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અનુક્રમણીકા 

વાચકમીત્રો પોતાની પસાંદગીના લેખ પર ક્લીક 

કરતાાં જ, તે લેખનુાં પાનુાં ખુલશે. એ જ પ્રમાણે દરેક લેખમાાં 
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3 ચચાવાળા આવુાં કરે એને તમે શુાં કહેશૉ? ● 

24 

4 પુણ્ર્ કમાવા કચરો કરવો જરુરી છ?ે ● 31 
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6 ગૌશાળાઓ બનાવો, હૉસ્પીટલનુાં શુાં કામ છ?ે  

● 49 
7 પાાંચ વર્ાની બાળકીન ે ચીકની ચમેલી કોણ 

બનાવે છ?ે ● 59 
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1 

મન્દીરે જાઓ, મહેનતની શી જરુર છ?ે 

અનકુ્રમણીકા 

આજ ે સવારે છાપામાાં સમાચાર વાાંચ્ર્ા. 
ટરીપ એડવાઈઝરે હાથ ધરેલ સવેક્ષણ કહે છ ેકે 
20થી 30 વર્ાની વર્ના ર્ુવાવગામાાં ધામીક 
સ્થળોએ જવાનુાં ચલણ વધતુાં જ જાર્ છ.ે ટરાવેલ 
વેબસાઈટ ે જ ે 3800 ભારતીર્ પ્રવાસીઓનો 
ઓનલાઈન સવે કર્ો, એમાાં 20થી 30 વર્ાની 
વચ્ચેના સીત્તેર ટકા ર્ુવાનોએ કહ્ુાં કે વરસમાાં 
એક વાર તેઓ ધામીક સ્થળની મુલાકાત લે છ.ે 
ઓલરાઈટ. હવે છલે્ાાં બે વરસની અન્દર 
થર્ેલાાં બીજાાં થોડાાં સવેક્ષણ અને તેનાાં તારણો 
પર પણ એક નજર નાાંખી લો : 
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● મુમ્બઈમાાં બહારગામથી ફરવા કે 
સામાજીક પ્રસાંગ ે હાજરી આપવા માટ ે
આવનારામાાં વધુ ને વધુ લોકો સીદ્ધીવીનાર્ક 
મન્દીરે જવાનો આગ્રહ રાખતા થઈ ગર્ા છ.ે 
એટલુાં જ નહીં, મુમ્બઈ આવે ત્ર્ારે ‘ચાલો, 
શીરડી પણ જઈ આવીએ.’ એવુાં કહેનારાની 
સાંખ્ર્ામાાં પણ વધારો થઈ રહ્ો છ.ે (બાર્ ધ વ,ે 
મુમ્બઈથી શીરડી 350 કી.મી. ના અાંતરે છ.ે) 

● જ્વેલરી શૉપ્સમાાં ગણપતી, ઓમ્ 
વગેરે ધામીક પ્રતીક ધરાવતા દાગીનાનુાં વેચાણ 
વધર્ુાં છ.ે દેવીદેવતાઓને આટીસ્ટીક રુપમાાં 
ઉતારતા આટીસ્ટ, ડીઝાઈનરોની ડીમાન્ડ વધી 
છ.ે 

● અજમેર શરીફની દરગાહે દશાન માટ ે
જતા બીન–મુસ્લીમ (દા.ત. હીન્દુઓ)ની સાંખ્ર્ા 
પ્રતીવર્ા વધી રહી છ.ે 
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● ગુજરાતના એક શહેરમાાં જાણીતા 
કથાકાર પધારેલા, ત્ર્ારે સ્કુલ–કૉલેજમાાં રજા 
અપાઈ અને કીશૉરો–તરુણોએ સ્વર્ાંસેવક 
તરીકે ફરજ બજાવી. 

● બે અઢી વર્ા પહેલાાં સૌરાષ્ટ્ રમાાં 
હીંગોળગઢ અભ્ર્ારણ્ર્ ગર્ેલી, ત્ર્ારે ત્ર્ાાં 
મળેલા એક સરકારી ઉચ્ચ અધીકારીએ આાંકડા 
આપીને કહ્ુાં કે જુનાગઢમાાં ગીરનારની વાર્ીક 
પરીક્રમાએ આવતા લોકોમાાં પ્રતીવર્ે એવો જ ાંગી 
વધારો થતો ચાલ્ર્ો છ ે કે ત્ર્ાાં સ્વચ્છતા અને 
કાર્દો જાળવતાાં પ્રશાસનના નાકે દમ આવી 
જાર્ છ.ે 

આ બધા સમાચાર એકસાથે વાાંચ્ર્ા 
બાદ જરા વીચારીને કહેજો કે આવી જાતની 
ધામીક ભાવના વધી છ ે એ જાણીને તમને 
ખરેખર ખુશ થવા જવેુાં લાગે છ?ે 

http://govindmaru.com/


આપણી વાત           http://govindmaru.com/           8 

 

ભગવાનમાાં શ્રદ્ધા રાખવી, ન રાખવી એ 
દરેકની અાંગત બાબત છ;ે પણ દરેક દેવ કે 
દેવીનાાં હેડ ક્વાટાસા ગણાતાાં સ્થળે જઈને માથુાં 
પછાડવાની – સોરી, નમાવવાની – તાતી 
જરુરીર્ાત હવે વધુ ને વધુ લોકોને વતાાવા 
લાગી છ.ે એની પાછળ શ્રદ્ધા કામ કરે છ ે કે 
પછી આપણી અન્દર વધતી જતી 
અસલામતીની ભાવના અને ડર? અને આ 

ભર્ના માર્ાા વધુ ને વધુ ર્ુવાનો મન્દીરે જવા 
લાગ,ે એ જાણીને ખુશ થવુાં જોઈએ? 

લોકો ફુરસદ કાઢીને બહાર ફરવા નીકળે 
એ બહુ સારી વાત છ.ે કશ્મીરનુાં કુદરતી 
સૌન્દર્ા, કણાાટકનુાં અદ્ભુત શીલ્પ અને 
સ્થાપત્ર્કળા… આ બધુાં ખરેખર માણવા જવેુાં 
છ ેઅને કોઈ વાર વળી કોઈ જીજ્ઞાસુને એવોર્ ે
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વીચાર આવ ેકે ફલાણા ધમાસ્થાનક વીશે આટલુાં 
સાાંભળ્ુાં છ ે તો ચાલો, એક વાર ત્ર્ાાં જઈને 
જોઈએ તો ખરાાં! પરન્તુ વારાંવાર સીદ્ધીવીનાર્ક, 
શીરડી કે તીરુપત્તી જનારા અહીંનુાં કુદરતી કે 
માનવસજીાત સૌન્દર્ા જોવા જાર્ છ ેકે? નો, નો, 
અહીં વારાંવાર ચક્કર મારનારા પાસે તો 
ડીમાન્ડનુાં મોટુાં લીસ્ટ હોર્ છ!ે હે પ્રભુ, મન ે
પરીક્ષામાાં પાસ કરી દે, મારી ફીલ્મ હીટ બનાવી 
દ,ે મને નોકરીમાાં પ્રમોશન અપાવી દે, મારા 
લગ્ન કરાવી દ…ે વગેરે વગેરે… આવા ર્ુવાન 
માગણખોરોનાાં ટોળાાં ધમાસ્થળોએ વધતાાં જતાાં 
હોર્, એ જાણીને હરખાવા જવેુાં છ?ે 

આપણને આપણી જાત પર, આપણી 
મહેનત કરવાની શક્તીમાાં ભરોસો ઘટવા લાગ્ર્ો 
છ?ે જુના જમાનામાાં લોકો પોતાની બધી 
કૌટમુ્બીક, સામાજીક ફરજો, પુરી થઈ ગર્ાનુાં 
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લાગે ત્ર્ારે ર્ાત્રા કરવા નીકળતા; પણ હવે 
કૉલેજ કે ઑફીસમાાં ખાસ રજા પાડીને, દુર 
આવેલા તીથાસ્થળે ર્ુવાનો દોડી જતા હોવાનુાં 
કહેવાર્ છ;ે તો બેમાાંથી કઈ પેઢીને અક્કલવાળી 
ગણવી? 

કહેવાતા ઍજ્ર્ુકેટડે, ઈન્ટલેીજન્ટ, ફેમસ 
ર્ુવાન, ર્ુવતીઓ ન્ર્મુરોલૉજીસ્ટની સલાહ 
પ્રમાણે નામના સ્પેલીંગ બદલે છ.ે ચોક્કસ 
મોબાઈલ નમ્બર મળેવવાનો આગ્રહ રાખે છ.ે 
સહી કરવાની સ્ટાઈલમાાં ફેરફાર કરે છ.ે 
ફેંગશુઈ એક્સપટાની સલાહ લઈને ઘર અને 
ઑફીસમાાં ફનીચરની ગોઠવણી કરે છ.ે 
અઠવાડીર્ે એકાદ–બે ઉપવાસ રાખીને, કોઈ 
ખાસ દેવીદેવતાનાાં મન્દીરે જાર્ છ.ે 
આાંગળીઓમાાં ગ્રહના નાંગ ધરાવતી વીંટીઓ 
પહેરે છ ેઅને પછી કહે છ ેકે અમ ેઅન્ધશ્રદ્ધાળુ 
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નથી. વૉટ અ જોક! તમને નથી લાગતુાં કે 
હકીકતમાાં આ બધુાં કરવા પાછળ 
આત્મવીશ્વાસની કમી કામ કરી જાર્ છ?ે આ 
સાાંભળો ત્ર્ારે હસીને તાળી પાડવી જોઈએ? 

દેખાદેખી પણ ઓછો ભાગ નથી 
ભજવતી. એક જાણીતી, સક્સેસફુલ ફૅશન 
ડીઝાઈનરે વાતવાતમાાં કહ્ુાં કે ગમ ેતે થઈ જાર્; 
પણ અઠવાડીર્ ે એક વાર તો એ જુહુ પર 
આવેલા એક મન્દીરે જાર્ જ છ.ે એણે મને પણ 
સાથે આવવાનો આગ્રહ કર્ો. મેં ઝાઝો રસ ન 
દાખવ્ર્ો. તો એણે ફીલ્મ ઈન્ડસ્ટરી સાથે 
સાંકળાર્ેલા લોકોનુાં મોટુાં લીસ્ટ આપીને કહ્ુાં કે 
એ બધા ત્ર્ાાં જાર્ છ.ે એટલે આપણે જવાથી 
જરુર ફાર્દો થશે. એક બ્ર્ટુીફુલ, પ્રૉફેશનલી 
સક્સેસફુલ ર્ાંગ વમુનના મોઢ ેઆવુાં સાાંભળીને 
ખુશી થવી જોઈએ? 
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દર સોમવારની રાત,ે મુમ્બઈમાાં 
ઠકેઠકેાણેથી છોકરા–છોકરીઓ, પગપાળા 
સીદ્ધીવીનાર્ક જવા ઉપડ ે છ.ે એમને જોઈને 
વીચાર આવે કે એમની આટલી શારીરીક 
શક્તી, સારા સ્પોર્ટસાપસાન બનવામાાં વપરાતી 
હોત તો? પણ ના, તેન્ડલુકર બનવા માટ ે
બૅટીંગની પ્રૅક્ટીસ કરવી પડ ે એને બદલે 
તેંડલુકર કોઈ કોઈ વાર કર્ા મન્દીરમાાં જાર્ છ,ે 
એ જાણી લઈને ત્ર્ાાં પહોંચી જવામાાં ઓછી 
મહેનત પડ ે ન?ે ભગવાન ત્ર્ાાં આપણી 
માગણીઓ પુરી કરવા માટ ેબેઠા જ છ!ે 

આપણને આ શુાં થઈ ગર્ુાં છ?ે એક જુના 
ગીતની પાંક્તી હતી : ‘અબ કીસી કો કીસી પે 
ભરોસા નહીં…’; પણ હવે પોપ્ર્ુલર 
તીથાસ્થાનોએ ભીડ જમાવતા ર્ુવાવગાન ેજોઈને 
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કહેવુાં પડ ે કે, ‘અબ કીસી કો ખુદા પે ભરોસા 
નહીં…!’ 

 

♦ 
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2 

કમુરતાાંને બાર્પાસ કરી શકાર્? 
અનુક્રમણીકા 

જાન્ર્ુઆરીની 14મી તારીખ સુધી હવે 
આપણે ત્ર્ાાં લગ્નો નહીં થાર્. દર વરસે 
લગભગ 14–15 ડીસેમ્બરથી શરુ થઈન ે
મકરસક્રાન્તી સુધીનો સમર્ગાળો કમુરતાાંનો 
ગણાર્ છ.ે એમાાં સારાાં કામ ન કરાર્, લગ્ન તો 
નહીં જ નહીં, એવુાં મનાર્ છ.ે 

આવતે વરસે ધામધુમથી લગ્ન કરવા માટ ે
થનગની રહેલાાં એક કપલને મેં સહજભાવે 
સજશેન કર્ુું કે આ મહીનામાાં મેરેજ હૉલથી 
માાંડીને કેટરીંગ સવીસવાળાના ભાવ ઓછા 
હશ,ે તો અત્ર્ારે પરણી જાવ ને, બધુાં સસ્તામાાં 
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પતી જશે. અપેક્ષા મુજબ સામેવાળા ભડક્ર્ા. 
કમુરતાાંમાાં લગ્ન કરાર્? 

ચાલો સોરી ભાઈ, કમુરતાાંમાાં લગ્ન ન 
કરાર્; પણ પછી સમુરતાાં (આવો કોઈ શબ્દ 
છ?ે) એટલે કે સારા મહુુતા, બહુ મહેનતથી 
શૉધર્ા બાદ પણ એ જ સમર્ે ખરેખર લગ્ન 
કરવાના છો? લગ્નની કાંકોતરીમાાં લખ્ર્ુાં હોર્, 
હસ્તમેળાપનો શુભ સમર્ : બપોરે 2.35 કલાકે; 
પણ સાચુાં કહેજો : એવુાં કેટલી વાર બનતુાં જોર્ુાં 
છ ે કે બરાબર બે ને પાત્રીસના ટકોરે કન્ર્ાનો 
હાથ કુમારના હાથમાાં મુકાર્ો હોર્? અમે, 
અડધો ડઝન વડીલો–પાંડીતોને ભેગા કરીન ે
ઝીણવટભેર છોકરા–છોકરીની જન્મપત્રીકાઓ 
જોઈને લગ્નનુાં મુહુતા કઢાવ્ર્ુાં હોર્; પણ લગ્નનો 
દીવસ ઉગે કે આખુાંર્ ટાઈમટબેલ તડકે મુકાઈ 
જાર્. હસ્તમેળાપનો સમર્ સવારે દસ વાગ્ર્ાનો 
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હોર્; પણ સાડા અગીર્ાર વાગ ે ત્ર્ાાં સુધી 
કન્ર્ાને એના રુમમાાં બ્ર્ુટી પાલારવાળી બહેન 
મેકઅપ કરતી હોર્, જાનૈર્ાઓ દરુ દરુ રસ્તા 
પર નાચી રહ્ા હોર્ અને ગોરમહારાજ નીરાન્તે 
ગલોફામાાં પાન જમાવીને છાપુાં વાચતાાં બેઠા 
હોર્, એવાાં અનેક લગ્નો મેં જોર્ાાં છ,ે માણ્ર્ાાં છ ે
(તમે પણ સાાંભળ્ુાં – જોર્ુાં કે કર્ુું હશે). 

કહેવાનો અથા એ કે સમર્ની ઐસીતૈસી 
જ કરવી હોર્ તો શુભ–અશુભ મહુુતા જોવાની 
માથાકુટમાાં પડવુાં જ શુાં કામ? આની સામે એવુાં 
કહી શકાર્ કે ઘડીર્ાળ નહીં; પણ કેલેન્ડર 
સામે તો આપણે જોઈએ છીએ! લગ્ન માટ ેસારો 
દીવસ હોર્, એટલ ે પત્ર્ુાં! બેના ચાર વાગે તો 
વાાંધો નહીં.  

પરન્તુ આવુાં આશ્વાસન લેવુાં હોર્ તો પછી 
દીવસનાાં ચોઘડીર્ાાંન ેશુભ, લાભ, ચલ, સામાન્ર્ 
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વગેરે વગેરે ગણાવતાાં કેલેન્ડર અને પાંચાાંગને 
ફાડીને ફેંકી દેવાાં જોઈએ. આપણી મરજી પડ ે
એ મહુુતા! અને આમેર્ સારુાં  મુહુતા, એ સફળ 
લગ્નજીવનની ગરેન્ટી આપતુાં હોર્ તો આપણે 
ત્ર્ાાં બધાાં પતી–પત્ની સુખી હોત અને છુટાછડેા 
જવેો શબ્દ જ આપણા શબ્દકોશમાાંથી નીકળી 
ગર્ો હોત.  

હવે આ કમુરતાાં શબ્દ આવ્ર્ો ક્ર્ાાંથી, એ 
કોઈને ખબર છ?ે  

આપણી જુની પરમ્પરાઓ પાછળનાાં 
કારણો સમજાવતી એક પુસ્તીકામાાં મેં હમણાાં 
વાચ્ર્ુાં કે ખેડતુો માટ ેઆ સમર્ બહુ વ્ર્સ્તતાનો 
હોર્ છ.ે ખેતરમાાં કાપણી થાર્, એ બજારમાાં 
વેચવા જાર્, સ્ત્રીઓ અનાજની સાફસુફીમાાં 
વ્ર્સ્ત હોર્, એટલે આવા સમર્ે લોકોને લગ્ન 
જવેા મોટા, મહત્ત્વના પ્રસાંગો ગોઠવવાનુાં પરવડ ે
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નહીં, એટલ ે પછી એને કમુરતાાં ઠરાવી દેવાર્ાાં 
(મહેરબાની કરીને નોંધ લેવી કે આ સાંશૉધન 
મારુાં  નથી. જાણકારે લખલેી વાત મેં માત્ર 
દોહરાવી છ.ે) 

પરન્તુ માની લો કે આ વાત સાચી હોર્ 
તો કમરુતાાં માત્ર ખડેતુોને અને અનાજના વેપાર 
સાથે સાંકળાર્ેલા લોકોને લાગુ પડવાાં જોઈએ. 
એરહોસ્ટસે તરીકે કામ કરતી છોકરીને કે 
આઈટી કમ્પનીમાાં નોકરી કરતા છોકરાને 
ખેતરમાાં વાવણી–કાપણીના સમર્ સાથે શુાં 
લાગેવળગ?ે 
 અલબત્ત, જ્ર્ોતીર્શાસ્ત્રના પાંડીતો, 
આસ્થાળુઓ કમુરતાાંના આ અથાઘટનનો સખત 
વીરોધ કરીને આસમાનમાાં ફરતા ગ્રહોની 
સારી–નરસી અસરની વાત કરશે. અહીં જોવાનુાં 
એ કે જ ેખરેખર ગ્રહોનો અભ્ર્ાસ કરે છ,ે એ 
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ખગોળશાસ્ત્રીઓને કોઈ ગ્રહ કે તારા અશુભ કે 
બદમાશ નથી લાગતા. મુમ્બઈસ્થીત ‘નહેરુ 
પ્લેનેટોરીર્મ’ના ભુતપુવા ડીરેક્ટર અને 
આાંતરરાષ્ટ્ રીર્ ખ્ર્ાતી પ્રાપ્ત ખગોળશાસ્ત્રી      
ડૉ. જ.ે જ.ે રાવળ ેવર્ો પહેલાાં એમની સુપરકુલ 
સ્ટાઈલમાાં મને કહેલુાં કે માંગળથી શુાં ડરવાનુાં? 
એ ગ્રહ તો એટલો નીરુપદ્રવી છ ે કે પકડીને 
પાણીની બાલદીમાાં નાખો તો શાાંતીથી તર્ાા કરે! 
પરન્તુ આપણે ત્ર્ાાં માંગળને નામ ે કેટલાર્ 
છોકરા–છોકરીઓ હેરાન થાર્ છ ે અને 
‘ગ્રહશાન્તી’ને નામ ે પૈસાના ધુમાડા થાર્ છ.ે 
જાણે કોઈ એસ.એસ.સી. નાપાસ ગોરમહારાજ, 
જ ે સાંસ્કૃત શ્લોકોનુાં સરખુાં ઉચ્ચારણ પણ ન 
કરી શકતો હોર્ એ ધરતી પર બઠેાાં બેઠાાં 
આસમાનમાાં ફરતા ગ્રહોને કાબમુાાં લાવી શકતો 
હોર્! 
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અમુકતમુક રીવાજો, કમાકાાંડની પાછળ 
પ્રાચીન વીજ્ઞાનના સીદ્ધાન્તો છ.ે આ વાક્ર્ મેં 
આજ સુધીમાાં લાખકે વાર તો સાાંભળ્ુાં હશે; 
પરન્તુ ખરેખર જમેને વીજ્ઞાનમાાં શ્રદ્ધા છ ેકમસે 
કમ થોડી ઘણી જાણકારી છ ેએ તો જાણતા હશે 
કે છલે્ાાં પચાસ–સો વર્ામાાં કેટલા નવા ગ્રહોની 
શૉધ થઈ છ!ે તો પછી એમાાંથી કોઈ આપણને 
નડતો નહીં હોર્? આપણને હેરાન કરવાનો 
ઈજારો, પેલા જુના ને જાણીતા નવ જ ગ્રહોએ 
લીધો છ?ે નવા શૉધાર્ેલા ગ્રહ સારા ને 
નીરુપદ્રવી હોર્ તો જુના કેમ વાતે વાતે અશાાંત 
થઈ જતા હશે? અને ઘણા લોકો હજીર્ પૃથ્વીને 

સપાટ જ માને છ,ે એમના પર ગ્રહોની અસર 
થોડા જુદા એાંગલથી થતી હશે? અને 
આસમાનમાાં પણ પ્રદેશવાદ, કોમવાદ ચાલતો 
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હશ?ે જ ેગ્રહ ભારતના હીન્દુને નડતો હોર્ 
અમેરીકાના ખ્રીસ્તીને કેમ છોડી દેતો હશે? 

અલબત્ત, આટલાાં વર્ોમાાં એ પણ જોર્ુાં છ ે
કે આપણી પ્રજા ભલે આ જ્ર્ોતીર્શાસ્ત્ર, શુભ–
અશુભ ચોઘડીર્ામાાં માનતી હોર્; પણ બીજી 
તરફ બહુ પે્રકટીકલ પણ છ.ે દાખલા તરીકે, 
કમુરતામાાં નવાાં ઘર, કાર, ઘરેણાાંની ખરીદી ન 
કરાર્; પણ આ સમર્ગાળામાાં હેવી ડીસ્કાઉન્ટ 
મળતુાં હોર્ એ કેમ છોડાર્? એટલ ે વચલો 
રસ્તો નીકળે. વસ્તુ પસન્દ કરીને, થોડી 
એડવાન્સ રકમ ચકુવીને બુકીંગ કરાવી લો. 
કમુરતાાં પતી ગર્ા બાદ એની ફીઝીકલ 
ડીલીવરી લેવાની. એડવાન્સ બુકીંગ કે પાટા 
પેમેન્ટ જવેાાં કાર્ો શુભ નહીં ગણાતાાં હોર્. 
કમુરતામાાં સોનુાં ભલે ન ખરીદાર્; પણ 
શાકભાજી ને સાકર ખરીદવાની છુટ રખાઈ છ.ે 

http://govindmaru.com/


આપણી વાત           http://govindmaru.com/           22 

 

આ પ્રેકટીકલ એપ્રોચ લગ્નને લાગુ ન 
પાડી શકે? હમણાાં મેરેજ હૉલ સહેલાઈથી મળી 
જાર્ છ ેતો મહેંદી, મ્ર્ુઝીક પ્રોગ્રામ, જમણવાર 
વગેરે બધી પ્રાથમીક વીધીઓ પતાવી નાખવી. 
આમેર્ ત્ર્ાાં ચોઘડીર્ાાં નથી નડતાાં. માત્ર અગ્ની 
ફરતે ચોથો (કે સાતમો) ફેરો બાકી રાખવો, જ ે
કમુરતાાં ઉતરી ગર્ા બાદ ઘરમેળે ફરી લેવાર્. 
આ વાાંચીને મને મખુા કહેતાાં પહેલાાં દસ વાર 
વીચાર કરજો. ગ્રહદશામાાંથી બચવા માટ ે તમ ે
કોઈ વાર, ક્ર્ાાંર્ પણ નાની સરખીર્ ગોલમાલ 
નથી કરી? એક જમાનામાાં કહેવાતુાં કે બુધવારે 
ભાઈ–બહેન છુટાાં પડ ેતો અપશુકન થાર્; પણ 
બુધવારની ટરને કે પ્લેનની ટીકીટ આવી ગઈ 
હોર્ તો શુાં કરવુાં? એટલે પછી જણેે નીકળવાનુાં 
હોર્ એ ભાઈ કે બહેન માંગળવારે પોતાનુાં 
એકાદ શટા કે સાડી, ઘરની બહાર (કે 
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પાડોશમાાં) મકુી આવે. ભાઈ–બહેન, માંગળ–
બુધ ગ્રહ અને બધાાંર્ સુખી (રાજીના રેડ)! 

અને છલેે્ એટલુાં કહો કે શુભ મુહુતા 
જોઈને શરુ કરેલાાં તમારાાં બધાાં કામકાજ સફળ 
જ નીવડ્ાાં છ?ે 

 
♦ 
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3 

ચચાવાળા આવુાં કરે  
એને તમે શુાં કહેશૉ? 

અનકુ્રમણીકા 

ઘણા ખ્રીસ્તી ધમાગરુુઓ, પાદરીઓ પર 
વટાળવતૃ્તીને પ્રોત્સાહન આપવાનો આક્ષેપ 
મુકાર્ છ.ે એમાાં કેટલુાં સાચુાં ને ખોટુાં, એ હુાં તો 
નથી જાણતી; પણ એટલુાં ખરુાં  કે દરેક ધમા અને 
સમ્પ્રદાર્ના લોકોને પરધમીઓ પોતાના જુથમાાં 
જોડાર્ એ અન્દરખાને ગમતુાં હોર્ છ.ે કોઈ 
ગોરા વીદેશીને ભજનકીતાન કરતા જોઈન,ે 
આપણે કેટલાાં હરખાઈ જઈએ છીએ! ‘સબ કા 
માલીક એક’વાળુાં સુત્ર માત્ર બોલવા 
સાાંભળવામાાં સારુાં  લાગે છ,ે બાકી કોઈ એક 
ધમાની વ્ર્ક્તી બીજા ધમાના ભગવાન, અલ્ાહ 
કે ગૉડને પોતાના માલીક માનવા લાગે તો 
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લાગતાવળગતા લોકોને ચટકો લાગે જ છ.ે એ 
વખતે ધમાપરીવતાન કરનાર વ્ર્ક્તી નહીં; પણ 
આ પરીવતાન વીધી કરાવનાર પર દોર્ અને 
ક્રોધનો ટોપલો ઢોળાર્ છ.ે અન ે આપણે ત્ર્ાાં 
ખ્રીસ્તી ધમાગુરુઓ વારતહેવારે આ નારાજગીનુાં 
નીશાન બને છ.ે  

મુમ્બઈમાાં વીક્રોલી ખાતે આવેલાાં એક ચચા 
સાથે સાંકળાર્ેલા પાદરીઓએ ક્ર્ારેર્ કોઈ 
પરધમીને ખ્રીસ્તી બનાવ્ર્ા હોર્ તો આપણે નથી 
જાણતા; પણ હમણાાં એમણે એમને ત્ર્ાાં આવતાાં 
ખ્રીસ્તીઓમાાં જ ે પરીવતાનની ઝુમ્બેશ આદરી 
છ,ે એ જાણવા જવેી છ.ે ચચામાાં નીર્મીત કે 
વારતહેવારે આવતાાં એમના આઠ હાજર જટેલા 
ભક્તોમાાં એમણે રીર્ુઝેબલ, એટલે કે વારાંવાર 
ઉપર્ોગમાાં લઈ શકાર્ એવી થેલીઓનુાં વીતરણ 
કર્ુું, જથેી એ બધા લોકો પ્લાસ્ટીકની થેલીઓ 
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વાપરતાાં અટકે. વીજળીનો વપરાશ ઘટ ે એ 
હેતુસર એમણે ચચાની બધી પરમ્પરાગત 
લાઈર્ટસ બદલીને ત્ર્ાાં એલઈડી બલ્બ્સ લગાડી 
દીધા. હમણાાં અપરુતાાં પાણીનો કકળાટ આખા 
રાજ્ર્માાં છ;ે પરન્ત ુ મુમ્બઈ જવેા શહેરમાાં 
પાણીનો વેડફાટ કરવાની પ્રવતૃ્તી અટકી નથી. 
લોકો પાણીનો બેફામ વ્ર્ર્ કરે છ ેઅને બીજી 
તરફ પ્રશાસન સામે બખાળા કાઢ્યા કરે છ.ે 
પરન્ત ુ આ ચચાવાળાએ  વડેફાટ–કકળાટના 
ચક્કરમાાંથી બહાર આવવાનો રસ્તો શૉધી લીધો 
છ.ે ઘણાાં સમર્થી એમણે વોટર હાવેસ્ટીંગ, 
એટલે કે જળસાંચર્નની શરુઆત કરી દીધેલી, 
એના પરીણામે ચચા, અને એની સાથે 
સાંકળાર્ેલી સ્કુલના ગાડાન કે ટોઈલેર્ટસમાાં, 
મહાનગર–પાલીકા દ્વારા પુરાાં પડાતાાં શુદ્ધ 
પાણીની જરુર નથી પડતી.  
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હવે આ ચચાવાળા, બોમ્બે કેથલીક સભા 
સાથે મળીને એમની નજીક આવેલા વીક્રોલી 
રેલવે સ્ટશેનને દત્તક લેવા માાંગે છ.ે ચચા દ્વારા 
સાંચાલીત સ્કુલમાાં ભણતા વીદ્યાથીઓ, વીક્રોલી 

સ્ટશેનને સ્વચ્છ, સુાંદર બનાવવાના કામમાાં 
જોડાવા તૈર્ાર છ.ે આમ તો મુમ્બઈના, વીલે 
પાલે રેલવે સ્ટશેનને દત્તક લઈને મીઠીબાઈ 
કૉલેજના વીદ્યાથીઓ અને મેનેજમને્ટ આ 
દીશામાાં પહેલ કરી ચુક્ર્ા છ.ે બીજી શૈક્ષણીક 

સાંસ્થાઓ અને કમ્પનીઓ આ દીશામાાં 
વીચારવા લાગી છ;ે પણ કોઈ અન્ર્ ધામીક 
સ્થળ કે સાંસ્થાએ આજ પહેલાાં આવુાં કર્ાાનુાં 
સાાંભળ્ુાં નથી, કમ સે કમ મુમ્બઈમાાં તો નહીં. 
એમને માંજુરી મળશે કે નહીં, એ હજી નક્કી 
નથી. પણ હવે વીચાર એ આવે છ ેકે ખ્રીસ્તી 
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ધમાગુરુઓને શાંકાની નજરે જોર્ા કરતાાં બીજાાં 
ધામીક સાંગઠનો આવુાં કાંઈ કરી શકે કે નહીં?  

ગરીબ લોકોને ખ્રીસ્તી ધમા પ્રત્ર્ે 
આકર્ાવાનુાં સરળ કેમ છ,ે આ વીશે ઘણા સમર્ 
પહેલાાં એક ડૉક્ટર–સોશીર્લ વકારે એમનુાં 
નીરીક્ષણ રજુ કરતાાં કહેલુાં કે : ‘આપણે ત્ર્ાાં 
ગલીએ ગલીએ મન્દીરોમસ્જીદો ઉભાાં થાર્ છ;ે 
પણ અમકુ અપવાદને બાદ કરતા ત્ર્ાાં માત્ર 
ધામીક પ્રવૃત્તીઓ થાર્ છ.ે બીજી તરફ ચચીસને 
જોઈ લ્ર્ો! કોઈ ચચાની સાથે સ્કુલ હોર્, ક્ર્ાાંક 
વ્ર્સનમુક્તીનુાં કેન્દ્ર ચાલતુાં હોર્. ઘણી જગ્ર્ાએ 
માત્ર મોટુાં મેદાન હોર્, જ્ર્ાાં છોકરાઓ રમવા 
આવતા હોર્. ગરીબોને થોડાાં રોટી, કપડાાં ન ે
પૈસાની લાલચ આપીને ખ્રીસ્તી બનાવી દેવાતા 
હોવાનો આક્ષેપ થાર્ છ;ે પરન્તુ આ બીજાાં 
પરીબળો પણ ભાગ ભજવે છ.ે અને એન ે
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ખરાબ કઈ રીતે કહી શકાર્? બીજાાં ધામીક 
સાંગઠનોને આવી સમાજસેવા કરતા કોણ  રોકે  
છ?ે પણ એ લોકોને માત્ર વીરોધ કરવો છ.ે’ 

વાત સાવ ખોટી નથી. મોટાાં ધમાસ્થાનકો 
કદાચ એમને ત્ર્ાાં ઠલવાતા કરોડો રુપીર્ામાાંથી 
થોડોઘણો હીસ્સો સામાજીક કાર્ોમાાં વાપરતાાં 
હશ;ે પણ એમનાથી થોડાાં નાનાાં કહેવાર્ એ શુાં 
કરે છ?ે દેરાસરમાાં કરોડો રુપીર્ા આપતા જનૈો 
કહે છ,ે ‘આ પૈસા બીજા કોઈ કામમાાં વપરાર્ 
જ નહીં.’ ચાલો, ઘડીભર એક દલીલ સ્વીકારી 
લઈએ કે ધમાસ્થાનકોએ સમાજ–સેવાનો ઠકેો 
નથી લીધો; પણ કમ સે કમ એ વાતાવરણને 
વધ ુ બગાડવાનુાં તો રોકી શકે કે નહીં? 
મન્દીરોની બહાર થતી ગન્દકી જોઈ છ?ે 
ઘણીવાર પડીર્ામાાં પ્રસાદ અપાર્ પણ પછી 
ખાલી પડીર્ો ફેંકવા માટ ે કચરાટોપલી નથી 
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હોતી. જ ે મન્દીરની બહાર ગાર્ને ઘાસ 

ખવડાવવાનુાં પુણ્ર્કાર્ા ચાલતુાં હોર્, ત્ર્ાાં તો 
કચરાના ઢગલેઢગલા અને ફુટપાથ પર ચાલવાની 

જગ્ર્ા ન મળે. જનૈ ઉપાશ્રર્ોની બહાર સાધુઓ ને 
સાધવીઓ દ્વારા જ એમની ગાંદકી છુટી ફેંકાર્ છ.ે 

ધવનીપ્રદુર્ણ અાંગે દેકારા થાર્ છ;ે પણ 
મસ્જીદોમાાંથી દીવસના પાાંચવાર લાઉડ સ્પીકર 

પરથી જ ેમોટા અવાજ ેબાાંગ પોકારાર્ છ,ે એની 
સામે કોઈ બોલી શકતુાં નથી. વીક્રોલીના ચચામાાં 

પાણીનુાં ટીપેટીપુાં બચાવવાની વાત થાર્ છ,ે બીજી 
તરફ દુકાનમાાંથી મીનરલ વોટરની બોટલ 

ખરીદીને પીપળે પાણી રેડવાનો ધરમ કરતી 
સ્ત્રીઓ જોઈ છ.ે અને મન્દીર હોર્ કે મસ્જીદ, ધીમે 

ધીમે બાાંધકામ વધારીને જગ્ર્ા ગપચાવવાનો ધાંધો 
બધે ચાલે છ.ે આ બધાાં ખોટાાં કામ, ધમા 

પરીવતાનથી ઓછાાં ગમ્ભીર છ?ે 
♦ 
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4 

પુણ્ર્ કમાવા કચરો કરવો જરુરી છ?ે 
અનકુ્રમણીકા 

દર વર્ે ગણપતીના આગમનનો દીવસ નજીક 
આવે, એટલે મુમ્બઈના મ્ર્ુનીસીપલ કમીશ્નર જાહેર 
કરે કે, ગણેશ વીસજ ાન પહેલાાં મુમ્બઈના રસ્તા પરના 
તમામ ખાડા પુરી દેવાશે. વર્ોથી આ આશ્વાસન 
સાાંભળતા આવલેા અમારા એક મીત્રે ચીઢાઈને કહેલુાં 
કે, આનો અથા તો એવો થાર્ કે બાપ્પાની આવન–
જાવન ન થાર્ તો શહેરના રસ્તા સુધરે જ નહીં. 
ગુસ્સો વાજબી છ.ે મુમ્બઈના રસ્તા અત્ર્ન્ત ખરાબ 
છ.ે 

એમાાંર્ ચોમાસા વખતે તો અમુક વીસ્તારોમાાં 
એવી હાલત હોર્ છ ેકે, રસ્તામાાં ખાડા નહીં; ખાડામાાં 
જ સહેજસાજ રસ્તો હોર્ એવુાં લાગે છ.ે દેશની 
સહુથી શ્રીમન્ત અને કદાચ સહુથી ભ્રષ્ટ્ મુમ્બઈ 
મહાનગરપાલીકા રસ્તા બનાવવા અને પછી રીપેરીંગ 
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કરવા માટ ે એવા બદમાશૉને કોન્ટરકે્ટ આપે છ,ે કે 
નવાનક્કોર રસ્તા પર એક વરસાદ પડતાાંની સાથે 
મોટાાં ગાબડાાં પડી જાર્ છ.ે હાડવૈદો અને 
ગેરેજવાળાની દીવાળી વહેલી આવી જાર્ છ.ે ઉંચુાં 
જોઈને ચાલવાની આદત અહીં મહા ડને્જરસ છ.ે 

 

મુમ્બઈના નામે આવો કકળાટ કરતાાં બેઠાાં 
હતાાં, ત્ર્ાાં છાપામાાં વાાંચ્ર્ુાં કે, રાજકોટ 
મહાનગરપાલીકાએ પવીત્ર શ્રાવણ મહીના દરમ્ર્ાન 
એક અનોખો સેવાર્જ્ઞ કરવાનો નીણાર્ લીધો છ ે(હવે 
તો એ શરુ પણ થઈ ગર્ો હશે). આનો ર્શ 
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કૉપોરેશનની સેનીટશેન કમીટીના ચેરમેનને આપીને 
કહેવાર્ુાં હતુાં કે, આખાર્ે શ્રાવણ મહીના દરમીર્ાન 
શીવમન્દીર અને ભાવીકોનો પ્રવાહ વધુ હોર્ એ 
મન્દીરોની બહાર અને અન્દર પણ, રોજરેોજ સઘન 
સફાઈ થશે. રામનાથ મન્દીરની બાજુમાાંથી જતી 
નદીમાાંથી ગન્દકી દુર કરાશે, ખુલ્ી જમીનમાાં ઉગી 
નીકળેલુાં ઘાસ કાઢી નખાશે, મન્દીરોની આસપાસ 
જન્તુનાશક દવાનો છાંટકાવ થશે, મન્દીરની અન્દર 
અને બહાર સરખી સફાઈ થાર્ છ ેકે નહીં, એ જોવા 
માટ ે ચેરમેનસાહેબ મન્દીરોની સરપ્રાઈઝ વીઝીટ 
મારશે વગેરે વગેરે.  

પહેલી નજરે સારા સમાચાર હતા; પણ 
પછી અળવીતરા દીમાગમાાં જાતજાતના સવાલ 

અને વીચારો ફુટી નીકળ્ા, જ ેતમારી સાથે શૅર 
કરવા છ.ે વાાંચીને ગુસ્સો આવે તો ર્ાદ કરવુાં કે 

આ શ્રાવણ મહીનો છ,ે શારીરીક, માનસીક અને 
લેખીત હીંસા કરાર્ નહીં.  
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પહેલો વીચાર એ કે, શ્રાવણ મહીનો ન આવે 
તો/ત્ર્ાાં સુધી મહાપાલીકા આવુાં સફાઈકામ કરે જ 
નહીં? મન્દીરોની આસપાસની જગ્ર્ા સાફ રાખવાની 
જવાબદારી જો ખરેખર મહાપાલીકાની હોર્ તો એ 
માત્ર શ્રાવણ મહીના પુરતી શુાં કામ સીમીત રહેવી 
જોઈએ? બાકીના મહીના બધા અપવીત્ર? 

અને પછી એ મોટો પ્રશ્ન કે ધામીક સ્થળોની 
આસપાસના રસ્તા અને નદીનાળાની સફાઈ કરવાનુાં 
કામ ચોક્કસ મહાપાલીકાનુાં છ;ે પણ મન્દીરની અન્દર 
સફાઈ કરવાની જવાબદારી ખરેખર એમની છ?ે 
મન્દીરના ટરસ્ટીઓ, પુજારીઓ, રોજરેોજ કે 
વારતહેવારે ત્ર્ાાં આવતાાં ભાવીકો, મન્દીરની બહાર 
લારી કે દકુાન લગાવતા લોકો... આ બધાાંને કાંઈ 
પુછવાનુાં જ નહીં? કચરાના ગાંજ ખડકાર્ છ;ે કારણ 
કે આ લોકો બેફામ ગન્દકી કરે છ.ે 

મહાનગરપાલીકા હવે મન્દીરની સફાઈ 
કરવાની છ,ે એ જાણીને તો આ સહુ ગેલમાાં આવી 
ગર્ા હશે કે, હાશ, હવે આપણે કોઈ ચીંતા કરવાની 
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નથી. મન ફાવે એટલી ગન્દકી કરો, બીજ ે દીવસે 
કૉપોરેશનના કામદારો સફાઈ કરી જશે. શ્રાવણ 
મહીના દરમીર્ાન મહાપાલીકાએ ચકચકીત રાખેલાાં 
દેવદહેરાાં ભાદરવા પછી પણ એટલાાં જ 
ચોખ્ખાચણક રહેશે? નહીં રહે તો વાાંક કોનો? અને 
ચાર દીવસની ચાાંદની, અથાાત્ ચોખ્ખાઈ પછી પાછા 
હતા ત્ર્ાાંના ત્ર્ાાં થઈ ગર્ા, એ જોઈને મહાદેવને કેવુાં 
લાગશે? 

આ છલે્ા પ્રશ્નનો જવાબ જો કે સહેલો છ.ે 
મહાદેવને કાંઈ નહીં લાગે. આ વખતે શ્રાવણ મહીના 
દરમ્ર્ાન મન્દીરોની અન્દર બહાર સફાઈ જોઈને 
એમને કદાચ હળવો આાંચકો લાગશે; બાકી 
ગન્દકીથી તો એ વર્ોથી ટવેાઈ ગર્ા છ.ે મન્દીરોમાાં 
ભક્તો અને ભાવીકો જટેલાાં વધુ, એટલી ગન્દકી પણ 
વધુ. તહેવારોમાાં ભક્તી અને ગન્દકી, બન્નેનુાં 
ઘોડાપુર ઉમટ.ે નાની હતી ત્ર્ારે મને એક વાર પ્રશ્ન 
થર્ેલો કે, ચચાની અન્દર તો લોકો બુટ–ચમ્પલ 
પહેરીને જાર્ છ,ે તોર્ે ત્ર્ાાં ગન્દકી કેમ નથી થતી? 
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પપ્પાએ આનુાં કારણ સમજાવવા માટ ે સામો પ્રશ્ન 
પુછ્યો હતો કે, ચચાની અન્દર જીસસ ક્રાઈસ્ટ અને 
મધર મૅરીની મુતી પર દુધ કે તેલનો અભીર્ેક થાર્ 
છ?ે એમની સામે કોઈ શ્રીફળ વધેરે છ?ે પડીર્ામાાં 
શીરાનો પ્રસાદ મળે છ?ે  

કહેવાનો મતલબ એ નહીં કે, ખ્રીસ્તીઓ 
હીન્દુઓથી ચઢીર્ાતા છ ે કે વધુ ચોખ્ખા છ.ે 
સીધીસાદી વાત એટલી કે, ભગવાનને જનેી કોઈ 
જરુર નથી, એવી ચીજો ચઢાવીને આપણે દવેસ્થાનોને 
ચીકણાાં, ગોબરાાં કરતાાં રહીએ છીએ. તમે જ કહો 
હનુમાનજીને તેલથી નવડાવીને ખુશ કરી શકાર્, એવુાં 
રામાર્ણમાાં ક્ર્ાાં લખ્ર્ુાં છ?ે દક્ષીણ ભારતનાાં ઘણાાં 
મન્દીરોમાાં હજી અન્દર પ્રવેશૉ, ત્ર્ાાં કોઈ પુજારી–
કમ–વેપારી તમારા હાથમાાં તેલ ભરેલાાં કોડીર્ાાં 
પકડાવી દે. ભગવાન પાસે જઈને આ દીવા પ્રગટાવો, 
એ પહેલા કેટલુાંર્ે તેલ છલકાઈને નીચે પડી ગર્ુાં 
હોર્. જગન્નાથપુરીના વીશ્વ–વીખ્ર્ાત મન્દીરમાાં મારી 
એક કઝીન ગઈ દીવાળીમાાં ગર્ેલી. ત્ર્ાાં વળી ભાતનો 
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પ્રસાદ અપાતો હતો. ખવાતો હતો, એટલો ઢોળાતો 
હતો. એના પર લોકો ચાલતા હતા. ચીકણી ફશા પર 
લપસી પડતાાં એ માાંડમાાંડ બચી.  

વૃક્ષો કે છોડ પર હોર્ ત્ર્ાાં સુધી ફુલપાન 
સુાંદર લાગે છ;ે પણ મન્દીરમાાં એના ઢગલા થાર્ અને 
સડી જાર્ ત્ર્ારે ઉકરડાાંથીર્ે વધુ ગન્ધાર્ છ!ે શ્રાવણ 
મહીનામાાં શીવજી પર હજારો, લાખો બીલીપત્ર 
ચઢાવીને આપણે શુાં સાબીત કરવા માગીએ છીએ? 
આ સવાલ પાછળ આજ ે મળેલાાં એક બહેન 
જવાબદાર છ.ે પાાંસઠ વર્ાની આ ગુજરાતી ગૃહીણી 
અત્ર્ન્ત ધામીક છ,ે શ્રાવણ મહીનામાાં રોજરેોજ 
શીવલીંગ પર દુધનો અભીર્ેક કરવાનો એમનો 
નીર્મ હતો; પણ છલે્ાાં ત્રણેક વર્ાથી એ શીવજીને 
નવડાવવા માટ ે માત્ર પાણી વાપરે છ ે અને શ્રાવણ 
મહીનામાાં સ્પેશીર્લ બાથ તરીકે પાણીના લોટામાાં 
બે–ત્રણ ટીપાાં દુધ નાખે છ.ે સદનસીબે એમની જમે 
હવે અનેક ભક્તો અને મન્દીરોએ દુધનો વ્ર્ર્ બન્ધ 
કર્ો છ.ે 
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પરન્તુ આ બહેને તો હવે ભગવાનને ફુલપાન 
ચઢાવવાનુાં પણ માાંડી વાળ્ુાં છ;ે કારણ કે થોડા સમર્ 
પહેલાાં, એમણે મન્દીરમાાં ભેગાાં થર્ેલાાં ફુલપાન 
ઉકરડામાાં ફેંકાતાાં જોર્ાાં. આ કોઈ નવી વાત નહોતી; 
પણ એમણે પહેલી વાર નજર સામે જોર્ુાં અને 
આઘાત પામી ગર્ાાં! શ્રાવણ મહીનામાાં શીવજી પર 
સવા લાખ બીલીપત્ર ચઢાવવાનો વર્ો જુનો કાર્ાક્રમ 
એમણે રદ કરી નાખ્ર્ો છ.ે જ ે મન્દીરોએ દુધનો 
અભીર્ેક અટકાવી દીધો છ,ે એ પણ આવાાં 
ફુલપાનનો અભીર્ેક બન્ધ કરીને એટલાાં ફુલઝાડ 
વાવવાનો નીર્મ શરુ કરે તો ભગવાને સજલેી દુનીર્ા 

પાછી કેટલી હરીર્ાળી થઈ જાર્? જસ્ટ ઈમેજીન, 
મન્દીરની બહાર બીલીવૃક્ષોનુાં વન ઉભુાં થર્ુાં હોર્, 

એના પર પક્ષીઓ કીલ્ોલતાાં હોર્, નીચે 
છાાંર્ડામાાં બેઠલેાાં લોકો વૃક્ષ, છોડવામાાંથી ખરી 

પડલેાાં ફુલપાન એક જગ્ર્ાએ ભેગાાં કરીને એમાાંથી 
ખાતર બનાવવાનો ઉદ્યમ ચાલતો હોર્... 
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અને હા, મન્દીરની બહાર ચઢાવવાની અને 
ખાવાપીવાની વસ્તઓુ વેચતા ફેરીર્ાઓ માટ ે
કચરાટોપલી રાખવાનુાં ફરજીર્ાત હોર્, વેફર કે માવો 
ખાઈને ખાલી પડીકાાં ફેંકનારા ભક્તોને દાંડ થતો 
હોર્. શ્રાવણ મહીનામાાં દાંડ બમણો થઈ જતો હોર્. 
ભક્તો ભગવાનને પગે લાગ્ર્ા પછી મહીનામાાં એક 
વાર મન્દીરની સફાઈમાાં જોડાતા હોર્... આવુાં થાર્ 
તો વરસનો દરેક મહીનો શ્રાવણ થઈ જાર્ને. 

 

♦ 
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5 

એમને સુશીક્ષીત કેવી રીતે કહેવાર્? 
અનકુ્રમણીકા 

ત્રીસ વર્ા પહેલાાં લગ્ન કરીને અત્ર્ારે 
સુખી ઘરસાંસાર માણતી અપર મીડલક્લાસ 
ગૃહીણીનો આ કીસ્સો છ.ે એનાાં ‘અરેન્જ્ડ’ 
મેરેજ હતાાં. નાની વર્ે પીતા ગુમાવી દેનાર 
છોકરી અઢાર વર્ાની થઈ કે તરત માતા, મામા 
અને બીજા પરીવારજનોએ મળીને જ્ઞાતીમાાંથી 
જ શૉધી કાઢલેા છોકરા સાથ ે પરણાવી દીધી; 
પરન્તુ જોવાનુાં એ કે પરમ્પરાવાદી ગણાતા હોવા 
છતાાં, આ લોકોમાાંથી કોઈને જન્માક્ષર 
મેળવવાની જરુર નહોતી લાગી. છોકરો બહુ 
ભણેલો, સારુાં  કમાતો હતો. છોકરી બહુ સુન્દર 
હતી. બન્નેની ઉમ્મરમાાં ઝાઝો ફરક નહોતો, 
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પરીવાર એકમકેને ઓળખતાાં હતાાં.. આટલુાં આ 
જોડી જમાવી દવેા માટ ે પુરતુાં હતુાં. જન્મકુાંડળી 
જોવાનો સવાલ જ નહોતો ઉઠ્યો. આજ ે
લગભગ ત્રણ દાર્કાનુાં એમનુાં લગ્નજીવન બહુ 
સુખી છ.ે 

જમેને ખરા અથામાાં Happily married 
કહેવાર્, એવુાં આ ર્ુગલ છ.ે ગૃહીણીને રોજ 
સવારે છાપામાાં સોનાનો ભાવ અને ભવીષ્ર્–
વાણીની કૉલમ વાાંચવાની ટવે છ.ે ઘરમાાં આ 
રમુજનો વીર્ર્ છ;ે કારણ કે આ તબક્ક ેએને 
નવી જ્વેલરી ખરીદવામાાં ખાસ કોઈ ઈન્ટરેસ્ટ 
નથી. એના જ શબ્દોમાાં કહીએ તો ‘જટેલુાં છ,ે 
એટલુાં પણ પહેરાતુાં નથી’ અને જ્ર્ોતીર્શાસ્ત્રમાાં 
એને ખાસ શ્રદ્ધા નથી. પોતાનાાં લગ્ન જવેા 
મહત્ત્વના પ્રસાંગે પણ એ છોકરીએ કે એની 
માતાએ જ્ર્ોતીર્ીન ે કન્સલ્ટ કરવાની તસ્દી 
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નહોતી લીધી. એમની એકની એક દીકરીના 
જન્મકુાંડળી પણ એમણે નથી બનાવી; પણ હવ ે
આટલાાં વર્,ે એમના જીવનમાાં જન્માક્ષર નામની 
ઝાંઝટનો પ્રવેશ થર્ો છ.ે 

એમાાં થર્ુાં એવુાં કે થોડા વખતથી એમણે 
દીકરીનાાં લગ્ન માટ ે ર્ોગ્ર્ પાત્ર શૉધવાની 
શરુઆત કરી. એન્જીનીર્રીંગની ડીગ્રી ધરાવતી 
છોકરી સારી જૉબ કરે છ,ે સ્માટા ઍન્ડ ગુડ 
લુકીંગ છ;ે પણ સારો હસબન્ડ શૉધવાની 
જવાબદારી એણે માબાપ પર નાખી દીધી. 
એકના એક સન્તાન માટ ે સારુાં  પાત્ર શૉધવા 
નીકળેલાાં માબાપન ે નાતજાતનો છોછ તો 
પહેલેથી નહોતો. મેટરીમોનીર્લ સાઈર્ટસ અને 
અપમાકેટ ગણાતા મૅરેજ બ્ર્ુરોમાાં પણ એમણે 
રજીસ્ટરશેન કરાવી દીધુાં. જન્માક્ષરમાાં માને નહીં; 
પણ છોકરીની પ્રોફાઈલમાાં જન્મનો દીવસ, 
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સમર્ જવેી માહીતી લખવાની હોર્, એ લખી. 
અને પછી એક છોકરાવાળાએ કહ્ુાં ત્ર્ારે ખબર 
પડી કે છોકરીને માંગળ છ.ે આ કારણસર 
પહેલીવાર ના આવી તો એમણે ઝાઝી પરવા ન 
કરી. ઉલટુાં રાહત અનુભવી કે આવા બધા 
તુતમાાં માનતા ઘરમાાં આપણી છોકરી ન જાર્ 
એ જ સારુાં . પરન્તુ શૉધ શરુ થર્ાને લગભગ છ 
મહીના થવા આવ્ર્ા છ,ે ત્ર્ારે એમણે કડવી 
વાસ્તવીકતા સ્વીકારવી પડી છ ે કે છોકરો અન ે
એનાાં માબાપ ભલે ગમે તેટલાાં એજ્ર્ુકેટડે હોર્, 
મોટા શહેરના પોશ વીસ્તારમાાં રહેતાાં હોર્, 
પોતાને મૉડના એન્ડ બ્રૉડ માઈન્ડડે ગણાવતાાં 
હોર્, હાઈ સોસાર્ટીમાાં ફરતાાં હોવાનાાં ફાાંકા 
મારતાાં હોર્; પણ લગ્નની વાત આવ ેત્ર્ારે એ 
લોકો અડધુાંપડધુાં ભણેલા જ્ર્ોતીર્ીના શબ્દ પર 
વીશ્વાસ રાખે છ.ે પોતાની અક્કલ તડકે મુકે છ.ે 
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અને કમનસીબ ે સમર્ની સાથ ે આવા 
અગડાંબગડાંમાાં માનનારાની સાંખ્ર્ા ઘટવાને 
બદલે વધતી જાર્ છ.ે ડૉક્ટર, એન્જીનીર્ર 
થર્ેલા છોકરા સાર્ન્સના સબ્જકે્ટમાાં હોશીર્ાર 
હશે એવુાં માની લઈએ; પણ પછી એ પરણતી 
વખતે માંગળ–બુધની વાત કરે તો શુાં કહેવુાં? 

ત્રણચાર જગ્ર્ાએ માંગળ નડ્ો, ક્ર્ાાંક 
વળી કુાંડળીમાાં ગુણ મળતા નથી એવુાં સાાંભળ્ુાં 
ત્ર્ારે છોકરીને વીચાર આવ્ર્ો કે, મમ્મીપપ્પાની 
જન્મકુાંડળી ચેક કરીએ. એ આટલાાં સુખી છ ેતો 
એમનાાં જન્માક્ષર પરફેક્ટલી મૅચ થતાાં હશે. 
મા–દીકરીએ મળીને એમના ફોન પર 
જ્ર્ોતીર્શાસ્ત્રન ે લગતી એક ઍપ ડાઉનલોડ 
કરીને પતીપત્નીની બધી ઈન્ફમેશન ફીડ કરી 
તો મળેલુાં પરીણામ આશ્ચર્ાજનક હતુાં. 
જન્માક્ષર કહેતાાં હતાાં કે આ બે પાત્રના 
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છત્રીસમાાંથી માત્ર દસ ગુણ મળે છ,ે એમાાંર્ 
એક જણને તો માંગળ છ,ે એટલે આ બ ેજણનાાં 
લગ્ન કરાર્ જ નહીં, અને થાર્ તો ભાાંગી પડ ે
કે મોટુાં દુુઃખ ત્રાટકે. ગૃહીણી કહે છ ે કે, સારુાં  
થર્ુાં, અમારાાં લગ્ન વખત ે કુાંડળી મળેવી નહીં. 
જ્ર્ોતીર્ વચ્ચે પડ્ા હોત તો અમારાાં લગ્ન 
થાત જ નહીં. એ કહે છ,ે હુાં  માત્ર અગીર્ારમુાં 
ધોરણ પાસ છુાં, અને મારી મમ્મી તો મારાથીર્ ે
ઓછુાં ભણેલી પણ અમે જન્માક્ષરની લપ 
નહોતી કરી. પરન્તુ આજ ે એન્જીનીર્ર થર્ેલી 
મારી દીકરીનાાં લગ્નમાાં જન્માક્ષર આડા 
આવતા હોવાની વાત સાાંભળુાં છુાં ત્ર્ારે લાગે છ ે
કે આપણાાં કરતાાં આપણી આગલી પેઢી વધુ 
સેન્સીબલ હતી. 

આ ગૃહીણીની વાત સાથે હુાં  પણ સહમત 
છુાં. આસપાસ નજર નાખો. ભણેલાાંગણેલાાં 
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લોકોમાાં પણ શ્રદ્ધાને નામે ધતીંગનુાં પ્રમાણ વધી 
રહ્ુાં છ,ે અને માત્ર લગ્નની બાબતમાાં નહીં, 
વાસ્તુશાસ્ત્ર ભલે સેંકડો વર્ા પ્રાચીન ગણાર્; 
પણ એના નામે જ ે દુકાનો ચાલે છ ે એની તો 
કલ્પના પણ આપણા પુવાજોએ નહીં કરી હોર્. 
વધુ મૉડના ગણાતાાં લોકો ફેંગ શુઈવાળુાં ફારસ 
ચલાવે છ.ે પોતાનુાં ભાગ્ર્ બદલવા માટ ેપોતાના 
નામનો સ્પેલીંગ બદલનારાની સાંખ્ર્ા તો 
અગણીત છ.ે જન્મતારીખ જોઈને ડાર્ટે એન્ડ 
એક્સરસાઈઝ સુચવવાનાાં રૅકેર્ટસ ધમધોકાર 
ચાલે છ.ે જોવાનુાં એ કે આ બધુાં કથીત 
એજ્ર્કેુટડે લોકો કરે છ ે અને એ જ પાછાાં 
ગ્રામ્ર્વીસ્તારોમાાં પ્રવતાતી માન્ર્તાઓની ટીકા 
કરે છ.ે હૉસ્પીટલમાાં સીઝેરીર્નથી પ્રસુતી 
કરાવવાની ફરજ પડ ે ત્ર્ાાં પણ શ્રીમન્તો મુહુતા 
જોવડાવે છ.ે છાશવારે કોઈને કોઈ નવા 
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દેવદેવીનુાં નામ અને વ્રત ફુટી નીકળે છ.ે ટીવી 
પર ભુતપ્રેત અન ે નાગીનવાળી સીરીર્લ્સનો 
રાફડો ફાટ્યો છ.ે ધામીક કથાઓ કરનારાની 
ડીમાન્ડ અન ેપોપ્ર્ુલરીટી કોઈ ફીલ્મસ્ટારને પણ 
ઈષ્ર્ાા કરાવ ેએવી હોર્ છ.ે 

‘નવી પેઢીમાાં ધામીકતા વધી છ’ે એવુાં 
ઘણાાં બહુ ખુશ થઈને કહે છ.ે જાહેર કથાઓમાાં 
ર્ુવાપેઢીની સાંખ્ર્ા વધી છ,ે એ વાત ફરીફરીને 
કહેવાર્ છ;ે પણ જરા વીચારો તો ખરા કે, 
આમાાં ખુશ થવા જવેુાં શુાં છ?ે કૉમન સેન્સ કહે 
છ ે કે, લોકોમાાં અસુરક્ષીતતાની લાગણી વધે, 
ત્ર્ારે ધમાના નામ ે ચાલતી પ્રવતૃ્તીઓ વધે. 
માણસને પોતાની જાતમાાં ભરોસો ઘટ ેત્ર્ારે એ 
પુજાપાઠ, કમાકાાંડ જવેી ટકેણલાકડીનો સહારો 
શૉધે. કથામાાં ર્ુવાનોની સાંખ્ર્ા વધે ત્ર્ારે ચીંતા 
થવી જોઈએ કે આનન્દ? કોઈને થોડો સમર્ 
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શાાંતી, રાહત મળ ે તો હજીર્ે સમજ્ર્ાાં; પણ 
સુખી થવામાાં એ માન્ર્તાઓ જ આડી આવવા 
લાગે તો શુાં ફાર્દો? 

જ ે ગુરુને ચરણે પડો, એ તમને ગ્રહદશા 
બદલવા માટ ે વીધીઓ કરાવ,ે નામની જોડણી 
અને ઘરના બારીબારણાાંની દીશા બદલી 
નાખવા કહે એને પગે પડનારા કર્ા મોઢ ેપોતાન ે
સુશીક્ષીત, સુધરેલાાં ગણાવતાાં હશે? અને હા, 
જન્માક્ષર જોવડાવીને લગ્ન કરનારાાં બધાાં સુખી 
થઈ જાર્ છ?ે 

♦ 
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6 

ગૌશાળાઓ બનાવો,  
હૉસ્પીટલનુાં શુાં કામ છ?ે 

અનકુ્રમણીકા 

ભોપાલથી ભારતીર્ જનતા પક્ષના 
ઉમેદવાર તરીકે સાંસદીર્ ચુાંટણી લડી રહેલા 
સાધવી પ્રજ્ઞા સીંઘ ઠાકુરે હમણાાં કહ્ુાં કે એને 
કેન્સર હતુાં, જ ે એણે માત્ર ગૌમુત્રની મદદથી 
મટાડી દીધુાં. આ નીવેદન સામે ડૉક્ટરોએ, ખાસ 
કરીને વર્ોથી કેન્સરની સારવાર કરતા 
ડૉક્ટરોએ ભારે વીરોધ નોંધાવ્ર્ો છ.ે પહેલા તો 
એ વાત બહાર આવી કે સાધવીને ક્ર્ારેર્ 
કેન્સર હતુાં જ નહીં. બીજુ ાં, ડૉક્ટરોને લાગે છ ેકે 
આવા અધધરતાલ દાવા લોકોને ગેરમાગે દોરે 
છ.ે ગૌમુત્રથી કેન્સર મટી જશે એવુાં માનીને 
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કેન્સરના દદીઓ અત્ર્ન્ત જરુરી એવી 
ઍલોપથીક દવાઓ અને ટરીટમને્ટ લેવાનુાં બન્ધ 
કરી દે તો શુાં થાર્? 

આમ તો સાધવીની પહેલા પણ અનેક 
લોકોએ ગૌમુત્રના અપરમ્પાર ગુણગાન ગાર્ા 
છ.ે હજી થોડા દીવસ પહેલા જ વૉર્ટસએપ પર 
ફરી રહેલા મેસેજમાાં શરદીથી માાંડીને હાટા 
પ્રૉબ્લેમની સારવાર માટ ે ગૌમતુ્ર પીવાની 
ભલામણ થઈ હતી. હવે ગૌમુત્રના વીર્ર્માાં 
મારુ કોઈ જ્ઞાન નથી. હુાં  કોઈ ડૉક્ટર કે રીસચાર 
નથી અને ગૌમુત્ર પીને ભર્ાનક બીમારીમાાંથી 
સજા થઈ ગર્ેલા કોઈ દદીને મળી નથી. એટલ ે
ગૌમુત્રની તરફેણમાાં કે વીરોધમાાં બોલવાની 
મારી કોઈ લાર્કાત નથી. બીજી તરફ આ જ 
કારણસર મને ગૌમુત્ર કે બીજી કોઈપણ આ 
પ્રકારની કથીત વૈકલ્પીક સારવાર 
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(alternative therapy)નો પ્રચાર કરનારા 
લોકો સામે વાાંધો પડ ે છ.ે તમારી પાસે કઈ 
મેડીકલ ડીગ્રી છ–ે જનેા આધારે આર્ુવેદ, 
નેચરોપથી, પ્રીઝમ થેરાપી, રેકી વગેરેનો પ્રચાર 
કરો છો? ‘આર્વુેદમાાં લખ્ર્ુાં છ'ે એવુાં 
બોલનારાને પુછવાનુાં કે તમ ે કર્ા આર્ુવેદના 
ગ્રન્થનો અભ્ર્ાસ કર્ો છ?ે 

હવે આર્વુેદની વાત કરીએ તો ત્ર્ાાં 
અમુક જગ્ર્ાએ ગૌમુત્રના ઔર્ધીર્ ગુણનો 
ઉલે્ખ થર્ો છ ેએ સાચુાં; પણ સાથેસાથે ગાર્ 
કેવી હોવી જોઈએ, ગૌમુત્રને પીવાલાર્ક 
બનાવતા પહેલા એને કેટકેટલી વીધીમાાંથી 
પસાર કરવુાં પડ,ે એ પણ લખ્ર્ુાં છ.ે ગૌમતુ્રમાાંથી 
‘અકા' બનાવવાની વીધી ઘરગથ્થુ કે સરળ નથી. 
રસ્તે જતી ગાર્ને પકડીને એનુાં મુત્ર ઘટઘટાવી 
જાર્ તો કદાચ બીમાર વ્ર્ક્તી માટ ે ઉલમાાંથી 
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ચુલમાાં પાડવા જવેી સ્થીતી ઉભી થાર્. પ્રાચીન 
ગ્રન્થોમાાં જ ે આર્ુવેદાચાર્ોએ ગૌમુત્રના 
ઔર્ધીર્ ગુણ વીર્ે લખ્ર્ુાં છ ેએમણે પણ ક્ર્ાાંર્ 
એવો દાવો નથી કર્ો કે આનાથી જીવલેણ 
બીમારીઓ પણ ભાગી જશે. અરે, આર્ુવેદના 
સાચા અભ્ર્ાસીઓ પણ આવા મોટા–ખોટા 
દાવા નહીં કરે. ઢાંઢરેા પીટવાનુાં કામ મોટભેાગે 
અજ્ઞાનીઓ કરે છ.ે કમનસીબે છલે્ા થોડા 
સમર્થી આર્ુવેદને ભારતીર્ સાંસ્કૃતી જ નહીં 
રાષ્ટ્ રપે્રમ અને હીન્દુ ધમા સાથે જોડી દેવાની 
મુખાાઈ કે પછી બદમાશી શરુ થઈ ગઈ છ.ે 
જમેાાં જાણેઅજાણે આ અજ્ઞાની ‘એક્સપર્ટસા' 
જોડાઈ ગર્ા છ.ે હમણાાં ગાર્ના ઘીને દુનીર્ાની 
સહુથી મોટી, અસરકારક ઔર્ધી ગણાવતો 
વૉર્ટસએપ મેસેજ આવ્ર્ો, એમાાં છલેે્ 
ગૌમાતાકી જર્ લખેલુાં. હવે તમે જ કહો, આ 
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મેસેજ મોકલનારના ઈરાદ પર શાંકા પડ ે કે 
નહીં? 

અઠાંગ રાષ્ટ્ રભકત હોવાનો દાવો કરનારા 
કહે છ ેકે વીદેશી અસર હેઠળ આવીને આપણે 
આપણી ભવ્ર્ ભારતીર્ સાંસ્કૃતી ભુલી ગર્ા 
છીએ, જનેો એક હીસ્સો આર્ુવદે છ.ે બીજી 
તરફ કથીત આર્વુેદીક પ્રોડક્ર્ટસ બનાવતા 
લોકો અન ે કમ્પનીઓ આ લાગણીનો ભરપુર 
ફાર્દો ઉઠાવે છ.ે અહીં આર્ુવેદન ે ઉતારી 
પાડવાનો કોઈ ઈરાદો નથી. આર્ુવેદીક સારવાર 
ઘણી તકલીફોમાાં મદદ કરતી પણ હશે અન ે
એટલે જ તો આપણે ત્ર્ાાં આટલી આટલી 
આર્ુવેદીક કૉલેજીસ પણ ચાલે છ;ે પરન્તુ એ 
પણ સ્વીકારવુાં પડ ેકે આર્ુવેદના ગ્રન્થો લખાર્ા 
એ પછી સદીઓ વીતી ગઈ. પછી તો નવાનવા 
રોગો આવ્ર્ા, તબીબી ક્ષેત્રે અનેક સાંશૉધનો 
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થર્ા, હજીર્ ે થાર્ છ.ે એક સમર્ ે અસાધર્ 
ગણાતા રોગો હવે મોડના દવાઓ અને 
સારવારના પ્રતાપે ઝટ દઈને સજા થઈ જાર્ છ.ે 
એવા સાંજોગોમાાં સાંસ્કૃતીના નામે કોઈ જુની 
સારવારને વળગી રહેવુાં કે પછી એના નામે 
મોટામોટા દાવા કરવા, એમાાં કોઈ અક્કલ છ?ે 
આર્ુવેદનો અભ્ર્ાસ કરનારા પણ ઘણીવાર 
ઍલોપથીનો ઉપર્ોગ કરે છ ેએમને ગદ્દાર ગણી 
લેવા? અહીં એ લચુ્ચા વૈદોની વાત નથી જ ે
શુદ્ધ આર્ુવેદીક દવાને નામે નીદોર્ પશેન્ર્ટસને 
સ્ટરેોઈડ્સ કે બીજી ઍલોપથીક દવાઓ આપી 
દે છ.ે આવા તબીબો આર્ુવેદનુાં નામ બદનામ 
કરે છ ેઅને દદીઓના દુશ્મન છ.ે 

આર્ુવેદીક દવાની બાબતમાાં આપણા 
દીમાગમાાં બીજી એક માન્ર્તા ઘર કરી ગઈ છ ે
કે આ દવાની કોઈ આડ અસર, સાઈડ ઈફેક્ટ 
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ન હોર્. આ માત્ર ભ્રમ છ.ે આર્ુવેદીક 
દવાઓમાાં અમુક ધાતુઓ વપરાઈ હોર્ તો 
મેટલ પોઈઝનીંગ થવાનુાં જોખમ રહે છ.ે અને 
સહુથી મોટુાં જોખમ ત્ર્ારે ઉભુાં થાર્ છ,ે જર્ારે 
લોકો આર્વુેદીક સારવારના નામે ઉંધા રવાડ ે
ચડી જાર્, એની બીમારી માટ ે જ ે ખરેખર 
જરુરી હોર્ એ દવાઓ અન ેથેરાપી પડતી મુકી 
દ.ે છવેટ ે થાકીહારીને હૉસ્પીટલમાાં જાર્ ત્ર્ારે 
રોગ એટલી હદે વકરી ગર્ો હોર્ કે કોઈ દવા 
કામ ન લાગે. અહીં દદી તો મુખા કહેવાર્ જ; 
પરન્તુ એને સીધી કે આડકતરી રીતે આવા 
રવાડ ેચઢાવનારને તો ક્રીમીનલ ગણવા જોઈએ. 
અહીં આપણે સાધવી પ્રજ્ઞાના નીવેદન પર પાછા 
ફરીએ. એણે કહ્ુાં કે ગૌમુત્રથી એનુાં કેન્સર મટી 
ગર્ુાં. સાાંભળીને ભલે થોડા લોકો ચીડાર્ા; 
પરન્તુ આ દાવો સાચો માની લેનારા ભોળા 

http://govindmaru.com/


આપણી વાત           http://govindmaru.com/           56 

 

ભારતવાસીઓની સાંખ્ર્ા ઓછી નહીં હોર્, એ 
નક્કી. 

આમેર્ આપણે ત્ર્ાાં સાધુબાવા, ફકીરો, 
ફાધરની જમાતના લોકો જ ેકહે એ સાચુાં માની 
લેવાનુાં ભોળપણ હજી ટકી રહ્ુાં છ.ે એક દાખલો 
જુઓ તો ઘણા ધામીક લોકો કાાંદા લસણ નથી 
ખાતાાં. કારણ પુછો તો એમાાંથી જ ેસાવ સીધા 
સાદા લોકો છ ેએ કહી દેશે કે અમારા ધરમમાાં 
ના પાડી છ.ે શુાં કામ ના પડી છ,ે એની એમન ે
ખબર નથી. આ ખાવાથી પાપ લાગ ેએટલુાં જ 
એમણે ર્ાદ રાખવાનુાં. બુદ્ધીશાળી હોવાનો દાવો 
કરનારા ધમાને બદલે વીજ્ઞાનની વાત કરે છ.ે એ 
કહે છ ે કે આર્ુવેદમાાં લખ્ર્ુાં છ ે કે કાાંદા લસણ 
તામસીક(કે તામસી) પ્રકૃત્તીને ઉત્તેજન આપે છ.ે 
એ ખાવાથી માણસમાાં સેક્સ, આવેશ, ક્રોધ જવેી 
લાગણીઓ જન્મે છ.ે એટલે એનાથી દુર રહીને 
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સાત્વીકતા જળવાઈ રહે. હવે આ સાાંભળીને 
મને કાર્મ વીચાર આવે કે કાાંદા લસણ ખાનારા 
હમ્મેશાાં સેક્સભુાંખ્ર્ાાં, ઝઘડાખોર જ હશે અન ે
એનાથી દુર રહેનારાાં બધાાં સન્ત? આવુાં રીસચા 
વકા કર્ા હોંશીર્ાર માણસે કર્ુું હશે? વળી, આ 
જ આર્ુવદેને ટાાંકીને એવુાં પણ કહેવાર્ છ ે કે 
પાચનતન્ત્ર અન ે હૃદર્ને લગતી અનેક 
બીમારીમાાં કાાંદા–લસણ ઉપર્ોગી છ.ે તો શુાં 
માનવુાં? ધમાભીરુઓને આવી ગુાંચવણ થતી 
નથી; કારણકે એ તો ધમાગુરુ કહે એ માનીને 
ચાલે છ.ે અરે, અહીં તો એ ઍલોપથીક 
ડૉક્ટરની કે આર્ુવદેના નીષ્ણાત વૈદની સલાહ 
પણ નહીં માને. 

આવા માહોલમાાં જર્ારે કોઈ સાધુ કે 
સાધવી એનુાં પોતાનુાં કેન્સર માત્ર ગૌમતુ્ર પીને 
મટી ગર્ુાં, એમ કહે તો લોકો માને કે નહીં? 
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અને હા, ધારી લ્ર્ો કે આ સાધવી પ્રજ્ઞા સીંઘ 
ઠાકુર ચુાંટણી જીતીને સાંસદસભ્ર્ બની ગર્ા તો 
એમના મતવીસ્તારમાાં દવાખાના અન ે
હૉસ્પીટલની જગ્ર્ાએ ગૌશાળાઓ બાાંધશે? 

♦ 
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7 

પાાંચ વર્ાની બાળકીને  
ચીકની ચમેલી કોણ બનાવે છ?ે 

અનકુ્રમણીકા 

આપણે ત્ર્ાાં એક ર્ા બીજી ટીવી ચેનલ 
પર બાળકોના (બાળકો માટનેા નહીં) ‘ડાન્સ 
રીર્ાલીટી શૉ’ ખાસ્સા પોપ્ર્ુલર હોવાનુાં કહેવાર્ 
છ.ે લીટલ ડાન્સીંગ સ્ટાસા તરીકે ફેમસ થઈ 
જતા બાળકોને એવા પ્રોગ્રામ્સમાાં નાચતા જોઈને 
દશાકો મોઢામાાં આાંગળા નાખી જાર્ છ.ે જો તમે 
એવો કોઈ શૉ, એમાાંનો એકાદ એપીસોડ પણ 
જોર્ો હોર્ તો મોઢામાાં આાંગળા નાખવાને બદલે 
મોઢામાાંથી હાર્કારો, અરેરાટી નીકળી જાર્, 
એવી લાગણી કોઈવાર અનુભવી છ?ે પાાંચ–
સાત વર્ાની છોકરીને કેટરીના કૈફ કે મલઈકા 
અરોરા જવેા કપડાાં પહેરીને એ સીનીર્ર 
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આટીસ્ટ જવેી અદામાાં, એમના જવેા હાવભાવ 
સાથે કોઈ ડબલ મીનીંગ ધરાવતા ગીત પર 
ડાન્સ કરતી જોઈ છ?ે અને આવો કોઈ 
પરફોમાન્સ જોઈન ે અસ્વસ્થતા અનભુવવાને 
બદલે વાહ! વાહ!! કર્ુું હોર્ તો માફ કરજો; 
પણ એ કીસ્સામાાં તમારી અને ચાઈલ્ડ 
પોનોગ્રાફી જોઈને મોઢામાાંથી લાળ ટપકાવતી 
વ્ર્ક્તી વચ્ચે કેટલો ફરક કહેવો? 

હમણાાં આવાજ એક રીર્ાલીટી શૉમાાં 
હીન્દી ફીલ્મોના આઈટમે સૉન્ગ પર સેક્સી (કે 
વલ્ગર) સ્ટાઈલમાાં ડાન્સ કરતા બાળકોન ેજોઈને 
થોડા દશાકોએ કેન્દ્રના માહીતી અને પ્રસારણ 
ખાતા (I & B Ministry)ને ફરીર્ાદ કરી. એના 
પગલે હમણાાં સરકારી ખાતાએ દરેક પ્રાઈવેટ 
ચેનલને સુચના મોકલી છ ે કે નાની ઉમ્મરના 
બાળકોને અશ્લીલ, અભદ્ર, સુચક અને અર્ોગ્ર્ 
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લાગે એવી રીતે બતાવવાથી દરુ રહેવુાં. અહીં 
ખાસ નોંધવાનુાં કે મીનીસ્ટરીએ આવા કાર્ાક્રમ 
પ્રદશીત કરતી ચેનલ્સ સામે કાનુની પગલાાં 
ભરવાની ધમકી નથી આપી, અરે એવુાં નહીં 
કરવાની કડક સુચના પણ નથી આપી. આપી 
છ ે માત્ર એડવાઈઝરી. તોફાની બાળકને ડાહ્ુાં 
થઈ જવા માટ ેનરમ માબાપો આપે એવી હળવી 
સુચના. અને તમને લાગે છ ેકે એની કોઈ અસર 
થશ?ે આની પહેલા વર્ા 2012માાં બ્રોડકાસ્ટીંગ 
કન્ટને્ટ કમ્પ્લેઈન્સ કાઉન્સીલ (BCCC) તરફથી 
ટીવી પ્રોગ્રામ્સમાાં બાળકોને સેક્સ ઓબ્જકે્ર્ટસ 
તરીકે દશાાવવા સામે ટીવી ચનેલોને આવી જ 
એડવાઈઝરી મોકલાઈ હતી; પણ ઈન્ડીર્ન ટીવી 
ઈન્ડસ્ટરી પર રાજ કરતા માાંધાતાઓ એને 
ઘોળીને પી ગર્ા, અને છલે્ા સાત વર્ામાાં 
પરીસ્થીતીમાાં કોઈ ફરક નથી પડ્ો. પ્રાઈમરી 

http://govindmaru.com/


આપણી વાત           http://govindmaru.com/           62 

 

સ્કુલમાાં ભણતી હોર્ એ ઉમ્મરની છોકરીઓ 
હજીર્ે આપણી ટીવી સ્ક્રીન પર વલ્ગર લટકા 
ઝટકા કરે છ,ે ત્ર્ાાં બેઠલેાાં આદરણીર્ જજીસ, 
જ ે મોટભેાગે ફીલ્મ ઈન્ડસ્ટરી સાથે સાંકળાર્ેલાાં 
હોર્ છ,ે એ આફરીન આફરીનના પોકારો પાડ ે
છ.ે જો કે મીનીસ્ટરી તરફથી આવેલી 
એડવાઈઝરીને લગભગ તમામ જજીસ તરફથી 
આવકાર મળ્ો છ.ે એ બધાાંએ એક ર્ા બીજી 
રીતે બાળકોના વલ્ગર કહેવાર્ એવા પ્રદશાન 
સામે કચવાટ દાખવ્ર્ો છ.ે જો કે પછી પોતાનો 
બચાવ પણ કર્ો છ ે કે એમને તો બાળકો 
પરફોમા કરવા આવે ત્ર્ારે જ ખબર પડ ે છ ે
અને ત્ર્ાાં સુધીમાાં બહુ મોડુાં થઈ ગર્ુાં હોર્ છ.ે 
ફીલ્મમકેર અનરુાગ બાસુના કહેવાનુસાર એણે 
જો કે એક રીર્ાલીટી શૉ વખતે કોઈ બાળકીનો 
આવો ડાન્સ જોર્ા બાદ કહી દીધેલુાં કે હુાં  મારી 
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પોતાની દીકરીને ક્ર્ારેર્ આવી રીતે સ્ટજે પર 
પરફોમા ન કરવા દઉં. 

અનુરાગ બસુનો આ આભીપ્રાર્ ટલેીકાસ્ટ 
થર્ો કે નહીં, એ હુાં નથી જાણતી; પરન્તુ એણ ે
સેટ પર જ ે કહ્ુાં એ પેલી ટચકુડી પરફોમારના 
માતાપીતાએ તો જરુર સાાંભળ્ુાં હશે. એમને 
ત્ર્ારે શરમ આવી હશે કે પછી અનુરાગ પર 
ગુસ્સો આવ્ર્ો હશ,ે કે પછી આશ્ચર્ા થર્ુાં હશે કે 
લે, મારી બેબીએ આમા શુાં ખરાબ કર્ુું? અન ે
માસુમ બાબા–બેબીને તો સારાનરસાનુાં ભાન જ 
ન હોર્. થોડા વર્ા પહેલા આવો કોઈ રીર્ાલીટી 
શૉ જીતી ગર્ેલા ફૈઝલ ખાનને જો કે લાગે છ ેકે 
ઑલ ઈઝ વલૅ. એણે હમણાાં એક ઈન્ટરવ્ર્મુાાં 
કહ્ુાં કે, ‘ચનેલો અને આવા પ્રોગ્રામ બનાવનારા 
બહુ ધર્ાન રાખ ે જ છ.ે રીહસાલ વખત ે
બાળકોના માબાપ હાજર રહે છ ે અને એમને 
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પોતાના બાળકોની ચીંતા હોર્ જ છ.ે ક્ર્ાાંક 
ખોટુાં થતુાં લાગે તો એ વચ્ચ ેપડી શકે છ’ે. 

ફૈઝલે કરેલો આ બચાવ જો કે વધુ ચીંતા 
ઉપજાવ ે એવો છ.ે રીહસાલ વખત ે કોરીર્ો–
ગ્રાફર એમની પાાંચસાત વર્ાની નીદોર્ દીકરીને 
ચીકની ચમેલી કે અફઘાન જલેબીની ધુન પર 
કોઈ સેક્સી આઈટમે ગલાની જમે નચાવી રહ્ો 
છ ે એ જોઈને સગાાં માબાપ વીરોધ કરી શકે 
તોર્ે નથી કરતા. જ ે વાત પારકાાં લોકોને 
આઘાતજનક લાગે છ,ે એ એમને બહુ સારી 

લાગતી હશે? એમને ભાન નથી પડતી કે 
એમની માસુમ દીકરીને વલ્ગર ચેનચાળા 
કરતી જોઈને દશાકોના દીમાગમાાં શુાં શુાં 
આવતુાં હશે, એટલુાં જ નહીં નાની ઉમ્મરે એ 
બાળકનુાં માનસ પણ કઈ દીશામાાં વળી જતુાં 
હશ?ે 
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આપણે ત્ર્ાાં માબાપને ભગવાનનો દરજ્જો 
અપાર્ો છ,ે તો સન્તાનના રક્ષણની પહેલવહેલી 
જવાબદારી કોની? નાના બાળકોના સીધા કે 
આડકતરા શૉર્ણ માટ ે ટીવી ચેનલ્સને 
જવાબદાર ઠરેવાર્ છ,ે સરકાર એમન ે
એડવાઈઝરી મોકલે છ;ે પણ માબાપોનો કોઈ 
દોર્ નહીં? અને કડવી વાસ્તવીકતા એ છ ે કે 
આ માબાપો માત્ર અને માત્ર પોતાનો સ્વાથા 
જુએ છ.ે બાળકલાકારોના રક્ષણ માટ ેજ ેકાર્દા 
બન્ર્ા છ,ે એનો ભાંગ ટીવી પ્રોડ્ુસસા અને 
ચેનલ્સવાળા ખુલે્આમ કરે છ ે અન ે માબાપો 
એમાાં સાથ આપે છ.ે ચાઈલ્ડ આટીસ્ટ પાસે 
દીવસના અમકુ જ કલાક કામ કરાવી શકે 
એવો કાનુન છ;ે પણ ડઈેલીશૉપમાાં કામ કરતાાં 
બાળકલાકારો દીવસના દસથી બાર કલાક સેટ 
પર હોર્ છ.ે એમની મમ્મીઓ ત્ર્ાાં બેઠીબેઠી 
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ફોન પર ટાઈમ પાસ કરે છ ેઅને પપ્પાજી પૈસા 
ગણે છ.ે રીર્ાલીટી શૉમાાં ચીકની ચમેલી પર 
કમર હલાવતી છોકરીની મમ્મી સપના જુએ છ ે
કે કોઈ ફીલ્મ પ્રોડ્ુસર એની બેબીને સ્ટાર 
બનાવી દેશે અને પોતે પછી જલસા કરશ.ે 
આવા શૉમાાં આવતાાં બાળકો ભલે લીટલ સ્ટાસા 
કહેવાર્ પણ હકીકતમાાં એ માત્ર મોટરેાાંનો 
સ્વાથા પુરો કરવાનુાં સાધન બનીને રહી જાર્ છ.ે 

 
♦ 
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8 

ખરા અથામાાં નાસ્તીક કોને કહેવાર્? 
અનકુ્રમણીકા 

છલે્ા એક જ મહીનામાાં એવા ચારથી 
પાાંચ સમાચાર સાાંભળ્ાાં કે વાાંચ્ર્ાાં, જમેાાં ધમાના 
રખેવાળ ગણાતા, ધમાનુાં શીક્ષણ આપતાાં 
લોકોએ અત્ર્ન્ત ઘૃણાસ્પદ કાર્ા કરેલા અને 
છવેટ ેકાનુનના લાાંબા હાથ એમના સુધી પહોંચી 
ગર્ાાં હતાાં. આ બધાાં અત્ર્ારે સળીર્ા પાછળ 
છ.ે એમના નામ અહીં નથી લખવા; પરન્ત ુ
કમનસીબી એ છ ેકે એમાાં હીન્દ,ુ મુસ્લીમ અન ે
ખ્રીસ્તી એ ત્રણેર્ કોમના લોકો છ.ે ભાવીકોએ 
એમનામાાં મુકેલા વીશ્વાસનો એમણે ભાંગ કરેલો 
અને એમનો ભોગ બનનારામાાં નીદોર્ નાગરીકો 
છ,ે સ્ત્રીઓ અને નાનાાં બાળકો સામેલ છ.ે ધમાની 
આડશ લઈને આતાંકવાદ, આથીક ભ્રષ્ટ્ાચાર, 
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બળાત્કાર, ધાકધમકી, હત્ર્ા જવેા અપરાધ 
એમણે કર્ાા છ.ે હવે પ્રશ્ન એ થાર્ કે સતત 
બીજાઓને ધમાના પાઠ ભણાવતા રહેતા આ 
લોકોને ખદુને ભગવાનનો જરાર્ ભર્ નહીં 
લાગ્ર્ો હોર્? 

ભારતની બહુમતી પ્રજા માત્ર ધામીક 
નથી, ધમાભીરુ છ.ે ‘ભર્ બીન પ્રીત નહીં’, આ 
જાણીતી ઉક્તીમાાં ભગવાન પ્રત્ર્ેની પ્રીતી પણ 
સામેલ છ.ે આપણો આ ભર્ રોજબરોજની 
બોલચાલમાાં પણ ડોકાતો રહે છ.ે ‘અરે! 
ઉપરવાળાનો ડર તો રાખો...’, ‘ખુદાકા ખૌફ 
કરો....’, ‘તને તો માતાજી પુછ.ે..’ આવુાં વારાંવાર 
બોલાર્ છ.ે સામેવાળાને વીશ્વાસ અપાવવા માટ ે
આપણે ભગવાનના સોગન ખાઈએ છીએ. કોઈ 
પણ વ્ર્ક્તી ભગવાનના સોગન ખાધાાં બાદ જુઠુાં 
નહીં બોલ,ે એવુાં તો આપણી અદાલત પણ માને 
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છ ે એટલે સાક્ષીઓને જુબાની આપતા પહેલા 
એમના ધમાગ્રન્થ પર હાથ મકુીને સોગન 
ખવડાવાર્ છ.ે લોકશાહી તન્ત્રમાાં સવોચ્ચ ગ્રન્થ 
રાષ્ટ્ રીર્ બાંધારણ છ;ે પરન્તુ પ્રધાનો ઑફીસ 
સાંભાળતા પહેલા બાંધારણને વફાદાર રહેવાના 
સોગન ખાર્ ત્ર્ારે પણ ઈશ્વરને સાક્ષી રાખ્ર્ાનુાં 
કહે છ.ે ટુાંકમાાં, ભગવાનનુાં નામ લીધા બાદ ખોટુાં 
બોલશુાં કે ખરાબ કામ કરશુાં તો ખરે નથી, એવુાં 
આપણા દીમાગમાાં નાનપણથી ઠસાવી દેવાર્ુાં છ.ે 
અને આ માન્ર્તાનુાં બીજ નાખવાથી માાંડીને 
એને અત્ર્ન્ત મજબુત કરવાનુાં કામ ઘરના 
વડીલો પછી ધમાગુરુઓ અને ધમાનુાં શીક્ષણ 
આપતાાં લોકો કરે છ.ે તો એમને પોતાને ખોટુાં 
કામ કરતી વખત ેભગવાનનો ભર્ નહીં લાગતો 
હોર્? કે પછી એ લોકો પહેલેથી ભગવાનમાાં 
માનતાાં જ નહીં હોર્? નાસ્તીકને ભગવાનના 
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કોપનો ભર્ ન લાગે. અન ે આ હીસાબે તો 
ભારતમાાં નાસ્તીકોની સાંખ્ર્ા ખુબ મોટી ગણાવી 
જોઈએ. 

અહીં પહેલેથી લોકોને ઉલુ્ બનાવવા માટ ે
સાધુવેશ ધરતા લોકોની વાત નથી. વાત અહીં 
એમની છ ે જ ે શરુઆતમાાં ખરેખર ધામીક, 
ધમાભીરુ હશે; પરન્તુ ધીમેધીમે ઉપર પહોંચ્ર્ા 
પછી એમનો ડર નીકળી જાર્ છ.ે અને પછી 
ડરની સાથેસાથ ે ભગવાન પ્રત્ર્ેની શ્રદ્ધા પણ 
નીકળી જતી હશે? ધમાના નામે સમાજમાાં બહુ 
ઉચ્ચ સ્થાને પહોંચનાર વ્ર્ક્તી નાસ્તીક થઈ 
જતી હશે? બાકી જનેે ખરેખર ભગવાનનો ડર 
હોર્ એ ગરીબો પાસેથી પૈસા પડાવે? સ્ત્રીઓ 
અને બાળકોને ખુદની હવસના શીકાર બનાવે? 
પોતાની સામે પડનારને મારવાની કે મારી 
નખાવવાની હદે જાર્? કે પછી એ ખદુને જ 
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ભગવાનનો અાંશ માનવા લાગતા હશે, જનેે 
નીુઃસાંકોચ કાંઈ પણ કરવાની સત્તા મળી ગઈ 
હોર્? 

જુના જમાનામાાં રાજાઓની બાબતમાાં 
આવુાં થતુાં. શરુઆત કર્ા શાણા માણસે કરી 
હશ,ે એ હુાં નથી જાણતી; પરન્તુ રાજા દવૈી 
વાંશજ હોવાની કે રાજામાાં દૈવી તત્ત્વ હોવાની 
માન્ર્તા દુનીર્ાભરની પ્રજાના મગજમાાં ઠસાવી 
દેવાર્ેલી. એટલે પછી કોઈ રાજાનો વીરોધ કરે 
જ નહીં. સાચા ખોટાનો ન્ર્ાર્ તોલવાની સત્તા 
રાજા પાસે હતી. કોઈના અપરાધ માફ કરી 
દેવાનો અધીકાર પણ રાજાને હતો. એ પોતે કાંઈ 
પણ કરી શકે; કારણકે એનામાાં દૈવી અાંશ હતો. 
રાજાઓની સાથેસાથે કે એમના પછી આ દૈવી 
અધીકાર ધમાગરુુઓના હાથમાાં આવ્ર્ો. એ તો 
સામાન્ર્ વ્ર્ક્તી અને ભગવાન વચ્ચેની કડી 
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બની ગર્ા. એમનો પ્રભાવ એટલો હતો અને છ ે
કે ભલાભોળા ભાવીકો એક તબક્ક ે એમને જ 
ભગવાનનો અાંશ માનવા લાગે છ.ે ઘરમાાં 
ભગવાનની સાથે એમની છબી પણ રહેવા લાગે 
છ.ે અને અહીં જોવાનુાં એ કે એટલા ઉચ્ચ સ્થાને 
પહોંચી ગર્ેલી વ્ર્ક્તીઓ પછી બીજા ક્ષેત્રમાાં 
ઉંચા સ્થાને પહોંચલેા લોકો સાથે જ સમ્પકામાાં 
રહેવાનુાં પસન્દ કરવા લાગે છ.ે તમે જ કહો, 
આ મહાત્માઓને સહુથી પહેલા મળવાનુાં, 
એમની નીકટ રહેવાનુાં સૌભાગ્ર્ કોને પ્રાપ્ત થાર્ 
છ?ે હમણાાં ચુાંટણી વખતે ઠરેઠરે આ જોર્ુાં હશે. 
બન્ન ેપક્ષ એકમકેનો ઉપર્ોગ કરે છ,ે એકમેકનો 
અહમ્ પોર્ે છ ેઅન ેએકમેકના પાપ છાવરે છ.ે 
જટેલી પણ વાર કોઈ ધમા કે સમ્પ્રદાર્માાં ઉચ્ચ 
સ્થાને વીરાજમાન વ્ર્ક્તી કાર્દાની ચુાંગાલમાાં 
ફસાર્ એટલીવાર સાાંભળ્ુાં જ છ ે કે એને 
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બચાવવા માટ ે ઉપર બેઠલેી કોઈ પાવરફુલ 
વ્ર્ક્તીએ પ્રર્ત્ન કર્ાા. એ તારણહાર પછી 
રાજકીર્ નેતા હોર્ કે સમ્પ્રદાર્ના જ વધુ મોટા 
ગુરુ.  

જ્ર્ાાં ખ્રીસ્તી ધમાનો મોટો પ્રભાવ છ ે ત્ર્ાાં 
વર્ોથી ચચાના પાદરીઓ નાના બાળકોનુાં 
જાતીર્ શૉર્ણ કરતા રહેલા. એ વીર્ ેફરીર્ાદ 
થઈ ત્ર્ાાં પણ વાત દબાવી દેવાનો આદશે છકે 
ઉપરથી આવ્ર્ો. ઉહાપોહ હદબહાર વધી ગર્ો 
ત્ર્ારે દાર્કાઓના ક્રીમીનલ કહેવાર્ એવા મૌન 
પછી ચચે માફી માાંગી. બીજા ધામીક 
સમ્પ્રદાર્ોમાાં પણ એવુાં થાર્ છ.ે બદમાશૉને 
છાવરવા માટ ેકારણ એવુાં અપાર્ છ ેકે એકાદ 
બે ખરાબ માણસોને કારણે આખો ધમા, 
સમ્પ્રદાર્ બદનામ થઈ જાર્. આ વળી કેવુાં, ડર 
ભગવાનનો હોવો જોઈએ કે બૅડ પબ્લીસીટીનો? 
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નીદોર્ના ભોગે કોઈનુાં પાપ છાવરવુાં એ પણ 
મોટુાં પાપ ન કહેવાર્? ત્ર્ાાં ઉપરવાળાનો ખોફ 
નહીં સતાવતો હોર્? જો કે હકીક્તમાાં એવો 
ભર્ રાખવાનુાં કોઈ કારણ જ નથી. ધમાભીરુઓ 
બહુ ભોળા હોર્ છ.ે એક બાબા, ફકીર કે 
ફાધરથી છતેરાર્ા તો બીજા પાસે જશે, 
સમ્પ્રદાર્ નહીં છોડ.ે એમને ઉપર બેઠલેા 
ભગવાનનો જ નહીં, પૃથ્વી પર ભગવાન જટેલો 
પ્રભાવ ધરાવનારનો પણ ભર્ લાગે છ.ે 

 
♦ 
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9 

આગાહી ખોટી પુરવાર થાર્ તેનુાં શુાં? 
અનકુ્રમણીકા 

 
(તસવીર સૌજન્ર્ : દીવ્ર્ ભાસ્કર દૈનીક) 

મહારાષ્ટ્ રમાાં મરાઠવાડા પ્રદેશના બે ખડેતેુ 
ભારતીર્ હવામાન ખાતા (IMD) સામે 
છતેરપીંડી અને ભ્રષ્ટ્ાચારનો કેસ કર્ો છ.ે 
પરભણીના પોલીસ સ્ટશેનમાાં ફરીર્ાદ 
નોંધાવનાર ખેડતુોનુાં કહેવુાં છ ે કે હવામાન 
ખાતાના અધીકારીઓ બીર્ારણ, ખાતર અન ે
જ ાંતુનાશક દવાઓ બનાવતી કમ્પનીઓ સાથે 
મળી ગર્ા છ.ે વરસાદની ખોટી આગાહી 
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સાાંભળીને ખેડતુો વાવણી કરી નાખે છ ે અને 
પછી કોરા આકાશ સામે જોતા બેસી રહે છ.ે 
જટેલુાં વાવ્ર્ુાં એટલુાં બળી જાર્ છ;ે પછી નવુાં 
બીર્ારણ ખરીદીને નવેસરથી કામ કરવુાં પડ ેછ.ે 
ગર્ા વર્ે બીડના એક ખેડતેુ પણ આવી પોલીસ 
ફરીર્ાદ કરેલી. એ વખતે મહારાષ્ટ્ રના હવામાન 
વીભાગ અને રાજ્ર્ સરકારે પણ આ બાબતને 
ગમ્ભીરતાપુવાક લેવાનુાં આશ્વાસન આપેલુાં, જ ે
અન્ત ે ઠાલુાં સાબીત થર્ુાં. આ વર્ ે ચીઢાર્ેલા 
બીજા બે ખેડતેુ પોલીસ ફરીર્ાદ કરી છ.ે 

હવામાનની આગાહી કરનારા ભ્રષ્ટ્ાચારી 
છ ે એવુાં હજી સુધી સાબીત નથી થર્ુાં અને 
આશા રાખીએ કે એવુાં ન પણ હોર્; પરન્ત ુ
આપણે ત્ર્ાાં ખોટી આગાહીઓ થાર્ છ ે એ 
હકીકત છ.ે એનુાં એક કારણ એ અપાર્ છ ે કે 
હવામાન વીભાગ હજી બાવા આદમના 
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જમાનાનાાં સાધનો અને પદ્ધતી વાપરે છ.ે બીજુ ાં 
બહાનુાં તો હમ્મેશાાં હાથવગુાં હોર્ કે કુદરતનો 
ભરોસો નહીં, ગમે ત્ર્ારે રુપ બદલી શકે. વળી, 
દીનબદીન દેશનુાં જ નહીં દનુીર્ાભરનુાં હવામાન 
અણધારી રીતે બદલાવા, રાધર બગડવા માાંડ્ુાં 
છ,ે એમાાં કોઈ શુાં કરી શકે? જો કે ત્રણેક વર્ા 
પહેલાાં પાકીસ્તાનમાાં એક ખડેતેુ સરકાર પર 
કેસ કરેલો કે હવામાન બગડી રહ્ુાં છ,ે એ 
જાણ્ર્ા બાદ સરકારની ફરજ છ ેકે કુદરતી કોપ 

સામે નાગરીકોનુાં રક્ષણ કરવુાં અને એ ફરજ 
નહીં બજાવનાર સરકારને અપરાધી ઠરાવવી 
જોઈએ. આપણે ત્ર્ાાં હજી કોઈન ે આવો 
વીચાર નથી આવ્ર્ો; પણ પરીસ્થીતી સુધરી 
નહીં તો કદાચ કોઈને એવો કેસ નોંધાવવાની 
કે આાંદોલન શરુ કરવાની પે્રરણા મળશે.  
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આ કીસ્સા સાાંભળ્ા પછી જો કે બીજો 
વીચાર આવે છ ે કે ખોટી આગાહીઓ કરનાર 
પર કેસ થતા હોર્ કે કરવા જોઈએ, તો 
હવામાન વીભાગનીર્ે પહેલાાં કોને ઝપટમાાં લેવા 
જોઈએ?– ર્ુ આર રાઈટ, જ્ર્ોતીર્ીઓને. 

નવજાત બાળકથી માાંડીને દેશ, અરે! 
દુનીર્ાના ભાવીની આગાહી કરનારા 
જ્ર્ોતીર્ીઓ ખરેખર કેટલીવાર સાચા પડ ેછ?ે 
ખેડતુો ફરીર્ાદ કરે છ ેકે વરસાદ અાંગે થર્લેી 
ખોટી આગાહીથી એ વર્ ેબીર્ારણ પર કરેલો 
ખચા અને વાવણી માટ ેકરેલી મહેનત પાણીમાાં 
જાર્ છ,ે એટલે હવામાન વીભાગને અપરાધી 
ઠરાવવો જોઈએ. તો પછી જ્ર્ોતીર્ીન ેબોલાવીને 
સારાાંનરસાાં મહુુતા જોઈને શરુ કરેલો બીઝનેસ 
નીષ્ફળ જાર્ કે ગુણ અને ગ્રહો જોઈને ગોઠવેલાાં 
લગ્ન ભાાંગી પડ ેતો એ જાણતલ જોશી પર કેસ 
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થઈ શકે કે નહીં? પણ આપણે ત્ર્ાાં ઉંધુાં થાર્ 
છ.ે મહાન ગણાતા જ્ર્ોતીર્ીની આગાહી અન ે
સલાહ માનીને કરેલુાં કોઈ કામ બગડ,ે તો એન ે
સુધારવા માટ ે ફરીથી એ જ મહાત્માની મદદ 
માંગાર્ છ.ે પહેલીવાર તો એમણે કહ્ા મુજબ 
ગ્રહો ચાલ્ર્ા નહીં; પછી વધુ પૈસા ખચીને, 
પુજાપાઠ કરાવીને એ મહાત્મા ગ્રહોની ચાલ 
બદલી આપશે, એવી એમની ખાતરીમાાં આપણે 
આસાનીથી વીશ્વાસ મુકી દઈએ છીએ. ફરીથી 
એમની ખાતરી અન ેભવીષ્ર્વાણી ખોટી પડ ેતો 
એમને બદલે કીસ્મતને દોર્ આપીને બેસી 
રહીએ છીએ. એથીર્ે આગળ જનારા વીતેલા 
જન્મમાાં કરેલાાં કમાને જવાબદાર ઠરેવ ેછ.ે હવ ે
જો બધો આધાર નસીબ અને પાછલા જન્મનાાં 
કમો પર રહેતો હોર્ તો પછી શુાં કામ 
જ્ર્ોતીર્ીઓનાાં ચક્કરમાાં પડવુાં? 
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ચાલો, માની લીધુાં કે જ્ર્ોતીર્ીઓ તો 
દુકાન ખોલીને બેઠા છ ે અને સાચી–ખોટી 
ભવીષ્ર્વાણી કરીને જ એમનો બીઝનસે ચાલે; 
પણ એ દકુાને જવુાં કે નહીં એ તો સામવેાળાની 

મરજી પર આધાર રાખે છ ેને? પાંડીતજી કાંઈ 
કોઈને કૉલર ઝાલીને પોતાની દુકાનમાાં ખેંચી 
નથી લાવતા; પરન્તુ જમે હવામાન વીભાગ 
પોતાની ફરજ સમજીને વરસાદ, ઠાંડી, 
ગરમીની આગાહી કર્ાા કરે છ ે તેમ અમુક 

જ્ર્ોતીર્ીઓને કોઈ કાંઈ પુછ ેનહીં તોર્ે ઈશ્વરે 
આપેલી ડ્ુટી સમજીને એ સમાજસેવકો 
વીચીત્ર આગાહીઓ કર્ાા કરે છ ેઅને લોકો 
અક્કલ વાપર્ાા વીના બ્રહ્મવાક્ર્ માનીને 
અનુસર્ાા કરે છ.ે દાખલા તરીકે રક્ષાબન્ધનના 
દીવસે ભાઈને કર્ા સમર્ે રાખડી બાાંધવી? 
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જ્ર્ોતીર્ીઓએ આ વર્ે કહી દીધુાં છ ે કે 
જ ે બહેન ભાઈનુાં ભલુાં ઈચ્છતી હોર્ એણે 
સવારે 6:24ની પહેલાાં અને સાાંજ ે 5:27 પછી 
રાખડી બાાંધવી નહીં અને હા, વચ્ચે 10:35થી 
11:38 અને 12:41થી 1:44 સમર્ પણ ડેંજરસ 
છ.ે ગર્ા વર્ ે પણ આવી ટાઈમ લીમીટ 
અપાર્ેલી. તમને વીચીત્ર નથી લાગતુાં કે જનેે 
આપણે જુનવાણી જમાનો કહીએ છીએ ત્ર્ારે 
રાખડી બાાંધવા માટ ેકોઈ શુભ મહુુતાની ઘોર્ણા 
નહોતી થતી. બહેનો પોતાના અનુકુળ સમર્ે 
જઈને ભાઈને રાખડી બાાંધી દેતી. બન્ને પક્ષ 
નોકરી કરતા હોર્ કે બીજા કોઈ સાંજોગો નડતા 
હોર્ તો મોડી રાતે કે આગલે દીવસે પણ 
રાખડી બાંધાઈ જતી અને પછી સહુ ખાઈપીને 
રાજ કરતા; પણ ભણતર વધવાની સાથ ેધતીંગ 
પણ વધર્ા છ.ે હવ ે રાખડી બાાંધવા માટ ે પણ 
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મુહુતા જોવાર્ છ.ે જ્ર્ોતીર્ીઓએ ભાવી ભાખી 
દીધુાં છ ે કે શુભ સમર્ે રાખડી નહીં બાાંધો તો 
ભાઈની રક્ષા નહીં થાર્. આ પણ સમજાતુાં નથી. 
ભાઈની કે બીજા કોઈની પણ રક્ષા ખરાબ 
સમર્માાં થવી જોઈએ, તો રાખડી પણ પ્રતીકુળ 
ગણાતી ગ્રહદશા દરમ્ર્ાન જ બાંધાવી જોઈએ કે 
નહીં? એનીવે, આ ચેતવણી સાાંભળી ત્ર્ારથી 
અનેક બહેનોએ સાાંજ ેપાાંચ પહેલાાં ભાઈને ઘેર 
પહોંચી જવાનુાં નક્કી કરી નાખ્ર્ુાં છ.ે અશુભની 
આગાહી સ્ત્રીઓને વધુ ડરાવે છ.ે અન્ધશ્રદ્ધા જો 
કે પુરુર્ોમાાંર્ે હોર્ છ,ે વૉર્ટસએપ આવ્ર્ા પછી 
તો દાટ વળી ગર્ો છ.ે ભેજુ ાં ચકરાઈ જાર્ એવાાં 
ગપ્પાાં, સાર્ન્ટીફીક સત્ર્ના નામે ફોરવડા થાર્ 
છ.ે તાજતેરમાાં એવા જ્ઞાનની વહેંચણી થઈ કે 
ભગવાનની પ્રતીમા પર ચઢતુાં દુધ ધરતીના 
પેટાળમાાં ઊતરીને અન્દર ધખધખતા લાવાન ે
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ઠારે છ,ે એટલે ભારતમાાં જ્વાળામખુી નથી 
ફાટતા. મતલબ શીવજી પર દુધનો અભીર્ેક 
કરનારા હકીકતમાાં પર્ાાવરણની, દેશની સેવા 
કરે છ.ે ખબર નહીં આ શૉધ કર્ા મહાન 
ભુસ્તરશાસ્ત્રીએ કરી છ?ે જનેી ખબર માત્ર 
ભારતવાસીઓને છ.ે 

જો કે, આવી વાતને અન્ધશ્રદ્ધા ગણાવીને 
હસનારા શાણાઓ બીજી તરફ પોતાના નામના 
સ્પેલીંગ્સ બદલીને પોતાની અક્કલ, રાધર 
કમઅક્કલનુાં પ્રદશાન કરતા રહે છ.ે નામમાાં 
વધારાની એબીસીડી ઉમરે્ાા પછીર્ ે ફ્લોપ 
જનારા, બેકાર રખડતા કલાકારો એમના 
ન્ર્મુરોલૉજીસ્ટ પર છતેરપીંડીનો દાવો કરી 
શકે? જ્ર્ોતીર્ીની સલાહ પ્રમાણે જુદાાં જુદાાં 
નાંગની વીંટીઓ, માળા પહેરતા અન ે પછીર્ ે
ઠબેાાં ખાતા લોકો ક્ર્ારેર્ કહે છ ે કે 
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જ્ર્ોતીર્ીઓ અને નાંગ બનાવનારા, વેચનારા 
વચ્ચે સાઠગાાંઠ છ,ે એટલે પોલીસ ફરીર્ાદ કરો. 
ના, નથી કહેતા, કારણ કે ઉલુ્ બનનારા 
અાંદરખાને જાણે છ ે કે સલાહ આપનારા પાસે 
કોઈ સોલીડ સાર્ન્સનો આધાર નથી. બીજી 
તરફ ખેડતુોને હવામાન વીભાગ સામે જુઠાણાાં, 
બેદરકારી, ભ્રષ્ટ્ાચાર જવેા આરોપ મુકવાનો 
પુરેપુરો અધીકાર છ,ે કારણ કે ત્ર્ાાં વૈજ્ઞાનીક 
ઢબે સુધારાની શક્ર્તા છ ે પણ સુધારો નથી 
થતો. 

અને છલેે્ એક નીદોર્ પ્રશ્ન– 
જ્ર્ોતીર્ીઓ ભવીષ્ર્ જાણે છ,ે ભવીષ્ર્માાં 
થનારી તકલીફોનુાં નીવારણ પણ સુચવે છ,ે તો 
વરસાદ ક્ર્ારે થશે અને નહીં થાર્ તો શુાં કરવુાં, 
એ પુછવા માટ ેખેડતુોએ એમની પાસ ેજ જવુાં 
જોઈએ ને? અને હા, બહેનોને પણ ખબર પડવી 
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જોઈએ કે 26 ઓગસ્ટ ે રાખડીની સાથે છત્રી 
લઈને નીકળવુાં કે નહીં? 

♦ 
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10 

ચાલો, ગુરુજીનો  
પ્રથમ છીંક દીન ઉજવીએ 

અનકુ્રમણીકા 

...‘કોઈ પગે પડવા આવે, એ મન ેજરાર્ 
ગમતુાં નથી; પણ શુાં કરુાં , લોકો માનતા નથી. ના 
પાડુાં તો એમની લાગણી દુભાર્’.... 

એકથી વધ ુ ધમાગુરુઓ અન ે કથાકારોને 
મોઢથેી મેં આ શબ્દો સાાંભળ્ા છ.ે આ એ જ 
લોકો છ,ે જમેના માટ ેએવુાં કહેવાતુાં રહે છ ે કે, 
બાપુના એક આદેશથી સેંકડો લોકોએ તમાકુનુાં 
વ્ર્ાસન છોડી દીધુાં... ગુરુજીએ માત્ર એક વાર 
કહ્ુાં, અને પુણ્ર્કાર્ા માટ ે કરોડોનુાં દાન એકઠુાં 
થઈ ગર્ુાં... મહારાજનો પડ્ો બોલ ઝીલવા 
ભક્તો તત્પર રહે છ ેવગેરે વગેરે... 
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વાતનો કાંઈ મળે પડ ેછ?ે કહ્ાગરો ભક્ત 
બાબાજીની એક વાત, એમાાંર્ બહુ અઘરી વાત 
માન,ે ગુટખાનુાં દાર્કાઓ જુનુાં વ્ર્ાસન ત્ર્ાગી દે 
પણ પરમ પુજ્ર્ વ્ર્ક્તી તરફથી એમના 
ચરણસ્પશા કરવાની સ્પષ્ટ્ મનાઈ ફરમાવવામાાં 
આવ,ે તો પાછો એ જ ભાવીક બગાવત કરે. 
ગળે ઉતરે છ?ે અહી મારો અાંગત અભીપ્રાર્ 
એ છ ે કે, જ ે લોકોએ સાાંસારીક મોહમાર્ા, 
દુન્ર્વી વળગણોનો ત્ર્ાગ કરી દીધો હોવાનો 
દાવો થાર્ છ,ે એમને પણ આ એક મોટો મોહ 
તો રહે જ છ ેકે, બધાાં આવીને મન ેપગે લાગ.ે 
હવ,ે કોઈ ને આવુાં ગમતુાં હોર્ તો એમાાં જો કે 
કઈ ખોટુાં નથી. તમ ે પગે લાગો, હુાં  આશીવાાદ 
આપુાં, એ ગમેમાાં બન્ને વ્ર્ક્તીને મજા આવતી 
હોર્ તો ત્રીજીએ શુાં કામ વાાંધો લેવો જોઈએ? 
પણ, તો પછી કોઈ મહાત્માએ ‘મને આવુાં ગમતુાં 
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નથી પણ ભક્તો માનતા નથી...' વાળો ઢોંગી 
દાવો કરવાનો નહીં. 

આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી માટ ે
કહેવાર્ છ ે કે, એ બહુ સ્માટા છ.ે કોઈ 
વીવાદાસ્પદ મદુ્દા પર એમણે કઈ કહેવુાં હોર્ તો 
પોતે બોલે નહીં; પણ પક્ષનાાં મ્હોફાટ 
કાર્ાકતાાઓને છુટો દોર આપી રાખ.ે મુસીબત 
ઉભી થાર્ તો સાહેબ કહી શકે કે, અમે તો 
બોર્ાર્ નથી ને ચાર્ાર્ નથી. એમના જ 
પક્ષવાળા એમને છોટ ે સરદાર તરીકે જાહેરમાાં 
બીરદાવે, તોર્ે સાહેબ કોઈને અટકાવે નહીં, 
બોલે જ નહીં. ધારોકે કાલ ઉઠીને આ બાબતમાાં 
એમને કોઈ પુછ ેતો પીએમ હાથ ઉંચા કરી શકે 
કે લોકો આવુાં કહેતા હોર્ તો હુાં  એમને કઈ 
રીતે અટકાવી શકુાં? અફકોસા, રાજકારણમાાં 
આવુાં ચાલ્ર્ા કરે, બધાાં મોટા નેતાઓ ખુદને 
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પરમ પુજ્ર્, પ્રાતુઃસ્મરણીર્ વ્ર્ક્તી તરીકે 
પ્રોજકે્ટ કરવાની ટરાર્ કરે; પણ એ જમાત 
ક્ર્ારેર્ પોતાને વરૈાગી ગણાવવાનો દમ્ભ તો 
નથી કરતી ન?ે બીજી તરફ કથીત ધમાગુરુઓ 
આવુાં કરે છ.ે ચરણસ્પશા તો નાની વાત થઈ; 
પણ આ પ.પુ.ધ.ધુ.ઓ, એમની પ્રશાંસા કરતી 
મોટી મોટી જાહેરખબરો છાપામાાં છપાર્, લાખો 
કરોડોના ખચે સન્માન સમારોહ ર્ોજાર્, ત્ર્ારે 
કોઈને રોકતા નથી, ઉંચા આસન ે બેસીને 
તમાશૉ જુએ છ,ે માણે છ ેઅને નીમોહી હોવાની 

એક્ટીંગ કરે છ.ે સાંસારીજનો લગ્ન જવેા 
પ્રસાંગે, પોતે કમાર્ેલા રુપીર્ા પાણીની જમે 
વાપરે ત્ર્ારે ઘણીવાર એમની ટીકા થાર્ છ;ે 
પણ કથીત સાધુસાંતોને તો કાંઈ કહેવાર્ નહીં. 
કહો તો જવાબ મળે કે આ તો ભક્તોનો 
ભાવ છ.ે 
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અને ભક્તોના ભાવનો તો પાર નથી. 
‘અમારા ગુરુજી તમારા ગુરુ કરતા વધુ મોટા, 
મહાન છ,ે અને અમારી ભક્તી તમારા કરતા 
વધુ ચઢીર્ાતી છ'ે આ પુરવાર કરવા માટ ે જ ે
સ્પધાા થાર્ છ,ે એમાાં છલે્ા થોડા સમર્થી ભારે 
ઉછાળો આવ્ર્ો છ.ે શીષ્ર્ો કોઈ ને કોઈ મોકો 
ગોતતા રહે. પોતાના ગુરુજીનો જન્મદીન અન ે
નીવાાણ દીન તો સહુ ઉજવે; પણ આપણે કુછ 
હટકે કરવુાં જોઈએ, એવુાં માનતા કોઈ સ્માટા 
ભક્તે, એક દીવસ, બાબાજીના સાંસારત્ર્ાગનો 
અવસર ગોતી કાઢ્યો, અને પછી બધા માંડી 
પડ્ા. હેપ્પી બથાડનેી જમે હેપ્પી હોમલીવીંગ ડ ે
(અલબત આવા શબ્દોમાાં નહીં)ની મસમોટી 
જાહેરખબરો હવે છપાવા માાંડી છ.ે ભક્તોનુાં 
બજટે મોટુાં હોર્ ત્ર્ારે જાહેરખબર મોટી અને 
પછી મોટો સન્માન સમારાંભ પણ ર્ોજાર્. 
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વાત અહીં પુરી થતી નથી. સમારાંભની 
અમુકતમુક વીધીમાાં ભાગ લેનાર માટ ેભોજનની 
વ્ર્વસ્થા રાખવાની પ્રથા તો જુની, વેરી કૉમન 
થઈ ગઈ, એટલે હવે એમને રીટના ગીફ્ટ જવેી 
વસ્તુઓ મળશે એવી જાહેરાત પણ ખુલ્ેઆમ 
કરી દેવાર્ છ.ે બીજા શબ્દોમાાં કહો તો ક્રાઉડ 
ભેગુાં કરવા માટનેી પેરવીઓ માત્ર 
પોલીટીશીર્ન્સ કે એમના ટકેેદારો નથી કરતા. 
અને હા, સાંસારીજનો પોતાના કાર્ાક્રમોની વેલ્ર્ુ 
વધારવા માટ ે એમાાં મોટા, જાણીતા લોકોને 
હાજર રહેવાનુાં આમન્ત્રણ આપ,ે એમ આવા 
સન્તસન્માન સમારોહનીની રોનક વધારવા માટ ે
વીઆઈપી ને નોતરા અપાર્. શાણાાં 
રાજકારણીઓ એમાાં હાજર રહીને ફોટા પડાવે, 
જ ે બીજ ે દીવસે છાપામાાં છપાર્ એવા પેંતરા 
બધા કરે. અને હા આ બાબતે કાંઈ ટીકાટીપ્પણ 
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થાર્ તો અનરુ્ાર્ીઓ દોડીને ટીકાકારને ખોખરા 
કરી નાખ,ે ગુરુજીને પુછો તો કહે હેં , આવુાં થર્ુાં? 
મને તો ખબર જ નથી. ચાલો, એક વાર ખબર 
નહોતી, એવુાં માની લો; પણ દર વખતે? 
ભક્તોને એ કહી ના શકે કે, ગુરુની ટીકા સહન 
કરી લ્ર્ો? પણ કહેવુાં હોર્ તો ન.ે.. 

સાંસારનો ત્ર્ાગ કરનારા ઘણા લોકો 
પોતાનુાં મુળ નામ પણ પાછળ છોડી દે છ;ે 
પરન્તુ પછી નવા નામની આગળ પાછળ 
વીશેર્ણોની લાાંબીલચક પુાંછડી લગાડવાની 
લાલસા કેમ જતી નહીં હોર્, આ પ્રશ્ન આજ 
પહેલા પણ મેં આપણી આ કૉલમમાાં પુછલેો, 
એનો ઉત્તર નથી મળ્ો પણ પુાંછડીની લમ્બાઈ 
જરુર વધી રહી છ.ે હવે માત્ર પ.પુ.ધ.ધુ., 
એટલેકે પરમપુજ્ર્ ધમાધુરાંધરથી કામ નહીં 
ચાલે. એમાર્ કોમ્પીટીશન. 
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મને ઘણીવાર સવાલ થાર્ કે ગુરુજી માટ ે
આવા ઈમ્પ્રેસીવ વીશેર્ણો અને ઉજવણીના 
નીમીત્ત શૉધવાનુાં કામ કોણ કરતુાં હશે? કોઈ 
સ્પેશીર્લ કમીટી આ માટ ે નીમાતી હશે? 
ગ્રીટીંગ કાડ્સા બનાવતી હોલમાકા જવેી 
કમ્પનીઓ પોતાનુાં વેચાણ વધારવા માટ ે
જાતજાતના દીવસોને ભાતભાતના નામ આપે 
છ.ે મધસા ડ,ે ડોક્ટસા ડ,ે નસીસ ડ ે વગેરે. 
એમની મદદ લેવાતી હશે? અને સહુથી મોટો 
પ્રશ્ન તો ઉભો જ રહ્ો કે, બાબાજીને બધુાં આ 
ગમતુાં હશ?ે અને ગમતુાં હોર્ તો પછી મારા 
તમારા જવેા લોકોને એ બધી મોહમાર્ા, 
ભૌતીક લાલસાઓ છોડી દેવાની શીખામણો શુાં 
કામ આપતા હશ?ે 

ઘણા વર્ો પહેલાની વાત છ.ે મારા જવેાને 
તો સાાંભળીને પણ ચક્કર આવી જાર્ એટલા 
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લાાંબા ઉપવાસ કરનારા એક સાધુ મહારાજને 
મળવા હુાં  ગર્ેલી. એમણે એ પહેલા પણ આવા 
ઉપવાસ કરેલા. ત્ર્ાાં હાજર રહેલા એમના એક 
શીષ્ર્ે, ભાવવીભોર અવાજ ેમને કહ્ુાં, ‘.........જી 
ગીની'સનો અત્ર્ાર સુધીનો રેકોડા તોડવાના છ.ે' 
આવુાં સાાંભળીને મને એ દીવસે જ ે વીચાર 
આવેલા, એ તમને અત્ર્ારે આવે છ?ે 

(આ લખેમાાં કોઈ ધમાગુરુ કે સમ્પ્રદાર્ની 
વાત કરવામાાં આવી નથી એટલે કોઈએ 
બન્ધબેસતી પાઘડી પહેરવી નહીં. લખેનો હેત ુ
માત્ર આાંધળી ગુરુભક્તી સામે વાચકોને સજાગ 
કરવાનો છ.ે) 

 
♦ 
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11 

સાધુના સ્પશાથી કેટલુાં પુણ્ર્ મળે છ?ે 
અનકુ્રમણીકા 

જાહેર રસ્તા પરથી સાધુઓ અને એમના 
ભક્તોનુાં ટોળુાં જઈ રહ્ુાં હતુાં. ફુટપાથ પર 
પોતાની મીત્ર સાથે ચાલી રહેલી ર્ુવાન 
ગૃહીણીના મનમાાં વળી ભક્તીભાવનુાં એવુાં પુર 
ઉમટી આવ્ર્ુાં કે એ ટોળા તરફ દોડી ગઈ. 
સાધુશ્રીના આશીવાાદ લેવા માટ ે એણે માથુાં 
નમાવ્ર્ુાં. સાધએુ ચાલતા ચાલતા જ હાથ એવી 
રીતે હલાવ્ર્ો, કે મસ્તકને બદલે બીજા અાંગને 
અડ.ે આ પ્રકારે મળેલા આશીવાાદથી ડઘાઈ 
ગર્ેલી સ્ત્રી તો કાંઈ બોલી નહીં; પણ આ દૃશ્ર્ 
જોઈ ગર્ેલી એની મીત્રના મોઢામાાંથી એર્ એર્ 
જવેા ઉદ્દગાર નીકળી ગર્ા. એ તો પેલા સાધુની 
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પાછળ દોડવા જતી હતી; પણ ગૃહીણીએ એનો 
હાથ પકડી લેતા કહ્ુાં, ‘જવા દ'ે. 

‘પણ શુાં કામ? સાલો સાધનુા કપડાાં 
પહેરીને આવા ધાંધા કરે છ.ે...' મીત્રના ગસુ્સાનો 
પાર નહોતો. ખરેખર જણેે બુમ પાડવી જોઈએ, 
એ ભક્તબહેને તો પેલા કથીત સાધુનો બચાવ 
કરતા કહ્ુાં, ‘ભુલથી હાથ લાગી ગર્ો હશે'; પણ 
પછી એમને જ પોતે કરેલો બચાવ નબળો 
લાગ્ર્ો હશે એટલ ેધીમેથી ઉમેર્ુું : ‘અમારામાાં 
આવા માણસો હોર્ છ.ે એમને કઈ કહીએ તો 
આખો ધરમ બદનામ થાર્.' 

જણેે બહુ વાજતેગાજતે ધમાનુાં શરણ 
લીધેલુાં, એ માણસ તો કોઈ લાજશરમ કે ડર 
રાખ્ર્ા વીના અધામીક હરકત કરીને ચાલતો 
થર્ો; પણ સાંસારમાાં રહેલા બહેનને ચીંતા હતી 
કે આવા એકાદને ઉઘાડો પાડવાથી એમના 
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ધમાની બદનામી થશે. એ ચુપ રહ્ાાં. હવે તમે 
કહો, ધમાના કથીત રખેવાળોના કાળા કરતુત 
પર ઢાાંકોઢુમ્બો કરીને એ બહેન ખરેખર ધમાની 
સેવા કરતાાં હતાાં? પેલા સાધુને ગમે તે સ્ત્રીને 
ગમે ત્ર્ાાં અડવાનુાં જાણે લાઈસન્સ મળી ગર્ુાં, 
એનુાં શુાં? અન ેજાહેર રસ્તા પર આવુાં કરવાની 
હીમ્મત દાખવનાર ખાનગીમાાં શુાં નહીં કરતો 
હોર્? પણ પેલા બહેનને તો આવુાં વીચારવામાાં 
પણ જાણે પાપ લાગતુાં હતુાં. 

આ ગૃહીણી જવેા સ્ત્રીપુરુર્ોનો ભેટો 
વારાંવાર થાર્ છ.ે એ લોકો ધમાસ્થાનકોમાાં 
ચાલતી કે ધમાપુરુર્ો દ્વારા થતી બદમાશીઓનો 
પોતે ભોગ બને છ ેકે પછી કોઈને ભોગ બનતાાં 
જુએ છ ે પણ ચુપ રહે છ.ે અને હજારમાાંથી 
એકાદ જણ કદાચ બોલવા જાર્ તો 
આસપાસનાાં કથીત ડાહ્ાાં લોકો એમને કહે છ ે
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કે, એકાદ ખરાબ માણસને પાપે આપણાાં આખા 
ધરમનુાં નામ ખરડવુાં ઠીક નહીં, એટલે ચપુ રહો. 
મોટા સાધઓુ, મહારાજો, ગુરુઓ વારાંવાર કહે 
છ ે કે ધમા ખરાબ નથી; પણ ધમાને નામ ે
આડાઅવળા ધાંધા કરતા લોકો ખરાબ છ,ે 
એમને કારણે ધમાની પ્રતીષ્ઠા ખરડાર્ છ,ે વગેરે 
વગેરે.. પણ આવુાં બોલીને એ લોકો બદમાશૉને 
તો અભર્વચન આપી જ દ ેછ ે ને. અને ભોગ 
બનનારામાાં મોટ ે ભાગે નબળા ગણાર્ એવો 
લોકો હોર્ છ,ે અથાાત્ સ્ત્રીઓ અને બાળકો. 
એમને ડરાવવાનુાં, ચપુ રાખવાનુાં પ્રમાણમાાં સહેલુાં 
હોર્ છ.ે 

દરેક ધમા અને સમ્પ્રદાર્ોમાાં આવા 
ઢાાંકપીછોડા ચાલે છ.ે ખ્રીસ્તી ધમાગુરુઓ દ્વારા 
નાના બાળકોનુાં જાતીર્ શૉર્ણ થતુાં હતુાં, એની 
જાણ થર્ા પછી કોઈ પગલાાં ભરવાનુાં તો 
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બાજુએ રહ્ુાં, આવુાં કાંઈ થર્ેલુાં, એનો સ્વીકાર 
કરવામાાં પણ વેટીકનમાાં બેઠલેા ઉચ્ચ 
ધમાગુરુઓએ દાર્કાઓ કાઢી નાખ્ર્ાાં. ભક્તો 
પણ આાંખ આડા કાન કરે છ.ે મુમ્બઈના એક 
ધમાસ્થાનકમાાં નીર્મીત જતા છોકરાને જોઈન ે
માબાપ હરખાતા હતા. પછી એક દીવસ ખબર 
પડી કે ત્ર્ાાં બીરાજતા એક સાધુ મહારાજ 
પોતાની શારીરીક ભુખ ભાાંગવા આ દસેક 
વરસના છોકરાનો ઉપર્ોગ કરતા હતા. 
બાળકને મુાંગો રાખવા માટ ેએમણે કર્ા પ્રકારનો 
ડર દેખાડ્ો હતો, એ તો એ જાણ.ે પણ એક 
દીવસ છોકરાથી બોલાઈ ગર્ુાં, માબાપે 
પોલીસમાાં જવાને બદલે મોટા ગુરુમહારાજને 
વાત કરી, અને છવેટ ે બન્ને પક્ષે મળીને ભીનુાં 
સાંકેલી લીધુાં. આ વાતની જાણ થતાની સાથે 
અમારી એક પત્રકાર મીત્ર ત્ર્ાાં ઉપડી. પણ 
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પેલા ધમાસ્થાનમાાં બેઠલેા લોકોએ કહી દીધુાં, ના 
રે, એવા કોઈ સાધુ અમારે ત્ર્ાાં ક્ર્ારેર્ હતા જ 
નહીં. માબાપે હાથ જોડ્ા કે બહેન, જવા દો, 
અમારા છોકરાનુાં ભવીષ્ર્ બગડશે. અન ેજોવાનુાં 
તો એ કે, આવો ભર્ાનક અનુભવ થર્ા પછીર્ ે
આખા પરીવારે પેલા ધમાસ્થાનમાાં જવાનુાં બાંધ 
નથી કર્ુું. પેલી જ જુની દલીલ કે, માણસ 
ખરાબ હતો, અમારો ધરમ નહીં. એ ખરાબ 
માણસનુાં શુાં થર્ુાં એ તો એની ઉપર બેઠલેાઓ 
જાણે. 

ઢોંગી સાધુઓની ભુાંડી હરકતનો ભોગ 
બનેલી સ્ત્રીઓને એ ડર પણ લાગે છ ે કે, 
સામેવાળાને ઉઘાડો પાડવા જતા ક્ર્ાાંક પોતાના 
ચારીત્ર્ર્ પર પણ કાદવ ઉછળશે, એટલે એ ચુપ 
રહે છ;ે પણ આવુાં કરીને એ બીજી સ્ત્રીઓને 
કુવામાાં પડવા દે છ.ે ક્ર્ારેક આશ્ચર્ા થાર્ કે, 
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પહેલી જ નજરે સામેવાળાની દાનત પારખી 
લેવાનો દાવો કરતી મહીલાઓ આ બદમાશ 
બાવાઓના ચેનચાળા જોર્ા પછીર્ે કેમ એમન ે
હાથ જોડતી રહે છ?ે અન ેધમીષ્ઠ બહેનો, ખોટુાં 
નહીં લગાડતા; પણ બાવાઓને બગાડવામાાં 
આપણો ફાળો પણ ઓછો નથી હોતો. હાલમાાં 
જલેની હવા ખાતા એક ધમાગુરુની જુની વીડીર્ો 
કલીપ જોઈ. પેલા મહાપુરુર્ તો ચીત્રવીચીત્ર 
નાટક કરતા જ હતા; પણ એમની આસપાસ 
ભક્તાણીઓ જ ે ઘેલાાં કાઢતી હતી, એ જોઈન ે
લાગ્ર્ુાં કે આમાાં તો બાવો ન બગડ ે તો જ 
નવાઈ. પેલા ગુરુએ ફેંકેલા ફુલને ઝીલવા માટ,ે 
એમનો પુનીત સ્પશા પામવા માટ ે ધક્કામુક્કી 
કરતી સ્ત્રીઓ બધુાંર્ે સાનભાન ભુલી ગર્લેી. 

પોતાની તરુણ વર્ની દીકરીઓને 
આશ્રમમાાં, આ બાબાજીની સેવા માટ ે મોકલી 
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આપનારી સ્ત્રીઓને દીમાગ જવેુાં કશુાંરે્ હશે કે 

નહીં? અરે આવા કોઈ મહારાજ ઘેર પધારે ત્ર્ારે 
પણ આપણે કેવાાં ઘેલાાં થઈએ છીએ? સાંસાર 

છોડી દેનારા સાધુની સમક્ષ સાંસારના તમામ સુખ 
પાથરી દેવાર્ છ.ે સુાંવાળા રેશમી આસન, મોંઘાાં 

ફ્રરુ્ટસ, કેસરીર્ા દુધ, હાથ જોડનારાની ભીડ અને 
ઝુકીઝુકીને ગુરુજીને પગે લાગતી ર્ુવાન 

છોકરીઓ..... આવા માહોલમાાં સામેવાળો કેટલી 
હદે નીલેપ રહી શકવાનો? વીશ્વામીત્ર જવેા 

તપસ્વી પણ મેનકાને જોઈને ચળી ગર્ેલા, એ 
વાતાા બધાાં જાણે છ;ે પણ બીજી તરફ એવી 

અપેક્ષા રાખે છ ે કે નાની વરે્ સાંસારનો ત્ર્ાગ 
કરનારે બધી વૃત્તીઓ પર અાંકુશ મેળવી જ લીધો 

હશ.ે 
પરન્ત,ુ સાધુઓ પણ આખરે માણસ હોર્ 

છ,ે અને આપણે એમની ત્ર્ાગવૃત્તીની પરીક્ષા 

નાહક જ લીધાાં કરીએ છીએ. એટલુાં જ નહીં પેલો 
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માણસ પરીક્ષામાાં નાપાસ થાર્ તોરે્ એના જવેા 

બીજાને આમ પાંપાળ્ા કરીએ છીએ. સામેવાળો 
શરુઆતમાાં કદાચ સાધુતા ને સારપ જાળવવાની 

કોશીશ કરતો પણ હશે; પરન્તુ ધીમે ધીમે સમજી 
જાર્ કે મળે છ ે તો ભોગવી લ્ર્ો. વળી જાણતો 

હોર્ કે એની તમામ હરકત આશીવાાદમાાં ખપી 
જશે. અને પકડાઈ ગર્ો તો ધમાના નામે છુટી પણ 

જશે. લાખોમાાં એકાદ કીસ્સો એવો માાંડ જડ ેજ્ર્ાાં 
સફેદ, ભગવા કે લીલા કપડા પહેરનારા ધમાપુરુર્ 

સામે જાહેર ફરીર્ાદ થાર્ કે એના પર કાનુની 
કાર્ાવાહી ચાલે. બાકી તો એમને કોઈ અડ ેનહીં. 

બધાાં કહે, ધરમ બદનામ થશે. અરે, ઘણીવાર તો 
પોલીસ આવા કોઈ મહાત્માને પકડ,ે ત્ર્ારે એવો 

દેકારો પણ થાર્ કે, અમારા ધમાને બદનામ 

કરવાનુાં કાવતરુાં  છ.ે આવા પ્રસાંગે આાંસુ 
સારતી સ્ત્રીઓને જોઈ છ ેને? 

♦ 
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12 

દાદાદાદીએ ‘બેબીસીટીંગ’  
કરવુાં ફરજીર્ાત છ?ે 

અનકુ્રમણીકા 

આપણે ત્ર્ાાં એક જુની કહેવત છ ેકે ‘મડુી 
કરતા વ્ર્ાજ વધ ુ વહાલુાં લાગે’. પૈસાની 
બાબતમાાં તો ચોક્કસ આવુાં થાર્; પણ કહેવતમાાં 
સાંતાનોના સાંતાનની વાત છ.ે ભારતીર્ 
પરીવારોમાાં ગ્રાન્ડપેરેન્ર્ટસને પગારદાર નાની/ 
આર્ાના વીકલ્પ તરીકે જોવાની પ્રથા છ?ે મોટી 
ઉમ્મરે બધી જવાબદારી પુરી કર્ાા પછી એમને 
આરામ કરવાનો, બહારગામ ફરવાનો, 
મનોરાંજન મેળવવાનો સમર્ મળ ે ત્ર્ારે 
‘બેબીસીટર’ તરીકેની જવાબદારી એમના માથ ે
નાખી દેવાનો કોઈન ેઅધીકાર છ?ે 
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પહેલા તો મને આવુાં સાાંભળીને નવાઈ 

લાગતી કે જનેે જન્મ આપ્ર્ો હોર્ એનાથી વધુ 
વહાલુાં બીજુ ાં કોણ હોઈ શકે? પણ પછી લોકોને 

જોઈજોઈને સમજાવા લાગ્રુ્ાં કે પોતાના સાંતાનો 
માટ ે ભલે ગમે તેટલો પે્રમ હોર્; પણ જુના 

જમાનામાાં એ દશાાવવાનો સમર્ કે મોકો કદાચ 
ઓછા મળતાાં હતા. ખાસ કરીને જ્ર્ાાં સાંર્ુક્ત 

કુટમુ્બની પ્રથા મજબુત હતી ત્ર્ારે આવુાં થતુાં. 
માતાપીતા પોતપોતાના કામમાાં સખત વ્ર્સ્ત 

રહેતા. વળી એક પછી એક છોકરુાં  જન્મ્ર્ા કરે, 
એટલે બધાાં પર કેવી રીતે સરખુાં ધર્ાન અપાર્? 

નાનુાં આવે એટલે મોટાએ ખસવુાં પડ.ે એ બધાાં 
પછી દાદાદાદી પાસે કે આડાઅવળાાં રમ્ર્ાાં કરે. 

પીતાઓ તો બાળઉછરેને માત્ર સ્ત્રીની જવાબદારી 
સમજતા. એવા કીસ્સા પણ સાાંભળ્ાાં છ ે જ્ર્ાાં 

પીતાને ખબર પણ ન હોર્ કે એમના સાંતાનો 

સ્કુલમાાં કર્ા ધોરણમાાં ભણે છ.ે 
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એ દીવસોમાાં માતા પાસે બાળક માટ ે
ટાઈમ ન હોર્ તો દાદીમા સાચવ.ે દાદીમાન ે
ખાસ વાાંધો નહોતો; કારણકે એ પણ આવા 
સાંજોગોમાાંથી પસાર થઈ ચુકી હોર્. વળી એને 
ઘરમાાં ખાસ બીજુ ાં કોઈ કામ કે આઉટડોર 
એક્ટીવીટી ન હોર્. એ સમર્ ે નોકરી કરવા 
બહાર જવાનુાં નહોતુાં, ટાઈમ પાસ કરવા માટનેા 
ખાસ કોઈ સાધન પણ નહોતા. મન્દીરમાાં કેટલો 
સમર્ બેસી રહેવાર્? એટલે પછી દાદાદાદી 
એમના પૌત્રપૌત્રીની કમ્પનીમાાં મન વાળે. 
એમનાાં પર પુષ્કળ પ્રેમ વરસાવ.ે કોઈ પણ 
ઘરમાાં સહુથી વધુ નવરાશ બે પ્રકારની વ્ર્ક્તી 
પાસે હોર્– બહુ મોટાાં અને બહુ નાનાાં. 
સ્વાભાવીક રીતે જ એ બન્ને એકમેકની 
કમ્પનીમાાં વધુ સમર્ ગાળ.ે પોતાના સાંતાન પર 
જ ે વહાલ ઢોળવાનો સમર્ ન મળ્ો હોર્ એ 
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બધુાં બમણાં ત્રણગણાં થઈને સાંતાનના સાંતાનો 
પર વરસ.ે સામેથી પણ એટલો જ બીનશરતી 
નીદોર્ સ્નેહ મળ.ે એટલે પછી કહેવાર્ કે મુડી 
કરતાાં વ્ર્ાજ વધુ વહાલુાં હોર્. 

અફકોસા ઉપર કહ્ુાં એ મારી સમજણ છ.ે 
કહેવતના બીજા સુચીતાથા હોઈ શકે. એનીવ,ે 
ક્ર્ારેક એવુાં પણ થાર્ છ ે કે, વહાલની સાથે 
જવાબદારી પણ આવી જાર્. દાદા દાદીને 
સીધી કે આડકતરી રીતે કહી દેવાર્ કે 
પૌત્રપૌત્રી બહુ વહાલાાં છ ેતો એમને સાચવવાની 
ડ્ુટી પણ તમારી છ.ે અને પ્રૉબ્લેમ અહીં શરુ 
થાર્ છ.ે કોઈ કામ પ્રેમથી થતુાં હોર્ અને કોઈ 
કરવા માટ ેફરજ પડ,ે એ બન્ને વચ્ચે બહુ મોટુાં 
અન્તર હોર્ છ.ે ખાસ કરીને સ્ત્રીઓ, એટલે કે 
દાદીમાઓ માટ ે આ પ્રૉબ્લેમ ઉભો થતો હોર્ 
છ.ે દીકરોવહુ માત્ર આશા ન રાખે પણ 
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મક્કમપણે માની લે કે એ લોકો બહુ બીઝી હોર્ 
ત્ર્ારે એમના બાળકને સાચવવાની જવાબદારી 
મમ્મીજીની છ ેઅને છ ેજ. અને આ માટ ેએણે 
ગમે તે ભોગ આપવો પડ ે તો એ પણ એની 
પવીત્ર ફરજ છ.ે આજ ેજર્ારે આપણે કહીએ કે 
સમર્ અને સાંજોગો બદલાર્ા છ,ે ત્ર્ારે આવી 
અપેક્ષા રાખવાનુાં કેટલી હદે ર્ોગ્ર્ છ?ે ધારો કે 
કોઈ દાદીમા કહી દે કે ભૈ, મેં તમને સાચવ્ર્ાાં, 
હવે તમારાાં છોકરાાં તમે સાચવો, મારાથી થાર્ 
એટલુાં કરીશ, બાકી મને પાછલી ઉમ્મરે 
શાાંતીથી જીવવા દો, તો એ ખરાબ ગણાઈ 
જાર્? 

આ પ્રકારના એક કીસ્સામાાં હમણાાં 
પુણેની ‘ફૅમીલી કૉટ’ે એની સામે આવેલી 
ગૃહીણીને કહેવુાં પડ્ુાં કે બહેન, ‘બાળકોને 
સાચવવાની પહેલી જવાબદારી એનાાં માતા–
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પીતાની છ.ે વડીલો એમાાં માગાદશાન, થોડો ટકેો 
અને મદદ આપી શકે; પણ મોટી ઉમ્મરે એ કાંઈ 
તમારા માટ ે ‘બેબીસીટર’ તરીકે કામ કરવા 
બાંધાર્ેલાાં નથી.’ આ કેસમાાં મુળ ઝઘડો 
પતીપત્ની વચ્ચે હતો. બન્ને જુદા રહેતા હતા. 
સ્ત્રીની ફરીર્ાદ મુજબ પતીએ આથીક 
જવાબદારીમાાંથી હાથ ખાંખેરી નાખેલા એટલે 
એને નોકરી કરવી પડી અને સાસુ સસરા થોડો 
સમર્ સાથે રહ્ા પછી બહારગામ જતા રહ્ાાં 
એટલે એણે પોતાના બાળકને ‘બેબીસીટર’ પાસે 
મુકવુાં પડ્ુાં, એનાથી એને બહુ તકલીફ થઈ 
વગેરે. કોટ ે સ્ત્રીને થર્ેલી તકલીફ સ્વીકારીને 
પતીને તતડાવ્ર્ો, પૈસા આપવાનુાં કહ્ુાં; પણ 
સાથેસાથે વૃદ્ધ સાસુસસરાને ‘બેજવાબદાર' 
ઠરાવી રહેલી ગૃહીણીને ઠપકો આપ્ર્ો કે, ‘એ 
લોકોન ે ઘરડ ે ઘડપણ પોતાની રીતે જીવવાનો 
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અધીકાર છ,ે એ તમારા બાળકોની સારસાંભાળ 
લેવા માટ ેબાંધાર્ેલા નથી.’ જજ સ્વાતી ચૌહાણ ે
કહ્ુાં કે, ‘ભારતીર્ પરીવારોમાાં ગ્રાન્ડપેરેન્ર્ટસન ે
પગારદાર નાની/આર્ાના વીકલ્પ તરીકે જોવાની 
જાણે પ્રથા થઈ ગઈ છ.ે મોટી ઉમ્મરે બધી 
જવાબદારી પુરી કર્ાા પછી એમન ે આરામ 
કરવાનો, બહારગામ ફરવાનો, મનોરાંજન 
મેળવવાનો સમર્ મળે ત્ર્ારે ‘બેબીસીટર’ 
તરીકેની જવાબદારી એમના માથ ેનાખી દેવાનો 
અધીકાર કોઈને નથી.’ જજ ે એ પણ કહ્ુાં કે, 
નોકરી કરતી લાખો સ્ત્રીઓ પોતાના સાંતાનોને 
‘બેબીસીટસા’ પાસે મુકીને જાર્ છ.ે એમાાં હવે 
કાંઈ નવુાં નથી રહ્ુાં. 

જજ ે કરેલુાં નીરીક્ષણ વતામાન સાંજોગોમાાં 
બહુ મહત્ત્વનુાં છ.ે હવે પહેલા જટેલા સાંર્ુક્ત 
કુટમુ્બો નથી રહ્ાાં, સાસુઓ પણ નોકરી કરવા 
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જાર્ છ,ે ઘરની બહાર એની પણ સોશીર્લ 
લાઈફ હોર્ છ.ે અનેક સ્ત્રીઓ હવ ે સ્પષ્ટ્ 
શબ્દોમાાં કહેતી થઈ છ ે કે અડધી પોણી 
જીન્દગી સખત કામ કર્ાું પછી હવ ેએન ેનીરાાંતે 
પોતાની રીતે મુક્તપણે જીવવુાં છ.ે ત્ર્ારે એના 
ગળામાાં પ્રમેના નામે જવાબદારીનો ગાળીર્ો 
નાખવાનો? અરે સીત્તેર વર્ાની ઉમ્મરે પણ 
મમ્મીજીને રોજ બહાર જવુાં હોર્, કીટ્ટી પાટી 
કરવી હોર્, પતી કે મીત્રો સાથે બહારગામ 
ફરવુાં હોર્ તો એની ટીકા શુાં કામ કરવી 
જોઈએ? પ્રેમપુવાક, પોતાની મરજીથી એને જટેલુાં 
કરવુાં હોર્ એ ભલે કરે અને કરવાની જ છ.ે 
પોતાના પૌત્રપૌત્રી સાથે રમવુાં કોને ન ગમે? 
પણ પછી એના માટ ેઆ ડ્ુટી બનાવી દો, એ 
કેમ ચાલે? વધુ ત્રાસ તો ત્ર્ારે થાર્ જર્ારે 
દાદાદાદીએ બાળકના કૅરટકેર તરીકે તો કામ 
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કરવાનુાં; પણ એમાાં પાછા દીકરાવહુએ આપી 
રાખેલા સુચનો પાળવાના. પોતાની રીતે કઈ 
કરવા જાર્ તો બે વાત સાાંભળવી પડ.ે 
બાળઉછરેમાાં જુના જમાનાની વાતો હવે નહીં 
ચાલે એવુાં સુણાવી દેવાર્. એ વડીલો ‘આવુાં 
અમને નહીં આવડ'ે કહીને ચાલવા માાંડ ેતો? 

જોકે બધી ભારતીર્ માતા આવુાં બોલી 
નથી શકતી અને બોલે તોર્ે પછી એટલી કડક 
નથી રહી શકતી આખરે સાંતાનોની માાંગણી, 
વીનન્તી, ઈમોશનલ અત્ર્ાચારો સામે ઝકુી જાર્ 
છ.ે ક્ર્ારેક ડરે છ ે કે લોકો શુાં કહેશે. પોતાનો 
માત્ર ઉપર્ોગ થઈ રહ્ો છ ેએ જાણ્ર્ા પછીર્ે 
આખરે માતાનુાં દીલ પીગળી જાર્. નવરાત્રી 
જવેા તહેવારોમાાં પોતાને બહાર જવાનુાં મન 
થાર્ તો પણ દીકરાદીકરીના સાંતાનોને સાચવવા 
માટ ે ઘરમાાં બેસી રહેતી અનેક મમ્મીજીઓને 
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જોઈ છ ે ને? કેટલાાં સાંતાનો મમ્મીને સાથે લઈ 
જવાનો આગ્રહ કરે છ?ે બાબો કોની પાસે રહે, 
કે બાબા માટ ે‘બેબીસીટર’નો ખચા કોણ કરે? 

 
♦ 
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II 

અમારાાં પ્રકાશનો 
અનકુ્રમણીકા 

રૅશનલ વીચારો અને સારા વીચારોના પ્રચાર–પ્રસાર 
માટ ે ‘મણી મારુ પ્રકાશન’ ઈ.બુક્સનુાં પ્રકાશન કરી, પ્રત્ર્ેક 

ઈ.બુક્સ ની:શુલ્ક વહેંચવામાાં આવ ે છ.ે અમ ે 26 જાન્ર્ુઆરી, 
2021 સુધીમાાં નીચે મુજબની 39 ઈ.બુક્સનુાં પ્રકાશન કર્ુું છ.ે 

1 1. પ્રા. રમણ પાઠક (વાચસ્પતી)ના 25 લેખોની 
‘અભીવ્ર્ક્તી’  ‘ઈ.બુક’ – 01 (પાનાાં : 113; મફત) 

2 શ્રી. દીનેશ પાાંચાલના 25 લેખોની ‘અભીવ્ર્ક્તી’ 

‘ઈ.બુક’ – 02 (પાનાાં : 108; મુલ્ર્ : મફત) 

3 શ્રી. મુરજી ગડાના 25 લખેોની ‘અભીવ્ર્ક્તી’ ‘ઈ.બુક’ 
– 03 (પાનાાં : 127; મુલ્ર્ : મફત) 

4 પ્રા. રમણ પાઠક (વાચસ્પતી)ના 37 લેખોની ‘ઈ.બુક’ – 
‘વીવેક–વલ્ભ’ (પાનાાં : 190; મુલ્ર્ : મફત) 

5 પ્રા. રમણ પાઠક (વાચસ્પતી)ના 18 વીર્ર્ો પર લખેલ 
ચીન્તનાત્મક લેખોમાાંથી તારવી કાઢલે 206 રૅશનલ 

મુદ્દાઓનો ગ્રાંથ ‘વીવેકવીજર્’ની ‘ઈ.બુક’ (પાનાાં :  
131 મુલ્ર્ : મફત) 
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6 શીક્ષણવીદ્ ડૉ. શશીકાાંત શાહની ‘ઈ.બુક’ ‘આનન્દની 

ખોજ’ (પાનાાં : 53; મુલ્ર્ : મફત)  

7 શીક્ષણવીદ્ ડૉ. શશીકાાંત શાહની ‘ઈ.બુક’ ‘ટીન–
એજ’માાં બોર્ફ્રેન્ડથી સાવધાન’ (પાનાાં : 51; મફત) 

8 શ્રી. રોહીત શાહના 25 લખેોની ‘અભીવ્ર્ક્તી’ ઈ.બુક 
– 04 ‘અધર્ાત્મના આટાપાટા’ (પાનાાં: 111; મફત) 

9 શીક્ષણવીદ્ ડૉ. શશીકાાંત શાહની ‘ઈ.બુક’ ‘આનન્દનુાં 
આકાશ’ (પાનાાં : 116; મુલ્ર્ : મફત) 

10 પ્રા. રમણ પાઠક (વાચસ્પતી)ની આત્મકથાની ‘ઈ.બુક’ 
‘આત્મઝરમર’ (પાનાાં : 257; મુલ્ર્ : મફત) 

11 આર્ાસમાજી શ્રી. નાથુભાઈ ડોડીર્ાની ‘ઈ.બકુ’ 
‘દુ:ખનીવારણના ભ્રામક ઉપાર્ો’ (પાનાાં : 26; મફત) 

12 શ્રી. એન. વી. ચાવડાના 14 લેખોની ‘અભીવ્ર્ક્તી’ 
‘ઈ.બુક’ – 05 ‘ચાવાાક દશાન’ (પાનાાં : 96; મફત) 

13 શ્રી. દીનેશ પાાંચાલના 20 લેખોની ‘અભીવ્ર્ક્તી’ – 
‘ઈ.બુક’ – 06 ‘સત્ર્સન્દુક’ (પાનાાં : 110; મલુ્ર્ : મફત) 

14 શીક્ષણવીદ્ ડૉ. શશીકાાંત શાહની ‘ઈ.બુક’ 

‘સમ્બન્ધમીમાાંસા’ (પાનાાં : 83; મુલ્ર્ : મફત) 

15 શીક્ષણવીદ્ ડૉ. શશીકાાંત શાહની ‘ઈ.બુક’ ‘જીન્દગી 
કઈ રીતે જીવશો?’ (પાનાાં : 75; મુલ્ર્ : મફત) 
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16 શ્રી. વલ્ભ ઈટાલીર્ાના 10 લેખોની ‘અભીવ્ર્ક્તી’ – 

‘ઈ.બુક’ – 07 ‘વીચારર્ાત્રા’ (પાનાાં : 84; મુલ્ર્ : મફત) 

17 શ્રી. બી.એમ. દવેના લેખોની ‘અભીવ્ર્ક્તી’ – ‘ઈ.બુક’ 
– 08 ‘ભ્રમ ભાાંગ્ર્ા પછી...’ (પાનાાં : 90; મુલ્ર્ : મફત) 

18 સુશ્રી. કામીની સાંઘવીના 11 લેખોની ‘અભીવ્ર્ક્તી’ 
‘ઈ.બુક’ – 09 ‘કીતની હકીકત, કીતના ફસાના?’ 
(પાનાાં : 72; મુલ્ર્ : મફત) 

19 શ્રી. દીનેશ પાાંચાલના 12 લેખોની ‘અભીવ્ર્ક્તી’ 
ઈ.બુક – 10 ‘રૅશનાલીઝમનો ઘાંટનાદ’ (પાનાાં : 93) 

20 શ્રી. દીનશે પાાંચાલના 12 લેખોની ‘અભીવ્ર્ક્તી’ ‘ઈ.બુક’ 
– 11 ‘રૅશનાલીઝમનો ઘાંટનાદ–2’ (પાનાાં : 110; મફત) 

21 શ્રી. દીનશે પાાંચાલના 12 લેખોની ‘અભીવ્ર્ક્તી’ ‘ઈ.બુક’ 
– 12 ‘રૅશનાલીઝમનો ઘાંટનાદ–3’ (પાનાાં : 122; મફત) 

22 શ્રી. રમેશ સવાણીના 14 લેખોની ‘અભીવ્ર્ક્તી’ 
‘ઈ.બુક’ – 13 ‘દેતે હૈં ભગવાન કો ધોખા’ (પાનાાં : 
136; મુલ્ર્ : મફત) 

23 શીક્ષણવીદ્ ડૉ. શશીકાાંત શાહની ‘ઈ.બુક’ ‘સાંતાનોમાાં 
સાંસ્કારસીંચન’ (પાનાાં : 95; મુલ્ર્ : મફત) 

24 શીક્ષણવીદ્ ડૉ. શશીકાાંત શાહની ‘ઈ.બુક’ 
‘મૃત્રુ્મીમાાંસા’ (પાનાાં : 34; મુલ્ર્ : મફત) 
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25 શીક્ષણવીદ્ ડૉ. શશીકાાંત શાહની ‘ઈ.બુક’ ‘જીપ્સીની 
ડાર્રી’–‘એક સૈનીકની નોંધપોથી’ (પાનાાં : 112; મુલ્ર્ : મફત) 

26 ડૉ. બી. એ. પરીખના 12 લેખોની ‘અભીવ્ર્ક્તી’ 
‘ઈ.બુક’ – 14 ‘મન્ત્ર–ર્ન્ત્ર–તન્ત્રનુાં અવીજ્ઞાન’ (પાનાાં : 
101; મુલ્ર્ : મફત) 

27 રૅશનાલીસ્ટ ગોવીન્દ મારુ સમ્પાદીત ‘અાંગદાન’ અાંગનેા 

11 લેખોની ‘અભીવ્ર્ક્તી’ ‘ઈ.બુક’ – 15 ‘અાંગદાનથી 
નવજીવન’ (પાનાાં : 102; મુલ્ર્ : મફત)  

28 શ્રી વીક્રમ દલાલના 10 લખેોની ‘અભીવ્ર્ક્તી’ ‘ઈ.બુક’ 
– 16 ‘રૅશનાલીસ્ટની દૃષ્ટ્ીએ ગીતાનો સાંદેશ’ (પાનાાં : 
81; મુલ્ર્ : મફત) 

29 શીક્ષણવીદ્ ડૉ. શશીકાાંત શાહની ડાર્રી–સાંગ્રહનાાં 
‘વીચારમોતી’ની ‘ઈ.બુક’ ‘શાણપણનાાં મોતી’ (પાનાાં : 
104; મુલ્ર્ : મફત) 

30 સુશ્રી. રચના નાગરીક સમ્પાદીત અને પ્રા. રમણ 
પાઠકના 19 ‘વીચારલેખોની ‘અભીવ્ર્ક્તી’ ‘ઈ.બુક’ – 
17 ‘આચારી સબ જગ મીલા’ (પાનાાં : 165; મફત) 

31 સુશ્રી. રચના નાગરીકના 07 કાંઠીમુક્ત વીચારલેખોની 
‘અભીવ્ર્ક્તી’ ‘ઈ.બુક’ – 18 ‘બૈઠ પથ્થર કી નાવ’ 
(પાનાાં : 167; મુલ્ર્ : મફત) 
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32 પ્રા. રમણ પાઠક (વાચસ્પતી)ના 12 લેખોની 

‘અભીવ્ર્ક્તી’  ‘ઈ.બુક’ – 19 ‘સ્વગા ધરતી પર છ’ે 
(પાનાાં : 170; મુલ્ર્ : મફત) 

33 લેખક શ્રી. દીનેશ પાાંચાલે સુપ્રસીદ્ધ અભીનેતા અન ે
રૅશનાલીસ્ટ નરેન્દ્ર મસરાણીનો લીધેલ ઈન્ટરવ્ર્નુી ‘ઈ.બકુ’ 
‘અભીનતેા નરેન્દ્ર મસરાણી’ (પાનાાં : 89; મુલ્ર્ : મફત) 

34 પ્રા. સુર્ાકાન્ત શાહના 11 લેખોની ‘અભીવ્ર્ક્તી’ 
‘ઈ.બુક’ – 20 ‘આપણો માાંદો સમાજ’ (પાનાાં : 210) 

35 ‘વાસ્તુશાસ્ત્ર અને ફેંગશઈુ’ અાંગેના 12 લેખોની 
‘અભીવ્ર્ક્તી’ ‘ઈ.બુક’ – 21 ‘વાસ્તશુાસ્ત્ર : વીજ્ઞાન કે 
અવીજ્ઞાન’ (પાનાાં : 110; મુલ્ર્ : મફત) 

36 મનોચીકીત્સા અાંગે ડૉ. મુકુલ ચોકસીના 13 લેખોની 
‘અભીવ્ર્ક્તી’ ‘ઈ.બુક’ – 22 ‘મનમતાાંતર’ (પાનાાં : 
226; મુલ્ર્ : મફત) 

37 પ્રા. જ.ે પી. મહેતાની 175 રૅશનલ પાંક્તીઓની 
‘અભીવ્ર્ક્તી’ ‘ઈ.બુક’ – 23 ‘ભારેલા અગનીના 
તણખા’ (પાનાાં : 120; મુલ્ર્ : મફત) 

38 માનવતાવાદને મજબુત કરવા અાંગે શ્રી. ઈન્દુકુમાર 
જાની સમ્પાદીત 25 લેખોની ‘અભીવ્ર્ક્તી’ ‘ઈ.બુક’ – 
24 ‘રૅશનાલીઝમ : નવલાાં મુક્તીનાાં ગાન...’ (પાનાાં : 

262; મુલ્ર્ : મફત) 
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39 સુશ્રી. વર્ાા પાઠકના 12 લેખોની ‘અભીવ્ર્ક્તી’ 

‘ઈ.બુક’ – 25 ‘આપણી વાત’ (પાનાાં : 119; મુલ્ર્ : મફત) 

મણી મારુ  
●‘ઈ.બુક’ પ્રકાશક● 
405, સરગમ એપાટામેન્ટ,  

નવસારી કૃર્ી રુ્નીવસીટી સામે, 
વીજલપોર. નવસારી.  

પોસ્ટ : એરુ એ. સી. – 396 450  
સેલફોન : 9537 88 00 66  

ઈ.મેઈલ : govindmaru@gmail.com 

 

 
સમાપ્ત 

અનુક્રમણીકા 
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