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(A page from a printed book)  
 

●eBook : ‘Hun’●  
  
 

(1) આ પુસ્તીકા ‘ઉંઝા જોડણી’માાં છ.ે  

(2) ગમે તો તેનુાં કોઈ પણ ઉદ્ધરણ પ્રકાશીત કરવાની છુટ છ;ે પરનતુાં તેની 
એક નકલ લેખકને નીચે દશાાવેલ સરનામે મોકલશો. 

(3) પ્રતીભાવ–પત્ર પાઠવશો તો ગમશે.  
(4) આ પુસ્તીકામાાં વ્યક્તીઓના નામ માત્ર પ્રતીક રુપે જ છ,ે કોઈની 

બદનક્ષી કરવા નહીં. 
 

 

♦પ્રથમ આવૃત્તી : એપ્રીલ, 2010● 
 
 

●લેખક–પ્રકાશક● 
પ્રા. જ.ે પી. મહેતા 
702, કોરલ એપાટામેનટ, પારસધામની બાજુમાાં,  
વલ્લભબાગ રોડ, ઘાટકોપર (ઈસ્ટ), મુમ્બઈ – 400 077  
સેલફોન : 93210 29015  
ઈ.મેલ : hemant@cahjmehta.com 
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(A page for eBook)  

●eBook : ‘Hun’●  
  

♦‘હુાં ’♦ 
 
 

●© આ ‘ઈ.બુક’નુાં કોઈ પણ ઉદ્ધરણ પ્રકાશીત કરવાની 
છુટ છ;ે પરનતુાં તેની એક નકલ લેખકને નીચે દશાાવેલ 

સરનામે મોકલવા વીનનતી.● 
 
 

♦આ ‘ઈ.બુક’ સાથા જોડણીમાાં જ છ;ે એમાાં એક જ ‘ઈ’–
‘ઉ’ વાપયાા છ.ે♦ 

 
 
 
 

●ઈ.બુક મુલ્ય : ની:શુલ્ક● 

 
 

♦ ઈ.બુક પ્રકાશન : માચા, 2021 
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♦લેખક♦ 
પ્રા. જ.ે પી. મહેતા 
702, કોરલ એપાટામેનટ, પારસધામની બાજુમાાં,  
વલ્લભબાગ રોડ, ઘાટકોપર (ઈસ્ટ),  

મુમ્બઈ – 400 077  

સેલફોન : 93210 29015  

ઈ.મેલ : hemant@cahjmehta.com 

 
 
 

●ઈ.બુક પ્રકાશક● 
મણી મારુ, 
405, સરગમ એપાટામેનટ, કૃષી યુનીવસીટી સામે, 
વીજલપોર–નવસારી. પોસ્ટ : એરુ એ. સી. – 396450  

સેલફોન : 9537 88 00 66  
ઈ.મેઈલ : govindmaru@gmail.com 

https://govindmaru.com/
mailto:hemant@cahjmehta.com
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અનુક્રમણીકા 

‘લેખનુાં શીષાક’ કૉલમમાાં આપની પસાંદગીના લેખ પર ક્લીક 
કરતાાં જ, તે પાનુાં ખુલશે. એ જ પ્રમાણે દરેક લેખમાાં જ ેતે ‘લેખના 
શીષાક’ નીચે જમણી બાજુએ લખવામાાં આવેલ ‘અનુક્રમણીકા’ શબ્દ 

પર ક્લીક કરતાાં જ આ અનુક્રમણીકા ખુલશે. આ સુવીધાનો લાભ 
લેવા વાચકોને વીનનતી છ.ે 

 

ક્રમ લેખન ું શીર્ષક પાનાું 

1 હુાં  6 

2 રૅશનાલીઝમનો અથા  10 

3 સાચો–સારો રૅશનાલીસ્ટ આટલુાં કરે.. આટલુાં ન કરે.. 11 

4 `ધામીક–તરાં ગી’ ગપગોળા પ્રતી યક્ષપ્રશ્નો 22 

5 ફાધર, નન, બાવા–બાપુઓ, મુલ્લા–મૌલવીઓનો 

ઉજળો ડે ઍનડ બ્લેક નાઈટ 

33 

6 બાવાઓની મોડસ ઓપરેનડી 35 

7 હવે તો જાગો અને બાવાઓને કહો ભાગો 41 

8 અમારાાં પ્રકાશનો 43 
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1 

હુાં  
અનુક્રમણીકા 

હુાં  રૅશનાલીઝમને પુણાત: વરેલો છુાં. 
રાતદીન મને રૅશનાલીઝમના જ વીચાર 

આવે છ.ે રૅશનાલીઝમ ખાઉ છુાં, પીઉ 
છુાં, ઓઢુાં છુાં, પાથરુાં  છુાં અને જીવુાં છુાં. 

સનત કબીરદાસની જમે ‘સુખીયા 

સબ સાંસાર હૈ, ખાયે ઔર સોયે, 
દુખીયા દાસ કબીર હૈ, ગાયે ઔર 

રોય.ે’ જમે રાત–દીવસ આ પ્રજાનુાં 
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અજ્ઞાન, અનધશ્રદ્ધા, મનદીર–મસ્જીદના 
આતાંક, બગાડજનક ધમાાનધ રુઢીઓની 

વીરુદ્ધ સતત ચીંતા કરતો, લોહી 
બાળતો ને સ્વજનોને પણ ન અટકાવી 

શકતો એક લાચાર, વૃદ્ધ, પુણા જાગૃત, 
ચીંતક અને રૅશનાલીસ્ટ તરીકે શુાં કરુાં  

તો સમાજ, દેશમાાંથી (1) જડમુતી પુજા,          
(2) ધમાગ્રનથોની વાહીયાત વાતાાઓ, 
(3) ગુરુગીરી, (4) જ્યોતીષ, વાસ્તુ, 

ફેંગશુઈનાાં જુઠાણાાં, (5) દોરા–ધાગા, 
રુદ્રાક્ષ, તાવીજ, નાંગની વીંટીઓ, 
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વાસક્ષેપ, (6) પુજા–પ્રાથાના, નમાજ, 
પ્રેયર, (7) હજયાત્રા, (8) કુળદેવી–

દેવોના ગોખલાાં (9) સત્સાંગ નામે 
કુસાંગ, ભજનકીતાન, નામજાપ, મનત્ર–

તનત્ર–જાપ વગેરે સૌ ગુમડાાં ફુટી જાય 
ને નવજાગૃત માનવ પુણા સ્વસ્થ બને! 

મને (1) કોઈ આગ્રહ, પુવાગ્રહ, 
હઠાગ્રહ નથી. (2) હુાં  માાંગુ છુાં તમારુાં  
પુણા નાસ્તીક, વીવેકપાંથી, બૌદ્ધીક, 

જાગૃત, માનવતાવાદી, સમૃદ્ધ, પ્રેમાળ, 
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શાાંત, સૌમ્ય, સુાંદર વ્યક્તીત્વ અને તે 
મારા માટ ે નહીં; કીંતુ તમારા માટ.ે 

તમારી જ ઉન્નતી, પ્રગતી, પ્રેમ, પ્રકાશ 
માટ ે મને તમારો હાથ અને સાથ 

આપશો વીનનતી છ.ે 

 
પ્રા. જ.ે પી. મહેતા 

702, કોરલ એપાટામેનટ, પારસધામની બાજુમાાં, 
વલ્લભબાગ રોડ, ઘાટકોપર (ઈસ્ટ), 

મુમ્બઈ – 400 077 

સેલફોન : 93210 29015 

● 
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2 

રૅશનાલીઝમનો અથા 
અનુક્રમણીકા 

ખરાબનો નકાર અને સારાનો 
હકાર છ.ે તેથી જ જીવનને સુખી, 

આનનદી, સમ્પુણા, સત્ય, સૌંદયા, 
સમતામય બનાવવુાં, માનવપ્રેમ જ શ્રેષ્ઠ, 

માનવતા જ ધમા, દરીદ્ર ને જ નારાયણ 
માની ભલા થવુાં, ભલુાં કરવુાં ને ભલુાં 
કરાવવુાં એ જ રૅશનાલીઝમ ન ે એ જ 

જીવનનો શ્રેષ્ઠ માગા છ.ે 

https://govindmaru.com/
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3 

સાચો–સારો રૅશનાલીસ્ટ 
આટલુાં કરે.. આટલુાં ન કરે.. 

અનુક્રમણીકા 

1 પોતે બધા જ આગ્રહ, પુવાગ્રહથી 
દુર રહે. ન ઈશ્વર, ન ધમામાાં 
દૃઢપણે માને પણ જ્યાાં ત્યાાં ‘ન 

ઈશ્વર’ના ઢોલ પીટી, પુરી 
પરમ્પરાવાદી આસ્તીક પ્રજાને 

શોક ન આપે, અનધશ્રદ્ધા 
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નાબુદીની પ્રેમથી વાતો કરી ધીરે 
ધીરે રૅશનાલીસ્ટ બનાવે. 

2 પોતે કદી ઈશ્વર, અલ્લા, ગૉડ, 
મનદીર–મસ્જીદ, ચચા, પ્રાથાના, 

પ્રેયર, નમાઝ, હજયાત્રા, 
ધમાગ્રનથો, ગુરુવાદ, રુઢીઓ, 

સ્વગા–નરક, દોરા–ધાગા, ભુત–
પ્રેત, માળા–મણકા, જ્યોતીષ, 
વાસ્તુ, શ્રાદ્ધ, હોમ–હવન, 

કુળદેવ–દેવી, શુભા–શુભ, દીન, 
વાર, ચોઘડીયા વગેરે કશામાાં ન 
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માને તેનો સ્વજનો, મીત્રોમાાં પ્રેમથી 
સમજાવી ને પ્રચાર કરે. 

3 કોઈ મહેમાન આવ્યા હોય ને 
મનદીરે લઈ જવા પડ ે તો પોતે 

સાથે જરુર જાય પણ બહાર ઉભા 
રહી, મનદીર કે મહારાજને એક 

પૈસો પણ ન ધરે. 
4 જમીને થાળીને વાંદના કરવા કરતાાં 

જમીને ટથુબ્રશ કરો. 

5 ઘરના ગોખલામાાં કુળદેવ–દેવીનાાં 
ફોટા, મુતી, શ્રીફળ ને બદલે 
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આફતમાાં રાહતરુપ થાય તે માટ ે
‘ફસ્ટ ઍડ બોક્સ’ મુકો.   

6 સુયાનમસ્કાર કરવા કરતાાં બને તો 
સૌરકુકર વાપરો. 

7 દીવસો સુધી મનત્રો જપવાથી સામે 
પડલેો કાાંકરો પણ નહીં ખસે; પણ 

વીજ્ઞાન દીધા ક્રને વાપરવાથી મોટા 
પથ્થરો પણ ખસી જાય. 

8 મનદીરમાાં દસ રુપીયા ધરવા કરતાાં 

તેટલાાં રુપીયાના કેળાાં–ચીકુાં ગરીબ 
બાળકોને ખવરાવો. 
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9 કથા–સપ્તાહોમાાં કલાકો ને દીવસો 
સુધી તન, મન, ધનનો બગાડ થાય 

છ,ે માટ ે તેમાાં સાાંભળવા કદી ન 
જતાાં. 

10 ‘આસ્થા’, ‘સાંસ્કાર’ કે ‘ક્યુ’ જવેી 
હીનદુ–મુસ્લીમ ધમાવાદી ટીવી 

ચેનલો જોવા ને બદલે ‘ડીસ્કવરી’ 
કે ‘નેશનલ જ્યોગ્રાફી’ જવેી 
વૈજ્ઞાનીક ચેનલો જુઓ અને 

બાળકોને બતાવો. 
11 દરેક અાંગની સ્વચ્છતાાં જાળવો, 
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જ્યાાં ત્યાાં ન થુાંકવુાં, ઘરનો કચરો 
બાસ્કેટમાાં જ નાાંખવો, સ્વચ્છ 

કપડાાં પહેરી બહાર જવુાં, સદા 
હસતુાં મોઢુાં રાખવુાં એ 

રૅશનાલીસ્ટના સુલક્ષણો છ.ે 
12 કોઈ પ્રખ્યાત કે કુ–ખ્યાત 

વ્યક્તીની સેક્સલીલાની વાતો કદી 
ન સાાંભળવી કે ન કરવી. કેમ કે, 
આ સાવ અાંગત બાબતના કદી 

પુરાવા ન હોય તેથી તેનો પ્રચાર ન 
કરવો. 
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13 કોઈની નબળાઈની અફવા ન 
સાાંભળવી કે ન ફેલાવવી. 

14 જીવનના દરેક પ્રશ્નોમાાં ‘વૈજ્ઞાનીક’ 
ને ‘વીવેકબુદ્ધી’વાદી મધ્યમ માગા 

અપનાવવો. 
15 દરેક પ્રશ્નને પુરી તટસ્થતાથી જોઈ, 

જાણી ને પછી જ નીણાય કરવો. 
16 ‘જોઈશુાં’, ‘વીચારીશુાં’, ‘કીંતુાં’, 

‘પરનતુ’ વગેરે અનીશ્ચયવાદી 

શબ્દો ન વાપરવાાં કેમ કે તેનાથી 
તમારી જમે સામા માણસને પણ 
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તકલીફ પડ ે છ.ે તેથી ત્વરીત 
નીણાય લઈ ‘હા’ કે ‘ના’નો ચોક્કસ 

જવાબ આપો. 
17 ઘડીયાળ પહેરો છો તો સામાને 

કદી ‘સવારે’, ‘બપોરે’ કે ‘સાાંજ’ે 
તેમ ન કહેવુાં; પણ ઘડીયાળનો 

ચોક્કસ સમય કહેવો. સવારે 7થી 
12નો કોઈ પણ સમયે કહેવાથી 
સામેવાળો માણસ રાહ જોયા કરે 

તેમ ન કરવુાં. 
18 પોતે વાહન ચલાવતી વેળા કદી 
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મોબાઈલ પર વાત ન કરવી કે 
વાહનચાલક સાથે ચાલુ વાહને 

ચચાા ન કરવી. 
19 સ્કુટર, કાર વગેરે વાહન ચલાવતા 

અગાઉ લાયસનસ, બ્રેક, પેટરોલ–
ડીઝલ, હેલમેટ, બેલ્ટ છ ેકે નહીં તે 

જોવુાં. 
20 રોજના અનદાજ મુજબ જ રાાંધવુાં, 

થોડુાં ઓછુાં ખવાય તો ચાલે; પણ 

કારમી મોંઘવારીમાાં વધુ રાાંધી 
બગાડ ન કરવો. 
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21 
 

વાણી ને પાણી ઓછામાાં ઓછા 
વાપરવાાં. 

22 કામ પુરુ થતાાં જ લાઈટ, પાંખો, 
એ.સી. બાંધ કરવા. 

23 ગરીબ કામવાળા, મજુરોને મજુરી 
પેટ ે પાાંચ–દસ રુપીયા વધુ 

આપવાથી આપણે કાંઈ ગરીબ ન 
થઈ જઈએ; પણ ગરીબ જરુર 
રાજી થાય. 

24 કામવાળા, મજુર, ટપાલી વગેરે 
આવે ત્યારે તેને ચા–પાણી કરાવી 
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ને રાજી રાખો. 
25 સવારે કે સાાંજ ેએક કલાક બાગમાાં 

જરુર ચાલવુાં જોઈએ. 

● 
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4 

 

`ધામીક–તરાંગી’ ગપગોળા 

પ્રતી યક્ષપ્રશ્નો 
અનુક્રમણીકા 

1.    ઈસુ ખ્રીસ્ત જીવન દરમીયાન 

અનેક લુલા–લાંગડાને ચાલતા 
કરતાાં, મહા ચમત્કારી હતાાં તો 

પોતાના વધસ્થાંભે લઈ જતાાં સવાને 
આાંધળા, અપાંગ કેમ ન કયાા? 

2.    ‘કુરાન’ની આયાતો જન્નતમાાંથી 
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પૃથ્વી પર ઉતરી તો શુાં જન્નતમાાં 
કાગળ–કલમ વગેરે હશે? 

3. શુાં સાગરમાાં કમળ ઉગે કે જનેા 
પર ઉભા રહી, લક્ષ્મીજી બન્ન ે

હાથમાાંથી સીક્કા વેરે?  
4. શુાં સાગરમાાં એવો વીશાળ, સાત 

ફેણવાળો શેષનાગ હોય કે જનેા 
પર સુઈ, વીશ્ણુજી લક્ષ્મીજી  પાસે 
પગ ચમ્પાવે? ને વળી તેની 

નાભીમાાંથી ઉગેલા  કમળ પર 
બ્રહ્મા બેસી શકે? 
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5. સરસ્વતીજીએ કયો જ્ઞાનગ્રનથ 
લખ્યો કે કઈ યુનીવસીટીના 

ડીગ્રીધારી હતા કે જથેી તેઓને 
વીદ્યાની દેવી કહેવાય? 

6. બારણા બનધ કરી નહાતા 
પાવાતીજીએ પુત્ર ગણેશને દરવાજ ે

ચોકી કરવા બેસાડ્યો, પોતાના જ 
પુત્રને ન ઓળખી શકેલા 
શાંકરજીએ તેનુાં માથુાં કાપી નાખ્યુાં, 

ત્યારે પ્રશ્ન થાય કે પોતાના જ 
પુત્રને ન ઓળખી શકેલા શાંકરજી 
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શુાં આદશા પીતા કહેવાય? વળી, 
વગર વાાંકે સાચી ફરજ બજાવતાાં 

પુત્રનુાં માથુાં કાપી નાખવુાં તે 
દેવકાયા ગણાય? ઓળખાણ થયા 

પછી ગણેશનુાં જ કાપેલુાં માથુાં ધડ 
પર ચોંટાડી દેવાને બદલે નીદોષ 

હાથીનુાં માથુાં કાપી, નીદોષ 
પ્રાણીનો વધ કરવો તે કુકમા ન 
ગણાય? 

7. પોતાની જ રુપાળી પુત્રી પર 
આશક્ત થઈ દોડતા બ્રહ્મા શુાં 
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વીકૃત કામી ન ગણાય? 
રાજસ્થાન, પુષ્કરમાાં વળી તેમનુાં 

મનદીર શા માટ?ે 
8. વગર વાાંકે વનમાાં ઝાડ પાછળ 

છુપાઈને નીદોષ વાલીનો વધ કયો 
અને રાજા થયા પછી તપકતાા 

શમ્બુકનો વધ કરનાર રામ શુાં દેવ 
કે ભગવાન ગણાય? 

9. પોતે મહાચમત્કારી સવાશક્તીમાન 

હોવા છતાાં અઢાર અક્ષૌહણી 
યુવાનો, ઘોડા, હાથી વગેરેનો માથે 

https://govindmaru.com/


હ ું                                        https://govindmaru.com                                           27 

 

રહીને વીનાશ કરવામાાં સહાયક 
કૃષ્ણ પણ ભગવાન ગણાય? 

10. એક સ્ત્રી સીતાજીને છોડાવવા 
અશક્ત હનુમાન આખી સમૃદ્ધ 
લાંકા બાળી નીદોષ પ્રજાજનોન ે
જીવતા બાળે તે કયુાં કૃત્ય 
કહેવાય? 

11. સાંજીવનીના એક છોડને ન 
ઓળખી, આખો પવાત ઉંચકી 
લાવનાર હનુમાન શુાં બુદ્ધીમતાાં 
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વરીષ્ઠમ્ અથાાત્ બુદ્ધીમાનોમાાં 
શે્રષ્ઠ ગણાય ખરાાં? 

12. વાનરો અને વીભીષણની મદદને 

કારણે લાંકા પર વીજય પ્રાપ્ત 
કરનાર રામ શુાં ચમત્કારી પ્રભુ 

ગણાય? 
13. એકાદ અપ્સરાને સ્નાન કરતી 

જોતાાં જ જ ે વૃધ્ધ ઋષીઓનુાં 

હજારો વષાનુાં તપ, બ્રહ્મચયા નાસી 
જાય ને હોડીમાાં કે પડીયામાાં જનેુાં 

વીયાપાત થાય તેવાાંને શુાં 
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મહાઋષી, તપસ્વી ગણાય કે 
તકસાધુ ગણાય? 

14. રામકૃષ્ણ પરમહાંસની સાથે સદા 
ફરતાાં શીષ્યોને પણ તેમની જમે 

સમાધી લાગી જતી ને સૌ બેભાન 
બની ને પડી જતાાં તો સ્વામી 

વીવેકાનાંદ કેમ પડી ન જતાાં? 
15. ઈંદીરાજી વગેરેના ગુરુ કુખ્યાત 

ચનદ્રાસ્વામી વીશ્વના એક 

નમ્બરના શસ્ત્રસોદાગર અદનાન 
ખસ્તોગી સાથે શા માટ ેઆજીવન 
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દોસ્તી રાખતાાં? 
16. રામાયણ ને ભાગવતના કથાકાર–

બાપુઓ ક્યાાં, કેવી મહેનત કરી, 
પરસેવો પાડી કમાય છ ેકે એ.સી. 

બાંગલા, મોટર, વીમાનમાાં મહાલે 
છ?ે આ લોકો કઈ અને કેવી 

કમાણી ખાય છ?ે 
17. મસ્જીદોમાાં આતાંકવાદીઓ છુપાઈ 

જાય ને શસ્ત્રો સનતાડી વીનાશ વેરે 

તે શુાં ખુદાનુાં પાકધામ ગણાય? 

18. મહાન તત્ત્વજ્ઞ નીત્શે કહે છ ે કે 
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‘ઈશ્વર મરી ગયો છ’ે. હુાં  કહીશ 
કે જ ેહતો જ નહીં, છ ેજ નહીં 
તે મરે ક્યાાંથી? 

19. મીત્રો, તમને જ મહાપ્રશ્ન કે 
અત્યારથી જ પુણા નાસ્તીક, 
વીવેકપાંથી, વૈજ્ઞાનીક દૃષ્ટીવાળા 
સૌ આગ્રહોથી મુક્ત મૌલીક ને 
માત્ર માનવતાવાદી બનીને તેમ 
જ જાતનુાં, સ્વજનોનુાં, રાષ્ટ રનુાં 
કલ્યાણ, વીકાસ, પ્રગતી, સમૃદ્ધી 
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ને સવાાંગ સુનદર સમ્પુણા સુખ 
આનનદી મહાન જીવન નહીં 
જીવો? તમે જ કહો. 

 

● 
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5 

 

ફાધર, નન, બાવા–બાપુઓ,  
મુલ્લા–મૌલવીઓનો  

ઉજળો ડે ઍનડ બ્લેક નાઈટ 
અનુક્રમણીકા 

1.    દીવસે રામાનનદ, રાત્રે કામાનનદ. 
2.    દીવસે ગુરુ, રાત્રે વરુ. 
3. દીવસે પરમપુજનીય, રાત્રે 

પરમકામનીય. 
4.    દીવસે યોગી, રાત્રે ભોગી. 
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5. દીવસે સાધુ, રાત્રે તકસાધુ. 
6. દીવસે યોગાનનદ, રાત્રે ભોગાનનદ. 

7. દીવસે ગાંગાજળ, રાત્રે મદીરાજળ. 
8. દીવસે ફાધર, રાત્રે ચીટર. 

9.    દીવસે મુલ્લા, રાત્રે રસગુલ્લા. 
10. દીવસે માળા, રાત્રે બાળા 

 

● 
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6 

બાવાઓની મોડસ ઓપરેનડી 
અનુક્રમણીકા 

1.    અમારા સમ્પ્રદાયમાાં તો ડૉક્ટર, 
વકીલ, ઈજનેર પણ સાધુ બને છ ે

એવા કુ–પ્રચારથી ભોળી જનતાના 
શીક્ષીતોને ભરમાવવા. 

2.    સૃષ્ટી સમ્મત કે વીરુદ્ધ કુકમા કરતાાં 
વીડીયોમાાં રાંગેહાથ પકડાઈ જાય 
ત્યારે ‘આ તો અમારા સમ્પ્રદાય 

વીરુદ્ધ મીડીયાનુાં આક્રમણ છ’ે કે 
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‘આ તો વીરોધી સમ્પ્રદાયનો કુ–
પ્રચાર છ’ે કે ‘આ તો સનાતન 

ધમાને બદનામ કરવાનુાં વીદેશી 
કાવતરુાં  છ’ે કે ઝેર તો મીરા ને 

શાંકરે પણ પીવા પડલેા, અમારી 
દૃઢભક્તીની કસોટી થાય છ’ે વગેરે 

બકવાસ કરી છટકી જવુાં ને 
મતભુખી, સાં.પ્ર.ના ધનીકોથી 
ગભરાતી કહેવાતી લોકશાહી 

સરકારો તેને છાવરે પણ લોકો બધુાં 
જાણે છ.ે 
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3. કહેવુાં કે, મન ે ભગવાન ન માનો. 
મારા ફોટાની પુજા ન કરો. મને પગે 

લાગી આરતી ન ઉતારો; પણ 
ખાનગીમાાં ભક્તાણીઓને આમ જ 

કરવા પ્રેરવી. અનધશ્રદ્ધા, બાવા–
બાપુની પુજાને ભક્તનો સૌથી વધુ 

ઈજારો ધમાાંધ સ્ત્રીઓનો જ હોય 
છ.ે 

4. કરોડોની બે–નમ્બરી આવકમાાંથી 
વધુ કમાવા માટ ે પોતાના જ પુવા 
કુટમુ્બીઓનુાં ટરસ્ટ બનાવી, 
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સમાજસેવાન ે નામે (1) શાળા–
કૉલેજ શરુ કરવી. (2) દવાખાના, 
હૉસ્પીટલ શરુ કરવી. (3) મામુલી 
ખચે વીદ્યાથીઓને અભ્યાસ 
સામગ્રી આપવી. (4) ડૉક્ટરોની 
મફ્ત સેવા લઈ ‘સવારોગ નીદાન 
કેમ્પ’ કે ‘નેત્રદાન કેમ્પ’ વગેરે 
યોજી સસ્તી પ્રસીદ્ધી પામી, 
એરણની ચોરી ને સોઈનુાં દાન 
કરવુાં. (5) પોતાના સપ્તાહ કે 
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પ્રવચન સ્થળે પોતાના નામના 
લૉકેટ, તાવીઝ, કીચેન, ફોટા, 
પુસ્તીકાઓ વગેરે વેચવા.       
(6) વારાંવાર ધમાપ્રચારના બહાને 
વીદેશ પ્રવાસ કરી, પોતાના 
ચમચાઓ, ભક્તોને જલસા કરાવી 
ડૉલર ઉસેટવા કેમ કે ધમાાધ બુઢ્ઢા 
ત્યાાં પણ છ.ે (7) પોતાના 
સમ્પ્રદાયના નાના–મોટા સામયીકો, 
પેમ્પ્લેટ, બ્રોચર, સીડી, ડીવીડી 
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વગેરે દ્વારા ઝડપી પ્રચાર કરવો. 
આ બધા જ આજના શ્રીશ્રીશ્રી 
સુયાશાંકરો, નીરાશારામો, અસત્ય 
સાાંઈ, માતાજીઓ, દીદીજીઓ 
વગેરે આવાજ કારસ્તાનો કરે છ.ે 
આજ ે ઝડપી યુગમાાં તેઓ આવા 
હથકાંડાથી રાતોરાત પ્રખ્યાત થાય 
છ.ે 

● 
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7 

હવે તો જાગો અને  

બાવાઓને કહો ભાગો  
અનુક્રમણીકા 

વીર નમાદ અને કરસનદાસ 
મુળજી જ ે વૈષ્ણવબાવાની ભયાંકર 
કામલીલા વીરુદ્ધ પત્રીકા છપાવી, 
મુમ્બઈની નામદાર કોટામાાં ‘મહારાજ 
બદનક્ષી’ કેસ જીતેલા ત્યારથી 
આજસુધી ધીરેનદ્ર બ્રહ્મચારી, 
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ચનદ્રાસ્વામી, કેશવાનનદ,  દીલ્હીના 
ઈચ્છાધારી બાબા કે કણાાટકના 
નીત્યાનનદ જવેા કાંઈ કેટલાઓ મારા 
તમારા પૈસે જ વભૈવ, વીલાસ ને 
કામાનનદ માણ્યો અને માણી રહ્યા છ;ે 
છતાાં પ્રભુસમા પુજાય છ.ે આપણે નહીં 
જાગીએ તો આ કુ–ગુરુઓ હજી પણ 
ધોળા દીવસે લુટશે. સૌ હવે તો જાગો 
અને બાવાઓને કહો ‘ભાગો’. 

● 
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8 

અમારાાં પ્રકાશનો 

અનુક્રમણીકા 

નવી દૃષ્ટી, નવા વીચાર, નવુાં ચીનતન માણવા 
ઈચ્છતા વાચક બીરાદરો માટ ે ‘મણી મારુ પ્રકાશન’ 
ઈ.બુક્સનુાં પ્રકાશન કરે છ.ે અમારી પ્રત્યેક ઈ.બુક્સ 
ની:શુલ્ક વહેંચવામાાં આવે છ.ે તા. 03 માચા, 2021 
સુધીમાાં અમે નીચે મુજબની 42 ઈ.બુક્સનુાં પ્રકાશન 
કયુાં છ.ે 

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

2 શ્રી. દીનેશ પાાંચાલના 25 લેખોની 
‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બુક’ – 02 (પાનાાં : 108) 
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3 શ્રી. મુરજી ગડાના 25 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ 
‘ઈ.બુક’ – 03 (પાનાાં : 127; મુલ્ય : મફત) 

4 પ્રા. રમણ પાઠક (વાચસ્પતી)ના 37 લેખોની 

‘ઈ.બુક’ – ‘વીવેક–વલ્લભ’ (પાનાાં : 190) 

5 પ્રા. રમણ પાઠક (વાચસ્પતી)ના 18 વીષયો 
પર લખેલ ચીનતનાત્મક લેખોમાાંથી તારવી 
કાઢલે 206 રૅશનલ મુદ્દાઓનો ગ્રાંથ 
‘વીવેકવીજય’ની ‘ઈ.બુક’ (પાનાાં : 131) 

6 શીક્ષણવીદ્ ડૉ. શશીકાાંત શાહની ‘ઈ.બુક’ 
‘આનનદની ખોજ’ (પાનાાં : 53; મુલ્ય : મફત) 

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

8 શ્રી. રોહીત શાહના 25 લેખોની 
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‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 04 ‘અધ્યાત્મના 
આટાપાટા’ (પાનાાં: 111; મુલ્ય : મફત) 

9 શીક્ષણવીદ્ ડૉ. શશીકાાંત શાહની ‘ઈ.બુક’ 

‘આનનદનુાં આકાશ’ (પાનાાં : 116; મફત) 

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

11 આયાસમાજી શ્રી. નાથુભાઈ ડોડીયાની 
‘ઈ.બુક’ ‘દુ:ખનીવારણના ભ્રામક ઉપાયો’ 
(પાનાાં : 26; મુલ્ય : મફત) 

12 શ્રી. એન. વી. ચાવડાના 14 લેખોની 

‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બુક’ – 05 ‘ચાવાાક દશાન’ 
(પાનાાં : 96; મુલ્ય : મફત) 

13 શ્રી. દીનેશ પાાંચાલના લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ 
– ‘ઈ.બુક’ – 06 ‘સત્યસનદુક’ (પાનાાં : 110) 
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14 શીક્ષણવીદ્ ડૉ. શશીકાાંત શાહની ‘ઈ.બુક’ 
‘સમ્બનધમીમાાંસા’ (પાનાાં : 83; મુલ્ય : મફત) 

15 શીક્ષણવીદ્ ડૉ. શશીકાાંત શાહની ‘ઈ.બુક’ 

‘જીનદગી કઈ રીતે જીવશો?’ (પાનાાં : 75) 

16 શ્રી. વલ્લભ ઈટાલીયાના 10 લેખોની 
‘અભીવ્યક્તી’ –‘ઈ.બુક’– 07 ‘વીચારયાત્રા’ 
(પાનાાં : 84; મુલ્ય : મફત) 

17 શ્રી. બી.એમ. દવેના લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ – 
‘ઈ.બુક’–08 ‘ભ્રમ ભાાંગ્યા પછી..’ (પાનાાં : 90) 

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

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

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

21 શ્રી. દીનેશ પાાંચાલના 12 લેખોની 

‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બુક’–12 ‘રૅશનાલીઝમનો 
ઘાંટનાદ–3’ (પાનાાં : 122; મુલ્ય : મફત) 

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

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

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

26 ડૉ. બી. એ. પરીખના 12 લેખોની 
‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બુક’–14 ‘મનત્ર–યનત્ર–
તનત્રનુાં અવીજ્ઞાન’ (પાનાાં : 101; મફત) 

27 રૅશનાલીસ્ટ ગોવીનદ મારુ સમ્પાદીત 
‘અાંગદાન’ અાંગેના 11 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ 
‘ઈ.બુક’ – 15 ‘અાંગદાનથી નવજીવન’ (પાનાાં 
: 102; મુલ્ય : મફત)  

28 શ્રી વીક્રમ દલાલના 10 લેખોની 
‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બુક’ – 16 ‘રૅશનાલીસ્ટની 
દૃષ્ટીએ ગીતાનો સાંદેશ’ (પાનાાં : 81; મફત) 

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

30 સુશ્રી. રચના નાગરીક સમ્પાદીત અને     

પ્રા. રમણ પાઠકના 19 ‘વીચારલેખોની 
‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બુક’ – 17 ‘આચારી સબ 
જગ મીલા’ (પાનાાં : 165; મુલ્ય : મફત) 

31 સુશ્રી. રચના નાગરીકના 07 કાંઠીમુક્ત 
વીચારલેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બુક’ – 18 
‘બૈઠ પથ્થર કી નાવ’ (પાનાાં : 167; મફત) 

32 પ્રા. રમણ પાઠક (વાચસ્પતી)ના 12 લેખોની 
‘અભીવ્યક્તી’  ‘ઈ.બુક’ – 19 ‘સ્વગા ધરતી 
પર છ’ે (પાનાાં : 170; મુલ્ય : મફત) 

33 લેખક શ્રી. દીનેશ પાાંચાલે સુપ્રસીદ્ધ અભીનેતા 
અને રૅશનાલીસ્ટ નરેનદ્ર મસરાણીનો લીધેલ 
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ઈનટરવ્યુની ‘ઈ.બુક’ ‘અભીનેતા નરેનદ્ર 
મસરાણી’ (પાનાાં : 89; મુલ્ય : મફત) 

34 પ્રા. સુયાકાનત શાહના 11 લેખોની 

‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બુક’ – 20 ‘આપણો માાંદો 
સમાજ’ (પાનાાં : 210; મુલ્ય : મફત) 

35 ‘વાસ્તુશાસ્ત્ર અને ફેંગશુઈ’ અાંગેના 12 
લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બુક’ – 21 
‘વાસ્તુશાસ્ત્ર : વીજ્ઞાન કે અવીજ્ઞાન’ (પાનાાં : 
110; મુલ્ય : મફત) 

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

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

38 માનવતાવાદને મજબુત કરવા અાંગે         
શ્રી. ઈનદુકુમાર જાની સમ્પાદીત 25 લેખોની 

‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બુક’ – 24 ‘રૅશનાલીઝમ : 
નવલાાં મુક્તીનાાં ગાન...’ (પાનાાં : 262; મફત) 

39 સુશ્રી. વષાા પાઠકના 12 લેખોની 
‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બુક’ – 25 ‘આપણી વાત’ 
(પાનાાં : 119; મુલ્ય : મફત) 

40 શ્રી. મુરજી ગડાના ચીનતનાત્મક 13 લેખોની 
‘ઈ.બુક’ ‘વીચારવા જવેી વાતો’ (પાનાાં : 
230; મુલ્ય : મફત) 

41 શ્રી. મુરજી ગડાના ચીનતનાત્મક 13 લેખોની 
‘ઈ.બુક’ ‘માનયતાની બીજી બાજુ’ (પાનાાં : 
263; મુલ્ય : મફત) 
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42 પ્રા. જ.ે પી. મહેતાની રૅશનલ પુસ્તીકાની 
‘ઈ.બુક’ ‘હુાં ’ (પાનાાં : 52; મુલ્ય : મફત) 

મણી મારુ  
●‘ઈ.બુક’ પ્રકાશક● 

405, સરગમ એપાટામનેટ,  
નવસારી કૃષી યુનીવસીટી સામે, 

વીજલપોર. નવસારી.  
પોસ્ટ : એરુ એ. સી. – 396 450  

સેલફોન : 9537 88 00 66  
ઈ.મેલ : govindmaru@gmail.com 

♦ 
અનુક્રમણીકા 
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