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અનુક્રમણીકા 

વાચકમીત્રો પોતાની પસન્દગીના લેખ પર ક્લીક કરતાં જ, 
તે લેખનું પાનું ખુલશે. એ જ પ્રમાણે દરેક લેખમાં જ ેત ે‘લેખના 
શીષટક’ની નીચે જમણી બાજુએ લખવામાં આવેલ ‘અનુક્રમણીકા’ 
શબ્દ પર ક્લીક કરતાં જ, અનુક્રમણીકાનું આ પાનું ખુલશે. આ 
સુવીધાનો લાભ લેવા વાચકમીત્રોને વીનન્તી છ.ે 

 

I In Memoriam ● કોશા ગડા ● 07 

1 કુદરત એટલે શું? ● 16 8 દીશાઓ અન ેપરીમાણ ● 130 
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5 તાપમાન ● 72 12 લોણારનો ઉલ્કાકંુડ ● 214 
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● 
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I 

In Memoriam 
અનુક્રમણીકા 

 
Murji Ganshi Gada 

September 2, 1944 – March 24, 2021 

Loving husband, father, brother, son 

Many of you knew my father as 

a great thinker, a kind and gentle 

personality and an all around great 

person. That he was, and so much 

more. To all of his friends and 

connections in the community, I 

wanted to offer a perspective on 

him through my lens as his 

daughter. 
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It is impossible to capture 

everything about him on a sheet of 

paper but as I must I will boil it 

down to his essence – my most 

favorite attributes about him in no 

particular order: 

1) A great life story:  
I often reflect on what he 

accomplished in his life, from 

moving to a foreign land with 

nothing more than eight dollars in 

his pocket and earning his own 

way, providing so well for us and 

changing the trajectory of his life 

and ours. He also helped so many 

people at every stage of his life, 

from tutoring other students in his 

school and college years, to lending 

http://govindmaru.com/


કુદરતને સમજીય ે                        http://govindmaru.com                        9 

 

capital to countless people looking 

to start businesses or who may have 

fallen on tough times. He showed 

grit and strength through hardships 

few others know, such as losing his 

own mother at a young age. His life 

is a shining example of moving 

forward with compassion, grit and a 

matter-of-fact attitude towards 

understanding the world and navi-
gating it with aplomb. 
2) A generous and compassionate 

person… a true gentleman to the 

core:  
Dad was always so considerate 

of others, no matter what his own 

conditions or circumstances at any 

given time may have been. He and 
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my mother always ensured to 

NEVER pass their problems or 

burdens on to me but to the 

contrary ALWAYS absorbed mine. 

Though we lived geographically 

apart for many years, I always 

knew I had him at the other end of a 

phone line – a voice of reason and 

unconditional love, supporting and 

cheering me every step of the way 

as I continued my own journey 

through life.  
3) A natural teacher: 

After spending over two 

decades as a high-level engineer in 

America, Dad stumbled upon a 

second career of sorts in retirement 

as a writer. Through his series of 
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award-winning published articles 

and books he was able to reach so 

many people through thought-

provoking, compelling writing on a 

range of subjects from astronomy to 

philosophy. I am so proud of him 

for these accomplishments. His 

biggest skill was perhaps his ability 

to synthesize complex subjects into 

logical and digestible writings, 

making them accessible to so many 

people. He was also an esteemed 

problem solver, mediator and 

advisor to so many people in the 

community, bringing his legendary 

problem solving skills to help 

people navigate family conflicts, 

prepare wills, think about financial 

planning and investment strategies 
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and so much more. He also saved 

me from almost failing high school 

physics because I didn’t have a 

good school teacher/didn’t like the 

system – upon realizing this he took 

matters into his own hands and 

taught me the entire year’s subject 

matter in one month, leading me to 

a very strong result and establishing 

a foundation for the higher 

education I would later pursue.  

That is one of my favorite and most 

cherished memories of him, one 

that will stay with me forever. 
4) A great thinker: 

True intellectuals are rare and 

you are one of them.  I’m always in 

awe of how he was able to question 
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the orthodoxy or the prevailing 

wisdom throughout his life. His 

openness to challenger arguments 

and counterpoints further equipped 

him in developing original ideas in 

a way few others can.  The consu-

mmate critical thinker, I credit him 

for my own “brainpower” which is 

one of the key ingredients of my 

own successes, as well as that of 

my brother and my two young 

children.  His mind and its outputs 

over the years are a true inspiration 

to me for various pursuits of my 

own. 

5) A high trust person:  

Not only wad Dad an extremely 

trustworthy person with the 

reputation to go with it but he had a 
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natural instinct to always assume 

the best in others first, to trust them 

and give them a chance even if they 

haven’t always deserved it. This is 

one of his highest virtues and one I 

am proud of perhaps most of 

all. Most of all, he trusted me 

unequivocally throughout my life, 

from nurturing me in the early 

years to letting me return to 

America and make my way there, 

something I am grateful for every 

single day. The results of my own 

life are borne directly out of the 

trust he placed in me all those years 

ago for which I am to him forever 

indebted. I have tried to live my life 

every day in a manner that I hoped 

made them proud and I will 
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continue to do that for the rest of 

my life.  

You will be missed more than 

words can explain.   

I love you, Dad. Forever and 

always. 
 

 

Kosha Gada 

Loving Daughter 

March 26, 2021 

 
● 
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1 

કુદરત એટલે શું? 
અનુક્રમણીકા 

સાવ સાદી ભાષામાં કહેવું હોય તો, 
આપણી આસપાસ જ ે પણ કંઈ દેખાય 
છ ેએમાંથી જ ેમાનવસજીટત નથી તે બધંુ 
કુદરતી છ.ે આપણા જીવનમાં કુદરતી 
કેટલંુ છ ે અને માનવસજીટત કેટલંુ છ ે
એની વાત કરીએ તે પહેલાં કુદરત વીશે 
વધુ જાણવંુ જરુરી છ.ે અહીં કુદરત 
એટલે ભૌતીક જગતની ચચાટ કરવામાં 
આવી છ.ે અતીભૌતીક (Metaphysical) 
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એટલે ભૌતીક ન હોય એવા આધ્યાત્કમીક 

જગતની ચચાટ કરવામાં આવી નથી. 

કુદરતને આપણે ઓછામાં ઓછા 
ચાર સ્વરુપે તો જાણીએ અને અનુભવીએ 
છીએ. પહેલું સ્વરુપ પદાથટનું છ.ે એમાંથી 

ઘણં આપણને દેખાય છ ેઅને ઘણં દેખાતું 
નથી; ન દખેાવાનું કારણ આપણી 

દૃષ્ટીમયાટદા છ.ે અતી સુક્ષ્મ હોય કે અતી 
દુર હોય તે પદાથટ આપણી દૃષ્ટીમયાટદાની 

બહાર હોવાથી આપણા માટ ે તે અદૃશ્ય 
બની જાય છ.ે જો કે નવા શોધાયેલા યન્ત્રો 
વડ ેઘણી અદૃશ્ય વસ્તુઓ હવે દૃશ્ય બની 
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રહી છ;ે છતાં ઘણી વસ્તુઓ આપણા માટ ે
હજી પણ અદૃશ્ય છ.ે બીજુ ંસ્વરુપ ઉજાટનું 

છ.ે એમાંથી એક પ્રકાશ દૃશ્ય છ.ે જ્યારે 
ગરમી, અવાજ, વીજ–ચુમ્બકીય વગેરે 

ઉજાટના બીજા સ્વરુપ છ ે જ ે દૃશ્ય નથી; 
પણ અનુભવી શકાય છ.ે જનસામાન્યમાં 

ઓછા જાણીતા કુદરતના બીજા સ્વરુપો 
છ ેપદાથો અને ઉજાટના ગુણધમટ, કુદરતના 
નીયમો, એને લીધે સજાટતા બળ વગેરે. 

આ બધું ભૌતીક જગત છ.ે આ સીવાય 
હજી થોડા કુદરતી તત્ત્વો અને શક્તીઓ 

છ ેએમાં આપણે અત્કયારે ન જઈએ. 
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ભારતમાં ઘર કરી ગયેલી બેહદ 
અન્ધશ્રદદ્ધા પાછળનું મુખય કારણ વૈજ્ઞાનીક 

માહીતી અને એને લીધે આવતી વૈજ્ઞાનીક 
વીચારસરણીનો અભાવ છ.ે વીજ્ઞાન એ 

કુદરતને, એમાં નીયમીત, અવારનવાર 
તેમ જ કવચીત બનતી કુદરતી 

ઘટનાઓને તમે જ એમની પાછળના 
કારણોને, એની શક્તીને, એના અનાદરના 
પરીણામોને સમજવાનું શાસ્ત્ર છ.ે એ બધું 

જ્યારે બરાબર સમજાઈને મગજમાં 
ઉતરવા લાગે છ ે ત્કયારે આપણામાં 

વૈજ્ઞાનીક અભીગમ આવ્યો એમ કહેવાય. 
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એવંુ જ્યારે થાય ત્કયારે અન્ધશ્રદદ્ધા 
આપોઆપ ઓછી થતી જાય છ ે અને 

આપણી આસપાસની ભૌતીક દુનીયા 
સાચે જ કેવી છ,ે શું છ ે વગેરે સમજાવા 

લાગે છ.ે એનું સૌથી પહેલું એક શુભ 
પરીણામ એ આવે છ ે કે દૈવી શક્તીઓ 

ધરાવવાના દાવા કરતા લેભાગુઓથી 
આવી વ્યક્તી પોતાને બચાવી શકે છ.ે 

પ્રાચીન અને મધ્યયુગમાં આ ભૌતીક 

જગત વીશે બહુ ઓછી જાણકારી હતી. 
જ ેનરી આંખે દેખાતું હતું તેના પરથી જ ે

દેખાતું નહોતું એના વીશે જાતજાતની, 
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સાચી ઓછી અને ખોટી વધુ એવી 
કલ્પનાઓ કરવામાં આવી હતી. બ્રહ્ાંડની 

વીશાળતાનો ખયાલ ન હોવાથી એ બધી 
કલ્પનાઓ માણસની ત્કયારની સમજ 

પુરતી મયાટદીત હતી. વીજ્ઞાનના વીકાસ 
પછી આ બધું બદલવા લાગયું છ.ે ખાસ 

કરીને છલે્લા સો વરસમાં ભૌતીક જગત 
વીશે ઘણં વધારે જાણવા મળંુ્ છ.ે એમાંનો 
એક નાનો અશં અતે્ર રજુ કયો છ.ે  

આપણે જવેી રીતે મહાપુરુષોના જન્મ 
દીવસ ઉજવીએ છીએ; પણ એમના કાયટ 

અને ઉપદેશ વીશે જાણવાની ખાસ ઈચ્છા 
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રાખતા નથી એવી જ કંઈક કુદરતની 
જાણકારી વીશે માનવ સમુદાયની વૃત્તી 

રહેલી હતી. થોડા વષો પહેલાં ‘ઈશ્વરીય 
કણ’ (God Particle)ના અયોગય નામે 

ઓળખાયેલ, બ્રહ્ાંડની ઉત્કપત્તી સાથે 
સંકળાયેલ, ‘હીગઝ બોઝોન કણ’નું 

અસ્તીત્કવ વીજ્ઞાનીઓને હાથ લાગયંુ ત્કયારે 
ટુકં સમય માટ ે પ્રસાર માધ્યમો તેમ જ 
જનસામાન્યમાં એ ચચાટનો વીષય બની 

ગયો હતો. આ સાથે લોકોને બ્રહ્ાંડ વીશે 
વધુ જાણવાની ઈચ્છા જાગી હશે એ 

અનુમાને એની ભવ્યતા, વીશાળતા અન ે
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વીવીધતાની આછી પાતળી માહીતી 
આપતા આ પુસ્તીકાના કેટલાક લેખો વડ ે

વાચકોની કલ્પનાને બ્રહ્ાંડની સફરે લઈ 
જવાની કોશીશ છ.ે 

તે ઉપરાંત જનસામાન્યને લાગુ 
પડતી, બધા દ્વારા અનુભવાતી એવી 
થોડી કુદરતી રચનાઓને અને 
ઘટનાઓને પણ સમજાવવાની કોશીશ 
કરી છ.ે આ બધી તો શરુઆત માત્ર છ.ે 
કુદરતમાં એટલંુ બધંુ સમાયેલંુ છ ે કે 
કોઈને એની વીશાળતાનો સમ્પુણટ ખયાલ 
નથી. 

http://govindmaru.com/


કુદરતને સમજીય ે                        http://govindmaru.com                        24 

 

વાંચકો દરેક પ્રકારના હોય છ.ે કોઈ 
ઓછા ભણેલા હોય, તો કોઈ ઘણં ભણેલા 

વીદ્વાન હોય. ઓછુ ં ભણેલાને કેટલીક 
વાતો સમજવી અઘરી લાગશે, જ્યારે જ ે

તે વીષયના વીદ્વાનને એ બાબતો જાણતા 
હોવાથી વાંચવામાં રસ ન પડ ેએટલે આ 

પુસ્તીકામાં વીવીધ પ્રકારના લેખ સમાવી 
બધા પ્રકારના વાંચકોને કંઈક વધુ જાણવા 
મળે અને કોઈ નીરાશ ન થાય એવી 

કોશીશ કરી છ.ે 

નોંધ : આ પુસ્તીકામાં સમાયેલ 
બધા લેખ છલે્લા સાત વષટ 
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દરમીયાન કેટલાક સામાયીક અન ે
‘અભીવ્યક્તી’ બ્લૉગ પર એક યા 
બીજા નામે પ્રકાશીત થયેલા છ.ે  
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2 

જીવનધારક પૃથ્વી 
અનુક્રમણીકા 

આપણં સમસ્ત અસ્તીત્કવ પૃથ્વી અને 
સુયટને આભારી છ.ે મોટાભાગના લોકોને 

પૃથ્વી વીશે સારી એવી સમજ છ;ે છતાં 
પાછળના પ્રકરણો સાથે એનો સન્દભટ 
આવતો હોવાથી એના વીશે થોડી જરુરી 

માહીતી, ખાસ કરીને થોડા આંકડાઓ 
સાથે, અહીં રજુ કરી છ.ે 

હજી પણ પૃથ્વી સપાટ હોવાનું માનતા 
એક નાના વગટ સીવાય બધા એટલું તો 

જાણે છ ે કે પૃથ્વી એક વીશાળ ગોળો છ.ે 
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પૃથ્વીનો વ્યાસ 12,756 કીલોમીટરનો છ;ે 
એની સપાટી પર 71 ટકા ભાગમાં દરીયો 

અને બાકીના માત્ર 29 ટકા ભાગમાં 
જમીન છ.ે જમીન પરના રણપ્રદેશ, 

બરફીલાપ્રદેશ, પવટતમાળાઓ, ગાઢ 
જગંલો વગેરે બાદ કરીએ તો માનવ 

રહેઠાણ અને ખેતી માટનેો વીસ્તાર હજી 
નાનો થઈ જાય છ.ે 

પૃથ્વીની વીશાળતાનો સાચો ખયાલ 

એનો વ્યાસ જાણવા માત્રથી ન આવે. એને 
બીજી રીતે જાણીએ. આપણે દરીયાની 

વચ્ચે વહાણ પર ઉભા રહી દુર જોવાની 
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કોશીશ કરીએ તો આપણને બધી બાજુએ 
વતુટળાકાર દરીયો દેખાશે. આપણે વધુમાં 

વધુ 10 કીલોમીટર દુર સુધી જોઈ શકશું. 
દરીયાની સપાટીથી જમે વધુ ઉપર જઈએ 

તેમ વધુ દુરનું દેખાય. એટલે કે પૃથ્વીની 
વધુ સપાટી જોઈ શકાય છ.ે એ આપણી 

દૃષ્ટીમયટદાને કારણે નહીં; પણ ગોળ 
પૃથ્વીની સપાટી વળેલી હોવાને કારણે છ.ે 
પૃથ્વીની સપાટીથી 40,000 કીલોમીટર 

દુરથી જોઈએ તોયે તે પૃથ્વીના વ્યાસ 
જવેડુ ં વતુટળ નહીં હોય. 50 ટકાન ેબદલે 

આશરે 47-48 ટકા જટેલી જ સપાટી 
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એકસાથે જોઈ શકાશે. આપણી આંખો એક 
બીંદુ જવેી છ.ે કોઈ પણ વીશાળ ગોળાની 50 
ટકા સપાટી એક બીંદુથી જોઈ શકાય નહીં.  

હવામાન પર નજર રાખતા માનવસજીટત 
ઉપગ્રહને એક ચોક્કસ પ્રદેશ પર સ્થીર 
રાખવાનો હોય છ ે એટલે એને પૃથ્વીના 
ભ્રમણની ઝડપે ફરવંુ જરુરી છ.ે એટલા માટ ે
હવામાનના ઉપગ્રહને 35,780 કીલોમીટર 
ઉંચાઈએ લઈ જઈને ‘તરતો/ફરતો’ મુકાય 
છ.ે સાથે સાથે તે પૃથ્વીની સપાટીના મહત્તમ 
ભાગને પણ આવરી લે છ.ે 

આપણા જીવન માટ ે ખુબ અગત્કયના 
એવા પૃથ્વી પરના થોડાક પ્રકૃતીના તત્ત્વો 
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અને પ્રક્રીયાઓને તપાસીએ. પૃથ્વી પરની 
સૌથી મોટી કુદરતી ફેક્ટરી છ ે સુયટની 

ગરમી દ્વારા દરીયાના પાણીની બનતી 
વરાળ. એ વરાળ વરસાદ રુપે જમીન પર 

વરસી, ઘાસથી શરુ કરી માણસ સુધી 
બધાને જીવન બકે્ષ છ.ે બીજી મોટી ફેક્ટરી 

છ ેજગંલો, જ ેપ્રાણીઓ માટ ેઅતી જરુરી 
ઑક્સીજન બનાવીને આપણં જીવન 
શક્ય બનાવે છ.ે એ જ રીતે બીજમાંથી 

ઉગતા છોડ વગેરે બધી જ આપણી 
પાયાની જરુરીયાતો પ્રકૃતીની આવી 

સ્વયંસંચાલીત ફેક્ટરીઓમાં થતી 
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ક્રીયાઓથી પુરી થાય છ.ે એમના વગર 
આપણં અસ્તીત્કવ શક્ય નથી. એટલે જ 

પૃથ્વીને અત્રે જીવનધારક કહી છ.ે  
પોતાના ચોક્કસ નીયમો પ્રમાણે સતત 

ચાલતી આ કુદરતી ફેક્ટરીઓ ચલાવે છ ે
સુયટના પ્રકાશ અને ગરમી. આપણને મળે 

છ ે એના કરતાં થોડી વધારે કે થોડી 
ઓછી ગરમી મળતી હોત, તો પૃથ્વી પર 
આજ ેછ ેએવી જીવસૃષ્ટી સજાટઈ ન હોત. 

તે ઉપરાંત પ્રવાહી રુપે મળતું પાણી છ,ે જ ે
સુયટથી ચોક્કસ અંતરે આવેલી પૃથ્વીના 

સ્થાનને આભારી છ.ે પૃથ્વી, સુયટ, પ્રકાશ, 
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પાણી કે અન્ય કોઈ પણ આપણા માટ ે
બનાવવામાં નથી આવ્યા. બલકે આપણં 

અસ્તીત્કવ આ કુદરતી ઘટનાનું પરીણામ 
છ.ે પૃથ્વી પરની જીવસૃષ્ટીનો આધાર 

પૃથ્વી અને સુયટ સીવાયના બીજા કોઈ 
અવકાશી પીંડ પર નથી. 

આપણા સુયટ મંડળના અન્ય કોઈ ગ્રહ 
કે ઉપગ્રહ પર અત્કયારે જીવન હોવાની 
શક્યતા ગણાતી નથી. આપણી નજીકનો 

બીજો અવકાશી પીંડ ચન્દ્ર છ,ે જ ે
ખડકોનો/પથ્થરનો બનેલો છ.ે એ ન હોત 

તો આપણને ચાંદની રાતો ન મળત, 
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ગ્રહણ ન થાત અને કવીઓને કવીતા 
રચવાનો એક વીષય ઓછો મળત, 

દરીયામાં ભરતી ઓટ ઓછી થાત. એ 
સીવાય આપણા જીવનમાં ચન્દ્રની 

ગેરહાજરીથી મહત્ત્વનો કંઈ ફરક ન 
પડત.   

સુયટની પ્રદક્ષીણા કરતી પૃથ્વી પોતાની 
ધરી પર ભમરડાની માફક ફરે છ.ે એની 
ધરી પ્રદક્ષીણાની સપાટીની સરખામણીએ 

23.5 ડીગ્રીથી ઢળેલી હોવાથી પૃથ્વી પર 
ઋતુચક્ર શરુ થયું છ.ે આ ઋતુચક્ર વીશે 

જ ેઅધકચરી માન્યતાઓ પ્રચલીત છ ેતે 

http://govindmaru.com/


કુદરતને સમજીય ે                        http://govindmaru.com                        34 

 

સ્થાનીક છ,ે સાવટત્રીક નથી. એટલે એની પણ 
થોડી ચોખવટ કરી લઈએ. ખરી રીતે જોઈએ 
તો ઋતુઓ માત્ર બે જ છ ે : શીયાળો અને 
ઉનાળો. પૃથ્વીનો જ ેભાગ સુયટ તરફ ઢળેલો 
હોય એ ગોળાધટમાં ઉનાળો હોય અન ે
બાકીના ગોળાધટમાં શીયાળો હોય છ.ે આ 
ઋતુઓ જ્યારે બદલાય છ ેત્કયારે થોડા સમય 
માટ ેહવામાન આલ્હાદક હોય છ.ે દુનીયાના 
ઘણા પ્રદેશોમાં વચ્ચેના આ બે સમયગાળાને 
વસંત અને પાનખર એવા બે નામ આપી ત્રણ 
મહીનાની એક એમ ચાર ઋતુઓ ગણવામાં 
આવે છ.ે 
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ભારત જનેો ભાગ છ ેએવા દક્ષીણ પુવટ 
એશીયામાં ઉનાળાના 3-4 મહીના દરમીયાન 
સારો એવો વરસાદ પડ ે છ.ે એટલે આપણે 
એ સમયગાળાને ચોમાસાની ઋતુ બનાવી 
કુલ ત્રણ ઋતઓુ ગણીએ છીએ. જો કે આ 
ત્રણ ઋતઓુ એકસરખી ચાર મહીનાના 
હીસાબે નથી થતી. દુનીયાના બધા ભાગોમાં 
આ પ્રકારનંુ ચોમાસંુ નથી હોતું. બહુધા 
જગયાએ આખા વરસ દરમીયાન થોડો થોડો 
વરસાદ પડતો હોય છ.ે 

ધ્રુવ પ્રદેશમાં દીવસ–રાત અને ઋતુ 
એક થઈ જાય છ;ે કારણ કે એમના 

દીવસ–રાત પણ છ મહીના લાંબા હોય 
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છ.ે જ્યારે વીષુવવૃતની નજદીક રહેતા 
લોકો માટ ેઋતુ જવંુે કંઈ રહેતું નથી. ત્કયાં 

આખું વરસ લગભગ એકસરખું હવામાન 
રહે છ ેઅને દીવસ–રાત પણ 12 કલાક 

જટેલા જ રહે છ.ે ટુકંમાં, ઋતુઓની 
આપણી સમજ સ્થાનીક છ,ે પૃથ્વીવ્યાપી 

નથી. 
ભારતીય સાહીત્કયમાં બે મહીનાની 

એમ કુલ છ ઋતુઓનો ઉલ્લેખ જોવા મળ ે

છ.ે એ ઋતુઓનો ખાસ કોઈ વ્યવહારીક 
ઉપયોગ જણાતો ન હોવાથી એમનો ખાસ 

ઉલ્લેખ થતો નથી. એમના નામ શુ ં છ ે
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અને અત્કયારે કઈ ઋતુ ચાલે છ ેએ પણ 
સાવ ઓછાને ખબર હશે તેમ જ ખાસ 

કરીને કોઈને જાણવાની ઈચ્છા પણ નહીં 
હોય. 

ધરતીકમ્પ જવેી ઘટનાઓ શેષનાગના 
ડોકંુ હલાવવાથી નથી થતી. એ પણ એક 

કુદરતી ઘટના છ.ે પૃથ્વીનું ઉપલંુ પડ 
30થી 50 કીલોમીટર જટેલંુ જ જાડુ ં છ.ે 
એની નીચે ધગધગતો લાવા છ.ે પૃથ્વીનું 

પડ સળંગ નથી; પણ એકબીજા સાથે 
જોડાયેલા 8 મુખય અન ે ઘણા નાના 

ટકુડાનું બનેલંુ છ.ે પડના આ ટકુડા 
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લાવાના ‘દરીયા’ પર તરે છ.ે જ્યારે 
એમની વચ્ચેનું દબાણ ખુબ વધી જાય છ ે

ત્કયારે આ પડ ખસે છ.ે એને આપણે 
ધરતીકમ્પ કહીએ છીએ. ક્યારેક આ 

લાવા રસ પડની વચ્ચે રહેલી તીરાડોમાંથી 
બહાર નીકળી આવે છ.ે એને જ્વાળામુખી 

ફાટ્યો એમ કહેવાય છ.ે 
પૃથ્વીને લગતી સમયગણના જવેી 

અન્ય કેટલીક વાતો પાછળના પ્રકરણોમાં 

આવે છ;ે કારણ કે ત્કયાં એમનો સમાવેશ 
વધારે યોગય છ.ે 

● 
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3 

સુયટ મંડળ 
અનુક્રમણીકા 

આપણો સુયટ, આકાશમા ં દેખાતા 
અગણીત તારાઓમાંનો એક સામાન્ય 
કદનો તારો માત્ર છ.ે એ આપણાથી 
નજીક હોવાથી આટલો તેજસ્વી દેખાય 
છ.ે એની આસપાસ ગ્રહો, ઉપગ્રહો, 
વામનગ્રહો, લઘુગ્રહો, ધુમકેતુ વગેરે 
ઘણા અવકાશી પીંડ ફરે છ.ે આ બધંુ 
મળીને આપણં સૌરમંડળ બને છ.ે 
સૌરમંડળમાં એકમાત્ર સુયટને જ પોતાનો 
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પ્રકાશ છ.ે સુયટમંડળના બીજા બધા 
અવકાશી પીંડ સુયટ પ્રકાશને લીધે 

પ્રકાશતા દેખાય છ.ે 
સુયટમંડળમાં તેમ જ સમસ્ત બ્રહ્ાંડમાં 

ભંગારના ટકુડાઓ સીવાયનું બધંુ જ દડા 
જવંુે ગોળ છ.ે આ ગુરુત્કવાકષટણન ે

આભારી છ.ે બધા જ પીંડ પોતાની ધરી 
ફરતે ફરે છ ેઅને બીજા કોઈ મોટા પીંડની 
પ્રદક્ષીણા કરે છ.ે આ ગતી એમને એમની 

રચના વખતે (એમના જન્મ વખતે) મળી 
છ ે અને અંત સુધી જળવાઈ રહે છ.ે 

એમને એમના નીધાટરીત સ્થાને રાખતાં બ ે
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બળો છ.ે એક છ ેસુયટનું કે અન્ય વીશાળ 
રચનાનું ગુરુત્કવાકષટણ, જ ે કેન્દ્રગામી બળ 

સજ ેછ.ે અને બીજુ ંછ ે કેન્દ્રત્કયાગી બળ, 
જ ે એમની ગતીને લીધે સજાટય છ.ે આ 

બન્ને બળના સન્તુલનથી બધું જ પોતાની 
ભ્રમણ કક્ષામાં ફરે છ.ે કુદરતનો આ 

અફર નીયમ છ.ે કોઈ એને બદલાવી 
શકતું નથી. 

આપણા માટ ેપૃથ્વી ઘણી વીશાળ છ;ે 

પણ અવકાશમાં એ રજકણ જવેી છ.ે સુયટ 
પૃથ્વીથી તેર લાખ ગણો મોટો છ.ે એની 

અન્દર થતી હાઈડરોજનને હીલીયમમાં 
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રુપાંતર કરતી થમોન્યુક્લીયર પ્રક્રીયાઓને 
લીધે એનાં પ્રકાશ અને ગરમી ઉત્કપન્ન 

થાય છ.ે 
સુયટની પ્રદક્ષીણા કરતા પીંડોમાંથી 

આઠ મોટા પીંડ ગ્રહ તરીકે ઓળખાય છ.ે 
સુયટથી શરુ કરીએ તો બુધ, શુક્ર, પૃથ્વી, 

મંગળ, ગુરુ, શની, યુરેનસ ને ને્ચ્યુન આ 
ક્રમમાં આવે છ.ે આમાંથી પહેલા ચાર ગ્રહ 
નક્કર, ખડકાળ અને કદમાં નાના છ.ે 

છલે્લા ચાર વાયુના બનેલા મોટા ગ્રહો છ.ે 
છલે્લા બે ગ્રહો નરી આંખે દેખાતા પણ 

નથી. આશરે 200 વરસ પહેલાં 

http://govindmaru.com/


કુદરતને સમજીય ે                        http://govindmaru.com                        43 

 

દુરબીનની શોધ થયા પછી એ શોધાયા 
છ.ે 

સૌથી મોટો ગ્રહ ગુરુ, કદમા ંપૃથ્વીથી 
1300 ગણો મોટો છ.ે હાલ છ ે એનાથી 

દસ બાર ગણો મોટો હોત તો તે તારો 
બની શક્યો હોત. તારાઓની જમે સ્વયંભુ 

અણપ્રક્રીયા શરુ થવા ન્યુનત્તમ દ્રવ્ય હોવું 
જરુરી છ,ે જ ેઅત્કયારના ગુરુમાં નથી. જો 
હોત, તો આપણે બે સુયટવાળા 

સૌરમંડળમાં રહેતા હોત. દરેક વસ્તુના બ ે
પડછાયા પડત. બહુધા દીવસનું અજવાળું 

હોત, રાત્રી જુજ હોત. 
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ગ્રહોની આસપાસ ફરતા પીંડ 
ઉપગ્રહ કહેવાય છ.ે ચન્દ્ર, એ પૃથ્વીનો 
એકમાત્ર કુદરતી ઉપગ્રહ છ.ે સેટલેાઈટ 
કહેવાતા માનવસજીટત ઉપગ્રહો હવ ે
સેંકડોની સંખયામાં પૃથ્વીની પ્રદક્ષીણા કરે 
છ.ે ગુરુ અને શનીના 60થી વધારે 
ઉપગ્રહો શોધાયા છ;ે છતાં હજી વધુ 
હોઈ શકે છ.ે બીજા ગ્રહોને પણ ઉપગ્રહો 
છ.ે સુયટમંડળમાં જટેલંુ દ્રવ્ય છ ે એમાનંુ 
98 ટકા દ્રવ્ય એકલા સુયટમા ંછ.ે બાકીના 
બે ટકામાં બીજુ ંબધંુ આવી જાય છ.ે 
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અંતરીક્ષને લગતા ઝડપ અને 
અંતરના આંકડા એટલા મોટા છ ેકે એમને 

આપણાં માપ કામ ન લાગે. પૃથ્વી પર 
અંતર કીલોમીટરમાં મપાય છ ેઅને ઝડપ 

કલાકના દરે મપાય છ.ે આપણી ટરનેની 
ઝડપ સામાન્યત: કલાકના સો 

કીલોમીટરની હોય છ.ે ઉતારુ વીમાનની 
ઝડપ એના કરતાં દસ ગણી એટલે પ્રતી 
કલાકે 1000 કીલોમીટર જટેલી હોય છ.ે 

માનવસજીટત અંતરીક્ષયાનની ઝડપ 
વીમાન કરતા 40-50 ગણી વધારે હોય 

છ.ે જ ે એક સેકંડના 12-15 કીલોમીટર 
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જટેલી થાય છ.ે આની સરખામણીમાં 
પ્રકાશની ઝડપ એક સેકંડમાં લગભગ 

ત્રણ લાખ કીલોમીટરની છ.ે અંતરીક્ષ માટ ે
ખગોળશાસ્ત્રીઓએ અંતરનું નવું માપ 

બનાવ્યું છ.ે એ છ ે પ્રકાશમીનીટ અને 
પ્રકાશવષટ. એક મીનીટમાં પ્રકાશ 1.8 

કરોડ કી.મી. અંતર કાપે છ ેતેમ જ એક 
વષટમા ં આશરે 9500 અબજ કી.મી. 
અંતર કાપે છ.ે જ ેએક પ્રકાશવષટ કહેવાય 

છ.ે 
દરરોજ છાપામાં અબજો રુપીયાના 

ગોટાળો વાંચીને આપણે એટલા ટવેાઈ 
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ગયા છીએ કે એક અબજનો આંકડો 
મામુલી લાગવા માંડ્યો છ.ે મગજમાંથી 

અબજનું મામુલીપણં દુર કરવા ઘણી 
સરખામણીઓ કરી શકાય. અત્કયારે 

એટલું કહેવું પુરતું થશે કે આપણને જો 
એક અબજ મીનીટનું આયુષ્ય મળે તો 

આપણી 70-80 પેઢીઓ જોઈ શકીએ, જ ે
આશરે બે હજાર વષટ થાય છ.ે 

પ્રકાશ મીનીટનું માપ વાપરીને આપણે 

સૌર મંડળના વીસ્તારને સમજીએ. સુયટથી 
પૃથ્વી 15 કરોડ કી.મી. એટલે કે 8.3 

પ્રકાશ મીનીટ જટેલી દુર છ.ે એની 
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સરખામણીએ ગુરુ 45 પ્રકાશ મીનીટ, 
શની 75 પ્રકાશ મીનીટ, યુરેનસ 160 

પ્રકાશ મીનીટ અને ને્ચ્યુન 240 પ્રકાશ 
મીનીટ દુર છ.ે ચન્દ્ર સાવ નજીક એટલે 

પૃથ્વીથી માત્ર સવા સેકન્ડ જટેલો દુર છ.ે 
સુયટમંડળના કેટલાક સભ્યો બે પ્રકાશવષટ 

દુર છ ે એટલે ત્કયાં સુધી સુયટમંડળનો 
વીસ્તાર છ ેએમ કહી શકાય. 

ખગોળશાસ્ત્રની દૃષ્ટીએ ગ્રહોની જ ે

પણ માહીતી આ લેખમાં આપી છ ે
એનાથી ઘણી જ વધુ માહીતી હવે 

ઉપલબ્ધ છ.ે માનવસજીટત 
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અવકાશયાનોએ બધા જ ગ્રહોની સાવ 
નજીક જઈ કેટલાયે ફોટા અને 
અગત્કયની માહીતી મોકલી છ.ે મંગળ 
પર તો માનવરહીત અવકાશયાનો 
ઉતયાટ છ ે અને એના વીષે વીસ્તૃત 
માહીતી મોકલી છ.ે જ્યારે ચન્દ્ર ઉપર 
ઘણા અવકાશયાત્રીઓ જાતે જઈ આવ્યા 
છ.ે એક સમયે નવમો ગ્રહ ગણાતા 
્લુટોની નજદીકમાંથી પસાર થઈ 
અવકાશયાન ે ઘણી માહીતી મોકલ્યાની 
ઘટના તાજતેરમાં જ (2015માં) બની 
છ.ે 
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જ્યોતીષશાસ્ત્રની ગ્રહો વીશેની સમજ 
ખગોળશાસ્ત્રથી સાવ અલગ છ.ે 

જ્યોતીષશાસ્ત્ર ગ્રહોને દરેક વ્યક્તી પર 
જુદી અસર કરતા પદાથો કે જીવો તરીકે 

જુએ છ.ે જ્યોતીષીઓ વચ્ચે ગ્રહોની 
અસરના અથટઘટનમાં મતભેદો જોવા મળે 

છ,ે જ ે એની મયાટદા પુરવાર કરે છ.ે 
જ્યોતીષશાસ્ત્રમાં વણટવવામાં આવતા રાહુ 
અને કેત ુ કોઈ મૃત વ્યક્તીઓના આત્કમા 

નથી કે અન્ય ગ્રહો જવેા પથ્થરના કે 
વાયુના ગોળા પણ નથી. તે ચન્દ્રની પૃથ્વી 
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ફરતેની ભ્રમણકક્ષાનાં બે કાલ્પનીક બીંદુ 
માત્ર છ.ે 

પૃથ્વી અને સુયટની વચ્ચે ચન્દ્ર આવે 
તો સુયટગ્રહણ થાય છ.ે ચન્દ્રના આ 

સ્થાનને રાહુ નામ આપી દેવાયંુ છ.ે 
ભુતકાળમાં આવી સમજ નહોતી એટલે 

ગ્રહણ દરમીયાન થોડી મીનીટ માટ ે સુયટ 
ન દેખાતાં, રાહુ સુયટને ગળી ગયો એમ 
માનવામાં આવતું હતું. એ જ રીતે જ્યારે 

સુયટ અને ચન્દ્રની વચ્ચે પૃથ્વી આવે છ ે
ત્કયારે, બીજા શબ્દોમાં, ચન્દ્ર પર પૃથ્વીનો 

પડછાયો પડ ે છ ે ત્કયારે ચન્દ્રગ્રહણ થાય 
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છ.ે ચન્દ્રના આ સ્થાનને કેતુ નામ અપાયંુ 
છ.ે અંતરીક્ષમાં આ બે કાલ્પનીક બીન્દુઓ 

માત્ર છ.ે 
એ જાણવંુ જરુરી છ ે કે સુયટગ્રહણ 

હમ્મેશાં અમાસના દીવસે થાય છ;ે પણ 
દરેક અમાસે નથી થતું. એ જ રીતે 

ચન્દ્રગ્રહણ હમ્મેશાં પુનમની રાતે થાય છ;ે 
પણ દરેક પુનમે નથી થતું. આની પાછળ 
પણ ખગોળીય કારણ છ.ે કોઈ પણ ગ્રહણ 

માટ ેસુયટ, ચન્દ્ર અને પૃથ્વી સીધી લીટીમાં 
હોવો જરુરી છ.ે દર મહીને આ સ્થીતી બે 

વખત આવે છ;ે કારણ કે ચન્દ્રને પૃથ્વી 
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ફરતે એક આંટો મારતા એક મહીનો 
લાગે છ;ે છતાં દર મહીને બે ગ્રહણ ન 
થવા પાછળ એક વધારાનું પરીમાણ 
(Dimension) ભાગ ભજવે છ.ે 

ચન્દ્રની પૃથ્વી ફરતેની ભ્રમણકક્ષા 
અને પૃથ્વીની સુયટ ફરતેની ભ્રમણકક્ષા 
એક જ સપાટીમાં નથી. ચન્દ્રની 
ભ્રમણકક્ષા ચકડોળની જમે પાંચ ડીગ્રી 
જટેલી ઉપર નીચે થાય છ.ે જ્યારે બને્ન 
ભ્રમણકક્ષાઓ એક સપાટીમાં આવે 
ત્કયારે જ ગ્રહણ થઈ શકે છ.ે ગ્રહણ 
વીષેના પુરાણા ભ્રામક ખયાલોની પોકળતા 
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ખુલ્લી પાડવા આટલા વીસ્તારથી વાત 
કરી છ.ે 

આટલું વીશાળ સામ્રાજ્ય ધરાવનાર 
સુયટ અન્તે તો એક તારો માત્ર છ.ે 

સૌરમંડળની બહાર નીકળીને તારાઓની 
દુનીયામાં આવીએ એટલે આવડો મોટો 

અને આપણા માટ ે સવેસવાટ એવો સુયટ 
પોતાનું મહત્ત્વ ગુમાવી દે છ.ે તારાઓની 
દુનીયાની સફર કરીએ એ પહેલાં આપણા 

રોજબરોજના જીવનને વધુ સ્પશટતા 
કુદરતના થોડા પાસાઓને જાણીએ.  

● 
 

http://govindmaru.com/


કુદરતને સમજીય ે                        http://govindmaru.com                        55 

 

4 

ગુરુત્કવાકષટણ 
અનુક્રમણીકા 

વીજ્ઞાનના હીમાયતીઓ અને 
વીજ્ઞાનથી અજાણ્યા એવા એના 

વીરોધીઓ વચ્ચે જ્યારે પણ ચચાટ થાય 
છ,ે ત્કયારે બે વૈજ્ઞાનીકોના નામ અવશ્ય 
લેવાય છ.ે એ છ ે ન્યુટન અન ે

આઈન્સ્ટાઈન. ન્યુટનના નામ સાથે 
ગુરત્કવાકષટણ પણ અવશ્ય જોડાય છ.ે જો 

કે ગુરુત્કવાકષટણ સાચે જ શું છ,ે એની 
સાથે આપણો સમ્બન્ધ શું છ ેવગેરે વીશે 

ખરેખર કેટલા લોકો જાણતા હશે તે કહી 
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ન શકાય. ન્યુટને ગુરુત્કવાકષટણ ઉપરાંત 
વીજ્ઞાનના અન્ય વીષયોમાં પણ ઘણં 

યોગદાન આ્યંુ છ;ે પરન્તુ અત્કયારે 
આપણે માત્ર ગુરુત્કવાકષટણની વાત કરવી 

છ.ે 
ગુરુત્કવાકષટણ હવામાં છ,ે પાણીમાં છ,ે 

સજીવ અને નીજીટવ બધામાં છ.ે એ 
પૃથ્વીમાં છ,ે સુયટ, ચન્દ્ર અને તારાઓમાં 
પણ છ.ે એ અણ અને પરમાણમાં છ ેતેમ 

જ બ્રહ્ાંડના શુન્યાવકાશમાં પણ મોજુદ 
છ.ે એ સવટત્ર, સવટવ્યાપી, રુપરંગ રહીત, 

નીરાકાર છ.ે એ બ્રહ્ાંડની શરુઆતથી છ ે
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અને અંત સુધી રહેવાનું છ.ે એ બધા સાથે 
સમાનતાથી વતે છ,ે એના પ્રતાપથી કોઈ 

બચી શકતું નથી. એની વીરુદ્ધ જવું ઘણં 
અઘરંુ છ.ે એ દેખાતું નથી છતાં હરપળે 

એ અનુભવાય છ.ે એના વગર કોઈનું પણ 
અસ્તીત્કવ શક્ય નથી. 

ગુરુત્કવાકષટણ પદાથટનો એક ગુણધમટ 
છ.ે જવેી રીતે દરેક પદાથટને કદ આકાર 
અને વજન હોય છ,ે એવી જ રીતે, દરેક 

પદાથટની આસપાસ એક ‘બળ–ક્ષેત્ર’ 
(Force Field) રચાય છ,ે જ ે એની 

આસપાસના પદાથોને આકષે છ.ે 
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વાસ્તવમાં, દરેક પદાથટનું પૃથ્વી પરનું 
વજન પૃથ્વીના ગુરુત્કવાકષટણને આભારી 

છ.ે અન્ય કોઈ ગ્રહ કે ઉપગ્રહ પર એ 
પદાથટનું વજન અલગ થશે. પૃથ્વી ફરતે 

પ્રદક્ષીણા કરતા અવકાશયાનોમાં વજન–
રહીતપણં અનુભવી શકાય છ;ે કારણ કે 

આગલા પ્રકરણમાં કહ્ું છ ે તેમ ત્કયાં 
પૃથ્વીનું ગુરુત્કવાકષટણ બળ અને અવકાશ 
યાનની ગતીને લીધે સજ ટતું બળ 

એકબીજાને રદ કરે છ.ે 
આજ સુધી આપણે કુદરતનાં ચાર 

મુળભુત બળો જાણી શક્યા છીએ, 
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એમાંથી એક ગુરુત્કવાકષટણ છ.ે બીજા ત્રણ 
બળ છ ે: વીજ–ચુમ્બકીય બળ (Electro-

magnetic Force) અને પરમાણ સ્તરે 
કામ કરતાં સ્ટરોંગ ફોસટ (Strong Force) 

અને વીક ફોસટ (Weak Force). 
ગુરત્કવાકષટણની વીશીષ્ટતા એ છ ે કે આ 

બળ બ્રહ્ાંડમાં સવટત્ર છ.ે શુન્યાવકાશમાં 
પણ એની હાજરી છ.ે આપણે સતત એની 
અસર નીચે હોવાથી આપણા માટ ે ત ે

સૌથી અગત્કયનું બને છ.ે 
બધા પદાથટ એકબીજાને આકષટતા 

હોવા છતાં આપણી ચારેકોર આવી 
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અથડામણો દેખાતી નથી; કારણ કે દરેક 
પદાથટનું ગુરુત્કવબળ એમાં રહેલા દ્રવ્ય પર 

આધાર રાખે છ.ે પૃથ્વીની સપાટી પરના 
પદાથોનું ગુરુત્કવબળ પૃથ્વીના ગુરુત્કવ–

બળની સખામણીએ નગણ્ય છ,ે એટલે 
એકબીજાથી આકષાટવાને બદલે પૃથ્વીથી 

આકષાટઈને સપાટી પર ત્કયાં સુધી પડ્યા 
રહે છ,ે જ્યાં સુધી બીજુ ં બળ એમને 
ખસેડ ે નહીં. જો કે અવકાશમાં આવી 

અથડામણો અવારનવાર થતી રહે છ.ે 
પૃથ્વીની સપાટી પર હોવાથી આપણે 

સતત એનું ગુરુત્કવબળ અનુભવીએ છીએ. 
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સમતળ સપાટી પર ચાલવા કરતાં દાદર 
ચડવો કે ડુગંર ચઢવો અઘરો લાગે છ,ે 

તેનું કારણ આ ગુરુત્કવબળ છ.ે એ 
ઉપરાંત, સુયટ અને ચન્દ્રના ગુરુત્કવબળની 

અસર આપણે દરીયામાં આવતી 
ભરતી/ઓટમાં જોઈ શકીએ છીએ. અન્ય 

બધા અવકાશી પદાથોનું ગુરુત્કવાકષટણ 
આપણા માટ ેગણનાપાત્ર નથી; કારણ કે 
તે આપણાથી ઘણા દુર છ.ે 

અવકાશી પીંડોની એકબીજા પર થતી 
અસર ગુરુત્કવાકષટણના ચોક્કસ નીયમ 

પ્રમાણે થાય છ.ે ગુરુત્કવબળ પદાથટના 
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દળના પ્રમાણમાં હોય છ ે અને એની 
અસર અંતરના વગટના દરે ઘટતી જાય 

છ.ે પૃથ્વી કરતાં સુયટ અનેકગણો મોટો 
હોવાથી એનું ગુરુત્કવબળ પણ ઘણં વધારે 

છ.ે એટલે જ તો એ ગ્રહોને પોતાની ફરતે 
‘ઝાલી’ રાખે છ.ે આપણે સુયટનું ગુરુત્કવ–

બળ અનુભવી શકતા નથી; કારણ કે 
આપણા સ્થાન પર સુયટ કરતાં પૃથ્વીનું 
ગુરુત્કવબળ વધુ છ.ે 

અવકાશયાન પૃથ્વીથી દુર જાય તેમ 
પૃથ્વીના ગુરુત્કવબળનો પ્રભાવ ઓછો થવા 

લાગે છ.ે અવકાશમાં એક એવી જગયા 
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આવે, જ્યાં પૃથ્વી અને સુયટનું ગુરુત્કવબળ 
સરખું હોય. આ જગયા એક બીંદુમાત્ર 

નથી પણ પૃથ્વી ફરતે તેમ જ દરેક 
અવકાશી પદાથટ ફરતે ગોળાકાર આવરણ 

છ.ે ત્કયાર પછી અવકાશયાન સુયટના 
ગુરુત્કવબળની અસર હેઠળ આવે છ.ે જો 

એ ચન્દ્ર તરફ જતું હોય તો ચન્દ્રના 
ગુરુત્કવકે્ષત્રમાં પ્રવેશી જાય. અવકાશ–
યાનમાં એન્જીન અને બીજા યાન્ત્રીક 
સાધનો હોય છ,ે જ ે જરુરી બળ અને 
દીશાસંચાલન પુરા પાડ ે છ.ે એટલે જ, 
માનવસજીટત અવકાશયાન બધાંનાં 
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ગુરત્કવબળોને વટાવીને પોતાના લક્ષ્ય તરફ 
જઈ શકે છ.ે 

અવકાશયાનની સરખામણીએ 
ધુમકેતુ માત્ર પોતાની ગતી અને સુયટના 

ગુરુત્કવબળની અસર હેઠળ જ અબજ 
કરતાં પણ વધારે વષોથી અવકાશમાં ફયે 

રાખે છ.ે એમના ભ્રમણ દરમીયાન 
ક્યારેક તે કોઈ ગ્રહ કે ઉપગ્રહના 
ગુરત્કવક્ષેત્રમાં પ્રવેશી જાય, તો મોટા ભાગે 

તો એ ખેંચાઈને ગ્રહ/ઉપગ્રહ સાથે ટકરાય 
છ.ે ચન્દ્રની સપાટી પર દેખાતા સેંકડો 

ખાડા આવી ટકરામણની નીશાનીઓ છ.ે 
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જુજ કીસ્સાઓમાં તે ગ્રહની પ્રદક્ષીણા 
કરવા પણ કરવા લાગી જતો હોય છ.ે 

આનો આધાર એની ગતી અને 
ગુરુત્કવક્ષેત્રમાં પ્રવેશ વખતની દીશા પર 

હોય છ.ે 
પૃથ્વીના કે અન્ય કોઈ ગ્રહ/તારાના 

ગુરત્કવક્ષેત્રની બહાર નીકળવાની એક 
માત્ર રીત છ.ે જરુરી ગતીથી ‘ભાગી’ 
છુટવાની! આ જરુરી ગતીને ઍસ્કેપ 

વેલોસીટી (Escape Velocity - EV) કહે 
છ,ે જ ે દરેક તારા કે ગ્રહ માટ ે અલગ 

અલગ હોય છ.ે પૃથ્વીની સપાટી પર આ 
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EV કલાકના 40,000 કીલોમીટરની છ ે
અને ચન્દ્રની સપાટી પર કલાકના 8640 

કીલોમીટરની છ,ે જ્યારે સુયટની સપાટી 
પર કલાકના 22,23,000 કીલોમીટરની 

છ.ે એનો સીધો સમ્બન્ધ જ ેતે અવકાશી 
ગોળાના ગુરુત્કવબળ અને એના કદ સાથે 

છ.ે 
આ આંકડાઓનું મહત્ત્વ સમજવા 

થોડી સરખામણીઓ જોઈએ. પૃથ્વી પર 

સુકી હવામાં અવાજની ગતી કલાકના 
1236 કીલોમીટર હોય છ.ે જનેે 1 મેક 

(Mach) કહે છ.ે પેસેન્જર વીમાનની ઝડપ 
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કલાકે 1000 કીલોમીટર હોય છ,ે જ્યારે 
યુદ્ધવીમાનની ઝડપ કલાકે 2000-3000 

કીલોમીટરની હોય છ.ે રાઈફલમાંથી 
છુટતી ગોળીની ઝડપ કલાકના 6000 

કીલોમીટર હોય છ.ે આપણે જાણીએ 
છીએ કે બન્દુકની ગોળી પાછી પૃથ્વી પર 

જ પડ ેછ.ે કોઈ વીમાન અવકાશમાં જઈ 
નથી શકતાં, માત્ર રોકેટ જ જઈ શકે છ;ે 
કારણ કે માત્ર રોકેટની ગતી કલાકના 

40,000 કી.મી. કરતાં વધારે હોય છ.ે 
એમ કહી શકાય કે ગુરુત્કવબળ દરેક 

અવકાશી પીંડની ‘સામ્રાજ્ય રેખા’ નક્કી 
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કરે છ.ે સુયટમંડળની વાત કરે તો સુયટનું 
સામ્રાજ્ય બે પ્રકાશવષટની ત્રીજ્યા ધરાવતા 

ગોળાથી પણ વધારે વીસ્તારમાં ફેલાયેલંુ 
છ ે (1 પ્રકાશવષટ = 9500 અબજ 

કીલોમીટર) આ કાલ્પનીક અવકાશી 
ગોળાની અન્દર દરેક ગ્રહ અને ઉપગ્રહનું 

પોતાનું ‘ગુરુત્કવ’ સામ્રાજ્ય હોય છ.ે 
એમની હદની અન્દરનું ગુરુત્કવબળ સુયટના 
તે સ્થાનના ગુરુત્કવબળ કરતાં વધુ હોય છ.ે 

ગ્રહોના સામ્રાજ્યનો આકાર દડા જવેો 
ગોળ નહીં પણ ડુગંળી જવેો ગોળ હોય 

છ;ે કારણ કે સુયટ તરફની બાજુ સુયટનું 
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ગુરુત્કવબળ વધુ હોય જ્યારે સુયટથી દુરની 
બાજુ ગ્રહોનું ગુરુત્કવબળ વધુ અંતર સુધી 

અસરકારક રહે છ.ે 
ચન્દ્ર પૃથ્વી ફરતે પ્રદક્ષીણા કરે છ,ે 

એનો અથટ એ થયો કે પૃથ્વીનું ગુરુત્કવબળ 
ચન્દ્ર કરતાં પણ વધુ દુર સુધી વીસ્તરેલંુ 

છ ેએને ચન્દ્ર પર સુયટના ગુરુત્કવબળ કરતાં 
પૃથ્વીના ગુરુત્કવબળની અસર વધારે છ.ે 
જો ચન્દ્ર પૃથ્વીથી વધારે દુર જવા લાગે, 

તો એક ચોક્કસ સીમાની બહાર એ 
પૃથ્વીનો ઉપગ્રહ મટીને ગ્રહ બની જાય 

અને સુયટની પ્રદક્ષીણા કરવા લાગે. એક 
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સમયે નવમાં ગ્રહનું સ્થાન ધરાવતો ્લુટો, 
દુરના ભુતકાળમાં ને્ચ્યુનનો ઉપગ્રહ 

હોવાનું કેટલાક ખગોળશાસ્ત્રીઓનું માનવંુ 
છ.ે 

બધા જ તારાઓની જમે આપણો 
સુયટ પણ પ્રકાશ/ગરમી અને સૌર પવનો 

(Solar Winds)રુપે સતત પોતાનું દળ 
ગુમાવી રહ્ો છ.ે એ સાથે એનું ગુરુત્કવબળ 
સતત ઓછુ ંથતું જાય છ.ે પરીણામે, બધા 

ગ્રહોની ગતી અને સુયટથી એમનું અંતર 
પણ જરુર પ્રમાણે આપોઆપ બદલાય છ.ે 

આવું ન થાય તો ગ્રહ સુયટમંડળમાંથી 
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ફંટાઈને અવકાશમાં જતો રહે. જો કે, આ 
ફેરફારો એટલા સુક્ષ્મ છ ે કે બ–ેચાર 

સદીઓમાં એમાં ગણનાપાત્ર ફરક પડતો 
નથી; છતાં દસ–વીસ હજાર વષટ પહેલાં 

પૃથ્વીની પ્રદક્ષીણાની ઝડપ થોડી વધુ હશે 
અને સૌર વષટ 365 દીવસ 6 કલાક 

કરતાં થોડી મીનીટો કે થોડા કલાક જટેલંુ 
ટુકંું હશે. ગુરુત્કવાકષટણ વીશે ઘણં વધારે 
લખી શકાય; પણ અત્કયારે આટલંુ પુરતું 

છ.ે 
 

● 
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5 

તાપમાન  
અનુક્રમણીકા 

‘ગુરુત્કવાકષટણ’ની જમે જ, માનવ–
જીવન સાથે ગાઢ રીતે સંકળાયેલંુ કુદરતનું 

એક અન્ય પાસું છ ે ‘તાપમાન’. એક યા 
બીજી રીતે આપણે જનેે સતત 
અનુભવીએ છીએ તે તાપમાનનાં આપણી 

દૃષ્ટીએ બે રુપ છ ે: ગરમી અને ઠડંી. જો 
કે ઠડંી કોઈ સ્વતન્ત્ર રુપ નથી, એ માત્ર 

ગરમીનો અભાવ છ.ે આપણને બાહ્ 
ગરમી બે સ્ત્રોતોમાંથી મળે છ ે : સુયટના 

તાપ દ્વારા અને કોઈ પ્રકારના બળતણના 
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દહનથી. આંતરીક ગરમી ખોરાકના 
પાચનથી મળે છ.ે 

તાપમાનનો અનુભવ તો આદી 
માનવને શરુઆતથી જ હતો; છતાં એને 

માપવાની કોશીશ માનવીએ લાંબા સમય 
સુધી કરી નહીં, તે એક રીતે નવાઈની 

વાત છ.ે તો બીજી રીતે એ પણ બતાવે છ ે
કે માનવ સંસ્કૃતીના વીકાસ દરમીયાન 
પ્રયોગાત્કમક શોધખોળનો બહુધા અભાવ 

રહ્ો હતો. આ વાત ખાસ કરીને ભારતીય 
ઉપખંડને વધારે લાગુ પડ ેછ.ે પ્રયોગાત્કમક 

શોધખોળની જરુર ન પડ ે એવાં, વજન, 
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કદ, રાશી (Volume) અંતર વગેરેનાં 
માપ તો દરેક સંસ્કૃતીમાં માનવે 

શરુઆતથી જ બનાવ્યા હતા. 
યુરોપમાં રેનેસાં (Renaissance) 

દરમીયાન કોઈ જીજ્ઞાસુએ આ તાપમાનની 
બાબત પણ હાથમાં લીધી. એની શરુઆત 

રોજબરોજની ઘટનાથી થઈ હશે. પાણીને 
ગરમ કરીએ એટલે તે એક ચોક્કસ 
તાપમાને ઉકળવા લાગે છ.ે પાણી એનાથી 

વધારે ગરમ ન થઈ શકે. વધુ ગરમી 
આપતાં પાણીનું વરાળમાં રુપાંતર થાય 

છ.ે આ એક જાહેર અનુભવની વાત છ.ે 
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પાણી કે કોઈ પણ વસ્તુ કેટલી ગરમ છ ે
તેનો માપદંડ કોઈની પાસે નહોતો. એનું 
તાપમાન કેટલંુ છ ે તે જાણી શકાતંુ 
નહોતંુ. એક વૈજ્ઞાનીકે ઉકળતા પાણીને 
100 ડીગ્રી સેલ્શીયસ અને થીજતા 
પાણીને 0 ડીગ્રી સેલ્શીયસ ગણીને 
ગરમ–ઠડંીનો ચોક્કસ માપદડં શરુ કયો. 
(શીયાળામાં પાણીનંુ થીજવંુ યુરોપ માટ ે
સામાન્ય ઘટના રહી છ ે જ્યારે ઉત્તર 
ભારત સીવાયના બાકીના ભાગના 
લોકોએ બરફ જોયો પણ નહોતો એમ 
કહેવામાં અતીશયોક્તી નથી.) 
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સત્તરમી સદીમાં યુરોપમાં જુદાં જુદાં 
વૈજ્ઞાનીકોએ તાપમાન માપનારાં અલગ 

અલગ પ્રકારનાં થમોમીટર બનાવ્યાં. 
સમયાંતરે એમાં જરુરી ફેરફારો થયા. 

આજ ે આપણે વાપરીએ છીએ એવાં 
થમોમીટર આવતાં, બીજંા સો વષટ જટેલો 

સમય લાગયો હતો. એ કેટલાયે 
વૈજ્ઞાનીકોની વષોની મહેનતનું ફળ છ.ે 

આજ ે સામાન્ય વ્યવહારમાં 

થમોમીટરમાં બે પ્રકારના સ્કેલ વપરાય છ ે
: એક તો, આગળ વણટવેલો દશાંશ પદ્ધતી 

આધારીત સેલ્શીયસ અને બીજો, 
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ફેરનહાઈટ (Fahrenheit), જમેાં પાણીના 
થીજવાના તાપમાનને કોઈ અકળ 

કારણસર 32 ડીગ્રી F અને ઉકળવાના 
તાપમાનને 212 ડીગ્રી F માનવામાં આવ્યા 

છ.ે આ બીજા થમોમીટરનો ઉપયોગ 
મુખયત્કવે શરીરનું તાપમાન અને કેટલાક 

દેશોમાં વાતાવરણનું તાપમાન જાણવા 
પુરતો મયાટદીત છ.ે 

તાપમાન માપવાની શરુઆત, ભલે, 

પાણીને કેન્દ્રમાં રાખીને થઈ હોય તેમ જ 
આપણા રોજબરોજના જીવનમાં, ભલે 

એટલું પુરતું હોય; પણ તાપમાનનો/ 
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ઉષ્ણતામાનનો વીસ્તાર એનાથી ઘણો 
વધારે છ.ે એના સમગ્ર વીસ્તારને આવરી 

લેવા માટ,ે વીજ્ઞાનના વીકાસ સાથે, બ ે
વધારાના માપદંડ બનાવ્યા છ,ે જ ે

સેલ્શીયસ અને ફેરનહાઈટના પાયા પર 
જ રચાયા છ.ે જો કે એમની શરુઆત 

ન્યુનતમ તાપમાનથી થાય છ.ે 
આપણી આસપાસના પદાથોને 

આપણે ત્રણ રુપે જાણીએ છીએ. ઘન, 

પ્રવાહી અને વાય.ુ એમના આ ત્રણ રુપ 
પૃથ્વી પરના સામાન્ય તાપમાન અન ે

હવાના દબાણે છ.ે એમનું તાપમાન અને/ 
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અથવા દબાણ વધારવા કે ઘટાડવાથી 
પદાથોનું સ્વરુપ બદલાવી શકાય છ.ે ઉંચા 

તાપમાને ઘન પદાથો પીગળવા લાગે છ.ે 
તાપમાન એના કરતાં પણ વધારીએ તો 

એ વાયુરુપ પણ બની જાય છ.ે એ જ રીતે 
તાપમાન ઘટાડવાથી કે દબાણ વધારવાથી 

વાતાવરણના વાયુઓને પ્રવાહીમાં ફેરવી 
શકાય છ ે અને પછી એ થીજીને ઘન 
સ્ફટીકો પણ બની શકે છ.ે 

ઉંચા તાપમાનની કોઈ સીમા નથી, 
જ્યારે નીચા તાપમાનની ચોક્કસ સીમા 

છ.ે એ છ,ે –273.15 ડીગ્રી સેલ્શીયસ 
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અને –459.67 ડીગ્રી ફેરનહાઈટ, જને ે
‘એબ્સોલ્યુટ ઝીરો’ (Absolute Zero) 

કહે છ.ે સૈદ્ધાંતીક રીતે, આ ન્યુનતમ 
તાપમાનથી ઓછુ ં તાપમાન શક્ય નથી. 

ખરંુ પુછો તો, ત્કયાં પહોંચવુ પણ અશક્ય 
જવંુે છ.ે આ આંકડા ગણીતના 

સમીકરણથી મેળવવામાં આવ્યા છ.ે 
ન્યુનતમ તાપમાને 0 ડીગ્રી K 

(Kelvin) ગણીને સેલ્શીયસ માપ 

બનાવાયું છ.ે એ પ્રમાણે પાણીનું ઠારબીંદુ 
273 ડીગ્રી K અને ઉત્કકલનબીંદુ 373 

ડીગ્રી K થાય. એ જ પ્રમાણે ફેરનહાઈટ 
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સ્કેલ વાપરતાં, ન્યુનતમ તાપમાનને 0 
ડીગ્રી R (Rankine) ગણવામાં આવ્યું છ.ે 

આ ઉંચા–નીચા તાપમાનના 
વ્યવહારીક ઉપયોગના થોડા દાખલા 

જોઈએ. તેમ જ અતી ઉંચા અને અતી 
નીચા તાપમાને શું થાય કે થઈ શકે એ 

પણ જાણીએ. પહેલાં નીચા તાપમાનની 
વાત કરીએ. 

હૉસ્પીટલમાં જોવા મળતા 

ઑક્સીજન સીલીંડરમાં પ્રવાહી 
ઑક્સીજન હોય છ.ે અવકાશયાનને લઈ 

જતા રોકેટના ઈંઘણ તરીકે પ્રવાહી 
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હાઈડરોજન વપરાય છ.ે કોઈ પણ ઈંધણન ે 
બળવા માટ ેઑક્સીજનની જરુર પડ ેછ.ે 

દહન માટ ેજરુરી ઑક્સીજન અવકાશમાં 
હોતો નથી એટલે પ્રવાહી ઑક્સીજન પણ 

રોકેટમાં સાથે લઈ જવો પડ ે છ.ે 
ઑક્સીજનને પ્રવાહી બનાવવા એને –

183 ડીગ્રી સેલ્શીયસ એટલે કે 90 ડીગ્રી 
K જટેલો ઠડંો કરવો પડ.ે હાઈડરોજનન ે
પ્રવાહી બનાવવા માટ ે 20 ડીગ્રી K સુધી 

ઠડંો કરવો પડ.ે વાતાવરણમાં સૌથી વધારે 
પ્રમાણ ધરાવતો નાઈટરોજન 77 ડીગ્રી K 

જટેલા તાપમાને પ્રવાહીમાં ફેરવાય છ.ે 
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અન્ય વાયુઓ પણ જુદા જુદા તાપમાને 
પ્રવાહી બની જાય છ.ે આ બધા 
વાયુઓના ઔદ્યોગીક ઉપયોગ પણ છ.ે 
આટલંુ નીચું તાપમાન મેળવવાની 
પ્રક્રીયાને ‘ક્રાયોજનેીક્સ’ (Cryogenics) 
કહે છ.ે 

વાયુઓના ઘન સ્વરુપનો કોઈ 
વ્યવહારીક ઉપયોગ નથી. તેમ છતાં, 
જાણવા ખાતર કહી શકાય કે નાઈટરોજન 
63 ડીગ્રી K, ઑક્સીજન 50 ડીગ્રી K 
અને હાઈડરોજન 14 K ડીગ્રી પર ઘન 
બની જાય છ.ે 
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આપણા રોજીન્દા ઉપયોગમાં, 
રસોડામાં વપરાતો LPG (Liquified 

Petroleum Gas) ‘બાટલામાં’ પ્રવાહી રુપે 
હોય છ.ે એનું કુદરતી સ્વરુપ વાયુરુપ છ.ે 

એને ઠડંો કરીને નહીં; પણ ભારે દબાણ 
નીચે એને પ્રવાહી રુપમાં ફેરવાય છ.ે 

જ્યારે તે રેગયુલેટરમાંથી પસાર થાય છ ે
ત્કયારે દબાણ ઘટી જતાં એ તરત વાયુ 
રુપમાં બહાર આવે છ.ે 

હવે ઉંચા તાપમાનની વાત કરીએ. 
આપણા ઉપયોગની બધી ધાતુઓ 

જમીનમાંથી કાચી ખનીજ માટીના (Ore) 
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રુપમાં મળે છ,ે જમેાં જોઈતી ધાતુનું પ્રમાણ 
બહંુ ઓછુ ં હોય છ.ે એના શુદ્ધીકરણની 
પ્રક્રીયા ઘણી લાંબી છ.ે એક તબક્ક ે કાચા 
ખનીજન ે ખાસ પ્રકારની ભઠ્ઠીમા ં જરુરી 
તાપમાને પીગળાવીને મખુય ધાતુને 
પ્રવાહીના રુપ ે મેળવાય છ.ે સૌથી વધુ 
વપરાતી ધાત ુ લોખંડ 1810 ડીગ્રી K પર 
પીગળે છ ે અને 3134 ડીગ્રી K પર વાયુ 
બને છ.ે બધાનુ ંમાનીતું સોનું 1337 ડીગ્રી K 
પર પીગળે છ ેઅને 3129 ડીગ્રી પર વાય ુ
બને છ.ે આવા ઉંચા તાપમાન માપનાર 
સાધનોને થમોમીટર નહીં પણ પાયરોમીટર 

(Pyrometer) કહે છ.ે 
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અતી ઉંચા તાપમાનના થોડા આંકડા 
જાણ ખાતર જોઈએ. સુયટની સપાટીનું 

તાપમાન આશરે 6000–7000 ડીગ્રી K 
જટેલંુ હોય છ,ે જ્યારે એના ગભટનું 

તાપમાન 15,00,000 ડીગ્રી K જટેલંુ 
હોવાનું મનાય છ.ે અન્ય તારાઓના 

ગભટનું તાપમાન એના કરતાં પણ વધુ 
હોઈ શકે છ.ે આકાશમાં થતી વીજળીનું 
તાપમાન 28,000 ડીગ્રી K હોય છ.ે 

કહેવાતો ઈશ્વરીય કણ શોધનાર 
LHC તરીકે ઓળખાતી પ્રયોગશાળામાં 

એકડા પર અઢાર મીંડાં મુકીએ એટલું 
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તાપમાન પેદા કરાયું હતું. પૃથ્વી પર અને 
કદાચ સુયટમંડળનું પણ આ મહત્તમ 

તાપમાન હતું. બ્રહ્ાંડની ઉત્કપત્તીની ક્ષણે 
એક જ ક્ષણ માટ ેતાપમાન 14 પાછળ 31 

મીંડાં જટેલંુ થયંુ હોવાનું વૈજ્ઞાનીકોનું 
માનવું છ.ે અતી ઉંચા તાપમાને 

પરમાણઓના ઘટકો પણ છુટા પડી જાય 
છ.ે એને પદાથટનું ્લાઝમા સ્વરુપ કહેવાય 
છ.ે સુયટપ્રકાશ આ ્લાઝમા સ્વરુપે 

આપણા સુધી આવે છ.ે 
હવે ન્યુનતમ તાપમાનના થોડા 

આંકડા જોઈએ. તારા ભલે સતત કાયટરત 
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અણભઠ્ઠીઓ હોય અન ે લાખો ડીગ્રી 
તાપમાન પેદા કરતા હોય; પણ અવકાશનુ ં

સરેરાશ તાપમાન માત્ર 2.73 ડીગ્રી K 

હોવાનું વૈજ્ઞાનીકોનું તારણ છ.ે અવકાશમાં 
સવટત્ર ગાઢ અન્ધકાર છ.ે સુયટથી માત્ર બે 
પ્રકાશ કલાક જટેલા દુર જઈએ તો સુયટ 

એક સામાન્ય તારા જવેો દેખાવા લાગે છ.ે 
આપણો પાડોશી તારો તો 4.3 પ્રકાશવષટ 

જટેલો દુર છ.ે અગણીત લાગતા તારા 
જાણે અવકાશની વીશાળતાનો આછો 
ખયાલ આપવા માટ ે છુટાછવાયા વેરાયા 

હોય એમ કહેવું અતીશયોક્તી નથી. 
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તાપમાનની આટલી વીશાળ રેન્જની 
સરખામણીએ આપણે જોઈએ છીએ એવી 

સજીવ સૃષ્ટીના અસ્તીત્કવ માટ ે જરુરી 
તાપમાન અને વાતાવરણ આ પૃથ્વી પર 

સજાટયંુ છ,ે એનું મહત્ત્વ સમજવા જવંુે છ.ે 
મોટા ભાગના લોકોને 25 ડીગ્રી સે. 

તાપમાન આલ્હાદક લાગે છ.ે એમાં માત્ર 
5 ડીગ્રી સે.ની વધઘટ થાય તો માનવ 
‘કમ્ફટટ ઝોન’ની બહાર હોવાનું ગણાય. 

એનાથી બીજા 5 ડીગ્રી સે. જટેલંુ ઘટીને 
15 ડીગ્રી સે. થઈ જાય તો એને ઠડંી 

કહેવાય. બીજી બાજુ, 5 ડીગ્રી સે. વધીને 
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35 ડીગ્રી સે. થઈ જાય તો આપણે 
ગરમીની ફરીયાદ કરીએ છીએ. 

છાપામાં અવારનવાર સીઝનનો 
‘સૌથી ઠડંો’ કે ‘સૌથી ગરમ’ દીવસના 

સમાચાર આવે છ.ે આ શબ્દો છતેરામણા 
છ.ે ગુજરાતમાં દીવસના ઉચ્ચતમ અને 

ન્યુનતમ તાપમાનમાં સામાન્ય રીતે 15–
20 ડીગ્રી સે. જટેલો ફરક હોય છ.ે આ 
ઉચ્ચતમ–ન્યનતમ તાપમાન થોડા સમય 

પુરતા જ હોય છ.ે મોટાભાગના દીવસ 
દરમીયાન તાપમાન આ બે છડેા વચ્ચે 

ક્યાંક હોય છ.ે એક બાજુનુ ંતાપમાન જો 
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કોઈ નવો રેકોડટ બનાવે તો પણ બીજી 
બાજુનું તાપમાન આગળ પાછળના દીવસ 

જટેલંુ જ રહે તો દીવસ બહુ ઠડંો કે બહુ 
ગરમ ન લાગે. સાચા અથટમાં ‘સૌથી ઠડંો’ 

‘સૌથી ગરમ’ દીવસ ત્કયારે થયો કહેવાય 
જ્યારે 24 કલાકનું સરેરાશ તાપમાન 

સીઝનના અન્તીમે હોય. આ ત્કયારે થાય 
જ્યારે ઉચ્ચતમ–ન્યુનતમ બન્ને તાપમાન 
એક દીશામાં જાય અને બન્ને વચ્ચેનો 

ગાળો ઓછો થાય. 
પૃથ્વી પરના તાપમાનમાં બહુ મોટી 

વધઘટ નથી થતી એની પાછળનું કારણ 
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પૃથ્વી પરનું વાતાવરણ છ,ે જ ે સુયટની 
વધારે પડતી ગરમીને આવતાં રોકે છ,ે 

આવેલી ગરમીને બધે ફેલાવે છ ે તેમ જ 
અવકાશમાં પાછી જતી પણ રોકે છ.ે ચન્દ્ર 

અને પૃથવી, સુયટથી સરખા અંતરે આવેલા ં
છ;ે પણ ચન્દ્ર પર વાતાવરણ ન હોવાથી 

એની સુયટ તરફની પ્રકાશીત બાજુનું 
તાપમાન ઉકળતા પાણીથી પણ વધુ, 
એટલે કે 120 ડીગ્રી સે. જટેલંુ રહે છ,ે 

જ્યારે અન્ધારી બાજુનું તાપમાન –270 
ડીગ્રી સે. રહે છ.ે ચન્દ્ર પર દીવસે પાણી 

ઉકળે અને રાતે પાણી તો ઠીક, હવા હોય 
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તો તે પણ થીજી જાય. એવા સંયોગોમાં 
કોઈ પણ પ્રકારનું જીવન સમ્ભવીત નથી. 

ચન્દ્રના દીવસ–રાત આપણાં કરતાં ઘણાં 
અલગ છ ેએ વળી જુદી જ વાત છ.ે 

હાલ પૃથ્વીનું સરેરાશ તાપમાન 15 
ડીગ્રી સેલ્શીયસ છ.ે એમાં જો માત્ર 1 

ડીગ્રીનો વધારો થાય તો ધ્રુવપ્રદેશનો 
બરફ પીગળે અને સમુદ્રની સપાટીમાં 
વધારો થાય. 1.5 કે 2 ડીગ્રીનો વધારો 

થાય તો દરીયા કીનારાનાં શહેરોમાં પાણી 
ફરી વળે. 
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આવંુ ઠડંી–ગરમીનું ચક્ર કરોડો 
વષોથી ચાલતું રહ્ું છ.ે હવે માનવી એમાં 

ઉમેરો કરી રહ્ો છ.ે મુખય મુદ્દો એ છ ેકે 
જીવસૃષ્ટીના અસ્તીત્કવ માટ ે જરુરી 

વાતાવરણ અને તાપમાન તારાવીશ્વોમાં 
બીજ ે ક્યાંય હોવંુ એટલંુ સહજ નથી. 

આપણે કુદરત તરફથી મળેલી આ 
અણમોલ ભેટ વેડફી ન નાખીએ તે 
જોવાનું છ.ે 

 

● 
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6 

સમય 
અનુક્રમણીકા 

આજના માણસની જીન્દગીમાં સમય, 
જીવનનું એક અંગ બની ગયો છ.ે આ 

‘સમય’ શું છ ે તે સમજવાની કોશીશ 
કરીએ, તે પહેલાં આપણી હાલની સમય 
ગણવાની પદ્ધતીનો ઈતીહાસ અને વીકાસ 

જાણવો જરુરી છ.ે શરુઆત આપણે સમય 
વીશેના આદીમાનવના દૃષ્ટીકોણથી કરીને 

આગળ વધીએ. 
પ્રાણીઓને સમયની સમજ નથી 

હોતી. એમનું ખાવંુ, પીવંુ, સુવંુ વગેરે 
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કુદરતી ક્રીયાઓ શરીરમાંથી મળતા 
સંકેતો પ્રમાણે થતી હોય છ.ે એમન ે

સમયના એકમાત્ર એકમ, દીવસ–રાત્રીનો 
ફરક વરતાય છ,ે આ ઉપરાંતની અન્ય 

બધી સમય ગણનાઓ માણસે બનાવી છ.ે 
જ ે માત્ર એને જ લાગુ પડ ે છ.ે માણસે 

મેળવેલંુ કુદરત વીશેનું બધું જ્ઞાન 
અવલોકન અને એના આધારે કરેલાં 
તારણો પરથી મેળવેલું છ.ે આપણી સમય 

ગણના એનું એક દૃષ્ટાંત છ.ે 
પૃથ્વીવાસીઓ માટ ે સમયના માત્ર 

ત્રણ કુદરતી ચક્ર છ.ે એમને ધ્યાનમાં 
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રાખીને, એમની સાથે તાલ મીલાવીને 
બાકીની બધી સમય ગણના માણસ ે

પોતાની જરુરીયાત પ્રમાણે બનાવી છ.ે 
(1) દીવસ અને રાત : 

જાણવા અને સમજવા માટ ે સૌથી 
પહેલું અને સહેલું ચક્ર છ ે દીવસ અને 

રાતનું. આદીમાનવ પ્રાણીઓથી એક 
ડગલું આગળ વધીને આકાશમાં સુયટનું 
સ્થાન તેમ જ પડછાયાની વધતી ઘટતી 

લમ્બાઈ પ્રમાણે દીવસના સમયનું 
અનુમાન કરતો થયો. ચન્દ્રોદયના સમયની 

અનીશ્ચીતતાને લીધે એ રાત્રી સમય નક્કી 
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કરવામાં ખાસ ઉપયોગી નહોતો થતો. 
તેથી રાત્રીના સમયનું અનુમાન, એ 

તારાઓના સ્થાન પરથી લગાવતો હશે. 
પૃથ્વી પોતાની ધરી પર ફરતી હોવાથી 

દીવસ અને રાત થાય છ,ે એની સમજ 
માણસને બહુ મોડી આવી છ,ે માત્ર 400 

વષટ પહેલાં જ. 
(2) ચન્દ્રની કળા : 

સમયનું બીજુ ં કુદરતી ચક્ર છ,ે 

ચન્દ્રની કળાનું વધવુ ં અને ઘટવું. ચન્દ્રને 
પોતાનો પ્રકાશ નથી. ચન્દ્રની સપાટી 

પરથી પરાવતીત થયેલા સુયટના પ્રકાશને 
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લીધે એ આપણને પ્રકાશતો દેખાય છ.ે 
પૃથ્વીની જમે જ ચન્દ્રનો પણ સુયટ તરફનો 

અડધો ભાગ જ પ્રકાશીત હોય છ.ે ચન્દ્ર 
પૃથ્વીની પ્રદક્ષીણા કરતો હોવાથી 

અવકાશમાં એનું સ્થાન બદલાતું રહે છ.ે 
પરીણામે આપણને એની વધતી – ઘટતી 

કળા દેખાય છ.ે ચન્દ્રની આ બદલાતી 
કળાઓના એક ચક્રને માણસે મહીનાનું 
નામ આ્યંુ. દુનીયાની બધી સંસ્કૃતીઓએ 

બનાવેલાં શરુઆતનાં બધા કેલેન્ડર ચન્દ્ર 
આધારીત હતા, જનેે ‘ચાંદ્ર પંચાંગ’ 

(Lunar Calendar) કહે છ.ે એમાં રહેલી 
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ઘણી ખામીઓનો ખયાલ માણસને 
પાછળથી આવ્યો હતો. 

(3) સુયટની ફરતે પૃથ્વી અને ચન્દ્રની 
જોડીની પ્રદક્ષીણા : 

આ ત્રીજા ચક્રને ઓળખવું અન ે
માપવંુ પ્રમાણમાં અઘરંુ હતું. એનો પહેલો 

ખયાલ આવે છ,ે બદલાતી ઋતુઓ દ્વારા 
અને વસ્તુઓના પડછાયાની બદલાતી 
દીશા દ્વારા. સ્થાયી થઈને ખેતી અને 

પશુપાલન કરતા માણસ માટ ેઋતુઓની 
ચોક્કસ જાણકારી અગત્કયની બની. આ 

એક પુણટ ચક્રને એક વષટનું નામ અપાયું 
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અને એના પરથી સમયાંતરે સુયટ 
આધારીત કેલેન્ડર બન્યંુ, જનેે આપણે 

‘સૌર વષટ’ (Solar Calendar) કહીએ 
છીએ. 

આજ ે આપણી પાસે તૈયાર કેલેન્ડર 
હોવાથી કુદરતના આવા સુક્ષ્મ અને ધીમી 

ગતીએ થતાં ફેરફારો જોવાની અને 
સમજવાની જરુર નથી રહી. સંસ્કૃતીની 
શરુઆતમાં માણસોએ કેટલી ધીરજથી 

બધાં અવલોકનો કરીને સમયની ગણના 
કરી હતી, એનો ખયાલ ત્કયારે જ આવે 

અથવા એમની મહેનતની કદર ત્કયારે જ 
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થાય, જ્યારે આપણને ઘડીયાળ અને 
કેલેન્ડર વીના લાંબો સમય જગંલમાં કે 

મધદરીયે વીતાવવો પડ.ે આટલે પહોંચતાં 
આપણા પુવટજોને વષો કે દાયકાઓ નહીં; 

પણ સદીઓ લાગી હતી. એની પાછળ 
હજારો બુદ્ધીશાળી અને મહેનતું 

ખગોળશાસ્ત્રીઓ/વૈજ્ઞાનીકોનું યોગદાન 
રહેલું છ.ે 

આ ત્રણ કુદરતી ચક્રો એકબીજા સાથે 

બન્ધબેસતાં નથી; કારણ કે અવકાશી–
પીંડોનો ભ્રમણ સમય કુદરતના નીયમને 

આધીન છ,ે આપણી સગવડ માટ ે નથી, 
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ચન્દ્રનો મહીનો 291/3 દીવસનો થાય છ.ે 
આમ ચન્દ્રના 12 મહીના (એક વષટ) 354 

દીવસના થાય છ.ે જ્યારે સુયટનું વષટ 
3651/4 દીવસનું થાય છ.ે આમ ચન્દ્રનું 

વષટ 11 દીવસ વહેલંુ પુરંુ થાય છ.ે એટલે 
કે સુયટના એક વષટમાં ચન્દ્રના 121/3 

(મહીના) ચક્ર પુરા થાય છ.ે 
આ બધા વચ્ચે મેળ બેસાડવો જરુરી 

હોવાથી માણસે એ પણ કયુટ. સુયટના 

કેલેન્ડરનું મહત્ત્વ સ્વીકારીને ચન્દ્રના 
કેલેન્ડરને એની સાથે મેળવવા માટ ેજરુરી 

ફેરફાર કરાયા. પરીણામે દર ત્રણ વષે 
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‘ચાંદ્ર વષટ’માં (આપણા દેશી વષટમાં) એક 
અધીક માસ ઉમેરવામાં આવે છ.ે ઉપરાંત, 

દર વષે ‘સૌર વષટ’માં 6 કલાક બચે છ,ે 
એટલે દર ચાર વષે 24 કલાક (એક 

દીવસ) ઉમેરી દેવાય છ.ે એટલે એ વષટ 
366 દીવસનું બને છ.ે આને ‘લીપ વષટ’ 

(Leap Year) કહે છ;ે પરન્તુ આટલું પુરતું 
નથી. 

હમણાં સુધી આપણે જ ેવાત કરી તે 

તો જાણીતી છ.ે એક ઓછી જાણીતી વાત 
એ છ ે કે પૃથ્વી પોતાની ધરી ફરતે એક 

ચક્ર 24 કલાકમાં નહીં; પરન્તુ 23 કલાક 
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અને 56 મીનીટમાં પુરંુ કરે છ.ે સમ્પુણટ 
વતુટળ 360 ડીગ્રીનું બને; પણ પૃથ્વી 24 

કલાલમાં 360 ડીગ્રીથી આગળ વધીન ે
361 ડીગ્રીનું અંતર કાપે છ!ે આથી એક 

દીવસ 361 ડીગ્રીનો બને છ.ે આ કરવા 
પાછળનું એક કારણ તારા ઉદયના 

સમયના ભોગે સુયોદયના સમયને 
સાચવવાનો છ.ે એટલે આપણને દરરોજ 
તારા 4 મીનીટ મોડા ઉગતા દેખાય છ,ે 

જ ેઅવકાશમાં એક ડીગ્રીનું અંતર છ.ે 
શરુઆતમાં દરેક પ્રદેશના પોતાના 

આગવા કેલેન્ડર હતા, જ ે મુખયત્કવ ે
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સમયના આ ત્રણ ચક્રોના આધારે 
બનાવેલાં હતા. યુરોપમાં 355 દીવસના 

રોમન કેલેન્ડરો ચાલતા હતા. ઈ.સ. પુવે 
46માં જુલીયસ સીઝરને 365 દીવસનું 

‘સૌર વષટ’ લાગું કયુું. એમાં સાત દીવસના 
તો નામ હતા; પરન્તુ સપ્તાહનો ખયાલ 

હજી નહોતો વીકસ્યો. રોમનો દીવસની 
ગણતરી Aથી H સુધીના આઠ દીવસથી 
કરતાં. આમાં H આઠમો દીવસ ‘બજારનો 

દીવસ’ મનાતો. ‘જુલીયન કેલેન્ડર’માં 
લીપ વષટની બાબતમાં ગુંચવણ હતી. 

સોળમી સદીમાં પોપ ગ્રેગરીના 
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હસ્તક્ષેપથી દર ચાર વષે એક દીવસ 
ઉમેરવાનું શરુ થયંુ. જ ે આજ ે પણ 

અમલમાં છ.ે આ સાથે જ યુરોપીય 
સંસ્થાનવાદ પણ ફેલાવા લાગયો. એને 

કારણે બધા દેશોએ કાળક્રમે યુરોપમાં 
પ્રચલીત ‘ગ્રેગરીયન કેલેન્ડર’ અપનાવ–

વાનું શરુ કયુું. જમેાં સાત દીવસનું એક 
નવું એકમ પણ ઉમેરાયંુ હતું. ભારતમાં 
સપ્તાહ (આહ = દીવસ)નો ખયાલ જુનો 

છ.ે આમ છતાં ગુજરાતી સપ્તાહ માટ ે
‘અઠવાડીયંુ’ (આઠ વારનું) શબ્દ વપરાય 

છ!ે આઠ દીવસના સમુહનો ખયાલ તો 
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રોમનોનો છ.ે ગુજરાતમાં આ શબ્દ કેમ 
વપરાય છ ે તેનો ખુલાસો ઈતીહાસકારો 

અને ભાષાશાસ્ત્રીઓ જ આપી શકે. 
સત્તરમી સદીમાં ઘડીયાળની શોધ 

થયા પછી દીવસના 24 કલાક, કલાકની 
60 મીનીટ, મીનીટની 60 સેકંડ એવા 

સમયની ગણતરીના નાના માપ બનાવાયાં. 
હવે તો માણસ સેકંડ ઉપરાંત મીલી 
સેકંડ, માઈક્રો સેકંડ અને નૅનો સેકંડની 

પણ ગણતરી કરવા લાગયો છ.ે આ બધા 
માપ આપણી જરુરીયાત માટ ે છ,ે 

કુદરતના કોઈ ચક્ર પર આધારીત નથી. 
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આખી દુનીયાએ સ્વીકારેલાં ને 
હાલમાં વપરાતાં આ કેલેન્ડરમાં ઘણી 

ક્ષતીઓ છ.ે મહીનાના દીવસ 30 કે 31 
હોય, તેમ છતાં ફેબ્રુઆરીમાં 28 દીવસ 

જ હોય એની પાછળ વાજબી કારણ 
નથી. આપણા પુવટજોએ કુદરતી ચક્ર સાથે 

તાદાત્કમ્ય સાધવા કેલેન્ડરમાં ખુબ 
સમજણથી જરુરી ફેરફાર કયાટ હતા, જ ે
ખગોળશાસ્ત્રીઓ અને વૈજ્ઞાનીકોને 

આભારી છ.ે પ્રગતીશીલ ગણાતા 
આધુનીક માનવે આટલંુ ક્ષતીપુણટ કેલેન્ડર 

એના મુળ સ્વરુપે અપનાવી લીધું એ 
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શરમની વાત છ;ે કારણ કે હવે એ વાત 
વૈજ્ઞાનીકોના હાથમાં નથી રહી, બલકે 

સત્તાધારીઓના હાથમાં આવી છ.ે 
 હાલમાં કેલેન્ડરને ‘યુઝર ફ્રેન્ડલી’ 

બનાવવાનાં કેટલાક સુચનો કરાયા છ.ે 
એક સુચન એવંુ છ ે કે દરેક મહીનો ચાર 

સપ્તાહનો, એટલે કે 28 દીવસનો રાખવો. 
જથેી ચોક્કસ તારીખે ચોકકસ વાર આવે. 
આને લીધે વરસના 12 ને બદલે તેર 

મહીના ને વરસના 364 દીવસ થાય. 
વરસના છલે્લા એક કે બે દીવસને કોઈ 

વીશીષ્ટ નામ આપી શકાય. વષટની 
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શરુઆત પણ 1 જાન્યુઆરીને બદલે 21મી 
માચટ અથવા 21મી સ્ટમે્બરથી કરાય; 

કારણ કે ફક્ત આ બે દીવસોએ જ 
આખી દુનીયામાં દીવસ અને રાત સરખાં, 

બન્ને 12 કલાકના હોય છ.ે 
આ એક વીશફુલ થીન્કીંગ માત્ર છ.ે 

આવા ફેરફારો કરવાનું રાષ્ટ રસંઘ માટ ે
અશક્ય નથી. ઓછામાં ઓછુ ં 31 
દીવસના કોઈ બે મહીનામાંથી એક દીવસ 

ઓછો કરી ફેબ્રુઆરીને 30 દીવસનો કરી 
શકાય. તેમ છતાં આવું થવાની શક્યતા 

લાગતી નથી. 
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કોઈના મનમાં એવો પ્રશ્ન જાગયો હશે 
કે શાળામાં ભણાવવામાં આવતી સમયની 

આવી સામાન્ય માહીતીનું આ પુસ્તકમાં 
સ્થાન ખરંુ? આ વાતનો ખુલાસો કરવો 

જરુરી છ.ે સમય હોય કે બીજુ ં જ ે પણ 
કુદરત સાથે સંકળાયેલું હોય, એ બધાની 

સમજ, શરુઆતમાં લખયું છ ેતેમ, માણસે 
અવલોકન, તારણો, પ્રયોગો વગેરે દ્વારા 
મેળવી છ.ે આ જ તો વીજ્ઞાનની વ્યાખયા 

છ.ે આંખો બન્ધ કરીને, ઝાડ નીચે બેસીને 
કે પવટતની ટોચ પર બેસીને ધ્યાન 

ધરવાથી કુદરતના નીયમ વીસ્તારથી 
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સમજી ન શકાય. હા, સમાજને લગતા, 
આચાર સંહીતા, નીયમો (કાયદા કાનુન) 

સત્તાધારી માણસ બેઠાંબેઠાં વીચારી કે 
ઘડી શકે છ.ે આપણે એને સમાજશાસ્ત્ર 

કહીએ છીએ, એ વીજ્ઞાન નથી. કુદરતના 
નીયમ સમજવા માટ ેકેટલી મહેનત કરવી 

પડ ેછ,ે તે સમજાવવાનો આ પ્રયાસ છ.ે તે 
ઉપરાંત આટલી મહેનત કરીને આપણા 
જીવનને સગવડભયુું બનાવનાર હજારો 

વીજ્ઞાનીઓને અંજલી પણ છ.ે 
આ બધી સમય ગણના માત્ર પૃથ્વી–

વાસીઓને લાગુ પડ ે છ.ે દરેક ગ્રહ કે 
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ઉપગ્રહના દીવસ અને વષટ તદ્દન અલગ 
હોવાથી એમની સમય ગણના આપણાથી 

તદ્દન ભીન્ન હશે. તારાવીશ્વ માટનેી તો 
વાત કરવી એ પણ આપણા માટ ેવ્યથટ છ.ે 

આમ છતાં સમગ્ર બ્રહ્ાંડને લાગુ પડ ે
એવી ‘વીશીષ્ટ સમય ગણના’ પણ છ,ે 

જનેી વાત હવે આવે છ.ે 
 

● 
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7 

તારાઓની દુનીયા 
અનુક્રમણીકા 

ગ્રહો અને સુયટમંડળના વીસ્તાર વીશે 
તેમ જ અંતરીક્ષમાં અંતર માપવાના 

વીશીષ્ટ એકમ વીષે આપણે જાણ્યું. 
આપણી આકાશગંગામાં આશરે 400 
અબજ તારાઓ હોવાનું મનાય છ.ે સુયટ 

એમાંનો એક સામાન્ય કદનો તારો માત્ર 
છ.ે આ બધા તારા આકાશગંગાના કેન્દ્ર 

ફરતે ફરે છ.ે સેકન્ડના 270 કીલોમીટરની 
ઝડપે ફરતા સુયટમંડળને આકાશગંગાના 

કેન્દ્ર ફરતે એક આંટો પુરો કરતાં આપણાં 
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22 કરોડ વષટ લાગે છ,ે જનેે સુયટનું એક 
વષટ કહી શકાય. સુયટથી સૌથી નજીકનો 
તારો, Alpha Centauri, 4.3 પ્રકાશ વષટ 
દુર છ.ે આના પરથી તારાઓ વચ્ચેનુ ંઅંતર 
તેમજ આકાશગંગાના કદનો થોડો ખયાલ 
આવે. આકાશગંગાના એક છડેથેી બીજ ે
છડે ેપહોંચતાં પ્રકાશને એક લાખ વષટ લાગ ે
છ.ે આટલા બધા ચળકતા તારા ધરાવતી 
હોવા છતાં આકાશગંગામા ં સવટત્ર ગાઢ 
અન્ધકાર ફેલાયેલો છ.ે આપણા સુયટથી 
માત્ર બ ેપ્રકાશ કલાક દુર જઈએ તો સુયટ 
ચળકતા તારા જવેડો જ દેખાય છ.ે 
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અંગ્રેજીમાં Milky Way કહેવાતી 
આપણી આકાશગંગામાં એક ગેલેક્સી છ,ે 

જ ે ચકરડાના આકારની હોવા છતાં, 
આપણે એની અંદર હોવાથી તે આપણને 

આકાશમાં એક અનીયમીત સફેદ પટ્ટારુપે 
દેખાય છ.ે એને જોવી હોય તો અન્ધારી 

રાતે શહેરથી દુર જ્યાં વીજળીનો પ્રકાશ 
ન હોય ત્કયાં જવું પડ.ે આપણી પડોશી 
ગેલેક્સી દેવયાની એટલે એન્ડરોમેડા 

(M31) એના ચકરડાના રુપને નરી આંખે 
જોઈ શકાય છ;ે કારણ કે આપણે એની 

બહાર છીએ. એ આકાશગંગા કરતા પણ 
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મોટી છ.ે આપણાથી તે વીસ લાખ 
પ્રકાશવષટ દુર છ.ે અત્કયારે જ ે દેખાય છ ે

તે એનું વીસ લાખ વષટ પહેલાનું સ્વરુપ 
છ.ે 

કોઈ તારો આપણાથી સો પ્રકાશ વષટ 
દુર છ ે એનો અથટ એ થયો કે એના 

પ્રકાશને આપણા સુધી પહોંચતા સો વષટ 
લાગે છ.ે આજ ે આકશમા ં જ ે તારાઓ 
દેખાય છ ેતે એમની આજની સ્થીતી નથી 

પણ સો, બસ્સો કે હજાર વષટ પહેલાની 
સ્થીતી છ.ે હજાર પ્રકાશવષટ દુરના 

તારામાં આજ ેવીસ્ફોટ થાય તો પણ આ 
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પૃથ્વી પર એની ખબર હજાર વષટ પછી 
પડ.ે આપણે જનેે ખરતા તારા કહીએ 

છીએ એ તારા નથી પણ નાની ઉલ્કા છ,ે 
જ ેપૃથ્વીના વાતાવરણમાં પ્રવેશતાં હવાના 

ઘષટણને લીધે સળગી ઉઠ ે છ.ે તારા તો 
પૃથ્વી કરતાં લાખો ગણા મોટા વાયુના 

ધગધતા ગોળા છ.ે 
હા, તારાઓ જન્મે છ,ે જીવે છ ેઅને 

એમનો અંત પણ આવે છ.ે તારાઓના 

જન્મની પ્રક્રીયા આપણા વરસાદને મળતી 
આવે છ.ે વાદળોમાં જ્યારે ભેજનું પ્રમાણ 

વધે છ ેત્કયારે એના ટીપાં બનવા લાગે છ.ે 
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ટીપાં મોટા અને ભારે થતાં, વરસાદરુપે 
નીચે પડ ે છ.ે એ જ રીતે અંતરીક્ષમાં 

નેબ્યુલા કહેવાતા રજકણોના મહાકાય 
વાદળમાં ગુરુત્કવાકષટણને લીધે દબાણ વધે 

છ.ે આ દબાણ જ્યારે ખુબ વધે છ ેત્કયારે 
આપોઆપ થમોન્યુક્લીયર રીએક્શન શરુ 

થઈ તારો પ્રકાશવા લાગે છ.ે તારાના આ 
જન્મ વખતે એનું દ્રવ્ય કેટલંુ છ ે એના 
પરથી એનું આયુષ્ય અને એનો અંત કેવી 

રીતે આવશે એ પણ નક્કી થઈ જાય છ.ે 
તારાઓનો અંત ત્રણ રીતે આવે છ.ે 

કેટલાક તારા અંત સમયે ફુગગાની જમે 
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ફુલાય છ,ે જનેે રેડ જાયન્ટ સ્ટજે 
કહેવાય છ.ે જ્યારે તે અતીશય ફુલાઈ 
જાય ત્કયારે ફુટતા ફુગગાની જમે, 
બહારનું પડ અંતરીક્ષમાં ફેંકાય છ ેઅને 
કેન્દ્રનો બાકી રહેલો ભાગ સંકોચાઈને 
ગ્રહ જટેલો નાનો થઈ જાય છ,ે જ ે
વ્હાઈટ ડ્વાફટ (White Dwarf) કહેવાય 
છ.ે આશરે ચાર અબજ વષટ પછી સુયટનંુ 
હાઈડરોજનરુપી ઈંધણ ખુટી જતાં એનો 
અંત આ રીતે આવવાનો છ,ે એની સાથે 
સમ્પુણટ સૌરમંડળનો પણ અંત આવશે. 
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સુયટથી વધુ મોટા તારા અંત સમયે 
ફુગગાને બદલે બોમ્બની જમે ફુટ ે છ.ે 

આને સુપરનોવા એક્સ્્લોઝન (Super–
nova Explosion) કહેવાય છ.ે આવો 

એક વીસ્ફોટ 1054ની સાલમાં પૃથ્વી 
પરથી દેખાયો હતો, જનેી નોંધ ચીન અને 

યુરોપમાં કરવામાં આવી હતી. એ તારો 
કેટલો દુર હતો એ ત્કયારના લોકોને ખબર 
નહોતી; પણ ત્રણ મહીના સુધી તે 

દીવસના અજવાળામાં પણ દેખાતો હતો. 
રાત્રે એના પ્રકાશમાં આસાનીથી વાંચી 

શકાતું હતું. ભારતમાં પણ એ દેખાયો 
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હશે; પણ આવા બનાવોની નોંધ 
રાખવામાં આપણે ઉણા ઉતરીએ છીએ. 

આનાથી પણ મોટા તારાઓનો અંત 
વળી સાવ અલગ હોય છ.ે આ પ્રચંડ 

તારા ફાટવાને બદલે સંકોચાય છ.ે જનેે 
બ્લૅક હોલ (Black Hole) કહે છ.ે 

અંગ્રેજીમાં આ ઘટના માટ ે વધુ યોગય 
શબ્દો છ.ે આ તારાઓનો વીસ્ફોટ 
(Explode) થવાને બદલે અંત:સ્ફોટ 

(Implode) થાય છ.ે 

બ્લૅક હોલનું ગુરુત્કવાકષટણ બળ 
એટલંુ બધંુ હોય છ ે કે પ્રકાશ પણ 
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એમાંથી છટકી શકતો નથી. એટલે જ 
એ દેખાતો નથી અને એના પરથી જ 
એનું નામ ‘બ્લૅક હોલ’ પડ્યું છ.ે જો કે 
એ કાણં નથી; પણ અતી ઘન નક્કર 
પદાથટ છ.ે અન્ય કોઈ અવકાશી પીંડ 
એના ક્ષેત્રમાં આવે તો અન્દર ખેંચાઈ 
જાય છ.ે એના પરથી એના અસ્તીત્કવની 
ખબર પડ ેછ.ે કયો તારો બ્લૅક હોલ થઈ 
શકે તે ભારતીય મુળના અને પછી 
અમેરીકામાં સ્થાયી થયલેા વૈજ્ઞાનીક 
ચન્દ્રશેખરે ગણીતના સીદ્ધાંતથી સાબીત 
કયુું છ.ે 
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તારાઓના જન્મ, જીવન અને અંત 
એ બધા પાછળ ગુરુત્કવાકષટણનો નીયમ 

ખુબ અગત્કયનો ભાગ ભજવે છ.ે 
તારાઓના જન્મ અને અંતની ક્રીયા સતત 

ચાલે છ.ે એમના ભંગારમાંથી જ 
સમયાંતરે નવા તારાઓનો જન્મ થાય છ.ે 

સુયટ આ રીતે જન્મેલો બીજી કે ત્રીજી 
પેઢીનો તારો હોવાનું મનાય છ.ે 

ઘણા તારાઓનું પોતાનું ગ્રહમંડળ છ.ે 

એમાંથી કેટલાક ગ્રહો પર જીવસૃષ્ટી પણ 
હોઈ શકે છ.ે જો કે તે આપણાથી ઘણી 

ભીન્ન હશે. ઉત્કક્રાંતીની અગણીત 
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શક્યતાઓમાંથી પૃથ્વી પર ઉત્કક્રાંતીનો જ ે
માગટ લેવાયો છ ેતે જ માગટ અન્ય ક્યાંક 

લેવાય એવી શક્યતા નહીંવત્ છ.ે 

ગેલેક્સીમાં તારા અને ગ્રહો ઉપરાંત 
બીજી પણ અવનવી રચનાઓ છ ે
એમાંથી થોડાં નામ આગળ આવી ગયા 
છ ે તે સીવાય નોવા, ન્યુટરોન સ્ટાર, 
પલ્સાર, ક્વેઝાર, નેબ્યુલા, ગલોબ્યુલર 
કલસ્ટર, બ્રાઉન ડ્વાફટ વગેરે વધુ 
જાણીતી રચનાઓ છ.ે એના ઉંડાણમાં 
જવંુ એટલે નવંુ પ્રકરણ ખોલવા જવંુે 
થશે. 
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આ બધા ગપગોળા નથી. તારાઓ 
અને ગેલેક્સીના કદ, અંતર, ઝડપ વગેરે 

માપવાના સાધનો શોધાયાં છ.ે વેધ–
શાળામાં જઈ જાતે જોઈ–તપાસી શકાય 

છ.ે વૈજ્ઞાનીક સામયીકોમાં અને આંતર–
રાષ્ટ રીય ખગોળશાસ્ત્રીઓનાં સમ્મેલનોમાં 

આવી બધી બાબતોની ચચાટ થાય છ.ે 
ઘણા એને સ્વતન્ત્ર રીતે ચકાસતા હોય છ ે
અને પછી જ એને સ્વીકારાય છ.ે બધું 

પુરવાર થયા પછી લાંબા સમય બાદ એને 
પાઠ્ય પુસ્તકોમાં સમાવાય છ.ે થોડા વષો 

પહેલાં સુયટના નવમા ગ્રહ ્લુટોને હવે 
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મુખય ગ્રહ ન ગણી એના જવેા નવા 
શોધાયેલા અન્ય પીંડો સાથે વામન ગ્રહ 

તરીકે અલગ વગટમાં નાખવાનો નીણટય 
સંયુક્ત રીતે લેવાયો હતો. 

અધધધ... વીશાળ એવી ગેલેક્સી, એ 
પણ સમ્પુણટ બ્રહ્ાંડ નથી. એ તો 

બ્રહ્ાંડનો નાનકડો ભાગ માત્ર છ.ે 
આપણી આકાશગંગા એ એક ગેલેક્સી 
માત્ર છ.ે સો વરસ પહેલાં આકાશગંગા એ 

જ સમ્પુણટ બ્રહ્ાંડ હોવાનું મનાતું હતું. હવે 
ખગોળવેત્તાઓને બધી દીશાઓમાં 

અગણીત ગેલેક્સીઓ દેખાય છ.ે એમની 
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સંખયા પણ અબજોની હોવાનું મનાય છ.ે 
દરેક ગેલેક્સીમાં અબજોની સંખયામાં 

તારા તો ખરા જ. વધુ શક્તીશાળી 
દુરબીન શોધાયા પછી આકાશમાં વધુ દુર 

સુધી જોવાનું શક્ય બન્યું છ.ે એની વાતો 
અલગ પ્રકરણમાં આવી છ.ે 

 

● 
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8 

દીશાઓ અને પરીમાણ 
અનુક્રમણીકા 

પૃથ્વી પર આપણે આપણી સગવડ 
માટ ેદીશાઓને નામ આ્યાં છ.ે સામાન્ય 

વ્યવહારમાં જમણે, ડાબે, આગળ, પાછળ 
એમ ચાર દીશો વડ ેકામ ચાલે છ.ે જો કે 

દરેક પ્રદેશમાં તેમને ચોક્કસ નામ 
આપવામાં આવ્યા છ ે તે પ્રમાણે આપણે 

પુવટ, પશ્ચીમ, ઉત્તર, દક્ષીણ એ નામ 
વાપરીએ છીએ. તે ઉપરાંત વધારે 
ચોકસાઈ માટ ેક્યારેક ચાર ખુણાના નામ 

પણ વપરાય છ.ે આ નામકરણ કરવામાં 
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આવ્યંુ હતું ત્કયારે માણસ માત્ર જમીન પર 
વીચરતો હતો; એટલે ઉપર–નીચે એમ 

બીજી બે દીશાઓ છ ેજ ેખાસ વપરાતી 
નહોતી. આજ ે જ્યારે વીમાનમાં ઉડ્ડયન 

શક્ય બન્યંુ છ ેત્કયારે ઉપર અને નીચે એમ 
વધારાની બે દીશાઓ ઉમેરવી પડ ેછ.ે તે 

ઉપરાંત વીમાન ઉડ્ડયન અને વહાણવટા 
માટ ેઅક્ષાંશ અને રેખાંશ પણ અનીવાયટ 
બન્યા છ.ે આ અક્ષાંશ–રેખાંશ નવા 

જમાનાની શોધ છ.ે પ્રાચીન ગ્રંથોમાં 
અક્ષાંશ–રેખાંશનો ઉલ્લેખ હોવાનું ક્યાંય 

પણ વાંચવામાં આવ્યું નથી. આ સામાન્ય 
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ગણાતી બાબત એક ખુબ મોટી વાત 
સાબીત કરે છ ે કે પ્રાચીનકાળમાં હવાઈ 
ઉડ્ડયન કોઈ પણ દેશમાં શક્ય નહોતું 
તેમ જ દરીયો ઓળંગવાની મનાઈ 
હોવાથી ભારત ઉપખંડમાં વહાણવટુ ં
પણ વીકસ્યું નહોતું. 

દીશા માટ ે અંગે્રજી શબ્દ છ ે

Direction. બીજો એક અંગ્રેજી શબ્દ છ ે

Dimension એના માટ ેગુજરાતી શબ્દ 

છ ે પરીમાણ. પરીમાણ શબ્દ સામાન્ય 
વાતચીતમાં સાંભળવા નથી મળતો 
એટલે જનસામાન્ય માટ ેનવો હોઈ શકે 
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છ ે માટ ે એને અંગે્રજી શબ્દો વડ ે
સમજાવ્યો છ.ે 

‘લમ્બાઈ, પહોળાઈ અને ઉંચાઈ’  

રુપી ત્રણ પરીમાણી દુનીયામાં આપણે 
રહીએ છીએ. દીશાઓની રીતે જોઈએ તો 

આ થાય : ડાબે–જમણે, ઉપર–નીચે, 
આગળ–પાછળ. આ પરીમાણને વધુ 
ઉંડાણમાં સમજીએ. 

કાગળ ઉપર લીંટી દોરીને એ 
કાગળને હાથમાં પકડી શકાય છ ે પણ 

લીંટીને પકડી શકાતી નથી; કારણ કે 
કાગળ ત્રી–પરીમાણી વસ્તુ છ ે જ્યારે 
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લીંટીને માત્ર એક જ પરીમાણ છ.ે એ 
લીંટીને ચોક્કસ રીતે વાળીએ તો વતુટળ 

બનાવી શકાય છ.ે એ વતુટળ લમ્બાઈ–
પહોળાઈવાળી દ્વી–પરીમાણી આકૃતી છ.ે 

વતુટળ બનાવનાર લીંટી (પરીઘ) પોતે માત્ર 
એક–પરીમાણી આકાર હોવા; છતાં ત ે

દ્વી–પરીમાણી વતુટળ બનાવી શકે છ.ે આ 
પરીઘ વતુટળની સીમા નક્કી કરે છ.ે આ 
સીમાની અન્દરના મયાટદીત વીસ્તારનું 

એક કેન્દ્ર પણ હોય છ.ે જો કે પરીઘન ે
પોતાનું કેન્દ્ર નથી. એની શરુઆત પણ 

નથી અને અંત પણ નથી. એ અનન્ત છ.ે 
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હવે એક પરીમાણ આગળ વધીએ. 
ગોળો પોતે ત્રી–પરીમાણી આકાર છ,ે 

જ્યારે એની સપાટી દ્વી–પરીમાણી છ.ે 
સપાટીને શરુઆત કે અંત નથી, એનુ ં

મધ્યબીંદુ નથી. આ સપાટીને લીધે જ ે
ગોળો રચાયો છ ે તેને કેન્દ્રબીંદુ હોય છ ે

અને ચોક્કસ કદ પણ હોય છ.ે જ્યારે 
સપાટી પોતે કેન્દ્રબીન્દુ વગરની તેમ જ 
‘અનન્ત’ છ.ે 

સામાન્ય વ્યવહારમાં ‘અંતહીન 
રસ્તો’, ‘અંતહીન સાગર’ એમ બોલી 

દઈએ છીએ. આપણને અંત ન દેખાય 
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ત્કયારે અનન્તનો અથટ ‘ખુબ વીશાળ’ એવો 
કરીએ છીએ. અનન્તનો સાચો અથટ અન્ 

+ અંત એટલે કે અંત વગરનો કે છડેા 
વગરનો એવો થાય છ.ે અનન્તને 

વીશાળતા સાથે સમ્બન્ધ નથી. વતુટળનો 
પરીઘ અનન્ત છ ેતેમ જ ગોળાની સપાટી 

પણ અનન્ત છ.ે 
ગોળાની સપાટી પર ફરતું સુક્ષ્મ 

જીવડુ ં ગમે તેટલંુ ચાલે તોયે એ ક્યારેય 

પણ એના છડે ેપહોંચી ન શકે; કારણ કે 
ગોળાની સપાટીને છડેો નથી. એના માટ ે

તે અનન્ત, અફાટ છ.ે આપણે ગોળાની 
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બહાર છીએ અને ગોળાને આખેઆખો 
જોઈ શકીએ છીએ. એટલે એની સપાટી 

‘અનન્ત’ હોવા છતાં એની મયાટદા 
જાણીએ છીએ. 

પૃથ્વી પણ એક વીશાળ ગોળો છ.ે 
એના કદની સરખામણીએ આપણે પણ 

સુક્ષ્મ જન્તુ જવેા જ છીએ. એટલા માટ ે
પૃથ્વી પર વીચરતા આદી માનવજાત માટ ે
પૃથ્વી અનન્ત હતી. આદી માનવ પોતાની 

કલ્પના એનાથી આગળ દોડાવી શક્યો 
નહીં. મહાપુરુષ એવા પ્રાચીન ભારતના 

તેમ જ અન્ય સંસ્કૃતીઓના તત્ત્વજ્ઞાનીઓ 
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પણ એવી કલ્પના કરી શક્યા નહોતા કે 
અનન્ત દેખાતી પૃથ્વી વાસ્તવમાં અનન્ત 

નથી. માત્ર એની સપાટીને અંત નથી. 
આજ ે આપણા વીકસીત જ્ઞાનના આધારે 

આપણે પૃથ્વીનું કદ, એની સપાટીની 
મયાટદા અને બ્રહ્ાંડમાં એનું મામુલીપણં 

જાણે છીએ. પૃથ્વી અનન્ત નથી, માત્ર 
પૃથ્વીની સપાટી અનન્ત (અંત–હીન) છ.ે 
છતાં, એને ન સ્વીકારનાર ‘આદી માનવો’ 

હજી પણ મોજુદ છ.ે 
આપણે ત્રી–પરીમાણી દુનીયામાં 

રહેતા હોવા છતાં એને ખરા સ્વરુપે જોઈ 
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શકતા નથી. આપણને આપણી દૃષ્ટીની 
મયાટદા નડ ેછ.ે પદાથટના કદ અને અંતર 

અતીશય નાનાં કે મોટાં હોય તો મુશ્કેલી 
પડ ેછ.ે આ લેખના સન્દભટમાં વાત કરીએ 

તો આપણં આકાશ ત્રી–પરીમાણી હોવા 
છતાં આપણે એને દ્વી–પરીમાણી તરીકે જ 

જોઈએ છીએ. આપણને સરખા અંતરે 
દેખાતા બે નજીકના તારા વાસ્તવમાં 
એકબીજાથી ઘણા દુર હોઈ શકે છ.ે ચંદ્ર 

આપણાથી જટેલો દુર છ ેએના કરતાં સુયટ 
ચારસોગણો વધારે દુર છ.ે જોવામાત્રથી 

કોઈને એનો ખયાલ ન આવે અને બન્ને 
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લગભગ સરખા અંતરે લાગે. બીજા 
શબ્દોમાં કહેવંુ હોય તો બ્રહ્ાંડ દશટન માટ ે

આપણી દૃષ્ટી સુક્ષ્મ જતંુ જવેી છ.ે 
વસ્તુનાં ત્રણ પરીમાણ એટલે એની 

લમ્બાઈ, પહોળાઈ અને ઉંચાઈ, આ 
ત્રણેય પરીમાણોની ખાસીયત એ છ ેકે તે 

બધાં એકબીજા સાથે કાટખુણો બનાવે છ.ે 
જો ચોથું પરીમાણ હોય તો એટલું જરુર 
કહી શકાય કે આ ચોથંુ પરીમાણ આપણાં 

ત્રણેય પરીમાણોને કાટખુણ ેહશે. એ કેવી 
રીતે શક્ય બને તે આપણે સમજી શકીએ 

નહીં. અહીં એક ચોખવટ કરવી જરુરી છ ે
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કે વીજ્ઞાન અને ઈજનેરી અભ્યાસક્રમમાં 
ભણાવવામાં આવે છ ે તે પ્રમાણે સમય 

(Time) ચોથુ ંપરીમાણ (ડાયમેન્શન) નથી, 
એ ચોથુ ંપરીવતટનશીલ ઘટક (વેરીએબલ) 

છ.ે ડાયમેન્શન અને વેરીએબલ બે અલગ 
વસ્તુઓ છ.ે 

આપણે ત્રણ પરીમાણવાળા જગતમાં 
રહેતા હોવાથી ચોથા પરીમાણની માત્ર 
કલ્પના કરી શકીએ છીએ, એને કોઈ રીતે 

અનુભવી શકીએ નહીં. એ કેવી રીતે 
શક્ય બને તે આપણે ન સમજી શકીએ 

એટલે એ શક્ય ન જ હોય એમ ન 
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કહેવાય. ગોળાની સપાટી પર રહેતા સુક્ષ્મ 
જતંુ માટ ે ત્રીજુ ં પરીમાણ સમજવંુ શક્ય 

નથી હોતું. એવી જ સ્થીતી આપણી છ;ે 
છતાં આપણી બુદ્ધી આપણી મદદ કરી 

શકે છ.ે 
ત્રી–પરીમાણી વસ્તુની એક ખાસીયત 

છ ે કે એનો પડછાયો હમ્મેશાં દ્વી–
પરીમાણી હોય છ;ે કારણ કે એ હમ્મેશાં 
દ્વી–પરીમાણી સપાટી પર પડ ે છ.ે એવી 

જ રીતે, ચાર પરીમાણી વસ્તુનો પડછાયો 
આપણી ત્રણ પરીમાણવાળી દુનીયામાં પડ ે

તો એ ત્રી–પરીમાણી હશે! 
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લેખના મુળ મુદ્દા પર પાછા ફરીએ. 
ચોકકસ રીતે વળેલી એક–પરીમાણી 
રેખા, દ્વી–પરીમાણી વતુટળ (આકૃતી) 
રચી શકે છ.ે ચોક્કસ રીતે વળેલી દ્વી–
પરીમાણી સપાટી ત્રી–પરીમાણી ગોળો 
રચી શકે છ.ે આમ, ચોક્કસ પ્રકારનો 
વળાંક એક વધુ પરીમાણવાળી રચના 
બનાવી શકે છ.ે તો આપણં અનન્ત 
દેખાતું ત્રણ પરીમાણવાળું બ્રહ્ાંડ નવા 
જ પ્રકારની ચાર પરીમાણવાળી રચના 
કરતું હશે? 
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આપણં બ્રહ્ાંડ જો સાચે જ, ચોથા 
પરીમાણમાં વળેલું હોય તો તે આ નવી 

રચનાની સપાટી બની જાય છ.ે સપાટીને 
મધ્યબીંદુ નથી હોતું કે અંત નથી હોતો. ત ે

આપણે વતુટળના તેમ જ ગોળાના 
ઉદાહરણથી સાબીત કયુું છ.ે તેમ જ એ 

સપાટી પરથી એના સમ્પુણટ વીસ્તારનો 
ખયાલ પણ આવતો નથી. ખગોળ–
શાસ્ત્રીઓને અત્કયાર સુધીના બધા 

અવલોકનો પરથી બ્રહ્ાંડના મધ્યબીન્દુ, 
એના કદ કે વીસ્તારનો ખયાલ આવતો 

નથી. એમને ચારે તરફ બ્રહ્ાંડ વીસ્તરતું 
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દેખાય છ.ે માત્ર આટલી ત્રણ–ચાર 
બાબતો પરથી ત્રણ પરીમાણવાળા 

બ્રહ્ાંડથી પણ આગળની ચાર 
પરીમાણવાળી રચનાનું તારણ કાઢવુ ં

કદાચ વાજબી હોય અને ન પણ હોય; 
છતાં એ હોવું અશક્ય પણ નથી. જો આ 

શક્યતા વાસ્તવીકતા હોય તો આજના 
કેટલાક પ્રશ્નોના ઉત્તર મળી જાય છ.ે સાથે 
સાથે કેટલાયે નવા પ્રશ્નો પણ સામે 

આવીને ઉભા રહે છ.ે  
  

● 
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9 

બ્રહ્ાંડના વણઉકલ્યાં રહસ્યો 
અનુક્રમણીકા 

આપણે ગેલેક્સી વીશ ે ટુકંમાં જાણ્યંુ. 
આપણી આકાશગંગાની ત્રીજ્યા 50,000 
પ્રકાશવષટ જટેલી છ.ે વતુટળાકાર તારાવૃંદો 
(Globular Clusters) તો એનાથી પણ 
વધુ દુર છ;ે છતાં આ બધા તારા 
આકાશગંગાના કેન્દ્રની ફરતે ફરે છ.ે કારણ 
કે, બધા તારા એકબીજા સાથ ેગુરુત્કવબળથી 
સંકળાયેલા છ.ે આકાશગંગા પોત ે સુધ્ધાં 
‘લોકલ ગૃપ’ તરીકે ઓળખાતી 20 જટેલી 
ગેલેક્સીઓના ઝુંડ સાથે ચકરાવા લે છ,ે 
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આનો અંત નથી. બ્રહ્ાંડમાં કશું જ સ્થીર 
નથી. આકાશમાં આપણે શક્તીશાળી 

દુરબીનથી ગમે તે દીશામાં જોઈએ તોયે 
અગણીત ગેલેક્સીઓ પથરાયેલી દેખાય 

છ.ે આ બધી ગેલેક્સી આપણાથી અને 
એકબીજાથી દુર ભાગી રહી છ.ે એટલે કે, 

બ્રહ્ાંડ સતત વીસ્તરી રહ્ું છ.ે બ્રહ્ાંડના 
બીજા કોઈ સ્થળેથી જોવામાં આવે તોયે 
આવું જ દૃશ્ય દેખાશે એવું માનવામાં 

આવે છ.ે આ સમજાવવા માટ ે ફુગગાનુ ં
ઉદાહરણ આપી શકાય. ટપકાવાળો 

ફુગગો ફુલાવતાં એના ઉપરનાં ટપકાં 
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એકબીજાથી દુર જતાં રહે છ.ે ફરક 
એટલો છ ેકે ટપકાં માત્ર ફુગગાની સપાટી 

પર હોય છ.ે એકની અન્દર બીજો એવા 
અલગ અલગ કદના ઘણા બધા ફુગગા 

હોય અને તે બધા એકસાથે ફુલાવવામાં 
આવે તો દરેકે દરેક ફુગગાનાં બધા ટપકાં 

એકબીજાથી વધુ દુર જતા દેખાશે. એવું 
જ ગેલેક્સીઓનું થઈ રહ્ું છ.ે 

બ્રહ્ાંડની શરુઆત આશરે 13.7 

અબજ વષટ પહેલાં થયાનું હવે 
વીજ્ઞાનજગતે સ્વીકારી લીધું છ.ે એની 

પાછળનું કારણ એક અતી ઘન રચનાનો 
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વીસ્ફોટ છ.ે જનેે મહા વીસ્ફોટ (BIG 

BANG)નું નામ આ્યું છ.ે ત્કયારથી 

બ્રહ્ાંડ સતત વીસ્તરતું રહ્ું છ.ે એના 
વીસ્તારનો ખયાલ કોઈને નથી. જમે જમે 

વધુ શક્તીશાળી દુરબીન શોધાય છ ેતેમ 
વધુ દુરની ગેલેક્સીઓ જોવા મળે છ.ે 

બધા દ્રવ્ય, ઉજાટ, સમય અને અવકાશનુ ં
સજ ટન પણ આ મહાવીસ્ફોટ સાથે થયંુ 
હોવાનું મનાય છ.ે 

બ્રહ્ાંડનો જીવનકાળ અને એમાં 
બનેલી ઘટનાઓને સરળતાથી સમજાવવા 

એક વૈજ્ઞાનીકે બ્રહ્ાંડના 13.7 અબજ 
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વરસને આપણા એક વરસ સાથે 
સરખાવ્યાં છ.ે એ ધોરણે BIG BANG, 

એ 1લી જાન્યુઆરીની પહેલી સેકંડની 
શરુઆત છ ે અને આપણી આજ તે 31 

ડીસેમ્બરની છલે્લી સેકંડનો અંત છ.ે આ 
હીસાબે બ્રહ્ાંડની એક સેકંડ આપણા 

430 વરસ, એક મીનીટ આપણાં 
25,000 વરસ અને બ્રહ્ાંડનો એક 
કલાક આપણાં 15 લાખ વરસ જટેલો 

થાય છ.ે 
બ્રહ્ાંડના આ કેલેન્ડર પ્રમાણે 

આપણા સુયટમંડળની રચના ઠઠે સ્ટમે્બર 
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મહીનામાં થઈ છ.ે (એટલે જ સુયટ બીજી 
કે ત્રીજી પેઢીનો તારો હોવાનું મનાય છ.ે) 

પૃથ્વી પર એક કોષીય જીવ ઓક્ટોબરમાં 
પ્રગટ્યો છ.ે બહુચચીત મહાકાય 

ડાયનાસોર 25 ડીસેમ્બરે દેખાયાં અને 
29 ડીસેમ્બરની સાંજ ે એમનો અંત 

આવ્યો. 30મી ડીસેમ્બરે મોટા સસ્તન 
જીવો દેખાયા અને આશરે મધરાતે 
આપણા દુરના પુવટજ પ્રાઈમેટ્સ દેખાયા. 

હવે આપણે વરસના છલે્લા દીવસમાં 
આવી ગયા છીએ. રાત્રે 9 વાગે આપણા 

પુવટજો અને એપ (Ape) છુટા પડ્યા, 
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રાત્રે 11 વાગ ેબે પગે ચાલતા થયા, 11 

કલાક અને 54 મીનીટ ેઆધુનીક માણસ 

અસ્તીત્કવમાં આવ્યો, 11:59 મીનીટ ે
માણસ સ્થાઈ થઈ ખેતી કરવા લાગયો. 
મહાવીર અને બુદ્ધ 11:59:54 સેકંડ ે

થઈ ગયા છ.ે આધુનીક માણસની બધી 
પ્રગતી, બધી સંસ્કૃતીઓ વરસના છલે્લા 

દીવસના, છલે્લા કલાકની છલે્લી મીનીટની 
છલે્લી દસથી બાર સેકંડમાં થઈ છ.ે આ 

ઉદાહરણથી અબજના આંકડાની 
વીશાળતા, બ્રહ્ાંડમાં આપણા આગમનની 
તાજતેરતા તેમ જ આગળ વણટવ્યંુ છ ે
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એના પરથી બ્રહ્ાંડના વીસ્તારનો ખયાલ 

આવી શકે છ;ે છતાં બ્રહ્ાંડની વાત 

આટલેથી અટકતી નથી. એના વીશે ઘણી 
અટપટી માન્યતાઓ, શક્યતાઓ અને 
રહસ્યો છ,ે એમાંથી થોડા ટુકંમાં 

તપાસીએ. 
જાણીતું બ્રહ્ાંડ અતી વીશાળ અને 

વીવીધ છ,ે જ ેહજી જાણી નથી શકાયંુ તે 
ઘણં અજબ–ગજબ હોઈ શકે છ.ે 

આપણી આકાશગંગા અબજો 
ગેલેક્સીમાંની એક છ.ે એ બ્રહ્ાંડના 
મધ્યમાં કે અન્ય કોઈ મહત્ત્વના સ્થાન ે
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નથી. આકાશગંગામાં સુયટનું સ્થાન પણ 
કોઈ મહત્ત્વની જગયાએ નથી. 

આકાશગંગાના કેન્દ્રથી ત્રીસ હજાર 
પ્રકાશવષટ દુર એ આવેલો છ.ે પૃથ્વી એ 

સુયટમંડળનો પહેલો કે છલે્લો ગ્રહ નથી. 
સૌથી મોટો કે સૌથી નાનો પણ નથી. 

પૃથ્વીની એકમાત્ર વીશીષ્ટતા એના પર 
થવા પામેલ જીવસૃષ્ટીની છ.ે આ 
વીશીષ્ટતા આપણા માટ ેઅતી અગત્કયની 

છ;ે પણ સુયટ કે બીજા કોઈને એનાથી કંઈ 
ફરક પડતો નથી. સુયટ, તારા, ગ્રહો 

વગેરેનું જીવનચક્ર એમના પોતાના નીયમો 
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પ્રમાણે ચાલે છ.ે આપણં અસ્તીત્કવ પૃથ્વી 
અને સુયટના લીધે છ.ે તે આપણા માટ ે

સજાટયા નથી. 
1990માં વૈજ્ઞાનીકોએ ‘હબલ’ ટલેી–

સ્કોપને પૃથ્વી ફરતે આકાશમાં મુક્યા 
પછી ખગોળશાસ્ત્રીઓ 13.5 અબજ 

પ્રકાશવષટ દુરની રચનાઓ જોઈ શક્યા 
છ.ે ત્કયારે હજી ગેલેક્સીઓ પણ રચાઈ 
નહોતી. ત્કયારે તે અણઓનું વીશાળ વાદળ 

માત્ર હતું. એટલા માટ ે એને એક રચના 
કહી છ.ે બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, દુરનું 

જોવું એટલે ભુતકાળને જોયા જવંુે ગણાય. 
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બ્રહ્ાંડની વય 13.7 અબજ વરસની 
આંકવામાં આવી છ.ે એટલે ગમે તેટલાં 

શક્તીશાળી દુરબીનો શોધાય તો પણ 
13.7 અબજ પ્રકાશવષટથી દુર કંઈ હોય 

તો પણ એને જોવંુ આપણા માટ ેઅશક્ય 
છ;ે કારણ કે એનો પ્રકાશ હજી આપણા 

સુધી પહોંચ્યો નથી. 
અવકાશ (Space) પણ સતત 

વીસ્તરી રહ્ું હોવાનું માનવામાં આવે છ.ે 

આ વીસ્તરણ ગેલેક્સીઓની દુર જવાની 
ગતીથી સ્વતન્ત્ર છ.ે આનો મતલબ એ 

થયો કે બ્રહ્ાંડનો વીસ્તાર 13.7 અબજ 
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પ્રકાશવષટની ત્રીજ્યા કરતાં પણ વધુ 
હોવાની સમ્ભાવના છ.ે ત્રીજ્યા એટલ ે
ગોળાના કેન્દ્રથી ગોળાની સપાટી સુધીનુ ં
અંતર. બ્રહ્ાંડમાં ગેલેક્સીઓ એકબીજાથી 
દુર ને દુર ભાગી રહી છ.ે એનો અથટ એ છ ે
કે બ્રહ્ાંડની ‘ત્રીજ્યા’ લમ્બાતી જાય છ ે
અને ગોળો ફુલે છ.ે કમનસીબે, માનવ–
સમાજ ક્યારેય પણ એટલે દરુ સુધી જોઈ 
શકવાનો નથી. આપણને સમય–અંતરની 
મયાટદા નડ ે છ.ે ટુકંમા, બ્રહ્ાંડનો સાચો 
વીસ્તાર કેટલો હોઈ શકે તેમ જ તેનંુ કેન્દ્ર 
ક્યાં હોઈ શકે એ જાણવંુ માનવસમાજ માટ ે
અત્કયારે તો શક્ય લાગતું નથી. 
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બ્રહ્ાંડનો તાગ મેળવવામાં સમય – 
અંતરની મયાટદા ઉપરાંત બીજી પણ એક 

મયાટદા નડતી હોવાની શક્યતા છ.ે એ 
મયાટદા છ,ે બ્રહ્ાંડના વળાંક 

(Curvature)ની. કેટલાક ખગોળ–
શાસ્ત્રીઓનું માનવંુ છ ે કે આપણં બ્રહ્ાંડ 

ચોથા પરીમાણમાં વળેલંુ હોઈ શકે છ.ે 
ચોથા પરીમાણની અટપટી વાત દૃષ્ટાંત 
આપીને આગલા પ્રકરણમાં વીસ્તારથી 

સમજાવી છ.ે 
આ ઉપરાંત, દૃષ્ટીની તેમ જ 

જ્ઞાનેન્દ્રીયોની બીજી ઘણી મયાટદાઓ 
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આપણા જ્ઞાનની પણ મયાટદાઓ બની 
જાય છ.ે વૈજ્ઞાનીક શોધખોળોએ આ 

મયાટદાને ઓળંગી છ.ે બ્રહ્ાંડને જોવા – 
સમજવાનો મહત્તમ યશ ટલેીસ્કોપ, 

સ્પેક્ટરોસ્કોપ જવેાં સાધનોને ફાળે જાય છ.ે 
બ્રહ્ાંડ વીશે વણઉકલ્યો બીજો એક 

મુદ્દો તપાસીએ. તારાઓ, ગેલેક્સીઓ 
અને બીજી ઘણી રચનાઓને ખગોળ–
શાસ્ત્રીઓ પ્રત્કયક્ષ રીતે જોઈ કે જાણી 

શક્યા છ.ે આમ છતાં, આપણી દૃષ્ટી–
મયાટદામાં છ ે એટલા બ્રહ્ાંડમાં આનાથી 

ઘણં વીશેષ છ.ે ખગોળશાસ્ત્રીઓનું માનવું 
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છ ેકે બ્રહ્ાંડ જટેલંુ હોવંુ જોઈએ એના 95 

ટકા ભાગન ે તેઓ હજી ઓળખી શક્યા 

નથી. આ વણઓળખાયેલા ભાગમાંથી 23 
ટકા ‘ડાકટ મેટર’ અને 72 ટકા ‘ડાકટ 

એનજીટ’ હોવાનું મનાય છ.ે આ બન્નેનું 
અસ્તીત્કવ પરોક્ષ રીતે જાણી શકાયું છ;ે 

પણ તે હજી સાબીત કરી શકાયું નથી.  
સવાલ એ છ ેકે બ્રહ્ાંડ ખરેખર કેટલંુ 

અને કેવંુ હોઈ શકે એનો ખયાલ આ 

રજકણ જવેડી પૃથ્વી પર બેઠાં બેઠાં 
ખગોળશાસ્ત્રીઓને કેવી રીતે આવી શકે? 

એક દાખલો લઈએ : અન્ધ વ્યક્તી કંઈ 
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જોઈ શકતી નથી; છતાં એને પોતાની 
આસપાસ શું થઈ રહ્ું છ ે એનો સારો 

એવો ખયાલ હોય છ.ે ઘરમાં કોઈ 
અપરીચીત વ્યક્તીનો અવાજ સમ્ભળાય 

એટલે કોઈ મહેમાન આવ્યાનું અનુમાન 
લગાવે છ.ે અવાજ ઉપરાંત ગંધ અને 

સ્પશટથી પણ તે ઘણં જાણી લે છ.ે આ જ 
રીતે વૈજ્ઞાનીકોએ પણ ક્યારેક કરવંુ પડ ેછ.ે 

ભૌતીકશાસ્ત્ર, રસાયણશાસ્ત્ર અને 
ગણીતના નીયમો સમસ્ત બ્રહ્ાંડમાં 
એકસરખા છ.ે એ આપણને જટેલા લાગુ 

પડ ે છ,ે એટલા જ તારાઓ અને 
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ગેલેક્સીઓને પણ લાગુ પડ ે છ.ે 
વૈજ્ઞાનીકોના નીરીક્ષણના જ્યારે ધાયાટ 

કરતાં વીપરીત પરીણામ દેખાય છ ેત્કયારે 
એનું કારણ જાણવા માટ ે જુદી વ્યક્તીઓ 

દ્વારા, જુદા સમયે, જુદી જગયાએ, જુદા 
ઉપકરણથી ફરી ફરી એ જ નીરીક્ષણ 

કરવામાં આવે છ.ે દર વખતે જો 
એકસરખું પરીણામ આવે; છતાં ધારણા 
કરતાં જુદંુ જ હોય ત્કયારે ધારણાને 

અવગણીને નીરીક્ષણને સ્વીકારાય છ.ે આ 
રીતે અન્ય ઘણી બાબતોની જમે ડાકટ 

મેટર અને ડાકટ એનજીટનું અસ્તીત્કવ 
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સ્વીકારાયું છ,ે જમેાં બ્રહ્ાંડના 
વીસ્તરણની ઝડપ, ગુરુત્કવા–કષટણના 

નીયમોનો અપવાદ, તારાઓની ગતી 
વગેરેએ ભાગ ભજવ્યો છ.ે 

બ્રહ્ાંડના સન્દભટમા ં આપણા 
મામુલીપણાથી જરા પણ ખોટુ ં લગાડવા 
જવંુે નથી. ઉલટાનું કુદરત સામે નમ્ર થવા 
માટનેું આ ઉત્તમ કારણ છ.ે નમ્રતા તો બધા 
ધમોની શીખ છ.ે કમનસીબે, કુદરત સામ ે
નમવાનુ ંકે આદશો આગળ નમવાનુ ંકોઈએ 
નથી કહ્ું. બલકે, કોઈ ખાસ વ્યક્તી 
આગળ નમવાનું દરેક સમ્પ્રદાય કહે છ.ે 
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સ્વગટ, નરક જવેી પરલોકની દુનીયા 
વીશે બધા વાતો કરે છ;ે પણ આટઆટલા 

દુરબીનો બધી દીશાઓમાં જોતા હોવા 
છતાંય કોઈએ તે જોયા નથી. તે હોય 

અથવા ન પણ હોય. જ ે નજર સામે 
દેખાય છ ેતે સત્કય છ,ે ભ્રમ કે માયા નથી. 

આટલી વાસ્તવીકતા તો બધાએ 
સ્વીકારવી જ રહી. 

આ બધી ચચાટ આપણે કરી તે 

જાણીતા બ્રહ્ાંડની હતી. તારાઓની જમે 
બ્રહ્ાંડનો અંત પણ આવી શકે ખરો? 

વગેરે બાબતો વીશે જાણવંુ હોય તો એના 
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ઉપર ઘણા પુસ્તકો ઉપલબ્ધ છ.ે તે ઉપરાંત 
બ્રહ્ાંડ વીશે વધુ જાણવાની ઈચ્છા હોય 
એના માટ ે નીચે જણાવેલ એક કલાકના 
એવા 13 એપીસોડ/વીડીયોની લીંક અત્ર ે
આપી છ.ે જ ેઅંગ્રેજી સમજતા હોય એમના 
માટ ેઆ 13 કલાકનું જોણં અતી રોમાંચક 
પુરવાર થશે. 

 
Carl Sagan's Cosmos Episodes 1-13: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6DAD93D11320E122 
  

આ 13 એપીસોડ/વીડીયો પૈકી હાલ નીચે મુજબના 

વીડીયો જોઈ શકાય છ ે: 
Episode 3 The Harmony of the 

Worlds: 
https://www.youtube.com/watch?v=R6TdNbiAUnE  
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Episode 5 - Blues for a Red Planet: 
https://www.youtube.com/watch?v=Lo7buFS_dLo  

 

Episode 6 - Traveller's Tales: 
https://www.youtube.com/watch?v=y7Qs3iXqgzs&list=PL6

DAD93D11320E122&index=6  

 

Episode 7-The Backbone of the Night: 

https://www.youtube.com/watch?v=Mfa2lUj6TS0&list=PL6DAD

93D11320E122&index=7  

 

Episode 10 - The Edge of Forever: 

https://www.youtube.com/watch?v=o8ENNgO4z5c&list=PL

6DAD93D11320E122&index=10  

 

Episode 12 - Encyclopædia Galactica: 

https://www.youtube.com/watch?v=5DgWOlqa-

iQ&list=PL6DAD93D11320E122&index=12  

 
● 
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10 

ઉત્કક્રાંતી 
અનુક્રમણીકા 

સવટવ્યાપી, સવટસ્વીકૃત એવી એક 
પુરાણી માન્યતાને ચારસો વરસ પહેલાં 
જોરદાર ફટકો લાગયો હતો, જ્યારે 

પૃથ્વીનો સાચો આકાર અને બ્રહ્ાંડમાં તેનું 
સાચું સ્થાન જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. 

આ બાબતે હવે બધું સ્વીકારાઈ ગયું 
હોવાથી, જુજ અપવાદ બાદ કરતાં, 

વીવાદ શાંત થઈ ગયો છ.ે 
એ જ રીતે આપણા મુળ વીશેની 

બીજી સવટવ્યાપી, સવટસ્વીકૃત પુરાણી 
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ધામીક માન્યતાને દોઢસો વરસ પહેલાં 
બીજો જોરદાર ફટકો લાગયો હતો, જ્યારે 

‘ઉત્કક્રાંતીવાદ’ની વાત જાહેર થઈ હતી. 
એનો વીવાદ તો હજીયે ચાલુ છ.ે 

કોઈ નવી વાતનો અહેવાલ આપતાં 
પહેલાં એને સારી રીતે સમજવાની કે 

ચકાસવાની ધીરજ અને વૃત્તી પ્રસાર 
માધ્યમોમાં હોતી નથી. પરીણામે કોઈ 
ઉતાવળીયા પત્રકારે ‘વાંદરામાંથી માણસ 

થયો’ એવું છાપી માયુું. મોટાભાગના 
લોકોની ઉત્કક્રાંતી વીશેની સમજ આટલા 

પુરતી મયાટદીત છ.ે આ એક અધટસત્કયે 
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‘ઉત્કક્રાંતીવાદ’ સમજવામાં જટેલી અડચણો 
ઉભી કરી છ ેએટલી કદાચ એના અઠગં 

વીરોધીઓએ પણ નહીં કરી હોય! આ 
ગેરસમજને દુર કરવી જરુરી છ.ે 

સજીવોના નૈસગીક રીતે તબક્કાવાર 
થયેલા વીકાસને ઉત્કક્રાંતી કહે છ.ે 

નીજીટવોમાં દેખાતી વીવીધતા અને 
જટીલતા પણ તબક્કાવાર થઈ છ;ે છતાં 
એ ઉત્કક્રાંતી નથી ગણાતી. જો એને પણ 

ઉત્કક્રાંતી ગણવામાં આવે તો ઉત્કક્રાંતીની 
શરુઆત શુન્ય સમયથી એટલે કે ‘બીગ 

બેંગ’થી થઈ એમ કહી શકાય. 
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જીવ વીજ્ઞાનને રસાયણશાસ્ત્ર સાથે 
ખુબ નજીકનો નાતો છ.ે એટલે ઉત્કક્રાંતીની 

વાત આગળ વધારતાં પહેલાં શુષ્ક 
ગણાતા રસાયણશાસ્ત્રને થોડુ ં સમજવંુ 

જરુરી બને છ.ે આપણી આસપાસ જ ે
પણ દેખાય છ ે તે બધું અણ અને 

પરમાણોનું બનેલું છ.ે ઘણા આ જાણે છ.ે 
એને થોડા ઉંડાણમાં જાણીએ અન ે
સમજીએ. 

પૃથ્વી પર 94 પ્રકારના મુળતત્ત્વો 
(ઍલીમેન્ટસ) નૈસગીક રુપમાં જોવા મળ્ા 

છ.ે આમાંથી મોટાભાગના તત્ત્વો 
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તારાઓના ગભટમાં બનેલા છ.ે આ 
ઉપરાંત બીજા 24 મુળતત્ત્વોને વૈજ્ઞાનીકો 

અણભઠ્ઠીમાં બનાવી શક્યા છ.ે આ બધા 
જ તત્ત્વોના પરમાણ (એટમ) માત્ર ત્રણ 

ઘટકોના બનલેા છ,ે પ્રોટોન, ન્યુટરોન અને 
ઈલેક્ટરોન. ફરક માત્ર એમનામાં સમાયેલા 

ઘટકોની સંખયાનો છ.ે સૌથી પહેલાં અને 
સહેલા હાઈડરોજનના પરમાણમાં માત્ર 
એક પ્રોટોન અને એક ઈલેકટરોન હોય છ.ે 

સૌને ગમતા સોનામાં 79 પ્રોટોન છ ેજ્યારે 
પારામાં 80 અને સીસામાં 82 પ્રોટોન છ.ે 

માત્ર આટલા નજીવા ફરકને કારણે આ 
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તત્ત્વોના ગુણધમટ, ઉપયોગ અને કીમ્મતમા ં
કેટલો ફરક પડ ેછ ેએ જોઈ શકાય છ.ે 

આ માત્ર મુળ તત્ત્વોની વાત થઈ. આ 
તત્ત્વોનું એકબીજા સાથે સંયોજન થવાથી 

એક નવો જ પદાથટ બને છ ે જનેે 
કમ્પાઉન્ડ કહેવામાં આવે છ.ે એના 

ગુણધમો મુળ તત્ત્વો કરતાં સાવ અલગ 
હોય છ.ે પૃથ્વી પર કુદરતી તેમ જ 
માનવસજીટત સંયોજનો એક કરોડ કરતાં 

પણ વધારે છ.ે આ બધા મુળ તત્ત્વો અને 
સંયોજનોના પોતાના વીશીષ્ટ ગુણધમો છ.ે 

દા.ત.; માત્ર ઑક્સીજનની હાજરીમાં જ 
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વસ્તુઓ બળી શકે છ,ે માત્ર લોખંડ જ 
ચુમ્બકત્કવ ધરી શકે છ,ે વગેરે... ઘણા 

દાખલા આપી શકાય. 
કાબટન એક એવંુ તત્ત્વ છ ે જ ે સાવ 

સહેલાઈથી કેટલાયે અલગ મુળતત્ત્વો 
સાથે સંયોજીત થઈ અતી જટીલ અણઓ 

બનાવી શકે છ.ે આ કાબટન અન ે
હાઈડરોજનના સંયોજનથી એક નવો અણ 
બન્યો જણેે વાતાવરણમાંથી બીજા કાબટન 

અને હાઈડરોજનના પરમાણઓને આકષી, 
પોતાના જવેા બીજા અણઓ બનાવી એક 

સાંકળ રચી. આ પ્રક્રીયા શરુ થવા જરુરી 
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ઉજાટ વાતાવરણમાં વીજળી થાય ત્કયારે 
થઈ હોવાની ઘણી શક્યતા છ.ે પોતાની 

પ્રતીકૃતી બનાવતા આ અણઓ ઓગેનીક 
મૉલેક્યુલ કહેવાયા જ ેજવૈીક ઉત્કક્રાંતીની 

શરુઆત છ.ે કોઈને આમાં દૈવી હસ્તક્ષેપ 
દેખાતો હોય તો તે એમનો દૃષ્ટીકોણ છ.ે 

બાકી જ ે રીતે ભેજમાં લોખંડ કટાય છ ે
એના જવેી આ એક રાસાયણીક ક્રીયા 
માત્ર છ,ે જ ે યોગય વાતાવરણમાં સ્વયંભુ 

થઈ છ,ે થાય છ.ે ઓગેનીક મૉલેક્યુલની 
શરુઆત સમજવા આટલા ઉંડાણમા 

જવાનું જરુરી હતું. 
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આ ઓગેનીક મૉલેક્યુલ નીજીટવ અન ે
સજીવ બોડટર પર ગણાય છ.ે પોતાની 
પ્રતીકૃતી બનાવવી એ સજીવની ખાસીયત 
છ.ે સામાન્ય શરદીથી લઈ એઈડ્સ સુધીની 
બીમારીઓ ફેલાવતા વાઈરસ આ મુળ 
ઑગેનીક મૉલેક્યુલની સધુરેલી આવૃત્તી 
જવેા છ.ે વાઈરસ પરોપજીવી છ.ે એટલે કે 
તે બીજા સજીવના શરીરમા ંજ વૃધ્ધી પામી 

શકે છ.ે એ શ્વાસ લેતા નથી; સ્વતન્ત્ર રીતે 

પોતા જવેા બીજા બનાવી શકતા નથી; 
પણ યજમાન સજીવના શરીરમાં પોતાના 

જવેા બીજા બનાવી શકે છ.ે 
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એક કોષીય બેક્ટરેીયા પ્રમાણમાં 
ઘણા જટીલ અને વીકસીત છ.ે એમને 

અસ્તીત્કવમાં આવતાં વાઈરસ પછી કરોડો 
વરસ લાગયા છ.ે વધારે વીકસીત જીવો 

બનતાં બીજા કરોડો વરસ લાગયા છ.ે 
વનસ્પતી કે પ્રાણી જગતની જ ે પણ 

પ્રજાતી પોતાની આસપાસ બદલાતા 
વાતાવરણ સાથે અનુકુળ ન થઈ શકી, 
તેનો કુદરતી રીતે નાશ થયો છ.ે જ ે

પ્રતીકુળતામાં પણ ટકી રહ્ા એમની 
શરીર રચનામાં કાળક્રમે જરુરી ફેરફાર 

થતા ગયા. જથેી તે આસપાસના 
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વાતાવરણને સહેલાઈથી અનુકુળ થઈ 
વધારે બળવાન બન્યા છ.ે આ રીતે 

કેટલીયે પ્રજાતીઓ લુપ્ત થઈ છ ેઅને વધુ 
વીકસીત નવી પ્રજાતીઓ અસ્તીત્કવમાં 

આવી છ.ે 
આનો દાખલો વતટમાનની બે 

ઘટનાઓથી સમજાવી શકાય છ.ે મેલેરીયા 
જવેા રોગ ફેલાવતા મચ્છરોએ DDT 
કહેવાતી પ્રચલીત દવા સામે ટકી રહેવાની 

ક્ષમતા વીકસાવી છ.ે જથેી એમનો નાશ 
કરવામાં DDT હવે નાકામીયાબ થઈ છ.ે 

એટલું જ નહીં; પણ મચ્છરોના શરીરમાં 

http://govindmaru.com/


કુદરતને સમજીય ે                        http://govindmaru.com                        178 

 

મળતા વાઈરસોએ પણ પોતામાં ફેરફાર 
કરી મેલેરીયાને બદલે ડનૅ્ગયુ કે સ્વાઈન 

ફ્લુનો ઉપદ્રવ શરુ કયો છ.ે એ જ રીત ે
TBના જીવાણઓએ પણ TBની અમુક 

દવાને નકામી કરી છ.ે આ એ 
જીવાણઓની ઉત્કક્રાંતી છ,ે જ ે

‘ઉત્કક્રાંતીવાદ’ સાબીત કરે છ.ે 
‘ઉત્કક્રાંતીવાદ’ વીજ્ઞાનનો જ એક 

વીષય છ.ે જ ે સાબીત થઈ શકે તેને જ 

સ્વીકારવાનો વીજ્ઞાનનો પાયાનો નીયમ 
ઉત્કક્રાંતીવાદને પણ લાગુ પડ ે છ.ે વધુ 

શોધખોળને અંતે જો સ્વીકારાયેલ 
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નીયમોથી અલગ સાબીતી મળે તો વીજ્ઞાન 
તેને આવકારે છ.ે એમાં જડતા કે 

આડમ્બર નથી. આજ સુધીનું બધું જ 
સંશોધન ‘ઉત્કક્રાંતીવાદ’ની તરફેણમાં જાય 

છ.ે એને પડકારતી કોઈ પણ વૈજ્ઞાનીક 
સાબીતી હજી સુધી મળી નથી. તો પછી 

આ વાસ્તવીકતાનો વીરોધ કેમ કરાય છ?ે 
‘ઉત્કક્રાંતીવાદ’ની તબક્કાવાર વાત 

કરવા માટ ેએક લેખ પુરતો નથી, આખું 

પુસ્તક જોઈએ. એટલે સીધા વાંદરા–
માણસની વાત પર આવીએ. પુછડીવાળા 

વાનર ઉત્કક્રાંતીમાં આપણાથી ઘણા પછાત 
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છ.ે એમની પુંછડી વગરની વીકસીત 
પ્રજાતી એપ (APE) કહેવાય છ.ે ભારતમાં 

એમનો વાસ નથી એટલે આપણી 
ભાષાઓમાં એમના માટ ેયોગય શબ્દ પણ 

નથી. અન્યત્ર વસતા આ એપની માત્ર 
ચાર જાતો હયાત છ ે : ગોરીલા, 

ચીમ્પાન્ઝી, ઉરાનગુટાન અન ેબોનોબો. 
આ એપ પણ આપણા પુવટજ નથી, 

બલકે એમના અને આપણા પુવટજ એક 

હતા જ ેપ્રાયમેટ કહેવાય છ.ે એમની અને 
આપણી ઉત્કક્રાંતીની શાખા 65 લાખ વરસ 

પહેલાં છુટી પડી છ.ે આ સમય દરમીયાન 
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આપણા પુવટજોની કેટલીયે પ્રજાતીઓ થઈ 
અને નાશ પામી છ.ે એનો અપયશ 

આપણા ત્કયારના પુવટજોને ફાળે જાય છ.ે 
હરીફાઈ ઘટાડવા એમનું નીકંદન કાઢી 

નાખવામાં આવ્યું હોય એવું એક અનુમાન 
છ.ે 

ટુકંમાં વાનરમાંથી રાતોરાત માણસ 
નથી થયો, ન થઈ શકે. ઉત્કક્રાંતીને લીધે 
થતા ફેરફારોને હજારો, લાખો વરસ લાગે 

છ.ે એપ આપણા પુવટજ નથી પણ દુરના 
પીતરાઈ છ.ે એમના જનીન આપણા 

જનીન સાથે 98% મળતા આવે છ ે
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એટલે એમનો અને આપણો ‘લોહીનો 
સમ્બન્ધ છ’ે એવું જરુરી કહી શકાય. 

પુંછડીવાળા વાનર તો ઘણા દુર થાય. 
આજ ે કાળા, ધોળા, ઘઉવણાટ કે 

પીળાશ પડતા, જટેલા પણ રંગના 
માણસો છ,ે એ બધાના પુવટજ પુવટ 

આફ્રીકામાંથી આવેલા છ.ે આધુનીક 
માણસ આશરે દોઢ–બે લાખ વષો પહેલાં 
જ અસ્તીત્કવમાં આવ્યો છ ે અને માત્ર 

60,000 વરસ પહેલાં આફ્રીકાથી બહાર 
નીકળી અન્યત્ર ફેલાયો છ.ે ત્કયારના બધા 

જ મનુષ્યની ચામડીનો રંગ કાળો હતો. 
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વાતાવરણ, રહેણીકરણી અને ખોરાક 
જવેી વીવીધતાને લીધે બધી માનવીય 

પ્રજાતીઓના દેખાવ, રુપ–રંગ વગેરેમાં 
પણ કેટલો ફરક થયો છ ેતે જોઈ શકાય 

છ.ે ઉત્કક્રાંતીનું આ પણ ઉદાહરણ છ.ે 
ઉત્કક્રાંતી ‘હાઈપોથીસી’/અનુમાનીત 

નથી, એટલે કે અનુમાન કે માન્યતા માત્ર 
નથી; એ નક્કર વાસ્તવીકતા છ.ે એના 
પુરાવા છ ે : જમીનમાંથી મળી આવતા 

પ્રાણીઓ અને વનસ્પતીઓના અશ્મી; 
એક જ પ્રજાતીના પ્રાણીઓ વચ્ચે સ્થળ 

અને કાળને લીધે થતો તફાવત અને હવે 
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DNA પરીક્ષણના પરીણામો. આ બધું 
વીસ્તારથી સમજાવતા થોકબંધ પુસ્તકો 

લાઈબ્રેરીમાં ઉપલબ્ધ છ.ે આપણે 
વાંચવાની તસ્દી લેવી પડ.ે 

સમસ્ત દુનીયાના પુરાતત્ત્વ વીભાગ 
દ્વારા થતાં ખોદકામથી ભુતકાળના મૃત 

જીવોનાં અશ્મી (Fossils) પુષ્કળ 
પ્રમાણમાં મળી આવ્યા છ.ે એમનો સમય 
જાણવા માટ ે Carbon-14, Argon-

39, Argon-40 જવેી વીવીધ પદ્ધતીઓ 
વીકસાવાઈ છ.ે જ ેચોકસાઈપુવટક સમય–

ગણના કરી શકે છ.ે બધંુ જ વૈજ્ઞાનીક ઢબે 
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થતું. પારદશટક, બધા માટ ેખુલલંુ જ્ઞાન છ.ે 
એમાં માન્યતાઓને કોઈ સ્થાન નથી. 

ક્યાંયથી પણ દોઢ લાખ વરસથી પુરાણા 
આધુનીક માણસનાં અશ્મી મળ્ાં નથી. 

માણસનું લાખો/કરોડો વરસનું આયુષ્ય 
ક્યારેય પણ નહોતું. અન્ય કોઈ પ્રાણીનું 

પણ આટલંુ લાંબું આયુષ્ય ક્યારે પણ 
નહોતું. 

પૃથ્વી પરની અન્ય જીવસૃષ્ટીના 

પ્રમાણમાં માણસનું આગમન સાવ તાજુ ં
છ;ે પણ છલે્લું નથી. આ બ્રહ્ાંડનો જ ેપણ 

કતાટહતાટ હોય એના માટ ે આપણે જરા 
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પણ વીશીષ્ટ હોવાની સમ્ભાવના નથી. 
આપણં જ ેપણ મહત્ત્વ છ ેતે આપણે જાતે 

આપણને આ્યું છ.ે એટલાથી સંતોષ ન 
થતાં માનવ સમાજ ે દેશ, ધમટ, જાતી 

આધારીત અનેક ભાગ કરી બધાએ 
પોતપોતાને વધારે ઉંચા બતાવ્યા છ.ે 

હવે માત્ર કુદરતી નહીં પણ માનવ–
સજીટત ઘટનાઓ અને પ્રયત્કનોથી આ 
ઉત્કક્રાંતીની પ્રક્રીયા ઝડપી બની છ,ે એના 

પરીણામો હજારો વરસમાં નહીં; પણ ટુકં 
સમયમાં જોઈ શકાય છ.ે છલે્લા થોડા 

દાયકાઓમાં તબીબી ક્ષેત્રે થયેલ 
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સંશોધનથી સરેરાશ આયુમયાટદા વધી છ.ે 
ખોરાકમાં થયેલ ફેરફારને લીધે સરેરાશ 

ઉંચાઈ વધી છ.ે યૌવન વહેલું શરુ થઈ 
લાંબો સમય જળવાઈ રહે છ.ે આ 

ઉત્કક્રાંતી છ.ે 
કુતરા, ગાય, ઘોડા જવેા પાલતું 

પ્રાણીઓની ઉંચી નસલ મેળવવા કરવામાં 
આવતું ‘ક્રોસ બ્રીડીંગ’ ઉત્કક્રાંતીની ક્રીયા 
ઝડપી બનાવે છ.ે અનાજ, શાકભાજી 

વગેરેમાં હાઈબ્રીડથી કરવામાં આવતું 
વાવેતર પણ એમનામાં ઉત્કક્રાંતી લાવે છ.ે 

આંતરજાતીય લગ્નો દ્વારા (આંતરજ્ઞાતીય 
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નહીં) થતા બાળકો પણ આવું જ 
ઉદાહરણ છ.ે આંખો અન ે મન ખુલ્લું 

રાખીએ તો ઉત્કક્રાંતી ચારે બાજુ દેખાય છ.ે 
કોઈએ લખેલા એક અધટસત્કય વાક્ય 

પરથી સમજ્યા વીચાયાટ વગર 
‘ઉત્કક્રાંતીવાદ’ને વખોડાય નહીં. 

ઉત્કક્રાંતીનો અંત આવ્યો નથી કે 
આવવાનો નથી. આજ ે માણસ પોતે 
કુદરતનું કામ કરી પોતાના લાભ માટ ે

પૃથ્વીની કાયાપલટ કરી રહ્ો છ.ે એનું 
પરીણામ સવટનાશ કહી શકાય એટલું 

નકારાત્કમક આવે તોયે કુદરત પોતાની 
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રીતે અને પોતાની ઝડપે ઉત્કક્રાંતી ચાલુ 
રાખશે. ટકૅનોલૉજીમાં માનવ જો ધારી 

પ્રગતી કરતો રહ્ો તો ક્યાંનો ક્યાં પહોંચી 
શકે છ.ે બને્ન શક્યતાઓ પર ઘણા ં

પુસ્તકો લખાયા છ.ે 
ઉત્કક્રાંતીમાં અત્કયારે મનુષ્ય છલે્લો છ;ે 

પણ અન્તીમ નથી. આપણાથી વધુ 
વીકસીત પ્રજાતી કેવી હશે એની કલ્પના 
ઘણાએ કરી છ;ે પણ ખબર કોઈને નથી. 

ત્રીકાળજ્ઞાની કોઈ થયું નથી અને થવુ ં
શક્ય નથી. ત્રીકાળજ્ઞાન એક કલ્પનામાત્ર 

છ.ે ભવીષ્ય જાણી શકનારને ભુતકાળની 
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ખબર હોવી જ જોઈએ. ભુતકાળ અન ે
ત્કયારના ભવીષ્ય વીશેની ઘણી પુરાણી 

માન્યતાઓ ખોટી સાબીત થઈ છ.ે 
માણસે વનસ્પતી અને પ્રાણીઓની 

હાઈબ્રીડ જાતો તો વીકસાવી છ,ે સાથે 
પોતાની પણ હાઈબ્રીડ જાત વીકસાવી 

રહ્ો છ.ે કૃત્રીમ હાથમ પગ, આંખો, 
હૃદયના વાલ્વ, પેસમેકર સામાન્ય થયા છ.ે 
બીજા કૃત્રીમ અવયવોની શોધખોળ ચાલુ 

છ.ે જ્યારે અડધંુ શરીર કૃત્રીમ બની જશે 
ત્કયારે આપણે માણસ મટી સાયબોગટ, 

અધટમાનવ – અધટમશીન બની જશું. 
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‘ઉત્કક્રાંતીવાદ’નું એ વીશીષ્ટ સ્વરુપ હશે. 
વૈજ્ઞાનીક રીતે માનવીય પ્રતીકૃતી 

(ક્લોનીંગ) શક્ય બન્યંુ છ.ે કાયદેસર કે 
ગેરકાયદે એનો અમલ થવા લાગે તો 

ઉત્કક્રાંતીમાં વળી નવો જ વળાંક આવે. 
કુદરતના સજ ટન એવા મનુષ્યે કુદરત 

પર આંશીક કાબુ મેળવ્યો છ.ે માણસના 
સજ ટન એવા કમ્્યુટર કે પછી સાયબોગે, 
માણસ પર કાબુ મેળવી એમના હરીફો 

એવા આપણો જ નાશ કરશે? વાતાટઓ 
તો ઘણી લખાઈ છ,ે સાવ અશક્ય પણ 

નથી. 
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ઉત્કક્રાંતીવાદ અન ે સજ ટનવાદ વચ્ચે 
મુખય ફરક એ છ ે કે ઉત્કક્રાંતીવાદ પ્રમાણ ે
સજીવોની પ્રજાતીઓ કુદરતી પરીબળોન ે
આધીન ધીરેધીરે વીકસી છ.ે જ્યારે 
સજ ટનવાદ પ્રમાણે બધંુ એક સાથ ે એક 
સમયે સજાટયંુ હતું. સહેતુક સજ ટવામાં આવ્યંુ 
હતું. જો કે સહેતુક સજ ટન પાછળનો હેતુ શુ ં

હતો તે આજ સુધી કોઈ સમજાવી શક્યું 
નથી. સજ ટકનુ ં પોતાનું સજ ટન કોણે કયુું, 
કેવી રીતે થયંુ એ પણ કોઈ સમજાવતું 

નથી. સજ ટનવાદ વીશે ઘણા પ્રશ્નો છ.ે 
એના ઉંડાણમાં અત્કયારે ન જઈએ. 
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બધા જ ધમો ‘સત્કય’ને સ્વીકારવાનો 
ઉપદેશ આપે છ;ે છતાં પણ 
‘ઉત્કક્રાંતીવાદ’ના સીદ્ધાંત સામે બધી જ 
ધામીક વીચારધારાઓનો સખત વીરોધ 
રહ્ો છ;ે કારણ તે એમની પ્રચલીત 
માન્યતાથી ભીન્ન રજુઆત કરે છ.ે 
જ્યારે ‘ઉત્કક્રાતંીવાદ’ માણસને કુદરતી 
પ્રક્રીયાની એક કડી માત્ર બનાવી દે છ.ે 
આપણા અસ્તીત્કવને એક યા બીજી રીતે 
ઈશ્વર સાથે જોડતી પરમ્પરાગત 
માન્યતાને આ ‘ઉત્કક્રાંતીવાદ’ પડકારે છ.ે 
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કુદરતના નીયમોને ઈશ્વરનું સજ ટન 
ગણીએ કે પછી એના એક સ્વરુપ તરીકે 

સ્વીકારીએ તો આપણં ઘટલંુે મહત્ત્વ 
એટલંુ હચમચાવનારંુ નહીં લાગે. એક 

રીતે જોઈએ તો ઉત્કક્રાંતીવાદે કુદરતી 
પરીબળોને આપણા કરતા વધુ 

શક્તીશાળી અને વધુ મહત્ત્વના બતાવ્યા 
છ.ે ધમટ પણ આ જ વાતને જરા જુદી 
રીતે કહે છ;ે છતાં વીવાદ શમતો નથી. 

‘ઉત્કક્રાંતીવાદ’ની શોધનું શ્રદેય ચાલ્સટ 
ડાવીન અને આલફ્રડ વૉલેસને મળે છ.ે 

ખરી રીતે તો તે એમણે કરેલ વીસ્તૃત 
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અભ્યાસ માટ ે ગણાય. એમનાથી 
સદીઓ પહેલાં પણ કેટલાક લોકોને 
ઉત્કક્રાંતીનો ખયાલ હતો, પણ તેઓ 
જાહેરમાં એવું કહેતાં ધમટગુરુઓથી 
ડરતા હતા; એટલે એમણે ઉંડાણમા ં
સંશોધન પણ કયુું નહીં. ઝનુની 
વૃત્તીવાળા લોકો ત્કયારે પણ હતા અને 
આજ ે પણ છ,ે જ ે પોતાની માન્યતાથી 
ભીન્ન વીચારને દબાવી દેવા સદા તત્કપર 
હોય છ.ે પોતાનું હીત જાળવી રાખવા, 
પ્રગતીને રોકવાનો કે સત્કયને દબાવી 
દેવાનો આ જુનો અને જાણીતો માગટ 
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ભુતકાળમા ં કામયાબ હતો. હવે 
વતટમાનમાં એની અસરકારકતા ઓછી 
થતી જાય છ.ે પુરવાર થયલેાં સત્કયો હવ ે
ધીરે ધીરે સ્વીકારાઈ રહ્ા છ;ે છતાં 
થોડાક અપવાદ હજી પણ અસ્તીત્કવમાં 
છ.ે 

 
● 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://govindmaru.com/


કુદરતને સમજીય ે                        http://govindmaru.com                        197 

 

11 

સ્ટાન્ડડટ ટાઈમ 
અનુક્રમણીકા 

પન્દરમી સદીના ઉત્તરાધટમાં યુરોપના 
સાગરખેડઓુ નવી દુનીયાની શોધમા ં

નીકળી પડ્યા હતા. દરીયામાં પોતાનું 
ચોક્કસ સ્થાન જાણવંુ એમના માટ ે ખુબ 
જરુરી હતું. એટલા માટ ે પુવટ–પશ્ચીમનું 

અંતર માપવા, પૃથ્વીના ગોળા પર ઉત્તર 
દક્ષીણ દીશામાં વીભાજીત કરતી રેખાઓ 

બનાવી એમને રેખાંશ નામ આપવામાં 
આવ્યું. તેમ જ ઉત્તર–દક્ષીણનું અંતર 

માપવા માટ ે પુવટ–પશ્ચીમમાં જતી 
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રેખાઓને અક્ષાંશ નામ આપવામાં આવ્યું. 
આ રેખાઓના આધારે પૃથ્વીની સપાટીને 

360 રેખાંશમાં અને 180 અક્ષાંશમાં 
વીભાજીત કરવામાં આવી. એટલું ખયાલમાં 

રાખવાનું છ ે કે પુવટ–પશ્ચીમમાં જતી 
અક્ષાંશ રેખાઓ હમ્મેશાં એકબીજાને 

સમાંતર રહે છ,ે જ્યારે ઉત્તર–દક્ષીણમાં 
જતી રેખાંશ રેખાઓ જમે જમે 
વીષુવવૃતથી દુર જાય તેમ એકબીજાની 

નજીક આવતી જાય છ.ે ઉત્તર અને દક્ષીણ 
ધ્રુવ પર એક બીન્દુમાં સમાઈ જાય છ.ે 

વહાણવટા ઉપરાંત આજ ે આ અક્ષાંશ– 
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રેખાંશની પદ્ધતી વીમાન ઉડ્ડયનમાં અતી 
મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છ.ે એના લીધે 

વીમાનને કે વહાણને પૃથ્વી પર પોતાના 
ચોક્કસ સ્થાનની ખબર પડ ેછ.ે 

અઢારમી સદી સુધી દરેક પ્રદેશ/ 
રાજ્ય/દેશ સુયટના ઉદય અને અસ્ત 

પ્રમાણે પોતાનો સ્વતન્ત્ર સમય રાખતો 
હતો. ભારતમાં ત્કયારે ડઝનના હીસાબે 
અનેક સ્થાનીક સમય હશે. જુદા જુદા 

રાજ્યો વચ્ચે સમયનો કોઈ મેળ નહોતો. 
ઘડીયાળનો વપરાશ પણ નહોતો થતો 

એટલે ચોક્કસ સમય જવેો સવાલ પેદા 
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થતો નહોતો. આકાશમાં સુયટનું સ્થાન 
જોઈને સમયનું અનુમાન કરાતું. ત્કયારે 

પ્રવાસીઓ જુજ હતા પણ જ ેહતા એમને 
જરુર તકલીફ થતી હશે. 

રેલવે લાઈનો નંખાઈ અને લાંબા 
અંતરની દરીયાઈ સફરો શરુ થઈ એટલે 

વીશાળ વીસ્તારને આવરી લેતી કોઈ 
વ્યવસ્થીત, પરસ્પરને અનુકુળ રીતે 
સંકળાયેલ સમય રાખવાની જરુરત ઉભી 

થઈ. એ સમય દરમીયાન યુરોપમાં 
ઘડીયાળની શોધ થઈ હતી. એને લીધે 

એક દીવસને 24 કલાકમાં વીભાજીત 
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કરવામાં આવ્યો અને ચોક્કસ 
‘સમયગણના’ શરુ થઈ. 

વીવીધ દેશો દ્વારા ચોક્કસ સમય 
(‘સ્ટાન્ડડટ ટાઈમ’) નક્કી કરવાની આ 

શરુઆત હતી. જો કે આ બધા ‘સ્ટાન્ડડટ 
ટાઈમ’ને એકબીજા સાથે સાંકળવામાં 

આવ્યા નહોતા. દરેક દેશે પોતાને 
મનફાવતો ‘સ્ટાન્ડડટ ટાઈમ’ નક્કી કયો 
હતો તેમ જ એમની વચ્ચેનો તફાવત પણ 

અનીયમીત હતો. 
આંતરરાષ્ટ રીય વ્યવહાર વધ્યા પછી 

બધા ‘સ્ટાન્ડડટ ટાઈમ’ને એકબીજા સાથે 
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સાંકળવા જરુરી બન્યા. એટલે મોટા 
ભાગના દેશોએ પૃથ્વી પરના પોતાના 

સ્થાન પ્રમાણે, ‘ગીનવીચ મીન ટાઈમ’ 
(GMT) સાથે એક પુરા કલાકનો તફાવત 

રાખી પોતાના સ્થાનીક સમયને 
બદલાવીને પોતાનો ‘સ્ટાન્ડડટ ટાઈમ’ નક્કી 

કયો. 
પૃથ્વી પોતાની ધરી પર ફરતી એક 

દીવસમા ં (24 કલાકમાં) 360 રેખાંશ 

જટેલંુ અંતર કાપે છ ે એ પ્રમાણે એક 
કલાક બરાબર 15 રેખાંશ થાય. જ ે

દેશોની પુવટ–પશ્ચીમ લમ્બાઈ વધુ છ ે
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એટલે કે 15 રેખાંશ કરતાં વધારે પહોળા 
છ ે એ દેશોમાં એકથી વધુ ટાઈમ ઝોન 

જરુરી બને છ.ે એટલે આ પ્રકારના 
મોટાભાગના દેશોએ એ પ્રમાણે એકથી 

વધારે ટાઈમ ઝોન રાખયા છ.ે દા.ત.; 
એકથી વધુ ટાઈમ ઝોન રાખનારા, 

વીસ્તારમાં મોટા એવા મુખય દેશ છ ે : 
યુનાઈટડે સ્ટટે્સ (4 + 2), રશીયા (8), 
કેનેડા (6), ઓસ્ટરલેીયા (5) વગેરે. 

આઝાદી પહેલાં પાકીસ્તાન અન ે
બાંગલાદેશ અખંડ ભારતનો ભાગ હતા. 

ત્કયારે તો ભારતના પુવટ અને પશ્ચીમ છડેા 
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વચ્ચે 39 રેખાંશનો તફાવત હતો; છતાં 
અંગ્રેજ ેઆપણને અશીક્ષીત પ્રજા સમજીને 

બે ટાઈમ ઝોનને બદલે આખા દેશમાં એક 
જ ટાઈમ ઝોન રાખયો હતો. હાલના 

ભારતના પુવટ અને પશ્ચીમ છડેા વચ્ચે 26 
રેખાંશનો તફાવત છ.ે એ હીસાબે ભારત 

હજી પણ બે ટાઈમ ઝોન માટનેો પાકો 
ઉમેદવાર ગણાય. 

ભારત અને એના પાડોશી દેશોએ 

(અફઘાનીસ્તાન, શ્રદીલંકા અને મ્યાનમાર) 
ભારતને અનસુરીને GMT સાથે પુરા 

કલાકને બદલે અડધા કલાકનો તફાવત 
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રાખયો છ.ે આ અડધા કલાકના સમયનો 
તફાવત આંતરદેશીય વ્યવહારમાં 

થોડીઘણી અડચણ જરુર ઉભી કરે છ.ે એ 
અડચણને દુર કરવાના ત્રણ રસ્તા છ.ે 

આપણા ‘સ્ટાન્ડડટ ટાઈમ’ને અડધો કલાક 
આગળ કરવાનો; અડધો કલાક પાછળ 

કરવાનો કે પછી બે સ્ટાન્ડડટ ટાઈમ ઝોન 
બનાવવાના. જ્યારે ટાઈમ ઝોન નક્કી 
કરવામાં આવ્યા હતા ત્કયારે લોકો 

અશીક્ષીત હતા, વીદેશ સાથે ખાસ 
વ્યવહાર નહોતા, મોટાભાગના લોકો 

ઘડીયાળ પણ રાખતા નહોતા એટલે ત્કયારે 
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એક ટાઈમ ઝોન હોય કે બ ે ટાઈમ ઝોન 
હોય, કોઈને કંઈ ફરક પડતો નહોતો. હવે 

જ્યારે પરીસ્થીતી બદલાઈ છ ે ત્કયારે બે 
ટાઈમ ઝોન કરવા શક્ય છ,ે જરુરી છ ે

અને વ્યવહારુ પણ છ.ે 
ભારતની ભુગોળ જોતાં, પુવટના ‘સેવન 

સીસ્ટર’ કહેવાતાં સાત નાનાં રાજ્યોને 
અડધો કલાક આગળ કરી અને બાકીના 
ભારતને અડધો કલાક પાછળ કરી, 

બાકીની દુનીયા સાથે પુરા એક કલાકનો 
અંતરાય મેળવી શકાય છ.ે જો એવું થાય 

તો ‘સ્ટાન્ડડટ ટાઈમ’ની રીતે પુવટનાં 
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રાજ્યોનો સમય બાંગલાદેશ સાથે ભળી 
જાય અને બાકીના ભારતનો સમય 

પાકીસ્તાન સાથે થઈ જાય. આને પ્રેસ્ટીજ 
ઈસ્યુ બનાવી રાજદ્વારી રીતે જોવાની 

જરુર નથી. આ ફેરફાર કરવાથી માત્ર 
એટલો જ ફરક પડ ે છ ે કે દરેક ઠકેાણે 

સુયોદય અને સુયાટસ્તનો સમય માત્ર 
અડધો કલાક બદલાય છ ેજ ે મોટી વાત 
નથી. આમેય ઋતુ પ્રમાણે તે સતત 

બદલાતો હોય છ.ે 
આઝાદી પહેલાં પાકીસ્તાન અન ે

બાંગલાદેશ અખંડ ભારતનો ભાગ હતા. 
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ત્કયારે એમનો ‘સ્ટાન્ડડટ ટાઈમ’ આપણી 
સાથે જ હતો. આઝાદી વખતે કે ત્કયાર 
પછી ક્યારેક બાંગલાદશેે પોતાનો 
‘સ્ટાન્ડડટ ટાઈમ’ અડધો કલાક આગળ 
અને પાકીસ્તાને અડધો કલાક પાછળ 
કરી વીશ્વના અન્ય દેશો સાથે કદમ 
મીલાવ્યા છ.ે આપણે પણ હવે એવું કરી 
શકીએ. જો ભારત પોતાનો ‘સ્ટાન્ડડટ 
ટાઈમ’ બદલે તો બાકી રહેતા પાડોશી 
દેશો પણ એમનો ‘સ્ટાન્ડડટ ટાઈમ’ બદલે 
એની પુરેપુરી શક્યતા છ.ે 
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ટાઈમ ઝોનની વાત ચાલે છ ે ત્કયારે 
જાણ ખાતર એટલંુ ઉમેરી શકાય કે 

અડધા કલાકના તફાવતના બીજા 
ગણનાપાત્ર દેશોમાં માત્ર વેનેઝુએલા, 

ઈરાન અને ઓસ્ટરલેીયાનો વેરાન મધ્ય 
ભાગ છ.ે એકમાત્ર નેપાળ જવેા નાના દેશ 

તો વળી પા કલાકનો તફાવત રાખયો છ.ે 
આ ટાઈમ ઝોનની શરુઆત કેટલી 

તાજતેરની/અદ્યતન ઘટના છ ે તે નવાઈ 

પમાડ ેએવી છ.ે 1675માં ‘ગ્રીનવીચ મીન 
ટાઈમ’ (GMT)નો ખયાલ અસ્તીત્કવમાં 

આવ્યો હતો; પણ ત્કયારે ‘સ્ટાન્ડડટ ટાઈમ’ 
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કે ટાઈમ ઝોન બન્યા નહોતા. સૌથી 
પહેલાં ન્યુઝીલેન્ડ ે પોતાના દેશ માટનેો 

‘સ્ટાન્ડડટ ટાઈમ’ 1868મા ં અને પછી 
બ્રીટને 1880માં અમલમાં મુક્યો હતો. 

સન 1900 સુધીમાં મોટાભાગના દેશોએ 
લોકલ ટાઈમને બદલે પોતપોતાનો 

‘સ્ટાન્ડડટ ટાઈમ’ નક્કી કયો હતો. અંતે 
1929મા ંલગભગ બધા દેશોએ પોતાના 
મનફાવતા ‘સ્ટાન્ડડટ ટાઈમ’માં જરુરી 

ફેરફાર કરી GMT સાથે પુણટ કલાકોના 
અંતરે નકકી કયાટ છ.ે 1972થી હવે બધા 

‘સ્ટાન્ડડટ ટાઈમ’નું બેંચમાકટ GMTને બદલે 
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UCT (Universally Coordinated 
Time) સાથેના સન્દભટમાં ઓળખાય છ.ે 

(ઈંગલેન્ડના એક શહેર ગ્રીનવીચમાંથી 
પસાર થતા રેખાંશને આધારે GMT – 

‘ગ્રીનવીચ મીન ટાઈમ’ શરુ થયું હતું. 
ધીરેધીરે દરેક બાબતમાં કોઈ એક દેશ કે 

સંસ્કૃતીનું મહત્ત્વ કે વચટસ્વ હટાવવામાં 
આવે છ.ે આને સાચા અથટમાં ગલોબ–
લાઈઝેશન કહેવાય.) 

ટુકંમાં, પોતાનો સ્થાનીક સમય 
દશાટવવામાં દુનીયાના દેશ પરસ્પર 

અનુકુળ થઈ ગયા છ.ે માત્ર થોડા દેશોએ 
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પોતાના સમયમાં થોડો ફેરફાર કરવાની 
જરુર છ.ે આની સરખામણીએ ‘સમય–

ગણના’નું બીજુ ં અંગ એવંુ કેલેન્ડર હજી 
ઘણો ફેરફાર માગે છ.ે એની ચચાટ ‘સમય’ 

(https://govindmaru.com/2020/09/04/murji-gada-54/) 
પરના લેખમાં કરવામાં આવી હતી. 

વૈશ્વીકરણ સાથે દરેક વ્યવસ્થાનું 
સરળીકરણ પણ એટલું જ જરુરી છ ેભલે 
પછી, એમાં કોઈ દેખીતો આથીક લાભ ન 

હોય. સરળીકરણ પોતે જ એક લાભ છ.ે 
ભારત હવે આથીક પ્રગતીને પંથે છ ે

અને વીશ્વના આગલી હરોળમાં બેસનારા 
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દેશોમાં પોતાનું સ્થાન પાકંુ કરી રહ્ો છ ે
એ હકીકત છ.ે આગેવાની સાથે 

જવાબદારીઓ પણ આવી જતી હોવાથી 
એ સ્વીકારી, દુનીયા સાથે તાલ મીલાવવા 

માટ ે જાત સાથે થોડા ફેરફાર કરવા 
જરુરી બને છ.ે એમાંનો એક છ,ે દેશનો 

‘સ્ટાન્ડડટ ટાઈમ’ બદલવાનો. એના માટ ેશું 
યોગય રહેશે? ‘સ્ટાન્ડડટ ટાઈમ’ અડધો 
કલાક આગળ કે પાછળ કરવાનો, બ ે

ટાઈમ ઝોન બનાવવાના કે પછી જમે ચાલે 
છ ેતેમ જ ચલાવે રાખવાનું? 

● 
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12 

લોણારનો ‘ઉલ્કાકંુડ’  
અનુક્રમણીકા 

કુદરતી રચનાઓ વીશે જટેલુ ંલખાયંુ છ ે
એટલુ,ં જુજ અપવાદ બાદ કરતાં, બીજા કોઈ 
વીષય પર નહીં લખાયંુ હોય. કુદરત પરના 
કવી–લેખકોની પસન્દગીના વીષય હોય છ ે: 
સમુદ્ર, પવટત, નદી, કુવો, સરોવર, જળધોધ, 
વરસાદ વગેરે. એક કુદરતી રચના એના 

સૌંદયટની કમી નહીં; પણ મયાટદીત સંખયાન ે
લીધે તેમ જ લખનારાઓની જાણકારીના 
અભાવને લીધે બધાની નજરમાંથી છટકી 
ગઈ. આ કુદરતી રચના ‘ઉલ્કાકંુડ’ છ.ે  
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આગલા પ્રકરણોમાં કેટલીક કુદરતી 
રચનાઓની ચચાટ કરી છ.ે એમાંથી 

એકમાત્ર ‘ઉલ્કા’ છ,ે જ ેપૃથ્વી પર પડી છ ે
અને આપણે એની નીશાનીઓ જોઈ 

શકીએ છીએ. પૃથ્વી પર મોટા કદની 
ઉલ્કા પડવાથી જમીનમાં બનતો વીશાળ 

વાટકી જવેો ગોળાકાર ખાડો ‘ઉલ્કાકંુડ’ 
કહેવાય છ.ે એ તળાવ કે સરોવર નથી કે 
કુવો પણ નથી. એ કંુડ છ.ે ઠડંા પડલેા 

જ્વાળામુખીની મુખરચના વળી જુદા જ 
પ્રકારના કંુડ હોય છ.ે પગથીયાવાળા 

માનવસજીટત કંુડ પુરાણા મન્દીરો પાસે 
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ઘણે ઠકેાણે જોવા મળે છ.ે ઉલ્કાકંુડ આ 

બધા કરતાં સૌથી અલગ અન ેવીશીષ્ટ છ.ે 
પૃથ્વી પરના ગણ્યાગાંઠ્યા ઉલ્કાકંુડોમાંથી 

એક છ,ે લોણારનો ‘ઉલ્કાકંુડ’. ભારતમાં 
આવેલો એ મોટો અને ચોક્કસપણ ે
ઓળખાયેલો કદાચ એકમાત્ર કંુડ છ.ે બીજંા 
કેટલાંક સ્થળોએ ઉલ્કાકંુડ હોવાની શક્યતા 
બતાવાઈ છ;ે પણ એ ચોક્કસપણે પુરવાર 
નથી થયું. લોણારની કક્ષાના બીજા પાંચ–
છથી વધુ ઉલ્કાકંુડ દુનીયામાં નથી. 

ખગોળીય અને ભુસ્તરીય મહત્ત્વ 
ઉપરાંત લોણારની બીજી એક વીશીષ્ટતા 
એ છ ે કે તે જળાશાય બની ગયંુ છ.ે એનું 

http://govindmaru.com/


કુદરતને સમજીય ે                        http://govindmaru.com                        217 

 

પાણી સમુદ્ર કરતાં પણ વધારે ખારંુ છ,ે 
જ્યારે આસપાસના વીસ્તારનું પાણી 

સામાન્ય છ.ે ઉલ્કામાં રહેલા ક્ષાર કદાચ 
આના માટ ે જવાબદાર હોય. દુનીયામાં 

સૌથી વધુ પ્રસીદ્ધી પામેલો અમેરીકાનો 
‘બેરીંજર’ ઉલ્કાકંુડ ‘લોણાર’ કરતાં નાનો 

અને સુકો છ.ે 
અવકાશી સમયગણના પ્રમાણે 

લોણારનો ઉલ્કાકંુડ સાવ નવો એટલે કે 

આશરે પચાસ હજાર વષો જુનો છ.ે એનો 
ઘેરાવો 6 કીલોમીટર, વ્યાસ 1.85 

કીલોમીટર અને ઉંડાઈ આશરે 500 
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ફુટની ગણાય છ.ે જમીનની સપાટીથી 
પાણીની સપાટી 250થી 300 ફુટ નીચે 

છ ેઅને પાણી 200થી 250 ફુટ ઉંડુ ંછ.ે 
એના કાંઠા પર ઉભા રહેવાથી એની 

વીશાળતાનો ખયાલ નથી આવતો. 
લોણાર મહારાષ્ટ રના અંતરીયાળ 

ભાગમાં બુલઢાણા જીલ્લામાં આવેલું છ.ે 
ઔરંગાબાદથી પુવટમાં 150 કી.મી. અને 
જાલનાથી થોડુ ં નજીક છ.ે ત્કયાં જવા માટ ે

ખાનગી વાહનની વ્યવસ્થા ન હોય તો 
સ્ટટે ટરાન્સપોટટની ઘણી બસો જાય છ.ે 
કુદરતનો કરીશ્મા એવો લોણાર દશટનીય 
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છ.ે જુદા જુદા ચાર–પાંચ પોઈંટ પરથી 
એનું અલગ દૃશ્ય જોઈ શકાય છ.ે પાણીની 

સપાટી સુધી જવા માટ ે પગથીયાં પણ 
બનાવેલા છ.ે મોડી સાંજ ે અને વહેલી 

સવારે મોરના ટહુકાર અને અન્ય 
પક્ષીઓના કલરવથી વાતાવરણ ગુંજી ઉઠ ે

છ.ે સવારના કંુડમાં ધુમ્મસ ઘેરાવાથી વળી 
જુદંુ જ દૃશ્ય દેખાય છ.ે 

આવા સ્થળોની આજુબાજુ માનવ–

સજીટત હરીયાળીનો અભાવ પયટટન 
વીભાગની બેદરકારીનો પુરાવો છ.ે 

પરીણામે બધી જગયાઓની જમે આના 
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સૌંદયટમાં પણ થોડી ઝાંખપ આવી જાય 
છ.ે આથી લોણાર જવાનો શ્રદેષ્ઠ સમય 

ચોમાસા પછી તરતનો ગણાય. કુદરતના 
સાન્નીધ્યમાં રહી એના સૌંદયટનો આનન્દ 

માણનારને લોણાર નીરાશ નહીં કરે, એ 
જાતે અનુભવ્યું છ.ે 

ભક્તીઘેલી ભારતની પ્રજાએ આ 
સ્થળને પણ ધામીક સ્થાન બનાવી દીધું 
છ.ે કંુડના પરીસરમાં એવાં બે–ત્રણ નાના ં

આકષટણ છ.ે તાજતેરમાં રાજ્ય સરકારે 
લોણારન ે પયટટન સ્થળ તરીકે 

વીકસાવવાનું શરુ કયુું છ.ે એક રીતે, આ 
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સારંુ છ.ે જો કે, છલે્લાં પચાસ વષટમાં 
પયટટન સ્થળોની જ ે હાલત થઈ છ ે તે 

જોતાં, લોણાર, ‘ઉલ્કાકંુડ’ને બદલે 
માનવસજીટત કચરાનો ઉકરડો ન બની 

જાય તો સારંુ. જાહેર જગયાઓની અને 
પયટટન સ્થળોની અવનતી/ખરાબી 

કરવાનો તો આપણો સાંસ્કૃતીક વારસો જ 
રહ્ો! 

આપણા સુયટમંડળમાં ગ્રહો અન ે

ઉપગ્રહો ઉપરાંત લાખો નાના પીંડો સુયટની 
પ્રદક્ષીણા કરે છ.ે એમની ભ્રમણકક્ષાના 

આધારે તે ‘ધુમકેતુ’ કે ‘ઉલ્કાના’ નામે 
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ઓળખાય છ.ે આ ઉલ્કાઓ– ગ્રહો અન ે
ઉપગ્રહો સાથે અવારનવાર ટકરાય છ.ે 

ચન્દ્રના ફોટા જોતાં કે પછી ચન્દ્રને 
દુરબીનથી જોતાં એની સપાટી પરના 

હજારો ખાડા, જ ેશીતળતાનાં ગીચ ચાઠાં 
જવેા દેખાય છ,ે તે ચારસો કરોડ વષટથી 

થતી ઉલ્કાપાતની નીશાનીઓ છ.ે ચન્દ્ર 
પર હવા, પાણી કે વરસાદ ન હોવાથી તે 
જળવાઈ રહી છ.ે 

પૃથ્વી પર પણ એટલો જ ઉલ્કાપાત 
થયો છ;ે છતાં એના સાવ થોડા નીશાન 

જોવા મળે છ.ે મોટાભાગની ઉલ્કાઓ સાવ 
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નાની હોવાથી તે પૃથ્વીના 
વાતાવરણમાંથી પસાર થતાં બળી જાય 
છ,ે જનેે સામાન્ય ભાષામાં આપણ ે
‘ખરતો તારો’ કહીએ છીએ. પૃથ્વીની 
80 ટકાથી વધારે સપાટી પર પાણી, રણ 
અથવા બરફ છ,ે એટલે ઉલ્કાપાતની 
નીશાની જળવાતી નથી. વધારામાં 
કરોડો વરસના વરસાદ, પવન અને 
બીજી કુદરતી ઘટનાઓને લીધે પૃથ્વીની 
સપાટી સતત બદલાતી રહી છ.ે એટલે 
જ, સાવ ઓછા ઉલ્કાકંુડ જળવાઈ 
શક્યા છ.ે 
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આવો મનોહર ઉલ્કાકંુડ બનાવતા 
ઉલ્કાપાતની વીનાશક શક્તી વીશે થોડુ ં

જાણવું રસપ્રદ રહેશે. લોણારમાં પડલેી 
ઉલ્કા 60 મીટરનો વ્યાસ ધરાવતી હોવાનું 

વૈજ્ઞાનીકોનું માનવું છ.ે આ કદની ઉલ્કા 
એનાથી ત્રીસ ગણો પહોળો અને ત્રણ 

ગણો ઉંડો ખાડો પાડી કરોડો ટન માટી 
હવામાં ઉડાડી શકે છ.ે એનાથી ઉત્કપન્ન 
થયેલી ઉજાટ, બીજા વીશ્વયુદ્ધ દરમીયાન 

જાપાન પર પડલેા અણબોંબ કરતાં 300 
ગણી વધુ હોવાનું વૈજ્ઞાનીકોનું માનવું છ.ે 

આના પરથી જાનમાલની હાની અન ે
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વાતાવરણ પર થતી અસરનો ખયાલ 
લગાવી શકાય છ.ે ધુળની આ ડમરી 

મહીનાઓ સુધી વાતાવરણમાં ફરતી રહી 
શકે છ.ે આ ઉલ્કા દરીયામાં પડી હોત તો 

એનાથી ઉઠતા સુનામીનાં મોજાં સેંકડો 
માઈલ દુર જમીન પર ફરી વળ્ાં હોત. 

પુરાણોમાં વણટવાયેલ પ્રલયો, દરીયામાં 
પડલેી ઉલ્કાઓનું પરીણામ હોઈ શકે છ!ે 

આનાથી પણ વીશાળકાય ઉલ્કા સાડા 

છ કરોડ વષટ પહેલાં પૃથ્વી પર પડી 
હોવાનું વૈજ્ઞાનીકોનું માનવું છ,ે જનેા 

પરીણામે પૃથ્વી પર વીચરતા બધા જ 
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મહાકાય ડાયનોસોરના સમ્પુણટ નાશ થયો 
હોવાનું કહેવાય છ.ે  

પૃથ્વી પર લોણારના કદની ઉલ્કા દસ 
કે વીસ હજાર વરસમાં એકવાર પડ ેછ.ે 

આવનારી ઉલ્કા આવતા વષે પણ પડી 
શકે કે પછી બે પાંચ હજાર વષટ પછી પણ 

પડી શકે. એટલા માટ ે ભવીષ્યમાં આ 
પ્રકારની હોનારત ટાળવા અમેરીકા અન ે
અન્ય વીકસીત દેશો તૈયારી કરી રહ્ા છ.ે 

આકાશનું સતત નીરીક્ષણ થાય છ.ે પૃથ્વી 
નજીક આવતી મોટી ઉલ્કાન ે અવકાશમાં 

જ બીજી દીશામાં ફંટાવી કે પછી નાના 
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ટકુડાઓમાં તોડી એની વીનાશકારી 
અસર ઘટાડવાની શક્યતાઓ તપાસાય 

છ.ે જાન્યુઆરી, 2012માં ફરી રશીયામાં 
ઉલ્કા વષાટ થઈ એની ચચાટથી આ 

કાયટક્રમને વેગ મળ્ો છ.ે હોલીવુડ ે આ 
વીષય પર ‘આમાટગેડોન’ નામની, જીવ 

તાળવે ચોંટી જાય એવી ફીલ્મ પણ 
બનાવી છ.ે 

માનવ નજરે નીહાળેલો એકમાત્ર 

‘ઉલ્કાપાત’ આશરે એક હજાર વષટ 
પહેલાં ચન્દ્ર પર થયો હતો, જનેી નોંધ 

ઈંગલેન્ડના પાદરીઓએ કરેલી છ.ે પૃથ્વી 
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પર 1908માં સાયબેરીયાના ટુગંસ્કામા ં
પડલેો અવકાશી પીંડ વાસ્તવમાં 

ધુમકેતુનો નાનો બરફનો ટકુડો હતો, 
નક્કર પથ્થર નહોતો. એનાથી પણ 

માઈલો સુધી વીનાશ વેરાયો હતો. 
‘ઉલ્કા’ ક્યારે અને ક્યા ં પડ ે તે 

અવકાશી પીંડોની ભ્રમણકક્ષા, એમની 
ઝડપ, ગુરુત્કવાકષટણ બળ વગેરે નીયમો 
પર આધારીત હોય છ.ે પૃથ્વી પર રહેતા 

લોકોની જીવનશૈલી કે ધામીક માન્યતાઓ 
સાથે એને જરાપણ નીસબત નથી હોતી. 

લોણારથી દસ–વીસ ગણી મોટી ઉલ્કા જો 
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ભારતના મધ્યભાગ પર પડ ે તો દેશની 
બધી જ જીવસૃષ્ટી અને વનસ્પતીનો 

પળવારમાં નાશ થઈ જાય. આ માત્ર 
કલ્પના નથી, હકીકત છ.ે 

 
● 
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13 

ઉપસંહાર  
અનુક્રમણીકા 

આપણા જીવનમાં કુદરતી અને 
માનવસજીટત કેટલંુ છ ે અને શું છ ે એનો 

ઉલ્લેખ પહેલા પ્રકરણમાં કયો હતો. એને 
હવે થોડા ઉંડાણમાં તપાસીએ. મોટા 
શહેરોમાં નજર ફેરવો ત્કયાં બધંુ જ 

માનવસજીટત હોય એવું જણાય છ.ે 
આપણા ઘરો, ઘરમાંના સાધનો, રસ્તાઓ, 

વાહનો વગેરે લગભગ બધંુ જ 
માનવસજીટત છ ેએ ખરંુ. જો કે એ સજ ટન 

કુદરતી તત્ત્વો અને પદાથોમાંથી કરવામાં 
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આવ્યંુ છ.ે એ બનાવવા માટનેી જરુરી 
ઉજાટ પણ કુદરતી છ.ે એના ઉપભોગમાંથી 

થતો કચરો કુદરતી રચનાઓમાં ઠલવાય 
છ.ે આટલું બધું કુદરતી છ ે તો પછી 

માનવસજીટત શું છ?ે 
આપણી આસપાસ જ ે પણ માનવ–

સજીટત છ ેએની શરુઆત માનવ મગજમા ં
આવેલા વીચારથી થાય છ.ે માણસે 
પોતાની બુદ્ધી વાપરી આ બધા કુદરતી 

તત્ત્વોનો ઉપયોગ કરી પોતાનું જીવન વધુ 
સગવડવાળું કયુું છ.ે આગળ જણાવેલી 

બધી વસ્તુઓ મુતટ છ.ે એ વાસ્તવીક છ ે

http://govindmaru.com/


કુદરતને સમજીય ે                        http://govindmaru.com                        232 

 

એટલે સત્કય પણ છ.ે માનવ માત્ર મુતટ 
વસ્તુઓ માટ ેજ પોતાનું મગજ વાપરે છ ે

એવું નથી. આપણા જીવન સાથે વણાયેલી 
કેટલીયે અમુતટ બાબતો, દેખીતી ન હોય 

એવી બાબતો પણ માનવ મગજની જ 
પેદાશ છ.ે એમાંથી કેટલીક જરુરી છ,ે 

કેટલીક બીનજરુરી છ ે અને કેટલીક 
ચચાટસ્પદ છ.ે 

અમુતટ એવી જરુરી બાબતોની વાત 

કરીએ તો પુસ્તકમાં વણટવાયેલ પૃથ્વી 
પરની સમયગણના, દીશાઓ વગેરે માનવ 

મગજનું જરુરી સજ ટન છ.ે તે ઉપયોગી છ ે
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અને તમેાં કુદરતી પદાથટ, ઉજાટ વગેરે કંઈ 
વપરાયંુ નથી. આ ઉપરાંત આપણા નૈતીક 
મુલ્યો, સમાજરચનાના નીયમ વગેરે ઘણં 

બધંુ અમુતટ અને જરુરી સજ ટન છ.ે આ 
બધું કરનાર લોકો રૅશનલ વીચારના હતા. 

જ્યારે બીજી બાજુ ઉંચનીચના ભેદભાવ, 
રંગ, જાતી, ધમટ પર આધારીત ભેદભાવ 

સાવ બીનજરુરી છ.ે તે સીવાય ઘણી વધારે 

એવી બાબતો છ ેજ ેચોક્કસપણે જરુરી કે 
બીનજરુરી કહી શકાય એમ નથી. એમા ં

આવે છ ે આપણી કેટલીક પરમ્પરાઓ, 

માન્યતાઓ, કલ્પનાઓ વગેરે વગેરે.  
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કુદરતના નીયમો સમજવાના 
શાસ્ત્રને વીજ્ઞાન કહે છ.ે કુદરતના નીયમ 
અફર છ.ે કોઈની ઈચ્છા પ્રમાણે પોતાના 
કે અન્ય કોઈના લાભ માટ ેતે જાદુ–મન્ત્ર 
વગેરેથી બદલાવી શકાતા નથી. એટલે 
વીજ્ઞાન એક સ્વતન્ત્ર વીષય બને છ.ે 
વીજ્ઞાનને બીજા કોઈ વીષય સાથે વીવાદ 
નથી. વીજ્ઞાન વીષે જ ેપણ વીવાદ ઉભા 
થયેલા છ ે તે અન્ય ક્ષેત્રના લોકો દ્વારા 
સમાજમાં પોતાનું વીશીષ્ટ સ્થાન જાળવી 
રાખવાના હેતુથી ઉભા કરાયેલા વીવાદ 
છ.ે 
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વૈજ્ઞાનીક શોધખોળોમાં કેટલાક 
ની:શક સાબીત થયેલાં તથ્યો અને નીયમો 

છ,ે જ્યારે થોડાં હાયપોથીસીસ/અનુમાન 
પણ છ.ે જ ે અત્કયાર સુધી મળેલી 

માહીતીના આધારે બાંધવામાં આવેલંુ 
અનુમાન છ.ે એમાં ક્યારેય પણ તુક્કા કે 

ગપગોળા નથી હોતા. વીજ્ઞાન પણ 
ઉત્કક્રાંતી પામી રહ્ું છ.ે એની પાસે દરેક 
વીષયનું સમ્પુણટ જ્ઞાન હોવાનો દાવો કોઈ 

કરતું નથી. જ્યારે નવી અને વધારે 
ચોક્કસ માહીતી મળે છ ે ત્કયારે વૈજ્ઞાનીક 

જગત ખુલ્લા મને તેનો સ્વીકાર કરે છ ે
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અને પોતાની જુની થીયરીમાં જરુરી 
ફેરફાર કરે છ.ે સાથે એ રજુ કરનારનંુ 
યોગય સન્માન થાય છ,ે એમનો વીરોધ 
નથી થતો. ‘સત્કયશોધન’ના રસ્તે જરુર 
પડ્યે જુની માન્યતાઓ છોડતાં જવંુ પડ ે

છ.ે તો જ સાચું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય. એ 
તો એરણ પર ઘડાઈ સતત તીક્ષ્ણ થતું 
ઓજાર છ.ે એ નવા પ્રવાહોને પોતામા ં
સમાવતું વહેતું પાણી છ.ે બંધીયાર 
પાણી કરતાં કુદરતી રીતે વહેતું પાણી 
હમ્મેશાં વધારે શુદ્ધ હોય છ.ે 
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વીજ્ઞાનના નીયમોનો ઉપયોગ કરી 
આપણં જીવન સગવડભયુું કરનારા 
સાધન બનાવવાની પ્રક્રીયાને ટકૅનોલૉજી 
કહે છ.ે એનો લાભ આપણે સતત 
મેળવી રહ્ા છીએ; છતા પણ 
વીજ્ઞાનનો વીરોધ થતો રહે છ.ે આ એક 
દુખદ બાબત છ.ે 

● 
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II 

અમારા ંપ્રકાશનો 
અનુક્રમણીકા 

નવી દૃષ્ટી, નવા વીચાર, નવું ચીન્તન માણવા ઈચ્છતા 
વાચક બીરાદરો માટ ે ‘મણી મારુ પ્રકાશન’ે ઈ.બુક્સનું પ્રકાશન 
કરવાનંુ કાયટ ઉપાડી લીધું છ.ે અમારંુ પ્રત્કયેક પ્રકાશન માત્ર 
સદ્વીચારોના પ્રસાર માટ ેવાચકમીત્રોને ની:શુલ્ક વહેંચવામાં આવે 
છ.ે અમે 01 એપ્રીલ, 2021 સુધીમાં નીચે મુજબની 44 ઈ.બુક્સનું 
પ્રકાશન કયુું છ.ે 

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

2 શ્રદી. દીનેશ પાંચાલના 25 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બુક’–
02 (પાનાં : 108; મુલ્ય : મફત) 

3 શ્રદી. મરુજી ગડાના 25 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બુક’–03 
(પાના ં: 127; મુલ્ય : મફત) 

4 પ્રા. રમણ પાઠક (વાચસ્પતી)ના ચીન્તનાત્કમક 37 લેખોની 
‘ઈ.બુક’ – ‘વીવેક–વલ્લભ’ (પાના ં: 190; મુલ્ય : મફત) 

5 પ્રા. રમણ પાઠક (વાચસ્પતી)ના ચીન્તનાત્કમક લેખોમાંથી 
206 રૅશનલમુદ્દાઓ તારવી કાઢીને તૈયાર કરેલ 
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‘વીવેકવીજય’ ગ્રંથની ‘ઈ.બુક’ (પાનાં : 131; મલુ્ય : મફત) 

6 શીક્ષણવીદ્ ડૉ. શશીકાંત શાહની ‘ઈ.બુક’ ‘આનન્દની 
ખોજ’ (પાનાં : 53; મુલ્ય : મફત) 

7 શીક્ષણવીદ્ ડૉ. શશીકાતં શાહની ‘ઈ.બુક’ ‘ટીન–એજ’મા ં
બોયફ્રેન્ડથી સાવધાન’ (પાનાં : 51; મુલ્ય : મફત) 

8 શ્રદી. રોહીત શાહના 25 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક –04 
‘અધ્યાત્કમના આટાપાટા’ (પાનાં: 111; મુલ્ય :  મફત) 

9 શીક્ષણવીદ્ ડૉ. શશીકાંત શાહની ‘ઈ.બુક’ ‘આનન્દનુ ં
આકાશ’ (પાનાં : 116; મુલ્ય : મફત) 

10 પ્રા. રમણ પાઠક (વાચસ્પતી)ની આત્કમકથાની ‘ઈ.બુક’ 
‘આત્કમઝરમર’ (પાનાં : 257; મુલ્ય : મફત) 

11 શ્રદી. નાથુભાઈ ડોડીયાની ‘ઈ.બુક’ ‘દ:ુખનીવારણના ભ્રામક 
ઉપાયો’ (પાનાં : 26; મુલ્ય : મફત) 

12 શ્રદી. એન. વી. ચાવડાના 14 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ 
‘ઈ.બુક’–05 ‘ચાવાટક દશટન’ (પાનાં : 96; મુલ્ય : મફત) 

13 શ્રદી. દીનેશ પાંચાલના 20 લખેોની ‘અભીવ્યક્તી’– 
‘ઈ.બુક’–06 ‘સત્કયસન્દુક’ (પાનાં : 110; મુલ્ય : મફત) 

14 શીક્ષણવીદ્ ડૉ. શશીકાંત શાહની ‘ઈ.બુક’ 
‘સમ્બન્ધમીમાંસા’ (પાના ં: 83; મુલ્ય : મફત) 

15 શીક્ષણવીદ્ ડૉ. શશીકાંત શાહની ‘ઈ.બુક’ ‘જીન્દગી કઈ રીત ે
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જીવશો?’ (પાનાં : 75; મુલ્ય : મફત) 

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

17 શ્રદી. બી. એમ. દવેના લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’–‘ઈ.બુક’–08 
‘ભ્રમ ભાગંયા પછી...’ (પાનાં : 90; મુલ્ય : મફત) 

18 સુશ્રદી. કામીની સંઘવીના 11 લખેોની ‘અભીવ્યક્તી’ 
‘ઈ.બુક’–09 ‘કીતની હકીકત, કીતના ફસાના?’ (પાના ં : 
72; મુલ્ય : મફત) 

19 શ્રદી. દીનેશ પાંચાલના 12 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક –
10 ‘રૅશનાલીઝમનો ઘંટનાદ’ (પાનાં : 93; મુલ્ય : મફત) 

20 શ્રદી. દીનેશ પાંચાલના 12 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બુક’–
11 ‘રૅશનાલીઝમનો ઘંટનાદ–2’ (પાનાં : 110; મફત) 

21 શ્રદી. દીનેશ પાંચાલના 12 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બુક’–
12 ‘રૅશનાલીઝમનો ઘંટનાદ–3’ (પાના ં: 122; મફત) 

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

23 શીક્ષણવીદ્ ડૉ. શશીકાંત શાહની ‘ઈ.બુક’ ‘સંતાનોમા ં
સંસ્કારસીંચન’ (પાના ં: 95; મુલ્ય : મફત) 

24 શીક્ષણવીદ્ ડૉ. શશીકાતં શાહની ‘ઈ.બુક’ ‘મૃત્કયુમીમાંસા’ 
(પાના ં: 34; મુલ્ય : મફત) 
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25 શીક્ષણવીદ્ ડૉ. શશીકાંત શાહની ‘ઈ.બુક’ ‘જી્સીની 
ડાયરી’ – ‘એક સૈનીકની નોંધપોથી’ (પાનાં : 112; મફત) 

26 ડૉ. બી. એ. પરીખના 12 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બુક’–
14 ‘મન્ત્ર–યન્ત્ર–તન્ત્રનંુ અવીજ્ઞાન’ (પાના ં: 101; મફત) 

27 શ્રદી. ગોવીન્દ મારુ સમ્પાદીત ‘અંગદાન’ અંગેના 11 લેખોની 
‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બુક’–15 ‘અંગદાનથી નવજીવન’ (પાના ં: 
102; મુલ્ય : મફત)  

28 શ્રદી વીક્રમ દલાલના 10 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બુક’–16 
‘રૅશનાલીસ્ટની દૃષ્ટીએ ગીતાનો સદંેશ’ (પાનાં : 81; મફત) 

29 શીક્ષણવીદ્ ડૉ. શશીકાંત શાહની ડાયરી–સંગ્રહના ં
‘વીચારમોતી’ની ‘ઈ.બુક’ ‘શાણપણનાં મોતી’ (પાનાં : 104) 

30 સુશ્રદી. રચના નાગરીક સમ્પાદીત અને પ્રા. રમણ પાઠકના 
19 વીચારલેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બુક’–17 ‘આચારી 
સબ જગ મીલા’ (પાના ં: 165; મુલ્ય : મફત) 

31 સુશ્રદી. રચના નાગરીકના 07 કંઠીમુક્ત વીચારલેખોની 
‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બુક’–18 ‘બૈઠ પથ્થર કી નાવ’ (પાના ં : 
167; મુલ્ય : મફત) 

32 પ્રા. રમણ પાઠક (વાચસ્પતી)ના 12 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ 
‘ઈ.બુક’–19 ‘સ્વગટ ધરતી પર છ’ે (પાનાં : 170; મફત) 
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33 શ્રદી. દીનેશ પાંચાલ ે સપુ્રસીદ્ધ અભીનેતા અને રૅશનાલીસ્ટ 
નરેન્દ્ર મસરાણીનો લીધલે ઈન્ટરવ્યુની ‘ઈ.બુક’ ‘અભીનેતા 
નરેન્દ્ર મસરાણી’ (પાનાં : 89; મુલ્ય : મફત) 

34 પ્રા. સુયટકાન્ત શાહના 11 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બુક’–
20 ‘આપણો માંદો સમાજ’ (પાનાં : 210; મુલ્ય : મફત) 

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

36 ‘મનોચીકીત્કસા’ અંગ ે ડૉ. મુકુલ ચોકસીના 13 લેખોની 
‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બુક’ – 22 ‘મનમતાતંર’ (પાનાં : 226) 

37 પ્રા. જ.ે પી. મહેતાની 175 રૅશનલ પંક્તીઓની 
‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બુક’– 23 ‘ભારેલા અગનીના તણખા’ 
(પાના ં: 120; મુલ્ય : મફત) 

38 માનવતાવાદને મજબુત કરવા અગંે શ્રદી. ઈન્દકુુમાર જાની 
સમ્પાદીત 25 લખેોની ‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બકુ’ – 24 
‘રૅશનાલીઝમ : નવલા ંમુક્તીનાં ગાન...’ (પાના ં: 262) 

39 સુશ્રદી. વષાટ પાઠકના 12 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બુક’ – 
25 ‘આપણી વાત’ (પાનાં : 119; મુલ્ય : મફત) 

40 શ્રદી. મુરજી ગડાના ચીન્તનાત્કમક 13 લખેોની ‘ઈ.બુક’ 
‘વીચારવા જવેી વાતો’ (પાનાં : 230; મુલ્ય : મફત) 
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41 શ્રદી. મુરજી ગડાના ચીન્તનાત્કમક 13 લખેોની ‘ઈ.બુક’ 
‘માન્યતાની બીજી બાજુ’ (પાનાં : 263; મુલ્ય : મફત) 

42 પ્રા. જ.ે પી. મહેતાની પસુ્તીકાની ‘ઈ.બુક’ ‘હંુ’ (પાનાં : 49) 

43 ‘મનોચીકીત્કસા’ અંગ ે ડૉ. મુકુલ ચોકસીના 12 લખેોની 
‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બુક’ – 26 ‘મનમતાતંર’ (પાનાં : 253) 

44 શ્રદી. મુરજી ગડાના ચીન્તનાત્કમક 13 લખેોની ‘ઈ.બુક’ 
‘કુદરતને સમજીયે’ (પાનાં : 243; મલુ્ય : મફત) 

મણી મારુ 
●‘ઈ.બુક’ પ્રકાશક● 

405, સરગમ એપાટટમેન્ટ,  
નવસારી કૃષી યુનીવસીટી સામે, વીજલપોર.  
નવસારી. પોસ્ટ : એરુ એ. સી. – 396 450  

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