારે કિપલના સાં યશા નું
િવશેષ ચલન હતું. તેના મહાન િવ ાન આલામ–કાલામ હતા. તેમના આ મે ગયા. સાં યશા હંસાિવરોધી છે. ય –યાગા દમાં નથી
માનતું. લગભગ અની રવાદી પણ છે. આ બધા સં કારો કુમાર ઉપર પ ા. જ ે આગળ જતાં િવક યા લાગે છે.
15. કોઈ પણ આ મમાં સમાધાન ન થવાથી િસ ાથ એક વનમાં એક વૃ નીચે તપ યા કરવા બેસી ગયા. અ નો સંપૂણ યાગ કરીને
ઘોર ઉપવાસ કરવા લા યા. યારે ણ ધારાઓ મુ ય હતી: 1. ય –યાગા દ કરનારી પશુ હંસાવાળી મીમાંસકોની ધારા, 2. દેહદમન
કરીને ઘોર તપ યા કરનારા તપ વીઓની ધારા અને 3. સાં ય યોગીઓની યાન– ાન યોગધારા.
16. િસ ાથ દેહદમનવાદીઓની ઘોર તપ યાધારા ધારણ કરી. 45 દવસના કઠોર ઉપવાસ પછી પણ કશું ા ન થયું. જ ે તપમાંથી
કાંઈ પણ સકારા મક પ રણામ ન આવે તેને વાંિઝયું તપ કહે વાય. કેટલીક વાર આવાં વાંિઝયાં તપ િત ા માટે પણ કરાતાં હોય છે.
17. િપ તાલીસમા દવસે િસ ાથને ગુ મ ા. સાચી વન દશા બતાવે તેને દી ા કહે વાય અને સાચી દી ા આપે તેને સ ગુ કહે વાય.
ણ ીઓ જઈ રહી હતી જ ે સંગીતની મહે ફલ સાંભળીને આવી રહી હતી.
એક બોલી : અહાહા, કેવી મ આવી! કેવું મધુર સંગીત લા યું!
બી બોલી : પણ યું ન હ, યારે સંગીત બરાબર યું હતું યારે જ વીણાનો તાર તૂટી ગયો. રંગમાં ભંગ પ ો.
ી બોલી : તે પડે જ ને, તાર બહુ ખ યો હોય તો તૂટી જ ય.
આ વાતાલાપ િસ ાથ સાંભ ો. અંતરમાં વીજળી થઈ. વગર ગુ એ દી ા મળી ગઈ. અનુભવથી મોટો કોઈ ગુ નથી. અનુભવ િવના
ગુ ઓ તો ઘેટાદી ા આપનારા હોય છે. જ ેમનો હે તુ ઊન કાપી લેવાનો હોય છે.
18. િસ ાથ સમ યો કે વન એક વીણા છે. તેને કઠોર િનયમો અને કઠોર તોથી એટલું કડક ન બનાવો કે અધવ ચે જ તાર તૂટી
ય.
વનને એટલું વ છદં ી ન બનાવો અથા તારને એટલો ઢીલો ન મૂકો કે તેમાંથી સંગીત જ ગટ ન થાય.
વન મ યમાગ બનાવો. તાર માપસરનો જ ખચો જ ેથી સંગીત તો નીકળે પણ તાર તૂટે ન હ. આ મહાન ાન િસ ાથને થયું. દશા
મળી ગઈ કારણ કે દી ા મળી ગઈ, અ ણી ીઓથી.
19. સુ તા નામની ક યા યોગાનુયોગ ખીર લઈને આવી અને િસ ાથ તપ યા ભંગ કરી દીધી. તે ઇ છતો હતો કે મને કોઈ પારણાં
કરાવે તો હં ુ તપ યાનો ઘોર માગ છોડી દ . પારણાં કરાવનારી સુ તા આવી ગઈ અને બુ ે ખીર ખાઈને પારણાં કરી લીધાં. હવે કુમાર
િસ ાથ બુ થઈ ગયા હતા. તે વૃ બોિધવૃ થઈ ગયું હતું. બધું ધ ય–ધ ય થઈ ગયું હતું. હા, મ યમમાગની સાચી દી ા મળવાથી.
20. દેહદમનવાળી ઘોર સાધના તો સમા થઈ ગઈ. પણ વનસાધના તો ચાલુ જ રહી. તે કદી પૂરી ન થાય. બુ તે જ વૃ નીચે
સાધના કરવા લા યા.
21. સંસાર યાગી સાધકને સૌથી મોટી અડચણ કામવાસનાની થતી હોય છે. બૌ ો તેને ‘માર’ કહે છે. એટલે યાં સુધી મારની હદમાં
વન ન આવે યાં સુધી તેને કુમાર અથવા કુમારાવ થા કહે વાય છે. મારનું આ મણ શ થયું તે વધતું જ ગયું. હચમચાવી નાખે તેને
મનમથ કહે વાય. બુ હે રાન–પરે શાન થયા, પણ અડગ રહે તા. સાધકના બે મહા ો હોય છે–એક તો મની ો લેમ અને બી સૅ સ
ો લેમ. પૈસો ન કમાતા હોવાથી પારકે પૈસે વન વવાથી પરાિ ત વન થઈ જતું હોય છે. લ ન કરવાથી પ ની િવનાનું વન

મોટા સૅ સ ો લેમ ઊભા કરે છે. ગૃહ થા મ આ બંનેનું સમાધાન છે. એટલે ઋિષમાગમાં ઋિષઓ તે કમાય છે જ ેથી વા યી
વન વે છે અને લ કરે છે જ ેથી સૅ સ ો લેમ ઉકેલાય છે. પણ ગૃહ થા મમાં બધી પ નીઓ બધા પિતઓને ઋિષ થવા દેતી
નથી. માયા તરફ ખચે છે, પુ ષ દુબળ છે. તે ખચાઈ ય છે એટલે સાધના–તપ યા થતી નથી. કોઈક િવરલ ઘટના જ હોય કે યાં
પિત–પ ની ઋિષગુણવાળાં મ ાં હોય. બંને પ ે જમા–ઉધાર પાસાં છે. તેમ છતાં ગૃહ થ માગ સરળ–સહજ છે. તે કુદરતસંમત છે.
યારે બી યાગમાગ કુદરત િવરોધી હોવાથી સરળ સહજ નથી હોતો.
22. કામિવજય લગભગ શ ય નથી. કામિવજયની કથાઓ તો ઘણી છે પણ તે િવ ાસપા નથી હોતી. ચારા મક હોય છે. પણ માનો
કે કોઈએ અ સરા સામે આંખ પણ ન ઉપાડી તો તેને કાયમી િવજય ન માની લેવાય. આ કાિલક િવજય છે. એ જ માણસ બી સમયે
બી થઈ શકે છે. કાયમી ઉકેલ તો કુદરતચ યો ઋિષમાગ જ છે. જ ેમાં પરાજય પણ િવજય છે. અને પરાજય થવાનો ભય જ નથી.
કારણ કે યુ જ નથી. સમાધાન છે. સમાધાન એ જ સંયમ છે. િન હ એ સંયમ નથી. િન હ છેડો છે. છેડો કદી મ યમ માગ ન થઈ
શકે. અિતભોગ જ ેટલો હાિનકારક છે તેટલો જ અિત–અભોગ–િન હ પણ હાિનકારક છે. વન તો મ યમાં છે.
23. બુ વની ાિ પછી બુ કાશી આ યા. અહ તેમના જૂ ના તપ વી સાથીદારો મ ા. આ પાંચ િવ ો બુ ના પારણાં કરી લેવાથી
બુ
યે ઘૃણા કરીને અલગ થઈ ગયા હતા તે જ અહ મ ા. બુ ે થમ ઉપદેશ તેમને આ યો. તે બધા િશ ય થઈ ગયા.
24. કાશીની પાસે સારનાથમાં તેમણે ધમચ નું વતન કયુ. ચાર આય સ યો અને અ ાંગ માગનો ઉપદેશ આ યો.
25. એક વાર પવત ઉપર અિ લા યો હતો. પૂરો પવત ધગધગી ર ો હતો. બુ ે ક ું કે આવી જ રીતે સંસાર પણ સળગી ર ો છે.
બુિ માન તે છે જ ે સળગતા સંસારને છોડીને શાંિત ા કરે . મને લાગે છે કે સળગતા સંસારથી ભાગો ન હ. તેને ઓલવવાનો ય ન
કરો. આ અિ ઓલવી શકાય છે. બધા ઊભા થાવ, સંગ ઠત થાવ અને ઓલવવાના કામમાં લાગી વ. આવો ઉપદેશ આ યો હોત
તો પલાયનવાદની જ યાએ પુ ષાથવાદની થાપના થાત. તો હ રો સાધુઓનાં ટોળાં ઊભાં ન થાત.
26. અહ થી બુ રાજિગ ર ગયા. યાં િબંિબસાર રા રા ય કરતો હતો તે િશ ય થયો.
27. અનેક થાનોમાં િવચરણ કરીને બુ ફરી પાછા પોતાના નગર કિપલવ તુ પહ યા. તેમની િભ ાવૃિ
ઈને શુ ોદન ઘણા દુ:ખી
થયા. પોતાનો એકનો એક પુ આવી રીતે ગલી–ગલીમાં ભીખ માગે તે તેમને ગ યું ન હ. બુ ે તેમને િભ ાનો મ હમા સમ યો. કદાચ
અહ થી િભ ાવૃિ પૂ ય બની હશે.
28. શુ ોદનના આ હથી બુ રાજમહે લમાં િભ ા લેવા આ યા. િનદ ષ પિત તા યશોધરા બુ નો વેશ ઈને દુ:ખી દુ:ખી થઈ ગઈ. તે
ચરણોમાં ઢળી પડી “નારી વન હાય, તેરી યહી કહાની…” બુ મહાન થયા. ભગવાન થયા પણ યશોધરાનો પ કોઈએ ન લીધો.
યારે પણ ન હ આજ ે પણ ન હ. પુ ષો તો ઠીક, કોઈ ી પણ તેના પ ે ન આવી. “મારો શું ગુનો?” કોણ જવાબ આપે?
29. યશોધરાએ પુ રાહુલને પગે લાગવા મોક યો અને પૌિ ક વારસો મા યો. બુ ે તેને સંઘમાં લઈ લીધો અને દી ા આપી દીધી.
કદાચ આ સવ થમ બાળદી ા હશે? પછી રાહુલનું શું થયું તે ણવા મળતું નથી. બુ નો દીકરો બુ થયો હોય તેવું ણવા મ ું
નથી.
30. બુ ે કેટલાય ચમ કારો બતાવવા માં ા. જ ેથી િવરોધીઓ શાંત થાય અને અનુયાયીઓ મ મ બને.
31. બુ ે ાવ તીના અંગુિલમાલ ડાકુનું વન સુધારી દીધું.
32. બુ નો ખર િવરોધી દેવદ હતો. દેવદ ે અ તશ ુની સાથે મળીને બુ ને મારી નાખવાનું ષડયં ર યું. એક ગાંડા હાથીને તેમના
ઉપર છો ો પણ હાથી ડા ો થઈને ચરણોમાં બેસી ગયો.
33. કસા ગૌતમીને પુ ના મૃ યુથી જ ે આઘાત લાગેલો તેને, આજ સુધી જ ેના ઘરમાં કોઈ મૃ યુ ન થયું હોય તે ઘરમાંથી તાંદળા
લાવવાના ઉપદેશથી સા તવના આપી. સૌને િ યિવયોગનું દુ:ખ થતું જ હોય છે તેવું સમ યું.
34. બુ ે, આ પાલી નામની ગિણકાનો ઉ ાર કય . તેમણે આ પાલી ગિણકા છે તેમ સમ ને તેના યે ઘૃણા ન કરી. તેની િભ ા
લીધી. સંઘમાં સમાવી લીધી.
35. એક િસગાલ નામનો વૈ ય રોજ ચારે દશાઓને વંદન કરતો હતો. બુ ે સમ યું કે 1. હંસા ન કરવી, ચોરી ન કરવી, અસ ય ન

બોલવું અને પર ીગમન ન કરવું. આ ચારે દશાઓ છે. આ િનયમોને વીકારનારો ચારે દશાઓમાં અભય થઈ ય છે.
36. તેમણે ભર ાજ ા ણના મા યમથી સમ યું કે સ કમ કરનાર જ ે છે. મા
િત–અિભમાનથી કોઈ ે થઈ જતું નથી.
37. બુ ફરતા ફરતા કુશીનગર આ યા. તેમના પેટમાં શૂળ ઊપ ું. ચુંગ નામના લુહારના યાં જ ે ભોજન કરે લું તે કાંઈક કાચું રહી ગયું
હશે. બુ સમ ગયા કે હવે દીપકનું તેલ પૂ ં થઈ ગયું છે, દીપક બુઝાવાની તૈયારીમાં છે. આનંદને િનિમ બનાવીને તેમણે છે ો
ઉપદેશ આ યો અને ને ો મ ચી લીધાં. કાયમ–કાયમ માટે.
38. બુ ના શરીરનો અિ દાહ થયો. તેમનાં અિ થઓને આઠ થાનોમાં પધરાવી તેના ઉપર તૂપ બના યા. અિ દાહ વખતનો કુભ
ં
અને અંગારાનો એક–એક તૂપ પણ બના યો. આમ દશ તૂપોની થાપના થઈ.
બુ ખરે ખર મહાન હતા તેમાં જરાય શંકા નથી. તે વખતની
અને ધમગુ ઓ ધમના નામે હંસકય ો કરતા થઈ ગયા હતા તે બંધ
કરા યા. વણ યવ થાના ભાવથી ચ–નીચના જ ે ભેદ હતા તે ઓછા કરા યા. તેમણે વણની યા યા ગુણલ ી કરી, જ મલ ી ન હ.
તેમના દરવા બધા માટે ખુ ા મૂકી દીધા અને િભ ુઓ અડધા િવ માં સરી ગયા જ ેથી બૌ ધમને િવ ધમ બનાવી શકાયો.
ભારતમાં આ એક જ ધમ હતો જ ે ભારત બહાર પૂર રથી ફે લાઈ શ યો. ભારતીય સં કૃ િતને દૂર દૂર સુધી ફે લાવવાનું એક મા
ેય
બૌ ધમને જ આપી શકાય. કારણ કે આ સાર મ ધમ હતો. તેમ છતાં તે ઇ લામની આંધી આગળ મોટા ભાગે ટકી શ યો ન હ.
મ ય એિશયામાં બૌ ધમ હતો પણ ઇ લામનો રંગ ફરી વ ો. પૂ ં અફઘાિન તાન બૌ માંથી ઇ લામી રંગમાં રંગાઈ ગયું. પૂવના
ઇ ડોનેિશયા, મલેિશયા જ ેવા કેટલાક દેશો બૌ માંથી ઇ લામી રંગે રંગાઈ ગયા. મારી િ એ તેનાં િનિ ત કારણો હતાં.
1. ઇ લામમાં જ ે ધાિમક સમાનતા છે તે તેમનામાં ન હતી.
2. ઇ લામમાં જ ે ધરહૂડ–ભાઈચારો છે તે બીજ ે ન હતો.
3. ઇ લામમાં િભ ુઓ ન હતા કારણ કે
ચય કે પ ની– યાગ ન હતો. તેથી તે કુદરત ન કની વનપ િતથી વન દાન કરતો
હતો.
4. ઇ લામમાં આ ામકતા હતી, જ ેથી ઝડપથી તે િવ યાપી થઈ શ યો. બૌ ોમાં આ ામકતા ન હતી, તેથી મા રા ખુશીથી જ તેનો
ચાર– સાર થતો હતો.
આવાં અનેક કારણોથી ઇ લામ વધુ સાર મ થઈ ગયો.
મારી િ એ બુ અને બૌ ધમને બે ભાગમાં વહચી શકાય.
1. સૌના માટે ખુ ા દરવા , વણ યવ થા િવના સૌને આગળ વધવાનો સમાન અિધકાર, િવ ભરમાં સરી જવાની મતા,
આચાર ધાન ઉપદેશો વગેરે.
2. તેમનો બી ભાગ છે દશન. દીપકના છે ા ટીપાનો ય થતાં જ દીપક બુઝાઈ ય છે તેમ વા મા પણ છે ી વાસના ય થતાં
સમા થઈ ય છે.
આવું હોય તો બુ ના િનવાણ પછી બુ નું અિ ત વ ર ું કે કેમ? આવું જ બી કેટલાય િનવાણ ા
મહાપુુ ષો માટે પણ કહી શકાય. છે ી િચ ારા પૂરી થઈ જવાથી વસમાિ થઈ જતી હોય તો બુ િતમા આગળ કરે લી ાથના
વંદન વગેરેનું શું? કારણ કે તેમના આ માનું છે ું ટીપું યારનુંય પૂ ં થઈ ગયું છે. હવે શૂ ય જ છે.
યાગ ધાન વનપ િતથી વા તિવક વનપ િતની ઉપે ા થાય છે? યારે અને અ યારે પણ હ રો લોકો સંસાર યાગી થઈને
પરાિ ત અને અનુ પાદક વન વતા થઈ ય તો તેથી દેશના અથતં ને હાિન થાય? ઉ પાદકતા ઘટે! અનુ પાદક વગ વધે!
ઉ પાદક વગ વધારવો સારો કે અનુ પાદક વગ વધારવો સારો? તે સમયે િભ ુઓની સં યા હ રોમાં રહે તી. િતબેટમાં હમણાં સુધી
આવી હ રોની સં યા હતી.
અની રવાદી હોવાથી લોકોને યાન તરફ વા ા.
એ છે કે યાનથી દેશને શું મ ું? માનો કે યાનથી કોઈને શાંિત મળી. પણ મોટા
ભાગે આવી શાંિત વનના ોથી ભાગનારા મેળવતા હોય છે. તેમનાં આહારા દની યવ થા વિનભર નથી હોતી. પરિનભર હોય છે.
કલાકો કે દવસો સુધીના યાનથી િનિ યતા વધી. િન યતા પૂ વા લાગી. એ જ અ યા મ થઈ ગયું. આવું અ યા મ દેશને સમૃ –
સંપ કરવામાં સહાયક ન જ બને. પિ મના લોકોએ યાન ન કયુ, યાનથી કામ કયુ. પ રણામે યાં વૈ ાિનકો ઉ પ થયા. તેમણે એક

પછી એક નવી નવી શોધો કરી જ ેનાથી િવ ના ઘણા ો ઉકેલાયા. પિ મ સુપર અને સમૃ બ યું તેના િવ ાનથી. આપણા યાનથી
યોગીઓ થયા, તેમણે ચમ કારો કયા. લોકો ભલે અં ઈ ગયા હોય. પણ ચમ કારોથી વનનો કોઈ
તો ન ઉકેલાયો. ન ભૂખમરાનો,
ન ગરીબીનો, ન શોષણનો, ન અ ાનનો, ન અ યાયનો. તેથી લોક વન તો હતું યાં ને યાં જ ર ું. જ ે વનના સળગતા ો ઉકેલે તે
ધમ કહે વાય, તે અ યા મ કહે વાય. આવું ન થયું. કારણ કે યાન તો બધાથી દૂર રહે વાનું શીખવતું હતું. ોને ઉકેલવા માટે ઝઝૂમવાનું
ેરણાબળ ઓછુ ં હતું. અ યા મ, પેટના ો કે લાગણીના ોને મહ વ આપતું ન હતું તેથી આ ો તો વણઉકે યા જ ર ા. જ ેટલા
ગૃહ યાગીઓ યાનમ થયા તેટલા
યાનથી કામ કરતા થયા હોત તો યોગીઓની જ યાએ અહ વૈ ાિનકો થયા હોત, તો
ચમ કારોની જ યાએ વા તિવકતાની કથાઓ ચિલત થઈ હોત, તો આ દેશ જુ દો જ હોત.
દુ:ખનું મૂળ ઇ છા છે એ િસ ાંતના આધારે
સુખી થવું હોય તો ઇ છાનો યાગ કરો એ ફળ ુિત થઈ. તેના કારણે ઇ છાહીનતા
આદશ બની. ઇ છા જ ન હોય તો મહે છા કે મહ વાકાં ા યાંથી હોય? કદાચ એટલે જ આપણે વા કોડીગામા, કોલંબસ, જ ે સ કૂક,
િસકદં ર, નેપોિલયન જ ેવા મહ વાકાં ી પુ ષો પેદા ન કરી શ યા. ઇ છાહીનતાની જ યાએ મહે છા કે મહ વાકાં ાનો ેરક સંદેશો
ને અપાયો હોત તો હ રો સાગરખેડઓ
ુ નો ઇિતહાસ હોત. તો હ રો િસકદં રોનો ઇિતહાસ હોત, હ રો વૈ ાિનકોનો ઇિતહાસ
હોત, તો આ દેશ કેવો હોત? જરા િવચાર કરો. આપણે જ ે દશામાં વ ા ( યાગ ધાન) કે જ ે દશામાં વાળવામાં આ યા તે દશા સાચી
હતી કે પછી મહે છા, મહ વાકાં ા, િવ ાનની દશા સાચી હતી? આજ ે પણ આ િનણય તો કરવાનો જ છે. યાન િબલકુલ ન કરવું
ઈએ તેવું મા ં કથન નથી. સવારે –સાંજ ે થોડો સમય કોઈ યાન કરે તો કરે . પણ જ ે લોકો બધું કામધામ છોડીને સતત યાનમાં લા યા
રહે છે તેમનો િવરોધ છે. સતત યાન કરવાથી અથ કરતાં અનથ ઘણા થાય છે. એક તો મગજ ડલ થવા લાગે છે, િનિ યતા વધે છે,
ઇ છાહીનતા વધે છે, ભાગેડવુ ૃિ
ગે છે. ન હ ઘરનો કે ન હ ઘાટનો જ ેવો થઈ ય છે. સૌથી મોટી હાિન તો દેશર ક સૈિનકવૃિ નો
ય થાય છે. રા ની પાયાની આવ યકતાઓનો પણ િવચાર કરવો ઈએ. રા ને મહાન સેનાપિતઓ, સૈિનકો, વૈ ાિનકો, ખેડતૂ ો,
કારીગરો, મજૂ રો ઈએ છે. તેની જ યાએ પલાંઠી વાળનારાઓનાં ટોળાં વધી ય તો રા નું શું થાય? રા ને દુબળ બનાવનારો
મો માગ રા માટે તો ઘાતક જ િસ થઈ શકે છે.
અંિતમ વાત–મારે બીમાર નથી થવું, મારે વૃ નથી થવું, મારે મરી નથી જવું.–મારે અમર થવું છે. આવા ણ હે તુઓ માટે બુ ે
ગૃહ યાગ કય હતો. પણ આ ણે હે તુઓમાંથી એક પણ હે તુ િસ થયો દેખાતો નથી. તે બીમાર થયા, વૃ થયા અને અવસાન પણ
પા યા. િનવાણ હોય અને િનવાણમાં દીપકનું છે ું ટીપું પૂ ં થઈ ય પછી દીવો હોલવાઈ ય તેમ બુ નો આ મા પણ સમા
થઈ ગયો હોય તો દેહની સાથે અથવા પહે લાં પોતાનું અિ ત વ જ સમા થઈ ગયું કહે વાય. હવે બાકી શું ર ું?
ખરે ખર તો ણ
ોનો ઉકેલ કાંઈક અંશે િવ ાને કય કહે વાય. હવે લોકો ઓછા બીમાર થાય છે. િનદાનો અને દવાઓ વધી છે.
કેટલાય રોગો સમા થઈ ગયા છે. હવે લોકો જલદી વૃ થતા નથી. 60–70 વષ પણ સા ં આરો ય દેખાય છે. 90–95 વષ સુધી
લાંબું આયુ ય વે છે અને મૃ યુ તો અપ રહાય ક યાણકારી ત વ છે. એટલે આ ણ હે તુઓ ા કરવા હોય તો વધુમાં વધુ િવ ાનના
શરણે જવાનું ર ું. ફરીથી પ તા ક ં છુ .ં બુ મહાન છે: અડધા િવ માં ભારતીય સં કૃ િત ફે લાવવા માટે. પણ પ ની યાગ, ગૃહ યાગ,
સંસાર યાગ કરીને પરાિ ત વન વનારાં મોટાં મોટાં ટોળાં પેદા કરવા માટે પુન: િવચારણીય છે. રા ને યાનીઓ, યોગીઓ કરતાં
િવ ાનીઓ, સૈિનકો વગેરેની વધુ જ ર છે. આ બધાથી િવમુખ કરના ં દશન અને વન રા ને સમૃ અને બળવાન તો ન જ બનાવે.
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9. રાજિગ ર
આજ ે કારતક સુદ–6 છે. િબહારમાં છઠનો તહે વાર વષનો સવ ચ તહે વાર મનાય છે. બધી કોમો ધૂમધામથી છઠનો તહે વાર ઊજવે છે.
માઓવાદીઓ અને બૌ ો પણ ખરા. છઠનો તહે વાર શું છે?
પરમે રે સૃિ ની રચના નર–નારીના પમાં કરી છે. જડ–ચેતન બધું જ નર–નારીમય છે. મા રચના જ નથી કરી, તેણે બંને વ ચે
બળતમ આકષણ પણ ઊભું કયુ છે. બંને એકબી ને પામવા માટે તી સંવેદના ધરાવે છે. પશુ–પ ીઓ વગેરે કામાતુર અવ થામાં તો
એકબી ને પામવા ગાંડાં જ ેવાં થઈ ય છે. પણ કામાતુરાવ થા પૂરી થતાં જ હં ુ કોણ અને તું કોણ જ ેવું થઈ ય છે. માણસની
કામાતુરાવ થા કદી પૂરી નથી થતી. તેની કોઈ ઋતુ કે સીઝન હોતી નથી. 365 દવસ તેની ઋતુ હોય છે. એટલે તેનું આકષણ કોઈ
કાળપૂરતું જ સીિમત નથી રહે તું. બીજુ ,ં માણસને સં કૃ િત વનમૂ યો આપે છે. જ ેમાં નર–નારીના સંબંધો એ સવ ચ વનમૂ યો
ગણાય છે. યારે લ સં થા ન હતી યારે ીઓ માટે પશુઓની માફક પુ ષો પણ લડી મરતા, કારણ કે ી મા ભો યા હતી. ઘણા
કડવા અનુભવો પછી લ સં થા થાિપત થઈ. ધમ, સમાજ અને રા ના ારા રિ ત અને સમિથત થઈ. હવે ી મા ભો યા ન
રહી. તે અધાિગની બની. જ ેનો અથ થાય કે તે હવે પુ ષનાં બધાં કાય માં અધભાગીદાર બની. તે જવાબદાર થઈ. બંનેનું દા પ ય થયું.
એકબી માં ભ ા િવના દા પ ય મી શકે ન હ. ી, પુ ષમાં ભળી ય, પોતાનું અિ ત વ ખોઈને સંપૂણ અિ ત વ મેળવી લે. આ
થયો પિત–પ નીનો સંબંધ. વનભરનો સાથ. આ સાથને, આ સંબંધને મા બૌિ ક ડહાપણથી જ ન બાંધી શકાય. ન પાર પાડી શકાય.
આ તો લાગણી ધાન સંબંધ છે. જ ે લાગણીથી જ રચી શકાય અને પાર પાડી શકાય. લાગણી જ વન છે. લાગણીહીનતાને અ યા મ
ન કહે વાય. તે તો કુદરતિવરોધી માનવે સજલી બીમારી છે. લાગણીની જ કથાઓ હોય છે. પિત–પ નીને પર પરમાં તી લાગણીઓ
હોવી જ ઈએ. એકબી િવના રહી ન શકતાં હોય તો તે સા ં જ છે. રહી શકે તો લુ ખાપ ં આવી ય. લાગણીના એક છેડે
મોહ છે અને તેને રફાઇન કરવામાં આવે તો બીજ ે છેડે દ ય–દૈવી ેમ છે. મોહમાંથી ેમમાં જવું તે સાધના છે. મોહનો નાશ ન હ,
ેમમાં પાંતર થવું એ જ વનિવકાસ છે. આ િવકાસમાં કેટલાંક પોષક–બાધક ત વો હોય છે. ધમ અને સં કૃ િત તેમાં પોષકત વ થઈ
શકે છે. સંપૂણ સમપણવૃિ અને પિત તાપ ં એ ધમ આપેલું. પોષકત વ છે. મારો પિત જ મા ં સવ વ છે. તેના િસવાય મા ં બીજુ ં
કોઈ નથી. પૂરી વફાદારી, આવી િ થિત યારે પ નીમાં ગે યારે તે પિતિવજયી થઈ ય છે. અથા પિત તેનો થઈ ય છે. પ ની
હારીને તી ય છે. પિતને િજતાડીને તે પોતે ધ ય ધ ય થાય છે. કારણ કે ‘ત વમિસ’ તે હં ુ જ છુ ં તેવી વૃિ િ થર થઈ ગઈ હોય છે.
આ ત વને પોષવા અને િવકસાવવા અહ છઠનું પવ ઊજવાય છે. દુિનયાના છેડથે ી િબહારીઓ વતનમાં આવે છે. ઉ સાહનો પાર નથી
હોતો. ઘરને લ પે–ગૂંપે અને સ વે છે. સારી સારી મીઠાઈઓ બનાવે છે. આખી રાતનું ગરણ કરે છે. નદીમાં જઈને સૂયપૂ કરે છે.
આખું ય વા જ ેવું હોય છે. ચારે તરફ ભાવુકતા જ ભાવુકતા હોય છે. આ પવ ીઓનું પવ છે. એટલે ચારે તરફ ીઓ જ ીઓ
દેખાય છે. ીઓ લાગણી ધાન ભાવુક હોય છે એટલે ત–િનયમો તેમણે જ વધુ કરવાનાં હોય છે. મારો પિત લાંબું વે, એ જ આ
પવનો હે તુ છે. પિત િવનાનું િવધવા વન તો ધૂળ બરાબર છે. સુહાગ અને સૌભા યનું િચ
યેક સુહાિગની ીના કપાળમાં િસંદૂર
ભરે લી માંગ હોય છે. એક સરસ કહે વત છે કે
“કોઈ ધનવાનની રખાત થવા કરતાં
કોઈ ગરીબની સોહાગણ થવું ઘ ં ઉ મ છે.”
રખાત સોને મઢી હોય તોપણ ાણ િવનાની ઢ ગલી જ છે. તે મા કોઈની રમતનું સાધન છે. યારે સોહાગણ તો ભલે ચ થરે વ ટી હોય
તોપણ પિવ તાની િતમા છે. તેનાં દશન કરીને પિવ થવાય. એટલે તો લોકો તેનાં શુકન લે છે. જ ે ીઓ મા વાસના અને પૈસાની
ભૂખી હોય છે તે ગુ કે ગટ રીતે કોઈની રખાત થઈ જતી હોય છે. પણ જ ે ીઓને પૈસાની કે વાસનાની પડી નથી હોતી તે સુહાગણ
થઈને વન દીપાવી મૂકતી હોય છે. તે સતી સાિવ ી, જસમા ઓડણ જ ેવી પ ની હોય છે. આ છઠનું પવ સુહાગણોનું છે. પોતાના
સુહાગ માટે આરાધનાનું છે. આવાં પવ ઊજવવાં ઈએ, જ ેથી વનની ઉ ચતાને પોષણ મળે. નાિ તકો કે તા કકો આ વાતને સમ

શકતા નથી. તેથી કદાચ તેઓ પ નીની લાગણીઓને પૂરેપૂરી પિતકેિ ત કરી શકતા ન હ હોય. જ ે હોય તે પણ બે દવસ સુધી આ પવ
ઈને અમે તો ધ ય ધ ય થઈ ગયા. જ ે પિતઓ પોતાની લાગણીઓને પ નીકેિ ત કરી શકે છે તે જ પિતઓ કદાચ પ નીઓની
પિતકેિ ત લાગણીનું દા પ ય સુખ મેળવી શકે છે.
આજ ે તા. 24–10–09 છે. અમે રાજિગ ર વા જઈ ર ા છીએ. ી મહે શભાઈએ અમારા માટે ભાડાની વોલીસ ગાડી કરી આપી છે.
ડાઇવરનું કથન છે કે “અ યારે પહે લાંની તુલનામાં િબહારમાં ઘણી શાંિત છે. લાલુના રાજમાં બહુ જ અરાજકતા થઈ ગઈ હતી. યાંય
સુર ા ન હતી. પણ હવે નીતીશકુમારના રાજમાં ઘણી શાંિત છે.” તેની વાત સાચી લાગી. કારણ કે ને કૅ પમાં એક પણ પોલીસ કે
િસ યો રટી રખાયો નથી. હ રો માણસો આવે ય છે. પણ યાંય કશી ગરબડ થતી નથી, ચોરી થતી નથી, ભલે બહાર જ ે થતું હોય તે
થાય પણ અહ તો શાંિત છે. ગુંડાઓ પણ આ કૅ પની મયાદા સાચવે છે. તે પણ વીકારે છે કે આ લોકો ગરીબોની સેવા કરવા આવે
છે. અમારી ગાડી ચાલી રહી છે. અમારે બસો કલોમીટર દૂર રાજિગ ર જવાનું છે. બંને તરફ ગામડાં આવી ર ાં છે. મકાનો સુધરી
ગયાં છે. પચાસ વષ ઉપર યારે હં ુ આ ભાગમાં નીક ો હતો યારે ઘાસ–ફૂસનાં કાચાં મકાનો હતાં. હવે પાકાં થવા લા યાં છે. તોપણ
ગુજરાત જ ેવાં તો ન હ જ. લોકો ઢોરના છાણનાં છાણાં થાપીને બાળે છે. છાણનું ખાતર નથી કરતા. લાલુના સમયમાં ગમે યારે ગમે તેની
ગાડી પડાવી લેતાં વાર ન થતી. હવે એવું નથી થતું. અ યારે કોઈ ભૂ યું નથી રહે તું, સૌને પોત–પોતાની ક ા માણે ખાવાનું મળી રહે
છે.
બોધગયાથી અમે ગયા પહ યા છીએ. ગયા િજ ો છે. મોટું શહે ર છે. ડાઇવરનું કહે વું છે કે આ બધો ભાગ મુિ લમ મહો ો છે. અહ
પચાસ ટકા મુિ લમોની આબાદી છે. હવે કોઈ કોમી હુ ડો નથી થતાં. મુિ લમો સમ ગયા છે કે હુ ડો કરવાથી કોઈ ફાયદો થવાનો
નથી. પણ તેમની વ તી બહુ રથી વધી રહી છે. સૌને િચંતા થાય છે. અહ 80 ફૂટે પાણી મળી રહે છે. જમીન સારી ફળ ુપ છે. પણ
લોકો ગુજરાત જ ેવી ખેતી નથી કરતા. ખેતમજૂ રોનો ભાવ અહ 80 ચાલે છે. અમે તુંગી નદી પાર કરી. િબહાર નદીઓનો દેશ છે.
મોટા ભાગે બધી નદીઓ નેપાળથી આવે છે અને ગંગામાં ભળી ય છે. ચોમાસામાં અહ હાહાકાર થઈ ય છે. કોઈ વષ રે લ િવનાનું
નથી હોતું. ચોમાસામાં લોકો રે લથી મરે છે, િશયાળામાં ઠડં ીથી મરે છે અને ઉનાળામાં ગરમીથી મરે છે, ણે ઋતુઓમાં ભારે નુકસાન
થાય છે. કારણ કે લોકોને વતાં નથી આવડતું. આ તુંગી બ ર છે. મોટું બ ર લા યું છે. હ સુધી અમે એક પણ સરકારી બસ ઈ
નથી. બધી ખાનગી બસો જ ચાલે છે. રોડ ઉપર કારો પણ વા મળતી નથી. તેમાં પણ કીમતી કાર તો ન હ જ. રોડ ઉપર ચાલતાં
વાહનો ઉપરથી
ની સમૃિ નો તર માપી શકાય છે. અમારાં કેટલાંક ધમ થાનોમાં પણ વેશ ાર ઉપર વેશતાં વાહનો ઉપરથી
ભ તોનો તર મપાતો હોય છે. જ ેવો તર તેવું વાગત. વેશ ાર ઉપર બેસાડેલો માણસ ફોનથી કાયાલયમાં ણ કરતો હોય છે.
“એક મિસડીઝ આવે છે” “એક ફયાટ આવે છે” તરત જ તેના વાગતની યવ થા કરાય છે. ધમ થાનો યારે કોમિશયલ થઈ ય
યારે ધમનું આપોઆપ પતન થઈ ય. ભ ય મં દરોથી ધમનું ઉ થાન નથી થતું હોતું પણ ભ ય આચારોથી ઉ થાન થતું હોય છે.
પૂવ ક ું તેમ આજ ે છઠ પૂ છે, યેક ગામની ભાગોળે ગામલોકો ાર બનાવે છે, માતા ની મૂિત મૂકે છે અને નાચગાન કરતા હોય
છે. લોકોમાં ભારે ઉ સાહ છે. બધું તાં– તાં અમે રાજિગ ર પહ ચી ગયા. અહ થી અમારે રોપ–વે ારા ચે પવત ઉપર રાજિગ ર
જવાનું છે. અમે બધા ટ કટ માટે લાઇનમાં ઊભા રહી ગયા. રોપ–વેમાં મા એક જ ખુરશી આવ– કરે છે. એટલે એકસાથે એક જ
માણસ બેસી શકે છે. નંબર માણે ખુરશી આવે છે. ઊભી નથી રહે તી, ઝટ દઈને બેસી જવાનું ન હ તો જતી રહે છે. કદાચ ન બેસી
શકાય અને ખુરશી જતી રહે તો તેની પાછળ બી ખુરશી આવે છે. સેવકો ઝટ દઈને તેમાં બેસાડી દે છે. પેટ આગળ એક સિળયો
આડો થઈ ય છે. જ ેથી પડી ના જવાય. વૃ અને અશ ત માણસો માટે તકલીફ પ કહે વાય. હં ુ , મહે ભાઈ, શિ તિસંહ વગેરે
મવાર બેસતા ગયા અને ઊપ ા. નીચેનું ય બહુ જ ર ય લાગે છે. ટીલના પાતળા દોરડા ઉપર ખુરશીઓ આવ– કરી રહી છે.
યારે યારે થાંભલો આવે છે યારે ખટકા થાય છે. નીચે ગાઢ વનરા અને લીલોતરી છે. કોઈ સમયે અહ ઋિષ–મુિનઓ રહે તા હશે.
અંતે અમે લ ય ઉપર પહ ચી જ ગયા. રોપ–વે ન હોત તો આટલી ચાઈ ચઢવામાં કદાચ આખો દવસ નીકળી ત. અહ પણ
ઝડપથી ઊતરી જવાનું કારણ કે ખુરશી ઊભી રહે તી નથી. ડઝાઇન જ એવી બનાવી છે. ઊભી રહે તો કદાચ પૂરો ર તો બંધ થઈ
ય. બધું જ ઊભું રહી ય.

અમે બધા ભેગા થયા અને થોડું ચઢવાનું છે તે ચઢવા લા યા. નાગપુરના ચાર–પાંચ યુવાનો પણ છે. જ ે આકાર ઉપરથી દિલત જ ેવા
લાગે છે. તે તરફ ઘણા ભાઈઓ બૌ ધમ થયા છે. બૌ ધમનો ફરીથી ભારતમાં ઉદય થાય તેવા ય નો થઈ ર ા છે. પણ આ વૃિ
મા એક વગ પૂરતી જ ચાલતી હોવાથી બહુ પ રવતન થાય તેવી શ યતા દેખાતી નથી. જ ે દિલત ભાઈઓ બૌ થયા છે તેમાંથી
કેટલાક હ દુઓ યે બહુ ભારે ઘૃણા કરતા પણ થયા છે. તેઓ હ દુધમ યે ભારે નફરત કરે છે. મને તેમાં તેમનો દોષ દેખાતો
નથી. કારણ કે તેમના પૂવ સાથે તેવો જ યવહાર થયો હતો તે તેમનાથી ભુલાતું નથી. પણ જ ેણે િવકાસ કરવો હોય તેણે ભૂતકાળની
કડવાશને વાગોળ વાગોળ કરવાની ન હોય. કડવા ઘૂંટડા પી જનાર જ િશવ વ ા કરતો હોય છે. આ લોકોએ ભણસાલી ટ ટ જ ેવા
લોકોને પણ યાદ કરવા ઈએ જ ે તેમના માટે સેવા વૃિ કરતા રહે છે. પણ મીઠાશ ઉપર કડવાશની અસર ફરી વળે છે. ઉપરથી
રાજકારણ તેમને વધુ ને વધુ કડવાશ િપવડાવે છે. અમે બધા સાથે મળીને ઉપર ચઢવા લા યા. અમે છેક ઉપર શાંિત તૂપ સુધી પહ ચી
ગયા. તૂપ આધુિનક છે અને ભ ય છે. મને લાગે છે કે પાનીઓએ બના યો છે. પગિથયાં ચઢીને ઉપર ગયા. તૂપ અંદરથી ન ર
લાગે છે. બહાર એક બુ ની ભ ય િતમા લાગેલી છે. અમે દિ ણા કરી. એક ગુજરાતી પ રવાર પણ યા ાએ આ યો છે. તેમણે ફોટા
પા ા. વાતોચીતો થઈ. આનંદ આ યો. બધાં વાસધામોમાં સૌથી વધુ ગુજરાતી વા મળે છે. સા ં છે. લોકો યા ા– મણ કરે તો ાન
વધે.
શિ તિસંહનું કહે વું છે કે “હાશ, કેટલી બધી શાંિત છે.” મ ક ું કે કનડગત નથી એટલે વધુ શાંિત અનુભવાય છે. કનડગત, અશાંિત
જ માવે છે. ઘરમાં કે બહાર યાંય કનડગત ના હોય એટલે શાંિત. આટલી ભ ય અને દશનીય જ યા હોવા છતાં યાંય કોઈ િભખારી
નથી. પં ા–પૂ રી નથી. ટ કટ નથી. કચરો નથી. બસ શાંિત છે શાંિત. શાંિત સહજ છે. તેના માટે સાધના કરવાની જ ર નથી.
સાધનાથી જ ે શાંિત આવે તે કાિલક હોય. અશાંિત સકારણ હોય છે. સહજ નથી હોતી. કોઈ પણ કારની કનડગતથી અશાંિત થતી હોય
છે. કનડગતથી મુ ત થાવ તો શાંિત જ છે. હા, શાંિત ઉપર એક બીજુ ં ત વ છે: આ ાદ. આ ાદ સકારણ હોય છે. શાંિતની સાથે
આનંદનો ઊભરો ઊભરાયા કરે . મહે શભાઈનું કથન છે કે હં ુ આ સેવાકાય મા મારા આનંદ માટે ક ં છે. પરદુ:ખિનવારણથી મને
અનહદ આનંદ મળે છે. એટલે સેવા ક ં છુ .ં સેવા
તમારી કૃ િતમાં હોય તો જ લાંબો સમય કરી શકો. દેખાદેખી કે ઉપદેશ
સાંભળીને સેવા કરવા લાગો પણ કૃ િતમાં ન હોય તો લાંબો સમય સેવા કરી શકાય ન હ. 160 ફૂટ ચો તૂપ ઈને ધ ય થયા.
તૂપોએ બૌ ધમ અને બુ ને યાદગાર બનાવી દીધા છે.
તૂપના ચોકમાં એક મોટી તકતી લગાવેલી છે. 1978ના રોજ ધાનમં ી મોરાર ભાઈ દેસાઈએ આ તૂપનું ઉ ઘાટન કયુ હતું. હં ુ
તકતી લગાવવાનો િવરોધી નથી. દાતાને અમર કરવો જ ઈએ. સાથે સાથે તેમાંથી ઇિતહાસ પણ મળે છે.
ફરી પાછા ઝડપથી રોપ–વેમાં બેઠા અને િવદાય થયા. થોડેક ન ક જ સોનભંડાર નામની ગુફાઓ છે તે ઈ ર ા છીએ. એવું કહે વાય
છે કે જ ૈનમુિન વૈરદેવે આ ગુફાઓ િનિમત કરાવી હતી. કેટલાક લોકો એવું પણ માને છે કે સ ાટ ેિણકે પોતાનું સોનું સંતાડવા માટે આ
ગુફાઓ બંધાવી હતી. અહ િશલાલેખો તથા તીથકરોનાં ભ તિચ ો છે. જ ે કોઈ આ િશલાલેખો વાંચી શકશે તે ેિણક રા નું સોનું ા
કરી શકશે. ય નો ચાલે છે. બહુ સફળ ર ા નથી. આ ગુફાઓ વાઇસરોય કિનંઘમના ય નોથી શોધી કઢાઈ હતી. બાકી તો
ઝાડઝાંખરાં ફરી વ ાં હતાં ગુફાની દીવાલો ઉપર. આ ા તા મહમદ બિ તયારે બધી મૂિતઓ ખં ડત કરી નાખી છે. બધું ઘ ં ખેદાન–
મેદાન કયુ છે. કેવી િવચારધારા હશે! તોડફોડ કરવામાં જ આનંદ આવે! આવી િવચારધારા યે કેવી રીતે સહાનુભૂિત થાય? લોહી ન
ઊકળી ઊઠે? પણ હા, લોહી હોય તો ર તકણો ન થઈ ગયા હોય અને ેતકણો વધી ગયા હોય તો લોહી ન ઊકળે. યાપારીઓ
સમાધાનવાદી હોય છે. જ ે સમયે જ ે રા હોય તેની સાથે સમાધાન કરીને યાપાર કરી લેવો તેવું વલણ હોય છે. તેથી તેમનું લોહી
જલદી ઊકળતું નથી.
એવું કહે વાય છે કે અહ રા અ તશ ુ થયો હતો. તેણે પોતાના સગા બાપ રા િબંિબસારને પહે લાં કેદ કય અને પછી મારી ના યો.
શાહજહાંની માફક િબંિબસાર અહ કેદ કરાયો હતો. તે બહુ ધાિમક હતો તેથી આખો દવસ રાજિગ રની પિવ ભૂિમને યા કરતો.
કારણ કે આ બુ અને મહાવીર બંનેની ભૂિમ હતી. છેવટે તેની હ યા કરી દેવાઈ. િબંિબસારની પ નીને બહુ આઘાત લા યો. પોતાના પુ ે
જ પોતાના પિતની િનમમ હ યા કરી નાખી. આ અસ િ થિત હતી. તેણે પોતાનું બધું ધન દર–દાગીના લઈને અહ રહે તા જ ૈન

સાધુઓને આપી દીધા. જ ેથી એક તો દુ પુ ના હાથમાં ન પડે અને બીજુ ં તેનો સદુપયોગ થાય. યાગી, અનાસ ત અને િનલ ભી
માણસના હાથમાં ધન આવે તો ધન પણ ધ ય થઈ ય કારણ કે તેનો પૂરેપૂરો સદુપયોગ થાય. અહ ગૌતમ વામીએ પણ તપ યા કરી
હતી. અહ જ ે િલિપમાં લેખો લખાયા છે તેને શંખિલિપ કહે વાય છે. યેક અ ર શંખ જ ેવા આકારનો હોય છે. હ બરાબર ઉકેલાયા
નથી. બૌ ોના ધમચ જ ેવું જ અહ જ ૈનોનું પણ ધમચ છે. એક િચ માં િબંિબસારની િવધવા રાણી કૌશ યા મુિનઓને વંદન–પૂ કરી
રહી છે. અહ બે ગુફાઓ છે. અમે બી ગુફા ઈ ર ા છીએ. અહ પણ મહમદે િતમાઓનો ભુ ો બોલાવી દીધો છે. અમે
સોનભંડાર ઈને િવદાય થયા. ભારત ઉપર ઘણા િવદેશીઓ ચઢી આ યા છે. પણ જ ે ધાિમક તોડફોડ મુિ લમોએ કરી છે તેવી બી
કોઈએ કરી નથી.
આ એક ટેકરા ઉપર આવેલું માતા નું તીથ છે. ઘણાં પગિથયાં ચઢવાનાં હોવાથી હં ુ નીચે જ એક પગિથયાની બાજુ ની િશલા ઉપર બેસી
ગયો. ઉપર ગરમ પાણીના કુડં પણ છે. થોડી જ વારમાં એક પં ા ગરમ પાણીનો લોટો લઈ જ સંક પ પૂ કરાવવા આવી ગયા. મ
ના પાડી તો િચઢાઈ ગયા. ગણગ યા “પતા ન હ કહાં કહાં સે લોક ચલે આતે હ, પૂ ભી ન હ કરાતે” પછી તો મ યું કે પગિથયાં
ચઢનાર યેક તીથયા ીને હાથમાં પાણી આપીને દિ ણા માગવાનું ચાલુ જ છે. બી પણ આ કામે લા યા છે. ચારે તરફ ગંદકીનો પાર
નથી. અમે િવદાય થયા. બધે જ દેશી શરાબની ઘણી દુકાનો આવે છે. અહ દા બંધી નથી. ગુજરાતમાં દા બંધી તો છે મા લ ાબંધી
નથી. હં ુ ચંપલ િવનાનો ફ ં છુ .ં
ટેનમાં ચંપલ ખોવાઈ ગયું હતું. શિ તિસંહે ઘણા ય નો કયા પણ યાંય મેળ પડતો નથી. જ ે લાવે છે તે અનુકૂળ નથી હોતાં. અહ પણ
એક દુકાને ય ન કય પણ મેળ ન પ ો. નાની કાંકરી પણ પીડા આપે છે. એટલા કોમળ પગ થઈ ગયા છે.
રાજિગ રની કેટલીક વાતો ણવા જ ેવી છે.
1. બુ ગૃહ યાગ પછી ઘણી વાર આ થાનમાં આ યા હતા તથા લાંબો સમય અહ ર ા પણ હતા. તેઓ ગૃ કૂટ િશખર ઉપર વધારે
રહે તા હતા.
2. િબંિબસાર અહ નો મહાન રા હતો, યારે ચાર મોટાં રા યો હતાં. 1. મગધનો િબંિબસાર, 2. કૌશ ય અથવા કોસલનો સ િજત,
3. અવિ તનો ોત અને 4. વ સનો ઉદયન. આ ચારે માં િબંિબસાર ઘણો બળવાન હતો. કે તેનું કુળ બહુ મહાન ન હતું તોપણ
પૌ ષથી તે મહાન હતો.
3. િબંિબસાર બુ અને બૌ ધમના યે વધુ ાળુ હતો. તેના પુ અ તશ ુએ તેને બંદી બનાવીને પછી હ યા કરી નાખી હતી.
4. પાછળથી અ તશ ુ પણ બૌ ધમ થઈ ગયો હતો.
5. રાજગીર, રાજધાની હતું તે િવશાળ હતું. 32 મોટા અને 64 નાના દરવા હતા.
6. બુ ના અવસાન પછી અ તશ ુએ તેમના કોઈ અંગ ઉપર અહ તૂપ બનાવડા યો હતો.
7. અ તશ ુ પછી તેના પછીના શાસક ઉદયન રાજધાની અહ થી હટાવીને પાટલી પુ (પટના) લઈ ગયો હતો.
8. પાટલીપુ માં રાજધાની હોવા છતાં અશોકે અહ તૂપ બનાવડા યો હતો.
9. જ ૈનના છે ા તીથકર મહાવીર વામીએ 32 વષ સુધી મુિન અવ થા ભોગવી હતી. તેમાંનાં 14 ચાતુમા ય તેમણે અહ રાજિગ રમાં
કયા હતાં. બુ –મહાવીર લગભગ સમકાલીન હતા. મહાવીર થોડાં વષ પહે લાં હતા. તેઓ મા સમકાલીન જ ન હ, સમદેશીય પણ
હતા, તેમ છતાં બંનેનું િમલન થયું હોય, ધમચચા થઈ હોય તેવું ણવા મળતું નથી. આ વખતે મા િબહારમાં જ આવા જુ દા જુ દા 62
સં દાયો વત ર ા હતા. બુ ને હ દુઓ િવ નો અવતાર માને છે પણ જ ૈનો તેમને કશું માનતા નથી.
10. જ ૈનોના વીસમા તીથકર મુિન સુ તનાથ નો જ મ અહ જ થયો હતો.
11. આ િવપુલાચલ નામના પવત ઉપર મહાવીર વામીને કેવળ ાન ા થયું હતું. તેમણે અહ જ પહે લો ઉપદેશ આ યો હતો. 72
ફૂટ ચું સમોશરન મં દર તેની યાદમાં અહ બ યું છે.
12. તુલના કરો. બુ ને બોધગયામાં બુ વની ાિ થઈ અને થમ ઉપદેશ સારનાથમાં આ યો. યારે મહાવીર વામીને રાજગીર
િવપુલાચલમાં કેવળ ાન થયું અને અહ જ થમ ઉપદેશ આ યો હતો.

13. મહાવીર વામીના મુખ 11 ગણધરોનું મૃ યુ અહ કોઈને કોઈ જ યાએ થયું હતું.
14. કહે વાય છે કે અશોકનું મૃ યુ પણ અહ જ થયું હતું.
15. કહે વાય છે કે બુ ે અહ પોતાના િશ યોને સંગીત ગાવા તથા સાંભળવાનો િનષેધ કય હતો. તેમણે નાન કરતી વખતે શરીરને ઘસી
ઘસીને નહાવાની પણ મનાઈ કરી હતી. આ બધાથી િવકારો જ મે છે તેવું માનવું હશે. કે મહાવીર વામીના િશ યોને તો નહાવાની જ
મનાઈ હતી. કદાચ આ જ કારણે બૌ ધમમાં સંગીતનો ઈએ તેવો િવકાસ થયો નથી.
16. રાજગીરને પાંચ પવતો છે. 1. વૈભર, 2. વરાહ, 3. વૃષભ, 4. ઋિષિગ ર, અને 5. ચૈ યક.
17. રાજગીરને ક ો હતો. જ ે 10–12 ફૂટ ચો હતો. જ ેની પહોળાઈ સ ર ફૂટથી પણ વધારે હતી. હવે બધું ણ છે.
18. અહ એક વે વન છે. યાં બુ ે ઘણી તપ યા કરી હતી.
19. િબંિબસાર તથા અ તશ ુને બૌ તથા જ ૈન બંને પોત–પોતાના ધમ બનાવે છે. એવું લાગે છે કે રા હોવાથી તે બંને પ ોનું માન
રાખતા હશે.
20. િબંિબસારને 13 રાણીઓ તથા 23 પુ ો હતા જ ે બધાં જ ૈન ધમમાં દીિ ત થઈ ગયાં હતાં. રાજગાદી કરતાં મો ગાદી વધુ ે
મનાતી હતી. રાજકત યો કરતાં મો કત યો વધુ પૂજનીય હતાં. જ ૈન ધમ ઓની છે ી પ રણિત દી ા હોય છે. છેવટે બધાં દી ા જ લઈ
લે. પછી વાત પૂરી થાય. દી ા એ જ ૈનધમની અિત મહ વની લૂ િ ટ છે.
21. અહ એક કરંડી નામનું સુંદર તળાવ પણ છે. આ તળાવમાં બુ રોજ નાન કરવા આવતા હતા.
22. વે વનથી થોડે જ દૂર ‘િવરાયતન’ નામનો આ મ છે. િવરાયતનની થાપના 1973માં થઈ હતી. 40 એકર જમીન ઉપર ફે લાયેલો
આ સેવાઆ મ દશનીય જ ન હ, વંદનીય પણ છે. અહ સંપૂણ આધુિનક સાધનોથી યુ ત હૉિ પટલ છે અને ગરીબો વગેરેની ઘણી
સેવાશુ ૂષા થાય છે. જ ૈન ધમમાં ાિ તનું આ િચ છે. જૂ ના લોકો રોગો તથા બી ં દુ:ખોને પોત–પોતાનાં પૂવનાં કમ નું ફળ માને છે.
અને ભોગવી લેવાનો ઉપદેશ આપે છે, યારે િવરાયતન સેવા શુ ૂષાની આહલેક જગાવે છે. અમરમુિન ીની ેરણાથી આ આ મ બ યો
છે. મો માં પછી જઈશું, પહે લાં અહ ના નરકને સુધારીએ તેવી ભાવના લાગે છે. માથું નમી ય છે. યારે સમથ લોકો અહ ના નરકને
સુધારવાના કામમાં લાગી જશે, યારે મો જવાની જ ર ન હ રહે . કારણ કે આ સંસાર દુ:ખમય ન હ, સુખમય બની ગયો હશે.
23. ગુ નાનક દેવ પણ અહ આ યા હતા તથા નાન કયુ હતું.
24. અહ કેટલીક ગુફાઓ પણ છે, જ ેમાં િપ પલી ગુફાઓ તથા સ પણ ગુફાઓ દશનીય છે. એવું લાગે છે કે આ દમાનવ ગુફાઓમાં
રહે તો હતો, કારણ કે યારે ઘર બનાવવાની કળા િવકસી ન હતી. પછી પણકુ ટઓ બનાવી, પછી ઘરો બ યાં. પહે લાંની ખાલી પડેલી
ગુફાઓનો ઉપયોગ યારના બૌ સાધુઓ કરતા. જ ેથી એકા ત મળે તથા કોઈના ઓિશયાળા ન થવાય. ઓિશયાળું સાધુ વન ગૃહ થ
કરતાં પણ વધુ દુ:ખી હોય છે. અ –વ આવાસ વગેરેમાં વા યી થયા િવના ઓિશયાળાપ ં દૂર થતું નથી. આવાસ આ ગુફાઓથી
મળતો અને આહાર િભ ાથી મળતો. િબનઉપ વી સાધુ–સંતો કશું કામ ન કરે તોપણ લોકો ેમથી િભ ા આપે. હા, ઉપ વીથી દૂર રહે .
25. અહ િશવાલય તથા હ દુમં દરો પણ છે. ખાિસયત એ છે કે હ દુઓ લગભગ બધા જ ૈન–બૌ મં દરોમાં દશન કરવા ય છે.
પણ જ ૈન વગેરે હ દુમં દરો તરફ ભા યે જ આવે છે. બંનેના ઉપદેશોમાં ફરક હશે.
26. આ થળમાં ુ–એન–સાંગ અને ફા ાન વગેરે આ યા હતા. ફા ાને અહ ના જગલના
વાઘ વગેરે હંસક ાણીઓથી તથા લૂંટી
ં
લેનારા ડાકુઓથી સાવધાન રહે વાનું લ યું છે. યારની તુલનામાં આજ ે હવે આ ભય ર ો નથી. આ રીતે તો આ સમય સારો કહે વાય.
27. ઘણાને ખબર ન હ હોય, બુ નો િવરોધી કાકાનો દીકરો દેવદ હતો અને મહાવીરનો િવરોધી ગોશાલક હતો. બંને વનભર
િવરોધ કરતા ર ા. બંને ભાવશાળી હતા અને સગાકુટબ
ંુ ીઓ હતા. િવરોધ ઘણી વાર હંસામાં બદલાઈ જતો. એક વાર દેવદ ે બુ ને
ઘાયલ કરી દીધા હતા. તેમની દવા તથા પાટા–પ ી રાજવૈ
વકે આ આ વનમાં કરી હતી. સ ય કદી િવરોધ િવનાનું ન હોય, તેમાં
પણ સ ય િવચારો કરતાં આચારોનો ભારે િવરોધ થતો હોય છે. નવીન સ ય સવસંમત હોતું નથી. િવરોધ હોય જ છે, જ ે િવરોધની
વૈતરણી પાર કરે તે જ નવીન સ યને થાિપત કરી શકે. બધામાં એવી શિ ત અને હંમત નથી હોતી તેથી તે ચીલાચાલુ ઘાંચીના બળદનું
વન વતા હોય છે. ઘાંચીનો બળદ કદી માગ ભૂલતો નથી, કારણ કે તે કદી માગ ચાતરતો જ નથી.

28. આ મદકુ ી િવહાર છે. એવું મનાય છે કે િબંિબસારની રાણી કૌશ યા યારે ગભવતી હતી યારે તેને યોિતષીઓથી ખબર પડી
ગઈ કે આ ગભ િપતાનો હ યારો થશે. રાણી આ થળે આવીને પેટનું એટલું બધું મદન કરાવતી કે જ ેથી ગભપાત થઈ ય. પણ
ગભપાત ન થયો. અ તશ ુ જ યો અને બાપની હ યા થઈ. સા ં છે કે જ મનાર બધાં બાળકોનું ભિવ ય મા–બાપને ાત થતું નથી,
ન હ તો ગભપાતો વધી ય.
29. આ થાન બૌ , જ ૈન, હ દુઓની સાથે મુિ લમો માટે પણ તીથ પ છે. અહ એક મરદૂમ કુડં પણ છે. એક સૂફી ફકીર મરદૂમ
પણ અહ લાંબા સમય સુધી ર ા હતા, તેમના નામ ઉપરથી મરદૂમ કુડં બ યો લાગે છે. મુિ લમ શાસકોએ હ દુ–જ ૈન–બૌ ોનાં
ધમ થાનો ઉપર જ ે અ યાચારો કયા હતા તેના ઉપર આવા સૂફી ફકીરોએ મલમ ચોપડવાનું કામ કયુ હતું. ક રવાદ અને ઉદારવાદ
જૂ ના સમયથી ચા યા આવે છે. મલમથી ઘા તો ઝાય છે પણ િનશાનીઓ રહી ય છે,
સૂફીઓ ન થયા હોત તો હ સુધી ઘા
ઝાયા ન હોત.
રાજિગ રને વા તથા સમજવા માટે પૂરો સમય તથા સારો ગાઇડ ઈએ. અમે િવદાય થયા.
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10. નાલંદા–પાવાપુરી
ભારતનું ાચીન માણભૂત કોઈ ગૌરવ હોય તો તે નાલંદા અને ત િશલા છે. બાકી બધી વાતો તો ઘણી છે પણ પાિથવ માણો દેખાતાં
નથી. અમે હવે નાલંદા જઈ ર ા છીએ. રાજગીરથી ન ક જ આવેલું છે. અમે તો પહ ચી ગયા નાલંદા. નાલંદાના મુ ય બે અથ થાય
છે. નાલ એટલે જળકમળ. તે આપે તે નાલંદા, બી યુ પિ છે, ‘જ ે ન–અલં–દદાતીિત નાલંદા’ અથા જ ે ઘ ં આપે. ઈએ તેના
કરતાં પણ ઘ ં આપે તેને નાલંદા કહે વાય.

સા રપુ ઉપિત ય
યેક મહાપુ ષનાં થોડાંક િ યપા ો હોય છે. ભલે કહે વા ખાતર કોઈ કહે કે મહાપુ ષોને કોઈ િ ય કે અિ ય ન હોય બધા સરખા જ
હોય, પણ આ વાત યાવહા રક નથી. મહાપુ ષોને પણ િ ય–અિ ય હોય જ. ીકૃ ણને અજુ ન અને દુય ધન સરખા ન હોય. મહાવીરને
ગૌતમ અને ગોશાલક સરખા ન હોય. બુ ને આનંદ અને દેવદ સરખા ન હોય. ગૌશાળામાં ઘણી ગાયો અને ઘણાં વાછરડાં હોય પણ
યેક ગાય પોતાના વાછરડા આગળ જ પારો મૂકતી હોય છે. બી ને મૂકો તો પગ ઉપાડે. આવો મારા–તારાનો ભેદ અમુક ે માં
અમુક હદે જ રી હોય છે. બુ ના િ ય િશ યોમાં એક ઉપિત ય સા રપુ પણ હતો. સા રપુ નાલંદા પાસેના નાલક ગામનો હતો.
સા રપુ નો જ મ નાલક ગામમાં થયો હતો. મૃ યુ સમયે તે નાલક આ યો હતો અને પોતાની માતાને િનવાણનો ઉપદેશ આપી અહ જ
જ ે ઘરમાં જ યો હતો યાં જ મૃ યુ પા યો હતો. તેના કારણે આ તીથ થાનનો મ હમા વધી ગયો હતો.
બુ ના પછી કોઈ મહ વપૂણ થાન હોય તો તે આ સા રપુ નું હતું. તેમની મૃિતમાં અહ ચૈ ય બનાવાયું હતું. મહાપુ ષોની સમાિધ,
તૂપ, પગોડા, મ ર કે મકબરા જ ેવાં યાદગાર થાપ ય બનાવવાં ઈએ. હા, કોઈ મહાપુ ષને પરમે ર માનીને તેમનું મં દર ન
બનાવવું ઈએ. આ રીતે નાલંદા મહાિવ ાપીઠ થઈ તેના પહે લાં તેની આ પૃ ભૂિમ હતી. બ યું એવું કે અહ રમણીય વાતાવરણ
હોવાથી અનેક લોકો અહ ભણવા–ભણાવવા આવતા હતા. પણ તે બહુ નાના માણમાં, આ લોકોને ખાવા–પીવાની તથા રહે વાની
તકલીફ પડતી હતી. તેથી છ રા ઓએ મળીને અહ િવ ાભવનો બાંધવાં શ કયા. આ છ રા ઓ હતા (1) શ ા દ ય, (2) બુ ગુ ,
(3) તથાગત ગુ (4) બાલા દ ય (5) વ અને (6) હષ. ઇ સંિગનું કથન છે કે યારે નાલંદામાં મોટા ભ ય િવહારો બંધાઈ ચૂ યા હતા.
તે પછી બંગાળના હ દુરા ધમપાલ, દેવપાલ વગેરે પાલવંશીય રા ઓએ પણ અહ ઘણી સંપિ લગાવીને નાલંદાનો િવકાસ કય
હતો. તે સમયે જ ે ભવનોનું િનમાણ થયું હતું તેનાં ભવનોનાં ખંડરે
ઈને આજ ે પણ ચ કત થઈ જવાય છે. દીવાલોની ડાઈ છ–છ
ફૂટની છે. અહ 108 તો મં દરો હતાં. ું એન સાંગે, 80 ફૂટ ચી તાંબાની બુ િતમા તે યાનું લ યું છે. આ િવ ાપીઠના
િનમાણમાં સુમા ા વગેરે દેશોએ પણ ભાગ લીધો હતો.
આ િવ ાપીઠના પોષણ માટે 100 ગામો અને પછી 200 ગામો ભેટ અપાયાં હતાં. આ ગામોથી અનાજ, દૂધ વગેરે ા થતાં હતાં.
કનોજના રાજમં ી માલાદે પુ કળ ધન આપીને પૂરા સંઘારામો માટે ભોજનની યવ થા કરાવી દીધી હતી. એટલે દશ હ ર છા ો તથા
1200 આચાય ખાવાપીવાની કશી િચંતા કયા િવના શાંિતથી ભણતા–ભણાવતા હતા. બધાનો બધો ખચ િવ ાપીઠ ઉપાડતી હતી. જ ેથી
ગરીબ– ીમંત બધા સાથે ભણી શકતા હતા. આજ ે પણ આવું કરી શકાય અને બધા માટે પૂરી િશ ણ યવ થા થઈ ય તો ઘણાં
અિન ોથી છૂ ટી શકાય. ીલંકામાં આજ ે પણ બધું િશ ણ સૌના માટે છેવટ સુધી મફત છે. ભારતમાં પણ આવું થઈ શકે છે.
અહ તે સમયની બધી િવ ાશાખાઓ ભણાવવામાં આવતી હતી. ચીનીયા ી ઇિ સંગે અહ દસ વષ રહીને હીનયાનનું અ યયન કયુ
હતું.
નાલંદા અને િમિથલા (બંને પાસેપાસે) વ ચે લગભગ સાત સો વષ સુધી િવ ાનોનો િસ ાંત–સંઘષ ચાલતો ર ો. િમિથલાના મહાન
યાયશા ી ગૌતમ થયા. (જ ૈન ગૌતમ ન હ). તે ઈ રવાદી અને પરમા વાદી હતા. તેમણે બૌ ોના િણકવાદ–અિન યવાદ (સવ
િણક )નું ભરપૂર ખંડન કયુ. તો નાલંદાના આચાય નાગાજુ નને મા યિમક કા રકા, િવ હ યાવિતની વગેરે ંથો ારા ઈ ર અને
િન ય વનું ખંડન કયુ હતું.

ગૌતમ પછી ભા યકાર વા યાયન થયા. તેમણે નાગાજુ નના તક ને ધૂળધાણી કરીને ફરીથી ઈ રવાદ અને પરમા િન ય વવાદ થાિપત
કય હતો.
નાલંદાના બી સુ િસ આચાય દ નાગે. માણ–સમુ ચયમાં વા સાયનના િસ ાંતનું ખંડન કરી ના યું હતું.
ફરી પાછા ઉ ોતકર થયા. તેમણે ‘ યાય વાિતક’ ંથ લખીને દ નાગને ધરાશાયી કરી દીધા. અહ નાલંદામાં જ ધમકીિત નામના
મહાન િવ ાન થયા. તેમણે પણ બૌ ોના પ માં ઘ ં લ યું. ધમકીિતનું ખંડન વાચ પિત િમ નામના મહાન ટીકાકારે
‘તા પયટીકા’માં કરી દીધું. િમ નું ખંડન નાલંદાના બૌ આચાય ાન ીએ કરી ના યું. આવી રીતે સાત સો વષ સુધી આ િવ ાપીઠમાં
બૌ આચાય અને િમિથલાના વૈ દક આચાય વ ચે શા ાથ ચાલતો ર ો. યાદ રહે , આ શા ાથ હતો, શ ાથ ન હતો, કોઈ પણ
િસ ાંતને િવ ાનો િનભયતાથી રજૂ કરી શકતા. તે િવચારને િત–પ નાણતો શા ાથ તો, પછી િનણય થતો. સૌને પોત–પોતાના િવચારો
રજૂ કરવાની તથા િસ ાંત પે થાિપત કરવાની છૂ ટ હતી. એવું લાગે છે કે આ િવ ાનો સુવણયુગ હતો. જુ દા િવચાર કે જુ દા િસ ાંત
માટે કોઈ ફતવો ન હતો. ચાવાક જ ેવા પણ બેધડક પોતાની વાત રાખી શકતા. આ વૈચા રક વતં તા હતી. તેના કારણે નાલંદામાં
આટલા બધા િવ ાનો પેદા થયા. અહ ધાતુમાંથી બનાવાતી મૂિતઓનો પણ િવકાસ થયો હતો. યાં બુ હોય યાં બૂત ( િતમા) તો હોય
જ.
બૌ ો અની રવાદી હતા. તેમની સામે સૌથી વધુ ઝઝૂ યા ઉદયનાચાય. તેમણે ‘ઈ રિસિ ’ ંથ ર યો. જ ેમાં તક થી ઈ રની િસિ કરી
છે. બંને પ ના િવ ાનો ા ણો હતા.
યારે ુ એન સાંગ અહ આ યો યારે અહ નાલંદામાં 1510 આચાય હોવાનું તેણે ન યું છે. યારે શીલભ
આ િવ ાપીઠના
કુલપિત હતા. મહારા હષવધન પણ અહ આ યા હતા. િતબેટમાં બૌ ધમ ફે લાઈ ચૂ યો હતો, એટલે િતબેટના િવ ાથ ઓ અહ
ખાસ રહે તા. િતબેટના રા પણ િવ ાપીઠમાં રસ લેતા હતા. બૌ ધમનો ચાર કરનાર આચાય પ સંભવ અહ થી જ િતબેટ ગયા
હતા. િતબેટના લોકો પ સંભવને બુ જ ેટલું જ માન આપે છે. તેઓ અહિનશ “ઓમ નમો મિણપ ે હૂ ” મં જપતા રહે છે. મોટા
ભાગના આચાય િભ ુઓ રહે તા એટલે તેઓ િભ ા કરીને વનયાપન કરતા. િભ ાની યવ થા િવ ાપીઠના રસોડેથી થઈ હતી.
કોઈપણ િવ ાથ યારે ભણવા માટે વેશ ઇ છતો તો થમ ાર ઉપર તેની સાથે તે તે િવષયના પં ડતો ચચા કરતા. યો ય લાગે તો જ
વેશ મળતો. કારણ કે અહ નાતકો ર અ યયન થતું હતું. એટલે ઓછામાં ઓછી યો યતાનું માણ મ ા પછી જ તેનો વેશ થતો
હતો. તમારે િવ ા અને િવ ાપીઠોનું તર સાચવવું–સુધારવું હોય તો અયો ય િવ ાથ ઓને વેશથી દૂર રાખવા ઈએ. બધા
અનામિતયા ભેગા થઈ ય તો ઉ ચ તર રાખી શકાય ન હ. અહ િવદેશી છા ો પણ ભણવા આવતા હતા. તેમની પણ રહે વા–
જમવાની યવ થા થઈ જતી.
પુ તકાલયોનો તો પૂરો મહો ો જ બની ગયો હતો. મુ ય પુ તકાલય–ભવન નવ માળનું હતું. તેમાં અને બી ં ભવનોમાં િવ ભરનાં
લાખો પુ તકો–પાંડિુ લિપઓ અહ ભેગાં થયાં હતાં. આ પુ તકાલયોમાં બેસીને ુ એન સાંગે ઘણાં પુ તકોનો ચીની ભાષામાં અનુવાદ
કરી ચીન લઈ ગયો હતો. નાલંદાનો સૂય સોળે કળાએ ચમકી ર ો હતો.

મહ મદ બિ તયાર
તેવામાં અલાઉ ીન િખલ નો સરદાર મહ મદ બિ તયાર મા 250 ઘોડેસવારો સાથે અહ ચઢી આ યો. તેના ધાિમક િવચારો બહુ જ
સંકુિચત અને ક રવાદથી ભરપૂર હતા. તેણે નાલંદાના આચાય ની ક લ કરી નાખી. િવ ાથ ઓની પણ હ યા કરી નાખી. જ ે ભા યા તે
જ બ યા. નાલંદા લોહીનું સરોવર થઈ ગયું. જ ે આચાય અને િવ ાથ ઓએ તેને િવ ાનું સરોવર બના યું હતું તે જ સરોવરને લોહીથી
ભરી દીધું. તે ક ર–અિત ક ર ઇ લામી રંગે રંગાયેલો હતો. તેણે પુ તકાલયોનાં ભવનોમાં આગ લગાડી દીધી. પં ડતોએ તેને હાથ
ડીને સમ વવા ય ન કય કે આ લાખો પુ તકોમાં ઘણાં અિત દુલભ પુ તકો છે. તેનો એક જ જવાબ હતો સંસારને મા એક જ
પુ તકની જ ર છે અને તે છે ‘કુરાન’. આ બધાં શેતાની પુ તકો છે. લોકોને ગુમરાહ કરી ક ર બનાવે છે. તેમનો નાશ કરવો એ કુ નો
નાશ કરવા બરાબર પુ યનું કાય છે. મ હના સુધી આ િનભાડાની આગ ઠડં ી થઈ ન હતી. ખબર ન હ અ યારે ઠડં ી થઈ છે કે ન હ?

એ છે કે, યાં દશ હ ર િવ ાથ ઓ અને દોઢ હ ર આચાય રહે તા હતા, આ િસવાય બી કેટલાય કમચારીઓ વગેરે રહે તા
હતા, આ બધા મા 250 આ ા તાઓ સામે બકરી થઈને કેમ ઝૂકી ગયા? થોડા કસાઈઓ હ રો બકરીઓનાં ગળાં કાપી નાંખતા હોય
છે તેમ બધાનાં ગળાં કપાઈ ગયાં. નાલંદા, નાલંદાની િવ ા, આચાય , િવ ાથ ઓ બધું પળવારમાં રાખ થઈ ગયું. કેમ? ાચીનકાળથી
આપણે ભ ય િનમાણો તો કરી શકીએ છીએ પણ તેનું ર ણ નથી કરી શકતા. ઇિતહાસ સા ી છે. આપણી કમ રીનું મુ ય કારણ આવું
લાગે છે.
કારણ કે અહ બધી િવ ાઓ હતી, બધી િવ ાઓના આચાય તથા છા ો પણ હતા પણ તલવારિવ ા ન હતી. અહ કેટલાય
અ ાવધાની, કેટલાય શતાવધાની હતા, પણ એકે શ ાવધાની ન હતો. મણોની િવચારધારા અ હંસા ધાન હતી. તેમાં શ ને બહુ
થાન ન હતું. ‘ વો અને વવા દો’નો મહામં તેમની નસોમાં યા હતો અને છે. તે એટલી હદે કે તમને, તમારા ધમને ન વવા દે
તેને પણ વવા દો. આ એક કારની સીધી જ આ મહ યા હતી. આ બધા શ ધારી–શૂરવીરો હોત, અ હંસાપરમો ધમની જ યાએ
‘વીરતા પરમો ધમ’વાળા હોત તો કદાચ નાલંદા બચી ગયું હોત. તો તો કોઈ નાલંદા ઉપર આંખ પણ ન ઉપાડી શકત. હાહાકાર
મચાવીને િબ દા ત બિ તયાર ચાલતો થયો અને આ હ દુલોકો છે કે જ ેમણે પાસેના એક ગામને બિ તયારપુર નામ આપી બિ તયારને
અમર બનાવી દીધો. યાદ રહે કે હંસાને રોકવા માટે કોઈ વાર હંસા જ રી થઈ જતી હોય છે.
ી મહે શભાઈ ભણસાલી સાથે એક વાર ધમચચા થઈ. મ તેમને ક ું કે કોઈપણ ધમનું મૂ યાંકન કરવું હોય તો તેને પાંચ
ોથી
નાણવો ઈએ.
(1) તે ધમનું પાલન કરવાથી
બળવાન બને છે કે દુબળ?
(2) તે ધમ એકતા કરાવે છે કે િવભાજન?
(3) તે ધમ આધુિનકતમ િવ ાનનો સહયોગી બને છે કે િવરોધી?
(4) તે ધમમાં માનવતાવાદી વૃિ છે કે મા કમકાંડ અને ઢઓ જ છે?
(5) તે ધમ
વનના વન તરને ઉ ત િવકાસને વીકારે છે કે િવરોધ કરે છે?
આ પાંચે
ોના હકારમાં જવાબ મળે તો તે ધમ ખરે ખર ક યાણકારી થઈ ય પણ
નકારા મક જવાબ મળે તો તેવો ધમ–
સં દાય–પંથ–પ રવાર
ને ડુબા ા િવના રહે ન હ. તમે તમારી ત કે પૈસાના રે તમારો ગમે તેટલો જયજયકાર કરો તેથી ધમનો
જય થવાનો નથી. હા, નશો જ ર ચઢશે. જ ે યારે અને અ યારે પૂરેપૂરો ચ ો છે. આ નશો યાં સુધી જ ચ ો રહે શે યાં સુધી કોઈ
બી બિ તયાર ના આવે. શું ફરીફરીને નાલંદાદહન થતું રહે શે?
નાલંદાની રાખ ઉપર મગધના મં ી કુકુટિસ ે નાલંદાનો પુન:ઉ ાર કરવા ય ન કય , પણ ધમની ક રતાવાળા લોકોએ ફરીથી નાલંદાને
બાળી ના યું. જ ેમ સોમનાથનો અનેક વાર નાશ થયો તેમ નાલંદાનું પણ થયું. આપણે ભ ય િનમાણો તો કરી શકીએ છીએ પણ તેનું
ર ણ નથી કરી શકતા. તલવારની આગળ એકલી કલમ રાંકડી થઈ જતી હોય છે. તલવારને તો તલવાર જ રોકી શકે. પણ બધા
િ યો તો તલવાર છોડીને તલવાર છોડાવવાના ધમમાં લાગી ગયા હતા. લોકોએ તેમને સવ ચ ભગવાન માની લીધા હતા અને પૂજતા
હતા. અહ કોઈ ફરસીધારી પરશુરામ, ધનુધારી િવ ાિમ કે પાપીઓ ઉપર લાવા વરસાવનાર દુવાસા ન હતા, ના તેમના િવચારો હતા.
જ ે િવચારો હતા તે આંખ બંધ કરી દેવાના હતા.
અહ થી જ ે પુ તકોનો અનુવાદ ચીની–િતબેટી વગેરે ભાષામાં થયો હતો તે પુ તકો બચી ગયાં. હવે તેના અનુવાદનો અનુવાદ કરીને
આપણે પાછા ભારત લાવી ર ા છીએ. પણ હા, વીરતા િવનાની અ હંસાનું ભૂત તો હ પણ એવું ને એવું જ છે. કાંઈક ધીમું પ ું હતું
તે ગાંધી એ ફરીથી જબરદ ત ધૂણતું કરી દીધું છે. એવું લાગે છે કે આપણે ભૂતકાળની બરબાદીથી કશો બોધપાઠ ન લેનારી
છીએ.
અહ કેટલાંય િવશાળ તળાવો હતાં. જ ેમાં િત દન બધા નાન કરતા પછી બુ વંદના કરીને અ યયન કરતા.
નાલંદા ભારતનું ગૌરવ, િવ ની સવ ચ બી નંબરની લાઇ ેરી. બધું જ રાખ થઈ ગયું. ત– તામાં ધમરોળાઈ ગયું. હવે તો મા
ખંડરે ો જ છે. તેમાંથી સારી સારી િશલાઓ વીણીને ‘િબહારશરીફ’ નામક દરગાહમાં લગાવાઈ છે અને યાંથી કેટલીક કલક ાના

યુિઝયમમાં પણ પહ ચી છે.
ચાલો, આપણે નાલંદાનાં ખંડરે ોને ઈએ. અમારા ગાઇડ વૃ િમ
સાથે અમે ખંડરે ો ઉપર ચાલી ર ા છીએ. 1861માં કિનંઘમે યું
કે અહ ઘણા ચા ચા ટેકરા છે. તેણે યાં પુરાત વવે ાઓને મોકલી ખોદકામ ચાલુ કરા યું. તેમને બે ભાગ મ ા. િવ ાથ ઓને
રહે વાનાં છા ાલયો તથા પૂ કરવાનાં મં દરો. અમે છા ાલયનાં ખંડરે ો ઈ ર ા છીએ. ડી ડી દીવાલોથી કોટડીઓ બની છે. એક
મમાં મા એક જ છા રહે તો હતો. જ ેમાં બધી સગવડ છે.
જ ૈન ધમવાળા નાલંદાને કુડં લપુર કહે છે. મહાવીર વામીએ અહ કેટલાય ચાતુમા ય કયા હતા. તેમણે મગધમાં ચૌદ વષ િવતા યાં
હતાં. દગંબરો કુડં લપુરને મહાવીર વામીનું જ મ થાન માને છે યારે ેતા બરો વૈશાલી કુડં ામને જ મ થાન માને છે. જ ે હોય તે.
એવું લાગે છે કે બુ અને બૌ ધમનો ભાવ વધવાથી આ થાન બૌ ધમ થયું. આમ તો આની થાપના પાંચમી શતા દીમાં થઈ મનાય
છે, પણ ઈ. પૂવ. તૃતીય શતા દીમાં અશોકે અહ સવ થમ બૌ િવહાર બના યો હતો. તેનો જ બધો િવકાસ થયો લાગે છે. અમે ખંડરે ો
ઈ ર ા છીએ. 75 ટકા ખંડરે ો મૂળ પમાં છે. 25 ટકા સમારકામ કરે લાં છે.
સાતમી શતા દીમાં કનોજના રા હષવધને આ િવ ાપીઠનો િવકાસ કય હતો. નવમી શતા દીમાં બંગાળના રા ધમપાલે િવકાસ કય
હતો. 5–7–9 એમ બ સો બ સો વષના અંતરે િવકાસ થયો હોવાથી ખંડરે ોના પણ ઉપર–નીચે એમ ણ તરો દેખાય છે.
ુ એન સાંગ અહ સાત વષ ર ો હતો તે ચીન ગયો યારે 700 જ ેટલા મહા ંથો ચીન લઈ ગયો હતો. આજ ે પણ તેનું એક મેમો રયલ
અહ છે.
આ િવ ાપીઠનું ે ફળ સાત માઈલ લાંબું અને ણ માઈલ પહોળું હતું. અથા એકવીશ વગ માઈલ હતું. અહ ણ મોટાં પુ તકાલયો
હતાં. જ ેમનાં નામ આ માણે છે. (1) ર નદિધ, (2) ર નરંજક અને ર નસાગર. અમે ર નસાગરની રાખ ઈ ર ા છીએ. રાજ થાનમાં
હ રો રાજપૂતાણીઓના હરની રાખ અને અહ લાખો પુ તકોની રાખ. બસ રાખ જ રાખ. છ ફૂટ પહોળી દીવાલ ઈને એવું લાગે
છે કે યારે આવી દીવાલો થતી હશે. કદાચ આજની વા તુકલા ન હ િવકસી હોય. હવે તો નવ ચની દીવાલ બહુ થઈ ગઈ. હા ચાર
ચની પણ ચાલી શકે છે. મહે ભાઈ િબ ડરનું પણ એવું જ કહે વું છે. આ ખંડરે ો પાંચમી શતા દીનાં છે અને આ નવમી શતા દીનાં છે.
આ વચન હોલ છે. અહ ઊભા રહીને કે પછી બેસીને આચાય છા ોને ભણાવતા હશે. એક લોકમાં 35 િવ ાથ ઓ રહે તા. એવા
100 લોકો હતા તેવું ુ એન સાંગે જણા યું છે. ખોદકામમાં અ યારે 11 લોકો મળી ગયા છે. પાં ીસ િવ ાથ ઓ માટે પાં ીસ
ઓરડીઓ હતી. યેકમાં સૂવાની પથારી, પુ તકો, પાણી વગેરેની સગવડ રહે તી હતી.
આ મં દરનું ખંડરે છે. તેમાં બુ ની િતમા મુ ય રહે તી. સાથે કોઈ કોઈ જ યાએ સા રપુ , આનંદ, મહાક યપ વગેરે સાથીદારોની
િતમાઓ પણ રહે તી. હ દુમં દરોમાં મુ ય દેવની આજુ બાજુ બી ં દેવ–દેવીઓ રહે છે. પણ બૌ
મણોના યાં દેવ–દેવીઓ ન
હોવાથી િશ યો કે સાથીદારોને થાન મળે છે.
આ ખંડરે , ઇ ડોનેિશયાના રા બાલપુ દેવે કરાવેલા છા ાલયનું છે. મં દર તથા વચન હોલમાં કાશ માટે દવસે અબરખની લેટોનો
ઉપયોગ થતો હતો. આ અબરખની લેટો ઉપર સૂયનાં કરણોનું િતિબંબ મં દરમાં જઈને કાશપુંજ પાથરી દેતું હતું. આજ ે પણ
વીજળી તથા વીજળીના િબલને બચાવવા આવા યોગો કરી શકાય. અરે , વગર ઈતી વીજળી વાપરવાની બંધ થાય તોપણ ઘ ં થાય.
અમારી સાથે એક બાર વષનો છોકરો બહુ િજ ાસાથી બધું સાંભળવા ફરી ર ો છે. િમ ને તે જરાય ગમતો નથી. કેટલીયે વાર તેને
હડધૂત કય , પણ તેની િજ ાસા એટલી બધી તી છે કે તે જતો નથી. મ િમ ને સમ યા કે “રહને દો ને સુનને દો, િબચારા ગરીબ
હૈ , પર બડા િજ ાસુ હૈ .” મને બહુ દુ:ખ થયું. ઉદાર અને િવશાળ દયી થવું એ મોટો ગુણ કહે વાય. મા ં ાન મફતમાં સાંભળે તે
િમ ને ગ યું ન હ.
ે ી કેટલીયે મૂિતઓ પડી છે. બિ તયારનાં બધાં પરા મો ડગલે ને પગલે વા મળે છે. આ ચૂલો જુ ઓ. અનુકરણ કરવા
અહ યાં તૂટલ
જ ેવું છે. લગભગ આઠેક ફૂટ લાંબો હશે. એક છેડે લાંકડાં સળગાવવાનાં પછી અંદરના પોલાણથી છેક છે ા ચૂલા સુધી ગરમી ય.
પાંચેક તપેલીઓમાં રસાઈ થઈ શકે. જ ર માણે ચૂલા નાના–મોટા કરી શકાય. આ અ કોણ કૂવો છે. ગોળ નથી પણ તેને આઠ ખૂણા
બના યા છે. બૌ ધમને પણ અ ાંગી બનાવાયો છે. જ ેની અસર યોગદશન ઉપર પણ છે. તેમાં પણ યોગને અ ાંગઅંગી બતાવાયો છે.

(1) યમ, (2) િનયમ, (3) આસન, (4) ાણાયમ, (5) યાહાર (6) યાન (7) ધારણા અને (8) સમાિધ.
આ સા રપુ તૂપ છે. પૂવ ક ું તેમ સા રપુ મુખ િશ ય હતા. તે અહ નાલંદાના જ હતા. તેમનો જ મ અને મૃ યુ પણ અહ
નાલંદામાં જ બુ ના મૃ યુ પહે લાં જ થયું હતું. બુ ના ચાર કારના તૂપો ા થાય છે. (1) જુ દાં જુ દાં અંગોનાં હાડકાં ઉપર (2) નખ
અને કેશ ઉપર (3) વપરાયેલી વ તુઓ ઉપર અને (4) મનોકામના પૂરી કરવા. બૌ પરંપરામાં ઘણા તૂપો બનાવાયા છે. તેમનું ધન
ગુફાઓ અને તૂપો તરફ વ ું. જ ૈનોનું દાન દેરાસરો તરફ વ ું. હ દુઓનું ધન અિ તરફ વ ું. મોટા મોટા ય ો કયા. સૌ સૌની
ગમતી દશાઓ છે. િમ નું કાય પૂ ં થયું નથી. હ ઘ ં વાનું બાકી છે પણ તેમણે પૂ ં કરી દીધું. આ મ ાઘી અને ‘મૂડી’ માણસ
લાગે છે. નાલંદાનો િવનાશ થયા પછી તે જ જ યાએ ઘણા મુિ લમોએ પોતાનાં ઘર બનાવી લીધાં છે. જ ેમાં બિ તયારપુર જ ેવા કસબા
પણ છે. 1920માં
ી ઐદલિસંહે અહ નાલંદા કૉલેજ બનાવી. 1945માં તેમાં બી.એ.નું અ યયન શ થયું. 1951માં આઝાદ ભારતના થમ રા પિત
રાજ ે સાદે ી નવ–નાલંદા મહાિવહારની થાપના કરી. હવે તો અહ નાલંદા િવ િવ ાલય કામ કરી ર ું છે.

પાવાપુરી
હવે અમે પાવાપુરી જઈ ર ા છીએ. આજ ે છઠનું પવ હોવાથી ડાઇવરને ઘરે જવાની ઉતાવળ છે પણ અમે મોબાઇલ કરીને ગાડીના
માિલકને સમ વી ગાડી પાવાપુરી તરફ વાળી. પાવાપુરી અહ થી 30–35 ક.મી. જ છે. અમારી ગાડી ચાલી રહી છે. છઠ પૂ હોવાથી
ગામડાંના લોકો રોડને પિવ કરવા ધોઈ ર ા છે. પિવ તા તો હોવી જ ઈએ, કારણ કે આ રોડ ઉપરથી પૂ પો લઈને બહે નો નદી–
તળાવ તરફ પૂ કરવા જવાની છે. ગામેગામ ઉ સાહ દેખાઈ ર ો છે. હજુ સુધી એક પણ સરકારી બસ દેખાઈ નથી. બધાં ખાનગી
વાહનો છે. જ ે થોડાં જ ચાલે છે.
અમે પાવાપુરી પહ ચી ગયા છીએ. અહ મહાવીર વામીના અિ –સં કાર થયા હતા. આમ ભલે જ ૈનો ચોવીસ તીથકરોને એક સરખા
માને છે અને બધાની પૂ –અચના કરે છે પણ સૌથી વધુ મહ વ મહાવીર વામીનું જ જણાય છે. બી તીથકરો િવશે જનસાધારણને
તો બહુ મા હતી પણ નથી હોતી પણ મહાવીર વામી અને જ ૈન ધમ તો ણે એક પ થઈ ગયા છે. મહાવીર વામી િવશે થોડી મા હતી
ણવી સારી રહે શે.
લગભગ બધા જ તીથકરો મો ાિ પહે લાં સંસારમાં પ ર મણ કરતા હોય છે. યેકની અમુક ભવની કથાઓ પણ હોય છે. મહાવીર
વામી સ યક વ ા કયા પહે લાં જ ે જ ે 27 ભવો કરે લા તેની કથાઓ છે. જ ેમાં જુ દા જુ દા દેવલોકમાં ગયેલા, કેટલીવાર ા ણ થયેલા
છે. બે વાર સાતમી અને ચોથી નારકીમાં પણ ગયેલા. છેવટે સ ાવીસમા જ મમાં મણ ભગવાન થયેલા. આ ભવમાં થમ જબું ીપના
ભરતખંડના િ યકુડં નગરની બાજુ માં આવેલા ા ણકુડં ગામમાં ઋષભદ
ા ણની ધમપ ની દેવાનંદાના ગભમાં પધાયા. 82
દવસ સુધી આ દેવાનંદાની કુ ીમાં રહીને પછી બલરામની માફક તેમનું સં મણ િ યકુડં નગરના િસ ાથ મહારા ની પ રાણી
િ શલાદેવીની કુ ીમાં થયું. દેવાનંદા અને િ શલાદેવીએ બંને 14–14 વ નો યેલાં. આજ ે પણ ાવકો િતવષ આ વ નોની કથાઓ
ઘણી ાથી સાંભળે છે. માતાને ક ન પડે તે માટે મહાવીર વામી ગભમાં હલન–ચલન કરતા નથી. પણ તેથી તો માતાને બી શંકા
થવા લાગી. તેમણે ભારે રોકકળ કરી મૂકી. એટલે વામીએ પડખું ફે રવવા માં ું. તેથી શંકાનું િનવારણ થયું અને માતા હષમાં આવી
ગયાં. ગભકાળ પૂણ થયા પછી બરાબર ચૈ સુદ તેરસના દવસે તેમનો જ મ થયો. દસ દવસ સુધી જ મો સવ ઊજવાયો અને તેમનું
નામ વધમાન પાડવામાં આ યું. યુવાવ થા આવતાં જ તેમના િપતા ી આગળ વસંતપુરના મહાસામંત સમરવીરે પોતાની પુ ી યશોદાના
લ નો તાવ મૂ યો અને વધમાન ગૃહ થા મના બંધનથી બંધાયા પણ ખરા. યશોદાથી તેમને એક પુ ી પણ થઈ. જ ેનું નામ
િ યદશના રાખવામાં આ યું. િ યદશના મરલાયક થતાં તેનો િવવાહ વધમાનની બહે ન સુદશનના પુ જમાિલની સાથે કરવામાં આ યો
યારે મામા–ફઈનાં સંતાનોનાં લ ો થતાં હતાં તેવું જણાય છે. મહાવીર ક યપ ગામના છે, તેમનાં ધમપ ની યશોદાનું કૌ ડ ય ગો હતું.
વધમાને ીસ વષ સુધી ગૃહ થા મ વીકાય . માતા–િપતાના વગવાસ થયા પછી 29 વષ સુધી સંસારમાં વન િવતા યું. પછી
ગૃહ યાગ કય . સંસાર યાગ કય . પછી તે જ માથા–દાઢીના વાળનો લોચ કરીને મુિન થયા. તેમણે યારે દી ા હણ કરી યારે તે

એકલા જ હતા. (પૂવતીથકરોની દી ા વખતે મોટી સં યામાં સંસાર યાગી દી ાથ ઓ ડાયા હતા) દી ા પછી ‘કામનછપરા’ નામના
ગામમાં પધાયા. ગામની બહાર એક વૃ ની નીચે યાન થ થયા. તેવામાં એક ખેડતૂ પોતાના બે બળદો યાં મૂકીને કામે ગયો. થોડી જ
વારમાં બળદો જગલમાં
ચરવા ચાલી નીક ા. ખેડતૂ પાછો આ યો યારે યાં બળદ ન હતા. તે આખી રાત બળદોને શોધતો ર ો પણ
ં
બળદો મ ા ન હ. બી તરફ ધરાયેલા બળદો ફરી પાછા આવીને મહાવીર વામીની આગળ બેસીને વાગોળવા લા યા. ખેડતૂ ે આ
ય યું કે તેના બળદોને ગુમ કરનાર આ મહારાજ જ છે. આવી શંકાથી કુિપત થઈને બળદના દોરડાથી મારવા તૈયાર થયો, પણ
ઇ ે ગટ થઈને તેનો રો યો.
મહાવીર વામી, સાધનાકાળમાં પોતાની સેવાશુ ૂષા કરવા માટે કોઈને સાથે રાખતા ન હ. પોતાનું કામ પોતે તે જ કરી લેતા. એવું
કહે વાય છે કે એક ા ણના યાં પારણાં કયા. ા ણે બહુ ેમથી ઘી અને ખાંડથી બનાવેલી ખીર તેમને પધરાવી.
િવચરણ કરતા કરતા પોતાના િપતા િસ ાથના િમ એવા એક સાધકના આ મમાં આ યા. ર ા અને િવદાય થયા. ફરી પાછા ચાતુમા ય
કરવા પધાયા અને ર ા પણ પણકુ ટનું ઘાસ આ મની ગાયો ખાતી હતી તેને રોકી ન હ. ઘાસ ખાવા દીધું. તેથી આ મના કુલપિતએ
થોડો ઉપદેશ આ યો. મહાવીરને લા યું કે મારાથી આ મવાસીઓ દુ:ખી થયા છે. તેમણે તરત જ યાંથી િવહાર કય . તેમણે પાંચ
િત ાઓ કરી.
(1) અ ીિતકારક થાનમાં રહીશ ન હ.
ઘણા સાધુઓ “માન ન માન મ તેરા મહે માન” એમ અણગમાવાળી જ યામાં જબરદ તી રહે તા હોય છે. તે માનહીન– ેમહીન થઈ
જતા હોય છે.
(2) સદા યાનમાં રહીશ.
યાન–ભજન કરનારને કદી કોઈ કમી નથી રહે તી. બધું આપોઆપ આવી મળતું હોય છે. યાન–ભજન ન કરીને રખડ–રખડ કરનારા
વનભર યાચક થઈને લોકો પાસે મા યા કરતા હોય છે.
(3) મૌન પાળીશ
મૌન મહા ત છે. તે પાળવાથી ઘણાં અિન ોથી બચી શકાય છે અને પોતાની ઊ નું ર ણ કરાય છે.
(4) હાથમાં ભોજન કરીશ
ઓછામાં ઓછો પ ર હ કરવાથી વ તુઓને સાચવવાની િચંતા રહે તી નથી.
(5) ગૃહ થોનો િવનય કરીશ ન હ.
ઘણા સાધુઓ સારી િભ ા તથા વ તુઓ મેળવવા તથા માનપાન મેળવવા ગૃહ થોની ખુશામત કરતા રહે છે. આ દોષ છે. ગૃહ થોને પણ
ખુશામતખોર સાધુઓ ગમતા હોય છે. આમ બંનેની ડી મળી ય છે. પણ તેથી ધમને હાિન થાય છે. સાધુએ ખુશામતથી બચવું
ઈએ.
મહાવીર વામી િવહાર કરતા ર ા. અનેક દુ:ખો સહન કરતા ર ા. ચંડકૌિશક સપનો ઉ ાર કય .
એક વાર જ ે નૌકામાં પોતે બેઠા હતા તે ડૂબતી નૌકાને બચાવીને કનારે લગાવી દીધી.
તે સમયે ગોશાલક નામનો એક તપ વી હતો. તે પણ િવહાર કરતો હતો. તેનો ભાવ પણ િવશેષ હતો. સાધુઓને િભ ામાં શું મળશે
તેની ભારે િજ ાસા અને િચંતા રહે તી હોય છે. કારણ કે બધું અિનિ ત હોય છે. ગોશાલકે વામીને
પૂ ો કે આજ ે મને િભ ામાં
શું મળશે? વામીએ ક ું કે “કોદરાના વાસી તાંદળા અને ખાટી છાસ મળશે.” ીમંતોના ઘરે િભ ા માગવા છતાં કાંઈ ન મ ું. અંતે
ગરીબોની ઝૂંપડીમાંથી વાસી તાંદળા અને ખાટી છાસ મળી. અને દિ ણામાં એક િપયો મ ો. આ ઘટનાથી તે િનયિતવાદી થઈ ગયો.
અથા જ ે થવાનું છે તે બધું પૂવિનધા રત જ થયા કરે છે. નવું કશું થતું નથી.
મહાવીર વામી અનેક ક ો ભોગવીને િવહાર કરતા ર ા. ગોશાલક ફરી પાછો આવી ગયો. એક વાર િવહાર કરતાં કરતાં તલના છોડને
ઈને મહાવીરને પૂ ું કે આ છોડ ઉપર ફૂલ વગેરે આવશે કે કેમ? મહાવીરે ક ું કે જ ર આવશે. ગોશાલકે તે છોડને ઉખેડીને ફકી
દીધો. યો, હવે કેવી રીતે ફૂલો વગેરે આવશે? તમા ં વચન િમ યા થશે. ‘બ યું એવું કે થોડા જ સમયમાં વરસાદ થયો. પેલો છોડ ફરી

પાછો ચ ટી ગયો અને તેને ફૂલ વગેરે આ યાં. વળતાં આ ય ઈને ગોશાલક ચ કત થઈ ગયો. તે િનયિતવાદી તો હતો જ હવે તે એવું
પણ માનતો થયો, ‘મૃ યુ પછી યેક હતો તે જ યોિનમાં જ મ લે છે.’ ગોશાલકે ફરી પાછો સાથ છોડી દીધો. તેણે તે લિ ધની સાધના
કરી અને લિ ધ મેળવી પણ ખરી પણ તેનો દુ પયોગ કરવા લા યો. તેણે ‘આ વક’ નામનો સં દાય થાિપત કય અને પોતે તીથકર
છે તેવું હે ર કયુ.
કેટલીક વાર સાધુઓ પોતાનું મનોબળ માપવા માટે અિભ હ કરતા હોય છે. “ આજ ે મને િભ ામાં સેવો મળશે તો જ જમીશ.”
સેવો ન મળે તો ન જમે. યાં સુધી સેવો ન મળે યાં સુધી ઉપવાસ થાય. કોઈને કહે વાય પણ ન હ કે મારે સેવો ખાવી છે. આવો જ
અિભ હ મહાવીરે કય . તે રોજ કૌશા બીમાં િભ ા માટે નીકળતા, ચાર માસ સુધી અિભ હ પૂરો ન થયો. તેટલા ઉપવાસ થયા. પાંચ
માસ અને પચીસમા દવસે તેમનો અિભ હ પૂરો થયો. રાજકુમારી ચંદનાએ તેમને અડદના બાકડા િભ ામાં આ યા. ચંદના ધ ય ધ ય
થઈ ગઈ. તુલના કરો બુ ને સુ તાએ પાર ં કરા યું હતું. અહ મહાવીરને ચંદનાએ પાર ં કરા યું છે. બંને પા ો અમર છે. કોઈ ચંદના
સા વી અહ િવરાયતન આ મ થાપીને ગરીબની સેવા કરી ર ાં છે તે ણી આનંદ થયો.
મહાવીરનાં દુખોનો પાર નથી. તે યારે યાનમાં હતા યારે ગોવાળોએ તેમના કાનમાં ખીલા માયા હતા. આવી અસ વેદનામાં પણ
મહાવીર િ થત ર ા હતા.
દી ા પછી લગભગ બાર વષ સુધી તેમણે સાધનાકાળમાં અગિણત ક ો સહન કયા. તેરમા વષ તેઓ અ રહંત થયા. તેઓ કેવળી ાની
થયા. આગળ જતાં પા નાથ પરંપરાના સાધુઓ મ ા અને એકતા થઈ.
મહાવીરે તીથકર દશા ા થયા પછી થમ ચાતુમા ય રાજગૃહીમાં િવતા યું. યાં મેઘકુમારને દી ા આપી. છે ું ચોમાસું પાવાનગરીમાં
ર ા. કારતક કૃ ણપ (આસો) અમાવા યાના દવસે અથા દવાળીના દવસે તેઓ કાળધમ પા યા. યારે તેમનું આયુ ય 72 વષનું
હતું.
30 વષ ગૃહ થા મ
12 વષ સુધી મણ પયાય
30 વષ સુધી કેવળ પયાય તીથકર ર ા
કુલ 72 વષ દેહ ધારણ કય .
જ ે થળે તેમને અિ દાહ અપાયેલો તે થળ અમે ઈ ર ા છીએ. પુ કળ તીથયા ીઓ સમાિધમં દરમાં દશન કરી ર ાં છે. બહાર ઘી
બોલાઈ ર ું છે. મોટા ભાગના યા ાળુઓ ગુજરાતી છે. જ ેમાંથી કેટલાક મને ઓળખે છે. મ મં દરમાં જવા ય ન કય પણ યાં તો તલ
મૂકવાની પણ જ યા નથી એટલે પાછો ફય . કદાચ આ જ કારણસર કેટલાંક હ દુમં દરોમાં કોઈને લાંબો સમય ઊભા રહે વા દેતા નથી.
અહ તો બધા બેસી ગયેલા છે. આ થાનની ચારે તરફ તળાવનું જળ છે. મુ ય ર તાથી આવવા માટે એક પુલ જ ેવો લાંબો ર તો
બના યો છે. ઉઘાડા પગ હોવાથી અને ઘણો તાપ હોવાથી પુલની સપાટી ઘણી તપી ગઈ છે. તેને પાર કરતાં અને વળતાં પગ તપી ગયા,
મારા દુ:ખથી શિ તિસંહ ઘણા દુ:ખી છે. પણ શું થાય? સા ં થયું ઘણાં વષ ઉઘાડા પગનો અનુભવ થયો.
હં ુ મં દર બહાર ઊભો છુ .ં મં દરની બંને તરફ ભૈરવની મૂિતઓ છે. એવું મનાય છે કે ભૈરવ ર ા કરે છે. કે મહ મદ બિ તયાર
આ યો. ભૈરવ હાજર ન હ હોય પણ ભૈરવ સંબંધી મા યતા હ દુ–જ ૈન બંનેમાં સરખી છે. હ દુ મં દરોમાં પણ ભૈરવદાદા રખાય છે.
જ ે મં દરોમાં ઘણી ભીડ થતી હોય યાં જ ર ચમ કારની વાતો ચોડાયેલી હોય જ. એક જ ૈન ભાઈએ મને સમ યું કે અહ દવાળીના
દવસે પોતાની મેળે જ આ ચ ર ફરે છે. અમે મં દરની દિ ણા કરી, બહારથી વંદન કયા અને િવદાય થયા. અહ ન ક જ
મહાવીર વામીએ જ ે અંિતમ ઉપદેશ આપેલો તે થાન પણ છે. તેને “સમવશરણ” કહે છે.
અમે સમવશરણ મં દરે પહ યા. સુંદર ભ ય મં દર છે. અહ ધમશાળાઓ પણ ઘણી અને ભ ય છે. મં દરમાં મહાવીર વામીની સાથે
ગૌતમ વામી પણ છે. ગૌતમ વામી ા ણ હતા. અહ પણ ઘણી ભીડ છે. કેટલાક ઓળખીતા પણ મ ા. મં દર બહાર ઘણા
િભખારીઓ છે. સૌને કાંઈનું કાંઈ મળી રહે છે.
હવે અમે પાછા વ ા છીએ. છઠના કારણે યુવાનો વાહનો રોકીને પૈસા ઉઘરાવે છે. છઠનો તહે વાર હોવાથી મેળો જ મેળો છે.

સૌભા યવતી ીઓ પૂ પાનો ટોપલો લઈને જ નદીઓ તરફ જઈ રહી છે. ણ દવસના મણમાં અમને પહે લી વાર એક હુ ડાઈ
કાર વા મળી તે ઉપરથી
ની સમૃિ નું માપ નીકળે છે.
અમે બોધગયા પહ ચી ગયા. રાત પડી ગઈ છે. મહે ભાઈ એક ચંપલવાળી દુકાને મને લઈ ગયા. ચંપલ લીધાં, દુકાનદારનું નામ પૂ ું
તો કહે કે ‘મુિનર’. મ ક ું કે મુિનરકુમાર, તો કહે કે ના ના, મુિન ીન, અથા તે મુસલમાન છે. મ યું કે ઘણા મુિ લમો પોતાનું નામ–
ઓળખ બતાવતાં સંકોચ અનુભવે છે. થોડાં વષ થી તેમના ઉપર આતંકવાદની છાપ લગાવવામાં આવી છે. કદાચ તે કારણ હોય. કે
બધા જ તેવા નથી હોતા, થોડા જ તેવા હશે પણ છાપ તો બધા ઉપર લાગી ગઈ છે. તે યો ય ન કહે વાય.
અમે બધા જ યા અને પછી હોટલ ઉપર આ યા. ડૉ ટરોની સાથે ો રી–ચચા થઈ અને પછી સૂઈ ગયા.
આખો દવસ જ ે કાંઈ યું તેની ડી છાપ મારા ઉપર પડી કે તેને વાગોળું છુ .ં ચોવીસ તીથકરો િવશે કેટલુંક સમાધાન થતું નથી. થમ
તીથકર ઋષભદેવ નું આયુ ય 84 લાખ પૂવ અને 500 ધનુ યની ચાઈ હતી.
એ થાય છે કે યારે આટલી ચાઈ અને આટલું
આયુ ય બધા લોકોનું રહે તું કે મા તીથકરનું જ? બધાનું જ આવું હોય તો એક પેઢીને બદલાતાં તેટલાં જ વષ લાગે. અથા લાખો
વષ પછી નવી પેઢી શ થાય. 500 ધનુ ય એટલે બે હ ર ફૂટ જ ેટલી ચાઈ થાય. તો ઘર, બારણાં, છત, વૃ ો વગેરે કેટલાં ચાં
હશે? નૃવંશશા ીઓ આ ત યને વીકારી શકે છે? આ ચાઈ અને આ આયુ ય ઘટતાં ઘટતાં મહાવીર વામી સુધી 72 વષ અને સાત
હાથ જ ેટલું થઈ ગયું. આવું થવાનું શું કારણ હશે? સાત હાથની ચાઈ પણ ડબલ કહે વાય. કારણ કે આપણી ચાઈ સાડા ણ હાથ
જ ેટલી હોય છે. બુ સમકાલીન છે. પણ તેમની ચાઈ સાત હાથ નથી. સામા ય છે. પા નાથ મા 250 વષ પહે લાં જ હતા. તેમની
ચાઈ નવ હાથ બતાવી છે. અથા 13–14 ફૂટની ચાઈ થઈ. કદાચ આવું બતાવવાનો હે તુ એ પણ હોય કે પહે લાં બધું જ મોટુ–ં મોટું
ચું– ચું અને ભ યતીભ ય હતું. જ ે હોય તે પણ િવચારો આવતા ર ા. જ ર કાંઈક સમાધાન તો હશે જ.
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11. સમેતિશખર
મને રા ે બરાબર ઘ ના આવી. િવચારોના વંટોિળયા ઊમડતા ર ા. મારી સામે મુ ય
એ હતો કે જ ે દેશમાં બુ અને મહાવીર
થયા તે દેશ બધી રીતે આટલો બધો પછાત, અસં કારી, અપરાધીવૃિ વાળો કેમ છે? મોડે મોડે લાઇટ થઈ.
લૂ િ ટ
યેક ધમ કે સં દાયની એક લૂ િ ટ હોય છે. જ ેમાં તેના વતકનું વનચ ર અને તેના ઉપદેશો મહ વનો ભાગ ભજવતા હોય છે.
જરા તુલના કરો એટલે યાલ આવશે.
મહાવીર વામીના ગૃહ યાગ પછીનું પૂ ં વન ભારે દુ:ખો સહન કરવામાં યતીત થયું છે. તેમણે યાંય દુ:ખોનો િતકાર કય નથી.
સંબુિ થી ઘોર યાતનાઓ સહી લીધી છે. આ થઈ લૂ િ ટ, પણ યાંય લોકોનાં દુ:ખો દૂર કયા, હોય. જ ેવાં કે બીમારોની સેવા–શુ ૂષા
કરી હોય, ભૂ યાંને જમા ાં હોય, ટાઢે થરથરતાં લોકોને ધાબળા ઓઢા ા હોય, િબહારની નદીઓમાં પૂર આવવાથી ઘરિવહોણા લોકોને
આ ય આ યો હોય, કે પછી રાજકીય અ યાચારો સામે ઝઝૂ યા હોય, સામાિજક કુ ઢઓ સામે બળવો પોકાય હોય, બેકાર લોકોની
રો રોટી માટે ય નો કયા હોય તેવી વાતો ખાસ દેખાતી નથી. લગભગ બધા જ ભગવાનોની આવી જ વાતો દેખાય છે. દાનનો ઉપદેશ
ઘણો છે, પણ તે મોટા ભાગે સાધિમક દાન, અથા પોતાના ધમભાઈને મદદ કરવાની વાત. વાત આટલેથી જ અટકતી નથી. કુપા ને
દાન, કુપા ને નમ કાર, કુપા ને આવકાર કે આદરભાવ–આ બધાંનાં ભયંકર પ રણામ બતા યાં છે. જ ે એક રીતે યો ય જ કહે વાય પણ
કુપા એટલે પોતાનાથી િભ , લગભગ બધાં જ કુપા મનાય. જ ેમ
ાકુમારીવાળાં પોતાનાથી િભ બધાને તમોગુણી કે ર ગુણી
માનીને તેમનું પાણી પણ નથી પીતાં. કારણ કે સ વગુણી મા પોતે જ છે તેવું માને છે. તેવી જ રીતે જ ૈનોનું દાન પણ વલ ી,
વકીયલ ી કે પછી ધમ થાનલ ી થઈ ય છે.
હવે ધીરે ધીરે એક નવો વગ મહે શભાઈ કે ચંદનાદેવી જ ેવો તૈયાર થઈ ર ો છે. જ ે માનવતાલ ી કામો કરી ર ા છે. ઢવાદી–
જુ નવાણી જ ૈનોને આ ગમતું નથી. અમારા કૅ પની જ વાત કરીએ. તેમાં ગુજરાતથી સેવા કરવા 500 કાયકતાઓ આ યા છે પણ તેમાં
પાંચ ટકા પણ જ ૈનો ન હ હોય. દરખાઉ મુશહરોની સેવા કરવાનું તેમને જરાય ન ગમે. પાપ લાગે. સાધુ મહારાજ પણ તેવું જ
સમ વે. મારી િ એ તેમાં તેમનો દોષ નથી. લૂ િ ટ જ એવી છે. મફતકાકાને પણ આવો જ અનુભવ થતો. એક વાર તેમણે મને
કહે લું કે અમારા ભાઈઓ મને કહે છે કે તમે દેરાં કેમ નથી બંધાવતા? હં ુ કહં ુ છુ ં કે માનવસેવા એ જ મારા માટે વતું ગતું દે ં છે.
તેઓ મધર ટૅરેસાથી ઘણા ભાિવત હતા. લોકો કહે તા તે િ તી થઈ જવાના છે. કદાચ આવું જ મહે શભાઈ, ચંદનાદેવી વગેરેનું છે.
હવે ગાંધી ની લૂ િ ટ જુ ઓ. તેમણે સાધુ ન બના યા. કાયકતા બના યા. પરલોક ન હ, આ લોકને સુધારવાની વાત કરી. શ આત
ઝાડુથી કરી, યાનથી ન હ. યેક કાયકતા ઝાડુ લે. ગામ સફાઈ કરે , કૂવાની સફાઈ કરે . િશ ણ આપે, લોકોને ભણાવે. અ પૃૃ યતા દૂર
કરે , સમાજના કુ રવા સામે ઝઝૂમે, આઝાદી માટે લડે, જ ેલમાં ય, લાઠી ખાય, ગોળી ખાય, બેકારી દૂર કરવા ખાદી કાંતે, ખાદી
પહે રે, સાદું વન વે. આ ગાંધી ની લૂ િ ટ હતી. તેથી તેમના કાયકતાઓ તેવા થયા અને તેવી વૃિ ઓના ારા લોકાની સેવા
કરી.
ગુ ગોિવંદિસંહ ની લૂ િ ટ હતી: શીખો શ ધારી બનો, વીર બનો, ધમર ા કરો, ધમનાશકોના ઉપર તૂટી પડો. તેમનાથી દેશને
મુ ત કરો, આ તેમની લૂ િ ટ હતી. તેથી શીખો તેવા થયા. જ ેની જ ેવી લૂ િ ટ હોય તેના અનુયાયીઓ તેવા થાય કારણ કે ધમ
નું ઘડતર કરે છે. મહે શભાઈ કે ચંદનાદેવી જ ેવાં લોકો ગાંધી ની લૂ િ ટથી આકષાયાં અને સેવા તરફ વ ાં. મૂળ કારણ લૂ
િ ટ છે. દુ:ખોને સહન કરવાં એ ચી સહનશિ તનું જ પ રણામ હોઈ શકે. તે વંદનીય છે. પણ દુ:ખોને દૂર કરવાં ખાસ કરીને દુ:ખી
લોકોનાં દુ:ખો દૂર કરવાં એ માનવતા છે. કુપા નો િવચાર કરીએ તો સૌથી મોટું કુપા તો પોતે જ છે. આ સંતમાગ છે. કબીર કહે છે
કે:
બૂરા ઢૂઢં ન મ ચલા બૂરા ન િમિલયા કોય.

જબ આપે મ ખોિજઆ તો મુઝ સે બૂરા ન કોય.
સૌથી વધુ બૂરો–અધમ તો હં ુ જ છુ .ં આવો ભાવ આવે યારે સંત થવાય, વ પહે રવાથી સાધુ તો થવાય, સંત ન થવાય. માંસાહારી કે
દા પીનારા તેવું ન કરે તો સા ં , પણ માંસ ખાનારા બધી રીતે પાપી કે અધમ નથી થઈ જતા. િમશનરીવાળા ઘણા દયાળુ અને ગંદાં–
ગોબરાં માણસોની સેવા કરનારા હોય છે. બી તરફ બૅ કો ખાઈ જનારા માંસાહારના યાગી હોય તોપણ વધુ અધમ કહે વાય. અને હા,
માંસાહારી હ દુ પણ મારો ભાઈ જ છે. તે જ મા ં ર ણ કરે છે અને કરશે. તેના મતોથી સરકાર બને છે. તે બી પ ે ચા યો જશે
તો ધમિવરોધી સરકાર આવશે જ ે સવનાશ કરી મૂકશે. એટલે પોતાના વાથ માટે પણ તેને કુપા મા યા િવના સાથે રાખવા, સેવા કરવી
જ રી લાગે છે.
ી મહે શભાઈએ એક વાર મને
પૂ ો કે ગાંધી જ ેમનાથી ભાિવત થયા હતા તેમના િવશે તમારો શો અિભ ાય છે? મ ક ું કે
કોઈ યિ તિવશેષ માટે કાંઈ કહે વું તે ઠીક ન કહે વાય પણ િસ ાંત ચચા કરવી ઠીક કહે વાય. મા એક યિ ત જ ન હ સૌના માટે
આટલા ો પુછાવા ઈએ.
1. રા ની આઝાદી અને સુર ા માટે તેમણે શું કયુ?
2. દિલતો, અ પૃ યો, િવધવાઓ, ય તાઓ, અનાથ બાળકો, વૃ ો વગેરે માટે તેમણે શું કયુ?
3. દેશની હડહડતી ગરીબી, ભૂખમરો, ગંદકી, ગુંડાગીરી, કામચોરી, વગેરેના િનવારણ માટે તેમણે શું કયુ? તેમના કેવા િવચારો છે?
તેમના િવચારોથી દેશ સમૃ –સુખી થઈ શકે તેમ છે કે દ ર અને દુ:ખી થઈ ય તેમ છે?
4. તેમના િવચારોથી યિ તને અને પૂરી
ને સશ ત બળવાન, બહાદુર થવાની ેરણા મળે છે કે પછી નમાલાપ ં આવે છે?
5. િવ ાન અને િવકાસના પૂરક અને ેરક િવચારો છે કે બાધક છે?
આટલા ોના જ ે ઉ રો આવે તે બધા મહાપુ ષો માટેનો મારો અિભ ાય છે. કોઈ એકાદ યિ ત માટે નથી. તમે રાત દવસ આ મા–
આ મા ક ા કરો તેથી કોઈ
ઉકેલાતો નથી. આ માના જ ેટલું જ શરીર પણ વા તિવક છે. તેની ઉપે ા ન કરાય. તેના આરો ય માટે
ય નો કરવા એ પણ સાધના જ છે. બલકે કોઈના આરો ય ઉપરથી તેના સંયમનું માપ કાઢી શકાય. અસંયમીને આરો ય ન હોય. એમ
કહો કે આરો યહીનને સંયમ ન હોય. સંયમ એટલે િન હ ન હ. મહે શભાઈને 67 વષ થયાં છે પણ 45 જ ેવા દેખાય છે. 16થી 18 કલાક
કામ કરે છે. કમઠતા પોતે જ રસાયણ છે. િનિ યતા શરીરને વહે લું વૃ બનાવીને વહે લું મારી નાખે છે.
મોડી રા ે સમાધાન થયું અને ઘસઘસાટ ઘ આવી ગઈ. બસ એક જ વાત: લૂ િ ટ સુધારો. મા એકની જ ન હ આપણા બધાની.
ઉપરના ગજથી માપવામાં આવે તો આપણા ઘણા મહાપુ ષો પોતાની મહ ા ખોઈ બેસે છે. મહ ા તેની છે જ ેણે ો ઉકે યા છે.
ોથી ભાગનાર કે ભગાડનારની ન હ.
આજ ે તા. 25–10–2009 છે. અમારે સમેતિશખરની યા ાએ જવાનું છે. વાસ લાંબો હોવાથી સવારે છ વા યે જ નીકળી પ ા.
વોલીસ તો એની એ જ છે પણ ડાઇવર બદલાયો છે. તેનું નામ છે મુ ાભાઈ દવ. દવ હોવા છતાં તે લાલુ યાદવનો િવરોધી છે.
તેનું પણ કથન છે કે અ યારે પહે લાં કરતાં સારી શાંિત છે. અમારી સાથે જ ે ભાઈને મોક યા છે તે દાઉદિમયાં છે. અહ ના જ છે અને
છે ાં 23 વષથી દૂરદૂરનાં ગામડાંઓમાંથી દદ ઓને લાવવા લઈ જવાનું કામ કરે છે. તેમની નોકરી ચાર મ હનાની–કૅ પ પૂરતી રહે છે.
તેમનો છોકરો મનગરમાં નેવીમાં કામ કરે છે. અમારી ગાડી દ હી, કલક ા એ સ ેસ વે ઉપર દોડી રહી છે. ર તો સારો છે. બંને
તરફનાં ઘરો પણ ઠીક ઠીક છે. ટોલટૅ સ લેવાયો પણ ટોલ લીધા પછી તરત જ ટ કટ ચેક કરી નામ ઠામ ઠેકા ં લખાયું. અથા એક જ
બૂથમાં બે વાર ગાડી રોકવી પડે છે.
છઠપૂ નાં લાંબાં લાંબાં ટોળાં આવ– કરી ર ાં છે. કે આજ ે સાતમ છે તોપણ બપોર સુધી પૂ ચા યા કરશે. કદાચ બે કલો મીટર
લાંબું ટોળું હતું. સોહાગણ ીઓ છેક નાકના ટેરવાથી લાલ ટીલું કરીને છેક માથા સુધી લઈ ય છે. ચહે રો બેડોળ લાગે છે. પણ તેથી
શું?
ા અને ેમને ડોળ–બેડોળ નથી હોતું. યેકના ચહે રા ઉપર િત ેમની તેજરે ખા પ દેખાય છે. િબનવફાદાર ીઓના ચહે રા
પાળા તો હોઈ શકે છે પણ આવા તેજ વી નથી હોતા. દાઉદિમયાં સમ વય આ મમાં આઠ મ હના નોકરી કરે છે. આ આ મના
કારણે હ રજનોની િ થિત સારી સુધરી છે. ભૂદાનથી તેમને જમીન મળી છે અને આ આ મવાળા તેમને ખેતી િશખવાડે છે. તેમને મજૂ રી

કરતાં તો આવડે છે પણ ખેતી કરતાં નથી આવડતું. તે લોકો બૌ થયા નથી. મા રિવદાસી એટલે કે ચમારલોકો બૌ થયા છે.
હ દુઓને બુ ની કોઈ એલ નથી. મહાવીરની પણ નથી. પીરબાપ ની પણ નથી. તે બધાનાં પૂ –દશન કરે છે. પણ બૌ ગુ ઓ
નવીન બૌ ોને હ દુઓથી દૂર રહે વા ઉ કેરતા રહે છે. તે મુિ લમોથી દૂર રહે વા ઉ કેરતા નથી. ઊલટાના રામિવલાસ જ ેવા તો ન ક
જવા ેરે છે. તેઓ એમ માને છે કે અમારી દુદશા હ દુઓએ કરી છે. તેમની વાત ખોટી નથી. પણ તેમની દશા સુધારનારા પણ
હ દુઓ છે. તે વાત વીકારતા નથી. મુિ લમ શાસનકાળમાં તેમના માટે કાંઈ જ કરવામાં આ યું નહોતું. અને આઝાદી પહે લાં પણ કશું
કરવામાં આ યું નહોતું. અથા તેમની દશા સુધારવા માટે ગાંધી, િવનોબા, ઠ રબાપા, રિવશંકર મહારાજ જ ેવા કોઈ મુિ લમ
કાયકતાઓ થયા જણાયા નથી. તોપણ હ દુઓ યે બદલોભાવના પૂરી કરવા તેઓ મુિ લમ તરફી વલણ ધરાવતા થયા છે. ભિવ ય
સા ં નથી. કારણ કે કેટલાક મુિ લમો અલકાયદા તથા તાિલબાની િવચારધારા તરફ વળી ર ા છે. અહ એવી સં થા િસમી છે. જ ેના
ઉપર િતબંધ છે. િસમી ઉપરના િતબંધથી મુલાયમિસંહ, લાલુ, પાસવાન વગેરે ય થઈ ગયા હતા. તેમણે આવો જ િતબંધ
આરએસએસ તથા િવ હ દુપ રષદ ઉપર મૂકવાનાં િવધાનો પણ કયા હતાં. મુિ લમોને રા કરવાની હા યા પદ વૃિ તો જુ ઓ.
લાલુ યાદવ પોતાના ચૂંટણી ચારમાં અહ ના એક ખાન મુિ લમને ઓસામા િબન લાદેન જ ેવો વેશ પહે રાવીને મુિ લમ મતદાતાઓમાં
સાથે ફે રવતા હતા. કે તેઓ ચૂંટણી કિમશનરની કઠોરતાથી હારી ગયા છે. એટલે તો નીતીશનું રાજ ચાલે છે. હવે અહ પહે લાં જ ેવી
અ પૃ યતા નથી. ઘણો સુધારો થયો છે.
દાઉદિમયાંનું કથન છે કે હં ુ ગરીબ મુસલમાન છુ .ં મ હજ કરી નથી. પણ કદાચ મારી પાસે પૈસા આવે તોપણ હં ુ હજ કરવા ન
. તે
પૈસા આવા કૅ પમાં ગરીબની સેવા કરવા આપી દ . તેની વાતથી મને આનંદ થયો. બધાના િવચારો બદલાય તો વગ અહ આવી
ય પણ િવચારો ઢ કરાવનારા વધારે છે. તેમનું ર વધારે છે. અહ મુિ લમોના બે કાર છે. 1.: ખાન અને બી દેશી. પહે લાં
દ હી ઉપર તુક , પછી અફઘાનો રાજ કરતા હતા. પણ મોગલોના આ યા પછી અફઘાનો પૂવ તરફ ખ યા. છેક બંગાળ–ઉ ડસા સુધી.
આ બધા અહ ના રાજકતા હતા. તેમના વંશ નેે ‘ખાન’ કહે વાય છે. અફઘાનવંશ (આયવંશ) હોવાથી કદાવર શરીર અને ગૌરવણના
તેઓ જુ દા જ તરી આવે છે. બાકીના અહ ની
માંથી થયેલા દેશી મુિ લમો છે. કદાવર નથી હોતા. ગોરા પણ નથી હોતા. ખાન લોકો
દેશી મુસલમાનોને હલકા માને છે. દીકરી નથી આપતા. પોતાનામાં જ આપ–લે કરે છે. આ ખાનોમાંથી કેટલાક મોટા માથાભારે દબંગ
થયા છે. લાલુ–પાસવાન વગેરેને તે જ ચૂંટણી િજતાડતા હતા. હવે મોટા ભાગના આવા દબંગો જ ેલમાં છે. પહે લાં તો તેમનું કોઈ નામ ન
લઈ શકતું. બધા સામા ય માણસો થરથરતા. રાજકીય સાથ િવના કદી પણ લાંબો સમય ગુંડાગીરી ચાલી શકે ન હ. યારે પરા મ
િવનાના ઠગ
ં ુ ઓ રાજગાદી ઉપર બેસે છે યારે આવા માથાભારે લોક માથું ચકતા હોય છે. અમારી આગળ એક ટક ચાલી રહી છે
તેની પાછળ એક શેર લ યો છે.
“મોત કભી ર ત નહ લેતી
ય ક કફન કો જ ેલ નહ હોતી.”
કેટલો સચોટ શેર છે! ઉદૂવાળા પણ ગજબના છે. ખાનની ીઓ કાળા બુરખા પહે રે છે. પણ દેશી મુિ લમોની ીઓ બુરખા પહે રતી
નથી. પેલી ીઓ મજૂ રીકામે જતી નથી યારે આ દેશી ય છે. હવે મૌલવી ીઓ પણ બુરખો પહે રતી થાય અને પુ ષો દાઢી રાખતા
થાય તેવા સખત ય નો કરી ર ા છે. તેમનું વ ન છે કે શ રયાના મુિ લમો થવા ઈએ. મા મુિ લમો જ પિ મી નથી. દેશી
મુસલમાન ીઓમાંથી ઘણી ખરી હ પણ સાડી પહે રે છે. અને પુ ષો ધોતીકુતા પહે રે છે. દાઉદિમયાંનું કથન છે કે પહે લાં અહ
જ યા જ યાએ લોકો સ ુના ટોપલા લઈને વેચવા બેસતા પણ હવે ઓછા થઈ ગયા છે. કારણ કે ગરીબી ઓછી થઈ હોવાથી સ ુ
ખાનારા પણ ઓછા થઈ ગયા છે. અ યારે સ ુ 60 િપયે કલો વેચાય છે. છઠના કારણે ટા ફક મ થઈ ગયો છે. મુ ો આડીઅવળી
ચલાવીને પણ ગાડીને આગળ લઈ જવા મથી ર ો છે.
હવે અમે િબહારમાંથી ઝારખંડમાં વેશ કય છે. ઝારખંડ, િબહારથી જુ દું થયેલું રા ય છે. અહ માઓવાદી અને નકસલવાદીઓનો
ભયંકર ાસ છે. બધું બદલાઈ ગયેલું દેખાય છે. પહાડી જમીન છે. જમીન ફળ ુપ ઓછી લાગે છે. મકાનો ઝૂંપડાં જ ેવાં લાગે છે. લોકો
ગરીબ દેખાય છે. કશો િવકાસ જ દેખાતો નથી. ચારે તરફ સ ાટો અને ઉદાસી દેખાય છે. અમારી યા ા સકુશળ રહે તેની િચંતા થાય

છે. અહ ીઓનું માણ પુ ષો કરતાં વધારે છે, તેથી ઘણા લોકો તેમને બી
ાંતમાં કામ કરવા લઈ ય છે. લોકો પાળા નથી.
અહ ની ીઓ પણ ધૂમધામથી છઠનો તહે વાર મનાવી રહી છે. પિત કોને વહાલો ન હોય? યામ રંગ ઉપર લાલ િતલક વધુ ચમકે છે.
પવતાળ દેશમાં વ તી ઓછી છે. યારે ક યારે ક ભંગાર ગામડાં આવે છે. મહે ભાઈનું કથન છે કે મારે આ નકસલીઓ સાથે ચચા
કરવી છે. મ સમ યા કે ભૂિમકા િવના વાત ન થઈ શકે. બંને તરફ ગેરસમજ ઊભી થઈ શકે છે.
યો, અમે તો સમેતિશખરની તળેટીમાં પહ ચી ગયા. નગર મોટું છે. ઘણી દુકાનો, ઘણાં દેરાસરો અને ઘણી ધમશાળાઓ વગેરે છે.
અમારી ગાડી છેક પગિથયાં સુધી પહ ચી ગઈ છે. મારે અને મહે ભાઈને ડોલીમાં બેસીને યા ા કરવાની છે. શિ તિસંહ પગે ચાલવાના
છે. મુ ો અને દાઉદિમયાં નીચે ગાડીમાં જ રોકાવાના છે. ડોલીના બે કાર છે. બે માણસો ઉપાડનારી અને ચાર માણસો ઉપાડનારી.
મહે ભાઈનું કદ અને વજન ઓછુ ં છે. એટલે તેઓ બે જણા ારા ઉપાડાનારી ડોલીમાં ગોઠવાયા. હં ુ ચારમાં ગોઠવાયો. પણ આ શું?
મને ઉપાડનારા ચારે ના મોઢામાંથી દા ની તી ગંધ આવી રહી છે. તે નહાયા તો નથી, હજુ દાતણ પણ કયુ નથી. તેમનાં વ ો સાવ ટૂકં ાં
અને ગંધાતાં છે. એક પાંચમો કમ ર માણસ ડોલી ઉપાડવા ઝઘડો કરી ર ો છે. તેના પગ લથડે છે. કારણ કે તે િચ ાર છે. જ ેમતેમ
સમ વીને ધકેલીને તેને દૂર કય . ન ગમતી ગંધનો ાસ સ ા િવના બી ર તો જ નથી. કારણ કે બધા જ આવા છે. આમના ઉપર
જ ૈનધમ કે જ ૈન સાધુઓનો જરા જ ેટલો પણ ભાવ નથી. ધંધાની ગરજ િસવાય બંને એકબી થી દૂર રહે છે. મને તો ઉપા ો. હે
ભગવા પાર પાડજ ે. એટલું સા ં છે કે જ ૈનોની કેદારનાથ જ ેવી અહ ખીણો નથી. એટલે કદાચ પડીએ તો નીચેના પ થરો જ વાગે.
અમારી ડોલી ચાલી રહી છે પણ હમાલયમાં નેપાળી લોકો જ ેવા આ બળવાન કે ફૂિતલા નથી. દા એ તેમને નીચોવી ના યા છે. પછાત
લોકોના પછાતપણામાં તેમનો પોતાનો પણ િસંહફાળો હોય છે. આ લોકોને કોણે પછાત બના યા? આટલી બધી સરકારી સગવડો અને
અનામતો હોવા છતાં તેમની આવી દશા તેમણે પોતે જ કરી છે.
25–50–100 જ ેટલી મજૂ ર ીઓ માથા ઉપર 10–20 જ ેટલી ટોનું બંડલ લઈને ઉપર ચઢી રહી છે. ઉપર કોઈ જ ૈન મં દર બંધાઈ
ર ું છે તેના માટે આ ટો છે. આ પવત ઉપર ઘોડાં કે ખ ચરોને મા ય રખાતાં નથી એટલે માણસો કામ કરે છે. ટોને ઉપર
ચઢાવવામાં કેટલો બધો ખચ થઈ જશે? પણ
ા યાં ખચા સામે જુ એ છે? એકદં રે ર તો સારો છે. વારંવાર ડોલીવાળા કાંધ બદલે
છે. એક વાર તો મારી ડોલી મહે ભાઈએ ચકી અને ચા યા. તેમને અનુભવ કરવો હતો. મ માંડ ડોલી મુકાવી. હવે ચઢાવ પૂરો થયો
અને સીધી જમીન આવી એટલે હં ુ ડોલીમાંથી ઊતરીને ચાલવા લા યો. હ મને ઈએ તેવાં ચંપલ મ ાં નથી. એટલે ઉઘાડા પગે જ
ચા યો. ફરી પાછો ચઢાવ આ યો એટલે ખુરશીમાં બેસી ગયો. જમુનો ી કરતાં આ ખુરશીની ડઝાઇન સારી છે. કશું ઘસાતું નથી.
ર તામાં એક જ યાએ એક વૃ આ દવાસી મા નાની–પાતળી લંગોટી પહે રીને સૂતો યો. મને થયું કે કદાચ કોઈ દગં બર સાધુ હશે
પણ પછી ણવા મ ું કે તે તો ઝારખંડી આ દવાસી છે અને પોતાના પ રવાર સાથે અહ રહે છે.
અમે ચઢાવ ચઢી ર ા છીએ યાં એક જ ૈન મુિન ઊતરતા હતા તે મ ા. મને ઓળખી ગયા. તે રાજસુંદરિવજય હતા. બંનેને બહુ
આનંદ થયો. તેમણે બહુ જ આ હ કય કે ભોિમયા માં આચાય ીનો ઉતારો છે યાં જ ર પધાર . આચાય ી પણ તમારાં પુ તકો
વાંચે છે. મારી પાસે નાનું ટેપરે કોડર છે. તેમની યાદગીરી માટે મ ક ું આમાં કાંઈક બોલો તો યાદ રહે . પણ તેમણે મોઢું ફે રવી લીધું.
અમારાથી ટેપ ન કરાય. હં ુ સમ ગયો. મ આ હ ન કય . શિ તિસંહને સરનામું આ યું અને બને તેટલાં પુ તકો મોકલવા આ હ કય .
મને પૂ ું કે શું આ પુ તક પણ લખશો? મ ક ું કે જ ેવી હ ર ઇ છા. અમે જુ દા થયા. એક ઉપર અને બી નીચે ચા યા. અમે
લગભગ અડધે આવી ગયા છીએ, અહ માંકડાંઓનું ટોળું છે. પણ મથુરા જ ેવું ન હ. નાનાં છે. ઉપરથી ઊતરતાં સાધુ–સા વીઓ મળે
છે. હં ુ સૌને હાથ ડીને વંદન ક ં છુ .ં હં ુ તો ગૃહ થોને પણ થમ વંદન ક ં છુ .ં મને હંમેશાં લાગે છે કે તે ગૃહ થ મારા કરતાં તો સારા
જ હશે. સંતમાગ અને ભિ તમાગમાં પોતાની તને સૌથી િન ન માનીને સૌને વંદન કરવાની થા છે. સાધુ–સા વીઓ મને ધમલાભનો
આશીવાદ આપે છે. શિ તિસંહે પૂ ું કે આવું કેમ? તમે બધાને હાથ ડીને વંદન કરો છો, સામેથી થમ તો ન હ પાછળથી પણ કોઈ
કેમ હાથ નથી ડતું? મ તેમને સમ યું કે એ બધા સાધુ છે. સંત નથી. સંત થમ હાથ ડે. હાથ ડાવવાની જરાય ઇ છા ન રાખે.
વેશ બદલવાથી સાધુ થઈ જવાય, પણ સંત થવું અઘ ં છે. પોતાને દાસના દાસ માને. અહં ઓગળે તો સંત થવાય.
“સંતને સંતપણાં રે , નથી મફતમાં મળતાં”

જ ેમ જ ેમ તમે તમારી તને વધુ ને વધુ મોટા અને પૂ ય માનતા થાવ તેમ તેમ તમારાથી સંતપ ં દૂર ભાગતું થાય. ન તા, િવનય,
િવવેક, દીનતા, આધીનતા િવના સંત ન થવાય.
ડોલીવાળા ભૂ યા થયા છે. ર તામાં એક બહુ મોટું રસોડું આ યું. મને લાગે છે કે તે મા અહ ના લોકો માટે જ હતું. ડા ચોખા અને
થોડી દાળ કે થોડું શાક આપતા હતા. મહે ભાઈએ બધા ડોલીવાળાઓને બેસાડીને પેટ ભરીને જમા ા. મને આનંદ થયો. જ ે ભૂ યાનું
પેટ ઠારે તેનું વન ઠરે . એક જ ૈન સ ન મ ા. પ રિચત હતા. તેઓ એકીસાથે ણ નામ બો યા. ‘જય ીકૃ ણ’ ‘જય મહાવીર’ ‘જય
િજને ’–લોકો ઉદાર થઈ ર ા છે. બધાં નામ ભગવાનનાં છે. કશો ભેદ કરવાનો ન હોય. ઊલટાનું સામેના માણસને ગમે તે નામ
બોલવાનું. જ ેથી આનંદ થાય. અમારી ડોલીવાળાના ભગવાન પણ મહાવીર છે. પણ તે હનુમાન–મહાવીર છે. બધા આ દવાસીઓ
હનુમાન ની પૂ કરે છે. લીલોછમ પહાડ છે. ગાઢ વનરા છે. હવે ર તો ખરાબ આ યો છે. ચઢાઈ બહુ ક ઠન છે. જ ેમ તેમ કરીને
અમે છેક િશખર ઉપર પહ ચી ગયા. અહ પુ કળ ભીડ છે. જુ દી જુ દી વીસ ટૂકં ો ઉપર વીસ મં દરો કે સમાિધઓ છે. એવું મનાય છે કે
વીસ તીથકરો અહ થી મો ે ગયા હતા. લોકોના ચહે રા ઉપર ગજબની
ા છે. પવતોનાં તી િશખરો ઉપર મં દરોનાં કે સમાિધઓનાં
િનમાણ કેવી રીતે કરા યાં હશે તે જ મોટો
છે.
ા શું નથી કરતી? બધી ટૂકં ો ઉપરનાં મં દરો તો દેખાય છે. ભા યે જ કોઈ
ાળુ
બધી ટૂકં ો ઉપર જતો હશે.
પેલું પારસનાથ નું મં દર ભ ય લાગે છે. સીધું જ િશખર ઉપર છે. ભગવાનનાં દશન થાય કે ન થાય,
ાનાં દશન કરીને પણ ધ ય
ધ ય થવાય. આ ગૌતમ વામીની સમાિધ છે. છે તો નાની પણ સુંદર છે. ગૌતમ વામી ા ણ હતા. જ ૈન–બૌ ના મોટા ભાગના િવ ાનો
ા ણો હતા. તીથકરો િ યો હતા. કોઈ વિણક તીથકર થયો હોય તો નવાઈ જ કહે વાય. ગૌતમ વામીનાં દશન કરીને અમે હવે નીચે
તળાવ તરફ િવદાય થયા. અડધો કલોમીટર ઊતરો એટલે ભ ય મં દર આવે છે. ભારે ભીડ દશન કરી રહી છે. ડોલીવાળા એક
મકાનની છત ઉપર પોતપોતાની ડોલીઓ મૂકીને થાક ઉતારી ર ા છે. કોઈ તડકે તો કોઈ અડધા છાંયે ટૂં ટયું વાળીને પ ા છે. તેમને
દશનમાં જરાય રસ નથી. વષ થી સકડો વાર અહ આ યા હશે પણ ભા યે જ દશન કયા હશે. છત ઉપર ઊભો ઊભો હં ુ નીચેના
મં દરને અને યા ાળુઓને ઈ ર ો છુ .ં મહે ભાઈ અને શિ તિસંહ નીચે મં દરમાં મણ કરી ર ા છે. હં ુ ભીડ ઓછી થવાની રાહ
ઈ ર ો છુ .ં પણ ભીડ તો વધી રહી છે. છેવટે હં ુ પણ નીચે ઊતય . દશન કયા. દિ ણા કરી અને ફરી પાછો હતો યાં જ ઉપર છત
ઉપર આવી ગયો. આ પા નાથ ભગવાનનું મં દર છે. આમ તો ચોવીસે તીથકરો બધા એકસરખા જ દેખાય છે. કશી ખબર ન પડે પણ
કેટલાકની કાંઈક િવશેષતાઓ હોવાથી યાલ આવે. જ ેમકે પા નાથના માથા ઉપર શેષનાગની ફે ણો હોય. કેટલાંકનો વણ કાળો હોય.
કૃ ણ પણ કાળા જ છે ને? કદાચ આ કાળા ભગવાનો આ દવાસી કુળમાંથી થયા હોય. મ દિ ણ અમે રકામાં એક જ યાએ કાળા ગોડ
યા હતા. જ ે હોય તે પણ તે સમયે કેમેરા વગેરેની યવ થા ન હોવાથી કલાકારોએ પોત–પોતાની ક પના માણે િતમાઓ બનાવી
હશે. રામકૃ ણ વગેરેની પણ આવી જ વાત છે.
પેલું દૂર જ ે એક ચા િશખર ઉપર ભ યમં દર દેખાય છે તે પારસનાથ નું છે. દગંબરો તેનું સંચાલન કરે છે તેવું ણવા મ ું. અહ
ેતા બર– દગંબરોનો વષ જૂ નો ઝઘડો ચાલી ર ો છે. કેટલી કોટ એ કેટલાં જજમે ટ આ યાં, અ યારે સુ ીમકોટમાં કેસ ચાલે છે. એક
જ ૈન બહે ને બળાપો કા ો. ભગવાન બંને પ ોને સ બુિ આપે અને સા ં સમાધાન થાય તો િવકાસ થાય. આ ઝઘડાના કારણે િવકાસ
અટકી ગયો છે.
અમે બધા ભેગા થયા અને જળમં દરથી િવદાય લીધી. હવે તી ચઢાણ હતું. અધવ ચે એક ડી શેઠાણી ડોલીવાળા સાથે રકઝક કરી
રહી છે. શેઠાણી સમજતી હતી કે હં ુ ચઢી જઈશ પણ હવે ચઢાતું નથી. હાંફી ગઈ છે. ડોલીવાળો પૂરા પૈસા માગે છે. શેઠાણીનું કહે વું છે
કે હં ુ આટલું ચઢી આવી છુ ં તેટલા પૈસા ઓછા કર. ડોલીવાળાનું કહે વું છે કે તમે છેક પાછાં નીચે ચાલો હં ુ યાંથી તમને ઉપાડી લાવીશ.
પણ પૈસા તો ઓછા ન હ થાય. શું પ રણામ આ યું તે ણતાં પહે લાં અમારી ડોલી આગળ વધી ગઈ. મને ચકનારા ચારે દા ની તી
વાસથી અને મેલાં કપડાંથી ગંધાય છે. વ ચે વ ચે એકબી ને અ ીલગાળો પણ આપે છે. સા ં છે કે ડોલી ઉપર કોઈ ભ મ હલા
નથી, ન હ તો શું થાય? કોણ સુધારે આમને? આમાંથી જ સરપંચથી માંડીને છેક મં ી સુધીના પદે આ ભાઈઓ િબરાજતા થયા છે. સા ં
થયું છે. હં ુ તેમનો સમથક છુ ,ં પણ તેમના દેદાર તો સુધરવા ઈએ. પદને અનુ પ ભ તા હોવી જ રી છે.

ધોળકાવાળા કિલકુડં મં દરવાળા મહારાજ અહ એક ભ ય મં દર બંધાવી ર ા છે. પેલી ટો અહ આવી રહી છે. એક ટની મજૂ રી
પાંચ િપયા થાય છે તેવું ણવા મ ું. કદાચ ઓછા પણ હોય. એક કહે વત છે કે “વાિણયો નામ માટે મરે ”. લખલૂંટ ખચ થઈ ર ો
છે. સા ં છે. િનમાણ તો થઈ ર ું છે. અિ માં વાહા તો નથી થઈ જતું ને?
ઉપર બે પ ોનો ઝઘડો ચાલતો હોવાથી કશો િવકાસ થઈ શકતો નથી. પણ નીચે નગરમાં અસં ય મં દરો, ધમશાળાઓ, ઉપા યો વગેરે
બંધાયાં છે અને બંધાઈ ર ાં છે. મારે પેલા મુિન મહારાજના ભોિમયા ઉતારે જવું છે પણ હવે સમય નથી, બોધગયા જતાં હ અમને
ચાર કલાક લાગવાના છે અને સૂય તો આથમી ર ો છે. અહ સૂય વહે લો આથમે છે.
ડોલીભાડાના બે હ ર મારા વતી મહે ભાઈએ આપી દીધા. મ યેકને સો સોનું ઇનામ વધારાનું આ યું. બધા રા રા થઈ ગયા.
એ છે કે આમની આવી દશા કોણે કરી છે? 62 વષ પછી પણ આ જ દશા યાં સુધી રહે શે?
અમે ચાલી નીક ા. રાતના નવ વા યે કૅ પ ઉપર પહ યા. મહે શભાઈ રાહ તા હતા. બધા જ યા. અહ રોજ નવી–નવી રસોઈ
બનાવાય છે. મહે શભાઈનો આ હ છે કે 10 વા યે ભજવાનારી ના ટકા તમે જુ ઓ. પણ થા યોપા યો હં ુ તો સૂઈ ગયો.
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12. કૅ પની ફરી મુલાકાત અને િવદાય
મહાપુ ષોનાં અનેક લ ણો હોય છે. જ ેટલાં વધુ ઘટે તેટલા અંશે તે વધુ મોટા પુુ ષ કહે વાય. તેમાંનું એક લ ણ છે: ‘સરળતા’. યિ તમાં
સરળતા હશે તો સહજતા આવશે. સરળતા ન હ હોય તો દંભ આવી જશે. ગઈ રા ે જ ે ના ટકા અહ ભજવાઈ તે હં ુ ઈ તો ન
શ યો પણ તેની વાત સાંભળીને ન વાનું દુ:ખ થયું. ના ટકા હતી–“67 વષનો દીકરો જ યો” બધાં પા ો ગુજરાતથી આવેલાં કાયકતા
ભાઈ–બહે નો હતાં. તે પીઢ કલાકારો ન હતાં તોપણ તે બધાંએ ખૂબ ભાવ અને ઉ સાહથી ના ટકા ભજવી હતી. 67 વષનો દીકરો
મહે શભાઈ પોતે છે. માણસના બે જ મ હોય છે. એટલે તો ા ણને િ જ કહે વાય છે. (િ જ એટલે બે વાર જ મ લેનાર) એક જ મ
માતાની કૂખથી થાય છે, જ ેમ સૌનો થાય છે. બી જ મ ાનથી થાય છે. જ ેમ િસ ાથ બુ થયા. બધાનો બી જ મ થતો નથી. જ ે સારી
રીતે બી જ મ ધારણ કરે છે તેનો પછી ી જ મ થતો નથી. અથા મુિ ત મળે છે. એક વિણક છોકરો તી વૈરા યથી મો ની તી
ભાવનાથી સાધુદી ા લેવા તલપાપડ થઈ ર ો છે. જ ૈનો પોતાના પ રવારમાંથી કોઈ દી ા હણ કરે તો તેને ધ ય ધ ય સંગ માને છે.
આખો પ રવાર અને આખું ઘર હલોળે ચ ું છે. પુ દી ા લે એટલે ઇકોતેર પેઢીનો ઉ ાર થઈ ય તેવી મા યતા પણ છે. પણ
બરાબર તે જ સમયમાં આ વિણકકુમારના હાથમાં ગાંધીસા હ ય આવે છે. વાંચીને તે િવચારતો થઈ ય છે. મો ે જવાના બે ર તા છે:
ઘરબાર–પ ની–પ રવાર પૂરો સંસાર છોડીને, કઠોર તપ યા કરીને અપાર દુ:ખો સહીને પૂવનાં કમ ખપાવીને મો ે જવાનું, બી ર તો
છે, કશું જ છોડવાનું ન હ. ઘર ન હ, પ રવાર ન હ, પ ની ન હ, કામ–ધંધો ન હ, કશું જ યાગવાનું ન હ, બધું સુધારવાનું. યાગવું સરળ
છે. સુધારવું ક ઠન છે. જ ે સુધારી નથી શકતા તેમના માટે યાગી થવું લાભદાયી થઈ શકે છે. કદાચ એટલે જ કહે વાયું હશે કે
“અશિ તમાનભવે સાધુ” કે બધા માટે આવું નથી હોતું તોપણ આ સૂિ તમાં કાંઈક દમ તો છે જ. મહે શભાઈએ દી ા લેવાનું માંડી
વા ું. તેમને થયું કે હં ુ એકલો મો ે
? ( કે આ આરામાં કોઈનો મો થતો નથી) અને મારાં લાખો દેશવાસીઓ, ગરીબી, બીમારી,
લાચારીમાં અહ વતું નરક ભોગવે તેના કરતાં હં ુ આ બધા માટે એવી સેવા ક ં કે તેમનું નરક ઓછુ ં થાય. ગાંધીસા હ યની ેરણાથી
તેમને વળાંક મ ો. કેટલાક લોકો જ મ ત મહાન હોય છે. તે મોટાં કાય કરવા જ યા હોય છે. જ ેમનામાં જ મ ત આવા ગુણો નથી
હોતા તેમને મહાન બનાવી શકાતા નથી. જ ેમ કોઈ છોડને ખચીને મોટો કરી શકાતો નથી. તેમ કરવાથી તે પોતે જ કરમાઈ ય છે.
મહે શભાઈએ િવચાર કય કે મારે લ નથી કરવાં. કોઈ શેઠાણી આવે અને તેને સેવા વૃિ ન ગમે, રંગરાગ ગમે તો વૈચા રક ક ડું
થાય. તો બંને દુ:ખી થાય. લ કરવાં ઈએ તેવું હં ુ માનું છુ ં પણ જ ેને મહાન કાય કરવાં હોય તેણે લ ન કરવાં ઈએ તેવું પણ
માનું છુ .ં કારણ કે એક ફ ડ યિ ત જ ે િનભયતા અને બેપરવાહીથી કામ કરી શકે તે સંસારી માણસ ન કરી શકે. મને મારા વનથી
આ પ અનુભવાયું છે. હં ુ સંસારી થયો હોત તો જ ે કાંઈ થયું તે ન થઈ શ યું હોત. સેવા કરનારા માણસે સંસારની િચંતાથી મુ ત
રહે વું ઈએ. એટલે તો હનુમાન કુવં ારા છે.
હવે
એ હતો કે પૈસા િવના તો સેવા ન થાય, પૈસા લાવવા યાંથી? ઉઘરાણાં કરીને? ના… ના… ઉઘરાણાં પણ એક કલંક છે. તેમાં
પણ યારે યાગીઓ ઉઘરાણાં કરવા લાગે છે યારે યાગ, મડદું થઈ ય છે. મહાવીરે કે બુ ે ઉઘરાણાં કયા ન હતાં. મહે શભાઈએ
ઘરનાં માણસો આગળ તાવ મૂ યો. આપણો જ ે હીરાનો ધંધો છે તેમાંથી મારા ભાગનો નફો મને સેવા કામોમાં વાપરવા દેવો. સૌ
સ મત થયા. પોતાના જ હકના પૈસાથી સેવાકાય શ થયાં. એક ધનવાનનો દીકરો સાદાઈથી વન વે. સાઇકલ ઉપર ગામડે–ગામડે
બળબળતી લૂમાં રખડે અને સેવા કરે , આ નવો ચીલો હતો. જૂ ના ચીલાને ચાતરીને જ નવો ચીલો પાડી શકાય. જુ નવાણીઓ ચીલો
ચાતરવાનું સહન ન કરે તે વાભાિવક છે પણ મહે શભાઈ વાિણયા છે. વાિણયા વગર તા દુ મન ઊભા ન કરે . સૌની સાથે મેળ રાખે.
જુ નવાણીઓને પણ ગમે તેવી સેવા વૃિ તેમણે શ કરી. દુ કાળમાં ઢોરવાડા કરવા, પશુઓને બચાવવાં, વદયાનાં કામો કરવાં વગેરે.
આ બધું પેલા જુ નવાણી લોકોને પણ ગમે. પછી દવાખાનાં, આંગણવાડીઓ વગેરે સેવા વૃિ ઓનો િવકાસ કય . કદાચ કોઈને ન ગમે તો
કાંઈ ન હ, િવરોધ વધારવો ન હ, મૂંગા મ એ કામ કરતા રહે વું. મને લાગે છે કે આ દેશમાં લોકો ભૂંડાં કામોનો જ ેટલો િવરોધ નથી કરતા
તેટલો સારાં કામોનો િવરોધ કરે છે. લોકોનો દોષ નથી. સમજણનો દોષ છે. હં ુ 1971માં યારે સુઈગામમાં દુ કાળ રાહતનું કામ કરવા

ગયો હતો યારે મહાજનના લોકો મને સમ વવા આ યા હતા કે “તમે જ ે અનાજ વહચો છો તે િશકારી લોકો છે. તમા ં અનાજ ખાઈને
િશકાર કરશે. તમને પાપ લાગશે. માટે તેમને અનાજ વહચવા કરતાં પારે વડાંને અનાજ નાખો.” મારા ઉપર તેમની કશી અસર ન થઈ.
તેમનો દોષ ન હતો. તેમની સમજણ ઘડનારનો દોષ હતો. નવો ચીલો િવરોધ િવનાનો ન હોય. તેમાં પણ જુ નવાણી િવચારવાળા લોકો તો
વાત વાતમાં િવરોધ કરતા જ હોય છે. આ પેલું જ બો પાર ં દેખાય છે તે 67 વષના બાળકને હ ચવાનું છે. મહે શભાઈ તે પારણામાં
હ ચે છે. કાયકતાઓમાંથી એક મ મી થાય છે. બી ં બી ં પા ો ભજવે છે. બાળસુલભ તોફાનો, જ ેમ કનૈયો માટલાં ફોડતો તેમ માટલાં
ફોડાય છે વગેરે. મુ ો એ છે કે તમારો બી જ મ થાય છે? તમે વનમાં સારો વળાંક લઈ શકો છો? ના ટકા ન વાનો મને પ ા ાપ
થયો. ઘાંચીનો બળદ કદી ર તો ભૂલતો નથી. તેને ભોિમયાની જ ર જ નથી રહે તી. કારણ કે તે કદી ર તો ચાતરતો નથી. જ ેણે ર તો
ચાતરવો હોય તેણે થમ તો આંખ ઉપરના ડાબલા ઉતારી ફકવા ઈએ. તેને ભોિમયાની જ ર રહે છે. તેની ગિત જ તેનો ભોિમયો થઈ
ય છે. યેક પછડાટે તેને સ ગુ મળે છે.
આજ ે તા. 26–10–2009 છે. આજ રા ે અમારે િવદાય થવાનું છે. આખો દવસ જ ેટલું વાય તેટલું ઈ લેવાનું છે. ન કમાં જ
આવેલા ‘સનાતન મઠ’ને વા અમ પહ ચી ગયા. ચઢતી–પડતીના મમાં અ યારે આ મઠ સૂયા ત તરફ પહ ચી ગયો છે. વેશ ારથી
જ યાલ આવી ય કે બધું ઉ ડ જ ેવું લાગે છે. કોઈ કચરો વાળનાર પણ નથી. બધું જૂ નું જૂ નું અને ણ ણ લાગે છે. મઠમાં વેશ
કય . બધું શૂ યકાર જ ેવું લાગે છે. વ ચે એક માતા નું થાનક છે યાં દશન કયા. એક ભાઈ આ યા, પૂ ું, યાંથી આવો છો?
ગુજરાતની વાત ણીને તેમણે અમને બેસા ા. ક ું કે મહંત ને મળવું હોય તો સમાચાર આપું. મ હા કહી. તે ભાઈ, ઉપર મેડા
ઉપર ગયા. અમે બધા બેઠા હતા. યાં તો મહંત પોતે જ નીચે આવી ગયા. મહંત િનરિભમાની હતા. ઘણી વાતો કરી. તેમની વાતોમાં
ઠડં ક અને ગંભીરતા ભળી હતી. ૌઢતા પણ હતી. આપણે હ દુઓ સૂયા તને પણ અ ય આપીએ છીએ. બૌ ોના ગયા પછી બૌ
મં દર આ મઠના હાથમાં આ યું. મઠ પાસે બાવીસ હ ર એકર જમીન હતી. િબહારના તે સૌથી મોટા જમીનદાર હતા. પૂરો ગયા
િજ ો મઠનો હતો. મઠની હોજલાલીનો પાર ન હતો. અહ કેટલાય હાથીઓ ઝૂલતા હતા. આઝાદી આવી, સરકારનું વલણ–ખાસ
કરીને પં. નહે નું–બૌ ો તરફ હતું. આંદોલનો થયાં. મં દર બૌ ોને પાછુ ં સ પાયું. િવનોબાનું ભૂદાન આંદોલન ચાલતું હતું. તેનો ભાવ
પણ હતો. મઠની ગાદીએ એક ભોળા મહંત આ યા યારે િબહારના મુ ય મં ી સુંદરદાસ હતા. તેમણે મહંતને સમ વીને લખાવી લીધું
કે હવે અમારે આ જમીનની જ ર નથી. એકી કલમે સરકારે જમીન લઈ લીધી. મઠની આવક સમા થઈ ગઈ. દશા બેસવા માંડી.
અહ એક મુ ો િવચારવા જ ેવો છે કે યારે સરકારે ( હ દુ સરકારે ) જમીન લઈ લીધી યારે સામા ય જનતા મઠના પ માં ન રહી,
કોઈએ િવરોધ ન કય , ન કોઈ આંદોલનો થયાં. િબહારમાં માઓવાદ બીજ નાખી ર ો હતો. બી તરફ મઠે કદી પણ લોક હતનાં
કાય માં ભાગ લીધો ન હ. મઠ પોતાની હોજલાલી ભોગવતો ર ો. એટલે જનતાને મઠ યે જ ે આ મીયતા થવી ઈએ તે ન થઈ.
ઊલટાનો િવરોધ થતો ર ો. આ રીતે મઠની બાવીસ હ ર એકર જમીન ચાલી ગઈ. સરકારે ગરીબ ખેતમજૂ રોમાં વહચી દીધી. સા ં
થયું. પણ ખેતમજૂ રો જમીન સાચવી ન શ યા. ગુજરાતમાં થયું તેમ ફરી પાછી તે જમીન દબંગોના હાથમાં આવી ગઈ. ન મઠની રહી, ન
ગરીબોની રહી, માથાભારે લોકોના હાથમાં ચાલી ગઈ. મહંત શાંિત અને ધીરજથી ધીમે ધીમે વાતો કહે તા હતા. કોઈના યે આ ોશ
ન હ, કોઈ વેદના ન હ, ણે કે મા
ાભાવ હોય તેમ બોલતા ર ા. અમે િવદાય લીધી. મહંત છેક દરવા સુધી િવદાય કરવા
આ યા. શિ તિસંહને મ ક ું કે જુ ઓ આને સંત કહે વાય. ન ક જ 15–20 ગાયો બાંધેલી હતી. બધી હાડિપંજર જ ેવી. ખુદા ચાહે સો
કર સકતા હૈ –રાયમાંથી રંક અને રંકમાંથી રાય. બોધપાઠ લેવાનો. યારે ચઢતી દશા હોય યારે લોકસંપકમાં રહો. લોકોપયોગી કાય
કરો. તમારાં મૂળ લોકોમાં હોવાં ઈએ. તેવું હશે તો જલદીથી ઝાડ પડી ન હ ય.
અમે કૅ પ તરફ િવદાય થયા. અમારા ડાઇવર વડનગરના મોદી છે. તેમનું કહે વું છે કે અમે યારે દરદીઓ લેવા–મૂકવા ગામડાંઓમાં
ફરીએ યારે કેટલીક વાર કમકમાટીભયા યો વા મળે. આ લોકો બધા માંસાહારી છે. એક વાર મ યું કે એક મોટા ભૂંડને પકડીને
તેના પગ વાયરથી બાંધી દીધા. તે તી ચીસો પાડતું હતું એટલે વાયરથી મોઢું પણ બાંધી દીધું. પછી એક મોટો કોશ જ ેવો લાંબો સિળયો
તેની પૂંઠમાં ઘાલીને છેક મોઢામાં બહાર કા ો પછી પેલા સિળયાના બે છેડા બે થાંભિલયો ઉપર મૂ યા. ભૂંડ ણેક ફૂટ ચું લટકતું થયું.
પછી નીચે અિ જલાવી, કલાકો સુધી ફે રવી–ફે રવીને તેને શે યું. પછી િમજબાની કરી. સાંભળીને ાસ થઈ ય. મ ક ું કે આવું કરવું

હોય તો કરે પણ વતા ભૂંડને ન કરે . મરે લાને કરે તો ઓછુ ં રબાય. બી ડાઇવરે ક ું કે મરે લા ભૂંડનું આવું ય તો મ કેટલીય વાર
યું છે. વતાનું નથી યું. કોઈના ઉપર ક ણા કરવી જ ઈએ પણ ક ણાથી આનંદ મળવો ઈએ. ક ણાથી આનંદની જ યાએ
લાિન મળે તો ક ણા િવચારણીય થઈ ય. અ યારે ગુજરાત ભૂંડોથી ઊભરાઈ ર ું છે. ભૂંડો ખેતીને ભારે નુકસાન કરી ર ાં છે. આ
ભૂંડો એ કેટલાક સરદાર ઓની ખેતી છે. કોઈ બંધ કરાવે તો સા ં , ખેડતૂ ોનું ભલું થાય.
એક િવિચ વાત ણવા મળી. કૅ પના કાયકતાઓ યારે દરદીઓને તપાસવા કે લેવા ગામડાંઓમાં ય છે યારે લોકો એમ સમજ ે છે
કે આ લોકો પૈસા કમાવા માટે કૅ પ કરે છે. દેશ–િવદેશમાંથી તેમને પૈસા મળે છે, આવી ા ત ધારણા રાખે છે. કેટલાક ચૌદિશયાઓ
પો ઈને ટો ટ મારે છે. “લો આ ગયે સેવક , પૈસા કમાને કા ધંધા કરતે હ” વગેરે. કદાચ કોઈ ઓપરે શન િન ફળ ય અને તે
દરદી કોઈ ાઇવેટ ડૉ ટર પાસે ય તો ડૉ ટર તેને કહે છે. “કૅ પમ ઓપરે શન કરાયા થા ન! મુ તમ કહ અ છા ઓપરે શન થોડા
હોતા હ?” આવી િવરોધી ખટપટો વ ચે સેવાકાય કરવાનું કેટલું ક ઠન હશે તેનો યાલ આવી શકે છે.
સરકાર કેરોસીન આપવા િસવાય કશી મદદ કરતી નથી. હા, અડચણો ઘણી કરે છે. કોઈ મી ડયાવાળો દેખાતો નથી. મહે શભાઈનું કહે વું
છે કે મી ડયાવાળાને કાંઈક આપો ને ખુશ કરો તો જ તમારા સમાચાર લે, ન હ તો રામરામ.” કોઈ રા નું પતન થવાનું હોય યારે સૌથી
પહે લાં તેના મી ડયાનું પતન થતું હોય છે. ભલે રા નું પતન થાય પણ મી ડયાવાળા
ત હશે, મૂ યિન હશે તો રા બચી જશે.
મી ડયામાં ઘણી શિ ત છે.
સકારા મક ઉપયોગ થાય તો. મહે શભાઈનું કથન છે કે અમારે િસિ
ઈતી નથી તેથી અમે
મી ડયાવાળાને બોલાવતા જ નથી. પિતત મી ડયા રા અને
નું પતન કરાવવામાં મહ વનો ભાગ ભજવે છે. સેવા અને ેમને ભ
હોતી નથી. સેવા અને ેમને યારે લાંબી લાંબી ભો ફૂટી નીકળે છે યારે તે પોતાની જ હ યા કરી નાખતી હોય છે. કરે થોડું અને
બતાવે ઘ ં. યાં સુધી તો ઠીક પણ કરે કશું ન હ અને બતાવે પાર િવનાનું યારે બેશરમીની હદ આવી ય છે. અમારામાંના ઘણા આવું
પણ કરે છે. ચાર– ચાર અને ચાર, બીજુ ં કાંઈ ન હ. િસિ ના યાગ જ ેવો કોઈ યાગ નથી. બધો યાગ કય હોય પણ િસિ નો
મોહ વ યો હોય તો બધા યાગ ધૂળ બરાબર છે.
આજ ે ફરીથી કૅ પનું િનરી ણ કરી ર ા છીએ. એક મોટા તંબુમાં એક મોટો પાંચ ફૂટ ચો ચબૂતરો બના યો છે. તેમાં 25–25
દરદીઓને સામસામા પગ રાખીને સુવા ા છે. ડૉ ટરો બંને તરફ માથા આગળ જઈને ડેિસંગ કરે છે. બહુ ઝડપથી અને બહુ જ
સરળતાથી કામ થઈ ર ું છે. આ લોકોનાં કાલે ઓપરે શન થયાં હતાં. હવે ડેિસંગ થયા પછી એક િનિ ત માગ કાયકતાઓ તેમનો હાથ
પકડીને દોરી ય છે. અહ ીઓને સાડી તથા પુ ષોને ધોતી અપાય છે, જવાનું ભાડું પણ અપાય છે. બધું લઈને જ ેવો દરદી બહાર
નીકળે કે તરત જ તેની રાહ તાં સગાં–વહાલાં મળે છે. આ રીતે બધાં િવદાય થાય છે. યાંય કશી ગરબડ ન હ, કોઈ હો–હા ન હ.
બધે જ શાંિત. કારણ કે યવ થા સચોટ છે તેથી અશાંિત થવાનો
રહે તો નથી.
આ જ કામ સરકારે કરવાનું હોય તો આટલી
શાંિતથી કરી શકે ન હ. ઘણા લોકો કેટલીક વાર ો પૂછ ે છે કે મોટા ભાગના સંતો પિવ
વન વતા હોવા છતાં દુ:ખી કેમ થાય છે?
જ ેમકે શંકરાચાયને ભગંદર થયું હતું, રામકૃ ણ પરમહંસને કૅ સર થયું હતું. િવવેકાનંદને જળોદર થયું હતું. રાજચં ને સં હણીનો રોગ
થયો હતો. શરીર હાડકાંનો માળો રહી ગયો હતો વગેરે. મા ં કહે વું છે કે બધા સંતોનું વન પિવ હતું. િન પાપ હતું પણ યવિ થત ન
હતું. મોટા ભાગે બેઠાડુ અને કુદરતિવરોધી વન હતું. ખાસ કરીને ભ યરાયોગ કરનારા વધુ દુ:ખી થતા હોય છે, કારણ, કુદરતિવરોધી
વન વતા હોય છે. આવી જ રીતે જ ે કામવાસનાને ભયંકર દબાવે છે કે અકુદરતી માગ વાળે છે તે યવિ થત વન ચૂકી જતા હોય
છે. એટલે તેમને અનેક કારના રોગો વગેરે થતા હોય છે અને ટૂકં ું વન વતા હોય છે. કેટલાક બધા રોગોને પૂવનાં કમ નું ફળ
બનાવતા હોય છે. પણ એવું નથી હોતું. વતમાન વનની અ યવ થા જ તેમાં મુ ય કારણ હોય છે. એટલે પિવ અને િન પાપ વન જ
પયા ન કહે વાય. વન યવિ થત પણ હોવું ઈએ. યો ય આહાર, િવહાર યાયામ વગેરે હોય તો શરીર નીરોગી રહે . કૅ પમાં ચારે
તરફ યવ થા જ યવ થા છે. રોિગ શરીરમાં અ યવિ થત વન મહ વનો ભાગ ભજવતું હોય છે.
અમે રસોડું ઈ ર ા છીએ. ણેક હ ર માણસો રોજ બે વાર જમે છે. બે વાર ચા–ના તો કરે છે. જમવામાં પૂરી–શીરો, દાળ–ભાત–
શાક વગેરે હોય છે. આ જુ ઓ, દશ બહે નો િબહારી છે. તે પૂરીઓ વણીવણીને એક થાળીમાં મૂકે છે. આ બધાંને રોજના . 120 વેતન
અપાય છે. ભેગી થયેલી થાળીઓ અહ ન ક જ મોટા કડાયામાં તેલ ઊકળી ર ું છે યાં પહ ચાડાય છે. એક માણસ થાળી લઈને

ે ી દશેક પૂરીઓ ઊકળતા તેલમાં પડી ય છે. તરત જ તે થાળીનો ઘા કરીને પણે ફકી દે છે.
કડાયાને રથી ફટકારે છે જ ેથી તેમાં મૂકલ
બી થાળી લે છે. આ મ ચાલુ જ છે. એક ઘાણમાં સોએક પૂરીઓ નીકળતી હશે. કોઈ પૂરી કાચી નથી રહે તી. પૂરેપૂરી પાકી ય છે.
ઈને ખાવાનું મન થઈ ય તેવી સરસ લાગે છે.
આ જુ ઓ, અહ શીરો થઈ ર ો છે. ઘાણનું માપ ન ી છે તે માણે લોટ, ઘી વગેરે કડાયામાં ઠલવાય છે. બે માણસો મોટા મોટા
તવેતાથી લોટને સતત હલાવતા રહે છે જ ેથી ચ ટે ન હ, ગરમ પાણી તૈયાર છે. યો શીરો થઈ ગયો. હવે બી , ી ઘાણ થતો રહે છે.
અહ ભાત થઈ ર ા છે. આ લોકોનો મુ ય ખોરાક ભાત છે. મોટાં–મોટાં તપેલાઓમાં ભાત થઈ ર ા છે. તેના ઓસામણનું પાણી આ
મોટા હોજમાં ભેગું થાય છે, તેમાં પાણીના પાઈપો ગોઠવેલા છે જ ે આપોઆપ ગરમ થાય છે. એ જ ગરમ થયેલું પાણી ફરીથી વપરાય છે.
જ ેથી બળતણ બચે છે. હોજમાં ભેગા થયેલા ઓસામણને ઈને મ પૂ ું કે પછી આનો શો ઉપયોગ થાય છે? તો કહે કે ફકી દેવાય છે.
મ ક ું કે ના ના, ખ ં ત વ તો આમાં જ છે. આપણે જ ેમ કોઈ મસાલાનો ઉકાળો કરીએ ને પાણીમાં જ ેમ તેનું સ વ આવી ય તેમ
ચોખાનું સ વ આમાં આવી ગયેલું છે. હવે તેને ફકાય ન હ. બને તો તેને દાળમાં નાખો, પૂરીનો લોટ બાંધો, શાકમાં નાખો. અરે કશું ના
આવડે તો પછી પશુઓના દાણમાં ઉપયોગ કરો. આ અમૃત છે, તેને ફકી ન દેવાય.
હવે જુ ઓ, અહ થી દરદીઓ તથા બરદાસીને ભોજનનું પીરસ ં અપાય છે. આપણા ણ–ચાર માણસ સારી રીતે જમી શકે તેટલું ભરી
આપે છે. હશે, ખાવા દો િબચારાને! કોઈને કશો િવરોધ નથી, કરકસર નથી. ખાવ જ ખાવ થઈ ર ું છે આવાં પરમાથનાં યો ઈને
પણ દય ઠરતું હોય છે.
અને આ જુ ઓ, અહ એકસાથે કેટલાય ડૉ ટરો લેસરથી છારી ઉતારે છે. અહ ના લોકો તેને “આંખ કી સફાઈ” કહે છે.
અહ ઓપરે શનો થાય છે. મ એક પૂ ં ઓપરે શન યું. શું કાંઈ આંખ બનાવી છે કરતારે ! અને આ જુ ઓ, અહ આંખનું ેશર મપાય
છે. તમે કારમાં બેસો તો
, ગિત બતાવનાર મીટરની બાજુ માં જ તેના જ ેવું જ મોટું ેશર મીટર હોય છે. જ ે કારનું ેશર માપે છે.
સામા ય રીતે અઢીથી ણનું ેશર સા ં ગણાય છે. અથા ગાડી 90 કલોમીટરની ગિતએ જતી હોય તો ેશર કાંટો 25થી 30 ઉપર
હોવો ઈએ. આપણા લોહીને પણ ેશર હોય છે. નીચેનું 70–80 હોય તો ઉપરનું 120–140 જ ેટલું હોય. આમાં ફે રફાર થાય તો
ચ ર આવવા માંડ.ે કોણે આ ો ામ કય છે? આવી જ રીતે વનનું પણ એક ેશર હોય છે. જ ેને ેશર હોતું જ નથી તેને વન
પણ હોતું નથી. જ ેમ જ ેમ તમે મોટાં કાય કરતા થાવ છો તેમ તેમ તમા ં ેશર વધતું ય છે. એવા ેશરને જ ે પચાવી શકે તે જ
મહાપુુ ષ થઈ શકે. હં ુ શિ તિસંહને કહં ુ છુ ં કે જુ ઓ, મારાથી એક નાનો સરખો આ મ ચલાવી શકાતો નથી અને આ મહે શભાઈ કેટલું
મોટું આયોજન કરી શકે છે અને રમતાં–રમતાં ચલાવી શકે છે? જરાય ય તા ન હ, જરાય અશાંિત ન હ, બધું શાંિતથી ચુપચાપ ચાલે
છે.
ેશર મતા ન હોય તો આટલું મોટું વહીવટીકાય કરી શકાય ન હ. અહ મા આંખનું જ ેશર મપાતું નથી, માણસની મતાનું
પણ ેશર મપાય છે.
અધધધધ–આટલાં બધાં હિથયારો (સાધનો)–અહ બધાં સાધનોને જતું મુ ત કરાય છે. આરો યના ે માં પિ મે શો યું કે બધા રોગોનું
મૂળ વા ઓ છે. (આપણે યારે વાત–િપ અને કફને રોગનું કારણ માનતા હતા.) એટલે ડૉ ટરોએ જતું મુ ત વ ો પહે રવાં ઈએ.
દરદીને પણ જતું મુ ત કરવો ઈએ. જતું મુ ત િથયેટરમાં જ ઓપરે શન કરાય. બધાં સાધનો, બધાં વ ો બધું જ જતું મુ ત કયા પછી
જ ઓપરે શન કરી શકાય. મોટાં ઓપરે શનો કયા પહે લાં અને પછી દરદીને આઈ.સી.સી.યુ.માં રાખવો પડે. જ ેથી તેને ચેપ ન લાગે.
િવ ને ભિવ યમાં અ શ ો કરતાં પણ વધારે જતું ઓનો ભય રહે લો છે. એવા એવા વાઇરસ ફે લાશે કે માણસો ટપટપ મરવા લાગે તો
નવાઈ ન હ. હમણાં વાઇન લૂથી િવ
ા હમા થઈ ર ું છે. કદાચ આથી પણ વધુ ભયંકર વાઇરસ નીકળે તો નવાઈ ન હ.
હં ુ અ યારે ઓપરે શન િથયેટરમાં છુ .ં એકસાથે વીસેક લોકોનાં ઓપરે શન થઈ ર ાં છે. મારા આવવાની તથા ઉપિ થિતની બધા ડૉ ટરોએ
ન ધ લીધી પણ પેલી વીડનની બહે ને માથું પણ ચું ન કયુ. યાનથી કામ કરવું એ જ ખ ં યાન છે. તે યાનથી કામ કરી રહી છે. આ
બધા ડૉ ટરો યારે ઓપરે શનો કરે છે યારે તેમનું મન યાંય દોડાદોડી કરતું નથી. આપોઆપ એકા થઈ ય છે. આ યાનથી
કોઈનો
ઉકેલાય છે. મનની ખરી દોડાદોડી તો તે યારે મ બંધ કરીને યાન લગાવવા બેસે છે યારે થાય છે. કારણ કે યારે
એકા થવા માટે કોઈ કારણ જ નથી. કદાચ થોડો સમય યાન થાય તોપણ તેથી કોઈનો કશો
ઉકેલાતો નથી. યારે અહ ની

એકા તા સહજ આવી ય છે અને
ઉકેલે છે. બધો કૅ પ ઈને અમે બધા બહુ ભાિવત થયા. ભગવાન કરે અને અમે સૌ સાધુ–
સં યાસી–ભ તો–સંતો આ માગ વળીએ તો ધમ ગટ થઈ ય અને પૃ વીનું નરક ઓછુ ં થઈ ય.
હં ુ હ ઉઘાડા પગે જ ફ ં છુ .ં સામે જ ટબેટી માકટ છે. યાં પહ ચી ગયા. એક જ યાએથી પોચાં પાવલાં લીધાં, હવે ઠીક લા યું. હવે
ચાલી શકાય છે. ખ ં દુ:ખ તો અગવડોમાં છે. સગવડો કરો તો દુ:ખિનવારણ થાય અને સુખી થવાય. હં ુ સુખી થયો. લોકોની અગવડો
દૂર કરાય તો લોકો સુખી થાય.
મહે શભાઈને મુંબઈ જવું છે. સીધું િવમાન નથી એટલે પહે લાં કલક ા ગયા અને પછી યાંથી મુંબઈ ગયા. નવાઈ એ હતી કે ગયાથી
કલક ા જનારા એર ઇિ ડયાના િવમાનમાં મા મહે શભાઈ એક જ વાસી હતા. 179 સીટો ખાલી હતી. અમે છે ા રામરામ કયા.
તેમના ગયા પછી પણ અહ ના સંચાલકે બધી વૃિ સંભાળી લીધી. માણસની ગેરહાજરીમાં પણ વૃિ ઓ યવિ થત ચાલતી રહે તો
તે યો ય ગોઠવણ કહે વાય. યાં ‘વન મૅન શો’ જ ેવું હોય છે યાં આવું નથી થઈ શકતું. એકની ગેરહાજરી થતાં જ બધું પડી ભાગવા
લાગે છે. લગભગ બધી સં થાઓમાં કાંઈક આવી જ દશા છે. એમાં હં ુ પણ આવી ગયો.
અમે રાતના 10.30 વા યાની િસપાલદાહ રાજધાની એ સ ેસથી િવદાય થયા. આ કૅ પની મારા ઉપર બહુ સારી અસર થઈ હતી.
મહે ભાઈને મારી ઘણી િચંતા રહે છે. ફરી પાછા અમારે દ હીમાં ટેશન ઉપર પૂરા નવ કલાક િવતાવવાના છે. નવ કલાક કાઢવા કેવી
રીતે? મને આ ટેન ઠીક ન લાગી. એક સીધી ટેન અમદાવાદ ય છે. તેમાં બદલવું નથી પડતું. તેની ગિત ધીમી છે. ધીમી તો ધીમી પણ
એક વાર બેઠા એટલે પછી શાંિત, પણ લોકો રાજધાનીનો મોહ રાખે છે. સગવડો વધારે છે.
અમારી કૅિબનમાં આ વખતે જરા િવિચ માણસો ભેગાં થયાં છે. એક નવયુવાને મારો નેિ કન લઈ લીધો. તે યેક બે િમિનટે મોટા
અવાજ સાથે લ ટ ઉપર ખચે છે. બહાર કાઢતો નથી. આ યા યાં સુધી ચાલી યાં સુધી તે સૂઈ ન ગયો. કેટલાક લોકોનો યવહાર
ઉ ેગ થાય તેવો હોય છે. મારે તો ઠીક હવે દશ કલાક જ કાઢવાના હતા પણ જ ેને આ યુવાન સાથે આખું વન કાઢવાનું હશે તેનું શું
થતું હશે? હા, તે પણ આવું જ માણસ હોય તો વાંધો ન આવે.
સૂય દય થઈ ચૂ યો છે. અમારી ગાડી 10.30 વા યે પહ ચવાની છે. એટલે કોઈને પણ જલદી ઊઠવાની પડી નથી. હં ુ યારનોય ઊઠી
ગયો છુ .ં પણ ી ટાયર હોવાથી ગરદન નીચી કરીને બેઠો છુ .ં જ ેવા તમે દ હી ન ક આવો એટલે બહુ મોટા અ રોમાં હે રખબરો
આવે. કોઈ દીવાલ ખાલી ન હોય. મોટી હે રખબરોમાં એક વારંવાર આવે છે: “ વ નદોષ કી અચૂક દવા” મને હસવું આવે છે.
વ નદોષ કોઈ બીમારી નથી, કુદરતી યવ થા છે. તેને બીમારી બતાવીને હવે યુવાનોને આ લોકો છેતરી ર ા છે પણ છેતરે ન હ તો
દ હી શાની? અને આ બી મોટી હે રખબર “ ર તે હી ર તે” અથા સગપણ કરો. ક યાઓ ઘણી છે. િબચારા કુવં ારા મુરિતયાઓ
આ ળમાં ફસાય છે. ક યાની તલપાપડવાળા ક યાના સોદા કરે છે, લાવે છે અને પછી ક યા ઘરમાં હાથ ફે રવીને રફુચ ર થઈ ય
છે. દ હી અને લુ ચાઈનો સારો મેળ થમથી જ મેલો છે.
અમારી ટેન સમયસર લૅટફોમ ઉપર પહ ચી ગઈ. અમને લેવા સંજયભાઈ આ યા છે. મહે ભાઈએ બધી યવ થા કરી છે. અમે બંને
સંજયભાઈના યાં પહ યા નહાયા, જ યા. આરામ કય .
મારા ઉપર ગુજરાતમાંથી ફોનો આવવા માં ા. સલામત તો છો ને? બ યું એવું કે ઊ ડસાથી દ હી આવતી રાજધાની એ સ ેસને
માઓવાદીઓએ કડનેપ કરી લીધી હતી. આપણા ગૃહમં ી િચદંબર એક મ હનાથી માઓવાદીઓ સાથે સખત કામ લેવાની ધમકીઓ
આપી ર ા હતા. તેનો જવાબ માઓવાદીઓએ આ યો હતો. િચદંબર ની બોલતી બંધ થઈ ગઈ છે. હવે 800 પેસે જરોને કેમ મુ ત
કરવા તેની િચંતા પૂરા દેશને થઈ રહી છે. હં ુ પણ તેમાં હોઈશ તેમ માનીને લોકો ફોન કરી ર ા છે. કુશળ રાજનેતા બોલ બોલ નથી
કરતો, ધમકીઓ નથી આપતો, કામ કરી બતાવે છે, પ રણામ જ બોલે છે. પણ કુશળ નેતા લાવવા યાંથી? તે તો આઝાદીની સાથે જ
ચા યા ગયા.
અમે સાંજ ે દ હીથી અમદાવાદ જતી રાજધાની એ સ ેસમાં ગોઠવાયા. આના પહે લાં બે ટેનો અમદાવાદ ય છે. તેમાં યવ થા કરી
હોય તો દ હીનો ાસદાયક સમય ઓછો થઈ ય અને વહે લા પહ ચાય. અમા ં ખાનું િસંધી પ રવારથી ભરે લું છે. બધાં હર ારની
યા ા કરીને આવે છે. 10–12 માણસો છે. પૂરેપૂરાં નોનવેજ છે. યા ા અને નોનવેજને કશો વાંધો નથી આ યો. એક કદાવર યુવાન બહે ન

તો વારંવાર તેવી વાનગી મગા યા કરે છે. હા, આપણ હ દુઓ છે. પેલા િબહારમાં ગરીબ હ દુઓ હતા. આ બધા ીમંત હ દુઓ છે.
બધાં મારાં ભાઈ–બહે નો છે. ઘૃણા કરવાની ન હોય. ઘૃણા કરીને આપણે િવભાિજત થયા, દુબળ થયા, માર ખાતા થયા. હવે આ મીયતા
કરીને એક થઈએ. સરવાળો કરીએ. સમથ થઈએ, જ ેથી ફરીથી ગુલામ થવાનો વારો ન આવે.
અમારી ટેન મહે સાણા પહ ચી ગઈ છે. જગદીશભાઈ લાડુના બે મોટા ડ બા ભરીને આપી ગયા. ઝાના લાડુ બહુ વખણાય. મારે તો
સાદ આવે અને આપવાનો. અમદાવાદ સમયસર પહ ચી ગયા. ી રમણભાઈ અને મેવાડા લેવા આ યા છે. કોબા આ મ પહ ચી
ગયા.
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