યભની અવલયત ળોધભ -ાં ‘આ અભે નીકળ્મ ’
ડૉ.કલ્ન ભચ્છય
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ુ ય ત, બ યત
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સયળ
ાં ગુજયાતી ગઝરને ભશત્લનો લાાંક આનાય યાજેન્દ્ર શુકર વભથથ ગઝરકાય છે .
અલધ ૂતી યાં યા, જૂનાગઢની આવાવની વોયઠી ફોરી, આધુનનક ચેતના તથા ગીતગોનલિંદકાય
જમદે લ અને બક્તકનલ નયનવિંશનુ ાં બાલનલશ્વ તેભની ગઝરોભાાં યવાઈને આલે છે . તેભની ગઝર
ઉત્તભ બાલકો ભાટે વદૈ લ આકથણનુ ાં કેન્દ્ર યશી છે . મોગેળ જોળી યાજેન્દ્ર શુકરને ‘રુરાક્ષના
ભણકા’ જેલા કાવ્મો આનાય કનલ તયીકે બફયદાલે છે જ્માયે  ૂ.ભોયારયફાુએ યાજેન્દ્ર શુક્રને
‘વલા કનલ’નુ ાં બફરુદ આપયુ ાં છે . 2005ભાાં પ્રકાનળત થમેર ‘ગઝર વાંરશતા’ યાજેન્દ્ર શુકરનો
ાાંચભો કાવ્મવાંગ્રશ છે . આ વાંગ્રશ ાાંચ ગ્રાંથોભાાં નલબાજજત છે . ાાંચેમ વાંગ્રશને ‘ભાંડર’ તયીકે
ઓખલાભાાં આવ્મા છે . પ્રથભ ભાંડર

‘વબય સુયાશી’ ભાાં કનલ ગઝરનુ ાં બાયતીમકયણ કયે છે .

ફીજો ભાંડર ‘ભેઘધનુના ઢા ય’ ગઝરનપ્રમા અને નપ્રમા ગઝરના વાંલેદનોને

નનરુે છે .

ત ૃતીમ ભાંડર ‘આ અભે નીકળ્મા’ કનલની આંતયફાહ્ય પ્રલાવચેતનાના વાક્ષીણાને ઉવાલે છે .
ચતુથથ ભાંડર ‘ઝશ ડાલ’ તત્લદળથનને વ્મક્ત કયે છે તો ાંચભ ભાંડર ‘નઘય આઈ બગયનાયી
છામા’ કનલનિંડના ફાંધાયણને રૂાાંતરયત કયે છે .
ચ લીરૂ ળબ્દો-

ગઝરવાંરશતા, યભને ાભલાનો ઉક્રભ, અધ્માત્ભ, ‘આ અભે નીકળ્મા’

‘ગઝર સાંહિત ’ન ાંુ ત ૃતીમ ભાંડ- ‘આ અભે નીકળ્મ ’
યાજેન્દ્ર શુક્ર તોડપોડ અને તડજોડ કયીને નનજાલાતી કનલતાના
ઉદગાતા નથી યાં ત ુ એભની કનલતાનો સ ૂય તો છે ક લેદકારીન લાણીની વાથે વાંફધ
ાં ામેરો છે .
ઉચ્ચાયાતો ળબ્દ એભને ભાટે ળબ્દ જ ભાત્ર નથી, ણ એથી કાંઈક નલળે છે . એટરે જ એભની
કનલતાભાાં વશજતા અને વયતાની વાથે વાથે વબાનતાનો ણ સુમોગ વાાંડયો છે . ‘ગઝર
વાંરશતા’ ભાાંયભને ાભલાનો કનલનો જે ઉક્રભ છે , તેનો પ્રમાવ ‘આ અભે નીકળ્મા’ વાંગ્રશભાાં
વ્મક્ત થામ છે . આ ત ૃતીમ ભાંડની ળરૂઆતભાાં, ‘ળબ્દ જે’, ‘બાય લગય’, ‘ભનભાાં જમાયે ’, ’ઘય’,
‘અભથાાં અભથાાં’,

‘વતત ઓગે છે ,’ ‘લ્શેયામ લાદ’, ‘થાક’ લગેયે ગઝરો તેભના ફીજા

કાવ્મવાંગ્રશ ‘કોભરરયબ’ભાાંથી ુન: પ્રકાનળત કયલાભાાં આલી છે .
‘આ અભે નીકળ્મા’ ગઝરભાાં જ કનલ રયક્તતાને મ ૂતથતા આીને
ગઝરભાાંથી પ્રગટતાાં આધુનનક વાંલેદન તયપ રદળાનનદે ળ કયી આે છે . કનલ રયક્તતાને ખીંટીએ
રટકાલીને અબાલોની સુયાશી ફનાલીને જાભને ઝશાલે છે . ‘સ્લ’ભાાં ખોલાઈ જલાની એ ભસ્તી
ચૌદ બ્રહ્ાાંડનો બેદ ભ ૂરાલી દે છે .
‘ઘટ
ાં ૂ એક જ અને આંખ ઝૂકે જય
સ ત આક ળ ખ ૂરી જત ાં સ ભટુાં
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જોઉં તો ઝિે જાભભ ાં એ સ્લમાં
ુ લત !
ચૌદ બ્રહ્ ડ
ાં નો બેદ ભર

)  ૃ.૨૩ ‘આ અભે નીકળ્મા’)

અશીં શારપઝ કે ઉભય ખય્માભ અને નયનવિંશ ભશેતાનો વભન્દ્લમ થતો શોમ એવુ ાં અનુબલી
ળકામ છે . ોતાની ળબ્દની ઉાવના ય કનલને ગલથ છે ,
‘ળબ્દને ઉ સ્મો છે ,
સત્મ િો કે આબ સી !
ક ફ થી હુાં આવ ાંુ છાં’,
જાઉં રો િલે ક ળી!’

( ૃ.૨૬’ ‘આ અભે નીકળ્મા’)

કાફા અને કાળીને એક ભાનનાયો કનલ જ ખયો આથદૃષ્ટા છે , વાચો બફનવાાંપ્રદાનમક છે । ‘ફક્વ
દો અગય ખતા કયે કોઈ’ ગારીફના વાંદબથ વાથે યચામેરી ગઝર ‘ભાયી ક્ષભા’ કનલને મુઠ્ઠી
ઊંચેયા વાબફત કયે છે . કોઈનો ણ અયાધ આણા ભન સુધી ન શોંચલો જોઈએ, કાયણ કે,
‘અય ધ કોઈનો કળે અડકો નિી,
ભ યી નભ એને તયત લીંટી લો, ( ૃ.૨૯ ‘આ અભે નીકળ્મા’)
‘ળબ્દ ણ વાંકટ ફને ’ ગઝરભાાં કનલ યભાત્ભાને રરકાયે છે એભાાં મ આધુનનકતાનો ઉન્દ્ભે
ાભી ળકામ છે .
‘તો જ સભજાલે તને ત રાં ુ સ ૃજન આ ,
એક નણ દ્રષ્ટ ભટી ત ાંુ નટ ફને’ ( ૃ.૩૩ ‘આ અભે નીકળ્મા’)
ગગનલાવીને ધયા ય ફે ઘડી અલતાય રેલાની લાતો ગુજયાતી ગઝરભાાં
અનેકલાય થઇ જ છે . અશાંકાયના યુદ્ધને કનલએ ળબ્દફદ્ધ કયુું છે , અશાંભાાં અંધ અને ાંગ ુ ફનીને
ફાખડતો ભાનલી ોતે ોતાની જ યચેરી રદલારોભાાં કેદ છે . વાલ એકરો છે અને ચોતયપ
લેયામેરો છે . વત્મને દ્વાયથી ધકેરીને, જૂઠના ફશેકાલાભાાં ફશેકી યહ્યો છે . અંદય યશેરા અંધકાયને
એ ક્ાાં સુધી ખાી ળકે?. વાભાન્દ્મત: અરૌરકક તત્લો વાથે અનુવધ
ાં ાન કયતી યાજેન્દ્ર શુકરની
ગઝરોભાાં અલાદરૂ અશીં વાભાજજક અને યાજકીમ તત્લોનુ ાં નનરૂણ થયુ ાં છે .

કનલએ

ગાાંધીજીને માદ કમાથ છે . યાજઘાટ ય જઇને ગઝર ગાલાની ઈચ્છા મ વ્મક્ત કયી છે .
‘ય જઘ ટ ય જઇને ક્યે હદલસ ગઝર ગ શ ાંુ
ક્યે હદલસસભીશ ાંુ ળબ્દ પણ્ુ મની  ે ’? ( ૃ.૪૬ ‘આ અભે નીકળ્મા’)
ગાાંધીજીને ળબ્દાાંજબર –‘દુનનમાના જીલરેણ યોગો’ ગઝરભાાં અાઈ છે . આલા યોગો વાભે કોઈ
વત્મના પ્રમોગો કાભ આલતા નથી. દુનનમાના રોકો કોઈને ક્રોવ ય ચડાલે છે તો કોઈને ગોી
ભાયીને ઢાી દે છે .
‘કેટર િઠીર છે ,જીલરેણ યોગો ણ,
ક ભભ ાં ન આલે કૈ સત્મન પ્રમોગો ણ.
ક્રોસ ય ચડે કોઈ ‘ય ભ’ કિી ઢે કોઈ
એની એ જ દુવનમ ’એન એ જ રોકો ણ ,( ૃ.૪૪ ‘આ અભે નીકળ્મા’)
ોતાને ખુદાલત કે પરકલત ફતાલતા કનલ ફે જ નભવયાના પરકને સ્લીકાયે છે . તેભની
ુ
અંદય ળબ્દનો વભાંદય ઘ ૂઘલી યહ્યો છે , એના ફાંદય અને ફાયાાંની ળોધ કયી યશમા છે . ક્ષણબાંગય
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નશ્વય ળયીય જ અરખને આયાધલાનુ ાં વાધન છે . આ વાધન દ્વાયા જ આણે આણા ‘સ્લ’ ને
ાભી ળકીએ છીએ, શ્રદ્ધા અને વબ ૂયીથી જીલનની ગાંઠામેરી ગાાંઠોને ઉકેરલી જ યશી.
‘ખેંચી ણછ, કભ ન કસી , ત કે તીય આ,
ળ શ્વતન ાંુ છે સબ ૂત શ ાંુ નશ્વય ળયીય આ' ( ૃ.૬૨ ‘આ અભે નીકળ્મા’)
‘યથ ત યો અડક્યો ધયતીને ,
દે ખ ધયભની ધજા ડે છે ’! ( ૃ.૬૬ ‘આ અભે નીકળ્મા’)
ભાાં ભશાબાયતના યુદ્ધનુ ાં અને યુનધષ્ષ્ઠયનુ ાં ુયાકલ્ન આરેખાયુ ાં છે . ‘ભારુાં તારુાં !’ તો એકાત્ભના
બાલને ચયભ વીભાએ રઇ જતી યચના છે .
‘રે આ ભને ગમય ાંુ તે ભ રાં ુ
ણ જો તને ગભે તો ત રાં ુ !
ભ રાં ુ , ત રાં ુ ને ગભવ ાંુ ણ,
ર લ,ર લ,કહયમે સહિમ રાં ુ !
ુ ી હુ,ાં
ત ાંુ જીતે ને થ ઉં ખળ
રે ને પયી પયી ને િ રાં ુ ’!( ૃ.૬૮ ‘આ અભે નીકળ્મા’)
ોતાના સ્લજનને જીતાડલા જાતે શાયી જલાની ખુભાયી તો કોઈ નલયરા ાવે
જ શોમ છે .
‘ભાંત્રો કે મ ૂવતિ કૈ જ નથી િોત ાંુ ધ્મ નભ ,ાં
ળબ્દો મ ઓગે છે અભ યી અઝ નભ ’ાં

( ૃ.૭૧ ‘આ અભે નીકળ્મા’)

‘આંખની ચભકને કાનભાાં કશેલાની લાત’ કશીને કનલ ઇષ્ન્દ્રમ વ્મત્મમ કયે છે ‘. ‘સ ૂડી લચ્ચે
વોાયી’’તદી શલાળથી આરેખામેરી ગઝર છે . ‘સ ૂડી લચ્ચે વોાયી’, ‘એક વાાંધ ુ ાં ત્માાં તેય
ત ૂટે’ લગેયે જેલી ાંક્ક્તઓભાાં કશેલતોનુ ાં રૂાાંતયણ આસ્લાદ્ય ફની યશે છે .શ્રદ્ધાઆસ્થાનો

–

અનાદય ન કયલાનુકશે
ાં તા કનલ  ૂજા જેટલુાં જ ભશત્લ ઈફાદતને ણ આે છે . આ ભશત્લને
વ્મકત કયતી ગઝરો કશાણી-1 અને કશાણી -2 શલાળથી યચામેરી છે . ફધે દીભાા
પ્રગટાલતો ભાનલી ોતાનુ ાં આંગણુ ાં અજલાે છે ખયો?
‘અંદયની ળગને સાંકોયી
અવત અઘરાં ુ આસ ન કય વ,ાંુ
દે ખે તો િભણ ાં દે ખ ડુાં,
ુ ન કય વ’ાંુ ( ૃ.૧૦૩ ‘આ અભે નીકળ્મા’)
સોચે તો અનભ
‘હ’ુ ાં છૂટે એટરે યભાત્ભાનો વાક્ષાત્કાય થામ છે . અશાંકાયનુ ાં તણખલુાં આખા ડુગ
ાં યને
વાંતાડીને ફેઠુાં છે ,

જે અંદયની ળગને વાંકોયે એ યભને ાભે છે . વાચો આનાંદ ત્માયે ભે છે

જમાયે ખુદી ભયી યલાયે ,
થામ,

અંશકાયનો નાળ થામ. જમાયે ‘હ’ુ ાં ના યશે, જમાયે ‘હ’ુ ાં નુ ાં નલવર્જન

આંસુ લશે. ત્માયે એ ગીત ફની જામ છે . આ આંસુ ભીયાભાાં ણ

છે . જોકે એના

આંસુઓથી લશેતો આનાંદ જ છે જે બજનોભાાં ઢી ગમો છે . આત્ભફોધના અબાલે ભાનલી ખોટા
ભાગે દોડે છે . ખયી જરૂય બીતયની જાગૃનતની છે , કાયણકે યભાત્ભા બીતયભાાં લવે છે . જો એને
ફશાય ળોધલા જળો, તો યભાત્ભા તો પ્રાપત થળે નશીં, ફલ્કે તભે સ્લમાં ખોલાઈ જળો. આંખ,
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નાક, કાન, જીબ અને સ્ળથ એ ાાંચ ઇષ્ન્દ્રમ અને છઠ્ઠા ભનને જેણે વાતભા વત્મચેતન સ્લરૂભાાં
જોડી દીધાાં છે એલા લીયરાઓ ભનોજ્મી શોમ છે અને તેથી એ મથાથથ અધ્માત્ભ ાભી ળકે છે .
ભનુષ્મ ભથુયા, કાળી, કાફાભાાં બટકે છે . જેભ મ ૃગની નાબબભાાં કસ્તુયી છે ,
એભાાંથી જ સુગધ
ાં આલતી શોમ છે યાં ત ુ એ સુગધ
ાં ની ળોધ ભાટે લન-લનભાાં ઉદાવ ફનીને પયે
છે .  ૂણથકાભ,  ૂણથત ૃપત અને  ૂણથવત
ાં ષ્ુ ટ સ્લરૂ આત્ભા હુ ાં જ છાં એલી વભજના અબાલે ભાણવ
વાંવાયસુખ ાભલા ભાટે આભતેભ બટકે છે . ભાત્ર ત્માગ કયલો તે  ૂયતુ ાં નથી, યાં ત ુ
અધ્માત્ભફોધ જરૂયી છે . અધ્માત્ભફોધ એટરે દે શભાાં લવતા યભધન એલા ચેતનઆત્ભાની
જાણ. તભાયા સુખની વલથ વાભગ્રી તભાયી ાવે છે . જો તભાયી જાતને તભે લળ કયી ળકો, તો
તભાયા ળયીયની બીતયભાાં જ ુષ્ો અને વ ૃક્ષોથી ભઘભઘતો અને ફૂરેરો-પારેરો ફાગ-ફગીચો
પ્રાપત થળે. એભાાં જ વાત વમુર અને અવાંખ્મ તાયાઓ છે . એભાાં જ શીયા અને ભોતી છે અને
એભાાં જ એનો ાયખુાં લવે છે . આ આત્ભદે લને ભાનલી ભ ૂરી જામ છે જે ોતાની બીતયભાાં છે .
બક્ક્તનાાં ગીતો ગાલાથી, ધભથકથાઓનુ ાં શ્રલણ કયલાથી, ળાસ્ત્રગ્રાંથો લાાંચલાથી
અથલા તો વાંધ્મા કે તથણ જેલી રક્રમાઓ કયલાથી તભને કશુ ાં ભળે નશીં. ગભે તેટલુાં તીથાથટન
કયો, તો ણ કશુ ાં લલાનુ ાં નથી. આ વઘાાં રક્રમાકાાંડો, ફાહ્યાચાયો કે ફાહ્યપ્રવ ૃનતઓ કયલાથી
કશુ ાં નરશ લે . રાાંફી રાાંફી જટા લધાયલી, આખા ળયીયે યાખ ચોલી, ભાથે મુડન
ાં
કયાલવુ,ાં
ભાટી-થ્થયના નિંડને  ૂજલો કે ભાત્ર પાશાય કયલો- એ ફધી તો ફાહ્ય ફાફતો છે . બીતય
વાથે એને કોઈ રેલાદે લા નથી. આભ કયલા જનાય આત્ભાને ઓખી ળકતો નથી એટરે
અધ્માત્ભ સુધી ાંશોચી ળકતો નથી. ધ્માન, મોગ અને અધ્માત્ભની ઊચ્ચ ભ ૂનભકાના દળથન કયી
ળકતો નથી.
‘ખ ધ
ાં ય ખડકી દીધો ડેયો િલે,
અલતયે આનાંદ અદકેયો િલે.’
‘અંતયે આક ળને ઘેયો િલે,
ત યકોન તેજ ખાંખેયો િલે’
‘રો િટ વય ાંુ આ નણણકન ાંુ આલયણ
ન ૂયભ ાં ન્િ ઈ યહ્યો ચ્િેયો િલે.’ ( ૃ.૫૯ ‘આ અભે નીકળ્મા’)
યભાત્ભાનુ ાં વર્જન જમાયે આટલુાં અદભુત શોમ ત્માયે યભાત્ભા કેટરો સુદય
ાં
શળે?
આવુ ાં વૌદમથ ામ્મા છી નજય વઘે સુદય
ાં
જ જોલાની ! એભ તો ફશાય વબયતા છે જ યાં ત ુ
એ વબયતાને નનશાનાયી વબય નજય નથી. આલી વબયતા જોલા ભાટે બીતયની વબયતા,
વયવતા અનનલામથ છે . આલી વબયતા જમાયે પ્રીતભ ફને છે , ત્માયે જીલનભાાં લવાંતનુ ાં આગભન
થામ છે , શજાયો – શજાયો ફૂર ખીરે છે . આ યભદળાભાાં અ ૂલથ વૌદમથની યવધાય લશે છે . ત્માાં
યભાત્ભા યવ રૂ છે . ‘યવો લૈ વ: |’ છી નીયવભાાં શુ ાં ડલાનુ ાં ? પ્રાણોભાાં અક સુગધ
ાં નો
પ્રાદુબાથલ થામ છે . છી તો એ સુગધ
ાં ખુદ સુધી વીનભત નથી યશેતી. એ સ્લની ભટી
વચયાચયની ફને છે . કણેકણભાાં સુગધ
ાં ઉઠે છે . ખુશ્બુ લશેંચામ છે , લેયામ છે . ે  સુગધ
ાં
આચ્છારદત ફને છે . અશીં આલનારુાં કોઈ શુષ્ક નથી યશેત.ુ ાં ખુશ્બુની ખેયાત ચારે છે ને શયકોઈ
એભાાં ન્દ્શાઈ યહ્ુાં છે :
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ુ ી ખેય ત ચ રે ય તહદન ,
‘ખશ્ુ બન
આલન રાં ુ સલવ કોઈ તય થય!ાંુ ’

( ૃ.૪૦ ‘આ અભે નીકળ્મા’)

શ ૂન્દ્મ વઘન થમા છી આનાંદની છોો ઉડે છે . એની છારક
અક્સ્તત્લને તો તયફતય કયે જ છે ણ વભગ્ર સ ૃષ્ષ્ટને ણ ોતાના ફાહ
ુ ાળભાાં જકડે છે .
બીતયની નીયવતા યવરૂ ફન્દ્મા છી વભગ્ર સ ૃષ્ષ્ટને ણ યવરૂ જુએ છે . ળાશ્વતનો ળયાફ
અખાંડ ત ૃપ્પત આે છે . એ ત ૃપ્પત થકી જ ગદગદ થલાયુ ાં છે . આનાંદનો આનલબાથલ થમો છે . ફૂર
ખીલ્મા છે . એભાાં અનુબલ છે . ભાત્ર કનલતાના નલમ ુયતો આ આનાંદ નથી. સ્લના છાંદભાાં
ઘ ૂમ્મા છીની આ ઘટના છે .  ૂણથના કેન્દ્રભાાં એભને સ્લનો છાંદ ફયાફય ફેવાડયો છે . દયે ક ક્ષણે
ભસ્તી છે . યવનલબોયતા છે . ઉત્વલ જ ઉત્વલ છે . અશનનિળ – યાતરદલવ ખુશ્બુની જ ખેયાત છે .
સ ૂતા-જાગતા, ઉઠતા-ફેવતાાં આનાંદ જ આનાંદ છે . બીતયનુ ાં વાંગીત છે , મ ૃદાંગનો નાદ છે .
સ ૂપીલાદીઓભાાં જે ભસ્તી જોલા ભે છે તે અશીં જોઈ ળકામ છે . પકીયી ભસ્તીની
વાથે વાથે ફેરપકયાઇ, અરગાયીણુ ાં ણ જોઈ ળકામ છે . સ ૂપીઓ જેને અરગાયીણુ ાં કશે છે તેને
કૃષ્ણ વાક્ષીબાલ કશે છે , અરગાયીણાભાાં નરપકયાઇ શોમ છે

જ્માયે

વાક્ષીબાલભાાં ભાત્ર રષ્ટા

ફની યશેલાનુ ાં શોમ છે . ણ છે તો એક જ નવક્કાની ફે ફાજુ. વાભલેદભાાં એક ઉક્ક્ત છે : "दे वस्य
पश्य काव्यम ्" આ જે દે ખાઈ યહ્ુાં છે તે યભાત્ભાનુ ાં પ્રગટ કાવ્મ છે . આ પ્રકૃનતના નાદ ાછ
ૂ ુ ને કુસભ
ુ ની વૌયબ ણ એ જ છે , નતનભય શોમ કે
એનો જ કાંઠ છૂામેરો છે . કોમરની કૂહક
ુ હ
પ્રકાળ, મ ૃત્યુ શો કે છી શોમ જીલન- ફધે એનો જ શાથ છે , એનુ ાં જ કાવ્મ છે . કનલ નેથ્મભાાં છે
જે પ્રગટ ણે દે ખાઈ યહ્ુાં છે . એતો ભાત્ર વર્જન છે . વર્જક ડદા ાછ છે . આણી બીતય જે
તયાં ગાઈ યહ્યો છે એ ણ યભાત્ભા જ છે .
હુ ાં ખોલાઈ જામ છે તુ ાં યશી જામ છે . બક્ત ખોલાઈ જામ છે બગલાન યશી જામ
ુ ાાં ડે કે ખોલાઈ જામ તેભ, વાગય ફચે છે . શલે 'હ'ુ ાં અરગ અરગ
છે . જેભ એક બફન્દ્દુ નવન્દ્ધભ
નથી. એક થઇ ગમો છાં, અનન્દ્મ થઇ ગમો છાં. વીભા જમાયે અવીભભાાં બે છે તો અવીભ જ
ફચે છે . વીભા નલલુપત થામ છે એટરે ઉનનદ ણ કશે છે કે - જમાયે  ૂણથભાાંથી આણે
 ૂણથને ફાદ કયીએ છીએ ત્માયે  ૂણથ જ ળે યશે છે . આણે ણ જાણીએ છીએ કે કેટરીમે
નદીઓ વાગયને ભે છે . યાં ત ુ વાગયભાાં તેથી કશુ ાં લધતુ ાં નથી કે નથી ઘટતુ.ાં
યાજેન્દ્ર શુક્ર કથ્મ અને અકથ્મનો વાય એક જ ભાને છે .

તેથી તેભના

અધ્માત્ભબાલો ફહઆ
ુ માભી છે . એભાાં અનેક બાલોનુ ાં વાંનભશ્રણ જોલા ભે છે યાં ત ુ એભની જે
ળોધ છે એ યભાત્ભાની છે અને એ ળોધ ‘આ અભે નીકળ્મ ’ભાાં અનલયત ચારે છે .
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