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“હે િોકો, 
હ ું  જ ેકુંઇ કહ ું  તે પરુંપરાગત છ ેએમ જાણી ખરુું  માનશો નકહ.  

તમારી પૂવાપરમ્પરાને અન  રીને છ ે એમ જાણીને પણ ખરુું  

માનશો નકહ.  

આવ ું હશે એમ ધારી ખરુું  માનશો નકહ.  

તકાલ દ્ધ છ ેએમ જાણી ખરુું  માનશો નકહ.  

િૌકકક ન્ર્ાર્ છ ેએમ જાણી ખરુું  માનશો નકહ.  

  ન્દર િાગે છ ેમાટ ેખરુું  માનશો નકહ.  

તમારી શ્રદ્ધાને પોષનારુું  છ ેએવ ું જાણી ખરુું  માનશો નકહ.  

હ ું  પ્રલ દ્ધ  ાધ  છ ું, પૂજ્ર્ છ ું એવ ું જાણી ખરુું  માનશો નકહ.  

પણ તમારી પોતાની ‘લવવેકબ લદ્ધ’થી મારો ઉપદેશ ખરો િાગે 
તો જ તમે તેનો સ્વીકાર કરજો.” 

– ગૌતમ બ દ્ધ 
 
● 
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“નાન્સ્તક્તા જટેિે અુંશે ગુંભીર લવચારન ું 
પકરણામ છ ેતેટિે અુંશે તે ધમાને હાલન નકહ પણ 
િાભ કરે છ.ે એમ હ ું   મજ ું છ ું. મને તો િાગે છ ે
કે પેગમ્બરો અને નાન્સ્તકો એ જ દ લનર્ાના 
ઉપકારકોના લશરોમલણ છ.ે પેગમ્બરો માનવાની 
અને કરવાની વાતોનો ઉપદેશ કરે છ;ે અન ે
નાન્સ્તકો સ્વીકારવાની પ્રબળ ઈચ્છા છતાું 
સ્વીકારતાું કેટિા વાુંધા આવે છ ેતે બતાવે છ.ે જ ે
િોકો  મજ્ર્ા વગર બોિે છ ે તે તો આન્સ્તક 
હોર્ કે નાન્સ્તક, પણ મને  રખા જ િાગે છ.ે” 

–કાન્ત 
● 
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 માવેશ 

વાચકલમત્રો પોતાની પ ન્દગીના અધ્ર્ાર્ પર ન્ક્િક કરતાું જ, તે 
અધ્ર્ાર્ન ું પાન ું ખ િશે. એ જ પ્રમાણે દરેક િેખમાું જ ેતે ‘અધ્ર્ાર્ના શીષાક’ની 
નીચે જમણી બાજૂએ િખેિ  માવેશ શબ્દ પર ન્ક્િક કરતાું જ, આ પાન ું 
ખ િશ.ે આ   લવધાનો િાભ િેવા વાચકલમત્રોને લવનુંલત છ.ે 

ક્રમ અધ્ર્ાર્ પષૃ્ઠ 

I પૃથ્વી ઉપર સ્વગા ઉતારવ ું હોર્ તો આકાશી સ્વગાનો નાશ કરવો પડ!ે  
● રમેશ  વાણી ●  

૮ 

II પ્રકાશકીર્ ● ગોલવન્દ મારુ ● ૨૬ 

III મુંગળાચરણ ● નરલ ુંહભાઈ પટિે ● ર૮ 

૧. જાત્રાધામ ે ૂર્ોદર્ક ૩૫ 

૨. જગતની ર્ોજના ૩૭ 

૩. ઈશ્વરની ર્ોજના અને તેનો લવકા  ૪૨ 

 આકદમાનવની ઈશ્વર અને આત્મા લવષે કલ્પના,   ધરેિાની કલ્પના, 
ર્હ દીપ રાણની કલ્પના,  ત્ર્ વાત 

 

૪. શ્રદ્ધા અને બ લદ્ધ ૫૧ 

 ગ રુન ું શ્રદ્ધાજાળ, લશક્ષણ, બ લદ્ધલવકા , બ લદ્ધનો શ્રદ્ધા  ાથે લવરહ, 

લવશ્વર્ોજનામાું ભૂિો 
 

૫. જગતની ઘટના–લવકા ક્રમ ૬૨ 

 માનવીનો ભ્રમ, સ્વાભાલવક લવશ્વર્ોજના, તત્ત્વન ું સ્વરૂપ, લવજ્ઞાનનો ધમા, 

તત્ત્વલવકા થી લવશ્વઘટના, પૃથ્વીની ઘટના 
 

૬. વનસ્પલત અને પ્રાણી ૭૫ 

  ુંસ્કારબળ, વનસ્પલતની ઉત્પલિ, પ્રાણીની ઉત્પલિ, જીવન ુંરામ,  
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જીવનર્ોગ્ર્તા, િગ્ન માટ ે  ુંવનન, ભાષાલવકા ન ું ઉદાહરણ, પ્રાણીનો 

અુંગલવકા , પ્રાણીનો જાલતલવકા , જાલતલવનાશ,  ુંકરજાલત 
૭. માનવનો અવતાર–દહે અન ેઆત્મા ૧૧૦ 

 અવતારવાદ  ાથે લવકા ક્રમની  રખામણી, વાનર માનવદેહ, માનવાત્મા, 
આત્માનાું િક્ષણ, આત્મજ્ઞાન કે અહુંકાર લિલવધ આત્મજ્ઞાન, લપતાનો પ ત્રમાું 

પ નજ ાન્મ 

 

૮. આત્માન ું અમરત્વ–તેનો પૂવાજન્મ અને પ નજાન્મ ૧૪૩ 

 અમરત્વ અને પ નજ ાન્મ, ભ્રમશોધન, કમાફળ, બૌદ્ધકથાઓ  

૯. આત્માની સ્વતન્ત્રતા કે લનમાાણ? ૧૬૪ 

 કમાપરતન્ત્રતા, ગીતાપ્રમાણ, લનમાાણ, જ્ર્ોલતષ, પ રુષાથા,   ખદ :ખ, કમાની 

 જા, અન્તદીપ, જવાબદારી 
 

૧૦. નીલત અને ધમા – પ ણ્ર્ અને પાપ ૧૯૩ 

 આત્મધમા, દમ્પતીધમા,  ુંતાનધમા,  માજધમા,  ત્ર્,  માજધમાની  ુંક લચત 
અવદશા, દેશધમા, કાળધમા, સ્વભાવધમા, લનરીશ્વર ધમા 

 

૧૧. શ્રદ્ધાધમા અને ભ્રમ ૨૨૧ 

 હીન્દ ધમા (લવજ્ઞાન, મતમતાન્તર, ધમાનો નશો, ભર્, પ્રાથાના, પાપમોચન, 

અનાચાર, નારીજન, અસ્પૃશ્ર્તા), લિસ્તી ધમા (પોપધમા, અનાચાર, લવજ્ઞાન, 

પ્રૉટસે્ટુંટ ધમા, શાસ્ત્રના અનથા), મતલવરોધ, ધાલમાક ર્ દ્ધો, નશો, વહેમ, 
શ્રદ્ધાધમાનો  ુંહાર 

 

૧૨. બ લદ્ધધમા અને લવવેક ૨૬૯ 

 લવશ્વર્ન્ત્ર, ઈશ્વરન ું મરણ, માનવીની  ૃષ્ટી,   ખદ :ખ, આત્મધમા,  માજધમા 

 માજની લવશાળતા, લવશ્વધમા,  ુંર્મધમા, બાળલશક્ષણ, નવનીત 
 

IV અમારાું પ્રકાશનો ૨૯૨ 
 

● 
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I 

 પૃથ્વી ઉપર સ્વગા ઉતારવ ું હોર્ તો 
આકાશી સ્વગાનો નાશ કરવો પડ!ે 

 માવેશ 

 માજન ું પતન ત્ર્ારે થત ું હોર્ છ ેજ્ર્ારે  ત્ર્ારહીને ભૂિીને 
જૂઠારહીન ું મકહમામુંડન કરવામાું આવે. ઈ. . 1934માું ગ જરાતના 
એક ક્રાન્ન્તકારી િેખકે એક પ સ્તક િખર્ ું. પ સ્તકન ું નામ હત ું – 
‘ઈશ્વરનો ઇન્કાર’. િેખક હતા : નરલ ુંહભાઈ પટિે. [13 
ઓક્ટોબર, 1874 – 27 ઓક્ટોબર, 1945] આઝાદીની ચળવળના 
 શસ્ત્ર ક્રાન્ન્તકારી. તેમનો જન્મ ખેડા લજલ્લાના નાર ગામે થર્ો 
હતો.  રદાર પટિે કરતા એક વર  મોટા પરન્ત  સ્કૂિમાું 
 રદારની  ાથે ભણેિા. 1899માું, 25 વર ની ઉમ્મર   ધી તેઓ 
‘શ્રદ્ધાજડ’ હતા; લશવાિર્માું કદવો કર્ાા લવના જમતા નહીં. પકરવાર 

સ્વાલમનારાર્ણ  મ્પ્રદાર્માું માનતો હતો. 1899માું આર્ા માજના 
પ સ્તકો વાુંચ્ર્ા અન ે લવચારોમાું  ળવળાટ થર્ો. 1900માું 
આર્ા માજમાું દીક્ષા િીધી; પરન્ત  વેદન ેઈશ્વરે િખર્ા છ,ે ત ેવાત 
તેમના ગળે ન ઊતરી! શરુઆતથી બળવાખોર સ્વભાવ હતો. 
મોટાભાઈના િગ્ન પ્ર ુંગ ેલપતાએ કન્ર્ાપક્ષ પા ેથી દહેજ માુંગ્ર્ ું. 
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નરલ ુંહભાઈએ દહેજનો લવરોધ કર્ો. લપતાએ દિીિ કરી કે દહેજ 
નહીં િઉં તો તારી કૉિજેનો ખચા કઈ રીતે નીકળશે? 
નરલ ુંહભાઈને દહેજના પૈ ે ભણવ ું ન હત ું એટિે કૉિેજનો 
અભ્ર્ા  છોડી વડોદરા, ગાર્કવાડ રાજ્ર્માું 1902થી 1905   ધી 
િાઇબ્રેકરર્ન તરીકે રહ્યા. તે દરલમર્ાન પ ષ્કળ પ સ્તકો વાુંચ્ર્ા. તઓે 
લનરીશ્વરવાદી બની ગર્ા. 1907માું ‘ગેકરબાલ્ડી’ અને 1909માું 
‘પે્રલ ડને્ટ મહાવીર ગાલફાલ્ડ’ પ સ્તકો િખર્ાું. બન્ને પ સ્તકોમાું 
ક્રાન્ન્તની વાત હતી. અુંરેજ  રકારે આ બને્ન પ સ્તકો ઉપર 
પ્રલતબુંધ મૂકી દીધો. તેમણ ે બૉમ્બ બનાવવાની રીત અુંગેના 
પ સ્તકનો બુંગાળીમાુંથી અન વાદ કર્ો હતો; અુંરેજ  રકારને 
છતેરવા પ સ્તકન ું નામ રાખર્ ું : ‘વનસ્પલતની દવાઓ!’ અુંરેજ 
 રકારના દબાણથી ગાર્કવાડી રાજ ેઆ પ સ્તક જપ્ત કર્ ું અને 
રાજમાુંથી 6 વર    ધી તકડપાર કર્ાા. 

1910માું તેમણ ે‘જનૈ  માચાર’  ાપ્તાકહક માટ ેિેખ િખર્ો– 
‘ક્ર્ા ઈશ્વરે આ લવશ્વ રચ્ર્ ું?’ 1913માું આલિકા ગર્ા. 28 જ િાઈ, 
1914ના રોજ લવશ્વર્ દ્ધ શરુ થર્ ું. 1916માું ર્ ગાન્ડા ગર્ા. જમાન 
ભાષા શીખર્ા. તે  મર્ે ટોલ્ ટોર્ના પ સ્તક િારા ‘અકહું ાધમા’ 
અુંગે લવચારમુંથન શરુ થર્ ું. 1920માું ભારત પરત આવ્ર્ા અને 
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શાુંલતલનકેતન પહોંચ્ર્ા. ત્ર્ાું ત્રણ વષા   ધી જમાન ભાષાના લશક્ષક 
તરીકે રહ્યા. 1923માું પરત આણુંદ આવી; ઓક્ટોબર 1924થી 
‘પાટીદાર’ માલ ક શરુ કર્ ું; જ ે 21 વર    ધી ચિાવ્ર્ ું અન ે
પાટીદાર  માજની રુકિઓ ઉપર પ્રહાર કરી;   ધારાવાદી 
લવચારોન ું લ ુંચન કર્ ું. તેમણે િખર્ ું હત ું : “ ‘પાટીદાર’ કે ‘કહન્દ ’ એ 
નામનો નાશ થવો જોઈએ; ‘માનવી’ એ જ સ્વાભાલવક નામ હોઈ 
શકે. ‘પાટીદાર’ પાટીદાર મટી માણ  થાર્ એ જ ‘પાટીદાર’ 
ચિાવવાનો હેત  છ.ે અુંલતમ ધ્ર્ેર્ છ.ે” 1930ના  ત્ર્ારહમાું ભાગ 
િીધો.; એ વખતે ખાન અબ્દ િ ગફારખાન તેમના આણુંદ ખાતેના 
ઘેર રોકાર્ા હતા.  રકારે તેમને જિેમાું પૂર્ાા. નરલ ુંહભાઈ 

ગાુંધીજીને પણ  ાચ ું કહી શકતા. જગન્નાથ મન્ન્દરમાું દલિતોન ે
પ્રવેશ અપાતો ન હતો તેથી તે મન્ન્દરમાું જવ ું ન જોઈએ એવ ું 
ગાુંધીજી માનતા હતા; પરન્ત  કસ્ત રબા તે મન્ન્દરમાું ગર્ા એટિે 
ગાુંધીજીએ કસ્ત રબાને પૂછ્ ું કે ‘મારે તમારાથી છૂટાછડેા કેમ ન 
િેવા?’ નરલ ુંહભાઈએ ‘પાટીદાર’માું િખર્ ું : ‘કસ્ત રબાએ 
મન્ન્દરમાું જવ ું કે નહીં; એ એમનો સ્વતન્ત્ર પ્રશ્ન છ.ે પલત  ાથ ે
 ુંકળાર્ેિો નથી! પ રુષમાું  દીઓથી ચાલ્ર્ ું આવત ું ધણીપણું 
મહાત્મા ગાુંધીમાું પણ પૂરેપૂરુું  િ પ્ત થર્ ું નથી!’ અમેકરકામાું 
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ફેલમલનઝમનો દોર શરુ થર્ો તે પહેિા તેમણે  વાકાિીન ર્ાદગાર 
પ સ્તક ‘િગ્નપ્રપુંચ’ િખર્ ું હત ું. ( ૌજન્ર્ : ઉલવાશ કોઠારી સ્રોત : 
http://urvishkothari-gujarati.blogspot.com/2010/08/blog-post_16.html પૂરતા મનોમુંથન બાદ, 
પોતાના 60માું જન્મકદન લનલમિે ‘ઈશ્વરનો ઇન્કાર’ પ સ્તક તેમણ ે
ગ જરાતના ર્ વકોને આપર્ ું હત ું. 

આ પ સ્તક 1934ના બદિ ે 2021માું િખાર્ ું હોત તો 
નરલ ુંહભાઈને; ટરોિ ેનાએ િાખો ગાળો આપી હોત! આ પ સ્તકની 
ઈ.બ ક ‘અલભવ્ર્ન્ક્ત’ બ્િૉગના ગોલવન્દભાઈ મારુએ બનાવીને 
ગ જરાતના િોકોની મોટી  ેવા કરી છ.ે શ ું છ ેઆ પ સ્તકમાું? આખા 
પ સ્તકને લનચોવીએ તો આટિો  ાર નીકળે : ‘પૃથ્વી ઉપર સ્વગા 
ઉતારવ ું હોર્ તો આકાશી સ્વગાનો નાશ કરવો પડ!ે’ 

* 

શ ું ઈશ્વરે માનવી માટ ેજગત રચ્ર્ ું છ?ે 
આકાશી સ્વગાનો નાશ કરવો એટિે શ્રદ્ધાજડતાનો નાશ કરવો. 

તેનાથી મ ક્ત થઈ જવ ું. વાસ્તવમાું આકાશમાું કોઈ સ્વગા નથી. એ 
તો ધમાગ રુઓએ પોતાની  િા ટકાવી રાખવા કરેિી ભ્રમણા છ.ે 
િાિચન ું ગાજર છ;ે પોતાની િૂુંટ ચાિ  રહે તે માટ ે નરકનો ડર 
બતાવે છ.ે ‘ઈશ્વરનો ઇન્કાર’ પ સ્તકની શરુઆતમાું જ 
નરલ ુંહભાઈએ બ દ્ધનો  ન્દેશ મૂક્ર્ો છ ે : ‘લવવેકબ લદ્ધથી મારો 
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ઉપદેશ ખરો િાગે તો જ તમે તેનો સ્વીકાર કરજો!’ (પૃષ્ઠ : 04) 
િેખક નરલ ુંહભાઈ પૂછ ેછ ે: ઈશ્વરે માનવીન ેમાટ ેજગત રચેિ ું કે 
રચારે્િા જગતનો માનવીએ ઉપર્ોગ કરી િીધો? માનવી માટ ે
ર્ોજનાપૂવાક જગત રચવાની પ્રભ ને જરુર પડ ે એટિો માનવી 
મહિાવાળો છ ેશ ું? શૌચ કરતી વખતે બ્રાહ્મણ જનોઈ ચિાવી શકે 
એટિા માટ ેઈશ્વરે ર્ોજનાપૂવાક કાન બનાવ્ર્ા હશે? માણ  ચશ્માું 
પહેરી શકે, એટિા માટ ે જ ઈશ્વરે નાકનો આવો આકાર બનાવ્ર્ો 
હશ?ે જો પ્રભ  વર ાદ મોકિતો હોર્ તો તે અલનર્લમત કેમ પડ ે
છ?ે અનેકવાર દ ષ્કાળ કેમ પડ ે છ?ે વર ાદ જો માણ  માટ ે
વર તો હોર્ તો  મ દ્રમાું કે વાડમાું કેમ વર ે છ?ે ખેતરમાું કેમ 
નહીં? ઈશ્વરને પ્રાથાના કરવાથી ફેર પડ?ે રાણી લવક્ટોકરર્ા માટ ે
 મસ્ત લબ્રકટશ  ામ્રાજ્ર્ની પ્રજાએ પ્રાથાનાઓ કરેિી છતાું તે કેમ 
બચેિા નહીં? ઈશ્વર જો  વાશન્ક્તમાન હોર્ તો એણે જગતમાું પાપ 
પેદા જ શા માટ ે કર્ ું? પાપ પેદા કરવાની ભૂિ થઈ હોર્ તો 
પોતાની  વાશન્ક્ત વડ ે એનો નાશ કેમ કરતો નથી? જો ઈશ્વરે 
ર્ોજનાપૂવાક જગતની રચના કરી છ;ે તો શાહમૃગને, ક કડાને પાુંખો 
કેમ આપી? તનેાથી ઉડી તો શકાત ું નથી. પ રુષને સ્તન શા માટ ે
આપર્ા? શ ું ઈશ્વરે શૂન્ર્માુંથી જગતન ું  જાન કર્ ું? તે તેનો 
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સ્વાભાલવક ગ ણ છ;ે ત્ર્ારે તનેા વ્ર્વહારમાું ઈશ્વરનો કર્ા પ્રકારનો 
હાથ હોઈ શકે? 

 વાિ એ છ ેકે જો લવશ્વ ર્ોજનાપૂવાક રચાર્ ું ન હોર્ અને તેનો 
રચનાર ઈશ્વર જ ન હોર્; તો આજ   ધી િોકો કેમ માનતા આવ્ર્ા 
હશ?ે હજીરે્ જગતના મહાપ રુષો પણ કેમ માનતા હશે? 
આકદમાનવ ઈશ્વરમાું માનતો ન હતો; તેણે આકાશી વીજળી જવેી 
ઘટનાઓ જોઈને માનવીએ કોઈ શન્ક્તની કલ્પના કરી. આમ 
માનવીએ ઈશ્વરન ું  જાન કર્ ું છ.ે ઈશ્વરને મધ્ર્લબુંદ એ રાખીને ચારે 
બાજ એ આત્મા, દેવદેવી, ભતૂપ્રેત, તેમની મૂલતાઓ, તેમની પૂજા 
વગેરે અનેક તુંત ઓન ું જાળ ું ગથૂ્ર્ ું; અને કરોલળર્ાની પેઠ ેતેની ઉપર 
ચોકી રાખવા બ્રાહ્મણલવચારક પોતે ગ રુ થઈને બેઠો. નરી શ્રદ્ધા એ 
તો જડતા છ.ે બ લદ્ધના િાર જ્ર્ાું બુંધ થાર્ છ,ે ત્ર્ાુંથી 
શ્રદ્ધાના/જડતાના અુંધારા ખુંડમાું માણ  પગિાું ભરવા માુંડ ે છ.ે 
અુંધારામાું  વા પ્રકારના ભર્ છ.ે આત્મા અમર છ;ે તેમ માન્ર્ ું 
એટિે મરનાર પ રુષને સ્વગામાું પત્ની પણ જોઈએ; એટિે તેની 
લચતામાું તેની લવધવાને બાળી મૂકવાની ર્ોજના કરી. તેને  તીન ું 
મોટ ું નામ આપર્ ું; પરન્ત  પત્નીન ું અવ ાન થાર્ ત્ર્ારે સ્વગામાું પત્નીને 
પલતની જરુર ન પડ?ે પણ ગ રુઓએ ‘ તા’ થવાની જરુર ન માની! 

http://govindmaru.com/


ઈશ્વરનો ઇન્કાર                        http://govindmaru.com/                        14 

શ ું આત્મા કમાને અન  રીને સ્વગે કે નરકે જાર્ છ?ે શ ું સ્વગા કે 
નરક છ?ે આત્માને શ્રાદ્ધતપાણ કે કબરમાું દાટિે ું પહોંચત ું હશે? 
આત્મા એક ર્ોલનમાુંથી બીજી ર્ોનીમાું જન્મ િેતો હશે? આ બધી 
વ્ર્વસ્થા શ ું ઈશ્વર કરે છ?ે ચાવાાક કહે છ ે કે “સ્વગા નથી, નરક 
નથી, ત્ર્ાું જનારો આત્મા નથી. મરેિાુંને જો શ્રાદ્ધથી તૃન્પ્ત થતી 
હોર્ તો પરદેશ જનારન ું ભાથ ું જ બુંધાવવ ું શ ું કામ? સ્વગે જનારને 
જો અહીં દાનમાું આપેિ ું તૃન્પ્ત આપત ું હોર્ તો ઘરને મેડ ેબેઠિેાન ે
એમ નીચેથી જ શા માટ ે ન આપવ ું? આ તો બ્રાહ્મણોએ પોતાની 
આજીલવકા માટ ે ઉપાર્ ર્ોજી કાઢ્યા છ.ે” જનેે આપણે નીલત–
અનીલત; ધમા–અધમા;  ત્કમા–અ ત્કમા; પાપ–પ ણ્ર્ કહીએ છીએ; એ 

 ૌ ઈશ્વરપ્રેકરત નથી;  માજપ્રેકરત છ,ે  માજપ્રણીત છ.ે દરેક કાળમાું, 
દરેક દેશમાું  માજ ે પોતાના ‘આત્મરક્ષણ’ને અને ‘વુંશવધાન’ને માટ ે
પોતાને  ૂઝ્યા એવા ધમાલનર્મ ર્ોજી કાઢ્યા. લશષ્ર્ોને કબજ ેરાખવા 
માટ,ે ધમાગ રુઓએ પ ણ્ર્–પાપની ભાવના ઊભી કરી, તેના ફળ 
ભોગવવા સ્વગા–નરકની ર્ોજના કરી. સ્વગાના   ુંદર અને નરકના 

ભર્ુંકર વણાન િખર્ાું. બીજ ે સ્થળે કરેિાું પાપ તીથાક્ષેત્રમાું નાશ પામ ે
છ;ે એમ કહીને તીથાક્ષેત્રન ું માહાત્મ્ર્ વધાર્ ું. ગુંગાસ્નાને પાપ ન 
ધોવાર્. આત્માને પરમાનન્દ તે સ્વગા છ;ે આત્માને લવષાદ/ખેદ એ 
નરક છ.ે 
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* 

ઈશ્વરને ખ ેડી મૂકીએ તો િોકો નીલતભ્રષ્ટ ન બની જાર્? 
િોકો ઈશ્વરભર્ે નીલતમાગે ચાિે છ;ે જો ઈશ્વરને ખ ેડી મૂકીએ 

તો િોકો ન કરવાના કામો કરશે તો? ઈશ્વરલવનાનો િોકવ્ર્વહાર 
ભ્રષ્ટ ન બની જાર્? વાસ્તવમાું ઈશ્વરભર્થી નીલતધમે ચાિનાર 
િોકો બહ  જ ઓછા છ.ે સ્વાભાલવક ધમાની પ્રતીલત તે  ૌ કોઈને 
હોર્ છ,ે એટિ ેઅન્ગ્નમાું કોઈ હાથ નાુંખત ું નથી; પરન્ત   ામાલજક 
ધમાની શ ધ્ધ અને  જ્જડ પ્રતીલત નથી હોતી, તેઓ એ ધમા પાળવા 
ઈચ્છતા નથી. પાળવાનો આડમ્બર કરે છ.ે  ગીર બાળા ઉપર 
અ ત્કમા કરે છ.ે ત ે પોતે અધમા આચરે અને િોકોને ધમામાગે 
જવાનો ઉપદેશ આપીને પોતાનો સ્વાથા કાિી િે છ.ે 

આખા દેશની ભક્તાણીઓ/લવધવાઓ કાશીધામમાું પ ણ્ર્કમા 
માટ ે આવે છ.ે એમણે  મસ્ત નગરને વેશ્ર્ાવાડો કરી મૂક્ર્ ું છ.ે 
પલવત્ર ગાર્ોના પલવત્ર પ ત્રો એ ધામમાું રખડ્યા કરે છ.ે 
ભક્તજનોના િાડ થી રાતામાતા થઈને જનેે તેને મારતા ફરે છ.ે 
ગુંગાનદીના ઓવારાનાું અનેક પગલથર્ાું ચિવાું ઊતરવાું  હેિા 
નથી. કહન્દ ધમાના 52 િાખ બાવામાુંના કેટિાુંર્ એ ધામમાું પડ્યા 
પાથર્ાા રહે છ.ે ભક્તજનોના મિીદા ઉડાવીને રાતામાતા થઈ અનેક 
અનાચાર આચરે છ.ે અનાચાર માટ ેભક્તાણીઓ/લવધવાઓનો ત્ર્ાું 
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પાર નથી. એટિે કહેવત પડી છ ે કે “રાુંડ,  ાુંિ,  ીિી ઔર 
 ુંન્ર્ા ી; ઈતને  ે બચો તો  ેવો કાશી!” વેશ્ર્ાઓ, ગુંગાના 
પગલથર્ા અને બાવા; એટિાથી બચી શકો તો જ કાશીની જાત્રાએ 
જજો! 1920માું શાુંલતલનકેતનના લવદ્યાથીમુંડળ  ાથે હ ું  બુંગાળના 
નવિીપ ગર્ો. ભક્તરાજ ચૈતન્ર્દેવે અહીં ભન્ક્તમાગા ગાર્ો. 
કિકતાના ધનાઢ્ય મારવાડીઓએ ત્ર્ાું ‘ભજનાશ્રમ’ સ્થાપર્ો છ.ે 
ભીંતો ઉપર ઠરે ઠરે ‘હરે રામ હરે રામ, રામ રામ હરે રામ; હરે 
કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ’ ભજન ૂત્રો િખર્ાું છ.ે 
 વારના 5થી 9 અને  ાુંજના 6થી 9 વૈષ્ણવીઓ ઉપરન ું ભજન 
ગાર્ા કરે છ.ે એક બોિે અને બાકીની 850 જટેિી વૈષ્ણવીઓ 
ઝીિે. તેમને આશ્રમ તરફથી કાચ ું  ીધ ું, કપડાું અને ઘરન ું ભાડ ું 
મળે. ભજન થઈ રહ્યા પછી ભાડ ેરાખેિ પોતાના ઘેર જાર્, ખાર્ 
પીએ અને મજા ઉડાવે! 25 હજારના નગરને આ વૈષ્ણવીઓએ 
અનાચારથી ભ્રષ્ટ કરી રહી છ.ે આશ્રમવાળા કહે : ‘એ બાઈઓ શ ું 
કરે છ ેતે અમારે જોવાન ું નથી, અમારે તો પૈ ો ભજન કરાવવામાું 
વાપરવાનો છ!ે’ ગ  ાુંઈજી મહારાજો કૃષ્ણ બની અનીલત આચરે છ.ે 
સ્ત્રીને તો એમણે પોતાની કામવા નાન ું ક્ષેત્ર જ બનાવી મૂક્ર્ ું છ.ે 
ભાગવત અને બીજા પ રાણોમાું ભ્રષ્ટતાનો પાર નથી. તેમાું એક પણ 
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ઋલષમ લનને  ાજો મો પલવત્ર રહેવા દીધો નથી. એક રાજાએ 
પોતાની રાણીને દાનમાું આપી અને 10,000 (આ રકમ 1934માું 
ગુંજાવર કહેવાર્) રુલપર્ા આપી પાછી ખરીદી િીધી! 

ધમાાચાર્ો; િોકોને ધમાના નામે ઠગી, તેમન ું ધન િૂુંટી ધમાાચાર્ો 
લવિા  ઉડાવે છ.ે  માજમાું અજ્ઞાનથી અને રોગોથી પીડાતા િોકો 
માટ ે નથી લવદ્યાશાળા સ્થાપતા કે નથી દવાખાના સ્થાપતા. પોતે 
અજ્ઞાનમાું ડૂબ્ર્ા છ,ે પોતાના  ાધ ઓને/લશષ્ર્ોને અજ્ઞાનમાું ડૂબાડ ે
છ.ે દ રાચારના િીધે કે અન્ર્ રોગ થતાું તઓે લિસ્તીઓએ સ્થાપેિાું 
દવાખાનાની દવા પીએ છ!ે એ લિસ્તીઓ કોણ? કહન્દ ધમાની 
અસ્પૃશ્ર્તાને પાપે કહન્દ ધમામાુંથી હાુંકી કાિિેા અુંત્ર્જ કહન્દ ઓ; 
જમેને લિસ્તીધમે સ્પૃશ્ર્ બનાવેિા. આચાર્ો/ ાધ ઓ એમના હાથ ે
દવા પીતા અભડાતા નથી! વટિાતા નથી! એમ કરવાથી એમને 
પાપ િાગત ું નથી. પણ જ ેઅુંત્ર્જ હજીરે્ કહન્દ  રહ્યો છ ેતેના હાથન ું 
પાણી, દવા િતેા કે સ્પશા કરતાુંર્ે તે અભડાર્ છ.ે કહન્દ ધમામાું 
દર્ાધમાનો તો  મૂળો િોપ થઈ ગર્ો છ.ે એનો દર્ાધમા છ–ે 
કીડીર્ારામાું િોટ મૂકવામાું; કબૂતરોને દાણા નાખવામાું; ખોડા િોરન ે
જીવાડવામાું; અને ગોરક્ષાને નામે મ  િમાન ભાઈઓ  ાથે િોહી 
ઉડાડવામાું! કહન્દ ધમામાું નાના જ ુંત ની દર્ા ઊભરાર્ છ!ે માણ ની 
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અને ખા  કરીને સ્ત્રીની, લવધવાની એને દર્ા આવતી નથી. 
ર્ રોપમાું લિસ્તી ધમાગ રુઓએ પોતાના લશષ્ર્ો માટ ે અનેક જાળાું 
રચ્ર્ાું; મૂલતાઓ સ્થાપી, ભવ્ર્ ચચા ઊભા કર્ાા. મરનારને સ્વગામાું 
  ખ ામરી મળે તે માટ ે હૂુંડીઓ િખવા માુંડી. અનાચાર માટ ે
જ વાન ર ોઈર્ણો રાખતા. અનાચાર એટિો વધ્ર્ો કે પોપે હ કમ 
કાઢ્યો કે “કોઈ  ાધ એ ‘40 વર થી નાની’ ર ોર્ણ રાખવી 
નહીં!” પોપના આદેશન ું પાિન તો કરવ ું પડ.ે  ાધ ઓએ રસ્તો 
કાઢ્યો; 22-22 વર ની બે ર ોર્ણો રાખી; એ બે મળીને 44 
વર ની એક; 40 વર થી નાની નહીં તેવી એક ર ોર્ણ બનાવી 
દીધી! બે ર ોર્ણો મળી અને કાર્દાન ું પાિન પણ કર્ ું! ઈશ્વરના 
નામે નીલત ભ્રષ્ટતા! 

* 

અમારો ધમા જ  ત્ર્; બીજાનો લમથ્ર્ા છ,ે  
એમ કહેનાર પાખુંડી હોર્ છ!ે 

જગતનો કોઈ પણ ધમા  મ્પણૂા હોઈ શકે નહીં. ધમા સ્થાપકો 
 મ્પૂણા જ્ઞાન ધરાવતા હતા તમે માની શકાર્ નહીં; કોઈ પણ ધમા 
સ્થાપકે ફોનની કલ્પના કરી ન હતી. જમે જમે ધાલમાક  મ્પ્રદાર્ો 
વધ્ર્ા, તેમ તેમ એ  મ્પ્રદાર્ોના અન ર્ાર્ીઓની મમતા વધી : 
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‘અમારો જ ધમા  ત્ર્, બીજાનો લમથ્ર્ા છ.ે અમારા ધમારુંથમાું જ ેછ ે
તે જ  વા ત્ર્ છ.ે બીજા  ૌ ત્ર્ાજ્ર્ છ.ે’ આમ કહી કહન્દ ઓએ 
પોતાના ધમારુંથોને ન માનનારને નાન્સ્તક કહ્યા; મ  િમાનોએ 
કાલફર કહ્યા; લિસ્તીઓએ infidel– લવશ્વા હીન–લવધમી કહ્યા. 
તેમાના અનેક તો આખા જગતને પોતાના ધમામાું િાવવાના મનોરથ 
 ેવવા િાગ્ર્ા. પકરણામે અધમાલવરહો મુંડાર્ા. કેટિાુંર્  મર્   ધી 
કૂ્રઝેડના ર્ ધ્ધો ચાલ્ર્ા. એ ર્ ધ્ધોમા રાજાપ્રજા  ૌ હોમાર્ાું. એક 
કૂ્રઝેડમાું તો લિસ્તી બાળકોની  ેના ર્ ધ્ધ કરવા નીકળેિી! 
અુંદરોઅુંદર પણ િડ્યા; રોમન કેથલિક લિસ્તીઓ અને પ્રોટસે્ટુંટ 
લિસ્તીઓ; બન્નેએ એકબીજાને જીવતા બાળ્યા છ.ે લશર્ા મ ન્સ્િમો 
અને   ન્ની મ ન્સ્િમોએ એકબીજાન ું િોહી રેડવામાું બાકી નથી 
રાખર્ ું. 

મધ્ર્ર્ ગમાું ઈરાનમાું હ ન બીન  બ્બા નામના લશર્ા 
બાદશાહે   ન્નીઓન ું લનકુંદન કાિવા માટ ેગ પ્ત મુંડળ સ્થાપેિ ું. તેમાું 
જ વાન બાળકોને પાળવામાું આવતા. હ ને ક રાનમાું વણાન કર્ાા 
મ જબન ું એક સ્વગા બનાવ્ર્ ું. પાળેિા ર્ વકને હશીશ–ભાુંગ પાઈ, 
બેભાન કરી પોતાના મહેિમાુંથી પેિા સ્વગામાું મોકિી દે. ત્ર્ાું થોડાું 
કદવ  રાખી, હશીશથી બેભાન કરી, પોતાના મહેિમાું પરત 

http://govindmaru.com/


ઈશ્વરનો ઇન્કાર                        http://govindmaru.com/                        20 

મુંગાવી િે. સ્વગામાું પરીઓ  ાથે આનન્દપ્રમોદ કરેિો હોવાથી પેિો 
ર્ વક પાછો સ્વગામાું જવા તિપાપડ બની જાર્. હ ન તેને આજ્ઞા 
કરે કે ‘જા, અમ ક માણ ન ું ખૂન કરીને આવીશ તો તને સ્વગ ે
મોકિીશ! પરન્ત  ત ું મરાશે તો ત્ર્ાુંથી  ીધો જ સ્વગે જતો રહીશ!’ 
આથી એ શ્રદ્ધાજડ ર્ વક, હ ને બતાવેિા   ન્નીન ું આબાદ ખૂન 
કરી આવે. ધમાર્ દ્ધ માટ ે હ ને સ્વગાની િાિચ આપી હતી, એમ 
નથી, આજ ેઅનેક મ  િમાનોને જન્નતમાું હૂરોની િાિચ અપાર્ 
છ!ે ગીતામાું કૃષ્ણ પણ અજ ાનને િાિચ આપે છ ે: ‘જો ત ું હણાઈશ 
તો સ્વગા મળશ,ે જો ત ું જીતીશ તો પૃથ્વીન ું રાજ્ર્ ભોગવશે!’ એક 
ધમાના અન ર્ાર્ીઓ બીજા ધમાના અન ર્ાર્ીને પાગિ, મૂખા માને છ.ે 
પકરણામે એવા િોકોએ આજ ેજગત મસ્તને પાગિખાન ું બનાવી 
દીધ ું છ,ે મૂખાન ું નરક બનાવી મૂક્ર્ ું છ.ે આ બધા અધમા કલ્પી 
િીધેિા ઈશ્વરને અને તેની આજ બાજ  ગૂુંથી કાિિેા શ્રદ્ધાધમાના 
નામે! ક્િૉરોફોમા કે નશો ઊતરે ત્ર્ારે માનવીને  ાચ ું ભાન આવે; 
પણ ધમાગ રુએ તો એવી વ્ર્વસ્થા કરી મૂકી છ ે કે માનવીનો 
શ્રદ્ધાનશો ભાગ્રે્ જ ઉતરે! 

જર્ાું   ધી આ શ્રદ્ધાનશા લવરુધ્ધ નવર્ વકો બુંડ નહીં ઉઠાવે 
ત્ર્ાું   ધી ધમામાું,  માજમાું, રાજ્ર્માું કે કોઈ પ્રદેશમાું ઉઠાવેિાું બુંડ 
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લનષ્ફળ જશે. શ્રદ્ધાધમાના જાળ જડમૂળથી તોડવાું પડશે; એટિા 
માટ ે ઠઠે એના મૂળ   ધી ઉતરવ ું પડશે. ઠઠે ઈશ્વર અને તેનીર્ 
પહેિાુંના ભ્રમ   ધી ઉતરવ ું જોઈશે. એ બધ ું તલળર્ાઝાટક  ાફ 
કરવ ું જોઈશે. બધા શ્રદ્ધાદેવોનો  ુંહાર કરવો જોઈશે. શ્રદ્ધાદેવોના 
ભૂવાઓને/ધમાગ રુઓને લવદ્યા ભણવા લનશાળે બે ાડવા જોઈશે; 
અથવા તો મજૂરીએ વળગાડી દેવા જોઈશે. ધમાને લનમાળ કરી દેવાને 
એમાુંનો બધો મેિ ધોઈ નાખવો જોઈશે, શ્રદ્ધાની બધી જ જડતા 
ધોઈ નાખવી જોઈશે. પૃથ્વી ઉપર સ્વગા ઉતારવ ું હશે તો આકાશના 
સ્વગાનો નાશ જ કરવો જોઈશે. સ્વગાને માટ ેઆ જ એકમાત્ર  ીડી 
છ.ે આજના ગુંદા  માજનરકમાુંથી નીકળવાનો આ જ એકમાત્ર 
માગા છ.ે જડશ્રદ્ધાનો નાશ કરીને બ લદ્ધલવવેકની સ્થાપના કરવી એ 
જ એકમાત્ર માગા છ.ે 

* 

‘ઈશ્વરનો ઇન્કાર’ પ સ્તકનો લનચોડ શ ું? 
‘ઈશ્વરનો ઇન્કાર’ પ સ્તક 1934ન ું છ.ે તેમાું આપેિ ચેતવણીઓ 

2021માું  ાચી પડી છ.ે શ્રદ્ધાધમાના કારણે શાળા, કોિેજો, 
આરોગ્ર્ધામને બદિ ે મન્ન્દરલનમાાણ/મન્સ્જદલનમાાણ તરફ જવાથી 
િોકોની દ દાશા થઈ છ.ે જ્ઞાનમાગા છોડીને ભન્ક્તમાગા અપનાવીએ 
તો અન્ર્ાર્  હન કરવો પડ.ે કોરોનાએ અ ુંખર્ િોકોના જીવ 
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િીધાું; મન્ન્દરો/મન્સ્જદો/ચચા બુંધ રહ્યા; તે કુંઈ કામમાું ન આવ્ર્ા. 
શ્રદ્ધાધમાથી કોરોના ન ભાગે; લવજ્ઞાન અન ેલવવેકથી ભાગે! 

‘ઈશ્વરના ઇન્કાર’નો લનચોડ જોઈએ : [1] લનત્ર્ લનત્ર્ લવકા  
પામતો દેહ અને આત્મા વ્ર્ન્ક્ત રુપે અમર નથી; રુપાુંતરને પાત્ર છ.ે 
મા–બાપ બાળકોમાું અવતરે છ.ે [2] આત્મા અમર નથી; તેને માટ ે
પ નજ ાન્મ કે પરિોક નથી. પૃથ્વી ઉપર સ્વગા ઉતારવ ું હોર્ તો 
આકાશી સ્વગાનો નાશ કરવો પડ!ે [3] ઈશ્વર નથી, પરિોક નથી. 
એટિે  માજ એ જ માનવાન ું કમાક્ષેત્ર છ.ે આ જગતની રચના 
ઈશ્વરે કરી નથી. અમારો ધમા જ  ત્ર્; બીજાનો લમથ્ર્ા છ,ે એમ 
કહેનાર પાખુંડી હોર્ છ!ે જગતનો રચનાર, તેનો લનર્ામક, 
 માજધમા બાુંધનાર કોઈ ઈશ્વર નથી; સ્વગા–નરક નથી. મન ષ્ર્ે આ 
જગતમાું અને પોતાના જ  માજમાું પોતાન ું કલ્ર્ાણ  ાધવાન ું છ.ે 
એટિે  માજકલ્ર્ાણ  ાધતાું આત્મકલ્ર્ાણ  ાધવ ું એ જ એનો 
મહાધમા;  માજ એ જ એન ું ધમાલબુંદ . [4]  ૌ ધમાકમાના લનર્મો 
ઈશ્વરપ્રણીત નહીં, પણ  માજકહતને માટ ે માજ ેપોતે ર્ોજી કાિિેા 
છ.ે ઈશ્વરને ખ ેડી મૂકીએ તો િોકો નીલતભ્રષ્ટ ન થાર્. વાસ્તવમાું 
ઈશ્વરના નામે થતા પાપાચારથી બચી શકાર્. નીલતભ્રષ્ટ થતાું બચી 
શકાર્. [5] સ્નેહે અને જ્ઞાને કરીને  માજ ેવા કરવી, એ જ 
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 માજધમા છ;ે એમાું જ ‘આત્મરક્ષણ’ની અને ‘વુંશવધાન’ની ઉિમ 
 ાધના છ.ે આત્મરક્ષણ અને વુંશવધાન  મસ્ત  માજદેહન ું નાલભચક્ર 
છ;ે પરન્ત   મસ્ત દેહન ું રક્ષણ કર્ે જ નાલભચક્રન ું  ાચ ું રક્ષણ થાર્ 

છ.ે [6] જીવન ધારણ કરવાન ું તો લવશ્વની અુંદરના પદાથોથી જ રહેશે; 

એટિે કહું ા તો કરવી જ પડશે. પણ   ખદ :ખની ઓછી િાગણીવાળી 
વનસ્પલતથી ચાિત ું હશે, ત્ર્ાું   ધી વધારે િાગણીવાળા પ્રાણીની કહું ા 

નહીં થાર્. ઓછામાું ઓછી કહું ા થાર્ એ જ લવશ્વધમા. [7] એટિા જ 
માટ ેમાનવી આત્મકહતમાું આત્માધીન અને  માજકહતમાું  માજાધીન 
રહે એ  માજધમાનો મ ખર્ માગા છ.ે [8] એ  માજધમા  ારી રીતે 
 મજાર્ અને પળાર્, એટિા માટ ે શ્રદ્ધાજડતાનો લવનાશ અન ે
બ લદ્ધલવવેકનો લવકા  કરતા જવ ું અને એ રીતે  ત્ર્ને માગે ચાિતા 
જવ ું એ માનવીનો ઉન્નલતધમા છ.ે જગત ઉપરના કમા–Caste; ચમા–
Colour અને ધમા–Creed એ  ૌ પ્રકારના માનવભેદ તોડવા ઘટ.ે 
એટિા માટ ે નાતજાતના, જાલત–દેશના અને શ્રદ્ધાધમાના બધા વાડા 

તોડવા જ જોઈશે. લવશ્વધમાને માટ ે ઉચ્ચનીચના બધા ભેદ તોડવા 
પડશે. [9]   ખદ :ખ કુંઈ બહારની કોઈ  ામરીમાું નથી; એ તો માત્ર 
મનની િાગણીમાું જ છ.ે ઈષ્ટ વસ્ત  મળે કે અલનષ્ટ વસ્ત  ન મળે તો 
  ખ થાર્; ઈષ્ટ વસ્ત  ન મળે કે અલનષ્ટ વસ્ત  મળે તો દ :ખ થાર્; ઈષ્ટ 
વસ્ત  મળ્યા પછી અને તેનો મોહ ઊતરી ગર્ા પછી તે   ખ નથી 
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આપતી, દ :ખ પણ આપે છ.ે ‘પારકે ભાણે મોટો િાડ ’–પોતાને દ :ખી 
માનવાને ટવેાઈ ગર્ેિ ું મન બીજાું  ૌને   ખી ન્સ્થલતમાું દેખે. [10] 
આજ ે  માજની  ીમા જાલત અને દેશ   ધી જ છ.ે  માજ જમે 
લવશાળ થાર્ તેમ વધારે કલ્ર્ાણ  ધાર્. જ દી જ દી જાલત, અને જ દા 

જ દા દેશ પોતાના રક્ષણ માટ ે અને સ્વાથા માટ ે દેશાલભમાનને નામ ે
કિહ કર્ાા કરે છ.ે એટિે જ પૃથ્વી ઉપર પ્રચુંડ કિહ અને લવરહ 
ચાિી રહ્યા છ.ે એ અલનષ્ટને ટાળવા  માજને ખૂબ લવસ્તારવો જોઈએ. 
પૃથ્વી ઉપરની  મસ્ત જાલતઓનો એક  માજ થાર્ તો માનવભર્ 
અને માનવકહું ા દૂર થઈ જાર્. 

‘ઈશ્વરનો ઇન્કાર’ પ સ્તકમાું િેખક તત્ત્વન ું સ્વર્ુંભૂપણું; પ્રકૃલતના 
અન્ધ તથા અફર લનર્મો; ઉત્ક્રાુંલત–લવકા ક્રમ; આત્માના અમરત્વની 
તથા એની સ્વતન્ત્રતાની કલ્પના; નીલત, પાપ, પ ણ્ર્ આકદની રૅશનિ 

લવભાવના; શ્રદ્ધા તથા પ્રાથાનાન ું લમથ્ર્ાત્વ; ભ્રમણાઓ; બ લદ્ધ તેમ જ 
લવવેકન ું મહત્ત્વ– એમ િગભગ તમામ આન ષુંલગક લવષર્ોની પૂરી ચચાા 
કરી, ધાલમાક માન્ર્તાઓન ું  ાધાર ખુંડન કરે છ.ે તેઓ  ારાુંશ તારવે 
છ ે કે, “ઈશ્વરની જરુર છ ેજ નહીં, માણ ે શ્રદ્ધાજડતાનો નાશ કરી, 
બ લદ્ધલવવેકનો લવકા  કરતા જવ ું એ જ માનવીનો ઉન્નલતનો ધમા છ.ે 
માનવી  ત્ર્ની અનુંત ર્ાત્રાનો પ્રવા ી છ.ે” અટકવાની ઈચ્છા નથી, 
પરન્ત  હવે અટકવ ું પડશે. મૂળ પ સ્તક કે આ ઈ.બ ક વાુંચવાથી ખર્ાિ 
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આવશે કે નરલ ુંહભાઈ પટિે 1934માું જ ે લવચારતા હતા; તેવ ું 
2021માું આપણે લવચારી શકતા નથી. ચારેર્ તરફ ધમાુંધ િોકો છ;ે 
ઈશ્વરના નામે ફાઈવસ્ટાર મન્ન્દરો/આશ્રમો ઊભા થઈ ગર્ા છ.ે 
ગ જરાત અન્ધશ્રદ્ધામાું ગળાડૂબ છ,ે ધમાઘેિછા તથા દેવદેવીઓની 

ઘેિછાએ માઝા મૂકી છ,ે ધમાગ રુઓ િારા થતાું શોષણ અને િખિૂટ 
ભવ્ર્તાવાળાું મન્ન્દરો/આશ્રમો બાબતમાું ગ જરાતનો જોટો જડવો 
િગભગ અ ુંભવ છ.ે નાતજાત વધ  મજબૂત થઈ છ;ે નાના ગામડાુંમાું 
6-7 મન્ન્દર હોર્ છ;ે પરન્ત  એક   ઘડ બાળમન્ન્દર હોત ું નથી! 
નરલ ુંહભાઈ પટિેન ું ‘ઈશ્વરનો ઇન્કાર’ પ સ્તક ગ જરાતના ર્ વાનો વાુંચે 
અને પચાવે તો આપણને ભગતલ ુંહ જરુર મળે! આવા ઉિમ 
પ સ્તકની ઈ.બ ક તૈર્ાર કરી ‘અલભવ્ર્ન્ક્ત’ બ્િૉગ ઉપર મૂકીને લવશ્વના 
ગ જરાતી  મ દાર્ની શ્રેષ્ઠ  ેવા ગોલવન્દભાઈએ કરી છ;ે તે માટ ેતેઓ 

અલભનન્દનના અલધકારી છ.ે 

 

રમેશ  વાણી 
નીવૃિ આઈ.પી.એ . અધીકારી 

ફોન : 99099 26267 ઈ.મેિ : rjsavani@gmail.com 
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II 

પ્રકાશકીર્ 
 માવેશ 

લનરીશ્વરવાદી નરલ ુંહભાઈ ઈશ્વરભાઈ પટિેે પૂરો અભ્ર્ા , 
અન ભવ, ગુંભીર મનન અને મુંથન કરી, પોતાના 60માું 
જન્મકદવ ે (ઈ. . 1934)માું ‘ઈશ્વરનો ઇન્કાર’ પ સ્તક પ્રગટ કર્ ું. 
તેમાું તેમણ ે ઉદ્ગ્ઘોષણા કરી કે ‘આત્મા નથી, પરમાત્મા નથી, 
સ્વગા નથી, નરક નથી, પ નજ ાન્મ નથી’. 

‘અલભવ્ર્ન્ક્ત’ બ્િૉગના એક શ ભચે્છકે આ અિભ્ર્ 
પ સ્તકની પીડીએફ મને મોકિી. તેમણે આ પ સ્તકની ‘ઈ.બ ક’ 
પ્રકાલશત કરવા મને આરહ કર્ો એટિ ું જ નકહ; આ ‘ઈ.બ ક’ન ું 
 ૌજન્ર્ પણ તેમણે સ્વીકાર્ ું તે બદિ આ શ ભેચ્છકલમત્રનો હ ું  
આભાર માન ું છ ું.  

િોકોની ધાલમાક ભાવનાન ે ઠ ે ન પહોંચ ેતેવા તકાશ દ્ધ અન ે
તત્ત્વલચુંતનભર્ાા અજોડ મલૂ્ર્વાન લવચારો ધરાવત ું પ સ્તક 
‘ઈશ્વરનો ઇન્કાર’ના િખેક નરલ ુંહભાઈનો ઋણ સ્વીકાર કરી, 

આ ઈ.બ ક પ્રગટ કરતા મને આનન્દ થાર્ છ.ે  મર્ અને 

 ુંજોગો મ જબ ભાષા–જોડણીમાું પકરવતાનો થર્ા છ;ે છતાું આ 
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ઈ.બ કમાું િખેકની મળૂ િેખનશૈિીને જાળવી રાખી  છ.ે 
વાચકલમત્રો તરફથી તેને ઉષ્માપૂણા આવકાર મળશે એવો મને 
ઊંડો લવશ્વા  છ.ે  

િેખક અન ે પૂવા આઈ.પી.એ . અલધકારી રમેશ  વાણીએ 
આ ઈ.બ કની ‘પ્રસ્તાવના’ િખી છ ેતે બદિ તેમનો આભાર માન ું 
છ ું. 

આ ‘ઈ.બ ક’ માટ ેમ ખપૃષ્ઠ બનાવી આપવા બદિ ‘ઉદાભક્ત 
 માજ’, પ લનર્ાદ (વડોદરા)ના આદરણીર્ પ્રેમજીવન સ્વામીનો 
પણ આભાર માન ું છ ું. 

 
ગોલવન્દ મારુ 

ઈ.મેિ : govindmaru@gmail.com 
વેબ ાઈટ : http://govindmaru.com/ 

 

● 
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III 

મુંગળાચરણ 
 માવેશ 

જ ેકોઈ આ પ સ્તક વાુંચે તે એમ માનીને ન તરછોડી કાિ ે કે 
િેખકે તો એની જ વાનીના જોરમાું ને તૉરમાું આ બધ ું નથી િખી 
નાખર્ ું. ના, મેં મારી જ વાનીના જોરમાું ને તૉરમાું આ બધ ું નથી િખી 
નાખર્ ું; બહ  કાળને અન ભવે અને લચુંતને આ જ ેિખર્ ું છ ેતે િખર્ ું 
છ.ે 

સ્વાલમનારાર્ણનો  મ્પ્રદાર્ પાળતા ક ટ ુંબમાું જન્મેિો હ ું  ૨૫ 
વષાની ઉમ્મરનો થર્ો, ત્ર્ાું   ધી શ્રદ્ધાધમાને માનતો રહ્યો. એ 
ગદ્ધાપચીશીમાું બીજી કદશાએ ઘણી ગદ્ધામસ્તી કરી હશે, પણ 
ધમાલવષર્માું તો શ્રદ્ધાજડ જ હતો. ઈ. . ૧૮૯૯માું પચી  વષાની 
વર્ે લશવાિર્માું ઘીનો દીવો કરી આવ્ર્ા લવના જમતો નકહ. પણ એ 
વષે વડોદરામાું આર્ા માજનાું પ સ્તકો વાુંચવા પામ્ર્ો ને મારા શાુંત 
ધમાલવચારમાું  ળવળાટ થર્ો. ૧૯૦૦માું આર્ા માજમાું મેં દીક્ષા 
િીધી, પણ વેદને ઈશ્વરપ્રણીત કદાલપ ન માની શક્ર્ો. એ  માજના 
ધમાલવચારથી  ુંતોષ ન જ થર્ો. ૧૯૦૨–‘૫   ધી વડોદરા 
કૉિેજમાું હ ું  િાઇબે્રકરર્ન હતો, ત્ર્ારે વાુંચવાને પ ષ્કળ પ સ્તક અને 
અવકાશ પામ્ર્ો. તે વારે લવજ્ઞાનનો અને અનેક ધમાનાું દશાનશાસ્ત્રનો 
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કુંઈક અભ્ર્ા  કરી શક્ર્ો. ધીરે ધીરે લનરીશ્વર લવચાર સ્વીકારતો 
થર્ો. 

અને અન્તે તો છકે જ લનરીશ્વર બની રહ્યો. આ  દીના પહેિા 
દશકામાું લનરીશ્વર લવચારો લવષે ખૂબ હૃદર્મુંથન થર્ ું, અન્ત ેહ ું  દૃિ 
લનરીશ્વર બન્ર્ો. થોડા જ  મર્ ઉપર અવ ાન પામેિા જનૈ 
દાશાલનક ભાઈ વાડીિાિ મોલતિાિ શાહ તે કાળે ‘જનૈ માચાર’ 
નામે  ાપ્તાકહક પત્ર પ્રલ દ્ધ કરતા. એમણે “જ દા જ દા ધમાપુંથોના 
(પરન્ત  લવચારશીિ) િેખકોને હાથે િખારે્િા િેખો તથા બીિક િ 
ધમાને જ નકહ માનનારા (પણ પ્રામાલણક) િેખકોને હાથે  િખાર્ેિા  
િેખો અજવાળામાું િાવવા” એ જ હેત એ ‘  લવચારમાળા’ પ્રકટ 
કરવા માુંડી. લનરીશ્વર ધમા લવષે એક િેખ તેમણે એ ‘  લવચારમાળા’ 
માટ ેમારી પા ે માગ્ર્ો.  ું. ૧૯૬૬માું (ઈ. . ૧૯૧૦) કૃષ્ણજર્ુંતીને 
કદવ ે મેં એ િખી આપર્ો ને તેમણે એ માળાના ત્રીજા મણકારૂપે 
‘કર્ા ઈશ્વરે આ લવશ્વ રચ્ર્ ું?’ એ નામે ઈ. . ૧૯૧૧માું પ્રકટ કર્ો. 

મારી ‘વનસ્પલતની દવાઓ’  રકારને પથ્ર્ ન પડ્યાથી એ જ 
વષામાું વડોદરા  રકારની નોકરીમાુંથી મને મ ન્ક્ત મળી. એ આખો 
બીજો  ૈકો દેશાટનમાું ને ભ્રમણમાું ગર્ો. ૧૯૧૨માું મ મ્બઈની 
જિેમાું એ જ ભાઈ વાડીિાિ  ાથે  હવા  થર્ો અને ત્ર્ાું પણ 
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રોજ રોજ એ લવચારો લવષે ખૂબ ચચાા કરી. ત્ર્ાર પછી તો એ જ 
વષામાું પાુંદેચરી, ૧૯૧૩માું લબ્રકટશ, પૂવા આલિકા, અને એ જ વષામાું 
જમાન પૂવા આલિકા જવાન ું થર્ ું. ત્ર્ાું જ હતો એવે  મે ૧૯૧૪માું 
 ું ારવ્ર્ાપી મહાલવરહ  ળગ્ર્ો. ત્ર્ાું પણ એ લવરહના તણખા 
ઊડતા હતા. ર્ દ્ધોને હત્ર્ાકાુંડ ેઅને ટૉલ્ ટોર્ના એક પ સ્તકે મારુું  
ધ્ર્ાન અકહું ાધમા તરફ દોર્ ું. ત્ર્ારપછી તો ૧૯૧૬માું પાછો 
ઉગાણ્ડા ગર્ો ને ૧૯૨૦માું પાછો દેશ આવ્ર્ો, પણ લવરહનો એ 
બધો કાળ અકહું ાધમા લવષે મનન કરવામાું ગર્ો. બીજો દશકો એમ 
વીત્ર્ો. 

એ જ વષામાું શાન્ન્તલનકેતનમાું જઈ રહ્યો. ત્ર્ાું ત્રણ વષા રહી 
૧૯૨૩માું પાછો અહીં આવ્ર્ો. એ જ વષાને અન્તભાગ,ે  ું. 
૧૯૮૦ના કાતાકથી ‘પાટીદાર’ માલ ક શરૂ કર્ ું. ૧૯૩૦   ધીનો 
ત્રીજો દશકો  રળતાએ ચાલ્ર્ો ગર્ો, લવચારમુંથન કરવાનો   ુંદર 
 મર્ મળ્યો. લનરીશ્વર ધમામાું અકહું ાધમાને અને બીજા અનેક 
 માજધમાને ખૂબ મહત્ત્વનાું સ્થાન છ,ે એમ જોઈ શક્ર્ો. એ ધમા જ 
 ાચો  માજધમા છ ેએમ પણ જોઈ શકર્ો. એ ધમા લવષેના મારા 
લવચાર એ દશકામાું ખૂબ પકરપકવ થર્ા. 
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અને ૧૯૩૦માું તો અકહું ાત્મક સ્નેહ ુંરામ જાગ્ર્ો. જિેમાું 
જવાન ું ભાગ્ર્ પ્રાપ્ત થર્ ું. મરડાનો રોગ થર્ાથી િગભગ બધો 
વખત, છએક મા , ર્રવડા જિેના દવાખાનામાું રહેવાનો ને 
એકાન્તમાું ખૂબ લવચાર કરવાનો પણ પ્ર ુંગ મળ્યો. એ એકાન્ત ેવન ે
પણ લનરીશ્વર ધમા લવષેના લવચાર દૃિ કર્ાા. ગર્ે વષા,  . ૧૯૩૨માું 
પણ ર્રોડા જિેમાું જવાન ું મળ્ય ું. પણ આ વખતે ન્સ્થલત જ દી જ 
હતી. : ગૂજરાત લવદ્યાપીઠના અધ્ર્ાપકો અને લવદ્યાથીઓ, 
 ાબરમતી  ત્ર્ારહ આશ્રમના અલધવા ીઓ, ર્ લનવલ ાટીના 
રૅજ્ર્ એટો અને અુંડરરૅજ્ર્ એટો,  માજનેતાઓ અન ે
 ામ્ર્વાદીઓ, વગેરે  ોએક લશલક્ષત ર્ વકો  ાથે એક જ તમ્બ માું 
રહેવાનો તથા એમની અને બીજા તમ્બ ઓના એવા જ ર્ વકેાની 
 ાથે વાતો કરવાનો શ ભપ્ર ુંગ  ાુંપડ્યો. એ લચરસ્મરણીર્ 
લવદ્યાપીઠમાું આઠકે મા    ધી આ ધમા લવષે ખૂબ ચચાાઓ થઈ. 
મારા લવચારો વધારે દૃિ ને ગુંભીર બન્ર્ા. અનેક ર્ વકોએ આ 
લવચારો પ સ્તકરૂપે પ્રકટ કરવાની પણ મને  ૂચના કરી અને આ 
પ સ્તક તેન ું જ પકરણામ છ.ે 

મેં પૂવાજીવનમાું બહ  વાુંચ્ર્ ું. લવચાર્ાા કરતાુંરે્ બહ  વાુંચ્ર્ ું. પછી 
વાુંચવ ું છોડ્ય ું, લવચારવ ું શરૂ કર્ ું. બહ  વષોથી હવે તો વાુંચવ ું ઘટ ેછ ે
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કે પડ ેછ,ે ત ેજ વાુંચ ું છ ું. મારા અવકાશમાું તો મોટ ેભાગે લવચારુું  છ ું, 
મનન કરુું  છ ું, મનન ને મુંથન કરુું  છ ું. આમ ૩૩ વષાના ગુંભીર 
મનનને અને મુંથનને પકરણામે, મારી ઉમ્મરનાું ૫૯ વષા પૂરાું કરી, 
૬૦મા વષામાું પ્રવેશ કર્ાા પછી લનરીશ્વર ધમાના મારા લવચારો આજ ે
પ સ્તક રૂપે લવચારક  માજની  મક્ષ મૂક ું છ ું; એટિે કેાઈ એમ ના 
માને કે એની જ વાનીના જોરમાું ને તૉરમાું આ બધ ું િખી નાખર્ ું છ.ે 
ના, મેં મારી જ વાનીના જોરમાું ને તૉરમાું આ બધ ું નથી િખી નાખર્ ું; 
બહ  કાળને અન ભવે, લચુંતન,ે મનને અને મુંથને આ જ ેિખર્ ું છ ેતે 
િખર્ ું છ.ે 

વૃદ્ધ માજ  મક્ષ આ પ સ્તક મૂકતાું  ુંકોચ થાર્, લનરાશા પણ 
થાર્; પણ ર્ વક માજ  મક્ષ તો લનિઃ ુંકોચ ભારે આશાથી મૂકી 
શક ું. જગત હવે તો ર્ વકોન ું છ.ે એમને પણ ક્ષણભર િાગશે કે 
‘બ લદ્ધ કહે છ ેછોડવા, હૈર્ ું કહે એ ના બને.’ પણ મારે તો ર્ વકોની 
બ લદ્ધને હચમચાવી મૂકવી છ.ે લવચાર કરતી કરી મૂકવી છ;ે પછી 
હૈર્ ું તો એની મેળે ઘ ડાત ું આવશે. ત્ર્ારે ર્ વકો, વાુંચો ને લવચારો. 
જગતના શ્રદ્ધાધમોને વાળીઝૂડીને એક વાર તો  ાફ કરી મૂકો, 

લનરીશ્વર કરી મૂકો. પછી તેમાુંથી જ ેલવકા  થાર્ તે ખરો. 

આ પ સ્તકના  વા લવચારો  ાથે  વા કોઈ  વાુંશે  હમત થાર્, 
એમ માની શક ું નકહ જ. એટિ ું જ માની શક ું કે થોડાક  વાુંશે અને 
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અનેક કુંઈક અુંશે  હમત થાર્.  હમત ના થાર્ તે  ૌ ભૂિે છ,ે 
એમ પણ માની શક ું નકહ; પણ માન ું છ ું તે  વા  મક્ષ મૂક ું છ ું.  ૌ 
શાન્ન્તથી વાુંચ,ે ગુંભીરતાથી લવચારે અન ે લવવેચન કરે, એ જ 
આશાએ  માજ  મક્ષ મૂક ું છ ું. મારી ભૂિ મને જણાશે ત્ર્ાું 
સ્વીકારી િઈશ. બાકી ગાળ દેનારને તો ઉિર જ નથી; પણ એ  ૌ 
જાણે કે કોઈને ચીડવવા આ મેં િખર્ ું નથી. છતાુંર્ે જો કાઈને આ 
પ સ્તક ત ચ્છ િાગે તો તરછોડી કાિ,ે ફેંકી દે કે જોઈએ તો બાળી 
નાખે. 

એક વાત જણાવી િેઉં? આ પ સ્તકમાું આપિેા લનરીશ્વર ધમાના 
અનેક લવચારો એક કે બીજ ેસ્વરૂપે જગતનો પોણ અબજ કરતાુંર્ 
વધારે િોક માજ માને છ.ે  ેશ્વર ધમાને માનનાર કરતાું લનરીશ્વર 
ધમાને માનનાર િોક વધારે છ.ે તથેી જ આ ધમા  ાચો છ ે એમ 
કહેવાનો મારો દાવો નથી. મારા લવચારને માનનાર બીજ ું કોઈ ના 
હોર્, હ ું  એકિો જ હોઉં, તોર્ શ ું? મને જ ે ત્ર્ િાગે તે પ્રકટ કરુું  
ને તે જ દૃન્ષ્ટએ િોક માજ  મક્ષ આજ ેપ્રકટ કરુું  છ ું. 

આધ લનક લવચારકોનાું શબ્દપ્રમાણ મેં આ પ સ્તકમાું નથી મૂક્ર્ાું; 
કારણકે તેમના પ્રમાણથી નકહ, પણ શ દ્ધ તકાથી જ મારે જ ેકહેવાન ું 
તે કહેવ ું મને ઠીક િાગ્ર્ ું છ.ે બેશક પ્રાચીન  ુંસ્કૃત પ્રમાણો કોઈ કોઈ 
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સ્થળે એટિા માટ ેમૂક્ર્ાું છ ેકે પ્રાચીન કાળે પણ આવા લવચાર કોઈ 
ને કોઈ સ્વરૂપે પ્રાચીન લવચારકોને આવેિા. ર્ રોલપર્નોને તો છકે 
આજ ેજ આવે છ.ે 

આ પ સ્તકમાું કોઈ કોઈ સ્થળ ેલવચારોની પ નરુન્ક્ત થઈ છ ેએ 
જાણું છ ું, પણ ત ેતો લવષર્ને દૃિ કરવાને જાણી જોઈને કરી છ.ે 

આ ો   કદ ૩, ૧૯૮૯  નરલ ુંહભાઈ પટિે 

મારી ૬૦મી જન્મલતલથ ‘પાટીદાર’ મન્ન્દર, આણુંદ 
 

● 
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અધ્ર્ાર્ – ૧ 

જાત્રાધામે  ૂર્ોદર્ 
 માવેશ 

પ્રૌિ લગરનાર પવાતનાું લશખર અરુણોદર્ના પ્રકાશથી ભવ્ર્ 
સ્વરૂપ ધારણ કરવા િાગ્ર્ાું. તેવે  મરે્ હ ું  તેમાુંના એક લશખર 
ઉપરની મારી મિ િીમાુંથી જાગીને બહાર નીકળ્યો. હજી બાળકો 
પોતાની માતા  ાથે લનદ્રા માલધમાું આનન્દ અન ભવતાું હતાું. બહાર 
નીકળીને જોર્ ું તો જગત અન પમ શોભા ધારણ કરવા િાગી ગર્ ું 
હત ું. પન્િમમાું પ્રાચીન રા’ખેંગારન ું જૂનાગિ નગર  ળવળી જાગત ું 
હત ું. તેના દીવા એકેએક બ ઝાતા હતા, ને તેને બદિે પૂવામાું ઉગતો 
 ૂર્ા ઝળહળતો પ્રકાશ પૂરે્ જતો હતો. નીચે ખીણમાું એક બે દીવા 
હતા, તે પણ બ ઝાર્ા. ધીરે ધીરે પ્રકાશ વધ્ર્ો ને મારી દૃન્ષ્ટમર્ાાદાને 
પણ  ાથે  ાથ ેવધારતો ગર્ો. જૂનાગિની પેિી પાર રેિવેના પાટા 
દેખાવા િાગ્ર્ા ને તે  ૂર્ાના પ્રકાશમાું તેની પ્રકાશરેખાની પેઠ ેઅનન્ત 
  ધી િુંબાતા દેખાર્ા.  ામે વનથળી ગામ હાિત ું જણાર્ ું. વૃક્ષો, 
તળાવો, લગકરલશખરો અને પ્રકૃલતની બીજી અનેક  ામરીઓ 
જગતને શોભા આપવા િાગી, મનને આનન્દ આપવા િાગી. 
મહાત્માનાું ચકરતોની   ુંદરતા કુંઈક કાળ વીત્રે્ બરાબર લનહાળી 
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શકાર્ છ ે – દૂરથી જ બરાબર રીતે લનહાળી શકાર્ છ;ે આ 
 ામરીઓ પણ દૂરથી જ બરાબર શોભા આપે છ!ે 

ચારે બાજ  ઋલષમ લનઓનાું આશ્રમો અને દેવાિર્ો દૃન્ષ્ટપટમાું 
જડાઈ જાર્ છ.ે આ એક બાજ  નીચે ભૈરવજપન ું લશખર દેખાર્ છ.ે 
લશખર દેખાતાું તેણે અનેક ભોગો િીધેિા, તે એકેએકે  ાુંભરી આવે 
છ.ે મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાને  ું ાર ાગરના દ િઃખમાું  પડારે્િા અનેક 
ભીરુજનો તે લશખર ઉપર ચિીને પેિી બાજ એ નીચે ભ સ્કો મારતા 
અને ૨૦૦૦ ફીટ નીચે પડી આ નાશવન્ત દેહનો  ત્વર નાશ 
કરતા, એમ કરીને આ  ું ાર ાગરના દ િઃખમાુંથી મોક્ષ પામતા! 
ખરે, માનવીના મનમાું શ ું શ ું ભર્ ું છ!ે 

પૂવા બાજ નાું લશખરો  ૂર્ાના પ્રચણ્ડ થતા પ્રકાશમાું હવે ઝાુંખાું 
થવા િાગ્ર્ાું,  ૂર્ાપ્રકાશથી આુંખો અુંજાઈ જતી હતી– એકદમ 
જ્ઞાનપ્રકાશમાું આન્તર ચક્ષ  વ્ર્ાક ળ બની જાર્ છ ેતેમ. 
 

● 
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અધ્ર્ાર્ – ૨ 

જગતની ર્ોજના 
 માવેશ 

લવશ્વની આ અન પમ શોભા લનહાળતો હ ું  ઘણીક વાર ત્ર્ાું 
ઊભો રહ્યો. લવચારમાું ને લવચારમાું પા ે પડિેી એક મોટી લશિા 
ઉપર બેઠો. અકસ્માત્ પ્રશ્ન ઊઠ્યો કે આ  વા શોભા શ ું લનરથાક 
છ?ે અથવા તો મારે જ માટ ે – માનવીને જ માટ ે – પ્રભ એ રચી 
હશે? આ લવશ્વ ર્ોજના–પૂવાક રચાર્ ું છ ે એમ પ્રલતપાદન કરનાર 
 ુંર્ોજનશાસ્ત્રના (Teleologyના) લ દ્ધાન્ત શ ું  ાચા હશે? અને 
ત્ર્ારે શ ું એમ ર્ોજનાપૂવાક લવશ્વ રચનાર કોઈ ઈશ્વર હશે? 

શ ું આ પ્રશ્ન ગહન નથી? 
એક ઉપર એક એવા અનેક પ્રશ્ન ત્વકરત વેગે મારા મગજમાું 

ઊપડ્યા. બીજી જ ક્ષણે લવચાર આવ્ર્ો કે આ જ ે લશિા ઉપર હ ું  
બેઠો છ ું, તે લશિા મારા આ ન માટ ે ર્ોજનાપૂવાક ઈશ્વરે કે 
માનવીએ મૂકેિી અથવા કોઈ કારણથી લગકરલશખરેથી ગબડી પડિેી 
ને તેનો મેં બે વામાું ઉપર્ોગ કરી િીધો? ઈશ્વરે માનવીને માટ ે
જગત રચેિ ું કે રચાએિા જગતનો માનવીએ ઉપર્ોગ કરી િીધો? 
અને માનવીને જ માટ ે કેમ? માનવીને માટ ે ર્ોજનાપૂવાક જગત 
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રચવાની પ્રભ ને જરૂર પડ ેએટિો બધો માનવી મહિાવાળો છ ેશ ું? 
અને ત્ર્ારે માનવીને પોતાને કોના ઉપર્ોગ માટ ેએ ઈશ્વરે રચ્ર્ો? 
માનવી એ જ આ લવશ્વમાું કોણ છ?ે એમાું એન ું સ્થાન શ ું? 

લવચારો લવસ્તર્ાા. માનવી કોણ છ ેએ પ્રશ્ને લવશ્વની અનન્તતા 
તરફ િક્ષ દોર્ ું. અહા લગરનાર લગકરગ રુ! આ જ ે ધરતી ઊંચી 
નીચી દૂર દૂર   ધી દેખાર્ છ ે તે ધરતી મસ્તનો લવચાર િેતાું 
લગરનાર તો કુંઈ જ નથી, નારુંગી ઉપર દેખાતા કણ  માન પૃથ્વી 
ઉપર એક ખૂણે એ ક્ર્ાુંર્ પડી રહ્યો છ!ે અને આ પૃથ્વી  ૂર્ાના 
અનેક રહોમાું નાનો રહ જ છ.ે વળી  ૂર્ામાળાના નાનામોટા બધાર્ 
રહ એકઠા કર્ો હોર્, તો પણ એમનો બનેિો એ લપુંડ  ૂર્ાલપુંડના 
કહ ાબમાું કુંઈ જ નથી. ગગનમુંડળમાું એવા  ૂર્ો તો અપાર છ,ે 
અને માનવીની તો દૃન્ષ્ટર્ે પહોંચતી નથી એટિા લવસ્તારમાું 
પોતપોતાની રહમાળાઓ િેઈને ભ્રમણ કરી રહ્યા છ.ે હજી કેટિાર્ 
તારા તો એવા છ ે કે પ્રકાશની આટિી ઉતાવળી ગલત હોવા છતાું 
તેમનો પ્રકાશ હજી, િાખો વષા વીતી ગર્ા છતાું હજી, આપણી 
પૃથ્વીને દશાન નથી આપી શક્ર્ો! માણ  જ્ર્ારે અજ્ઞાન હતો, ત્ર્ારે 
તો માનતો કે  ૂર્ા અને  મસ્ત લવશ્વ પોતાની આ પૃથ્વીને મધ્રે્ 
રાખી તેની આ પા  ફરે છ,ે અને એ પૃથ્વીમાુંર્ે માણ   ૌથી 
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મહત્ત્વનો છ.ે લવશ્વના મધ્ર્લબુંદ  રૂપે એ પોતાને માનતો, બેઠો બેઠો 
ગગનમુંડળન ું માપ કાિતો, નવિખ તારાની ગણના ગણતો. પણ 
જમે જમે જ્ઞાનપ્રકાશે તેની દૃન્ષ્ટમર્ાાદા લવસ્તારી, માનવી જમે જમે 
જ્ઞાન મ દ્રમાું ડૂબકી મારી ઊંડ ેઊતરતો ગર્ો તેમ તેમ તેને  મજાર્ ું 
કે અહા!  મ દ્ર બહ  ગહન છ,ે તલળર્ ું હાથ િાગે એમ નથી. ખરે જ, 
જ ેએમ માને છ ેકે હ ું  બધ ુંર્ જાણું છ ું, તે પ્રમાણમાું કુંઈ જ જાણતો 
નથી; જ ેએમ માને છ ેકે હ ું  કુંઈ જ જાણતો નથી, તે પ્રમાણમાું બહ  
જાણે છ.ે 

આમ કદનપ્રલતકદન ગગનમુંડળનો લવસ્તાર આપણને ગહન થતો 
જણાર્ છ,ે તેનો પાર પામી શકવો આજ ેઅશક્ર્ છ,ે કદીર્ે શક્ર્ 
નથી. પકરલમત શન્ક્તવાળા માનવીન ું જ્ઞાન  દા પકરલમત જ રહેવાન ું. 
 વાજ્ઞ હોવાનો કે થવાનો દાવો કરનાર માનવીન ું અલભમાન લમથ્ર્ા 
છ.ે 

આ અપાર ગગનમુંડળની અને તેના અનન્ત લવસ્તારમાું 
લનરન્તર રખડતી લવભૂલતઓની ત િનામાું આ પૃથ્વીના લપુંડન ું ત ે
પ્રમાણ કેટિ ું? છાપરાના કાણામાુંથી  ૂર્ાના પ્રકાશન ું ઘરમાું જ ે
હેકરર્ ું (helio =  ૂર્ા) પડ ેછ,ે તેમાું નાનામોટા કણ લનરન્તર ભ્રમણ 
કર્ાા કરે છ,ે એમાુંના એકાદા નાના કણ જટેિ ુંર્ ખરુું? અને એ 
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પૃથ્વીકણ ઉપર આવેિા આ નાના એક લગરનારકણ ઉપર બે ી 
લવચાર કરનાર આ માનવીનો એ  મસ્ત લવશ્વમાું કેટિો કહ ાબ? 
ત્ર્ારે માનવી  મસ્ત લવશ્વમાું મધ્ર્લબુંદ એ કેમ હોઈ શકે? અનન્ત 
આકાશના તારા માણ ના કર્ા ઉપર્ોગ માટ ે ઈશ્વરે ર્ોજ્ર્ા છ?ે 
ત્ર્ારે એવડો મોટો હ ું  કોણું કે મારે બે વા ઈશ્વર ર્ોજનાપૂવાક અહીં 
લશિા નાખે? અને ત્ર્ારે તો એમ પણ કહી શકાર્ કે જૂના 
જમાનાના મહેતાજી લવદ્યાથીને  જા કરતી વખતે આમળી શકે 
એટિા માટ,ે આજના નવા જમાનાનો ર્ વક ચશ્માું ચિાવી શકે 
એટિા  માટ,ે તેમ જ િઘ શુંકા કે શૌચ કરતી વખતે બ્રાહ્મણ જનોઈ 
ચિાવી શકે એટિા માટ ેઈશ્વરે ર્ોજનાપૂવાક કાન બનાવ્ર્ા છ!ે 

ત્ર્ારે લવશ્વ ૌન્દર્ા અને આ  મસ્ત લવશ્વ પ્રભ એ મારે માટ ેરચ્ર્ ું 
કે રચારે્િા લવશ્વનો હ ું  ઉપર્ોગ કરી િેઉં છ ું? 

શ ું આ પ્રશ્ન ગહન નથી? 
વષાાઋત માું ગજાના કરીને મેઘ તૂટી પડ ે છ,ે તેના પાણીથી 

આપણે બીજ વાવીએ છીએ; અનાજ થાર્ છ,ે તે ખાઈ આપણે 
જીવીએ છીએ. પેટ ભરારે્ પ્રભ નો ઉપકાર માનીએ છીએ કે તણે ે
વર ાદ નકહ મોકલ્ર્ો હોત તો આપણે દ ષ્કાળથી પીડાઈ મરી જાત. 
પ્રભ  જ આપણે માટ ે વર ાદ મોકિે છ ે કે પ્રકૃલતના લનર્મથી 
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વર ાદ પડ ેછ ેઅને તેનો આપણે ઉપર્ોગ કરી િઈએ છીએ? પ્રભ  
જ વર ાદ મોકિતો હોર્ તો તે અલનર્લમત કેમ પડ ેછ?ે અનેક 
વાર દ ષ્કાળ કેમ પડ ેછ?ે વર ાદ આપણે માટ ેજ વર તો હોર્ તો 
 મ દ્રમાું, માગામાું કે વાડમાું કેમ વર ે છ?ે ખેતરમાું જ કેમ નકહ?  

શ ું આ પ્રશ્ન ગહન નથી?  
રાજક ટ ુંબન ું કોઈ માનવી મરણપથારીએ  ૂએ છ,ે ત્ર્ારે આપણ ે

કહન્દ ઓ મન્ન્દરમાું, મ  િમાનો મન્સ્જદમાું, લિસ્તીઓ ચચામાું જઈ 
પ્રાથાના કરીએ છીએ, કે “હે પરમકૃપાળ ,  વાશન્ક્તમાન ભગવન્ત! 
અમારી નમ્ર પ્રાથાનાઓ  ાુંભળ અને એ અમારા લપ્રર્જનને 
મૃત્ર્મ ખમાું પડતો બચાવ!” લપ્રર્જન મૃત્ર્ પથારીમાુંથી ઊઠ ેછ ેત્ર્ારે 
તે ભગવાનનો ઉપકાર માનીએ છીએ કે તણેે આપણી પ્રાથાનાઓ 
 ાુંભળી નકહ હોત, તો આપણો એ લપ્રર્જન મૃત્ર્ ની પાુંખમાું 
ઝડપાઈ જાત અને તેના લવના આપણે દ િઃખ ાગરમાું ડૂબી મરત! 
પ્રભ એ આપણી પ્રાથાનાઓ  ાુંભળી માટ ેએ લપ્રર્જન બચ્ર્ો, કે તેના 
શરીરમાું પ્રકૃલતના લનર્મથી અન કૂળ ફેરફાર થર્ો માટ?ે રાણી 
લવક્ટોકરર્ા માટ ે  મસ્ત લબ્રકટશ  ામ્રાજ્ર્ની પ્રજાએ ઓછી 
પ્રાથાનાઓ કરેિી? અને છતાું તે કેમ નકહ બચેિાું? 

શ ું આ પ્રશ્ન ગહન નથી? 

● 
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અધ્ર્ાર્ – ૩ 

ઈશ્વરની ર્ોજના અને તેનો લવકા  
 માવેશ 

ત્ર્ારે તેની  ામે પણ તેટિો જ બળવાન પ્રશ્ન છ ે કે જો આ 
લવશ્વ ર્ોજનાપૂવાક રચાર્ ું ના હોર્ અને તેનો રચનાર ઈશ્વર જ ના 
હોર્, તો આજ   ધી િોકો કેમ માનતા આવ્ર્ા હશે? હજીર્ ે
જગતના મહાપ રુષો પણ કેમ માનતા હશે? શ ું તેમને તે લવષે પ્રતીલત 
નકહ થઈ હોર્? 

આ પ્રશ્ન પણ તેટિો જ ગહન છ,ે પણ આ પ્રશ્નન ેઉકેિવા 
માટ ે જરા ઊંડ ે ઊતરવ ું જોઈશે; પ્રાચીન અને એથીર્ે પ્રાચીન 
ઇલતહા ો ખોદી કાિવા જોઈશે. મન ષ્ર્ પોતાની પ્રથમ અવસ્થામાું 
– જ્ર્ારે ત ે છકે જ ુંગિી હતો, વનમાું વશી વનફૂિ ન ે વનફળ 
ખાઈને જીવતો ત્ર્ારે – ઈશ્વરને માનતો કે? આજ ેિોકો માને છ ે
તેવા ઈશ્વરને માનતો કે? બ લદ્ધ – અને ર્ોજનાપૂવાક લવશ્વ રચે છ,ે 
તેન ું ર્ન્ત્ર ચિાવે છ,ે તેનો વ્ર્વહાર ચિાવે છ ેઅને અન્તે તેનો 
નાશ કરે છ ેએવા ઈશ્વરને તે માનતો કે? આપણે માટ ે વર ાદ 
વર ાવે છ ે અને આપણી પ્રાથાનાઓ  ાુંભળે છ ે એવા ઈશ્વરન ે
પ્રથમ અવસ્થાનો એ માનવી માનતો કે? 
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સ્વામી લવવેકાનન્દ કહે છ ેકે : એ માનવી એવ ું કુંઈ જ માનતો 
નકહ. ઈશ્વરને િોક કેવી રીત ે માનતા થર્ા, તેના ઉપર અને તેના 
લવકા ક્રમ ઉપર એમણે એક વ્ર્ાખર્ાન આપેિ ું. રેણ્ટ એિન (Grant 
Allen) કહે છ ે કે આકદમાનવને ઈશ્વર  મ્બન્ધે કશાર્ ખર્ાિ ન 
હતા; અને ‘ઈશ્વરભાવનાનો લવકા ’ (Evolution of the Idea of 
God) એ લવષર્ ઉપર તો એણે આખ ું એક પ સ્તક િખર્ ું છ.ે એ 
પ સ્તકનો અભ્ર્ા  કરીએ તો જાણીએ, જ ે આકદમન ષ્ર્ને ઈશ્વર 
 મ્બન્ધે કશાર્ ખર્ાિ ન હતા. હજી પણ એવા િોક છ ે ખરા. 
િુંકામાું ‘વેધ’ નામે જાલતના િોક વ ે છ,ે એ િોકને હજી ઈશ્વર 
 મ્બન્ધે કશાર્ ખર્ાિ નથી, એમ અન્સ્ટા હેકિ (Earnst Haeckel) 
કહે છ.ે એ જમાન પુંકડતે ‘લવશ્વનો કોહ્યડો’ (Ratsel der Welt) 
ઉકેિવા આખ ું એક પ સ્તક જમાન ભાષામાું િખર્ ું છ.ે The Riddle 
of the Universe નામે અુંરેજી ભાષામાું એ જમાન પ સ્તકન ું 
ભાષાન્તર થર્ ું છ.ે એ વાુંચીએ તો આપણે જાણીએ, જ ે
આકદમન ષ્ર્ને ઈશ્વર  મ્બન્ધે કશાર્ ખર્ાિ નહોતા અને જમે જમે 
તે   ધરતો ચાલ્ર્ો, જમે જમે તે પોતાની બ લદ્ધ ચિાવતો ચાલ્ર્ો તેમ 

તેમ તે કોઈ અદ્ગ્ભ ત અને પ્રકૃલત પર શન્ક્ત કલ્પતો ચાલ્ર્ો, અને અન્ત ે
આજના જવેી ઈશ્વરલવભૂલત માનતો થર્ો. આજના ઘણાખરા 
લવજ્ઞાનપુંકડતો આમ જ માને છ.ે 
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ત્ર્ારે માનવી એવી અદ્ગ્ભ ત અને પ્રકૃલતપર શન્ક્ત કલ્પતો કેવી 
રીતે થર્ો અને અન્તે આજ ે િોકો માને છ ે એવી ઈશ્વરલવભૂલત 
માનતો કેવી રીતે થર્ો એનો ઇલતહા  આપણે  ુંક્ષેપમાું જોઈ 
જઈએ. 

ઇતર પ્રાણીમાુંથી લવકા  પામીને માણ  આજન ું સ્વરૂપ કેમ 
પામ્ર્ો, તે જરા પછીથી જોઈશ ું. અત્ર્ારે તો એમ માનીને ચાિીશ ું કે 
માનવી અલતપ્રાચીન કાળમાું છકે જ ુંગિી હતો, તે વનમાું વ ીને 
વનફૂિ તથા વનફળ ખાઈ જીવતો. અન્ગ્નથી અન્ન રાુંધીને ખાવાની 
બ લદ્ધ પણ તેનામાું આવી ન હતી. વાનરની અને તેની બ લદ્ધમાું ઝાઝો 
ફેર ન હતો– આજ ેપણ એવી કેટિીક વનવા ી માનવજાલતઓ છ.ે 
વર ાદને  મે વાદળાુંમાું ચમકતી વીજળીને ભર્ુંકર કાટકા થતાું ત ે
ચમકતો ને કમ્પતો. આથી તેણે આકાશની કોઈ પ્રચુંડ  િાની 
કલ્પના કરી.  િાધીશ માનવીને પગે િાગતાું તેની  િાનો કોપ 
નરમ પડ ે છ,ે એમ આકાશની  િાનો કોપ નરમ પાડવા– તેની 
વીજળીનો ને કાટકાનો કોપ નરમ પાડવા, મૃત્ર્ મ ખમાુંથી બચવા–
એણે આકાશની  િાને પગે પડવા માુંડ્ય ું, તેની પ્રાથાના કરવા માુંડી. 
ર્હ દી પ રાણનો– જૂના બાઇબિનો આકાશમાું વ નારો દેવ પણ 
આવો કૂ્રર અને વૈરવૃલિવાળો કલ્પાર્ો છ ેઅને ર્હ દીઓને લનરન્તર 
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એ દેવની પ્રાથાના કરવી પડતી, આપણાું ઉપલનષદોએ પણ બ્રહ્મને 

भयानाम् भय ंभीषणं भीषणानाम् । કલ્પર્ ું છ.ે ધીરે ધીરે ને ક્રમે ક્રમે 

એ પ્રાચીન માનવી નદીમાું, પવાતમાું, ઝાડમાું, પશ માું, પથ્થરમાું અન ે
એવા કેટિાર્  જીવ લનજીાવ પદાથોમાું એવી  િા માનતો થર્ો; 
 ૂર્ા, ચન્દ્ર, તારા અને એવા અનેક આકાશવા ી પદાથોમાું પણ 
દેવત્વ અપાતો થર્ો. તેમના કોપમાુંથી બચી જવા કે તેમની પા ેથી 
ઇષ્ટ ફળ મેળવવા તે તેમની પ્રાથાના કરતો થર્ો, તેમની પૂજા કરતો 
થર્ો, બાધાઆખડી રાખતાું શીખર્ો, તેમને બલિદાન દેતાું શીખર્ો, 
આકાશમાું  ૂર્ારહણ કે ચન્દ્રરહણ થતાું તનેાું અલનષ્ટ ફળમાુંથી 
બચવા બલિદાન ને પછી ધમાદાન દેતાું શીખર્ો. આમ તે દવેપૂજા– 
ખરી રીતે તો ભ્રમપૂજા–કરતો ચાલ્ર્ો અને એ પૂજાનો ધીરે ધીરે 
લવકા  થતો ચાલ્ર્ો. આજ ે પણ એવી વહેમી પૂજાનો પાર નથી. 
કહન્દ  ધમામાું આજ ેપણ નાગપુંચમી ને વટ ાલવત્રી જવેાું પવા અન ે
તેની પૂજા છ.ે 

ઊંઘતા માણ ન ું શરીર શબ પેઠ ે એક ઠકેાણે પડ્ય ું રહે છ,ે 
છતાું કદવ ની ભ્રમણાને િીધે સ્વપનમાું તે પોતાને કદવ નાું 
કામકાજમાું દેખે છ.ે એ આકદમાનવ પણ પોતે જાણે નદીપવાતમાું 
રખડતો હોર્ કે લશકાર ખેિતો હોર્ એમ સ્વપનમાું દેખે. આથી એણે 
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કલ્પી િીધ ું જ ેઆ જડ શરીરમાુંથી નીકળી દૂર ભ્રમણ કરી શકે 
એવો મારામાું જીવ છ,ે તેમ ઝાડ, નદી, પવાત જવેી પ્રકૃલતની જડ 
લવભૂલતઓમાું પણ જીવ છ ેઅને તે દૂર દૂર   ધી ભ્રમણ કરી શકે 
છ;ે વળી કલ્પી િીધ ું કે માણ ના મ આ પછી પણ તેનો આત્મા ત્ર્ાું 
ભ્રમણ કરે છ.ે આમ તેણે પોતાની કલ્પનામાું દેવદેવીઓને જન્મ 
આપર્ો, લવશ્વના જ દા જ દા પદાથોમાું તેના અલધષ્ઠાતા દેવદેવીઓને 
જન્મ આપર્ો, તેમ જ વળી ભૂતપ્રેતને પણ જન્મ આપર્ો. પકરણામે 
તેણે દેવદેવીઓની ને ભૂતપ્રેતની પૂજા કરવા માુંડી, લપતૃપૂજા કરવા 
માુંડી, શ્રાદ્ધતપાણ પણ કરવા માુંડ્યાું. માથે બળતી  ગડી મૂકીને 
બલળર્ાકાકાની ઓળગો આજ ેપણ અનેક કહન્દ  સ્ત્રીઓ ક્ર્ાું નથી 
કરતી? 

પણ માનવીને જમે જમે અન ભવ મળતો ગર્ો, જમે જમે તેની 
બ લદ્ધ લવશાળ થતી ગઈ, તેમ તેમ તે પોતાના ભ્રમ (વહેમ) જોતો 
ગર્ો, ટાળતો ગર્ો. અથવા વારુંવાર પોતાની ભૂિો   ધર્ાાની કલ્પના 
કરતો ગર્ો, કલ્પના   ધારતો ગર્ો કે   ધરેિી કલ્પના કરતો ગર્ો. 
પકરણામે જૂના વહેમ ટાળીને નવા ઘડતો ગર્ો. એનાું જૂનાું ભૂત–
વળગાડ બાકળા િેઈને ચાિતાું થર્ાું, ત્ર્ારે નવાું વળગતાું થર્ાું! 
  ધરેિા બ લદ્ધવાન માનવીએ પ્રાચીન દેવદેવીઓને અને ભૂતપે્રતને 
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ગરદન પકડીને હાુંકી મૂક્ર્ાું, કેટિાુંર્ને દાટી દીધાું; પણ તેને સ્થાને 
તેની કબર ઉપર   ુંદર દેખાતાું આ ન પાથરી તે ઉપર પોતાને 
ગમતાું દેવદેવીને નોતરી બે ાડ્યાું. બ લદ્ધને પ્રલતક ળ િાગતાું 
દેવદેવીને પાછો એ આ નોએથી ઉઠાડતો ગર્ો. બાકી રહેિાુંને 
એકબીજાથી ઊંચેનીચે ક્રમે બે ાડતો ગર્ો. પોતાના ઇષ્ટતમ દેવ 
મહાદેવન ે ૌથી ઊંચા સ્થાને સ્થાપર્ો ને તેને ઈશ્વર કહ્યો, પોતાની 
કલ્પનાની  વા પકરપૂણાતાનાું વસ્ત્રાિુંકારોએ તેને શણગાર્ો. કાિી 
મૂકેિાું  વે દેવ–દેવીઓનાું અને ભૂતપ્રેતનાું જ્ઞાન,  િા, દર્ા, ન્ર્ાર્, 
વગેરે ઇષ્ટ વસ્ત્રાિુંકાર ઉતારી િેઈ, તેને પોતાની કલ્પનાએ પકરપૂણા 
બનાવી, તે વડ ેઆ નવા દેવાલધદેવને શણગાર્ો! પેિી દેવદવેીઓનાું 
અને ભૂતપ્રેતનાું ક્રોધ, ઈષ્ર્ાા, વૈર વગેરે અલનષ્ટ વસ્ત્રાિુંકાર ઉતારીને 
બાળી નાખતાું એ પ્રાચીન માનવીનો જીવ ન ચાલ્ર્ો, ત્ર્ારે  ેતાન, 
માર, માર્ા વગેરેની કલ્પનામૂલતા ઘડી તેમને પહેરાવ્ર્ાું. 

સ્વામી લવવેકાનન્દે  ાચ ું જ કહ્ય ું છ ે કે ક તરાને જો ઈશ્વર લવષ ે
કલ્પના કરવાની શન્ક્ત હોત, તો પોતાના ઈશ્વરને એ જરૂર ડાલઘર્ા 
કૂતરાન ું રૂપ આપત. માનવી જ્ર્ાું ઈશ્વરને  વા રીતે પકરપૂણા કલ્પે, 
ત્ર્ાું તેને પકરપૂણા માનવી જવેો જ કલ્પે. તેની કલ્પનામાુંથી માનવીન ું 
સ્વરૂપ ખ ે જ કેમ?  વાશન્ક્તમાન બનાવવાને તેને હજારો 
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હાથવાળો કલ્પર્ો,  વાજ્ઞ બનાવવાને તેને હજારો આુંખવાળો કલ્પર્ો. 
તેને દર્ાલ ન્ધ  માન્ર્ો, ન્ર્ાર્ી પણ માન્ર્ો. પણ એમ એને  ાકાર 
કલ્પતાું એના ઈશ્વરત્વમાું અનેક દોષ આવે ત્ર્ારે એને લનરાકાર 
કલ્પર્ો,  ગ ણ કલ્પતાું દોષ આવે ત્ર્ારે લનગ ાણ પણ કલ્પર્ો. અને 
છતાુંર્ે  ૃન્ષ્ટની રચનામાું, પાિનમાું અને  ુંહારમાું કોઈ બ લદ્ધવાળા 
પ્રાણી પેઠ ેએની પા ે  ૌ વ્ર્વહાર કરાવ્ર્ા. અને છતાુંર્ે પાછો એન ે
લનરાકાર લનગ ાણ કહ્યો. જનેે આવી કલ્પના ગળે ના ઊતરી, ના 
ગોઠી, તેમણે એને  ાકાર ને  ગ ણ માન્ર્ો;  ાકાર ને  ગ ણ 
માનવીના જવેાું રૂપગ ણનાું વસ્ત્રાિુંકાર એને પહેરાવ્ર્ાું.  ૌએ 
પોતપોતાને મનગમતો ઈશ્વર  જીા કાઢ્યો. 

માણ ે માણ માું જમે આકૃલતપ્રકૃલત જ દી જ દી હોર્ છ ેતેમ 

જ तुण्डे तणु्डे मततर्भभन्ना । ખોપરીએ ખોપરીએ બ લદ્ધ જ દી જ દી 

હોર્ છ.ે કારણકે  ૌને જ દા જ દા  ુંસ્કાર મળેિા હોર્ છ,ે ગમે તે 
કોઈ બે માણ ોને કોઈ પણ પ્રકારના  ુંસ્કાર  રખી રીતે મળેિા 
હોતા નથી.  ૌના  ુંસ્કારમાું કુંઈ ને કુંઈ ફેર હોર્ છ ેજ, એટિે એ 
 ુંસ્કારબળે કરેિા લવચારોમાું અને કલ્પનાઓમાું કુંઈ ને કુંઈ ફેર 
હોર્ છ ેજ. અને તેથી એ કલ્પનાઓ પ્રમાણે ર્ોજી કાિિેા ઈશ્વરના 
સ્વરૂપમાું પણ જ ેતે માણ ના  ુંસ્કાર પ્રમાણે કુંઈ ને કુંઈ ફેર હોર્ 
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છ ે જ, આમ દરેક માણ ે પોતપોતાનો ઈશ્વર  જીા કાઢ્યો છ.ે 
લવચાર ને કલ્પના કરનાર જટેિા માણ , જગતમાું તેટિા ઈશ્વર! 
ખરે જ, ઈશ્વર એ માનવીની કલ્પના ૃન્ષ્ટ છ!ે 

ત્ર્ારે ‘ઈશ્વર છ ે કે નકહ?' એ પ્રશ્ન પૂછશો તો એ બધાર્ 
કહેશે કે ‘હા, છ.ે’ પણ ‘તે કેવો છ?ે' એ પ્રશ્ન પૂછશો તો  ૌ 
જ દા જ દા ઉિર આપશે. કોઈ કહેશે કે ત ે લનગ ાણ લનરાકાર છ,ે 
બીજો કહેશે કે ત ે ગ ણ  ાકાર છ,ે તત્ત્વજ્ઞ કહેશે કે ત ેમહાજ્ઞાની 
છ,ે નીલતલનપ ણ કહેશે કે એ લશક્ષાગ રુ છ,ે દેશાલભમાની કહેશે કે 
એ કદક્પાિ છ,ે પરોપકારી કહેશે કે એ દર્ાળ  છ,ે ન્ર્ાર્પરાર્ણ 
કહેશે કે એ ન્ર્ાર્ાધીશ છ,ે કલવ કહેશે કે એ કલવ છ,ે વૈદ્ય 

(શરીરશાસ્ત્રી ) કહેશ ેકે એ વૈદ્ય (લનપ ણ, विद् જાણવ ું) છ,ે   રા 

પીનાર કહેશે કે એ   ર છ,ે સ્નેહપરાર્ણ કહેશે કે એ સ્નેહ છ,ે 
 ત્ર્પરાર્ણ કહેશે કે એ  ત્ર્ છ,ે ગોપી કહેશે કે એ વલ્લભ છ.ે 
અને એમ પ્રત્ર્ેક માનવીએ પોતાની કલ્પનાને અન  રી પોતાના 
સ્વરૂપ પ્રમાણ,ે પણ પકરપૂણા પ્રમાણમાું, ઈશ્વરને  જીા કાઢ્યો ને 
તેને પોતાનો ઇષ્ટદેવ માની તનેી પૂજા કરી. અને ત્ર્ારે ૩૩ કરોડ 
કહન્દ ઓને ૩૩ કરોડ દેવ હોર્ એમાું આિર્ા પણ શ ું? 

http://govindmaru.com/


ઈશ્વરનો ઇન્કાર                        http://govindmaru.com/                        50 

અહીં ર્હૂદી પ રાણની (જૂના બાઇબિની) એક કથા ર્ાદ આવે 
છ.ે એ પ રાણના પ્રથમ ખુંડમાું – ઉત્પલિખુંડમાું – આમ િખર્ ું છ ે : 
“અને ઈશ્વરે કહ્ય ું કે ‘અમે અમારા સ્વરૂપ પ્રમાણે માનવીને  જીાએ. 
અને તે જળચર, ખેચર અને ભૂચર પ્રાણીઓ ઉપર અને  મસ્ત 
પૃથ્વી ઉપર તથા  પાજાલત ઉપર રાજ્ર્ ચિાવે.' અને ઈશ્વરે પોતાના 
સ્વરૂપ પ્રમાણે માનવીને  જ્ર્ો.” ૧ : ૨૬–૨૭ 

પણ એ પ રાણકથાનાું વાક્ર્ને ઉિટાવીએ તો આપણે ઉપર 
જણાવેિા તકાલ દ્ધ લનણાર્ ઉપર આવીએ : ‘અને માનવીએ કહ્ય ું કે 
“અમે અમારા સ્વરૂપ પ્રમાણે ઈશ્વરને  જીાએ. અને તે જળચર, 
ખેચર અને ભૂચર પ્રાણીઓ ઉપર અને  મસ્ત પૃથ્વી ઉપર તથા 
 પાજાલત ઉપર રાજ્ર્ ચિાવે.’ અને માનવીએ પોતાના સ્વરૂપ 
પ્રમાણે ઈશ્વરને  જ્ર્ો.” 

આમ પ રાણકથા પ્રમાણે ઈશ્વરે માનવીને નકહ, પણ આપણે આ 
અધ્ર્ાર્માું જોઈ ગર્ા તેમ માનવીએ ઈશ્વરને  જ્ર્ો છ.ે પ રાણકથા 
પ્રમાણે માનવી પૃથ્વી ઉપર અને તેના ઉપરનાું  વા પ્રાણી ઉપર 
રાજ્ર્ કરવાને  જાાર્ો છ ેકે કેમ તે હવે પછી ધીરે ધીરે જોઈશ ું.  

 
● 
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અધ્ર્ાર્ – ૪ 

શ્રદ્ધા અને બ લદ્ધ 
 માવેશ 

માનવ માજ જમે જમે વ્ર્વન્સ્થત થતો ગર્ો, તેમ તેમ 
મન ષ્ર્ોના કમાને અન  રતા તેમના વગા પડતા ગર્ા. વગા પડવાની 
એ વ્ર્વસ્થાન ે આર્ો વણાવ્ર્વસ્થા કહેતા.  માજના લવચારકોને 
એમણે બ્રાહ્મણ કહ્યા. એ વગ ેઈશ્વર  મ્બન્ધ ે લવચાર કરવાન ું કામ 
ઉપાડી િીધ ું. આજ   ધી માણ ે ઈશ્વરને જ ે ઘાટ આપેિા, તેન ે
વ્ર્વન્સ્થત કરવાન ું કામ એમણે કરવા માુંડ્ય ું. ઈશ્વરને મળેિા આજ 
  ધીના રૂપગ ણમાું જ્ર્ાું જ્ર્ાું લવરોધ િાગ્ર્ો, ત્ર્ાું ત્ર્ાું એ લવરોધ 
ટાળવાનો એમણે પ્રર્ત્ન કર્ો. અનેક ઈશ્વરની ર્ોજના એમને 

લવપરીત િાગી ત્ર્ારે ઈશ્વર પા ે કહેવરાવ્ર્ ું કે एकोऽहम बहुस्याम्। 

હ ું  એક છ ું, પણ બહ  સ્વરૂપે દેખાઉં છ ું. અને એમ કરીને 
એકેશ્વરવાદનો પ્રચાર શરૂ કર્ો. લનરાકાર ઈશ્વરને મનાવવાનો 
પ્રર્ત્ન કર્ો, િોકે તે સ્વીકાર્ો; તોર્ તેમને  ુંતોષ તો ના જ થર્ો. 

અને આજ ે ઘણાર્ લનરાકાર ઈશ્વરના ભક્તો तेर े चरणोंमें शिष 

नमािुं ગાઈને  ાકાર ઈશ્વરની મૂલતા મનમાું ખડી કર્ાા લવના રહી 

શકતા નથી, તેમ તે કાળે પણ તેવા િોક હતા. તેમના  ુંતોષને 
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ખાતર તેમને  ાકાર પૂજાનાું લવધાન પણ બતાવ્ર્ાું. પકરણામે એક 
નકહ પણ અનેક દેવદેવીની લપિળની કે પાષાણની મૂલતાઓ પણ 
ઘડાવા ને ઈશ્વરને નામે પૂજાવા િાગી.  વાવ્ર્ાપક ને  વાશન્ક્તમાન 
ઈશ્વર લવષે ગમે એટિો ઉપદેશ કર્ાા છતાું તે અપૂણા િાગ્ર્ો; અન ે
જ્ર્ારે જ્ર્ારે તેની હાજરી લવના જગતન ું ગાડ ું અટકી પડત ું િાગ્ર્ ું, 
ત્ર્ારે ત્ર્ારે તેને અહીં બોિાવ્ર્ો ને એમ કરીને અવતારવાદ પણ 
ખડો કરી દીધો. આમ બ્રાહ્મણવગે  માજને  ુંતોષ આપવા ભૂિો 
ઉપર ભૂિો કરવા માુંડી. અને એમ િે–મેિ કરીને, ઘર–છોડ કરીને, 
તોડ–જોડ કરીને, ભાુંજઘડ કરીને  માજને જોઈતો ઈશ્વર ઘડી 
આપર્ો. આમ આકદમાનવે ઈશ્વરને જન્મ આપર્ો, ત્ર્ાર પછીના 
લવચારકોએ તેન ેપાળીપોષીને ઉછરે્ો–મોટો કર્ો. 

પાછળ જણાવ્ર્ ું છ ે કે “ઊંઘતા માણ ન ું શરીર શબ પેઠ ેએક 
ઠકેાણે પડ્ય ું રહે છ,ે છતાું કદવ ની ભ્રમણાને િીધે સ્વપનમાું તે 
પોતાને કદવ નાું કામકાજમાું દેખે છ.ે એ આકદમાનવ પણ જાણે 
નદીપવાતમાું રખડતો હોર્ કે લશકાર ખેિતો હોર્ એમ સ્વપનમાું 
દેખે. આથી એણે કલ્પી િીધ ું જ ેઆ જડ શરીરમાુંથી નીકળી દૂર 

ભ્રમણ કરી શકે એવો મારામાું જીવ છ.ે” આમ આકદમાનવે જ ેજીવને 
જન્મ આપર્ો, તેને આ લવચારકોએ કુંઈ કુંઈ રૂપગ ણ આપીને, 
પાળીપોષીને ઉછરે્ો–મોટો કર્ો. તેને જીવ, આત્મા કે જીવાત્મા કહ્યો. 
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શરીર મર્ાા પછી પણ આત્માું ત્ર્ાું ફર્ાા કરે છ,ે એમ માન્ર્ા 
પછી માન્ર્ ું કે તે અમર છ.ે લપત–ૃપૂજા, – તપાણ, અને – શ્રાદ્ધ 
વગેરેની મનગમતી ર્ોજનાઓ કરી; ભૂત આણ્ર્ાું ને તેની કેડ ેભૂવા 
પણ આણ્ર્ાું. અને આમ ઈશ્વરને મધ્ર્લબુંદ એ રાખીને ચારે બાજ એ 
આત્મા, દેવદેવી, ભૂતપ્રેત, તમેની પ્રલતમાઓ ને મૂલતાઓ, તેમની 
પૂજા, વગેરે અનેક તુંત ઓન ું જાળ ગૂુંથ્ર્ ું અને કરોલળર્ાની પેઠ ેતેની 
ઉપર ચોકી રાખવા બ્રાહ્મણલવચારક પોતે ગ રુ થઈને બેઠો. 

બેશક એટિ ું કહેવ ું જોઈશે કે  માજના એ લવચારક ગ રુએ 
 ાથે  ાથે લવજ્ઞાન  મ્બન્ધ ેપણ અનેક પ્રકારન ું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્ ું. 
ખગોળ, ગલણત વગેરે અનકે શાસ્ત્રો  મ્બન્ધે પણ તણેે અનેક 
લવચાર અને અન માનો કરી શોધો કરી, પણ તેનોર્ કેટિોક 
અવળો ઉપર્ોગ કર્ો.  માજમાું  વાજ્ઞ થઈ પોતાન ું ગ રુપદ કાર્મ 
રાખવા ખગોળમાુંથી તેણે ફલિત જ્ર્ોલતષની કલ્પના કરી ને 
માનવીન ું ભલવષ્ર્ જાણવાનો ડોળ કર્ો; રહોમાું જીવારોપણ તો 
થર્ ું જ હત ું, તેમને એણ ે  ારાનર ા ગ ણ આરોપર્ા અને 
માનવીના ભાગ્ર્લવધાન  ાથે તેમનો  મ્બન્ધ જોડ્યો. ગલણતનો 
ઉપર્ોગ જ્ર્ોલતષની ક ુંડિી ગણવામાું કર્ો, અને આમ પોતાન ું 
ગ રુપદ દૃિ કરવાનો પ્રર્ત્ન કર્ો. 
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િગ્નમરણ જવેા  ામાલજક લવષર્ો ઉપર પણ તેમણે પોતાની 
 િા જમાવી અને તેમાું પણ આદેશો આપવા માુંડ્યા. એવાું 
 ામાલજક કાર્ો  માજ ે કેમ કરવાું, એ લવષે લનર્મો ઘડ્યા ને 
સ્મૃલતઓ બનાવી. 

આમ ઠઠે ઈશ્વરથી માુંડીને તે  માજના  વા લવષર્ો ઉપર 
ગ રુએ પોતાની  િા જમાવી, પોતે  માજનો પ્રભ  થઈ બેઠો અને 
 માજને પોતાનો ગ િામ બનાવી દીધો.  માજને માટ ે એણ ે જ ે
લનર્મો ઘડ્યા, જ ે સ્મૃલતઓ રચી તેને એણે ધમા કહ્યો. બ્રહ્માણ્ડના 
જટેિા લવષર્ એને જડ્યા તે બધાને એણે ધમાના ક્ષેત્રમાું આણવાના 
ને તેના ઉપર ચોકી રાખવાના પ્રર્ત્ન કર્ાા. 

 માજનાું બાળકોને લશક્ષણ આપવાન ું કાર્ા સ્વાભાલવક રીતે જ 
આ ગ રુઓના હાથમાું આવી પડ્ય ું. તેમણ ે ાચા  ાથે ખોટા  ુંસ્કાર 
પણ  માજનાું એ ક મળાું બાળકોના મગજ ઉપર મનમાનતી રીતે 
નાખવા માુંડ્યા.  માજની ગ િામગીરી આમ એમણે  જડ કરી. 
બાળકો બહ  બ લદ્ધશાળી ના થાર્, લવચારક ના થાર્. એટિા માટ ે
તેમનાું મગજની જડતા વધારવા બાઇબિના અમ ક  ારા દેખાતા 

ભાગોને બાળકો પા ે ગોખાવી મારવાની આજ્ઞા એક પોપે કરી હતી. 
શાળાઓમાું રોજ રોજ એક જ રીતે થતી પ્રભ પ્રાથાના એ એવી આજ્ઞાન ું 
બીજ ું સ્વરૂપ છ.ે 
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બધા દેશોની બધી જાલતઓના ધમાનો આ આછોપાતળો 
ઇલતહા .  

આ પ્રકારે કુંઈક   ુંદર િાગે એવ ું ધમાર્ન્ત્ર તૈર્ાર થર્ ું, રુંગ–
રોગાનથી ચકચકકત પણ થર્ ું, કળથી ખેિતા લવિાર્તી રમકડા જવે ું 
  ુંદર દેખાવા િાગ્ર્ ું. એ રમકડ ું દેખીને બાળક એનો આનન્દ િ,ે 
એની  ાથે ખેિે ને કૂદાકૂદ કરે. એને તો એમાું કશ ુંર્ અજ ગત ું ના 
િાગે. પણ જ વાનીમાું આવેિો માણ  તે કુંઈ એની  ાથે ખેિ?ે એ 
તો એની બનાવટ જોઈને આિર્ા પામે, એના કારીગરની તારીફ કરે, 
બહ  તો બાળકને એ રમકડા  ાથે ખેિતો જોઈ મેં મિકાવે! બાકી 
કુંઈ ગુંભીરતાથી એની  ાથે એ રમવા તો ઓછો જ બે વાનો 
હતો? 

જગતનો માનવી ધીરે ધીરે હવે મોટો થતો જતો હતો, બ લદ્ધ–
ક્ષેત્રમાું ધીરે ધીરે વધ્રે્ જ જતો હતો. તેને આ ધમાલવચારમાું  વા 
રીતે કેમ  ુંતોષ થાર્? બાળકને તો પોતાના ખેિમાું અજ ગત ું કશ ું ન 
િાગ,ે પણ ઉમ્મરમાું આવેિા માણ ને શુંકા થર્ા લવના કેમ રહે? 
એને શુંકા થવા િાગી કે ગ રુ જ ેઆ બધ ું કહે છ ેતે શ ું ખરુું  હશે? 
એ જ ેકુંઈ કહે છ ેએ બધ ુંર્ માત્ર શ્રદ્ધાથી તો કેમ જ માની િેવાર્? 
એ લવષર્ોમાું શ ું બ લદ્ધ ચિાવવાનો આપણો અલધકાર જ નકહ? 
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અને આ નવીન લવચારકની વાત  ાવ  ાચી હતી. શુંકા એ તો 
 વે દશાનશાસ્ત્રની માતા છ,ે શુંકા થઈ એટિે જાણો કે દશાનશાસ્ત્રનાું 
િાર ઊઘડ્યાું. બાકી નરી શ્રદ્ધા એ તો જડતા છ.ે જમે નર્ો લવનર્–
અલતલવનર્ ભીરુતા છ ેએમ બ લદ્ધનાું િાર જ્ર્ાું બન્ધ થાર્ છ,ે ત્ર્ાુંથી 
જ શ્રદ્ધાના એટિે જડતાના અુંધારા ખુંડમાું માણ  પગિાું ભરવા 
માુંડ ેછ.ે અુંધારામાું  વા પ્રકારના ભર્ છ.ે અજાણ્ર્ા પાણીમાું માત્ર 
શ્રદ્ધાથી તો કોઈ પગ ન મૂકે. જ ેપ્રજા નરી શ્રદ્ધા રાખીને પોતાના 
બ લદ્ધક્ષેત્રનો પ્રદેશ ધમાગ રુને,  માજગ રુને અને રાજગ રુને  ોંપી 
 ુંધ્ર્ાકાળે લનરાુંતે  ૂએ છ,ે ત ે  વારમાું કદી જાગતી જ નથી કે 
જાગે છ ેતો પોતાને મરણપથારીએ   તેિી જ એ છ.ે માટ ેજનેે જનેે 
ઉન્નલતની અપેક્ષા છ ેતે તે  ૌએ બ લદ્ધ ચિાવવી જ જોઈશે. ભર્ુંકર 
દેખાતી પણ બ લદ્ધ–પ્રચુંડ બ લદ્ધ–ચિાવવી જ જોઈશે કહતને કારણે. 
ભિે તમારુું  આખ ું શરીર પાણીમાું ડૂબ્ર્ ું રહે; પણ માથ ું તો પાણી 
ઉપર તારવવ ું જ જોઈશે, જો તમારે જીવવ ું હશે તો, ભિે તમારો 
આખો વ્ર્વહાર  માજમાું રહે; પણ બ લદ્ધ તો  માજ ઉપર તારવવી 
જ જોઈશ,ે જો તમારે જીવવ ું હશે તો લનરુંક શ, અલનરુદ્ધ બ લદ્ધ 
ચિાવવી જોઈશે.  માજ તમને બુંડખોર કહેશે, પણ  માજને એ 
બુંડખોરોએ જ ધકેિીને આગળ ખ ેડ્યો છ,ે એ વાતની  ાખ જગતનો 

ઇલતહા  પૂરશે. 
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આપણા દેશમાું ઈ. . પૂવ ે છઠ્ઠા  ાતમા  ૈકામાું એવા 
બુંડખોરનો જ ગ આવ્ર્ો હતો. પ્રચલિત બ્રાહ્મણ–ધમાનાું જાળ  ામે 
બ દ્ધ, મહાવીર, બૃહસ્પલત, ચાવાાક, આજીવક, ગોશાિ વગેરેએ શુંકા 
ઉઠાવીને એ જાળ તોડવા બુંડ ઉઠાવ્ર્ાું હતાું. કોન્ફૂશીઅ  અને 
ટાઓએ ચીનમાું બુંડ ઉઠાવ્ર્ાું હતાું. ઈ. . પુંદરમા  ોળમા  િરમા 
 ૈકામાું વળી એવો જ ગ આવ્ર્ો હતો. ર્ રોપમાું લ્ર્ થર (Luther), 
ન્્વુંગિી (Zwingli) વગેરેએ અને આપણા દેશમાું કબીર, નાનક 
વગેરેએ પ્રચલિત ધમા  ામે બુંડ ઉઠાવ્ર્ાું હતાું. ર્ રોપમાું તો  ાથે જ 
લવજ્ઞાનવાદીઓએ પણ બુંડ ઉઠાવ્ર્ાું. અને આ  ૈકામાું તો આખા 
જગત ઉપર બુંડ થઈ રહ્યાું છ.ે શ ું ધમા  ામે, શ ું  માજ  ામે કે શ ું 
રાજ્ર્  ામે. આજ ેતો ક્રાુંલતર્ ગ બે ી ચ ક્ર્ો છ.ે  

ત્ર્ારે શુંકાનાું આર્ ધ િેઈને જ્ઞાને શ્રદ્ધાધમાના પ્રદેશોને ઘેર્ાા, 

કહી દીધ ું કે નાણી (ज्ञा = જાણવ ું, નાણવ ું) જોર્ા લવના કોઈ પણ 

પ્રદેશ ઉપર તારો અલધકાર સ્વીકારીશ ું નકહ. આમ બ લદ્ધજ્ઞાન અને 
શ્રદ્ધાધમા વચ્ચે લવરહ શરૂ થર્ો. ડરપેરે (Draper) િખેિ ું ‘ધમા અને 
લવજ્ઞાન વચ્ચેનો લવરહ’ (Conflict between Religion and 
Science) નામે રલ ક પ સ્તક વાુંચવાથી આ હકીકતની  ાચી ન્સ્થલત 
 મજાશે. બે રાજ્ર્ોને પોતાના  ીમાપ્રદેશ  મ્બન્ધે તકરાર થાર્ છ,ે 
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તેવી તકરાર બ લદ્ધજ્ઞાન અને શ્રદ્ધાધમા વચ્ચે, લવદ્યાપ્રકાશને િીધે 
પ્રકટ થર્ેિાું શુંકાનાું આર્ ધને બળે, જાગી છ.ે અમ ક પ્રદેશ મારો જ 
છ,ે ત્ર્ાું તને ન્ર્ાર્ કરવાનો અલધકાર છ ેજ નકહ, એમ હઠીિાઈ 
કરીને ધમા પોકાર કરે; બ લદ્ધ શુંકા ઉઠાવી જ્ઞાનને બળ ધમા ઉપર 
લવજર્ મેળવે, મહાબળથી તેને ત્ર્ાુંથી હડ ેિીને જરા દૂર કરે ને ત ે
પ્રદેશ ઉપર પોતાનો અલધકાર સ્થાપે. આમ કરતે કરતે બ લદ્ધજ્ઞાન 

આજ ેશ્રદ્ધાધમાને એક  ાુંકડા પ્રદેશમાું િાવી મૂકીને પોતે લવશાળ 
પ્રદેશમાું પોતાન ું રાજ્ર્ ચિાવે છ.ે કદલ્લીની મોગિાઈ જ્ર્ારે 
ભાગવા િાગી, ત્ર્ારે બીજા નાના ગણાતા રાજાઓ  મ્રાટ 
ગણાતા મોગિના આપા ના  વા પ્રદેશોને દબાવી બેઠા; મોગિ 
બાદશાહ પા ે તો પાટનગર કદલ્લી અને આ પા નો  ાુંકડો જ 
પ્રદેશ રહ્યો. આજ ેધમાની પણ એવી જ અવદશા થઈ પડી છ.ે 
ઈશ્વર, આત્મા, પ ણ્ર્–પાપ, સ્વગાનરક વગરેે થોડ જ પ્રદેશો તેની 
પા ે રહ્યા છ;ે બાકી  મસ્ત લવશ્વની વૈજ્ઞાલનક ઘટનાના  મસ્ત 
લવષર્ બ લદ્ધજ્ઞાને પડાવી િીધા છ.ે રહણ કર્ાું કારણોથી થાર્ છ,ે 
ભૂગભામાુંનાું અમ ક પડ ક્ર્ારે, કર્ે ક્રમ ે અને કર્ાું કારણોએ 
બુંધાર્ેિાું, જવાળામ ખી શાથી ફાટ ેછ ેઅને ધરતીકમ્પ શાથી થાર્ 
છ,ે એ પ્રશ્નના ઉિરો આપવાનો અલધકાર હવે ધમાને નથી રહ્યો. 
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ધમા એ પ્રદેશોમાુંથી અલધકારભ્રષ્ટ થર્ો છ ે એ ખરુું , પણ 
પાટનગર હજી એના પ્રદશેમાું છ.ે મોગિ બાદશાહ બીજા 
પ્રદેશોમાુંથી પદભ્રષ્ટ થએિા ખરા, પણ પાટનગર કદલ્લી એના 
હાથમાું હત ું, એમ ધમા પણ પાટનગર ઈશ્વરને પકડી રહ્યો છ ેઅન ે
એ તથા એની આ પા ના પ્રદેશમાું પોતાનો અલધકાર ચિાવી રહ્યો 
છ.ે ઈશ્વર કેવો છ,ે આત્માન ું સ્વરૂપ શ ું છ,ે પાપ અન ે પ ણ્ર્ કોને 
કહેવાર્, સ્વગામાું ઈંદ્ર કેવે આ ને બે ે છ ેઅને નરકમાું પાપીઓ 
માટ ે કેવા અન્ગ્નક ુંડો છ,ે એવા એવા એ પ્રદેશોના પ્રશ્નો ઉપર એ 
હજીર્ે બેધડક ચ કાદા આપર્ે જાર્ છ.ે પરન્ત  બ લદ્ધજ્ઞાન પણ એવ ું 
 વારાહી છ ેકે પોતે કબજ ેકરેિા પ્રદેશમાું એક વાર ન્સ્થર થતે જ 
શ્રદ્ધાધમાનો બીજો પ્રદેશ દબાવવા લનરન્તર પ્રર્ત્ન કર્ે જ જાર્ છ.ે 
વી મી  દીની શરૂઆતમાું તનેા પાટનગર – ઈશ્વરપ્રદેશ – ઉપર 
હ મિો કરવાનો આરમ્ભ થઈ ચૂક્ર્ો છ.ે 

નાન ું બાળક ‘ઘરઘર’ રમે ત્ર્ારે જ ે ૃન્ષ્ટ એ રચે, એમાું એને 
તો કશી ખેડખાુંપણ ના િાગે, બધ ું વ્ર્વસ્થાપૂણા િાગે. શ્રદ્ધાધમાને 
આ લવશ્વ બધ ું વ્ર્સ્થાપૂવાક િાગે છ.ે પણ ત્ર્ારે બ લદ્ધજ્ઞાન શ્રદ્ધાધમાને 
પ્રશ્ન પૂછી હાકોટ ેછ ેકે “ભિા, એ પ્રદેશ તારો જ હોર્ તો  ાલબતી 
બતાવ. ત ું બતાવે છ ેએવો ઈશ્વર દર્ાળ  હોર્ અને તેની આ રચના 
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ર્ોજનાપૂવાક હોર્ તો જવાળામ ખી, ધરતીકમ્પ, દ ષ્કાળ વગેરે 
ઉત્પાતથી િક્ષાવલધ માનવીઓનો ઘાણ કેમ કાિી નાખે છ?ે કહું ક 
પ્રાણી કઈ ર્ોજનાઓ  જ્ર્ાા છ?ે ત ું કહેશે કે ઈશ્વર એ રીત ે
માણ ોને તેમના પાપની  જા આપે છ.ે પણ વળી ત ું કહે છ ે ત ે
પ્રમાણે તારો ઈશ્વર તો  વાશન્ક્તમાન છ,ે ત્ર્ારે એણે જગતમાું પાપ 
પેદા જ કર્ ું શ ું કરવા? અને પેદા કરવાની એક વાર ભૂિ કરી તો 
પછી પોતાની  વાશન્ક્ત વડ ેએનો નાશ કેમ નથી કરતો? ત ું કહેશે 
કે માણ ને  ીધે રસ્ત ેચિાવવા પાપપ ણ્ર્ની ચાબ ક એણે રાખી છ,ે 
ત્ર્ારે પ્રશ્ન થાર્ છ ે કે એમ માણ ને દ :ખી કરીને  ીધે રસ્ત ે
ચિાવવા કરતાું બીજી કોઈ  ાદી કરામત તારા એ દર્ાળ  
 વાશન્ક્તમાન ઈશ્વરને જડી જ નકહ?” ઠીક, હવે બીજો પ્રશ્ન : 
પ્રકૃલતને લનર્મે તો લવશ્વમાું કશી ગરબડ નથી; પણ તારા ઈશ્વરે બહ  
બ લદ્ધથી આ જગતની ર્ોજના કરી હોર્, તો બોિ જોઈએ 
શાહમૃગને ને કૂકડાને પાુંખો શા માટ ેબનાવી? તેનાથી બહ  ઊડી તો 
શકાત ું નથી! પ રુષને સ્તન આપર્ાું, તેમાું કુંઈ ધાવણની ર્ોજના તો 
છ ેનકહ, ત્ર્ારે એમાું કુંઈ શોભાની ર્ોજના છ ેકે બીજી કુંઈ ર્ોજના 
છ?ે ક તરાુંનો  ુંભોગલવલધ આટિો લવલચત્ર અને લવષમ ર્ોજવામાું 
શી ર્ોજના હતી? અજાણતાું કોઈ પડ ેતે મરે, જાણી જોઈને દારૂ 
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પીને પડ ે ને ઘડી પછી ઉભો થાર્, એમાું તારા ઈશ્વરની શી 
દર્ાર્ોજના છ?ે અને છવેટ ે પ્રશ્નોનો પ્રશ્ન : “તારો ઈશ્વર 
 વાશન્ક્તમાન હોર્ તો બીજો ઈશ્વર–પોતાના જ જવેો બીજો ઈશ્વર–
 જીા શકે? અથવા પોતાનો નાશ કરી શકે? અથવા તો એ રેતી 
પીિીને તેિ કે પાણી વિોવીને માખણ કાિી શકે?” આ અને આવા 
પ્રશ્નો  ાુંભળીને શ્રદ્ધાધમા કદડ્મૂિ બની જાર્ છ,ે અને તો પણ 
પોતાનાું હલથર્ાર મૂકી દેતો નથી, પોતાની હઠ છોડતો નથી, પોતાના 
પ્રદેશને બાથ ભીડીને – મડાગાુંઠ પાડીન ે– બે ી જાર્ છ!ે  

શ્રદ્ધાધમા પોતાની હઠ છોડ ે કે નકહ તેની દરકાર બ લદ્ધજ્ઞાને 
ક્ર્ારે કરી છ?ે તે તો પોતાના હક  ાલબત કર્ે જ જાર્ છ,ે એ તો 
એમ જ માને છ ેકે ઈશ્વર અને આત્મા જવેા લવષર્ પણ પોતાના જ 
પ્રદેશના છ ે અને તેમને બ લદ્ધની ક ોટીએ ચિાવી તમેને નાણી 
જોવાનો અલધકાર પણ પોતાના જ છ.ે ત્ર્ારે હવે આપણે જોવ ું 
જોઈએ કે આ બધા લવષર્ોમાું બ લદ્ધજ્ઞાન કેવા ખ િા ા આપે છ.ે 

 
● 
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અધ્ર્ાર્ – ૫ 

જગતની ઘટના–લવકા ક્રમ 
 માવેશ 

ત્ર્ારે  ૌથી પ્રથમ પ્રશ્ન એ ઊભો થાર્ છ ે કે લવશ્વની ઘટના 
કેવી રીતે થઈ અને એ આજની ન્સ્થલતએ કેવી રીતે આવી પહોંચ્ર્ ું? 
એ ઘટનામાું ઈશ્વરનો કુંઈ હાથ છ ે કે કેમ? દરેક કાર્ાને કારણ તો 
હોવ ું જ જોઈએ; લવશ્વરૂપી મહાકાર્ા આપણને દેખાર્ છ,ે એટિે િાગ ે
છ ે કે તેને પણ કારણ તો હોવ ું જ જોઈએ–લવનાકારણ તો લવશ્વ 
આવી ન્સ્થલતએ આવી પહોંચ્ર્ ું હોર્ નકહ. દરેક કાર્ાને બે તો મ ખર્ 
કારણ હોવાું જ જોઈએ. (બીજાું ગૌણ કારણ પણ હોર્ છ,ે તેની 
જરૂર પડ્યે તે લવષે પણ લવવેચન કરીશ ું.) એ બે મ ખર્ કારણ ત ે
શન્ક્ત–અથવા લનલમિ–કારણ અને વસ્ત –અથવા ઉપાદાન–કારણ. 
લવશ્વન ું શન્ક્તકારણ ‘ઈશ્વર’ અને વસ્ત કારણ ‘તત્ત્વ’ (Substance) 
મનાર્ છ.ે જનૈો આ તત્ત્વને પ દ્ગ્ગિ નામ આપે છ.ે ઘણા ધમાગ રુઓ 
આ બે કારણને લનત્ર્ માને છ,ે કેટિાક માત્ર ઈશ્વરને જ લનત્ર્ માની 
તત્ત્વને અલનત્ર્ માને છ,ે અને વળી માને છ ે કે આકદમાું ઈશ્વરે 

તત્ત્વને શૂન્ર્માુંથી  જીા કાઢ્ય ું હત ું. ઈશ્વર શનૂ્ર્માુંથી તત્ત્વને  જીા 
શકે, એમ જો માનીએ તો પ્રશ્ન ઊભો થશે કે શેમાુંથી તત્ત્વન ે
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એણે  જ્ર્ ું? લનર્મશાસ્ત્રથી લવચારીએ તો એ કેવળ અશક્ર્ 
જણાર્ છ.ે બધા તત્ત્વપુંકડતો અને અનેક ધમાાચાર્ો પણ એ 
માનવાની  ાફ ના પાડ ેછ.ે બધા તત્ત્વપુંકડતો કહે છ ેકે ‘શૂન્ર્માુંથી 
કશ ું  જીા શકાર્ નકહ.’ (Nothing can be created from 

Nothing.) અને ધમાાચાર્ા કહે છ,ે કે नासतो विद्यते भािो नाभािो 

विद्यते सत: ।भ. गीता २:१६। ‘અ ત્’નો ભાવ અને ‘ ત્’નો 

અભાવ થતો નથી.’ એટિે કે જ ેનથી તે કદી ઉત્પન્ન થત ું નથી, જ ે
છ ેતેનો કદી નાશ થતો લવશ્વમાું આ જ  ાચો લનર્મ છ ેઅને તે 
 વાત્ર અને  વાદા પ્રવતી રહ્યો છ.ે આકદમાું ત્ર્ારે કોઈએ તત્ત્વને 
રચ્ર્ ું હોર્ તો શેમાુંથી રચ્ર્ ું? આ પ્રશ્ન અન્ત ેઆપણી પા ેથી આ 
એક જ ઉિર કિાવી શકે છ ેકે મૂળે તત્ત્વ હત ું જ અને તે લનત્ર્ છ ે
– તેને આકદ નથી, અન્ત નથી. કારણ કે મૂળન ું મૂળ હોત ું જ નથી. 
પકરણામે એમ માન્ર્ા લવના છૂટકો જ નથી કે તત્ત્વને ઈશ્વર કે બીજ ું 
કોઈ રચી શકે નકહ, એ તો લનત્ર્ છ ેજ છ,ે એ વાતમાું કુંઈ  ુંદેહ 
જ નથી.  

ત્ર્ારે હવે જોવાન ું એ રહે છ ેકે એ તત્ત્વમાુંથી ઈશ્વર આ લવશ્વને 
રચી શકે કે કેમ? આપણે ઉપર જોર્ ું તેમ તત્ત્વ તો પ્રથમથી છ ેજ; 
અને ત્ર્ારે તેમાું રહેિા ગ ણો પણ તેની  ાથે પ્રથમથી જ છ,ે કારણ 
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કે ગ ણો ગ ણીથી કદાલપ જ દા પડી શકતા નથી. અન્ગ્નમાુંથી પ્રકાશ 
અને ગરમી જ દાું પડી શકે જ નકહ, જ ેપળે જ દાું પડ ેતે જ પળે 
અન્ગ્ન એ અન્ગ્ન રહી શકે જ નકહ. બાકી જો એમ માનો કે ઈશ્વરે 
તત્ત્વમાું ગ ણ મૂક્ર્ા, તો પછી પ્રશ્ન એ થાર્ છ ે કે તે પહેિાું તત્ત્વ 
કેવે સ્વરૂપે હત ું? ગ ણ લવનાન ું તત્ત્વ કેવ ું હોર્?  ુંભવે જ કેમ? 
ત્ર્ારે માનવ ું જ જોઈશે કે તત્ત્વની  ાથે તેના ગ ણ પણ લનત્ર્ છ.ે  

અને આ ભાન આપણને જ આજ ે પ્રથમ થાર્ છ,ે એમ કુંઈ 
નથી. આગળ જણાવ્ર્ા પ્રમાણે અિીએક હજાર વષા ઉપર 

બ્રાહ્મણોના શ્રદ્ધાધમા  ામે ભારતમાું બ દ્ધ, મહાવીર, બૃહસ્પલત, 
ચાવાાક, આજીવક, ગોશાિ વગેરે અનેક લવચારકોને પણ આ 
‘ ત્ર્દશાન’ થર્ ું હત ું. ચાવાાક તો સ્પષ્ટ િખે છ,ે કે 

अविरूष्णो जल ंिीतं िीतर्स्ाास्तथाऽवनलः । 

केनेद ंतचविण तस्मात्सस्िभािातद व्यिस्स्थतः ।। 

“અન્ગ્ન ગરમ છ,ે જળ શીતળ છ,ે વાર્ નો સ્પશા શીતળ છ.ે 
કોણે આ જ દી જ દી ર્ોજના કરી? ત્ર્ારે એ  ૌ સ્વભાવથી જ 
ર્ોજાર્ ું છ.ે” એટિે કે સ્વાભાલવક રીતે આ બધામાું પોતાના ગ ણ છ ે
જ. ત્ર્ાર પછી તેના વ્ર્વહારમાું ઈશ્વરનો કેવે પ્રકારે હાથ હોઈ 
શકે? ફળ ઝાડ ઉપરથી નીચે પડ ેછ ેતે પૃથ્વીની આકષાણશન્ક્તન ે
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ગ ણબળે પડ ે છ ે એ આપણે જાણીએ છીએ, ત્ર્ારે ઈશ્વર એમાું 
પોતાની શન્ક્ત કેવે પ્રકારે અજમાવે છ?ે 

પણ પકરલમત બ લદ્ધનો માણ   ું ારમાું જ એ છ ે કે ઘડાને 
બનાવનાર કોઈ ક ુંભાર તો હોવો જ જોઈએ. એ અન ભવથી એ 
કલ્પી િે છ ે કે લવશ્વ જવેા મોટા ઘડાને બનાવનાર પણ કોઈ મોટો 
ક ુંભાર હોવો જ જોઈએ. અને તેથી એ પોતાને અન રૂપ ઈશ્વરની 
કલ્પના કરી િે છ.ે પોતાનામાું ર્ોજનાશન્ક્ત છ,ે તેવી ર્ોજનાશન્ક્ત 
ઈશ્વરમાું પણ આરોપે છ;ે પોતાનામાું જ્ઞાન છ.ે માટ ેતે ઈશ્વરને  વાજ્ઞ 
કલ્પે છ;ે પોતાનામાું શન્ક્ત છ,ે માટ ેતે ઈશ્વરને  વાશન્ક્તમાન કલ્પે 
છ;ે પોતાનામાું લવચારશન્ક્ત છ,ે તેવી લવચારશન્ક્ત ઈશ્વરમાું પણ 
આરોપે છ.ે એની આવી કલ્પનાઓનો પાર નથી. અથાાત્ એવી એવી 
અનેક રીતે અનેક ગ ણ ઈશ્વરમાું તે આરોપે છ ેઅને પોતાને અન રૂપ 

બહ ું  લવશાળરૂપે તેન ું મૂલતાકરણ કરે છ,ે તેનામાું  જીવારોપણ 
આરોપે છ;ે અને પછી તેની પા ે લવશ્વ જાન કરાવે છ.ે  

લવજ્ઞાનની પ્રર્ોગશાળામાું માણ  હાઇડરોજન અને ઑકક જન 
મેળવીને પાણી બનાવે છ,ે તે ઉપરથી ત્ર્ારે આપણે શ ું એમ માનવ ું 
કે પૃથ્વી ઉપરન ું બધ ું પાણી પ્રથમ તેવી જ રીતે કોઈ લવશાળ 
પ્રર્ોગશાળામાું એ બે વાર્ ઓ મેળવીને કોઈએ બનાવ્ર્ ું હત ું? અમ ક 
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પ્રદેશમાું ભરાઈ રહેત ું પાણી માણ  નીકો ખોદીને દૂર  મ દ્રમાું 
કાિી નાખે છ,ે તે ઉપરથી ત્ર્ારે આપણે શ ું એમ માનવ ું કે પૃથ્વી 
ઉપરન ું બધ ું પાણી તેવી જ રીતે  મ દ્રમાું ઉિેચી કાિવાને કોઈએ 
નદીઓ ખોદી કાિી હતી? ત્ર્ારે માણ  જવે ું કોઈ પ્રાણી – પછી 
જોઈએ તો તેન ેતમે ઈશ્વર કહો – હોર્ તો જ લવશ્વની રચના થઈ 
શકે, એવી જ ેકલ્પના માણ  કરી બેઠો છ ેતે શ ું ભ્રમ નથી? આ 
ભ્રમન ું લનરાકરણ કર્ાા લવના લવશ્વની ઘટના થવામાું તેવા પ્રાણીની 
જરૂર છ ેકે નકહ એ સ્પષ્ટ થઈ શકે એમ નથી.  

ત્ર્ારે તો હવે જગતના ઇલતહા માું આપણે મૂળથી ઊતરવ ું 
પડશે. એ લવષર્ ઉપર લવસ્તારથી લવવેચન કરીએ, તો પ સ્તકનાું 
પ સ્તક ભરાર્, પણ આ નાનકડા પ સ્તકમાું એની  ુંલક્ષપ્ત રૂપરેખા 
જ આપીને  ુંતોષ પકડીશ ું.  

ઉપલનષદ કહે છ ે કે तस्माद्वा अतस्माद्दात्समन आकाि: 

स््भूत: । आकािाद्वाय:ु । िायोरवि: । अिेराप: । अभ्द्द्वय: पृथ्िी 

। पृशथव्या ओषधयः । ओषतधभ्द्योऽन्नम् । अन्नाद्रेतः । रतेसः 

पुरुषः । स िा ऐष पुरुषोऽन्नरसमय: ।। तैततरीयोपवनषत 

ब्रहमानन्दि । अनु १ ।  એટિે કે “તેમાુંથી (તત્ત્વમાુંથી) આકાશ 

(Ether ઇથર જવેો કોઈ અલત  ૂક્ષ્મ પદાથા), આકાશમાુંથી વાર્ , 
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વાર્ માુંથી અન્ગ્ન (રા ાર્લણક પ્રર્ોગમાું કોઈ બે વાર્   ુંર્ોજાર્ કે 
અન્ગ્ન પેદા થાર્ જ), અન્ગ્નમાુંથી પાણી (હાઇડરોજન  ાથે 
ઑક ીજન વાર્  મળતાું રા ાર્લણક પ્રર્ોગે પ્રથમ અન્ગ્ન ન ેપછી 
પાણી), પાણીમાુંથી પૃથ્વી, પૃથ્વીમાુંથી ઓષલધ એટિે વનસ્પલત, 
વનસ્પલતમાુંથી અન્ન, અન્નમાુંથી રેતસ્ (protoplasm) અને રેતસ્ 
માુંથી પ્રાણી ઉત્પન્ન થાર્ છ,ે તેથી પ્રાણી અન્નર મર્ છ.ે” 

જગતની ઘટનાના ક્રમની આ  ાદી અને  ુંલક્ષપ્ત રૂપરેખા 
બતાવી, પણ ત ેકેમ બને છ ેતે હવે આપણે જરા લવસ્તારથી જોઈએ.  

તત્ત્વ એ મૂળ પદાથા અલત ૂક્ષ્મ સ્વરૂપમાું પોતાના સ્વભાવને 
વશ રહી અવકાશમાું ભ્રમણ કર્ાા કરે છ.ે એ તત્ત્વના બે મ ખર્ ગ ણ 
છ ે: ‘પ્રકૃલત (Matter) અને પ રુષ (Energy અથવા Spirit). આ બ ે
ગ ણ પોતાના ગ ણી તત્ત્વથી કદાલપ જ દા પડી શક્તા નથી. અન ે
તેથી પોતે એકબીજાથી પણ જ દા પડી શક્તા નથી. તઓે તત્ત્વમાું 
 દા  ાથે ાથે જ રહેિા છ.ે ઠઠે પહેિેથી તે આજ જગદીશચુંદ્ર 
બોઝ   ધીના બધા લવજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓનો દૃિ મત છ ેકે પ્રકૃલતથી પ રષ 
તેમ જ પ રુષથી પ્રકૃલત કદાલપ અિગ થઈ શકે જ નકહ, રહી શકે જ 
નકહ. ગાુંધીજી જવેા આધ્ર્ાન્ત્મક પ રુષ પણ માને છ ે કે ‘લવશ્વમાું 
જમે  વાત્ર ચૈતન્ર્ કે આત્મા એક જ છ ેતેમ જ જડ ગણાત ું દ્રવ્ર્ 
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પણ એક જ છ;ે અને તત્ત્વતિઃ જડ અને ચેતન બન્ને નોખાું પાડી જ 
ન શકાર્.’ (‘હકરજનબુંધ ’, તા. ૬ : ૮ : ૧૯૩૩) 

અવકાશમાું રહેિ ું એ તત્ત્વ કદાલપ ઘટત ું નથી, કદાલપ વધત ું 
નથી; તેનો કદી નાશ થતો નથી. માનવી મરી જાર્ ત્ર્ારે તેને બાળો 
કે દાટો, પણ તે કદાલપ નાશ પામત ું નથી. તેમાુંનાું પ્રકૃલત–પ રુષન ું 
રૂપાન્તર થઈ જાર્ છ.ે પણ તેનો એક અણર્ વધતો નથી, ઘટતો 
નથી કે નાશ પામતો નથી. ૧૦૦૦ મણ વજનનો ધાત નો ગોળો એક 
ગાઉ ઊંચેથી પૃથ્વી ઉપર ફેંકી દેઈએ, તેથી તેમાું જ ેગરમી પેદા 
થાર્ તેટિી જ ગરમી ઉત્પન્ન થાર્ એટિ ું બળ વાપરીએ તો તે 
ગોળેા હતો એટિે જ પાછો ઊંચે જાર્. આમ તત્ત્વની શન્ક્ત 
અલવચિ રહે છ.ે આ બને્ન ઉદાહરણથી  મજાશે કે તત્ત્વનાું 
પ્રકૃલતપ રુષ અલવચિ છ.ે તેમાનો એક અણ પણ કદાલપ ઘટતો નથી, 
વધતો નથી કે નાશ પામતો નથી. 

અને આ મૂળતત્ત્વમાું એવા તો અનેક ગ ણ છ.ે એન ું  મ્પૂણા 
સ્વરૂપ પકરલમત શન્ક્તના માનવીથી જાણી શકાર્ નકહ, વણાવી 
શકાર્ નકહ; ખરે જ તત્ત્વ એ રીતે તો અજે્ઞર્ છ,ે અલનવાચનીર્ છ.ે 
અન ભવી શકાર્ એવા જ કેટિાક ગ ણ આપણે તો જાણી શકીએ. 
અમ ક પદાથામાું અમ ક ગ ણ શા માટ ેછ,ે અમ ક ઘટના કેવી રીતે બને 
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છ,ે એના ઉિર આપવાને લવજ્ઞાન પોતાને અશક્ત માને છ;ે એ તો 
એ પદાથાના ગ ણ અને તેને િીધે બનતી ઘટનાઓનો ક્રમ જ બતાવી 
શકે છ.ે પૃથ્વીમાું આકષાણશન્ક્ત શા માટ ેછ,ે એ આકષાણશન્ક્તથી 
પૃથ્વી ફળને પોતાની તરફ કઈ રીતે આકષે છ,ે એના ઉિર આપવા 
લવજ્ઞાન અશક્ત છ.ે એ તો એટિ ું જ કહી શકે છ ે કે પૃથ્વીમાું 
આકષાણશન્ક્ત છ,ે તેથી ફળને એ પોતાની તરફ આકષે છ;ે પૃથ્વી 
ફળને પોતાની તરફ આકષે છ.ે તે ઉપરથી એને અન ભવબળે અને 
અન માનબળે જ્ઞાન થર્ ું કે પૃથ્વીમાું આકષાણશન્ક્ત છ.ે લવજ્ઞાન પોત ે
 વાજ્ઞ હોવાનો દાવો કરત ું નથી, એને  મજ ન પડ ેત્ર્ાું હાથ ઊંચા 
કરી દે છ,ે  મજવાનો પ્રર્ત્ન કરે છ,ે જ્ઞાનમાગે પ્રવા  કરત ું 
આગળ ચાિે છ.ે 

પૃથ્વીની પેઠ ે તત્ત્વનાું  વા પરમાણમાું આકષાણશન્ક્ત છ,ે તેમ 
ભ્રમણશન્ક્ત પણ છ.ે પરસ્પરના ઘષાણથી તેમાું ગરમી પણ ઉત્પન્ન 
થાર્ છ.ે આ આકષાણ, ભ્રમણ અને ઘષાણથી તત્ત્વનાું પરમાણ ગરમ 
થાર્ છ ેને ધીરે ધીરે પ્રકાલશત વરાળ જવે ું રૂપ ધારણ કરે છ.ે આ 
પ્રકારની વરાળને લનહાકરકા (Nebulae) કહે છ.ે આ લનહાકરકા ધીરે 
ધીરે પ્રવાહી રૂપ ધારણ કરતી જાર્ છ,ે અને છતાું પોતાના ગ ણન ે

વશ રહી અવકાશમાું ભ્રમણ પણ કરતી જ રહે છ.ે એ ત્વકરત 
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ભ્રમણને બળે તેમાુંથી અુંશ પછી અુંશ છૂટા પડતા જ જાર્ છ ેઅને 
તે અુંશો પણ ભ્રમણ કરવા મુંડી પડ ેછ.ે એમ પરમ્પરાએ અુંશમાુંથી 
અુંશ ને તેમાુંથી પાછા અુંશ છ ટા પડી જાર્ છ ેને ભ્રમણ કરવા મુંડ ે
છ.ે એ પોતાની ધરી ઉપર તેમ પોતાના પૂવાજની આ પા  પણ 
ભ્રમણ કરે છ.ે આ રીતે ક્રમે ક્રમે નક્ષત્રો, તારા,  ૂર્ો, રહો, ઉપરહો 
વગેરેનો જન્મ થરે્ જાર્ છ.ે વળી એ ઠુંડા પડતા જાર્ છ,ે તૂટતા જાર્ 
છ,ે એના રજકણ થાર્ છ.ે અણપરમાણ બની જાર્ છ ે ને પાછા 
મૂળતત્ત્વન ું રૂપ ધારણ કરી િે છ.ે એક સ્થળે લનહાકરકામાુંથી તારા 
વગેરે બનતા જતા હોર્ તો બીજ ે સ્થળે તેના ટ કડા, રજકણ ન ે
અણપરમાણ બનતા જતા હોર્. આમ લવશ્વમાું  દા વાદા 
ભરનીગળ થર્ા કરે છ,ે એટિે જ કહ્ય ું છ ે કે જગત અનાકદ છ,ે 
અનન્ત છ;ે લનત્ર્ છ,ે  નાતન છ.ે 

આમ કુંઈ અબજો, અરે પરાધો વષા ઉપર કોઈ મહા અુંશમાુંથી 
એક અુંશ છ ટો પડ્યો ને તે  ૂર્ા થર્ો. ધખધખતા  ૂર્ામાુંથી જ ે
કેટિાક અુંશ છૂટા પડ્યા તેને રહ કહીએ છીએ; આપણી પૃથ્વી 
પણ એવો જ એક રહ છ.ે પૃથ્વી જ્ર્ારે ધખધખતો પ્રવાહી ગોળો 
હતો ત્ર્ારે તેમાુંથી– પુંકડતો કહે છ ે કે જ્ર્ાું આજ ે પેલ ફીક 
મહા ાગર છ ે ત્ર્ાુંથી– એક િોચો છૂટ્યો તે ચુંદ્ર બન્ર્ો. િીિા 
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કાદવના ગોળાને દોરી બાુંધી તે વડ ેતેને જોરથી ગોળ ચક્કર ચારે 
બાજ  ઘ માવીએ, તો તેમાુંથી અનેક અુંશ છૂટા પડી જાર્; તે જ 
પ્રમાણે લવશ્વમાું પણ  દા થર્ા કરે છ.ે ગોળો ઘટ થર્ા પછી તેમ 
થત ું નથી. આપણી પૃથ્વીન ું ઉપરન ું પડ ઘટ થઈ ગર્ ું છ,ે એટિે હવ ે
ક્ર્ાુંકથી તેનો ટ કડો છ ટો પડી જશે તો આપણ ેઆકાશમાુંથી ઉછળી 
પડીશ ું ને માર્ાા જઈશ ું એવો ભર્ હવે કોઈએ રાખવાનો નથી.  

પદાથા જમે નાનો, ભ્રમણથી તેમ એ વહેિો ઠુંડો પડી જાર્. 
ચુંદ્ર પૃથ્વીથી નાનો છ,ે ત્ર્ારે પૃથ્વીમાુંથી છૂટ્યા છતાું પૃથ્વી 
કરતાુંર્ વહેિો અન ેવધારે ઠુંડો થઈ ગર્ો છ;ે એટિો બધો ઠુંડો 
પડી ગર્ો છ ેકે તનેા ઉપર હવે કોઈ વનસ્પલત પણ જીવી શકતી 
નથી. એક કદવ  પૃથ્વી પણ એમ ઠુંડી પડીને લનજીાવ બની જશે. 
 ૂર્ા આપણી પૃથ્વી કરતાું ખૂબ મોટો છ,ે એટિે એ તો હજી 
 ળગતો જ ગોળો છ,ે એના અન્ગ્નની લશખાઓ િાખ િાખ ગાઉ 
ઊંચી ઉછળે છ?ે  

એ જ ગરમી િઈને પૃથ્વી બેએક અબજ વષા ઉપર  ૂર્ામાુંથી 
છૂટી પડીને ભ્રમણ કરવા િાગી. પોતાની ધરી ઉપર અને પોતાના 
પૂવાજ  ૂર્ાની આ પા  ભ્રમણ કરવા િાગી. તે વખતે તેની ગરમીન ું 
અને આકાશમાું ઊડતી તેની જવાળાઓન ું તો કહેવ ું જ શ ું? 
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આ  વે પ્રવાહી પદાથો અવકાશમાું બેવડી ગલતએ ફર્ાા કરે છ ે
એમ પાછળ જણાવી દીધ ું છ.ે એમ ફરવાથી તે પદાથા ઠુંડા પડતા 
જાર્ છ ેઅને તેથી ઘટ અને ઘન પણ થતા જાર્ છ.ે આપણી પૃથ્વી 
પણ તે રીતે હજીરે્ ઠુંડી થતી જાર્ છ.ે  ૂર્ાથી લવમ ખ રહેતા બે 
ધ્ર વવાળા પ્રદેશ પ્રથમ ઠુંડા થવા િાગ્ર્ા, તેની  ન્મ ખ રહેનારો 
લવષ વવૃિવાળો વચગાળાનો પ્રદેશ પછીથી ઠુંડો થવા િાગ્ર્ો. આમ 
પૃથ્વીન ું ઉપરન ું પડ ઘટ અને ઘન થવા િાગ્ર્ ું. હજીર્ે પૃથ્વીના 
પેટામાું ધખધખતો ગરમ િાિચોળ ર  છ,ે અને જ્ર્ાું જવાળામ ખી 
ફાટ ેછ ેત્ર્ાું ધરતીમાું મ ખ કરી એવો ર  નીકળે છ.ે અુંરેજીમાું એને 
િાવા કહે છ.ે આપણે જમે જમે જમીનમાું ખોદતા જઈએ, તેમ તેમ 
અુંદરની માટી ગરમ નીકળે. ૨૫૦૦ ગાઉ ઊંડ ેખોદી શકીએ તો 
પૃથ્વીને મધ્ર્લબુંદ એ પહોંચીએ. ર૫ ગાઉ ઊંડ ે ખોદતાું તો એવી 
ગરમી આવે કે આ ધરતી ઉપરની ગમે તે કોઈ વસ્ત  બળીને ભસ્મ 
થઈ જાર્.  

જમે જમે જ ેજ ેભાગ ઠુંડા પડતા જાર્, તેમ તેમ તે તે ભાગમાું 
વાર્ માુંના હાઇડરોજન અને ઑક ીજનના લમશ્રણથી પાણી બનત ું 
જાર્. ઉપર જણાવ્ર્ ું છ ેતેમ બે ધ્ર વપ્રદેશમાું પ્રથમ પાણી બન્ર્ ું અને 
પછી લવષ વવૃિ તરફ ધીરે ધીરે પાણી બનત ું ગર્ ું. પ્રથમ એ ઊકળત ું 
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પાણી હત ું, પછી ધીરે ધીરે ઠુંડ  થત ું ગર્ ું. અને ધીરે ધીરે ન્સ્થલત 
એવી થતી ગઈ કે ધ્ર વપ્રદેશન ું પાણી ઠુંડ  થઈ ઠરીને બરફ થવા 
માુંડ્ય ું હશ,ે તે વેળાએ લવષ વવૃિ પ્રદેશન ું પાણી ઠુંડ  થર્ ું હશે. 
લવષ વવૃિ ઉપરન ું પાણી ઉકળત ું હશે, ત્ર્ારે ધ્ર વ ઉપર માણ ની 
વ લત પણ થઈ હશે. અને એ ઉકળતા પાણીનો ખર્ાિ તો માણ  
આજ   ધી રાખી રહ્યો છ.ે કોિમ્બ  ભારતવષાની શોધ કરવા 
અમેકરકાની કદશામાું ચાલ્ર્ો, ત્ર્ારે લવષ વવૃિ ઓળુંગવાનો પ્ર ુંગ 
આવશે એમ જાણીને તેના ખિા ીઓ ગભરાઈ ઉઠિેા, કારણ કે 
એમન ેએવો ખર્ાિ હતો કે ત્ર્ાું તો ઉકળતાું પાણી છ!ે  

આજ ેધ્ર વપ્રદેશોમાું બરફ છ,ે લવષ વવૃિપ્રદેશમાું પાણી છ.ે પૃથ્વી 
જમે જમે ઠુંડી થતી જશે, તેમ તેમ તે પાણી પણ બરફ થત ું જશે. 
અને એક કદવ  પૃથ્વીન ું બધ ું પાણી ઠરી જશે. પૃથ્વી વનસ્પલતન ે
અને પ્રાણીને વ વા ર્ોગ્ર્ રહેશે નકહ, ચુંદ્રના જવેો આ ગોળો 
શીતળ અને લનજીાવ બની જશે, ધીરે ધીરે પાછો પોતાના વુંશજ 
ચુંદ્રને  ાથે િઈને પોતાના પૂવાજ  ૂર્ા તરફ આકષાાર્ે જશે અને 
માટીન ું માનવી જમે અન્તે માટીમાું ભળી જાર્, તેમ  ૂર્ામાુંની પૃથ્વી 
 ૂર્ામાું ભળી જશે, અથવા તો તે પહેિાું પણ કોઈ તારા  ાથ ે
અથડાઈને તેનો પ્રિર્ થઈ જશે. 
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આ ઉપરથી જોઈ શકાર્ છ ેકે પૃથ્વી ઉપરના ધ્ર વપ્રદેશ પ્રથમ 
ઠુંડા થર્ા, એટિે વનસ્પલતનો અને પ્રાણીનો જન્મ પણ ત્ર્ાું જ 
પ્રથમ થર્ો. જમે જમે લવષ વવૃિ તરફન ું પાણી ઠુંડ  થત ું ગર્ ું અન ે
ધરતીન ું ઉપરન ું પડ ઘન બનત ું ગર્ ું, તેમ તેમ વનસ્પલત અન ે
પ્રાણી તે તરફ વધતાું ગર્ાું. લવષ વવૃિ ઉપરન ું પાણી ઠુંડ ું થર્ ું ન 
થર્ ું, એટિામાું તો ધ્ર વ ઉપરન ું પાણી ઠરત ું ગર્ ું. એ જ રીતે 
લવષ વવૃત ઉપર વનસ્પલત અને પ્રાણી વ તાું થર્ાું, ત્ર્ાું તો 
ધ્ર વપ્રદેશ ઉપરનાું પ્રાણીન ે ત્ર્ાુંથી ખ ત ું થવ ું પડ્ય ું. આજ ે
ધ્ર વપ્રદેશમાું ભાગ્ર્ે જ કોઈ વનસ્પલત કે પ્રાણી છ.ે આ ઉપરથી 
આપણે જોઈ શકીશ ું કે આપણા જીવનનો આધાર  ૂર્ાની ગરમી 
કરતાું પૃથ્વીની પોતાની ગરમી ઉપર વધારે છ,ે જમે લપતાનાું 
સ્નેહ કરતાું માતાના સ્નહે ઉપર બાળકના જીવનનો આધાર 
વધારે છ ેતેમ.  

હવે આપણે વનસ્પલત અન ેપ્રાણી લવષે કુંઈક લવચારીશ ું. 
 

● 
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અધ્ર્ાર્ – ૬ 

વનસ્પલત અને પ્રાણી 
 માવેશ 

હજી તો પૃથ્વીન ું બુંધારણ બુંધાત ું જ જાર્ છ,ે એ લક્રર્ા 
રાતકદવ  હજી ચાલ્ર્ા જ કરે છ.ે એના પેટાની ગરમી ધીરે ધીરે 
ઓછી થતી જાર્ છ ેઅન ેઘન ૫ડ નીચે પડ બુંધાતાું જાર્ છ.ે એ 
બુંધારણની  તત લક્રર્ાન ે પકરણામ ે કોઈ કોઈ વાર ધરતીકમ્પ 
થાર્ છ,ે જવાળામ ખી ફાટ ે છ.ે પવાતો ઉપ ી આવે છ,ે બીજ ે
સ્થળે મોટા ખાડા પડ ેછ;ે જળને ઠામે સ્થળ થાર્ છ,ે સ્થળને ઠામ ે
જળ થાર્ છ.ે આમ પૃથ્વીની  પાટી ઊંચીનીચી થર્ા કરે છ.ે 
લવકા નો એ ક્રમ ઘણું કરીને ધીરો હોર્ છ,ે પણ કોઈ વાર એમ 
ઓલચુંતો અન ે ભર્ુંકર પણ બને છ.ે  ૂર્ાના તાપથી પાણીની 
વરાળ ઊંચે ચિ ેછ ેઅને તનેો વર ાદ પડ ેછ.ે વર ાદન ું પાણી 
ખાડામાું વહે છ ે અને એ વહેણના ઘ ારાથી નદીઓ બને છ,ે 
નદીઓ પાછ ું એ પાણી  મ દ્રમાું ઠાિવે છ.ે પકરણામ ેપૃથ્વી ધીરે 
ધીરે ર ાળ થતી જાર્ છ.ે મન ષ્ર્ન ું મહત્ત્વ લવશ્વમાું કુંઈ જ નથી, 
એટિે લવશ્વન ું ને તથેી પૃથ્વીન ું બુંધારણ તનેાું િાભહાલનની પરવા 
લવના જ આમ બુંધાર્ે જાર્ છ.ે 
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તત્ત્વના બે ગ ણ–પ્રકૃલત અને પ રુષ–છ,ે એ આપણે પાછળ જોઈ 
ગર્ા છીએ. કાબાન નામે એક વાર્ માું એ બે ગ ણનો ધીરે ધીરે 
લવકા  થાર્ છ;ે અને તેમાુંથી જ વનસ્પલતની મૂળ ઉત્પલિ છ ેએમ 
લવજ્ઞાનવાદીઓ માને છ.ે એમ પાણીને કાુંઠ ે િીિ જવેી વનસ્પલત 
પ્રથમ ઉત્પન્ન થાર્ છ.ે ડાલવાન (Darwin) નામને પુંકડતે પોતાના 
‘Origin of Species’ (જાલતઓનાું મૂળ) નામે પ સ્તકમાું ખૂબ 
લવસ્તારથી એન ું લવવેચન કર્ ું છ,ે તે વાુંચવાથી જણાશે કે મૂળે એવી 
કોઈ એક વનસ્પલતમાુંથી બીજી બધી વનસ્પલતની અને તમેાુંથી જ 
પ્રાણીની ઉત્પલિ થઈ છ.ે આપણે તો અહીં એ ક્રમ છકે  ુંક્ષેપમાું જ 
જોઈ શકીશ ું. 

પણ એ ક્રમમાું ઊતરતા પહેિાું તે લવષે બરાબર  મજ પડ,ે 
માટ ેએક બીજી વાત વચ્ચે કરી િેવી જોઈશે. 

આપણામાું કહેવત છ ે કે ‘વડ તેવા ટટેા ને બાપ તેવા બેટા.’ 
તાત્પર્ા કે વડમાુંથી વડ ને માણ માુંથી માણ  થાર્. એ ઉપરથી 
એવો લનર્મ નીકળે છ ે કે પૂવાજના–જનકના–ગ ણ વુંશજોમાું ઊતરે 
છ.ે આ ગ ણને િીધે જ જાલતનો નાશ ન થતાું તેન ું રક્ષણ થાર્ છ ેન ે
તુંત  આગળ ચાિે છ,ે િુંબાર્ છ.ે બાજરીના બીજમાુંથી બાજરીનો 
તેમ જ માનવીના બીજમાુંથી માનવીનો વુંશ કુંઈ જ ગ   ધી િુંબાર્ે 
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જાર્ છ ેઅને તેથી જ વુંશજને  ુંતલત– તત (तनू = િુંબાવ ું, એ 

ઉપરથી ‘તાણો’ પણ) ચાિનારી કહી છ.ે વુંશજમાું શારીકરક રૂપ જ 
ઊતરે છ ેએમ નથી, માનલ ક ગ ણ પણ ઊતરે છ.ે કહન્દ ન ું  ુંતાન 
કહન્દ  અને મ  િમાનન ું  ુંતાન મ  િમાન થાર્ છ,ે એમાું પણ કારણ 
છ.ે  ૌ વનસ્પલતમાું અને પ્રાણીમાત્રમાું આ ગ ણ પ્રેરણાશન્ક્ત રૂપ ે
કેળવાર્ો છ ેઅને તેથી જ આત્મરક્ષણ અને વુંશવધાન થર્ા કરે છ.ે  

વળી વનસ્પલત અને પ્રાણી  ુંર્ોગથી વધતાું ચાલ્ર્ાું, ત્ર્ારથી 
જનક અને જનેતા બન્નનેા કેટિાક ગ ણ  ુંતાનમાું જ દા ઊતર્ાા, 
કેટિાક લમશ્ર ઊતર્ાા. નર ુંતાનમાું રૂપ લપતાન ું હોર્, અનેક ગ ણ 
લપતાનાું હોર્, કેટિાક માતાના હોર્, થોડાક લમશ્ર હોર્. 
નારી ુંતાનમાું રૂપ માતાન ું હોર્, અનેક ગ ણ માતાના હોર્, કેટિાક 
લપતાનાું હોર્, થોડાક લમશ્ર હોર્. અને એ  ૌ  ુંસ્કાર ર્ વાની 
આવતાું પૂણા રીતે ખીિે.  ાુંિમાું માખણ આપવાની શન્ક્ત બળવાન 
હોર્ છ,ે ગાર્માું દૂધ આપવાની શન્ક્ત બળવાન હોર્ છ.ે  ારા 
 ાુંિના નબળી ગાર્  ાથેના  ુંર્ોગથી પેદા થર્ેિી ગાર્ દૂધ ઓછા 
પ્રમાણમાું દે. તોર્ એ દૂધમાું માખણન ું પ્રમાણ વધારે હોર્ છ;ે નબળા 
 ાુંિના  ારી ગાર્  ાથેના  ુંર્ોગથી પેદા થર્ેિી ગાર્ દધૂ વધારે 
પ્રમાણમાું દે, તોર્ એ દધૂમાું માખણન ું પ્રમાણ ઓછ ું હોર્ છ.ે આથી 
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સ્પષ્ટ છ ે કે વનસ્પલત (વેજીટબેિ) ઘી બધી રીતે ગાર્ના ઘી જવે ું 
દેખાર્, છતાું તેમાું ગાર્ના ઘીના ગ ણ ન જ હોર્. આમ 
જનકજનેતાનાું રૂપગ ણ  ુંતાનમાું ઊતરે છ.ે તેમના ક્ષર્ જવેા 
શારીકરક અને ઘેિછા જવેા માનલ ક રોગ પણ  ુંતાનમાું ઊતરે છ.ે  

જનકજનેતાના ગ ણદોષ વગેરે  ુંસ્કાર કેટિીક વાર તો   ષ પ્ત 
રહીને ચોથીપાુંચમી પેિીનાું  ુંતાનમાું પ્રકટ થાર્ છ.ે વળી અનેક 
વખત જનક અને જનેતાના  ુંસ્કારોના  રવાળા–બાદબાકી ન ે
ગ ણાકાર–ભાગાકાર થઈને પણ તે  ુંસ્કારો  ુંતાનમાું જ દે રૂપે જ 
પ્રકટ ેછ.ે હાઇડરોજનમાું બળવાનો ગ ણ છ,ે ઑક્ ીજનમાું બળતાન ે
 હાર્ કરવાનો ગ ણ છ,ે પણ તેમના  ુંતાન પાણીમાું બળતાન ે
ઠારવાનો ગ ણ છ!ે દરેક વનસ્પલત અને પ્રાણી પોતાને જન્મ મરે્ 
પોતાનાું અનેક પૂવાજના  વે  ુંસ્કારોન ું ક િ પકરણામ જ માત્ર છ.ે 
આ વુંશાન ગત  ુંસ્કારને આપણે આન વુંલશક  ુંસ્કાર કહીશ ું. આ 
 ુંસ્કાર એટિા બધા બળવાન છ ેકે તે દરેક જાલતને લચરુંજીવ રાખી 
શકે છ.ે એથી જાલતન ું જિદી પકરવતાન થત ું નથી. 

માત્ર આ આન વુંલશક જ  ુંસ્કાર હોત તો મૂળ જાલત અલવચળ 
રહેત, આકદથી અન્ત   ધી કુંઈ પણ ફેરફાર લવના વખતે એકધારી 
ચાિી જાત, આજ ેઆપણે આ પૃથ્વી ઉપર લવલવધ વનસ્પલત અને 
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પ્રાણી જોઈએ છીએ તે ઉત્પન્ન જ ન થર્ાું હોત, મૂળ જાલતમાુંથી 
બીજી કોઈ જાલત ઉત્પન્ન જ ન થઈ હોત. પણ એ આન વુંલશક 
 ુંસ્કાર ઉપરાુંત બીજા પણ  ુંસ્કાર જગતમાું પ્રવતે છ.ે 

જન્મ થતાુંની  ાથે જ દરેક જાલતન ું  ુંતાન આજ બાજ ના 
વાતાવરણમાું આવી પડ ેછ.ે જમીન, હવા, પાણી, ગરમી, ઠુંડી એ 
 ૌ આજ બાજ ના પકરવારની તેના ઉપર અ ર થાર્ છ.ે  ીધી 
 ૂર્ાની ગરમીથી કાળો બને છ,ે ર્ રોલપર્ન ઠુંડીથી ગોરો બને છ.ે 
ગરમ પ્રદેશન ું રીંછ કાળ ું બને છ,ે ધ્ર વ પ્રદેશન ું રીંછ  ફેદ બને છ.ે 
ગરમ પ્રદેશની વનસ્પલતના રુંગ ખૂબ લવલવધ ભાવે ખીિે છ ે ન ે
તેન ું અુંગ ખૂબ ફાિે છ,ે લઝબ્રા ને શાહમૃગ આલિકામાું જ થાર્ છ.ે 
ગરમ દેશની તેમ જ શહેરની બાળા વહેિી પાકી ઊઠ ેછ,ે ઠુંડા 
દેશની તેમ જ ગામડાની બાળા મોડી પાકે છ.ે જ ે તે પ્રદેશમાું 
પાકતાું અન્નફળ ખાઈન ેત્ર્ાુંનાું માણ  તથા પશ પ્રાણી પોષાર્ છ ે
અન ે ત ે પ્રમાણે તેમન ું શારીકરક તથા માનલ ક બુંધારણ બુંધાર્ 
છ.ે પુંજાબીની ને ગ જરાતીની આકૃલતપ્રકૃલતમાું આ કારણ ેપણ ફેર 
પડ ે છ.ે આ પા ની પકરન્સ્થલતના–પકરવારના આ  ુંસ્કારને 
આપણ ેપાકરવાકરક  ુંસ્કાર કહીશ ું. કેળવણી પણ આ પાકરવાકરક 
 ુંસ્કાર છ.ે  
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એ  વા ામાન્ર્ પાકરવાકરક  ુંસ્કારો ઉપરાુંત કોઈ કોઈ વાર 
એવા પ્ર ુંગો જીવન  ામે આવી અથડાર્, જ ેજીવન ઉપર આછી કે 
ઊંડી છાપ મારી જાર્. ર્હૂદી પ રાણમાું એક કથા છ ે : ર્ાક બને 
પોતાનાું િોર પટાદાર બચ્ચાું જણે એમાું સ્વાથા હતો. િોર ખૂબ 
તરસ્ર્ાું થાર્, ત્ર્ારે તેને હવાડ ેપાણી પાવા િેઈ જાર્, અને તે પહેિાું 
પાણીમાું તે રુંગદાર ડાળીઓ મૂકે. તે િોર પાણી પીતાું આ પટા જવેી 
ડાળીઓ દેખે. પછી જ્ર્ારે જ્ર્ારે િોર તરસ્ર્ાું થાર્, ત્ર્ારે ત્ર્ારે 
તેમને હવાડાન ું પાણી ર્ાદ આવે અને  ાથે જ પટા જવેી ડાળીઓ 
પણ ર્ાદ આવે. અને આવી જ ન્સ્થલતમાું તે નરનારીનો  ુંર્ોગ 
કરાવે, એટિે તેથી થતાું બચ્ચાુંના શરીર ઉપર ડાળીઓ જવેા પટા 
પડ ે(ઉત્પલિખુંડ : ૩૦). પ્રજનનશાસ્ત્રમાું આ લવષે અને ઇષ્ટ બાળકો 
કેમ ઉત્પન્ન કરવાું એ લવષે લવશાળ લવવેચન કરવામાું આવ્ર્ ું. આવા 
કોઈ કોઈ  ુંર્ોગોથી જ ે  ુંસ્કાર પડ ે છ ે તેને આપણે  ાુંર્ોલગક 
 ુંસ્કાર કહીશ ું. 

કોઈની  ોબતથી માણ  પ્રથમ બીડી પીએ, ત્ર્ારે એક વાર તો 
ખાું ી ચિ ેકે ઊિટી પણ થાર્; દારૂ પીએ, ત્ર્ારે પણ વખતે ઊિટી 
થાર્. પણ પછી વારુંવાર પીએ, ત્ર્ારે એ  હીડ ું પડી જાર્– હ્ય થઈ 
જાર્. એ  હ્યભેદને અભ્ર્ા  ેશક્ર્ભેદ ને પછી તો મૂળભેદ થઈ 
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જાર્–સ્વાભાલવક જવે ું થઈ જાર્.  ારી–બૂરી અ ર તો કરી જ જાર્, 
પણ સ્વાભાલવક જવે ું થઈ જાર્. Habit is the second Nature–
અભ્ર્ા  ગૌણ સ્વભાવ બને છ.ે ડુંખતો જોડો પહેરવાના અભ્ર્ા થી 
 હીડ ે પડી જાર્ છ,ે ડુંખતી ગ િામગીરી અભ્ર્ા થી  હીડ ે પડી 
જાર્ છ.ે એ અણગમતી વસ્ત ઓ  ામે પ્રથમ બુંડ તો થાર્ છ,ે પણ 
બુંડ નરમ પડતાું Compromise– માધાન થતાું અભ્ર્ા થી ધીરે 
ધીરે સ્વાભાલવક બની જાર્ છ.ે ભેં ને આખો કદવ  ખાવાન ું મળે છ ે
ને ખાર્ા કરે છ,ે પણ પાણી પીવાની એટિી  રળતા નકહ હોવાથી 
બે જ વખત પીવા ટવેાર્ છ.ે માણ ને પાણી પીવાની પ ષ્કળ 
 રળતા હોવાથી ગમે તેટિા વખત પીએ છ,ે પણ ખાવાની તેટિી 
 રળતા નકહ હોવાથી ટુંક વેળાએ જ ખાવા ટવેાર્ છ.ે અભ્ર્ા બળે 
પડતા  ુંસ્કારો મન ઉપર ઊંડી છાપ પાડ ેછ ેને ખૂબ અ ર કરે છ.ે 
શ્રદ્ધા પણ આ  ુંસ્કારન ું પકરણામ છ.ે ચાિતાું ચાિતાું ધ્ર્ાન રાખર્ા 
લવના પણ પગ માણ ને પકરલચત ઘેર િેઈ જાર્ છ,ે એ આ 
 ુંસ્કારને િીધે છ.ે ભગવાનનો લવચાર કર્ાા લવના પણ છીંક ખાતાું 
માણ  ‘હાશ ભગવાન!’ બોિી નાખે છ,ે તે આ  ુંસ્કારને બળે છ.ે 
અભ્ર્ા થી પડતા આ  ુંસ્કારને આપણે આભ્ર્ાલ ક  ુંસ્કાર કહીશ ું. 
આ આભ્ર્ાલ ક  ુંસ્કાર પણ જીવનના ઘડતરમાું ઓછો ભાગ નથી 

ભજવતા. 
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આમ આપણે (૧) આન વુંલશક, (૨) પાકરવાકરક, (૩) 
 ાુંર્ોલગક અન ે (૪) આભ્ર્ાલ ક, એ ચાર મ ખર્  ુંસ્કારો લવષે 
લવચાર્ ું. અન ેએ ઉપરાુંત બીજા પણ નાના નાના અનેક  ુંસ્કારો 
જીવનના ઘડતરમાું ઓછોવિો ભાગ ભજવે છ.ે અમ ક માણ  
આ ક્ષણે કેવો છ ે એ જાણવ ું હોર્ તો તનેા આ ક્ષણ   ધીના 
બધાર્  ુંસ્કારોના લનર્મ ર  રવાળા–બાદબાકી ને ગ ણાકાર–
ભાગાકાર કરો ને જ ેઉિર આવે તે ઉિર તે જ આ ક્ષણનો એ 
માણ . જનેા તેના  વે  ુંસ્કારબળોન ું પકરણામ ત,ે જ ેત ેપદાથા, 
વનસ્પલત, પુંખી, પશ  કે માનવી. પણ એટિાું બધાું અનેક કદશાનાું 
અનેક કાળનાું  ુંસ્કારબળોનો કહ ાબ ગણી શકવા આપણે 
પકરલમત બ લદ્ધનાું અને પકરલમત શન્ક્તનાું માણ  છકે અ મથા 
છીએ, અને તથેી જ કોઈને  મ્પૂણા રીતે ઓળખી શકવાને પણ 
અ મથા છીએ. એટિે હવે આપણા લવષર્ ઉપર માત્ર આછી જ 
નજર નાખી જવા આગળ ચાિીશ ું. 

આ  ુંસ્કારબળની વાત ઉપાડતા પહેિાું જણાવ્ર્ ું હત ું કે 
પાણીકાુંઠાની િીિ જવેી કોઈ એક વનસ્પલતમાુંથી બીજી બધી 
વનસ્પલતની અને તેમાુંથી જ પ્રાણીની ઉત્પલિ થઈ છ.ે એ કેમ, ત ે
હવે જોઈએ.  
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આન વુંલશક  ુંસ્કારનો લવચાર કરતી વખતે આપણે જોર્ ું હત ું કે 
વનસ્પલતમાું તમે જ પ્રાણીમાું આત્મરક્ષણની તેમ જ વુંશવધાનની 
પ્રેરણા છ.ે એ પ્રેરણાબળે વનસ્પલત પણ પોતે જીવવાનો તેમ જ 
મરતા પહેિાું વુંશનો વેિો  તત િુંબાવવાન ે  ુંતાન મૂકી જવાનો 
પ્રર્ા  કરે છ.ે ઉપર વણાવેિાું બીજાું બધાું  ુંસ્કારબળ જટેિે અુંશે 
અન કૂળ હોર્, તેટિે અુંશે તેના પ્રર્ા   ફળ નીવડ;ે જટેિ ેઅુંશે 
પ્રલતકૂળ હોર્, તેટિે અુંશે તેના પ્રર્ા  લવફળ નીવડ.ે આમ જાલત 
 બળ બને કે લનબાળ બને. વળી એ જ બળોના  રવાળા–
બાદબાકીથી અને ગ ણાકાર–ભાગાકારથી તેનાું રૂપગ ણમાું પકરવતાન 
પણ થાર્.  

હવે આપણે મળૂ વનસ્પલત િીિનો પ્રશ્ન લવચારીએ. ઉપર 
વણાવેિાું બધાું  ુંસ્કારબળને પકરણામે તે કોઈ કાળે કોઈ સ્થળે 
 બળ થઈ, કોઈ કાળે કોઈ સ્થળે લનબાળ થઈ, કોઈ કાળે કોઈ સ્થળ ે
પકરવતાન પામી. એમ ધીરે ધીરે એક પ્રકારની વનસ્પલતમાુંથી અનેક 
પ્રકારની વનસ્પલત થઈ. છકે પા પા ેના પ્રકારની વનસ્પલતના 
 ુંર્ોગથી વળી નવા પ્રકારની વનસ્પલત ઉત્પન્ન થઈ. એમ ધીરે ધીરે 
વળી નરનારીના ભેદ પણ પડતા ગર્ા. આજ ે હજીરે્ અનેક 
વનસ્પલતમાું નરનારીના ભેદ નથી; એક જ છોડ કે વેિા ઉપર અમૂક 
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ફૂિમાું પ ુંકે ર ને સ્ત્રીકે ર હોર્, પણ તે એક જ ફૂિમાું ઉછરેિાું 
ભાઈબેનનાું િગ્ન નથી થતાું, મધમાખી વગેરે જ ુંત ઓ દૂરનાું 
નરનારીનાું િગ્ન કરાવે છ.ે અનેક વનસ્પલતમાું નરનારીના ભેદ 
પડ્યા છ.ે નરનારીના ભેદવાળી વનસ્પલતમાું નરવનસ્પલતનાું ફૂિમાું 
પ ુંકે ર હોર્ છ,ે નારીવનસ્પલતનાું ફૂિમાું સ્ત્રીકે ર હોર્ છ.ે 
સ્ત્રીકે રને પ ુંકે રનો  ુંર્ોગ થાર્ છ,ે ત્ર્ારે નારીવનસ્પલતને  ુંતાન 
થાર્ છ,ે ફળ બે ે છ.ે આ  ુંર્ોગને આપણે  ુંભોગ કહીએ છીએ. 
આ  ુંર્ોગથી પણ વનસ્પલતઓની કુંઈ લવિક્ષણ જાલતઓ ઉત્પન્ન 
થાર્ છ.ે  

આમ અનેક પ્રકારે વનસ્પલતની જાલતઓ વધતી ચાિી. એક જ 
વનસ્પલતમાુંથી ત ળ ી, ડમરો અને બાવચી ઉત્પન્ન થાર્; એક જ 
વનસ્પલતમાુંથી બાજરી, જ વાર, રાતડીઓ અન ેશેરડી ઉત્પન્ન થાર્; 
એક જ વનસ્પલતમાુંથી લિુંબ , નારુંગી અને મો ુંબી ઉત્પન્ન થાર્; 
એક જ વનસ્પલતમાુંથી પીંપળ, પીંપળો, ઉમરડો અને અુંજીર વગેરે 
ક્ષીરતરુ ઉત્પન્ન થાર્; એક જ વનસ્પલત–માુંથી રામફળ અન ે
 ીતાફળ જવેાું ફળવૃક્ષ ઉત્પન્ન થાર્; એક જ વનસ્પલતમાુંથી 
કાકડી, દૂધી, કહોળ ું ને તૂમડ ું ઉત્પન્ન થાર્, એમાું ત્ર્ારે શ ું તમને 
કુંઈ આિર્ા જવે ું િાગે છ?ે અને ત્ર્ારે વળી એવી પ્રતીલત તમને 
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નથી થતી કે  ૃન્ષ્ટના આકદમાું કોઈ ઈશ્વરે કે એવી કોઈ ચમત્કાકરક 
શન્ક્તએ  ાથેિાગી આ નવભાર લવલવધ વનસ્પલત નથી જ રચી, 
પણ એક જ પ્રકારની વનસ્પલતમાુંથી જ દે જ દે માગે લવકા  પામતી 
પામતી એકે એકે આ બધી લવલવધ વનસ્પલત ઉત્પન્ન થઈ છ ેઅન ે
હજીરે્ એ ક્રમે વનસ્પલતની નવી નવી જાલતઓ ઉત્પન્ન થર્ા જ કરે 
છ?ે 

ત્ર્ારે ઉપર જણાવ્ર્ ું તે પ્રમાણે એક જાલતની વનસ્પલતમાુંથી 
અનેક જાલતની વનસ્પલતઓ ઉત્પન્ન થઈ છ.ે વનસ્પલતશાસ્ત્રનો 
અભ્ર્ા  કરતાું માિૂમ પડશે કે તે લવષર્ના શાસ્ત્રીઓએ તમેાું ક ટ ુંબ, 

ક ળ અને જાલત એવા ભાગ પાડ્યા છ.ે બધાું  રખાું ક ટ ુંબની 
વનસ્પલત એક જ ક ળની વનસ્પલતમાુંથી ઉત્પન્ન થઈ છ,ે બધાું 
 રખાું ક ળની વનસ્પલત એક જ જાલતમાુંથી ઉત્પન્ન થઈ છ,ે બધી 
જાલતની વનસ્પલત મૂળ એક જ વનસ્પલતમાુંથી ઉત્પન્ન થઈ છ.ે  

માનવીના જવેા અનેક ધમા વનસ્પલતમાું પણ  ૂક્ષ્મ રીતે પ્રવતે 
છ.ે જમીનમાુંથી ર  ખેંચી એ પોતાન ું પોષણ કરે છ.ે અમેકરકામાું 
એક પ્રકારન ું વૃક્ષ માું ાહારી પણ છ.ે પોતાનાું પાન ઉપર કોઈ પક્ષી–
પતુંલગર્ ું બે ,ે એટિે પાનને બીડી દે અને તેને ચ  ી િીધા પછી 
પાન ખોિી દે. બધી વનસ્પલત વાર્ માુંથી શ્વા  િે છ.ે તેનામાું 
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ઓછવેિે અુંશ ે સ્પશાશન્ક્ત પણ છ,ે િજ્જાવુંતીનાું પાનને અડીએ 
એટિે એ ત રત લબડાઈ જાર્ છ ેને ડાળી   દ્ધાું નમી પડ.ે વૃદ્ધ થર્ે 
તેની ઈંલદ્રર્ો લશલથિ પડ ેછ,ે વૃદ્ધ િજ્જાવુંતીનાું પાનને અડતાું એમ 
તરત એ લબડાતાું નથી. વનસ્પલતને આનન્દનો પણ અન ભવ થાર્ 
છ.ે કમળ જાલતનાું કેટિાુંક ફૂિ રાલત્રએ અને કેટિાુંક ચુંલદ્રકામાું 
આનન્દ પામે છ ેને ખીિે છ.ે  

જમે એક  ૂક્ષ્મ પ્રકારની વનસ્પલતમાુંથી એક બાજ  અનેક 
પ્રકારની વનસ્પલત થાર્ છ,ે તેમ જ બીજી બાજ  જ ુંત  પણ ઉત્પન્ન 
થાર્ છ.ે હજી એવા અનેક જ ુંત  છ,ે કે તે વનસ્પલત છ ે કે જ ુંત  છ ે
તેનો લનણાર્ કરવો કઠણ પડ ેછ.ે દૂધમાુંથી, શેરડીના ર માુંથી અને 
બીજા પદાથોમાુંથી મીઠાશ ઉપાડી િઈ, બાકી રહેિા ભાગને ખાટો 
મૂકી જનાર બૅક્ટકેરર્ા (Bacterin) અને બે ીિી (Bacilli) વનસ્પલત 
છ ે કે જ ુંત  છ ે તેનો લનણાર્ કરવા કઠણ છ.ે વોિવોક્ષને (Volvox) 
માટ ે પણ એ જ પ્રશ્ન છ.ે આમ વનસ્પલતની પેઠ ે જ ુંત ની ઉત્પલિ 
પણ અલત   ક્ષ્મ રીતે થાર્ છ.ે એક બાજ  વનસ્પલતનો વુંશ ચાલ્ર્ો, 
બીજી બાજ  જ ુંત નો વુંશ ચાલ્ર્ો. વનસ્પલતનો જ લનર્મ જ ુંત ને િાગ  
પડ ે છ.ે આગળ જણાવેિાું  ુંસ્કારબળને પકરણામે તેમાું પણ 
લવલવધતા વધતી ચાિી; જાલત, ક ળ અને કટ મ્બ વધતાું ચાલ્ર્ાું.  
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ઇલતહા  િાુંબો અને  ૂક્ષ્મ છ,ે પણ આપણે તો ટૂુંકામાું 
પતાવીશ ું. જ ુંત ની–પ્રાણીની લવલવધ જાલતઓ લવકા ને લનર્મે વધતી 
ચાિી. કેટિીક જળમાું વ તી થઈ, તે જળચળ કહેવાઈ. કેટિીક 
સ્થળ ઉપર વ વા િાગી, તે ભૂચર કહેવાઈ. જ ુંત માું પણ પ્રથમ તો 
વુંશવધાન માટ ે  ુંર્ોગલક્રર્ાની જરૂર નહોતી. એક જ ુંત  પોતાની 
ર્ વાવસ્થા આવતાું પોતાના શરીરના ટ કડા કરી નાખતો ને તે દરેક 
ટ કડો પોતાના જનક જવેો જ જ ુંત  બની રહેતો. આમ એ જ ુંત ન ું 
વુંશવધાન થત ું. એમીબા (Ameeba) પ્રાણી આ વગાન ું છ.ે પછી વળી 
એવા જ ુંત  ધીરે ધીરે ઉત્પન્ન થર્ાું કે જનેા પોતાના જ દેહમાું 
જનક–જનેતા બન્નેની જનનેન્ન્દ્રર્ હોર્, અને પોતે જ જનક–
જનેતાન ું કાર્ા  ાધી પોતાનો વુંશ વધારે. અળલ ર્ાું, ગોકળગાર્ 
વગેરે પ્રાણીઓ આ વગાનાું છ.ે પછી ધીરે ધીરે જનક અને જનેતાના 
દેહ જ દા હોર્, તેવાું પ્રાણી ઉત્પન્ન થર્ાું. બાઇબિના ઉત્પલિ–
પ રાણમાું િખર્ ું છ ેકે પ્રભ એ પ રુષની પાું ળીમાુંથી સ્ત્રીને  જીા! (૨ : 
૨૨) હજીર્ે જળમાું રહેનાર અનેક માછિાું એવાું છ,ે જનેે જળમાું 
 ુંર્ોગલક્રર્ા કરવાન ું અશક્ર્ િાગે છ;ે તેથી તે જાલતનો નર પોતાન ું 
વીર્ા પાણીમાું લપચકારી મારીને છોડી દે છ,ે નારી તે વીર્ા રસ્તે 
જતાું રહણ કરી િે છ ેને તેથી બચ્ચાુંની ઉત્પલિ થાર્ છ.ે સ્થળચર 
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પ્રાણીની  ુંર્ોગલક્રર્ા તો સ્થૂિ છ ેજ. વનસ્પલતમાું જમે  ુંસ્કારબળે 
જાલતભેદ વધતા ચાલ્ર્ા, પ્રાણીમાું પણ તેમ  ુંસ્કારબળે જાલતભદે 
વધતા ચાલ્ર્ા. પ્રાણીમાું નરનારીના ભેદ જ વાની આવતાું પહેિાું 
પૂણારૂપે ખીિતા નથી, એ પણ  ાલબત કરે છ ે કે પૂવે નરનારીનો 
ભેદ હતો નકહ. આમ પૃથ્વી ઉપરની વનસ્પલત તથા ઇતર પ્રાણી 
આહારથી આત્મ–રક્ષણ અને  ુંર્ોગલક્રર્ાથી વુંશવધાન કરવા 
િાગ્ર્ાું.  

પણ હવે એક પ્રચુંડ પ્રશ્ન ઉભો થર્ો. પૃથ્વી ઉપર માત્ર 
વનસ્પલત હતી ત્ર્ાું   ધી જ ેપ્રશ્ન માત્ર  ૂક્ષ્મ રૂપે હતો, તણેે હવે 
પ્રચુંડ સ્વરૂપ ધારણ કર્ ું. શ ું વનસ્પલતને કે શ ું પ્રાણીને પૂરતો 
આહારલવહાર મળે તો જ તે પ ષ્ટ થાર્, નકહ તો નબળ ું પડ ેકે મરે. 
એક જાલતના બે છોડ દૂર દૂર ઊગ્ર્ા હોર્, તો બન્નેને પૂરતો આહાર 
મળે ને બન્ન ેપ ષ્ટ થાર્. જ દી જાલતના બે છોડ પા પા ે હોર્ અને 
તેમનો આહાર જ દા પ્રકારના હોર્ તોર્ કુંઈ ખા  મ શ્કેિી ન આવે. 
પણ એક જ જાલતના બે છોડ છકે પા પા ે હોર્, એટિ ેબન્નેનો 
આહાર એક જ પ્રકારનો હોવાથી અને એટિી  ાુંકડી જગામાું 
બન્નેને પૂરો પડ ેએટિો આહાર ન હોવાથી, બન્ને જણ એટિા જ 
ખોરાક માટ ેતાણાતાણ કરે. અન કૂળ  ુંર્ોગોને િીધે જ ેછોડ વધારે 
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આહાર તાણી શકે તે પ ષ્ટ થાર્, પ્રલતક ળ  ુંર્ોગોને િીધે જ ેછોડ 
પૂરતો પણ આહાર તાણી ન શકે તે લનબાળ રહે કે વખતે   કાઈ 
મરી પણ જાર્. જીવવાને માટ ે આહારની આ તાણાતાણ 

વનસ્પલતજગતમાું  ચરાચર પ્રવતી તો રહી છ,ે પણ વનસ્પલત 
સ્થાવર હોવાથી એક છોડ બીજા છોડ પા ે જઈને તેનો આહાર 
તાણી શકતો નથી, એટિે ત્ર્ાું તો આ તાણાતાણ  ૂક્ષ્મ સ્વરૂપમાું 
છ.ે જીવનન ેમાટ ેઆહાર–લવહારની  ામરીની જ ેઆ તાણાતાણ, 
તેને જીવનપ રુષાથા કહેવા કરતાું જીવન ુંરામ કહીએ તે વધારે 
ર્ોગ્ર્ છ.ે 

પણ પ્રાણી તો ચાિી શકે છ,ે દોડી શકે છ,ે એટિે પોતાને 
જોઈતો આહાર દૂર જઈ બીજા પ્રાણી પા ેથી પણ તાણી િાવે છ,ે 
જરૂર પડ્યે તેને મારી નાખીને પણ તાણી િાવે છ.ે આથી 
પ્રાણીજગતમાું જીવન ુંરામ પ્રચુંડ સ્વરૂપ ધારણ કરે છ.ે જીવવા 
માટ ે પૂરતો આહાર તાણી િાવવાન ું જ ેપ્રાણીમાું બળ છ,ે તે જીવી 
શકે છ.ે આ બળને આપણે જીવનોગ્ર્તા કહીશ ું. બેશક માત્ર બળમાું 
જ એ ર્ોગ્ર્તા નથી, પણ એ વાત પછી અન કૂળ પ્ર ુંગે કરીશ ું. 
અત્ર્ારે તો એટિ ું જ કહીશ ું કે જ ે પ્રાણીમાું જીવનર્ોગ્ર્તા  ારી 
હોર્ છ ેતે પ્રાણી પ ષ્ટ થાર્ છ,ે જમેાું ઓછી હોર્ છ ેએ નબળ ું પડ ે
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છ ેઅને જમેાું છકે ખૂટી ગરે્િી હોર્ છ ેતે મરી જાર્ છ,ે પૃથ્વીના 
પડ ઉપરથી ઉખડી જાર્ છ.ે અને ભૂગભાલવદ્યા આપણને સ્પષ્ટ 
બતાવે છ ે કે આજ   ધીમાું પ્રાણીઓની મૅમથ જવેી કેટિીર્ ે
જાલતઓ પોતાની જીવનોગ્ર્તા ખૂટર્ે ધરતીના પડ ઉપરથી ઊખડી 
ગઈ છ;ે પૃથ્વીમાું દટાએિાું તમેનાું હાડલપુંજર આજ ેતો તેમની એક 
વારની હર્ાતીની  ાખ જ આપી રહ્યાું છ.ે લવકરાળ વનરાજ 
લ ુંહની પણ આજ ે એ જ દશા થવા બેઠી છ.ે તેના જટેિા 
શરીરબળવાળા નકહ, પણ તેનાથી વધારે બ લદ્ધબળવાળા મન ષ્ર્ નામે 
પ્રાણીને આજ ે લવશાળ પૃથ્વી  ાુંકડી પડ ે છ,ે એટિે એણે લ ુંહને 
જીવનર્ોગ્ર્તા આપનારાું વન ને વન કાપવા માુંડ્યાું છ.ે આથી 
લ ુંહને વ વાનાું સ્થાન ઓછાું થાર્ છ ેને તેથી તેની જીવનર્ોગ્ર્તા 
પણ ઓછી થાર્ છ,ે આમ એ જાલત ધરતીના પડ ઉપરથી ઊખડી 
જવા બેઠી છ.ે આ દેશમાું તેની વ લત ઘટી ગઈ છ ે ને તેથી િૉડા 
કઝાને  ૂચના કરી હતી કે લ ુંહનો લશકાર કરવાની છૂટ જનેે તેને ન 
આપવી. આથી ગીરનાું જ ુંગિોમાું જ ે લ ુંહો છ,ે તેનો લશકાર 
કરવાની મોટા ગોરા અમિદારોને કે મોટાું રાજક ટ મ્બોના પ રુષોને જ 
મળે છ.ે આ પ્રાચીન ભવ્ર્ પ્રાણીન ું અન્સ્તત્વ  ાચવી રાખવાની િૉડા 
કઝાનની આ ભાવનાથી લ ુંહની જીવનર્ોગ્ર્તા કુંઈક વધી છ ે ને 
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તેથી તે થોડો કાળ વધારે જીવશે. આ ભાવના અને ખેિને હેત એ 
તેનો લશકાર કરવાની કે વ વાને હેત એ જ ુંગિો કાપવાની મન ષ્ર્ની 
વૃલિ, એ બેમાુંથી જટેિે અુંશે જ ે જીતશે, તેટિે અુંશે લ ુંહની 
જીવનર્ોગ્ર્તા વધશે કે ઘટશે, અને તેટિે અુંશ ેલ ુંહજીવન િુંબાશે કે 
ટૂુંકાશે. પણ પ્રાણીમાત્રમાું આત્મરક્ષણની સ્વાભાલવક પે્રરણા છ.ે 
મન ષ્ર્ પણ પ્રાણી છ.ે તેની વ લત વધતાું લ ુંહન ું અન્સ્તત્વ જાળવી 
રાખવા તેની ભાવના લશલથિ બની નાશ પામશે ને પકરણામે લ ુંહ 
પણ નાશ પામશે; કારણ કે લ ુંહજીવનના રક્ષણ માટ ેપોતાનો નાશ 
કરે એવ ું ર્જ્ઞાથા–જીવન જીવવાને માનવી આજ ે તો તત્પર નથી, 

ભલવષ્ર્માું आत्समित् सिाभतेषु એવ ું બેલ્ર્ા પ્રમાણે ચાિે તો કોણ 

જાણે!  
દરેક જાલત પોતાની જીવનર્ોગ્ર્તાને બળે છકે છવેટની  ીમા 

  ધી વધવા પ્રર્ત્ન કરે છ.ે એ  ીમાએ પહોંચ્ર્ા પછી અટકી પડ ે
છ,ે પછી વધી શન્ક્ત નથી. દર મા ે તમે માથાના વાળ કતરાવો 
અને તેનો કહ ાબ રાખો તો ૧૦૦ વષામાું તો પચા ેક હાથનો 
કહ ાબ થાર્. પણ વગર કતરાવ્રે્ વધારે્ જ જાઓ તો ચારેક 
હાથથી ભાગ્ર્ ેજ મોટા થાર્. ગાર્ અને બકરાું ઘણાુંર્ કપાર્ છ,ે 
પણ પોતાની  ીમા તરફ વધવા પ્રર્ત્ન કરતાું હોવાથી તે જાલતનો 
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નાશ નથી થતો. ગધેડાું ને કૂતરાુંને કોઈ કાપી ખાત ું ન હોવા છતાું 
પોતાની  ીમાું મૂકીને એ વધી શકતાું નથી. માણ   ીમાું મૂકીને 
વધવા જાર્ છ,ે તો જીવન ુંરામની તાણાતાણ માટનેાું ર્ દ્ધોથી, કે 
જીવન ામરી ખ ટે્ય થતા દ ષ્કાળથી અને રોગોથી તેનો  ુંહાર થાર્ 
છ.ે 

કાચબાની જીવનશન્ક્ત તો પ્રચુંડ છ.ે ધડથી એન ું માથ ું કાપીને 
જ દ ું કરી નાખો, તોર્ તે ર૪ કિાક   ધી જીવ ેછ;ે કિાકો   ધી તેન ું 
ધડ ફર્ાા કરે છ ેને માથ ું આુંખો ફેરવી ઉછળ્યા કરે છ.ે એના મોંમાું 
િાકડી ઘાિો તો એ પકડી રાખે છ!ે ર્ દ્ધમાું રાજપ ત વીર પણ માથ ું 
કપાર્ા પછીર્ે રણ ુંરામમાું ઝૂઝતો ને  ુંહાર કરતો, એવી કથાઓ 
છકે ખોટી ન હોર્. 

આ જીવનર્ોગ્ર્તા માત્ર બળમાું જ છ ેએમ નથી, બીજી અનકે 
વસ્ત ઓમાું છ.ે વર ાદમાું વનસ્પલત ઉપર બીજા રુંગના કરતાું િીિા 
રુંગના જ ુંત ઓ કેમ વધારે દેખાર્ છ?ે વનસ્પલતનો રુંગ િીિો છ,ે 
તેની ઉપર બેઠિેા બીજા રુંગના જ ુંત ઓને લશકારી પ્રાણીઓ, િીિા 
રુંગ ઉપર બીજા રુંગની ભાત પડવાથી, ઝટ પારખી િે છ ેને પકડી 
િે છ.ે િીિા રુંગના જ ુંત  એ જ રુંગની વનસ્પલતમાું એટિાું જિદી 
પરખાઈ આવતાું નથી અને તેથી તે બચી જાર્ છ,ે રુંગની તેની આ 
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ર્ોગ્ર્તાને િીધ ેતે બીજાું જ ુંત  કરતાું વધારે જીવી શકે છ;ે અને તેથી 
જ વનસ્પલત ઉપર બીજા રુંગના જ ુંત  કરતાું િીિા રુંગના જ ુંત  વધારે 
જોવામાું આવે છ.ે જ ુંત ઓનો આ િીિો રુંગ એ પણ તેમની એક 
પ્રકારની જીવનર્ોગ્ર્તા છ.ે વનમાું કે વેરાનમાું ખાખી રુંગ જિદી 
પરખાઈ આવતો નથી, તેથી લશકારી ને લ પાહી ખાખી રુંગનાું વસ્ત્ર 
પહેરે છ.ે 

આમ આત્મરક્ષણને માટ ે જ ે જીવનર્ોગ્ર્તા જોઈએ તેને માટ ે
લવશ્વમાું પરમ ુંહાર ચાિી રહ્યો છ ેઅને અનન્તકાળ   ધી એમ જ 

ચાિશે. जीिो जीिस्य जीिनम् – જીવ ઉપર જીવ જીવે છ.ે એ તો 

તત્ત્વનો લનર્મ જ છ,ે એમાું કોઈનો હાથ દીધો ચાિવાનો નથી. 
એથી પકરણામ એ આવે છ ેકે  બળ જાલતઓ પ ષ્ટ થાર્ છ,ે ઓછી 
 બળ લનબાળ બને છ ેને લનબાળ નાશ પામે છ.ે જ ેજાલતઓ જીવે છ,ે 
તેમને પણ જીવન ુંરામ તો ચાિ  રાખવો જ પડ ે છ.ે પકરણામે 
 બળ લનબાળ જાલતઓના વુંશવેિામાું ફેર પડ ે છ,ે  બળ લનબાળ 
ક ટ મ્બોના િગ્નથી થતાું  ુંતાનમાું લવલવધતા આવે છ.ે આમ એક જ 
જાલતનાું પ્રાણીઓમાુંથી અનેક ક ળનાું અને તેમાુંથી અનેક ક ટ ુંબનાું 
પ્રાણી ઉત્પન્ન થાર્ છ.ે આવી રીતે એકમાુંથી અનેક પ્રકારનાું પ્રાણી 
થાર્ છ.ે 
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ઉપર કહી આત્મરક્ષણના જીવન ુંરામની કથા. હવે કહીએ 
વુંશવધાનના જીવન ુંરામની કથા. લવકા ક્રમે વનસ્પલતની પેઠ ે
પ્રાણીઓમાું પણ જનકજનેતાના દેહ જ દા પડ્યા એ વાત પાછળ 
આપણે જોઈ ગર્ા છીએ. એમ જ દા પડિેા દેહવાળાું પ્રાણીમાું નર 
અને નારી બન્ન,ે વુંશવધનને પ્રેરણાબળ,ે  ુંર્ોગ કરવા પ્રેરાર્ એ 
છકે સ્વાભાલવક વાત છ.ે પ્રાણીમાત્રમાું આ પ્રકાર  વાદા ચાિી રહ્યો 
છ.ે આથી પશ પુંખીનાું નરનારી િગ્નને માટ ેએક બીજાને આકષાવા 
િાગ્ર્ાું, એક બીજાન ું  ુંવનન કરવા િાગ્ર્ાું. નારીને આકષાવા, 
િોભાવવા નર ફાુંકડો બની હીંડવા િાગ્ર્ો, રૂપાળો દેખાવાનો ડૉળ 
કરવા િાગ્ર્ો. એની  તત વા ના પ્રમાણે એનાું અુંગ ખીિતાું 
ચાલ્ર્ાું, અને કદનપ્રલતકદન એ   ુંદર થતો ચાલ્ર્ો. પણ એમ એ કોઈ 
નારી  ાથે લનરાુંતે  ુંર્ોગ કરી શકતો નકહ. એની જાલતના બીજા 
અનેક નર એના હરીફ હતા, એ એને લનરાત ે ુંર્ોગ કરવા દે એવા 
હતા નકહ. આથી એક જ નારી માટ ે અનેક નર સ્પધાા કરતા, 
તકરાર કરતા, મારામારી કરતા. ર્ દ્ધમાું અન્ત ેજ ેલવજર્ી લનવડ ેત ે
પેિી નારી  ાથે  ુંર્ોગ કરી શકતો. હારેિા માર્ાા જતા, અગર 
જીવતા તો તેન ે ારી નારી મળતી નકહ. આ  ુંવનનને કારણે નર 
ફાુંકડો, રૂપાળો બન્ર્ો; વળી કોકકિ (કોર્િ) જવેા કોઈ નર   ુંદર 
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ગાતા પણ થર્ા; મોર ટૌકા કરતો થર્ો, એના વગાના કિાપી 
પક્ષીનર નાચતા પણ થર્ા. ર્ દ્ધને પકરણામે શરીરે નર બળવાન પણ 
બન્ર્ો. 

બીજી બાજ એ નારી પણ કુંઈ નવરી નહોતી બે ી રહી. 
એનામાું પણ વુંશવધાનની અને તેને િીધે  ુંર્ોગવા નાની પ્રેરણા 
સ્વાભાલવક જ હતી. એ વા ના પૂરી કરવાને એણે નર કરતાું જ દો 
જ માગા શોધ્ર્ો. ઝાડની ડાળીએ બે ીને ગાવા માુંડ્ય ું ને પોતાનાું 
અુંગ   ુંદર રીતે મરોડવા માુંડ્યાું. પોતાનાું   ુંદર ગાનથી, અુંગની 
  ુંદર ભાવભુંગીથી, અને નૃત્ર્થી એણે નરને આકષાવાના ને 
િોભાવવાના લવલવધ પ્રર્ત્ન કર્ાા ને એમાું એ  ફળ પણ થઈ. નર 
આકષાાર્ો, અનકે નર આકષાાર્ા. તે બધા તે એક નારી માટ ેસ્પધાા 
ને ર્ દ્ધ કરવા િાગ્ર્ા. નારી તો એ ર્ દ્ધ જ એ ને તાનમાું આવી 
પોતાન ું ગાન ને નૃત્ર્ ચિાવ્રે્ જાર્. નરને એથી વધારે જો  આવે ને 
વધારે જોમથી ર્ દ્ધ કરે. અન્તે જ ેનર બધાને હરાવીને લવજર્ી થાર્, 
તે જ તે નારી પા ે જઈ શકે. િગ્નમાું પ રુષ ગલતશીિ છ,ે સ્ત્રી 
ન્સ્થલતશીિ છ.ે એ તો બેઠી બેઠી સ્વર્ુંવર રચે છ.ે જીતેિા નરનો 
નારી સ્વીકાર કરી િે ને તનેી  ાથે  ુંર્ોગ કરે.  ીતાએ અને 
દ્રૌપદીએ એમ જ કરેિ ું ને? ‘પરણ્ર્ો તે મારો બાવનવીર જો’ એમ 
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સ્ત્રીઓ આજ ે પણ ગાર્ છ,ે તેમ બહ  પ્રાચીન કાળથી નારી 
બાવનવીરને જ પ ન્દ કરે છ.ે પણ જ ેનારીમાું નરને આકષાવા જવેા 
ગાનની ને નૃત્ર્ની કળા ના હોર્ તેની પા ે કોઈ ના જાર્, અથવા જાર્ 
તો જ દ્ધમાું હારીને જ ેજીવતો રહ્યો હોર્ તે જ. 

હવે આ બધાન ું પકરણામ જોઈએ. ફાુંકડો અને બળવાન નર 
  ુંદર ગાનની અને નૃત્ર્ની કળામાું લનપ ણ નારી  ાથે  ુંર્ોગ કરી 
શકે; અને તેમની  ુંતલત પણ આન વુંલશક  ુંસ્કારને બળે તેવી જ 
થાર્. તેમના પ ત્રમાું રૂ૫ અને બળ ઊતરે, કારણ કે લપતાનો વાર ો 
પ ત્રમાું વધારે ઊતરે છ.ે તેમની પ ત્રીમાું ગાન, નૃત્ર્ વગેરે   ુંદર 
કિાઓ ઊતરે, કારણ કે માતાનો વાર ો પ ત્રીમાું વધારે ઊતરે છ.ે 
આ જ કારણે મોરને કિાપ, બકરાને દાિી, લ ુંહને ઇર્ાળ, કૂકડા 
વગેરેને માુંજર, હાથીને દુંતશૂળ,  ાબરને લશુંગ, મન ષ્ર્ને દાિીમૂછ 
અને બીજાું અનેક પ્રાણીઓના નરમાું એવી રૂપ ામરીનો અને 
નારીમાું ગાન, નૃત્ર્ વગેરે  ૌંદર્ા ામરીનો ધીરે ધીરે લવકા  થર્ો 
છ.ે નર નારીને તેની રૂપબળની  ામરીથી   ુંદર અને આકષાક િાગે 
છ,ે નારી નરને તેની  ૌન્દર્ા ામરીથી   ુંદર અને આકષાક િાગે છ.ે 
એમ નર નારીને તેમ જ નારી નરને   ુંદર ને આકષાક િાગે છ.ે પણ 
તમે પૂછશો કે ખરી રીતે બેમાુંથી   ુંદર કોણ? એનો લનણાર્ કરવાને 
ન તો નર કે ન તો નારી એવો તટસ્થ ન્ર્ાર્ાધીશ મળે તો જાણીએ, 
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પણ એવો ન્ર્ાર્ાધીશ િાવવો ક્ર્ાુંથી? બાકી આ તત્ત્વજ્ઞાનનો 
અભ્ર્ા  કર્ાા પછી આપણને િાગવ ું તો જોઈએ જ કે વુંશવધાનની 
પ્રેરણાએ લવક િેા આકષાણને–સ્નેહને–બળે એકબીજાને   ુંદર િાગ ે
છ.ે બાકી તો એ બન્ન ેતાત્ત્લવક લવકા નાું જ પકરણામ છ,ે એટિ ે
બન્ને   ુંદર છ ેઅથવા તો એકેર્   ુંદર નથી. છતાુંર્ે માનવનારીને 
કોણ જાણે પોતાનાું  ૌન્દર્ામાું એવી તે શી ઊણપ િાગતી હશે કે 
પોતાની કૃલત્રમ રૂપ ામરી વધારે્ જાર્ છ?ે પ રુષે માથેથી વાળ 
ઉતાર્ાા, ત્ર્ારે સ્ત્રીએ માથે વાળ વધારી એની વેણી ગૂુંથવા માુંડી! 
િૂગડિેિે ને આભૂષણે – એ બાહ્ય રૂપ ામરીએ પોતાને શણગારવા 
માુંડી! બીજી બાજ થી વળી પ રુષે સ્ત્રીની હરીફાઈમાું હવે માથે 
બાબરી રાખીને તેમાું  ેંથી પાડવા માુંડી છ,ે દાિીમૂછ ઉતારવા 
માુંડ્યાું છ.ે   ુંદર દેખાવા માટ ે માનવજાલતનાું નરનારીએ ઠીક 
હરીફાઈ કરવા માુંડી છ!ે અને હવે તે સ્ત્રીઓએ અખાડામાું 
ક રતથી શરીર કશીને બળમાું પણ પ રુષોની હરીફાઈ કરવી શરૂ 
કરી દીધી છ.ે  

પણ જ ેનર રૂપમાું ને બળમાું હીણો હોર્, તેને કોઈ નારી મળે 
નકહ ને મળે તો પોતાનાું જવેી છુંડારે્િી જ મળે. નારીમાું પણ   ુંદર 
હોર્, તે જ રૂપેબળે ગ ણવાન નરને પામે; બાકી ભોટ નારીને નમાિા 
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જ પ રુષ મળે. આમ બળવાન અને   ુંદર નરનારીમાું વુંશવધાનની 
ર્ોગ્ર્તા વધારે હોવાથી તેનો વુંશવેિો ખૂબ વધે અને બળવાન તથા 
  ુંદર થાર્. ભોટ અને નમાિાું નરનારીની ર્ોગ્ર્તા ઓછી, એટિે 
એમનો વુંશવેિો પરાણે ચાિે ને ચાિે તેમાુંર્ કશો માિ નકહ! છકે 
જ ક રૂપ અને બળહીન નરનારીમાું તો વુંશવધાનની ર્ોગ્ર્તા છકે જ 
નકહ, એટિે એ તો ધરતીના પડ ઉપરથી ઊખડી જ જાર્. વળી 
અનેક પ્રાણીઓમાું અને વનસ્પલતમાું પણ એમ બને છ ે કે પ રુષ 
િગ્નકાર્ા કરીને ચાલ્ર્ો જાર્ છ,ે મરી જાર્ છ;ે સ્ત્રી બચ્ચાું ઉછરેવા 
જીવતી રહે છ.ે માનવીમાું પણ સ્ત્રીઓ વધારે જીવે છ.ે કરોલળર્ાને 
અને વીંછીને તો િગ્નકાર્ા થઈ રહ્યા પછી તેની માદા જ મારી નાખે 
છ.ે  

આમ આત્મરક્ષણના અને વુંશવધાનના પ્રર્ત્નથી  ૌ પ્રાણીઓ 
પોતપોતાનાું  ુંસ્કારબળોએ કરીને જ દે જ દ ે માગે લવકા  પામ્ર્ાું, 
પછી તેમાુંથી જ દાું જ દાું ક ળ અને તેમાુંથી વળી જ દાું જ દાું ક ટ ુંબ 
ઉત્પન્ન થર્ાું. જમે એક ભાષામાુંથી ધીરે ધીરે અનેક ભાષાઓ થાર્ 
છ,ે એમ જ આ પ્રકાર બનેિો. ચૌદમા પુંદરમા  ૈકામાું રાજસ્થાની 
ભાષા આખા ગ જરાતમાું અને મારવાડમાું બોિાતી હતી, તે જ દા 
પ્રદેશોના જ દા  ુંસ્કારોને બળે પકરવતાન પામીને ગ જરાતમાું 
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ગ જરાતી ભાષા થઈ અને મારવાડમાું મારવાડી થઈ. નરલ ુંહ 
મહેતાનાું ને મીરાુંબાઈનાું ભજનો આપણને આજ ેજ ેસ્વરૂપમાું મળે 
છ ે તે સ્વરૂપમાું મૂળે તે નહોતાું િખાર્ાું; પણ ઘ ાઈને િી ા થઈ 
ગર્ેિા રૂલપર્ાની પેઠ ેએ ભજનો પણ િોકમ ખે ઘ ાઈને િી ાું થઈ 
ગર્ાું છ.ે ખૂણેખાુંચરે પડી રહેવાથી મૂળ રૂપમાું મળી આવતા 
રૂલપર્ાની પેઠ ે િોકમ ખે ન ચિિેાું પદ્મનાભના ‘કાન્હડદે પ્રબન્ધ' 
જવેાું કાવ્ર્ોની  રખામણી કરવાથી એ સ્પષ્ટ રીતે લ દ્ધ થાર્ છ.ે 
વનસ્પલત અને પ્રાણી પણ જ દ ેજ દે  ુંસ્કારબળે ઘ ાઈને અન કૂળ 
રૂપ ધારણ કરતાું ચાિે છ,ે એમ ઊંડો અભ્ર્ા  ને લવચાર કરતાું 
 મજાર્ છ.ે 

આ કેમ બને છ ેતે પણ જોઈએ.  ુંસ્કૃત ભાષામાું वद्व શબ્દ છ.ે 

આપણા ગ જરાતીના મ ખમાું પે તાું તેમાુંનો द् ઘ ાઈ ગર્ો, બાકીનો 

ि् રહ્યો ને તેનો िे થર્ો. પ રલવર્ાના મ ખમાું પે તાું તેમાુંનો ि ઘ ાઈ 

ગર્ો, બાકીનો द् રહ્યો ને તેનો दो થર્ો. પન્િમમાું व ्લવકા  પામ્ર્ો, 
પૂવામાું द् લવકા  પામ્ર્ો. એમ મૂળે એક રીંછ ધ્ર વ પ્રદેશમાું શ્વેત 

બન્ર્ ું. લવષ વવૃિ પ્રદેશમાું શ્ર્ામ બન્ર્ ું. વળી ગ જરાતમાું वद्व થી છ ેिे 

તથા दिे બનીને. તેમ જ પૂવામાું પણ दो તથા बारह બનીન,ે અન ે

વળી તેમ જ ઈંગ્િૅન્ડમાું પણ Biped (લિપદ) તથા Door (િાર) 
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બનીને જ દે જ દે  ુંસ્કારબળે એક જ પ્રદેશમાું બને્ન માગે લવકા  
થર્ો. એમ એક જ પ્રદેશમાું એક પ્રાણીમાુંથી લશર્ાળ ને કૂતરુું  બન્ર્ ું. 
વળી Doubt ( ુંશર્) શબ્દના ઉચ્ચારમાુંથી b ખરી પડ્યો છ,ે છતાું 
શબ્દનો ઇલતહા   ાચવવા જોડણીમાું વળગી રહ્યો છ,ે પ રુષના 
સ્તનની પેઠ.ે  

બીજ ું ઉદાહરણ :  ુંસ્કૃત ભાષામાું ज्ञा ધાત  છ.ે એ ज्ञाમાુંથી 

(ज + ञ + आ) ज ्ખરી પડી એક બાજ એ ‘જાણવ ું’ ધાત  થર્ો, 

ત્ર્ારે વળી ज् ખરી પડી ञ् ને न् થઈને બીજી બાજ એ ‘નાણવ ું’ 

ધાત  થર્ો. આમ એક ધાત  લવકા  પામીને બે રૂપ પામ્ર્ો અને વળી 
તેના અથામાું પણ ફેર થર્ો. વળી પ્રાગ્વૈકદક–વૈકદક પહેિાુંની–કોઈ 

ભાષાનો કોઈ ધાત  લવકા  પામીને  ુંસ્કૃતમાું ज्ञा રૂપે આવ્ર્ો, 

અુંરેજીમાું know રુપે ગર્ો. એ Knowના ઉચ્ચારમાુંથી વળી k ખરી 
પડ્યો છ,ે છતાું શબ્દનો ઇલતહા   ાચવવા જોડણીમાું વળગી રહ્યો 
છ.ે  

બરાબર આ જ રીતે પ્રાણીનાું જ ેઅુંગનો ખૂબ ઉપર્ોગ થર્ો ત ે
બળવાન થર્ ું, જનેો ઓછો ઉપર્ોગ થર્ો તે લશલથિ થર્ ું, અને જનેો 
ઉપર્ોગ લબિક િ બન્ધ થર્ો તેન ું પેિા અુંરેજી bની અને kની પેઠ ે
નામમાત્ર રહ્ય ું, પ્રાણીના લવકા નો ઇલતહા   ાચવવા પૂરત ું જ દેહ 
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ઉપર રહ્ય ું. અન્તે તો પેિા द् કે ब् ની પેઠ ેતેનો  મૂળો િોપ થર્ો. 

અને અુંગ આમ  બળ કે લનબાળ થતાું, વધતાું કે ખરતાું પ્રાણીઓના 
શરીરમાું તેને અન કૂળ લવકા  થતો ગર્ો. જ દા જ દા પ્રદેશમાું અને 
વળી એક ને એક પ્રદેશમાું પણ વ તા અમ ક એક પ્રકારના પ્રાણીન ું 
શરીર જ દે જ દે  ુંસ્કારબળે જ દે જ દે માગ ે લવકા  પામીને તેણે 
જ દાું જ દાું રૂપગ ણ ધારણ કર્ાા. આ રીતે કાળપ્રવાહ વહેતાું 

એકમાુંથી અનેક પ્રાણ થર્ાું. एकोऽहम् बहुस्याम् ।  

અુંગલવકા નાું પ્રમાણ તો હજીર્ે પ ષ્કળ છ.ે બતક, કૂકડો અને 
શાહમૃગ પૂવે આકાશમાું ઊડતાું ને ઝાડ ઉપર માળા બાુંધીને રહેતાું; 
પણ  ુંર્ોગોને િીધે તે જમીન ઉપર રહેવા િાગ્ર્ાું. આથી એમનાું 
બીજા અુંગ જમીન ઉપર રહેવાને  બળ થતાું ગર્ાું, તેમ તમે તેમની 
પાુંખો આકાશમાું ઉડવાને લનબાળ બનતી ગઈ. આજ ેકૂકડો થોડ ું જ 
ઊડી શકે છ;ે બતક અને શાહમૃગ તો છતી પાુંખોએ ઊડી જ 
શકતાું નથી, માત્ર ઉતાવળે દોડવા જ પોતાની પાુંખોને ફફડાવે છ.ે 
બતકને તરવાના અભ્ર્ા થી તેને આુંગળીઓ વચ્ચે હિ ેાું જવેા 
ચામડીના અન કૂળ પડદા થર્ા. લ ુંહ, વાઘ, કૂતરો, લબિાડી વગેરે 
કહું ક પ્રાણીઓને પોતાનાું લશકારને હણવા માટ ે નહોર છ;ે જ ે
પ્રાણીઓ અન્નાહારી થર્ાું, તનેા નહોરનો તેવો ઉપર્ોગ ન થતાું 
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તેની ખરી બની; પણ ઝાડ ઉપર ડાળી પકડવામાું તેને ઉપર્ોગ 
થર્ાથી વાનરને આુંગળીએ નખ થર્ા, છતાું ર્ દ્ધ કરતાું તેના નખ 
કુંઈક બળવાન તો રહ્યા જ. હલથર્ારનો ઉપર્ોગ શીખર્ાથી 
માણ ના નખ છકે લનબાળ બન્ર્ા, આજ ે તો આુંગળીના છડેાન ું 
રક્ષણ કરે છ ેકે શરીર ઉપર વિૂરે છ.ે એટિોર્ એનો ઉપર્ોગ નકહ 
રહેશે, ત્ર્ારે ચાલ્ર્ા જશે. કૂતરાના શરીર ઉપર પાણી છુંટાર્ ત્ર્ારે 
આખ ું શરીર ફફડાવી એ પાણી ઉડાડી દે છ,ે એવી એનામાું શરીર 
ફફડાવવાની શન્ક્ત છ.ે ગાર્–ભેં  પોતાનાું િાુંબા પૂુંછડાથી એ 
પાણી કાિી નાખી શકે છ,ે તથેી શરીર ફફડાવવાની તેની શન્ક્ત 
કુંઈક ઓછી થઈ છ.ે માણ  તો પોતાનો હાથ ફેરવીને બધ ું પાણી 
િૂછી નાખે છ,ે એટિે એની એ શન્ક્ત  મૂળી નાશ પામી છ;ે અને 
છતાુંર્ કોઈ કોઈ માણ  હજીરે્ પોતાન ું શરીર ફફડાવી શકે છ.ે 
કાગડો, કાુંચડો વગેરે જોવા માટ ેઆુંખની કીકી ફેરવી શકતાું નથી, 
તેથી તેમને આખ ું માથ ું ફેરવવ ું પડ ેછ.ે જ ેપશ ઓ માથ ું બહ  ફેરવી 
શકતાું નથી, ત ે ાુંભળવાને માટ–ેઅવાજ પકડવાને માટ–ેકાન ફેરવે 
છ.ે માણ  આખ ું માથ ું ફેરવે છ,ે એટિે એણ ેકાન ફેરવવાની શન્ક્ત 
ખોઈ, કાન નાના થર્ા; અને છતાુંર્ે બીજાું પશ ના િાુંબા કાનની 
અણી માણ ના કાનમાું ઊતરી આવી, કાનની ધાર ઉપર હાથ 
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ફેરવશો તો ઉપરની બાજ એ કુંઈક ટકેરો જણાશે. એ ટકેરો તે 
પશ ના કાનની અણીનો અવશેષ છ.ે પ રુષના સ્તન પણ એવ ું 
અવલશષ્ટ અુંગ છ.ે 

હવે જોઈ શકાશે કે પ્રાણીઓ આત્મરક્ષણને વુંશવધાનને માટ ે
ર્ોગ્ર્તા મેળવવા જ ેપ્રર્ા  અને  ુંરામ કરે છ,ે તેને પકરણામે તેનાું 
અુંગોમાું અનેક પ્રકારના લવકા  થાર્ છ.ે જ દી જ દી જાતનાું પ્રાણી 
લશકાર મેળવવા માટ ેજ દી જ દી જાતના પ્રર્ા  કરે છ.ે ઉગાણ્ડાનો 
એક  ાપ લશકારની આુંખમાું એક પ્રકારના લવષની લપચકારી મારી 
તેને આુંઘળો કરી પકડી િે છ.ે અમેકરકાનો એક  ાપ (Rattling 
Snake) પૂુંછડી ફફડાવી એવી ભર્ુંકર ડાખિી વગાડ ેછ ેકે લશકાર 
ગભરાઈ જાર્ છ ે ને પકડાઈ જાર્ છ.ે આમ જ દા જ દા પ્રકારનાું 
 ુંસ્કારબળે પ્રાણીનાું અુંગ જ દી જ દી રીત ેલવક ે છ.ે લબિાડીની ને 
વુંદાની મૂછોના વાળમાું સ્પશાશન્ક્ત લવકા  પામી છ.ે નાકમાું ને 
કાનમાું એમ ધીરે ધીરે  ૂઘવાની ને  ાુંભળવાની શન્ક્ત લવક ી છ.ે 
હજીર્ે દાુંતમાું  ાુંભળવાની શન્ક્ત છ.ે વાું નો એક છડેો દાુંતન ે
અડાડો, એને બીજ ેછડે ેઅડાડીને નાન ું ઘકડર્ાળ મૂકો; કાન બન્ધ 
કરશો તોર્ ઘકડર્ાળના ટકોરા દાુંત મારફત  ાુંભળી શકશો. 
પ્રકાશને પ્રથમ આખ ું શરીર  મજત ું, અન ભવત ું, જમે વનસ્પલત 
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હજી અન ભવે છ ે તેમ. પછી ધીરે ધીરે જ ે એક લબુંદ માું તે 
અન ભવવાની શન્ક્ત એકઠી થઈ ને ધીરે ધીરે ખીિી તે આુંખ બની. 
લબિાડી વગેરે લશકારી પ્રાણીઓની આુંખો અુંધારામાું જોવાને ટવેાઈ 
ગઈ અને તેને અન કૂળ તેની કીકી કુંઈક િુંબગોળ બની. માણ ની 
આુંખ અજવાળામાું જોવાને ટવેાઈ અને તેની કીકી ગોળ બની. 
અજવાળામાુંથી માણ  એકદમ અુંધારામાું જાર્ ત્ર્ારે તે અુંજાઈ 
જાર્; અને તેની કીકી  ુંકોચાઈ કુંઈક િુંબગોળ થાર્ ત્ર્ારે જ જોઈ 
શકે. તેવી જ કીકીએ તે એકદમ અજવાળામાું આવે તો પાછો 
અુંજાઈ જાર્; જ્ર્ારે તેની કીકી લવસ્તરી પાછી ગોળ થાર્ ત્ર્ારે જ 
તે બરાબર જોઈ શકે. બધાું પશ ને ચાર પગ હોર્ છ,ે પણ તેમાું 
આગિા બે પગનો ઉપર્ોગ લવશેષ રૂપે એ બધાું કરે છ.ે બેશક 
ગધેડા જવેાું કોઈ કોઈ પશ  પાછિા પગનો ઉપર્ોગ કરે છ ેખરાું! 
પણ ઘણાુંખરાું પશ  તો આગિા જ પગનો ઉપર્ોગ કરે છ.ે અનેક 
પશ ઓ એ આગિા પગ વડ ે કુંઈ અનેક કામ કરે છ,ે તે વડ ે કુંઈ 
અનેક વસ્ત ઓ પણ પકડ ેછ.ે એમ લવકા  પામતાું પામતાું એ બે 
આગિા પગ વાનરને ને માનવીના હાથ બન્ર્ા, પક્ષીઓની પાુંખ 
બન્ર્ા. હજીર્ ે  મળી વગેરે પુંખીઓની દરેક પાુંખને પાુંચ પાુંચ 
આુંગળીનાું લનશાન રહી ગર્ેિાું દેખાર્ છ.ે કોઈ પ્રાણીન ું નાક વધીને તે 

હાથી થર્ો, કોઈની ડોક વધીને તે ઊંટ થર્ ું.  
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આ  વા પ્રકારના  ુંસ્કારબળે અને જીવનર્ોગ્ર્તાને પ્રર્ા ે 
પ્રાણીમાું લવકા  થઈ ભેદ પડતા ગર્ા અન ે તેથી જ દે જ દે માગે 
લવકા  પામી જ દા જ દા પ્રકારનાું પ્રાણી ઉત્પન્ન થતાું ગર્ાું. કુંઈ 

િાખો ને કરડો વષે પક્ષીજાલત,  પાજાલત (सृप  રવ ું ઉપરથી 

 રનાર, પેટ ેચાિનાર પ્રાણી) વગેરે કરોડવાળાું પ્રાણી ઉત્પન્ન થર્ાું. 
પછી કુંઈ િાખો ને કરોડો વષે એ પ્રાણીઓમાુંથી લવકા  પામીને 
પશ  અને માનવી વગેરે પાર્ોધર (સ્તનવાળાું) પ્રાણી (mammals) 
ઉત્પન્ન થર્ાું.  

વનસ્પલતની પેઠ ે પ્રાણીમાું પણ ક ટ ુંબ, ક ળ અને જાલત વગેરે 
ભાગલવભાગ છ,ે બધાું  રખાું પ્રાણી એક જ ક ટ ુંબનાું પ્રાણીમાુંથી, 
બધાું  રખાું ક ટ ુંબનાું પ્રાણી એક જ ક ળનાું પ્રાણીમાુંથી અને બધાું 
 રખાું ક ળનાું પ્રાણી એક જ જાલતનાું પ્રાણીમાુંથી એમ લવકા  
પામીને ઉત્પન્ન થર્ાું છ.ે લવકા  પામીને એક જ પ્રાણીમાુંથી કાગડો, 

કોર્િ, કોકડીઓ (कोवकल + आया = कोवकलाया) ક માર, વગેરે 

પુંખીઓ ઉત્પન્ન થાર્; એક જ પ્રાણીમાુંથી ગરોળી, કાચુંડો, ઘો, 
મગર વગેરે ઉત્પન્ન થાર્; એક જ પ્રાણીમાુંથી અનેક પ્રકારના  પા 
ઉત્પન્ન થાર્; એક જ પ્રાણીમાુંથી બળદ, રોઝ, વગેરે ઉત્પન્ન થાર્; 
એક જ પ્રાણીમાુંથી કૂતરો, લશર્ાળ, િોંકડી, વરુ વગેરે ઉત્પન્ન થાર્; 
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એક જ પ્રાણીમાુંથી વાઘ અને તેની માશી લબિાડી ઉત્પન્ન થાર્; 
અને અન્તે એક જ પ્રાણીમાુંથી વાનર અને માનવી ઉત્પન્ન થાર્; 
એમાું ત્ર્ારે શ ું તમને કુંઈ આિર્ા જવે ું િાગે છ?ે મૂળે એક જ 
પ્રકારનાું પ્રાણીમાુંથી પશ પક્ષીની આટિી બધી જાલતઓ લવકા  
પામીને ઉત્પન્ન થાર્ એમાું ત્ર્ારે શ ું તમને કુંઈ આિર્ા જવે ું િાગ ે
છ?ે અને ત્ર્ારે વળી એવી પ્રતીલત તમને નથી થતી કે  ૃન્ષ્ટના 
આકદમાું કોઈ ઈશ્વરે કે એવી કોઈ ચમત્કાકરક શન્ક્તઓ  ાથ ે
િાગ્ર્ાું. આ ચોરાશી િાખ ર્ોલન પ્રાણી નથી જ રચ્ર્ાું; પણ એક જ 
પ્રકારની વનસ્પલતમાુંથી થોડાક પ્રકારની પ્રાણીની જાલતઓ ઉત્પન્ન 
થરે્િી અને તેમાુંથી જ દે જ દે માગે લવકા  પામતાું પામતાું એકે એકે 
આ બધાું લવલવધ પ્રાણી ઉત્પન્ન થર્ાું છ ેઅને હજીર્ે એ ક્રમે લવકા  
પામીને પ્રાણીની નવી નવી જાલતઓ ઉત્પન્ન થર્ા જ કરે છ?ે પૃથ્વી 
જીવતી રહેશ,ે ત્ર્ાું   ધી એ લવકા ક્રમ ચાલ્ર્ા જ જશે.  

 ાથે  ાથે જ ર્ાદ રાખવાન ું કે જ ેજાલતઓ જીવનર્ોગ્ર્તાથી 
ભ્રષ્ટ થઈ ગઈ, તે કાળક્રમે નાશ પણ પામતી ગઈ. મૅમથ 
(Mammoth) વગેરે મહાપ્રચુંડ જાલતઓ આમ નાશ પામી ગઈ છ.ે 
એટિે  ૃન્ષ્ટના આકદમાું  ૌ જાતનાું વનસ્પલત અન ે પ્રાણી 
ર્ોજનાપૂવાક કોઈએ રચ્ર્ાું છ ેઅને તે  ૌ લવનાલવકાર  ૃન્ષ્ટના અન્ત 
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  ધી ટકવાનાું છ,ે એમ માનવ ું એ ત ેમાત્ર ભ્રમ જ છ.ે આમ ત્ર્ારે 
લવશ્વ એ કાર્ા નથી, પણ ઘટના છ,ે એટિે તેને માટ ેલનલમિકારણની–
ઈશ્વરની–જરૂર નથી.  

આ સ્થળે એક વાત કહી દેવા જવેી િાગે છ.ે જ દાું જ દાું 
ક ટ ુંબની વનસ્પલતના કે પ્રાણીઓના  ુંર્ોગથી  ુંકર ુંતાન (Hybrid) 
થાર્, પણ તેનો વુંશવેિો ચાિે કે ન પણ ચાિ;ે પરન્ત  તેથી દૂરનાું, 
એટિે જ દાું જ દાું ક ળની વનસ્પલતના કે પ્રાણીઓના  ુંર્ોગથી 
 ુંકર ુંતાન થાર્, તોર્ તેનો વુંશવેિો ઘણું કરીને ન ચાિે; વખતે ત ે
 ુંતાન લનવુંશ જાર્. એક જ જાલતનાું આુંબા વગેરે કિમ કરેિાું 
અનેક ઝાડનો વુંશવેિો વધે છ.ે અમેકરકામાું બટાટાના (Potato) છોડ 
 ાથે ટમાટાના (Tomato) છોડની કિમ કરવાનો– ુંકરિગ્ન 
કરવાનો–પ્રર્ોગ કર્ો છ.ે તે િગ્નથી બન્નેનો સ્વાદ િઈને જન્મેિા 
ફળને પોમેટો (Pomato) એવ ું  ુંકરનામ પણ આપર્ ું છ;ે પણ એ 
પામેટોનો વુંશ વધશે કે નકહ તે નક્કી નથી થર્ ું. દલક્ષણ અમેકરકાના 
લચિી દેશમાું ઘેટાું  ાથે બકરાુંન ું  ુંકરિગ્ન કરવાનો પ્રર્ોગ  ફળ 
થર્ો છ,ે તેની  ુંકરપ્રજાનો વુંશ વધે છ.ે ઘોડાને ગધેડીના  ુંર્ોગથી 
 ુંકર ુંતાન થાર્ છ,ે પણ એ ખચ્ચર તો લનવુંશ જ જાર્ છ.ે આર્ા 
અને  ીદીના  ુંર્ોગથી વુંશવેિો ચાિે, અમેકરકાના ગોરા પ રૂષના 
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 ીદી નારી  ાથેના  ુંર્ોગથી પેદા થએિા મ િાટો (Mulatto)નો 
વુંશ વધે છ,ે એ પ્રલ દ્ધ ઉદાહરણ છ.ે પણ માનવી અને વાનરના 
 ુંર્ોગથી  ુંતાન થાર્, તોર્ તે લનવુંશ જ જાર્. આમ લવશ્વના 
લવકા ક્રમમાું આવા  ુંર્ોગની કુંઈ અ ર થાર્ કે નકહ, એટિે કે 
તેથી કોઈ નવીન જાલત વધે કે નકહ તે હજી શુંકાસ્પદ છ.ે 

વળી એક શુંકા ઉત્પન્ન થશે કે જો જગતની શરૂઆતમાું આવા 
જીવ વનસ્પલતમાુંથી પોતાની મેળે લવકા ક્રમે ઉત્પન્ન થાર્ છ,ે ત્ર્ારે 
આજ ે પણ થાર્ કે નકહ? અનેક જ ુંત શાસ્ત્રીઓ માને છ ે કે તેવા 
અન કૂળ  ુંર્ોગો મળતાું ઉત્પન્ન થવા જ જોઈએ અને થાર્ છ ેજ; 
પણ કેટિાક િોક જ ેએમ માને છ ેકે છાણમાુંથી વીંછી ઉત્પન્ન થાર્ 
છ,ે તે વાત  ાવ ખોટી છ.ે એમાું લવકા ક્રમ છ ે જ નકહ. બેશક 
વીંછીના જીવનને છાણ અન કૂળ હોર્ તો તેમાું તેનાું બચ્ચાું વધી જાર્ 
એ બનવા જવે ું છ,ે  

અન્તે તમને એક પ્રશ્ન થશે કે ત્ર્ારે તો બીજા રહો ઉપર પણ 
આવે જ લવકા ક્રમે પૃથ્વી ઉપરના જવેાું જ વનસ્પલત, પ્રાણી અન ે
માનવી હશે? ના, એ નક્કી ન કહેવાર્. બીજા રહો ઉપર ત્ર્ાુંના 
અન કૂળ  ુંર્ોગોને અન  રતો લવકા  થર્ો હશે અને તેને અન  રતાું 
વનસ્પલત, પ્રાણી અને માનવી હશે. આપણી પૃથ્વી ઉપર જ  વે 
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દેશમાું  રખાું નથી હોતાું, જ દા  ુંર્ોગોને અન  રતાું જ દાું જ દાું 
હોર્ છ,ે તો બીજા રહ ઉપર પણ તેમ જ હોર્. ચુંદ્ર ઉપર પણ પૂવે 
ગમે તેવાું હશે, પણ આજ ેતો એ ઠુંડો પડી ગર્ાથી  વે નાશ પામી 
ગર્ાું છ.ે એ પણ એક પ્રકારનો લવકા ક્રમ છ.ે 
  

● 
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અધ્ર્ાર્ – ૭ 

માનવ અવતાર–દેહ અને આત્મા 
 માવેશ 

જ ે તત્ત્વમાુંથી આકાશ, વાર્ , અન્ગ્ન, જળ, પૃથ્વી અને બીજા 
તારા મૂહ ઉદ્ગ્ભવ્ર્ા છ,ે તેમાુંથી જ લવકા ક્રમે  વા જાલતની ઔષલધ 
અને પ્રાણીમાત્ર ઉદ્ગ્ભવ્ર્ાું છ ેએ દેખાડવા આ જ ેટૂુંકી રૂપરેખા દોરી 
બતાવી, તે ઉપરથી એ વાત સ્પષ્ટ નકહ તો ઝાુંખે રૂપે પણ  મજાઈ 
હશે. એનો ઇલતહા  એટિો  ૂક્ષ્મ અને લવસ્તારવાળો છ ે કે એ 
લવષર્માું લવલવધ શાસ્ત્રોનો અભ્ર્ા  કર્ાા લવના તે બરાબર સ્પષ્ટ 
કરી શકાર્ એમ નથી. ધીરે ધીરે લવકા ક્રમે એક જ વનસ્પલતમાુંથી 
ઊતરતે ઊતરતે પ્રાણીન ું અને તેમાુંથી માનવીન ું અવતરણ કેમ થર્ ું 
તે દેખાડવાને ડાલવાને ‘માનવીન ું અવતરણ’ (Descent of Man) 
નામે મોટ ું પ સ્તક િખર્ ું છ.ે અને વળી હેકિે ‘માનવલવકા ’ 
(Evolution of Man) નામે પ સ્તક િખર્ ું છ.ે પણ એટિા બધા 
લવસ્તારમાું ઊતરવાનો આ અલ્પ પ્રર્ા નો હેત  નથી, આ તો એ 
શાસ્ત્રોનો અભ્ર્ા  કરવાન ું  ૂચન માત્ર છ.ે 

કહન્દ ઓમાું ઈશ્વરના અવતાર મનાર્ છ,ે તેન ું લનરાકરણ પુંકડત 
મલણભાઈ નભ ભાઈ લિવેદીએ આ લવકા ક્રમને આધારે કરેિ ું છ,ે જો 
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કે એ અવતારવાદ ર્ોજનારને લબચારાને તો એની કલ્પનાર્ નકહ 
હોર્! એ લવિાન પુંકડત પોતાના ‘લ દ્ધાન્ત ાર’ નામે પ સ્તક્માું 
જણાવે છ,ે ઈશ્વરનો પ્રથમ મચ્છ અવતાર થર્ો, એટિે કે પૃથ્વી 
ઉપર પ્રથમ જળચર પ્રાણી થર્ાું. પછી કચ્છ અવતાર થર્ો, એટિે કે 
કાચબા વગેરે જળચર–સ્થળચર પ્રાણી ઉત્પન્ન થર્ાું. પછી વરાહ 
અવતાર થર્ો, એટિે કે પાણી પા ે રખડનાર પશ  થર્ાું. પછી 
નરલ ુંહ અવતાર થર્ો, એટિે કે અધો પશ  અને અધો માનવી એવો 
કકન્નર (કકુંલચત્ નર) ઉત્પન્ન થર્ો. પછી વામન અવતાર થર્ો, 
એટિે કે લવરૂ૫ માનવી ઉત્પન્ન થર્ો. અને પછી પરશ રામ, 
રામચન્દ્ર અને કૃષ્ણ અવતાર થર્ા, એટિે કે જ દી જ દી  ુંસ્કૃલતના 
માણ ો થર્ા. હવે કન્લ્ક અવતાર થઈને એથીર્ે ઊંચી કોટીનો 
માણ  થશે. એક જ ઈશ્વર આમ જ દા જ દા અવતાર િેતો હોવાથી 
આ બધાું પ્રાણીઓ એક જ તત્ત્વમાુંથી લવકા  પામ્ર્ાું, એવ ું 
અવતારવાદના આ િ ખા બચાવથી કુંઈ લ દ્ધ થઈ શકત ું નથી; હા, 
એટિ ું તો જરૂર લ દ્ધ થઈ શકે છ ે કે મલણભાઈ જવેા પુંકડતને આ 
લવકા મત માનવાન ું મન થાર્ છ ેખરુું , અને એથી પકરણામે કહન્દ  
ધમાશાસ્ત્રમાુંથી લવકા મતને ખેંચી કાિી અવતારવાદને લશલથિ 
બનાવી દે છ!ે 
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પણ આપણે તો ઇતર પશ માુંથી માનવીનો અવતાર કેવી રીત ે
આવ્ર્ો તેની ઝાુંખી રૂપરેખા પાછળ દોરી ગર્ા, અને અધૂરી રહેિી 
રેખા આગળ દોરવા પ્રર્ત્ન કરીશ ું.  

છલે્લા અધ્ર્ાર્ના અન્ત ભાગમાું જણાવ્ર્ ું છ ે કે કુંઈ િાખો ને 
કરોડો વષે કોઈ પર્ોધર પ્રાણીમાુંથી લવકા  પામીને એક બાજ એ 
વાનર અને બીજી બાજ એ કકન્નર અને પછી માનવ થર્ો, બરાબર 
ધ્ર્ાનથી અવિોકન કરીશ ું તો વાનર આપણો લપત્રાઈ ભાઈ છ ેએમ 
િાગ્ર્ા લવના નકહ રહે. ગોરીિા, ઉરાુંગ, ગીબન વગેરે અનેક 
વાનરને પૂુંછડી હોતી નથી. એ વાનરના ને માનવીના શરીરની 
ઘટના ખૂબ મળતી છ.ે માત્ર  ુંસ્કારબળે એ અુંગોમાું જ દા જ દા 
પ્રકારના લવકા  થર્ા છ.ે ગોરીિાન ું મગજ  વા શેરન ું હોર્ છ,ે 
માનવીન ું મગજ ત્રણ શેરન ું હોર્ છ.ે એ વાનર બે પગ ઉપર ઊભો 
રહી શકે છ,ે કુંઈક ચાિી પણ શકે છ;ે છતાું પોતાના જીવનનો 
વ્ર્વહાર તો મોટ ેભાગે ચાર પગે ચાિીને જ કરે છ.ે માણ  પોતાનો 
 વા વ્ર્વહાર બે પગે ચાિીને કરે છ.ે આ અભ્ર્ા થી એનાું અનેક 
અુંગ વાનરનાું અુંગથી જ દી રીતે જ લવકા  પામ્ર્ાું. એન ું શરીર 
ટટાર બન્ર્ ું, મોં  ીધ ું બન્ર્ ું, કપાળ  ીધ ું ને લવશાળ બન્ર્ ું. મોંની 
અુંદરનાું અુંગમાું પણ ફેરફાર થર્ો અને તેથી તેની જીભ અનેક 
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ઉચ્ચાર કરતી થઈ. આથી એની વાણી પણ અનેક રીતે સ્વચ્છ ને 
સ્પષ્ટ થઈ; અને વળી આમ જ જ દા જ દા માનવીના કુંઠ વગેરે 
મોંની અુંદરનાું અુંગોનાું બુંધારણમાું ફેર પડતાું તેમના અવાજમાું પણ 
ફેર પડતો ગર્ો. વાનરના પાછિા પગનાું તળીર્ાું હજી ઝાડની ડાળી 
પકડવા ર્ોગ્ર્ રહ્યાું છ.ે માનવીનાું તેવાું નથી રહ્યાું, ચાિવાના 
અભ્ર્ા થી  ીધાું ચપટ થઈ ગર્ાું છ,ે  ાથળો ને પગ બળવાન 
બન્ર્ાું છ.ે ઝાડ ઉપર ચિવાની ચપળતા માનવીએ જમીન ઉપર 
આવીને ગ માવી છ.ે 

બીજી એક વાત : આપણે ને વાનર િોહીની  ગાઈના લપત્રાઈ 
ભાઈ છીએ. લબિાડીના કે કૂતરાના િોહીમાું માણ ન ું િોહી ભેળવ્ર્ ું 
હોર્ તો તે કુંઈક વાદળાું જવે ું થઈ ઠરી જાર્ છ.ે બીજા કોઈ પ્રકારના 
વાનર  ાથે ભેળવતાું બહ  વાદળાું જવે ું થત ું નથી, બહ  ઠરી જત ું 
નથી; પણ ઉપર જણાવેિા ગોરીિા વગેરે વાનરોના િોહી  ાથ ે
માણ ન ું િોહી બરાબર મળી જાર્ છ.ે આ  ાલબત કરે છ ેકે બધા 
વાનર કુંઈક દૂરના અને ગોરીિા વગેરે વાનર તો આપણા છકે  ગા 
લપત્રાઈ ભાઈ છ.ે  

માનવદેહ ધીરે ધીરે લવકા  પામીને કોઈ પ્રાણીમાુંથી આવ્ર્ો છ,ે 
એન ું પ્રમાણ ગભામાુંથી પણ મળી આવે છ.ે માનવનારીમાું ગભા રહે 
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ત્ર્ારથી પૂરે મા ે બાળક અવતરે, ત્ર્ાું   ધીમાું તો મૂળ જાલતમાુંથી 
લવકા બળે જ ેજ ેપ્રાણીદેહમાું થઈને લવકા  પામતે પામતે માનવી 
બન્ર્ો તે તે પ્રાણીદેહ જ દે જ દે કાળે ધારણ કરતે કરતે બાળક પૂરે 
મા ે પૂરો માનવી થઈને અવતરે છ.ે ગભાની હથેળી ને પગનાું 
તળીર્ાું લ વાર્ આખા શરીર ઉપર વાનરની પેઠ ેવાળ હોર્ છ,ે છઠે્ઠ 
મા ે તે ખરી પડ ેછ.ે આમ નવ મા માું ગભા માનવવુંશના  મસ્ત 
પૂવાજોનો અથથી તે ઈલત   ધીનો ઇલતહા  કહે છ.ે 

એટિ ું જ નકહ પણ માનવબાળક અવતર્ાા પછી પણ થોડા કાળ 
  ધી વાનર બાળકની પેઠ ેમાતાને વળગી રહે છ.ે પ્રથમ ચાર પગે ને 
પછી બે પગે ચાિવા શીખે છ.ે થોડ ુંક મોટ ું થરે્િ ું બાળક આપણા 
હાથમાું આડી પકડી રાખેિી િાકડીને બે હાથે પકડી પોતાન ું આખ ું 
શરીર, વાનરની પેઠ,ે તોળી શકે છ.ે પછી જમે જમે તે મોટ ું થત ું 
જાર્ છ,ે તેમ તમે વાનર મટી માનવ બનત ું જાર્ છ.ે ર્ વાન થરે્ પૂરુું  
માણ  બની રહે છ.ે 

આ પૃથ્વી ઉપર એમ માનવનો અવતાર થર્ો. એનો પૂવા 
ઇલતહા  બહ  િાુંબો અને અટપટો છ,ે એ શાસ્ત્રન ું જ્ઞાન ધરાવનાર 
જ એની બધી વાતો જાણી શકે. આપણે તો ટૂુંકમાું એટિ ું જ જાણી 
િેવાન ું કે મૂળ કોઈ વનસ્પલતમાુંથી પ્રાણી અને પ્રાણીમાુંથી માનવી 
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અનેક ઋણાન બદ્ધ  ુંસ્કારબળે અનેક લવકા  પામતે પામતે ઉતરી 
આવ્ર્ો. અને હજીર્ે એ લવકા ક્રમે આગળ ને આગળ ચાલ્ર્ે જશ.ે 
ભલવષ્ર્માું કેવો થશે એ તો આજથી કેવી રીતે કહી શકાર્? 
અનેકાનેક  ુંસ્કારબળ તેને કર્ે માગે િઈ જશે, એ ગહન 
ભલવષ્ર્વાદ પકરલમત જ્ઞાનશન્ક્તનો માનવી કેવી રીતે કળી શકે? 
હા, એવ ું  તો કલ્પી શકે કે આ  ૈકામાું જ ે વેગે તેની બ લદ્ધશન્ક્ત 
ખીિતી જાર્ છ ે અને ર્ન્ત્રશન્ક્તને િીધે તેના હાથપગની 
લક્રર્ાશન્ક્ત ઘટતી જાર્ છ,ે તે વેગ અનગાિ ચાિતો રહે, તો 
પકરણામે માનવી ‘હાથપગ દોરડી ને પેટમાથ ું ગાગરડી’ જવેો 
ગોળમટોળ િોચો બની જાર્!  

માનવનો અવતાર આ પૃથ્વી ઉપર કર્ારે થર્ો હશે? માણ  
બાળક મટી કર્ે વષે કર્ે મા ે કર્ે કદવ ે કઈ પળે ર્ વક થાર્ છ,ે ત ે
કહી શકાર્ નકહ; લશર્ાળો ઊતરી કર્ે મા ે કર્ે કદવ ે કઈ પળે 
ઉનાળો બે ે છ,ે તે કહી શકાર્ નકહ; કારણ કે માણ  બાળક મટી 
ર્ વક અને લશર્ાળો ઊતરી ઉનાળો અમ ક કોઈ અમ ક પળે નકહ, 
પણ ધીરે ધીરે લવકા  પામીને થાર્ છ.ે તેમ જ કોઈ બીજા 
પ્રાણીમાુંથી માણ  અમ ક એક પળે નકહ, પણ ધીરે ધીરે લવકા  
પામીને થાર્ છ.ે એટિે એનો અવતાર ક્ર્ારે થર્ો એનાું અમ ક 
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લતલથવાર ને વષા તે હોઈ શકે નકહ; પણ એમ માનવામાું આવે છ ેકે 
આજથી ત્રણ ચાર િાખ વષા ઉપર એણે માનવન ું સ્વરૂપ ધારણ 
કરવા માુંડ્ય ું હોવ ું જોઈએ.  

માનવનો અવતાર ક્ર્ાું થર્ો હશે? કોઈ અમ ક એક જ સ્થળ ે
એ અવતાર  ુંભવી શકે નકહ. જ્ર્ાું જ્ર્ાું એના પૂવાજો હશે ત્ર્ાું ત્ર્ાું 
એ થર્ો હશે. એમ મનાર્ છ ે કે એલશર્ા ખુંડમાું ધ્ર વપ્રદેશ  ૌથી 
પ્રથમ વ વાને ર્ોગ્ર્ થર્ો હશે, એટિે પ્રથમ તે પ્રદેશમાું જ દે જ દ ે
સ્થળે માનવીનાું અનેક ક ટ ુંબનો ઉદ્ગ્ભવ થર્ો હશે.  

પણ હવે તમે જરૂર પૂછશો કે “આ બધી જ ેવાતો કરી, એ તો 
માનવીના દેહ  મ્બન્ધે કરી, પણ આત્મા લવશે શ ું? માનવીનો દેહ 
તો બીજાું પ્રાણીના દેહમાુંથી લવકા  પામીને આજને સ્વરૂપે 
અવતર્ો, પણ આત્મા ક્ર્ાુંથી આવ્ર્ો? એ પણ શ ું બીજાું પ્રાણીના 
આત્મામાુંથી લવકા  પામીને આજને સ્વરુપ ેઅવતર્ો? પણ ત્ર્ારે 
િીસ્તી વગેરે અનેક  મ્પ્રદાર્ો કહે છ ે કે માનવી લ વાર્નાું ઇતર 
પ્રાણીમાું આત્મા જ નથી એન ું શ ું? બધા ધમા મ્પ્રદાર્ો કહે છ ે કે 
માણ નો આત્મા અમર છ,ે દેહથી જ દો છ ેઅને મરણપ્ર ુંગે જ દો 
નીકળી પોતાનાું કમાને અન  રીને સ્વગે કે નરકે જાર્ છ ેએન ું શ ું? 
વળી કહન્દ  વગેરે  મ્પ્રદાર્ો તો કહે છ ે કે બધાું પ્રાણીમાું અને 
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વનસ્પલતમાું પણ આત્મા છ,ે તે અમર છ ેઅને મરણ પછી ઈશ્વર 
તેને તેનાું કમાને અન  રીને સ્વગે કે નરકે મોકિે છ ેઅથવા પ નજ ાન્મ 
આપે છ;ે પ નજ ાન્મમાું પ્રાણી કે વનસ્પલતનો અને ઇતર પ્રાણીનો 
આત્મા માનવર્ોલનમાું અવતરે છ,ે માનવીનો આત્મા ઇતર પ્રાણીમાું 
કે વનસ્પલતમાું પણ અવતરે છ,ે એન ું શ ું? એ બધા  મ્પ્રદાર્ો તો 
આત્માને અનાકદ અનન્ત માને છ,ે દેહથી જ દા માને છ,ે પણ તમ ે
કેવે પ્રકારે એનો કહ ાબ આપો છો?” 

આ પ્રશ્નો બેશક બહ  ગુંભીર અને અટપટા છ.ે એની ગૂુંચો 
ધીરે ધીરે ઉકેિવી પડશે. તત્ત્વ અનાકદ અનન્ત છ ેઅને એનાું પ્રકૃલત 
અને પ રુષ એ બે અુંગો પણ અનાકદ અનન્ત છ.ે પ્રકૃલત તે દહે એટિે 
દેહ અમર છ,ે પણ રૂપાન્તરને પાત્ર છ.ે પ રુષ તે આત્મા, એટિે 
આત્મા પણ અમર છ,ે પણ તેર્ રૂપાન્તરને પાત્ર છ.ે પાછળ આપણે 
જોઈ ગર્ા કે તત્ત્વનાું બે અુંગ–પ્રકૃલત અને પ રુષ–કોઈ કાળે જ દાું 
પડતાું નથી, એટિે દેહ ને આત્મા કોઈ કાળે જ દા પડી શકતા નથી. 
મરણપ્ર ુંગે દહે પોતાની પ્રકૃલતમાું ભળી જાર્ છ,ે આત્મા પોતાના 
પ રુષમાું ભળી જાર્ છ.ે એક દેહ રૂપાન્તર પામી બીજા દેહને જન્મ 
આપે છ ે – માબાપનો દેહ  ુંતાનના દેહને જન્મ આપે છ;ે એક 
આત્મા રૂપાન્તર પામી બીજા આત્માને જન્મ આપે છ ે– માબાપનો 
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આત્મા  ુંતાનના આત્માને જન્મ આપે છ.ે વનસ્પલતના દેહમાુંથી 
 ુંસ્કારબળે લવકા  પામીને ધીરે ધીરે ઇતર પ્રાણીનો દહે અને 
તેમાુંથી માનવીનો દેહ ઊતર્ો, તેમ તેની  ાથે  ાથે જ વનસ્પલતના 
આત્મામાુંથી  ુંસ્કારબળે લવકા  પામીને ધીરે ધીરે ઇતર પ્રાણીનો 
આત્મા અને તમેાુંથી માનવીનો આત્મા ઊતર્ો. આ લવરુદ્ધ બીજી 
બધી વાતોને એક કે બીજી રીતે લમથ્ર્ોન્ક્ત કે અ ત્ર્ોન્ક્ત માનીએ.  

 ારાુંશ એ જ કે પ્રકૃલત અને પ રુષ એ બને્ન તત્ત્વના ગ ણ છ.ે 
તત્ત્વમાુંથી એ કદાલપ જ દા થઈ શકે એમ નથી, ગ ણીથી ગ ણ કદાલપ 
જ દો થઈ શકે એમ નથી. તત્ત્વનાું જ્ર્ારે જ્ર્ારે અને જ ેજ ેરૂપાન્તર 
થર્ાું છ,ે ત્ર્ારે ત્ર્ારે પ્રકૃલતને અને પ રૂષને તે તે રૂપાન્તર પામવાું 
પડ્યાું છ.ે આમ લવશ્વના પ્રત્ર્ેક પરમાણમાું આત્મા છ.ે વાર્ માું, 
જળમાું અને પૃથ્વીમાું – તેના પ્રત્ર્ેક પરમાણમાું આત્મા છ.ે તત્ત્વ 
વનસ્પલતન ું રૂપાન્તર પામે છ,ે ત્ર્ારે તેની પ્રકૃલત વનસ્પલતના દેહન ું 
અને તેનો પ રુષ વનસ્પલતના આત્માન ું રૂપ ધારણ કરે છ.ે વળી 
વનસ્પલતનો દહે લવકલ ત થઈને પ્રાણીનો દેહ બને છ,ે ત્ર્ારે તેનો 
આત્મા પણ લવકલ ત થઈને પ્રાણીનો આત્મા બને છ.ે એમ તત્ત્વની 
પ્રકૃલત લવકલ ત થતી થતી પશ , પક્ષી, વાનર, કકન્નર અને માનવીનો 
દેહ બનતો જાર્ છ,ે તેમ  ાથે  ાથે જ તેનો આત્મા પશ  પક્ષી, વાનર, 

કકન્નર અને માનવીનો આત્મા બનતો જાર્ છ.ે  
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આત્માના લવકા ની વાતો આપણે પ્રથમ કરીએ. તેના અમરત્વ, 
પ નજ ાન્મ, વગેરેની વાતો પછી કરીશ ું.  
ત્ર્ારે આત્માનાું િક્ષણ આજ ેકેવાું મનાર્ છ?ે કહન્દ  ધમાશાસ્ત્ર કહે 

છ ે કે इच्छादे्वषप्रयत्सनसुखदःुखज्ञानावन आत्समनो ललगम् । 

।।न्यायदिान अ १: आ १: सू १०।। ઇચ્છા, િષે, પ્રર્ત્ન,   ખ, 

દ િઃખ અને જ્ઞાન એ આત્માનાું િક્ષણ છ ેએમ ન્ર્ાર્દશાન માને છ.ે  
આ બધાું િક્ષણ બધાું પ્રાણીમાું, પ્રાણીમાું જ નકહ પણ 

વનસ્પલતમાુંર્ દશાન દે છ,ે એ જ  ાલબત કરે છ ે કે એ બધાુંમાું 
આત્મા છ.ે બશેક લવલવધ વનસ્પલતના, પ્રાણીઓના અને માનવીના 
આત્માની ત િના કરીએ તો જણાશે કે વનસ્પલતના કરતાું પ્રાણીનો 
અને પ્રાણીના કરતાું માનવીનો આત્મા વધારે લવકા  પામેિો િાગ ે
છ ે– એટિે કે એ ભેદ પ્રકારનો નથી, માત્ર પાર્રીનો છ.ે   ધરેિા 
માનવીનો, વનવા ી માનવીનો અને વાનરનો લવકા  એકબીજા  ાથ ે
 રખાવી જોઈશ ું, તો ત્રણેમાું ભેદ માિમ પડશે. અને વળી   ધરેિા 
માનવીના આત્મા અને વનવા ી માનવીના આત્મા વચ્ચે જટેિો ભેદ 
છ,ે તેટિોર્ ભેદ વનવા ી માનવીના આત્મા અને વાનરના આત્મા 
વચ્ચે નથી. એ બે વચ્ચે કેટિો ભેદ છ?ે બન્ન ેનગ્ન રહે છ,ે બન્ન ે
કાચાું ફૂિફળ ઉપર જીવે છ.ે અન્ગ્નનો અન્ન પકવવાનો ગ ણ ભાગ્ર્ ે
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જ જાણે છ.ે બન્ને આત્મરક્ષણ અને વુંશવધાનની પ્રેરણા લ વાર્ 
બીજી ઉન્નલત બહ  કરી શક્ર્ા નથી.  ુંસ્કૃલતના ખર્ાિ એકેર્માું બહ  
નથી.  માજ બાુંધવાની શન્ક્ત બન્નેની િગભગ  રખી છ.ે વાનર 
ઝાડની ડાળીઓ ઉપર રહે છ;ે કુંઈક લવકા  પામ્ર્ાથી વનવા ી 
માનવી એટિ ું ઝાડ ઉપર રહેતો નથી, છતાું વારુંવાર ઝાડ ઉપર 
માળા બાુંધીને તેમાું  ૂએ છ.ે ઝાડ ઉપર રહેવાથી એકની એ શકકત 
ખીિી છ,ે બીજાની નબળી પડી ગઈ છ.ે વળી વાનરને મદારી 
શીખવીને તેની પા ે ખેિ કરાવે છ.ે અમેકરકામાું અને ર્ રોપમાું તેને 
કેળવવામાું આવે છ,ે ત્ર્ાું તો તે   ધરેિા માણ ના જવેાું કાર્ા કરતાું 
શીખે છ.ે બીડી પીએ છ.ે ટબેિ ઉપર બે ીને ભોજન કરે છ,ે 
પથારીઓ પાથરે છ.ે  કા માું તેની અદ્ગ્ભ ત રમતો જોઈને અનેકને 
આિર્ા થર્ ું હશે. એની નકિ કરવાની શન્ક્ત પણ અદ્ગ્ભ ત છ.ે 
વનવા ી માનવી તો આમાુંન ુંર્ ઘણું કરી શકતો નથી. આલિકાના 
એક  ીદીને મેં પહેરણ પહેરવા આપર્ ું. મેં પહેરણ ને   રવાળ 
પહેર્ાા હતાું, તે જોઈને તેણે પહેરણ િેઈને   રવાળ પેઠ ેપગે પહેરવા 
માુંડ્ય ું! કથામાું આવે છ ેકે વાનરને હાથમાું તિવાર આપીને ઊંઘતા 
રાજાની ચોકી કરવા ઊભો રાખર્ો હતા. રાજાના શરીર ઉપર 
િટકતા  ાપનો પડછાર્ો પડતાું, પડછાર્ાને જ  ાપ  મજીને તેને 
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મારવા વાનરે રાજાના શરીર ઉપર તિવાર ચિાવી! િશ્કરી 
દારૂખાના ઉપર ચોકી રાખવા આલિકાના એક  ીદીને બે ાડ્યો. 
ત્ર્ાું બીડી પીવાથી કેવ ું ભર્ુંકર પકરણામ આવે તેની  મજ તેના 
ઉપરીએ તેને આપી ને ત્ર્ાું બીડી પીવાની મનાઈ કરીને એ ચાિવા 
િાગ્ર્ો. ત રત જ, તેના દેખતાું જ પેિાએ બીડી પીવા દીવા ળી 
 ળગાવી! આમ જવાબદારીન ું ભાન પણ એ બન્નેને િગભગ  રખ ું 
છ.ે વાનરને ઈશ્વર  મ્બન્ધ ેકશાર્ ખર્ાિ નથી, વનવા ી માણ ન ે
છકે ઝાુંખા છ.ે 

આ ઉપરથી જોઈ શકાશે કે   ધરેિા માનવીના, વનવા ી 
માનવીના અને વાનરના આત્મામાું પ્રકારનો ભેદ નથી, માત્ર 
પાર્રીનો છ.ે અને તેવી જ રીતે જ દી જ દી વનસ્પલતના અને જ દાું 
જ દાું પ્રાણીના આત્મામાું પણ પાર્રીનો જ ભેદ છ.ે આત્માનાું ઉપર 
કહેિાું  વે િક્ષણ એ  ૌમાું છ.ે કોઈમાું કોઈ િક્ષણ કે તેના 
ભાગલવભાગ   ષ પ્ત હશે, કેાઈમાું જારત હશે એટિ ું એ જ.  

આપણે  હજ અવિોકનથી જોઈ શકીશ ું કે એ  ૌને 
ખાવાપીવાની ઈચ્છા છ,ે પોતાન ું ખાવાપીવાન ું મેળવવા  ૌ પ્રર્ત્ન કરે 
છ,ે એ ખાવાપીવાન ું િૂુંટનારની પ્રત્રે્ િષે કરે છ,ે  ૌને   ખદ િઃખની 
િાગણી થાર્ છ,ે અને આત્મરક્ષણ અને વુંશવધાન કરવામાું આવતાું 
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લવધ્નો ટાળવાન ું જ્ઞાન પણ  ૌને છ.ે પણ આત્માનાું એ િક્ષણોનાું 
 ૂક્ષ્મ સ્વરૂપમાું આપણે ઊતરીશ ું તો જણાશે કે જ દી જ દી 
વનસ્પલતમાું અને પ્રાણીમાું એ સ્વરૂપો ઓછવેિે અુંશે જ દ ે જ દ ે
પ્રકારે લવકા  પામ્ર્ાું છ.ે 

વનસ્પલતમાનો આત્મા બહ  લવકલ ત થર્ો નથી, હજી એના 
અનેક ગ ણ માત્ર   ષ પ્ત દશામાું છ.ે છતાું કુંઈક કુંઈક ખીલ્ર્ા છ ેએ 
િજ્જાવન્તી, અમેકરકાન ું માું ાહારી વૃક્ષ, વગેરે ઉદાહરણ આપીને 
પાછળ આપણે બતાવી ગર્ા છીએ.  

વનસ્પલતના લવકા થી પ્રાણી થર્ ું, અને પ્રાણીના લવકા થી 
માનવી થર્ો, એટિે જ વનસ્પલતનો દેહ અને આત્મા બન્ન ે ાથે જ 
લવક ીને પ્રાણીનો દેહ અને આત્મા થર્ો, પ્રાણીનો દેહ અને આત્મા 
પણ તેવી જ રીતે લવક ીને માનવીનો દેહ અને આત્મા થર્ો. એ 
વાત હવે લવગતવાર જોઈએ.  

આત્મરક્ષણની અને વુંશવધાનની પ્રેરણા ઇતર પ્રાણીમાું અને 
માનવીમાું  રખી જ છ,ે માનવીમાું જટેિે અુંશે પે્રરણા લવક ીને 
બ લદ્ધ થઈ છ,ે તટેિે અુંશે તેની પ્રેરણા ઓછી થઈ છ.ે જ ેજ ેપ્રાણીમાું 
જટેિે અુંશે પે્રરણા લવક ીને બ લદ્ધ થઈ છ,ે તેટિે અુંશે તેની તેની 
પ્રેરણા ઓછી થઈ છ.ે  
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આત્મરક્ષણને માટ ેઆહારની જરૂર  ૌને છ,ે માનવીને પણ છ.ે 
પણ તેનામાું બ લદ્ધનો લવકા  થર્ો છ,ે એટિ ે કેવી રીતે ઉપર્ોગી 
આહાર શોધી િેવાર્ એ જાણી િે છ.ે પણ બ લદ્ધનો લવકા  જ નકહ, 
પરન્ત   ાથે લવકાર પણ થર્ો છ;ે એટિ ેઆત્મરક્ષણને માટ ેઆહાર 

જ નકહ, પરન્ત  લવિા ને માટ ેભોજન (भुज् = ભોગવવ ું, આનન્દ 

કરવો) પણ િે છ.ે આથી એ આત્મરક્ષણને બદિે આત્મભક્ષણ પણ 
કરે છ.ે  

વુંશવધાન માટ ેનરનારીના  ુંર્ોગની જરૂર છ.ે ઇતર પ્રાણી તો 
સ્વાભાલવક  ુંર્ોગથી વુંશવધાન કરે છ,ે પણ વાનરની એ 
પ્રેરણામાુંથી લવક ેિી બ લદ્ધમાું લવકાર થર્ો, એટિે વુંશરક્ષણને માટ ે

 ુંર્ોગથી જ એ  ુંતોષ ન પામ્ર્ો, લવિા  માટ ે ુંભોગ (भुज् = 

ભોગવવ ું, આનન્દ કરવો) પણ કરવા િાગ્ર્ો. એક વાનર 
પાુંજરામાુંથી છૂટી ગર્ો. કોઈ ઉપારે્ એ પાછો પાુંજરામાું પે તા 
નહોતો. તેનો સ્વભાવ પારખી િેનાર તેના રખવાળે પાુંજરાની  ામી 
બાજ એ રુંગીન કપડાુંવાળી સ્ત્રીને ઉભી રાખી. કામવા નાથી 
પ્રેરાઈને વાનર તેની તરફ ગર્ો. પાુંજરામાું તે સ્ત્રી છ ેએમ જાણી 
મ ખા વાનર અુંદર પેઠો ને રખવાળે પાુંજરુું  બન્ધ કરી દીધ ું! વાનર 
માનવનારીથી આકષાાર્ો એથી કોઈ આિર્ા ના પામે. એવા પ ષ્કળ 
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વાનર આજરે્ આલિકાનાું જ ુંગિમાું છ,ે જ ે માનવનારીને એકિી 
દેખી ઝાડ ઉપરના પોતાના માળામાું ઊંચકી જાર્ છ.ે ત્ર્ાું તેન ે
પ ષ્કળ ફૂિફળ િાવી આપે છ ે ને ખવડાવે છ.ે પણ પછી તેને 
 ુંભોગથી છકે થકવી નાખે છ ેઅને છકે લનબાળ થઈ ગર્ે તેને પાછી 
હતી ત્ર્ાું છાનોમાનો નાખી આવે છ.ે માનવીએ બ લદ્ધનો લવકા  થતાું 
વુંશરક્ષણને માટ ેિગ્ન જવેી   ુંદર  ુંસ્થા બાુંધી, પણ બ લદ્ધનો લવકાર 
થતાું એણે  ુંર્ોગને કેળવીને લવિા  માટ ે ુંભોગન ું એવ ું રૂપ આપર્ ું 
કે કુંઈ કહેવાની વાત નકહ! ઇતર પ્રાણીમાું પળાતા ઋત  વગેરે 

 ુંર્મો પણ તેણે તોડી નાખર્ા. હા! कामातुराणान्न भयन्न ल्ा 
કહેવાનો વખત આણ્ર્ો. અને તોર્ પશ નાું તે પશ િગ્નને માનવીનાું ત ે
ધમાિગ્ન! માનવીન ું શ ું લમથ્ર્ાલભમાન!  

માનવીમાું બ લદ્ધ, તકા અને લવવેકનો બહ  લવકા  થર્ો છ;ે બીજાું 
પ્રાણીમાું એટિો લવકા  નથી થર્ો, પણ કુંઈક તો થર્ો છ ે જ, 
આપણે  ુંખર્ા ગણી શકીએ છીએ, ઇતર પ્રાણી પણ ગણી શકે છ;ે 
પણ માનવીના જટેિી નકહ. કાગડાને બે   ધી જ ગણતાું આવડ ેછ.ે 
પોતાના માળામાું કાગડીએ બે કરતાું વધારે ઈંડાું મૂક્ર્ાું હોર્ તો 
તેમાું બીજાું ગમ ેતેટિાું ઉમેરાર્ તોર્ ત ેબધાન ે ેવે છ.ે પણ જો બે 
જ મૂક્ર્ાું હોર્ તો પછીથી ઉમેરારે્િાું ઈંડાુંને માળામાુંથી હડ ેિી 
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મૂકે છ.ે િ ચ્ચી કોર્િ ભોટ કાગડાની આ લનબાળતા જાણે છ,ે તેથી 
જ ેકાગડાના માળામાું બે કરતાું વધારે ઈંડાું હોર્ છ,ે તેમાું પોતાના 
ઈંડાું મૂકી આવે છ.ે કાગડો ને કોર્િ એક જ ક ટ ુંબનાું, એટિે એમનાું 
ઈંડાું પણ ઓળખાર્ નકહ એવાું  રખાું. બધાું ઈંડાું પોતાનાું જાણીન ે
ભોળો કાગડો તેમને  ેવે છ.ે િ ચ્ચી કોર્િ કદાલપ પોતાનાું ઈંડાું 
 ેવતી નથી, એ કામ તો એ મૂખા કાગડા પા ે જ કરાવે છ.ે અન ે

તેથી તો  ુંસ્કૃત ભાષામાું એને परभृता કહી છ.ે 

માનવીમાું બ લદ્ધના લવકા ની જ  ાથે–તેને જ િીધે, ભ્રમનો–
વહેમનો પણ લવકા  થર્ો છ.ે ઇતર પ્રાણીઓમાું પણ વહેમનાું બીજ 
છ.ે ક તરો મધ્ર્ રાલત્રએ પૂણાચુંદ્રની  ામે જોઈને કોણ જાણે શ ુંર્ 
માનીને ભ ે છ!ે  

માનવીમાું બ લદ્ધના લવકા ની  ાથે જ–તેને જ િીધ,ે ડહાપણનો 
પણ લવકા  થર્ો છ.ે ઇતર પ્રાણીઓમાું પણ ડહાપણનાું બીજ છ.ે 
હાથીના ડહાપણની વાત તો ઘણીરે્  ાુંભળીએ છીએ. વળી એ 
ઉપકાર ઉપર ઉપકાર કરી જાણે છ.ે બધાુંને કચરતો ગાુંડો હાથી 
ફળ વેચનાર બૈરીની દ કાન પા ે થઈને જતો હતો. એ બાઈ એ 
હાથીને રોજ ફળ આપતી, તે ઉપકાર ર્ાદ રાખીને રસ્તામાું બેઠિેા 
તે બાઈના બાળકને પોતાની મદોન્મિ દશામાું પણ રસ્તામાુંથી 
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ઉપાડીને બાજ એ મૂકર્ ું ને પછી બીજાુંને પકડતો ને કચરતો આગળ 
ચાલ્ર્ો. આમ એણે એ બાઈનો ફળ આપર્ાનો બદિો ઉપકારથી 
વાળ્યો. હાથી અપકાર ઉપર અપકાર પણ કરી જાણે છ.ે એક 
હાથીએ આહારની શોધમાું એક દરજીની દ કાને  ૂુંિ ધરી, દરજીએ 
તેમાું  ોર્ ખો ી. હાથી ત્ર્ાુંથી ચાલ્ર્ો ગર્ો ને નીકન ું ગુંદ  પાણી 
  ુંિમાું ભરી િાવ્ર્ો. દરજીની દ કાને જઈ  ૂુંિમાુંન ું બધ ું ગુંદ  પાણી 
દરજી ઉપર ફૂુંકાર્ ું! વળી હાથીમાું એટિી બ લદ્ધ છ ે કે િુંકામાું 
એુંલજલનર્ર તેની પા ે માણ ના જવે ું કામ િે છ.ે 

માણ માું સ્મરણશન્ક્તનો લવકા  થર્ો છ.ે ઇતર પ્રાણીમાું પણ 
તેનાું બીજ છ.ે  કા નાું બધાું પ્રાણી પોતાને શીખવેિા ખેિ ર્ાદ 
રાખીને કરે છ.ે જ ેપ્રાણીને જ્ર્ાું રોજ ખાવાન ું મળે છ,ે તે પ્રાણી ત્ર્ાું 
ર્ાદ રાખીને વેળા ર ખાવા જાર્ છ.ે જ્ર્ાું માર મળતો હશે, ત્ર્ાું 
વારુંવાર માર ખાધા પછી નકહ જ જાર્. માનવી પા ે એનાું પાળેિાું 
પ્રાણી લનભાર્ રહેશે. પણ તે લ વાર્નાું બીજાું પ્રાણી પ્રત્ર્ે ત ે
કહું ાવૃલિથી જ એ છ,ે એથી તો  ૌ એનાથી ડરે છ.ે લનદોષ ગાર્–
ભેં ની પીઠ ઉપર બે ીને કાગડો, કબૂતર કે ચકિી લનભાર્ રહી 
રમે છ,ે પણ એ પક્ષીઓ ભર્નાું માર્ાા માનવી પા ે ભૂલ્ર્ેચૂક્ર્ેર્ 
નકહ જાર્. હા! માનવલવકા !  
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સ્પષ્ટ ઉચ્ચારશન્ક્તને પ્રભાવે માનવીમાું ભાષાનો લવકા  થર્ો 
છ.ે ઇતર પ્રાણીમાું તેના બીજ છ.ે જ ેજ ેઉચ્ચાર તે બોિે છ,ે તે ત ે
તેમના શબ્દ છ,ે તેમને માટ ેએ શબ્દમાું કુંઈ ને કુંઈ અથા હોર્ છ.ે 
નથી બોિી શક્તાું તે પ્રાણીઓ અુંગનાું હિનચિનથી પોતાના ભાવ 
દશાાવી શકે છ.ે વાનર અને કૂતરુું  લતરસ્કાર દેખાડવા દાુંલતર્ાું કરે 
છ,ે અને હજી માનવીમાુંથીર્ે એ સ્વાભાલવક રીલત નાશ નથી પામી! 
કૂતરુું  ભર્ને પ્ર ુંગે પૂુંછડી બે પગ વચ્ચે ઘાિી દે છ.ે આનન્દને, 
દ િઃખને કે ક્રોધને પ્ર ુંગે કઈ પણ બોલ્ર્ા લવના પણ માનવીની પેઠ ે
અનેક પ્રાણી પોતાની મ ખાકૃલત વડ ેપોતાના ભાવ પ્રદલશાત કરી શકે 
છ.ે વળી માનવનર કરતાું માનવનારી જ્ર્ાું ઓછ ું બોિે છ,ે ત્ર્ાું 
પોતાના શરીરમરોડથી ને હાવભાવથી બોિવાન ું બોિી નાખે છ.ે નર 
કરતાું નારીમાું આ સ્વાભાલવક પે્રરણા હજીરે્ વધારે જળવાઈ રહી 
છ.ે બીજા અનેક લવષર્ોમાું તેમ જ આ લવષર્માું પણ નર કરતાું 
નારી વધારે ન્સ્થલતશીિ છ.ે  

વળી આ  ૌ ઉપરથી એમ પણ માનવ ું પડશે અને લનત્ર્ 
લનત્ર્ અવિોકન કરનારન ે સ્પષ્ટ રીતે જણાશે કે માનવીને જમે 
  ખદ િઃખન ું ભાન થાર્ છ ેતમે ઇતર પ્રાણીઓને અને વનસ્પલતને 
પણ થાર્ છ.ે  
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માનવીએ અવનવાું  ાધનો વાપરીને પોતાની જ્ઞાનેન્ન્દ્રર્ોન ે
લનબાળ બનાવી મૂકી છ ેઅથવા તો ઇતર પ્રાણીઓએ તેમનો ખૂબ 
ઉપર્ોગ કરીને તીવ્ર બનાવી દીધી છ ે– લવક ાવી દીધી છ.ે માનવી 
આુંખ વડ ેબહ  દૂર જોઈ શકતો નથી, ગીધ અને  મળી પદાથોને 
બહ  દૂરથી સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકે છ.ે લબિાડી અને વાઘ રાત્રે 
અુંધારામાું જોઈ શકે છ;ે માનવી એટિ ું નથી જોઈ શકતો, અને 
તેમાુંર્ ઇતર જન કરતાું ચોર અુંધારામાું કુંઈક વધારે જોઈ શકે છ.ે 
કૂતરો બહ  દૂરથી વા  પારખી શકે છ,ે માનવી કરતાું એની 
ઘ્રાણશન્ક્ત બહ  તીવ્ર છ.ે ઘણાું જ ુંત ઓમાું, લબિાડીમાું અને વુંદામાું 
પણ પોતાની મૂછ વડ ેવસ્ત  પારખી િેવાની સ્પશાશકકત છ.ે જનેી જ ે
ઈન્ન્દ્રર્ વધારે ઉપર્ોગમાું આવી, તેની તે ઈન્ન્દ્રર્ તીવ્ર બની; 
ઉપર્ોગમાું ન આવી ત ે લનબાળ થઈ કે નાશ પામી. માનવીની એમ 
તો કેટિીરે્ ઈન્ન્દ્રર્ો નાશ પામી હશે, કે ઇતર પ્રાણીઓની લવકા  
પામી હશે. તોફાન કે વર ાદ આવનાર હોર્ છ ે તે પ્ર ુંગે અનેક 
જ ુંત  એ વાત અગાઉથી કળી જાર્ છ ેને તથેી  ાવધાન બની જાર્ 
છ.ે વર ાદ થતા અગાઉ કીડીઓ પોતાનાું ઈંડાું દરમાુંથી કાિી િઈ 
અમ ક  િામત જગાએ િઈ જાર્ છ,ે અને એ જોઈ માણ  
અન માન કરી િે છ ેકે હવે વર ાદ આવવાનો છ.ે પ્રખર્ાત પ્રવા ી 
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હેડીન (Dr. Sven Hedin) જણાવે છ ેકે મોંગોલિર્ાનાું ઊંટમાું કોઈ 
અદ્ગ્ભ ત શન્ક્ત છ.ે રણના અમ ક કોઈ રણિીપમાું ચારો ચરવા એ 
ઊંટ જાર્. ત્ર્ાુંનો ચારો ખૂટી જાર્ એટિે બીજા રણિીપ તરફ  ીધ ું 
દોડ્ય ું જાર્, કારણ કે હવે ચારો કર્ાું મળશે એ પોતાની કોઈ 
અદ્ગ્ભ ત શન્ક્તથી જાણી િે છ.ે એ બીજો રણિીપ  ો કે દોિ ો 
માઈિ દૂર હોર્, તો પણ એ ઊંટ એ રણિીપ તરફ બાણની પેઠ ે
 ીધ ું દોડી જાર્ છ ે ને બરાબર ત્ર્ાું જ જઈને ઉભ ું રહે છ.ે આ 
એની શન્ક્તને કેવી ઈન્ન્દ્રર્ન ું નામ આપી શકીએ? બ્રહ્માડમાું પોતાને 
મધ્ર્લબુંદ એ માનનાર – ઈશ્વરે  મસ્ત લવશ્વ મારે માટ ેજ બનાવ્ર્ ું છ ે
એવ ું અલભમાન િેનાર – માનવીમાું આ અને આવી અનેક ઈન્ન્દ્રર્ો 
છ ેજ ક્ર્ાું? આ ઉપરથી જણાશે કે કેટિીક ઈન્ન્દ્રર્ોમાું માણ  ઊંચે 
છ,ે તો કેટિીકમાું ઇતર પ્રાણી ઊંચે છ.ે  

પોતાન ું આત્મરક્ષણ અને વુંશવધાન  ારી રીતે થઈ શકે, એટિા 
માટ ે માનવીએ પોતાની બ લદ્ધ વડ ે પોતાનો  માજ બાુંધ્ર્ો. ઇતર 
પ્રાણીમાું પણ  માજભાવનાનાું બીજ છ.ે  હજ સ્વભાવથી અનેક 
પશ પુંખી ટોળાું બાુંધીને રહે છ.ે ટોળાુંમાું ચરે છ ેને પાણી પીવા જાર્ 
છ.ે ભર્ને પ્ર ુંગે એકઠાું થઈને આત્મરક્ષણ કરે છ.ે એમનાું બચ્ચાું 
 ાથે રમે છ ેને કલ્લોિ કરે છ.ે કીડી, મધમાખી, વગેરે પ્રાણીઓમાું 
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 માજ બાુંધવાની શન્ક્ત ખૂબ લવકા  પામી છ.ે કીડીઓ જમીનની 
અુંદર અને મધમાખીઓ મધપૂડામાું આખા  માજ ને  માજ બાુંધ ે
છ.ે કીડીઓ ટોળે મળીને બીજીઓ  ાથે ર્ દ્ધ કરવા જાર્ છ ેઅને 
પાુંચ લમલનટમાું તો િાખો કીડીઓનો  ુંહાર થઈ જાર્ છ.ે પોતાને 
કોઈ અટકચાળ ું કરે તો એ મધમાખી ત રત મધપૂડામાુંની બધી 
માખીઓને બોિાવી િાવે છ.ે એ બધી પોતાના પેિા શત્ર  ઉપર ટોળે 
મળીને ઊતરી પડ ે છ ે ને ત રત જ તેનો નાશ કરી નાખે છ.ે 
માનવીમાું ટોળે મળીને ર્ દ્ધ કરવાનો ગ ણ તો ખૂબ જ ખીલ્ર્ો છ ેએ 
આપણાથી આજ ે ક્ર્ાું અજાણ્ર્ ું છ?ે માનવી જ બીજા માનવીને 
ગ િામ કરી જાણે છ ેએમ નથી, કીડી કે માખી પણ બીજી કીડીને કે 
માખીને ગ િામ કરી જાણે છ.ે 

વુંશવધાનની પ્રેરણાએ માનવીમાું તેમ જ ઇતર પ્રાણીમાું 
નરનારીનો એક બીજા પ્રત્ર્ેનો અને માતાને  ુંતાન પ્રત્ર્ેનો સ્નેહ 
લવકા  પામ્ર્ો છ.ે ચક્રવાક,  ાર  વગેરે પક્ષીનો દમ્પતીસ્નેહ તો 
કલવજને ખૂબ ગાર્ો છ.ે વાનરનારી પોતાના લશશ ને ખોળામાું બે ાડી 
રમાડ ેછ,ે તેને શરીરે હાથ ફેરવે છ,ે તેના માથામાુંથી જ ુંત  વીણે છ,ે 
પોતે ખાધા પહેિાું તેને ખવરાવે છ,ે અને ભર્પ્ર ુંગે તેને છાતીએ 
વળગાડી દોડી જાર્ છ,ે એ બધ ું જોઈને કોને આનન્દ ન થાર્? એક 
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વેળા એક જ ુંગિમાું એક ઝાડ ઉપર વાનરન ું ટોળ ું બેઠ ું હત ું. તેમાુંન ું 
એક બચ્ચ ું પા ેના ઝાડ ઉપર રમવા ગર્ ું. એવામાું એ ઝાડ નીચે 
એક લવકરાળ લ ુંહ આવી તાડૂક્ર્ો. વાનર બધાું ભર્ભીત બની 
ગર્ાું. પણ પેિા બચ્ચાની માતા કૂદકો મારી તે ઝાડ ઉપર ગઈ. 
બચ્ચ ું ગભરાઈ ગર્ ું હત ું, લ ુંહને તરાપ મારવાની જ વાર હતી. ત્ર્ાું 
તો વાનરમાતા એવા જોરથી તાડૂકી, એવાું દાુંલતર્ાું કર્ાા કે લ ુંહ તો 
પળવાર આિર્ાચકકત થઈ ગર્ો, પળ વાર થમ્ભી ગર્ો! વાનરમાતા 
એટિી વારમાું તો ક દકો મારી બચ્ચા પા ે ગઈ, તેને છાતીએ 
વળગાડી બીજી જ પળે કૂદકો મારી પોતાના ટોળામાું ભરાઈ ગઈ. 
ત્ર્ાું જઈને ગમે તો લતરસ્કારમાું કે ગમે તો મશ્કરીમાું લ ુંહ પ્રત્રે્ 
દાુંલતર્ાું કરતી લનરાુંતે બેઠી! આ પ્ર ુંગ જોઈને ડાલવાને કહેિ ું કે જ ે
વાનરજાલતમાું આવી લશશ વત્ િ માતા હોર્, પોતાના બાળકના 
રક્ષણ માટ ેઆવ ું ભર્ુંકર  ાહ  કરી જાણતી હોર્, તે વાનરજાલત 
આપણા લપત્રાઈમાું હોર્ કે આપણા પૂવાજમાું પણ હોર્, તોર્ે એ 
કેવા અલભમાનની વાત! એમાું શરમાવા જવે ું તે કશ ું છ ેજ નકહ,  

માનવીમાું પણ બીજ રૂપે બીજી અનેક શન્ક્તઓ છ,ે પણ 
લવકા  નથી પામી એટિે પ્રકટ રૂપે દેખાતી નથી,  ુંસ્કારબળે ત ે
લવકા  પામશે પણ ખરી. હવે માનવી આકાશમાું ઉડતો થર્ો છ,ે 
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ત્ર્ારે ત્ર્ાું આત્મરક્ષણ કરી શકે એવી શન્ક્તઓ, કોણ કહે છ ે કે 
નકહ લવક ે? જનેે તરતાું નથી આવડત ું તનેા કરતાું જનેે તરતાું 
આવડ ે છ ે તેનામાું અમ ક શન્ક્તઓ એવી લવકા  પામી છ,ે કે 
પાણીમાું પડતાું જ જાણે પ્રેરણાશકકત હોર્ એમ તેના હાથપગ 
અનાર્ા  જ હાિે છ ેને તે પોતાન ું શરીર પાણી ઉપર તરત ું રાખી 
શકે છ.ે  

કેટિાુંક માને છ ે કે આહાર, લનદ્રા, ભર્ અને લમથ ન ઇતર 
પ્રાણીમાું અને માનવીમાું  ામાન્ર્ છ;ે પણ માનવીમાું ધમા છ,ે ઇતર 
પ્રાણીમાું ધમા નથી, માટ ે તે ઇતર પ્રાણી કરતાું ઊંચે છ.ે પણ ધમા 
એટિે શ ું?  માજને વ્ર્વન્સ્થત ધારણ કરી રાખે તે ધમા. ત્ર્ારે જ ે
પ્રાણીઓ બ લદ્ધપૂવાક,  માજ બાુંધે છ,ે લવવેકપૂવાક ચિાવે છ,ે 
અપત્ર્સ્નેહ જાણે છ,ે દમ્પતીસ્નેહ જાણે છ,ે માનવી કરતાું વધારે 
દૃિતાથી એકપત્નીવ્રત કે એક પલતવ્રત પાળે છ,ે પોતાની ઋત માું જ 
વુંશવધાન માટ ે ુંર્ોગ  ેવી બાકી આખા વષામાું બ્રહ્મચર્ા પાળે છ,ે 
તેમનામાું ધમા નથી એમ કોણ કહેશે?  

‘હ ું  છ ું’ એવ ું આત્મજ્ઞાન, કહન્દ  દશાનશાસ્ત્રમાું જનેે ‘અહુંકાર’ કહ્યો 

છ,ે તે આત્મજ્ઞાન માનવીમાું સ્પષ્ટ રીતે લવકા  પામ્ર્ ું છ.ે બીજાું 
પ્રાણીઓમાું એનો એટિો સ્પષ્ટ લવકા  નથી દેખાતો, પણ તેના અુંશ 
અનેક પ્રાણીમાું છ.ે બીજરૂપે તો વનસ્પલતમાું પણ છ ેજ.  
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આ બધા ઉપરથી જાણી શકાશે કે વનસ્પલતમાું, ઇતર પ્રાણીમાું 
અને માનવીમાું પ્રકૃલત અને પ રુષ – દેહ અને આત્મા –  ાથે ાથે જ 
લવકા  પામે છ.ે હવે એ લવષે હજી જરા ઊંડા ઊતરીએ.  

રોગશાસ્ત્રમાું (Pathology) અભ્ર્ા થી જણાશે કે શરીરન ું કોઈ 
અુંગ નાશ પામે છ,ે તો તેની અુંદર રહેિી શન્ક્ત પણ  ાથ ેજ નાશ 
પામે છ.ે ઘ્રાણેન્ન્દ્રર્નો નાશ થતાું ઘ્રાણશન્ક્ત પણ નાશ પામે છ,ે ન ે
તેટિા પૂરત ું આત્મજ્ઞાન પણ નાશ પામે છ.ે અમ ક તુંત ઓ નાશ પામે 
છ ેત્ર્ારે બ લદ્ધ પણ નાશ પામે છ,ે માણ  બેવકૂફ બને છ.ે 

કૂતરાના મગજનો આગિો ભાગ કાિી િેવામાું આવે, તો ત્ર્ાુંના 
બ લદ્ધતુંત ઓ નીકળી જતાું આહાર શેધવા જવાન ું તેન ું જ્ઞાન કે ભાન 
નાશ પામે છ.ે આથી તે એક ઠકેાણે પડ્યો રહે છ,ે પણ તેને આહાર 
આપવામાું આવે તો કેટિાુંક મા    ધી જીવી શકે ખરો. જો તેના 
મગજનો પાછિો ભાગ કાિી િેવામાું આવે, તો ત્ર્ાુંના ચિન–
શન્ક્તના તુંત ઓ નીકળી જતાું આહાર શોધવા એ તરફડીર્ાું મારે 
છ.ે પણ તેનાથી આહાર શોધવા જવા ઊઠી શકાત ું નથી. તેની 
ચાિવાની શન્ક્ત નાશ પામે છ,ે પડ્યો પડ્યો તરફડ ેછ ેને અન્તે એ 
મરી જાર્ છ.ે તેવી જ રીતે માનવીના શરીરમાું પણ અમ ક શન્ક્તના 
તુંત  કોહવાઈ જાર્ કે કપાઈ જાર્ તો પછી તે શન્ક્ત પણ  ાથે જ 
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નાશ પામે છ.ે હાથમાું રહેિા જ્ઞાનતુંત , જ ે મગજને ખબર 
પહોંચાડ ેછ ે તે, નાશ પામ ે તો ત ે હાથ બળીને ભસ્મ થઈ જાર્ 
તોર્ મગજને ખબર પડ ેનકહ ને તેને તેન ું કશ ું દ િઃખ થાર્ નકહ.  

આ તુંત ઓની  ુંદેશવાહક શન્ક્ત મગજને ખબર પહોંચાડવા 
માટ ેદર  ેકુંડ ેત્રી  ફીટની ગલતથી દોડ ેછ.ે ત્રણ ો ફીટ િાુંબો 
મગરમચ્છ પડ્યો હોર્, તેન ે પૂુંછડ ે ગોળી વાગે તો તનેી ખબર 
તેના મગજન ે પહોંચતાું દશ  ેકુંડ િાગે. પછી મગજ પૂછડાને 
ઊંચકી હિાવવાનો હ કમ આપે, તે પૂુંછડાના તુંત    ધી પહોંચતાું 
બીજી દશ  ેકુંડ િાગે, અથાાત્ ગોળી વાગ્ર્ા પછી વીશ  ેકુંડ ેતેન ું 
પૂુંછડ ું તરફડવા માુંડ.ે પણ તે દરલમર્ાન જ તેના મગજ ઉપર 
ગોળી િાગી જાર્ તો પકરણામ જ દ ું જ આવે. પૂુંછડાને ગોળી 
વાગી છ ેએવા  માચાર પહોંચતા પહેિાું જ તેના મગજમાું ગોળી 
વાગે તો પૂુંછડાને ઊંચકી િવેાનો હ કમ આપતા પહેિાું જ તનેો 
નાશ થાર્, અને ત્ર્ાર પછી થોડો વખત મગરમચ્છ જીવે તોર્ 
તેની પૂુંછડી તરફડ ે નકહ. પૂુંછડાને ગોળી વાગ્ર્ાના  માચાર 
પહોંચ્ર્ા પછી અન ેતેન ેઊંચકી િેવાનો હ કમ આપર્ા પછી તેના 
મગજમાું ગોળી વાગે તો વખતે ત ેત રત મરી જાર્, પણ મરતાું 
મરતાુંર્ પૂુંછડાને ઊંચકી િે. 
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વળી આત્મજ્ઞાનના બીજા પણ ચમત્કાર છ;ે માણ  દારૂ વગેરે 
કેફી વસ્ત ઓ પીએ છ,ે ત્ર્ારે એ મૂચ્છાા પામે છ,ે કે ભાન ભૂિે છ ેને 
ગાુંડો થાર્ છ.ે કોણ મૂછાા પામે છ?ે કોણ ગાુંડો થાર્ છ?ે ઊંધમાું 
પ્રાણીને આત્મજ્ઞાન રહેત ું નથી, છતાુંર્ે માણ  અનેક વાર લવનાભાન 
ઊંઘમાું ચાિે છ.ે અલતશર્ દ િઃખથી કે અકસ્માત  માચારથી માનવી 
મૂચ્છાા પામી પડ ેછ ેતે  મર્ે પણ તેન ું આત્મજ્ઞાન   ષ પ્ત દશામાું 
જઈ પડ ેછ.ે રોગી ઉપર પ્રર્ોગ કરવાને તેને કિૉરોફૉમા   ુંઘાડવામાું 
આવે છ ે ત્ર્ારે પણ એન ું આત્મજ્ઞાન િ પ્ત થઈ જાર્ છ.ે ત્ર્ારે એ 
આત્મજ્ઞાન ક્ર્ાું જાર્ છ?ે ખરે જ ક્ર્ાું જાર્ છ ે કે   ષ પ્ત દશામાું 
જઈ પડ ેછ?ે ખરે જ એ આત્મજ્ઞાન શરીરથી જ દ ું છ?ે  

અને આત્મજ્ઞાન શરીરથી જ દ ું છ,ે એમ કહો તો અનેક પ્રશ્ન 
ઊભા થશ.ે આપણું શરીર નીરોગી હાર્ છ,ે ત્ર્ારે મન પણ   ખી 
રહે છ,ે આત્મા પણ બળવાન બને છ.ે તેમ જ વળી આત્મા બળવાન 
હોર્ છ,ે ત્ર્ારે પણ મન   ખી રહે છ ેઅને શરીર નીરોગી બને છ.ે 
 ાહેબનાું કપડાું પહેર્ાાથી કે ભાડાની મોટરમાું બેઠાથી કેટિાુંકનાું 
મન પ્ર ન્ન બને છ.ે શરીર દ િઃખથી કરબાતાું આત્મા કાર્ર અને 
લચિીર્ો બની જાર્ છ.ે મન અને શરીર ઉપર થતી લક્રર્ાઓથી 
એકબીજા ઉપર પણ અ ર થાર્ છ.ે એનાું બીજા ઉદાહરણ તો 
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અનેક છ.ે બાળકો અને લનબાળ મનનાું મોટાું માણ  પણ રાત્ર ેસ્વપન 
આવતાું પથારીમાું પેશાબ કરી દે છ.ે મનમાું કામવા ના જારત થતાું 
શરીરનાું અમ ક અુંગ ઉપર અ ર થાર્ છ;ે અમ ક અુંગ ચોળાતાું 
મનમાું કામવા ના જારત થાર્ છ.ે વળી  ુંભોગન ું સ્વપન આવતાું 
ઊંઘમાું જ વીર્ાપાત થઈ જાર્ છ.ે આ બધાથી એમ નથી િાગત ું કે 
દેહ અને આત્મા જ દા પડી શકે એમ છ ેજ નકહ? 

વળી આત્મજ્ઞાનનો બીજો એક ચમત્કાર : કોઈ કોઈ માણ ન ે
લિલવધ આત્મજ્ઞાન–બેવડ ું આત્મજ્ઞાન વારાફરતી હોર્ છ.ે અમ ક 
માણ  માને છ ે ને કહે છ ે કે હ ું  હકરિાિ છ ું. તે પોતાનાું  ૌ કાર્ા 
બ લદ્ધપૂવાક ડાહ્યા માણ ની પેઠ ે કરે છ.ે પોતાના લમત્ર મોતીિાિને 
કાગળ િખે છ ેને તેમાું ‘લિ. હકરિાિ, દ. પોતે’ એવી  હી કરે છ.ે 
અમ ક કદવ ો પછી ઓલચુંતો તે માને છ ે અને કહે છ ે કે હ ું  તો 
હીરાિાિ છ ું. પોતાના લમત્ર મોતીિાિને તો એ દેખર્ેર્ ઓળખતો 
નથી, તેન ું નામ તો જાણે જ શેનો? આ ન્સ્થલતમાું પણ એ પોતાનાું 
 ૌ કાર્ા બ લદ્ધપૂવાક ડાહ્યા માણ ની પેઠ ેકરે છ.ે વળી થોડાું કદવ  કે 
થોડાું મા  કે થોડાું વષા પછી પાછો ઓલચુંતો ત ેહકરિાિ બની જાર્ 
છ.ે હકરિાિનાું અધૂરાું રહેિાું  ૌ કાર્ા જાણે ગઈ જ પળે પોત ે
અધૂરાું મ ક્ર્ાું હોર્ એમ કરવા મુંડ ેછ,ે  ૌ કાર્ાવ્ર્વહાર હકરિાિના 
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જ કરે છ.ે લમત્ર મોતીિાિને મળવા જાર્ છ,ે તેની  ાથે અધ રો 
રહેિો પત્રવ્ર્વહાર ચાિ  કરે છ.ે પોતે હીરાિાિ હતો એ કેવળ 
ભૂિી જાર્ છ,ે કોઈ એ વાત એને કરે છ,ે તો પોતે કદીર્ે હીરાિાિ 
હતો એની  ાફ  ાફ ના જ પાડ ે છ.ે આમ પોતાના જીવનમાું તે 
અનેક વાર હકરિાિ બને છ,ે અનેક વાર હીરાિાિ બને છ.ે અન ે
વખતે જન્મ વખતનો હકરિાિ વૃદ્ધાવસ્થામાું હીરાિાિ રૂપે પણ મરે 
છ.ે આને લવષે શ ું માનવ ું? શ ું એક શરીરમાું બે આત્મા માનવા? કે 
તેના મગજના જ્ઞાનતુંત ઓમાું લવકાર થર્ે એ બે આત્માવાળો દેખાર્ 
છ ેએમ માનવ ું?  

અને જ ે સ્ત્રીઓને ભૂત આવે છ,ે તેના એક આત્મામાું બીજો 
આત્મા દાખિ થઈને પહેિા આત્માને ધકેિી કાિ ેછ ેએમ માનવ ું? 
કે એ સ્ત્રીના મગજમાું લવકાર થર્ો છ ેએમ માનવ ું? ઘણી સ્ત્રીઓ 
રાતે ઊઠીને ડાહી સ્ત્રીની પેઠ ેજ દળે છ ેઅને એન ું એને ભાન ન 
રહ્યાથી  વારે ઊઠીને ભૂતને માથે પાડ ેછ!ે બેવડા આત્મજ્ઞાનના આ 
કેવા ચમત્કાર!  

ર્ રોપમાું બે ભાઈ હતા. નાનો ભાઈ મોડી રાત   ધી કુંઈ પ સ્તક 
વાુંચતો, મોટો ભાઈ વહેિો   તો. એક વાર મોડી રાતે મોટો ભાઈ 
ઊંઘમાુંથી ઊઠ્યો ને  ગડી  ળગાવી ચા મૂકવા િાગ્ર્ો. નાના 
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ભાઈએ પૂછ્ ું : “આટિી ભાુંગતી રાતે ચા કેમ મૂકો છ?ે” મોટા 
ભાઈએ ઉિર દીધો : “એ તો  હજ ચા પીવાન ું અત્ર્ારે મન થર્ ું.” 
ચા  ારી રીતે તૈર્ાર કરી, પોતે પીધી ને નાના ભાઈને પણ ધરી, 
પછી  ગડી વગેરે પાછ ું વ્ર્વન્સ્થત રીતે ઠકેાણે કરી  ૂઈ ગર્ો. 
 વાર થતાું બન્ન ેભાઈ વાતચીત કરવા િાગ્ર્ાું. વાતમાું ને વાતમાું 
નાના ભાઈએ પૂછ્ ું : “રાતે એટિે મોડથેી તમને ચા પીવાન ું કેમ 
મન થર્ ું?” મોટા ભાઈએ આિર્ાચકકત થઈ ઉિર દીધો : “ના 
ભાઈ, ચા શી ને વાત શી!” “અરે ના શ ું? મોડી રાતે તમ ેઊઠ્યા, 
 ગડી ચેતાવી, ચા બનાવી, પીધી, મને પણ ધરી ને પછી  ગડી 
વગેરે પાછ ું ઠકેાણે પાડી   ઈ ગર્ા. મેં મારી આુંખોએ બધ ું જોર્ ું 
ને?” નાના ભાઈએ બધ ું વણાવી બતાવ્ર્ ું. મોટા ભાઈએ તો નકાર જ 
ભણ્ર્ો : “મેં ત ેચા બનાવીર્ે નથી ને પીધીર્ે નથી. ને ગઈ રાતે તો 
એવ ું ઊંધ્ર્ો કે  ૂતો ત્ર્ારથી  વાર થર્ા ત્ર્ારે જ જાગ્ર્ો. કુંઈ વષો 
થર્ાું એવી શાન્ત ઊંઘ આવી નથી.” નાના ભાઈએ ઘણી ઘણી 
ર્ કકતઓ કરી, પણ મોટા ભાઈને ચા પવાની વાત ર્ાદ આવે જ 
નકહ. ઘણું કરીને જૂઠ ું બેિે નકહ એવો ભાઈ આમ કેમ બોિે છ ેએ 
નાના ભાઈથી  મજી શકાર્ ું નકહ ને તેથી એ ચકકત થર્ો. પછી તો 
દહાડા જતે એ વાત લવ ારે પડી. વળી ફરી છએક મકહને તે જ 
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પ્રમાણે રાતે ઊઠીને મોટા ભાઈએ ચા પીધી. ફરી ચાર મકહને, પછી 
બે મકહને, પછી દશ કદવ ે ને પછી રોજ મોટો ભાઈ મોડી રાત્રે ચા 
પીએ ને પછી  ૂઈ જાર્,  વારે તેમાુંન ું કશ ુંર્ તેને ર્ાદ રહે નકહ! 
આવી ન્સ્થલતમાું તેનાથી તેની પત્નીને ગભા રહ્યો અને ત્ર્ાર પછી 
થોડ ેજ કદવ ે તે મરણ પામ્ર્ો. પૂરે મા ે તેની પત્નીએ પ ત્રને જન્મ 
આપર્ો. લપતાના મરણ પછી જન્મેિો પ ત્ર મોટો થર્ો અને પીતાની 
ઉમ્મરે આવતાું એ પણ રાત્ર ેચા પીવા ઊઠ્યો! તેના કાકાએ જોર્ ું કે 
લપતાના  ુંસ્કાર પ ત્રમાું ઊતર્ાા છ.ે લપતાની પેઠ ેતેને પણ ધીરે ધીરે 
રોજ મેડી રાત્ર ેચા પીવાની ટવે પડી. એને પણ રાત્રે ચા પીધાની 
વાત  વારે ર્ાદ નહોતી રહેતી.૧ 

આ પણ લિલવધ આત્મજ્ઞાનનો ચમત્કાર. વળી આ વાત તો એમ 
પણ  ાલબત કરે છ ેકે લપતાના એવા  ુંસ્કાર પણ પ ત્રમાું ઉતરે છ.ે 
ઉમ્મરની અવસ્થા પ્રમાણે માતાલપતાની શારીકરક તેમ જ  માનલ ક  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

૧
આ અને ઉપરની હકરિાિની રૂપાન્તર કરેિી વાત ર્ રોપમાું 

બનેિી. મેં  . ૧૯૧૦માું મોરબીમાું Illusions and Hallucination 
(ભ્રમ અને ભ્રમણા) પ સ્તકમાું વાુંચેિી તેને આધારે અહીં મૂકી છ.ે 
પ સ્તકના િેખકન ું નામ ર્ાદ નથી.  
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ન્સ્થલતમાું થતા ફેરફાર પ ત્રમાું પણ થતા જણાર્ છ.ે એક જ 
માબાપનાું જ દ ે જ દ ે કાળ ે  જન્મેિાું  બાળકોમાું માબાપના એ 
ફેરફાર જણાઈ આવે છ.ે  ાથે જન્મેિાું બાળકોની આકૃલત–
પ્રકૃલતમાું  ઘણું  ામ્ર્ હોર્ છ.ે  ાચ ું જ છ ેકે – 
अंगादगंात्ससंभिसस हदयादतधजायसे । 

आत्समा िै पुिनामाऽसस स जीि िरद: ितम ।। ।।वनरूत्सक ३:४।। 

“ત ું મારા અુંગેઅુંગમાુંથી ઉત્પન્ન થર્ો છ,ે મારા હૃદર્માુંથી 
ત ું ઉત્પન્ન થર્ો છ,ે મારો આત્મા જ ત ું પ ત્ર નામ ધારણ કરીન ે
અવતર્ો છ.ે  ો વષાનો થજ.ે”  

વળી, કલવ કાલળદા  પોતાના रघुिंिમાું અજના જન્મ લવશ ે

કહે છ ેકે :  

रुपं तदोजस्स्ि तदेि िीया तदेि नसैर्गगकमुन्नतत्त्िम् । 

न कारणात्सस्िावद्वशभदे कुमार: प्रिर्तततो वदप इि प्रवदपात ।।  

  पंचम: सगा ।।३७ ।। 

‘એ જ રૂપ, એ જ તેજ, એ જ શોર્ા, એ જ નૈ લગાક 
ઉન્નતત્ત્વ, રધ માું અને ક મારમાું (લપતાપ ત્રમાું) જરાર્ તફાવત 
નથી, જાણે દીવામાુંથી બીજો દવો પ્રકટ્યો હોર્.”  
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જન્મ પછી બાળકોને એક જ પ્રકારના  ુંસ્કાર મળે્ય જાર્ તો 
તેમની આકૃલતપ્રકૃલતન ું  ામ્ર્ કાર્મ રહે. પણ એક જ પ્રકારના 
 ુંસ્કાર મળવા અશક્ર્ છ,ે જરા જરામાું ફેર પડી જ જાર્.  

આ બધી હકીકતો  ાલબત કરે છ ે કે તત્ત્વની પ્રકૃલતનો જમે 
જમે લવકા  થતો જાર્ છ,ે તમે તેમ  ાથે  ાથે જ તેના પ રુષનો પણ 
લવકા  થતો જાર્ છ.ે વનસ્પલતના દેહમાુંથી લવકા  પામીને ઇતર 
પ્રાણીનો અને તેમાુંથી લવકા  પામીને માનવીનો દેહ બન્ર્ો,  ાથે 
 ાથે જ વનસ્પલતના આત્મામાુંથી લવકા  પામીને ઇતર પ્રાણીનો 
અને તેમાુંથી લવકા  પામીને માનવીનો પણ આત્મા બન્ર્ો. એટિ ે
અનેક પેિીનાું માબાપના  ુંસ્કારનો  રવાળા–બાદબાકી ને 
ગ ણાકાર–ભાગાકારન ું જ ે પકરણામ આવે તે જન્મ મરે્ બાળકનો 
દેહ અને આત્મા– મસ્ત બાળક. વળી એ પણ ર્ાદ રાખવા જવે ું છ ે
કે જનેતાએ જનક  ાથેના  ુંર્ોગથી ગભા ધારણ કર્ાા પૂવે કોઈ 
ઇતર પ રુષ  ાથે  ુંર્ોગ કર્ો હોર્ તો તે ઇતર પ રુષના પણ  ુંસ્કાર 
ગભા અને પકરણામે બાળક ઉપર પડ ેછ.ે  

 ારાુંશ કે તત્ત્વના એકે એક પરમાણમાું, વનસ્પલતમાું, ઇતર 
પ્રાણીમાું અને માનવીમાું આત્મા છ,ે દેહની  ાથે જ તે લવકા  પામે 
છ,ે દેહથી જ દો પડી શકતો નથી. મરણ  મરે્ દેહ પોતાની 
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પરમપ્રકૃલતમાું,  ાથે જ આત્મા પણ પોતાનાું પરમાત્મામાું – 
પરમપ રુષમાું ભળી જાર્ છ.ે તત્ત્વ તત્ત્વમાું ભળી જાર્ છ.ે તત્ત્વ 
અમર છ,ે લનત્ર્ છ–ે તેની પ્રકૃલત અને પ રુષ પણ તેથી અમર છ,ે 
લનત્ર્ છ.ે તેની પ્રકૃલત–દેહ અને પ રુષ–આત્મા  ાથે  ાથે જ 
રૂપાન્તર પામે છ.ે આ બધ ું તત્ત્વને અલવચળ લનર્મે બને છ.ે ઈશ્વર 
જવેા કોઈ બહારના લનર્ામકની જરૂર નથી એ હવે  મજાર્ ું હશે. 
 

● 
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અધ્ર્ાર્ – ૮ 

આત્માન ું અમરત્વ – તેનો પૂવાજન્મ અને પ નજ ાન્મ 
 માવેશ 

ત્રીજા અધ્ર્ાર્માું જણાવ્ર્ ું છ ેતમે ‘ઊંઘતા માણ ન ું શરીર શબ 
પેઠ ે એક ઠકેાણે પડ્ય ું રહે છ,ે છતાું કદવ ની ભ્રમણાને િીધે 
સ્વપનમાું તે પોતાને કદવ નાું કામકાજમાું દેખે છ,ે એ આકદમાનવ 
પણ જાણે નદીપવાતમાું રખડતો હોર્ કે લશકાર ખેિતો હોર્ એમ 
સ્વપનમાું દેખે. આથી એણે કલ્પી િીધ ું જ ે આ જડ શરીરમાુંથી 
નીકળી દૂર ભ્રમણ કરી શકે એવો મારામાું જીવ છ.ે વળી કલ્પી 
િીધ ું કે માણ ના મ આ પછી પણ તેનો આત્મા ત્ર્ાું ભ્રમણ કરે છ.ે’ 
આમ આકદમાનવે આત્માની કલ્પના કરી િીધી, અને વળી તે અમર 
છ ેએવી પણ કલ્પના  ાથે કરી િીધી.  

ઈશ્વરભાવની  ાથે આ આત્મભાવનો પણ લવકા  થર્ો. માનવી 
જમે જમે   ધરતો ગર્ો, તેમ તેમ તે આ ભ્રમનો પણ લવકા  કરતો 
ગર્ો. કહન્દ ઓએ માન્ર્ ું કે મરણપ્ર ુંગે શબ અહીં પડ્ય ું રહે છ ેઅને 
આત્મા દેહમાુંથી નીકળી પોતાનાું કમા પ્રમાણે સ્વગા કે નરકમાું જાર્ છ,ે 
અથવા ચુંદ્રિોકમાું જઈ ત્ર્ાુંથી પાછો કોઈ પ્રાણીર્ોલનમાું કે 
માનવર્ોલનમાું પ નજ ાન્મ િ ેછ.ે આથી તે શબને લનરથાક ગણી બાળી 
મૂકે છ.ે  
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લિસ્તીઓ ને મ  િમાનો માને છ ે કે આત્મા પ નજ ાન્મ નથી 
િતેો, પણ ક્ર્ામતને રોજ બધા આત્મા કબરમાુંથી ઊઠશે ને ઈશ્વર 
તેમનો ન્ર્ાર્ કરી તેમને  દાને  માટ ે સ્વગામાું મૂકશે કે નરકમાું 
નાખશે. આથી તેઓ શબને બાળીને તેનો નાશ નથી કરતા, પણ 
કબરમાું દાટી રાખે છ.ે પ્રાચીન લમ રીઓ તો શબને હજાર વષા 
 ાચવી રાખવા તેમાું અમ ક પ્રકારના જ ુંત નાશક પદાથા ભરતા. ત ે
શબ આજ ેપણ મળી આવે છ.ે પૂવે રીક િોક શબને અન્ગ્નદાહ 
દેતા, પણ તેમણે લિસ્તી ધમાની દીક્ષા િીધા પછી એ દાટવા િાગ્ર્ા.  

ચાલ્ર્ા ગરે્િા આત્માને   ખી કરવાને માટ ેગ રુઓએ કુંઈ કુંઈ 
વ્ર્વસ્થાઓ કરવા માુંડી, કુંઈ કુંઈ લક્રર્ાકાણ્ડ ઊભા કર્ાા. મરનારના 
પ ત્રો પા ે શ્રાદ્ધ કરાવવા માુંડ્યાું. તપાણ કરાવવા માુંડ્યાું, તે પ્ર ુંગ ે
બ્રહ્મભોજન પણ શરૂ કરાવ્ર્ાું, શય્ર્ા ભરાવી ને તેમાું મરનારની  વે 
લપ્રર્ વસ્ત ઓ મ કાવી, મરનાર સ્વગામાું જતાું વૈતરણી  હેિાઈથી 
તરી શકે એટિા માટ ેગોદાન પણ કરાવ્ર્ ું. બ્રાહ્મણગ રુઓએ શ્રદ્ધાથી 
શરૂ કરાવેિા શ્રાદ્ધને સ્વાથાબળે ગોદાન   ધીનાું ધલતુંગે પહોંચાડ્ય ું.  

સ્વગામાું મરનારને પત્ની પણ જોઈએ, એટિે તેની લચતામાું જ 
તેની લવધવાને બાળી મૂકવાની ર્ોજના કરી અને તેને  તીન ું મોટ ું 
નામ આપર્ ું. રીક લવધવાઓ પણ પૂવે  તી થતી.  તી ન થનાર 
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પત્નીએ સ્વગામાુંના પોતાના પલતને ર્ાદ રાખીને વૈધવ્ર્ પાળવ ું રહ્ય ું! 
પત્નીને સ્વગામાું પલતની જરૂર નકહ પડતી હોર્, તેથી ઉસ્તાદ 
ગ રુઓએ– એ પ રુષગ રુઓએ– પત્ની પાછળ પલતને બળી મરવાની– 
 તા થવાની જરૂર ન માની, ન તો તેમણ ે વૈધ ર્ા પાળવાની પણ 
જરૂર માની! 

જાપાન આટિ ું   ધરેિ ું મનાર્ છ,ે પણ ત્ર્ાુંર્ રાજા મરતાું તનેી 
પાછળ તેના પ્રધાન વગેરે મોટા માણ ોને આત્મહત્ર્ા કરવી પડ ેછ.ે 
ત્ર્ાું મોટા િોકની કબરમાું તેના શબ  ાથે તેની લપ્રર્ વસ્ત ઓ 
દાટવામાું આવે છ.ે અનેક જ ુંગિી જાલતઓ મરનાર  મ્બન્ધીજનના 
શબ  ાથે કબરમાું તેનાું લપ્રર્ ધન ષબાણ દાટ ેછ.ે  

લિસ્તી ધમાગ રુ કબરમાું ઉપર્ોગી વસ્ત ઓ નકામી દાટી દ ે
એવા મ ખા નથી. એ તો બ્રાહ્મણગ રુ કરતાું ર્ ઉસ્તાદ છ.ે મરનારને 
કઈ કઈ વસ્ત  સ્વગામાું જોઈશે એની ર્ાદી લિસ્તી ધમાગ રુ મરનારનાું 
 ગાું પા ે કરાવે છ.ે એ  ૌ વસ્ત ની મનમાની કકમ્મત આુંકી એટિા 
પૈ ા રોકડા િે છ ેઅને એના બદિામાું કાગળના ટ કડા ઉપર એ 
વસ્ત ઓની ર્ાદી કરી, એટિી વસ્ત ઓ એને સ્વગામાું આપવાની 
ઈશ્વર ઉપર હૂુંડી િખી આપે છ!ે મ ખા  મ્બન્ધીજનો એ હૂુંડી 
મરનારના શબ  ાથે કબરમાું દાટ ેછ.ે તે બધ ું તેને સ્વગામાું મળશે એમ 

માનીને એ  ુંતોષ માને છ ેને આનન્દ માણે છ.ે  
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પલિત (पल् પળવ ું, જવ ું, વધવ ું) એટિે પુંથ ે પળેિ ું. ભતૂ (भ ्
થવ ું) એટિે કે થઈ ગર્ેિ ું અને પ્રેત (प्र + इ ચાિતા થવ ું) એટિે 

ચાિત ું થર્ેિ ું, એવા શબ્દોના શ દ્ધ અથાને છોડી િોક ભતૂપલિતન ે
માનવા િાગ્ર્ા ને તેના વળગાડને માની ત્રા વા િાગ્ર્ા. િોલભર્ા 
વ ે ત્ર્ાું ધૂતારા ભૂખે મરતા હશે? આ વળગાડને કાિવા બ્રાહ્મણના 
નાના ભાઈ ભૂવા ઊભા થર્ા. તેમણે અજ્ઞાન શ્રદ્ધાજડ િોકન ેધૃતવા 
માુંડ્યા.  

અને સ્વગામાું કે નરકમાું પોતાનાું કમા ભોગવી રહ્યા પછી પાછો 
તે આત્મા મન ષ્ર્ર્ોલનમાું કે ઇતર ર્ોલનમાું જન્મ િે છ ેએમ પણ 
મનાર્ ું. ગીતા કહે છ ે:  

िासांसस जीणाावन यथा विहाय निावन गृह्यातत नरोऽपराशण । 

तथा िरीराशण विहाय जीणाा न्यन्यावन संयतत निावन देही ।।२:२२।। 

“માણ  જમે જૂનાું વસ્ત્રને ઉતારી દઈને બીજાું નવાું પહેરે છ,ે 
તેમ જ આત્મા જૂનાું શરીરને ઉતારી દેઈને બીજાું નવાું ધારણ કરે 
છ.ે” અને એક જન્મનાું કમાને અન  ાર ઈશ્વર તેને નવા નવા 
અવતાર આપર્ે જાર્ છ.ે કમાનો ક્ષર્ તેનાું ફળ ભોગવ્ર્ે જ થાર્ છ,ે 
એટિે દરેક પ્રાણીને પોતાનાું ફળ ભેગવવા જ દેવાું; એમાું 
આડખીિી નાખીને–એમની ઉપર દર્ા કરીને–એમનાું કમા િુંબાવવાું 
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નકહ, એમ પણ તેરાપુંથ નામે એક જનૈ  મ્પ્રદાર્ કહે છ!ે એવી રીતે 
દર્ા કરવી એને એ  મ્પ્રદાર્ પાપકમા માને છ!ે આમ જગતમાુંથી 
દર્ાવૃલિનો નાશ કરનાર પણ ધાલમાક  મ્પ્રદાર્ છ!ે  

ત્ર્ારે હવે પ્રશ્ન થાર્ છ ે : શ ું આત્મા પોતાનાું કમાને અન  રી 
સ્વગે કે નરકે જાર્ છ?ે સ્વગા કે નરક હશે? ક્ર્ાું હશે? આત્માને 
શ્રાદ્ધતપાણ કે કબરમાું દાટિે ું પહોંચત ું હશ?ે તે એક ર્ોલનમાુંથી 
બીજી ર્ોલનમાું જન્મ િેતો હશે? અને આ બધી વ્ર્વસ્થા શ ું ઈશ્વર 
કરે છ?ે 

પાછળના અધ્ર્ાર્ોમાું વારુંવાર જણાવ્ર્ ું છ ે તે પ્રમાણે તત્ત્વ 
લનત્ર્ છ,ે અજરામર છ,ે અનાદ્યનન્ત છ;ે તેથી પ્રકૃલત અને પ રુષ એ 
તત્ત્વના બે ગ ણ પણ લનત્ર્ છ,ે અજરામર છ,ે અનાદ્યનન્ત છ.ે 
તત્ત્વના એ બે ગ ણનાું જ ેરૂપાન્તર થાર્ છ,ે તે બેશક નાશવન્ત છ ે– 
રૂપાન્તરને પાત્ર છ.ે સ્થૂિ ઉદાહરણ િઈએ :  ોન ું નાશવન્ત નથી; 
તેના ઘાટ નાશવન્ત છ.ે રૂપાન્તરને પાત્ર છ.ે  ોનાના ઘાટ ઘડાર્ છ ે
તેમાું  ોનાના ગ ણ આવે છ ે– પીળાશ પણ આવે છ,ે કઠણાશ પણ 
આવે છ.ે એ ઘાટ નાશ પામી તેન ું રૂપાન્તર થાર્ છ,ે ત્ર્ારે પીળાશ 
પણ રૂપાન્તર  ાથે જાર્ છ,ે કઠણાશ પણ રૂપાન્તર  ાથે જાર્ છ.ે 
મૂળ ઘાટની પીળાશ નાશ પામે ને કઠણાશ કાર્મ રહે એમ કદાલપ 
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બની શકત ું નથી. ગ ણીથી ગ ણ કદાલપ જ દો પડતો નથી.  ોન ું હશે 
ત્ર્ાું   ધી તેની  ાથે તે તેના કોઈ પણ રૂપાન્તર–ઘાટ  ાથે પીળાશ 
ને કઠણાશ રહેવાની જ રહેવાની. તેવી જ રીતે લનત્ર્ તત્ત્વનાું પ્રકૃલત 
અને પ રુષ લનત્ર્ છ,ે તેનાું રૂપાન્તર–ઘાટ લનત્ર્ નથી; એ નાશને પાત્ર 
છ,ે રૂપાન્તરને પાત્ર છ;ે અથાાત્ જ પ્રકૃલત ને પ રુષનાું રૂપાન્તર પણ 
નાશને પાત્ર છ,ે રૂપાન્તરને પાત્ર છ.ે તત્ત્વની પ્રકૃલત રૂપાન્તર પામી 
ક્રમે ક્રમે માનવીનો દેહ બુંધાર્ો, તેનો પ રુષ રૂપાન્તર પામી ક્રમે ક્રમે 
માનવીનો આત્મા બુંધાર્ો. આમ માનવીનો દેહ નાશને ને રૂપાન્તરને 
પાત્ર છ,ે ત્ર્ારે એનાથી કદાલપ જ દો ન પડી શકતો તેનો આત્મા 
પણ નાશને અને રૂપાન્તરને પાત્ર કેમ નકહ? છ ે જ. દેહ–પ્રકૃલત 
તત્ત્વને સ્વાભાલવક લનર્મે જમે જમે જ ેરૂપ ધારણ કરે્ જાર્ છ,ે તેમ 
તેમ તેને અન કૂળ રૂપ આત્મા–પ રુષ પણ ધારણ કર્ે જ જાર્ છ.ે 
દેહમાું લવલક્રર્ા થર્ાથી અને ત્ર્ારે  ાથે જ આત્મામાું પણ લવલક્રર્ા 
થર્ાથી રા ાર્લણક લક્રર્ા ચાિ  રાખવાને તે અર્ોગ્ર્ બની જાર્ છ,ે 
એટિે બન્ને પોતાનાું કાર્ા કરવાને અ મથા બની જાર્ છ.ે બન્નેની 
દશા   ષ પ્ત જવેી થઈ જાર્ છ.ે આ ન્સ્થલતને ‘મૃત્ર્ ’ કહીએ છીએ. 
તે વારે આત્માનાું તત્ત્વ પોતાના મૂળતત્ત્વમાું–પ રુષમાું ભળી જાર્ છ.ે 
શબને બાળીએ કે દાટીએ કે ગમે તે કરીએ, એનાું તત્ત્વ પણ 
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પોતાના મૂળતત્ત્વમાું–પ્રકૃલતમાું ભળી જાર્ છ.ે આમ તત્ત્વમાું તો 
પ્રકૃલત અને પ રુષ અમર છ ેજ, પણ તેનાું થતાું રૂપાન્તર–દેહ અન ે
આત્મા–અમર નથી, રૂપાન્તરને પાત્ર છ.ે  

આવી ન્સ્થલતમાું દેહમાુંથી આત્મા નીકળીને પ નજ ાન્મ િે એ કેમ 
 ુંભવે? અને તેથી પ્રાચીન લવચારક ચાવાાકે ઠીક જ કહ્ય ું છ ે કે 

भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन ं कुत:? દેહ બળીને રાખ થઈ 

ગર્ા પછી પ નજ ાન્મ કર્ાું? પોતાના મૂળતત્ત્વમાું ભળી ગર્ેિા 
આત્માને ચુંદ્રિોકમાું જવાન ું ક્ર્ાું? સ્વગામાું કે નરકમાું જવાન ું કર્ાું? 
બીજો અવતાર કોઈ પણ ર્ોલનમાું િેવાનો પણ કર્ાું? કર્ામતને રોજ 
ઉઠવાન ું ક્ર્ાું? ને ઈશ્વરનો ન્ર્ાર્ પામવાનો પણ ક્ર્ાું? એ આત્મા 
પોતાના તત્ત્વમાું–પ રુષમાું ભળી ગર્ા પછી તનેે શ્રાદ્ધમાું કે તપાણમાું 
આપેિી, અને તેની  ાથે કબરમાું દાટિેી કે લચતામાું બાળેિી 
વસ્ત ઓ અને  તી થનાર પત્ની પણ મળવાની કર્ાું? ચાવાાકે ઠીક 
જ કહ્ય ું છ,ે કે  

न स्िगो नाऽपिगो िा निैात्समा पारलौवककः ।। 

मृतानामवप जन्तूनां श्राद्धं चेतृविकारणम् । 

गच्छतावमह जन्तूनां व्यथा पाथेयकल्पनम् ॥ 

स्िगाास्स्थता यवद तृवि गच्छेयसु्ति दानतः 
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प्रासादस्योपररस्थानमि कस्माि दीयते ।। 

ततश्व जीिनोपायो ब्राह्मणैर्गिवहतस्स्त्सिह । 

मृतानां प्रेतकायााशण न त्सिन्यवद्वघते कतचत ।। 

“સ્વગા નથી, નરક નથી, ત્ર્ાું જનારો કોઈ આત્માર્ નથી. 
મરેિાુંને શ્રાદ્ધથી જો તૃન્પ્ત થતી હોર્, તો પરદેશ જનારન ું ભાથ ું જ 
બુંધાવવ ું શ ું કામ? સ્વગે જનારને જો અહીં દાનમાું આપેિ ું તૃન્પ્ત 
આપત ું હોર્, તો ઘરને મેડ ે બેઠિેાને એમ નીચેથી જ શા માટ ે ન 
આપવ ું? એટિ ેઆ તો બ્રાહ્મણોએ પોતાની આજીલવકા માટ ેઉપાર્ 
ર્ોજી કાઢ્યા છ.ે બાકી મરેિા પાછળ કોઈ પણ પે્રતકાર્ા કરવ ું એ 
લનરથાક છ.ે”  

માણ  અને વસ્ત્ર તો જ દી વસ્ત ઓ છ,ે એકબીજાથી લભન્ન છ,ે 
એટિે તે વસ્ત્ર જૂનાું થરે્ માણ  તેને બદિી શકે. પણ જ્ર્ાું દેહથી 
જ દો લવલશષ્ટ આત્મા જ નથી, એ બે એક બીજાથી જ દા પડી 
શકતા જ નથી, ત્ર્ાું કોણ કોને બદિી શકે? રૂપાન્તર પામેિો દેહ 
અને આત્મા એ બન્ને  ાથે જ વૃદ્ધ થાર્ અને  ાથે જ મૃત્ર્  પામે 
ત્ર્ાું વળી પ નજ ાન્મ કેવો? અન્ત ેતો પછી બન્ને પોતપોતાના લનત્ર્ 
તત્ત્વમાું ભળી જાર્. અને એ  ૌ એમ પોતાને સ્વાભાલવક લનર્મે જ 
થાર્ છ,ે ત્ર્ારે એમાું ઈશ્વરને કરવાપણું શ ું? 
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પ નજ ાન્મની કલ્પના માનવીના મનમાું કેમ જન્મી તેનાું 
આકદકારણ ત્રીજા અધ્ર્ાર્માું બતાવ્ર્ાું છ.ે   ધરેિા માનવીએ તેને 
કેમ પાળીપોષીને ઉછરેી તે હવે લવચારીએ. જન્મને પ્ર ુંગે જ કોઈ 
માણ    ખી, કોઈ દ િઃખી, કોઈ અન્ધ, કોઈ બીજી રીતે અપુંગ, કોઈ 
શક્ત, કોઈ અશક્ત, કોઈ બ લદ્ધમાન, કોઈ લનબ ાદ્ધ હોર્ છ.ે આનાું 
 ાચાું કારણ માનવીને ન જડે્યથી એણ ે માની િીધ ું કે આત્મા 
શરીરથી જ દો અને અમર છ,ે પૂવાજન્મમાું કરેિાું કમાનાું ફળ 
ભોગવવા આ જન્મ તેણે ધારણ કર્ો છ,ે અને આ જન્મમાું કરેિાું 
કમા ભોગવવા મૃત્ર્  પછી તે સ્વગા કે નરકે જશે, અથવા કોઈ 
ર્ોલનમાું અવતરશે. કોઈક શ્રાવકે કહેિ ું કે પૂવાજન્મમાું પ ણ્ર્ ન કર્ાા 
હોર્ તો આ કૂતરાના ન ીબમાું એ ધનવાનની મોટરમાું બે વાન ું 
ક્ર્ાુંથી!  

પાછળ આપણે જણાવી ગર્ા એમ ખરી વાત તો એ છ ે કે 
અનેક પેિીના આન વુંલશક  ુંસ્કારન ું પકરણામ તે જન્મ વખતન ું 
બાળક છ.ે એ પેિીઓના અને ખા  કરીને માબાપનાું સ્વભાવ, 
બ લદ્ધ, અુંગ, બધ ુંર્ બાળકમાું ઊતરે છ.ે ગભાાવસ્થામાું માતાને થરે્િા 
અકસ્માતથી બાળકમાું ખોડ આવી જાર્ છ.ે ધૃતરાષ્ટરની માતા 
શરમથી આુંખે પાટા બાુંધી વ્ર્ા  પા ે લનર્ોગ કરવા ગઈ, તેથી તેને 
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અન્ધ પ ત્ર થર્ો; પાણ્ડ ની માતા તનેા અુંગ પર ચુંદન વગેરેનો િપે 
કરીને ગઈ, માટ ેતેને પાણ્ડ વણા પ ત્ર થર્ો; લવદ રની માતા ભજન 
કરતી ગઈ, માટ ે તેને ભક્ત પ ત્ર થર્ો. આ ઉદાહરણો 
મહાભારતમાું પ્રલ દ્ધ છ.ે એ લ દ્ધ કરે છ ે કે એ પ ત્રોનાું 
પૂવાજન્મનાું કમાને ફળ ેનકહ, પણ તેમની માતાઓનાું જ કમાને ફળ ે
એ પ્રમાણે તેમને લવલવધ દશાનો જન્મ મળ્યો હતો. 

બાળક જન્મતાું જ રડવા િાગ ેછ ેકે આત્મરક્ષણની પે્રરણાએ 
સ્તન મોંમાું મકેૂ છ,ે એ કુંઈ તેના પૂવાજન્મના  ુંસ્કાર નથી, પણ 
એ તો પૂવાજોના  ુંસ્કાર છ;ે તેનાું માબાપે ૫ણ જન્મતાું એમ જ 
કર્ ું હત ું. આત્મા એક ર્ોલનના દેહમાુંથી નીકળીને બીજી ર્ોલનમાું 
પણ જન્મ િે છ ેએ વાત  ાચી હોર્, તો પક્ષીન ું બચ્ચ ું જન્મ મર્ે 
ઈંડ ું ફોડી બહાર નીકળે છ ે અને બતકન ું બચ્ચ ું જન્મતાું જ 
સ્વાભાલવક રીતે પાણીમાું તરી જાણે છ,ે એ એના પૂવાજન્મના 
 ુંસ્કારન ેિીધે કે પૂવાજોથી ઉતરી આવેિા આન વુંલશક  ુંસ્કારન ે
િીધે? પૂવાભવમાું એ આત્મા ગમે તે ર્ોલનનો હોવાન ું કલ્પી િો, 
પણ જ ેર્ોલનમાું ત ેજન્મ િ ેછ,ે તે ર્ોલનનાું જ તેનામાું રૂપ, ગ ણ, 
સ્વભાવ, શન્ક્ત વગેરે આવે છ,ે તેન ું કેમ?  
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પણ ત્ર્ારે તમે પૂછશો જ ‘શ ું કમા લનરથાક છ?ે એનાું ફળ એના 
કરનારને ભોગવવાનાું જ નકહ? એમ હોર્ તો તો ખૂબ મજા! ચાવકે 
કહ્ય ું છ ેએમ,  

याि्ीिे:सुखं जीिेद्दणं कृत्सिा घृतं वपबेत ्। 

“જીવવ ું ત્ર્ાું   ધી   ખે જીવવ ું, દેવ ું કરીને ઘી ઉડાવવ ું!” વાહ 
શી મજા! ના ના, કમાન ું ફળ તો જરૂર જ ભોગવવ ું પડ ેછ ેઅને કમા 
કરતાની  ાથે જ ભોગવવાન ું શરૂ થાર્ છ.ે શરીરના  મ્બન્ધમાું 
જોઈએ તો અન્ગ્નમાું હાથ નાખર્ો કે ત રત જ દઝાવાન ું શરૂ થર્ ું. 
મીઠ ું કે કદવેિ િીધ ું કે ત રત જ જ િાબની તરૈ્ારી થવા માુંડી. મરચ ું 
ખાધ ું કે ત રત જ મોં બળવા િાગ્ર્ ું. આહાર િીધો કે ત રત જ 
શરીરપ ન્ષ્ટ થવા િાગી. શરીરને અન કૂળ કમા કરો કે પ્રલતકૂળ કમા 
કરો; અને તેનાું અન કૂળ કે પ્રલતકૂળ ફળ મળવાું ત રત જ શરૂ 
થવાનાું. બેશક કેટિાુંક કમાનાું ફળ તેના સ્વભાવ પ્રમાણે મળવાું 
વહેિાું પૂરાું થાર્, કેટિાુંકનાું િાુંબે   ધી પહોંચે.  ૌ  ૌના અવલધ 
પ્રમાણે પૂરાું થાર્. કેટિાુંક ઔષધ બે કદવ ે ને કેટિાુંક ઔષધ બે 
વષે અ ર કરતાું જણાર્, પણ ઔષધ િેતાુંની  ાથે જ અ ર તો 
શરૂ થઈ ગઈ  મજવી. મરચ ું ખાધે મોં બળવા માુંડ,ે પછી શાુંલત 
થાર્, પાછ ું શૌચ જતે બળે. મરચ ું તો રાજાલધરાજ છ!ે રાજા ગામમાું 
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પે ે ત્ર્ારે એના ડુંકાલનશાનથી જાણીએ કે રાજલધરાજ પધાર્ાા, 
ગામમાુંથી નીકળે ત્ર્ારે પણ એના ડુંકાલનશાનથી જણીએ કે 
રાજાલધરાજ લ ધાવ્ર્ા. એમ મરચ ું પણ ડુંકાલનશાન વગાડત ું 
શરીરમાું આગિે દરવાજથેી પધારે ને ડુંકાલનશાન વગાડત ું પાછિ ે
દરવાજથેી લ ધાવે! બને્ન પ્ર ુંગે ખાનારને  મજ પાડી દે. વળી 
એનામાું આ બાળવાના ગ ણ ઉપરાુંત શરીરમાું બીજી પણ અ ર 
કરવાના ગ ણ છ.ે એમ એક કમા અનેકધા ફળ આપે છ.ે  

એવી જ રીતે આત્માનાું કમાન ું પણ  મજવ ું. એન ું ફળ મળવ ું 
પણ ત રત જ શરૂ થવા માુંડ ેછ.ે કોઈ  ત્કમા કરવાથી આત્મા ઉપર 
તેના  ારા  ુંસ્કાર ત રત જ પડવા માુંડ ેછ,ે અ ત્કમા કરવાથી બૂરા 
 ુંસ્કાર પણ ત રત જ પડવા માુંડ ે છ.ે માણ  દર્ાધમા કરે, એથી 
એને  ુંતોષ થાર્, આત્માનન્દ થાર્ એ એના  ત્કમાન ું પૂરત ું ફળ 
નથી? િોકને દેખાડવાને એ દર્ાધમા કરે; િોકે દેખર્ ું એમ જાણીને 
એને  ુંતોષ કે અલભમાન થાર્ એ પણ એના કમાન ું પ રત ું ફળ નથી? 
કીલતાધમાન ું એથી વધારે ફળ હોર્ પણ શ ું? ધમાદાન કર્ે ધમાાત્માઓ 
   ુંસ્કાર પામીને ધમામાગે વળે છ,ે કીલતાદાન કર્ે કીલતાના આકાુંક્ષકો 
તેના  ુંસ્કાર પામીને કીલતા ુંપાદનને માગે વળે છ,ે એ શ ું તેમનાું 
કમાન ું પૂરત ું ફળ નથી? માણ  દારૂ પીએ છ,ે તેની અ ર તેના 
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આત્મા અને દહે ઉપર ત રત જ થવા માુંડ ેછ.ે માણ  વ્ર્લભચાર 
કરે છ ેતેની અ ર તેના આત્મા અને દેહ ઉપર ત રત જ થવા માુંડ ે
છ.ે માણ  કૂ્રર કમા કરે છ,ે તેની અ ર તેના આત્મા ઉપર ત રત 
થવા માુંડ ેછ.ે આત્મા એક વાર અવનત થર્ો, એટિે તેની અ ર ઠઠે 
  ધી એવાું કાર્ા કરવા તેને પ્રેરશે. શરીર એક વાર ભ્રષ્ટ ને રોલગષ્ઠ 
થર્ ું એટિે તે નાશમાગે પરવરશે. આ કમાફળ – આ  જા તેનાું 
કમાને માટ ેશ ું બ  નથી? અુંરેજીમાું કહ્ય ું છ ેVirtue is its own 
Reward, Vice its own Punishment. ‘ ત્કમા એ જ ેતેન ું પોતાન ું 
પ ણ્ર્ફળ છ,ે અ ત્કમા એ જ એન ું પોતાન ું પાપફળ છ.ે’ આમ ત્ર્ારે 
સ્વગાનરક ધમાગ રુઓએ બતાવ્ર્ા પ્રમાણે કુંઈ આકાશમાું કે 
પાતાળમાું નથી; આત્મામાું જ છ,ે આત્માને પરમાનન્દ એ સ્વગા છ,ે 
આત્માને લવષાદ ને ખેદ એ નરક છ.ે  

વાત આટિેથી જ અટકતી નથી. એ કમાનાું ફળ આન વુંલશક 
 ુંસ્કારો રૂપે  ુંતલતમાું પણ ઉતરે છ.ે લપતાએ આુંબાન ું બીજ વાવ્ર્ ું. 
તેનાું ફળ લપતા જીવે ત્ર્ાું   ધી તે ખાર્, પ ત્ર પણ ખાર્. દારૂકડર્ો 
પોતે રોલગષ્ઠ અને ભ્રલમત થાર્, પોતાની  ુંતલતને પણ તેવી કરતો 
જાર્. આ રીતે લપતા પોતાનાું કમાનાું ફળ આન વુંલશક  ુંસ્કારરૂપે 
વાર ામાું આપતો જાર્ છ.ે તમેને પોતાના  ત્કમાથી ઉન્નલતના કે 
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અ ત્કમાથી અવનલતના શારીકરક અને માનલ ક  ુંસ્કાર આપતો 
જાર્ છ.ે મન સ્મૃલતના ચોથા અધ્ર્ાર્માું િખર્ ું છ,ે કે  

नाधमाश्चररतो लोके सघ: फलतत गौररि । 

िनरैाितामानास्तु कतुामूालावन कृन्ततत ।।१७२।। 

यवद नात्समवन पुिेषु न चेत्सपुिेषु निुषु । 

न त्सिेि तु कृतोऽधमा: कतुाभाितत वनष्फलः ॥१७३॥ 

“પૃથ્વીમાું વાવેિ ું બીજ જમે ત રત જ ફળ આપત ું નથી, તેમ 
જગતમાું કરેિો અધમા પણ ત રત જ ફળ આપતો નથી. પણ ધીરે 
ધીરે વધીને એ અધમા કરનારનાું મૂળ   દ્ધાું ખાદી નાખે છ.ે અધમા 
તેના કરનારને જો ફળ નથી આપતો, તો તેના પ ત્રોને આપે છ;ે તેમને 
નકહ તો તેના પૌત્રોને આપે છ.ે પણ કરેિો અધમા કદાલપ લનષ્ફળ 
જતો નથી.” આથી સ્પષ્ટ થાર્ છ ેકે ગુંગાસ્નાને કે બીજી કોઈ રીત ે
પાપ ધોવાતાું નથી, માત્ર ભોગવ્ર્ ેજ ધોવાર્ છ;ે અને પોતાને તેમ જ 
પોતાના વુંશજોને પણ ભોગવીને ધોવાું પડ ેછ.ે  

વળી એ પણ સ્પષ્ટ થાર્ છ ે કે આપણે જન્મ વખતે જ ે કુંઈ 
ભોગવવાન ું િઈને આવીએ છીએ તે આપણાું પૂવાજન્મનાું 
કમાબન્ધનને કારણે નકહ, પણ આપણાું પૂવાજોનાું ઋણાન બદ્ધ 
કમાબન્ધનને કારણે. પૂવાજન્મનાું કમાનાું ફળ આપણને ઈશ્વર આ 
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જન્મમાું આપે છ,ે એમ માનવ ું લમથ્ર્ા છ.ે જ ે કમા કર્ાાન ું આપણ ે
જાણતા પણ નથી, તે કમા જણાવ્ર્ા લવના ત ે જા કરે, તો ન્ર્ાર્ી 
મનાતો ઈશ્વર અન્ર્ાર્ી ઠરે. પૃથ્વીિોકનો રાજા એમ કરે છ ે ત્ર્ારે 
વતામાનપત્રોમાું એના એ અન્ર્ાર્ લવષે કેવો કોિાહિ મચાવી મૂકીએ 
છીએ? ત્ર્ારે લત્રભ વનનો રાજા મનાતો ઈશ્વર પણ જો એમ કરે તો 
એ કેટિો મોટો અન્ર્ાર્!  

વાત હજી આટિેથી જ અટકતી નથી. તત્ત્વમાુંથી લવકા  પામેિ ું 
લવશ્વ તે જણે લવરાટ દેહ છ.ે તેમાુંના એક અુંગનાું કમાફળ આખા 
લવશ્વને િાગ ે છ.ે એક આુંખ દ :ખવા આવી એટિે બીજીને પણ 
પોતાના અપરાધ લવના દ :ખવ ું પડ ે છ.ે પાડોશીને િાગેિો પિેગ 
પોતાને િાગે છ,ે પરગામમાું કે પરદેશમાું થરે્િો રોગ ગામમાું કે 
દેશમાું આવે છ.ે એક જણની ઉન્નલત કે અવનલત આખા  માજને 
ઉન્નત કે અવનત કરે છ.ે  ૂકા ભેગ ું િીિ ું બળે છ ેને પાપડી ભેગી 
ઈર્ળ બફાર્ છ ે એ તો  ૌ જાણે છ.ે રસ્તે ચમકેિો ઘોડો 
લવનાઅપરાધ આપણને મારી પાડ ેછ.ે હાઈડરોજન ઉપર ઑન્ક્ જન 
પડીને પોતે ને  ાથે બીજાને પણ પાણીરુપ બનાવી દે છ.ે પાણીમાું 
પડિેો કાુંકરો આખા  રોવરમાું વત ાળો ઉઠાવી મૂકે છ.ે અુંરેજ 
જાલતએ કહન્દ  જાલત ઉપર પડીને તેના ઉપર  ારીનર ી અ ર કરી 
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છ,ે કહન્દ ની તેવી અ રથી અુંરેજ જાલત પણ બચી નથી. અુંરેજ 
જાલતના િોક અનેક પેિીથી એકબીજાને જ ે ુંસ્કાર આપી રહ્યા છ,ે 
તેથી આજ ેએ જાલત ઉન્નત થરે્િી દેખાર્ છ.ે કહન્દ  જાલતના િોક 
અનેક પેિીથી એક બીજાને જ ે ુંસ્કાર આપી રહી છ,ે તેથી આજ ે
એ જલત અવનત થર્ેિી દેખાર્ છ.ે એમ પરસ્પરના  ુંસ્કાર પણ 
દીઘાવ્ર્ાપી બને છ.ે  

ત્ર્ારે જો કોઈ એમ માને કે એક આત્માએ કરેિાું કમા તેને 
એકિાને જ આજ ે નકહ તો કાિે – કાિે નકહ તો આવતે ભવ ે
ભોગવવાું પડશે, તો એ એક રીતે અ ત્ર્ છ.ે લવશ્વ એક 
  વ્ર્વન્સ્થત ર્ન્ત્ર છ,ે એન ું એક ચક્ર ફરતાું આખા ર્ન્ત્રનાું  વા 
ચક્રને ફરવ ું પડ ેછ,ે કોઈ ન્સ્થર રહી શકે નકહ. વધારે  ાચી રીત ે
કહો તો લવશ્વ એક લવરાટ દેહ છ,ે એની એક આુંખ ફરકવાથી તેની 
અ ર એ દેહનાું  વે અુંગ ઉપર થાર્ છ.ે આમ લવશ્વ મસ્ત એક 
ર્ન્ત્ર, વધારે  ારી રીતે તો એક દેહ  માન હોવાથી તેમાુંના એક 
પણ પરમાણએ ઉઠાવેિ ું આન્દોિન લવશ્વમાત્રમાું વ્ર્ાપી જાર્ છ.ે 
ગાુંધીજી કહે છ ેતેમ, ‘જનેી શરીર ઉપર અ ર થાર્ છ ેતેનો સ્પશા 
આત્માને થવો જ જોઈએ. અને શરીરને કાુંઈક થર્ ું તો એની અ ર 
જડમાત્ર ઉપર અને ચૈતન્ર્માત્ર ઉપર પડવી જ જોઈએ. લમત્રોએ 
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અને  ગાુંવહાિાુંઓએ જો પે્રમથી કુંઈ પગિ ું ભર્ ું હોર્ તો તેની 
અ ર ખોટ ે રસ્તે જનારા ઉપર થાર્ છ ેએવો અન ભવ આપણને 
ઘણાને નથી શ ું?’ (‘હકરજનબુંધ ’ તા. ૬ : ૮ : ૧૯૩૩) માબાપે 
ખૂબ એકાુંતમાું પણ કરેિાું કમાના ફળ તેમને પોતાને, તેમના વુંશને, 
લવશ્વમાત્રને ભેગવવાું પડ ેછ,ે તેની અ ર લવશ્વમાત્રમાું વ્ર્ાપી જાર્ 
છ.ે તત્ત્વનો એ સ્વાભાલવક જ લનર્મ છ,ે એને કોઈ લનર્ામક 
ઈશ્વરની જરૂર જ નથી.  

આમ દેહથી જ દો લવલશષ્ટ કાઈ આત્મા નથી, શરીરથી આત્મા 
અલવભક્ત છ,ે મરણ  મર્ે બન્ને  ાથે જ રૂપાન્તર પામે છ;ે તેથી 
એ આત્માને શરીસ્થી જ દા પડી પોતાનાું કમાનાું ફળ મરણ પછી 
ભોગવવાનાું છ ે નકહ. તેને ફળ આપનાર કોઈ ઈશ્વર છ ેજ નકહ, 
એટિે તેને કમાનો જવાબ દેવા એવા કોઈ ઈશ્વર પા ે જવાન ું પણ છ ે
જ નકહ. આકાશમાું સ્વગા કે પાતાળમાું નરક નથી, માત્ર અન્તરમાું 
છ;ે એટિે પોતાનાું કમાફળ ભોગવવા બહાર ક્ર્ાુંર્ જવાન ું છ ે જ 
નકહ, કમા કરતાની  ાથે જ અુંદર તે ભોગવવા માુંડ ેછ.ે મરણ પછી 
લવલશષ્ટ રૂપે આત્માન ું અન્સ્તત્વ રહેવાન ું નથી, એટિે તેને શ્રાદ્ધતપાણ 
પહોંચવાનાું નથી કે બીજી ર્ોલનમાું જન્મ િેવાનો નથી. અને છતાુંર્ ે
અનેક પેિીના આન વુંલશક  ુંસ્કારને બળે અને ગ રુઓએ આપણામાું 
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જન્માવેિી શ્રદ્ધાન–ેજડતાને બળે આપણે તત્ત્વમાુંથી લવકા  

પામેિા આપણામાુંના પ રષને – આત્માને – अहम्ને લવલશષ્ટ 

આત્મા રૂપે – મરણ મરે્ દહેમાુંથી નીકળીને પ નજ ાન્મ િઈ શકે 
એવા આત્મા રૂપે – માની બેઠા છીએ. પણ ઉપરના લવવેચનથી 
જણાશે કે એ ભ્રમ જ છ,ે વહેમ જ છ.ે આમ જન્મમરણ એ કાર્ા 
નથી, માત્ર લવકા ઘટના છ;ે એટિે એન ેમાટ ેકોઈ ઈશ્વરની જરૂર 
નથી, એ તો તત્ત્વના સ્વાભાલવક લનર્મે બન્ર્ા જ જાર્ છ.ે  

બૌદ્ધધમા પણ શરૂઆતમાું મૂલતાપૂજાની પેઠ ેપ નજ ાન્મને નહોતો 
માનતો, એ લવષે એક કથા છ ે:  

એક વાર રાજા પ્ર ેનલજતે  ાધ્વી ક્ષેમાન ેપૂછ્ ું : “મૃત્ર્  પછી 
જીવ પ નજ ાન્મ પામે છ ેકે નકહ?”  

ક્ષેમાએ ઉિર દીધો : “ભગવાન બ દે્ધ એ પ્રશ્નનો કાુંઈ ઉિર 
દીધો નથી.”  

રાજાએ ફરી પૂછ્ ું : “ભગવાન તથાગતે એ પ્રશ્નનો ઉિર 
કેમ નથી. દીધો?” 

ક્ષેમાએ રાજાને પૂછ્ ું : “ગુંગાની રેતીના કણ અન ે મ દ્રનાું 
જળલબુંદ  ગણી શકે એવા કોઈ માણખને ઓળખો છો?”  
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રાજાએ ઉિર દીધો : “ના, એવા કોઈ માણ ને હ ું  ઓળખતો 
નથી.”  

ક્ષેમાએ કહ્ય ું : “પુંચતત્ત્વોના આકષાણથી જો કોઈ પોતાને મ ક્ત 
કરી શકે, તો ત ેઅ ીમ અતિસ્પશી  મ દ્રન ું રૂપ ધારણ કરી શકે. 
ત્ર્ારે જીવનો પ નજ ાન્મ ધારણાતીત વરત  છ.ે” 

ક્ષેમાનો આ ઉિર  ાુંભળી રાજાને પરમ ુંતોષ થર્ો અને એ 
એના ચરણોમાું પડી નમસ્કાર કરી ચાિતો થર્ો.  

આમ પૂવાજન્મ નથી, પ નજ ાન્મ નથી; છ ેતે આ જ જન્મ છ.ે 
અને ત્ર્ારે તેન ેજ  ફળ કરી િેવો એ આપણો ધમા રહ્યો. પણ 
આપણે કહન્દ ઓએ પરિોકમાું ને પ નજ ાનમમાું એટિી જડ શ્રદ્ધા 
રાખી, કે આ જન્મને લમથ્ર્ા માન્ર્ો. સ્વગાને અને પ નજ ાન્મન ે
જોનાર આુંખ ઉઘાડી રાખી, આ જન્મને જોનાર આુંખ બન્ધ કરી. 
એ બન્ધ–અન્ધ આુંખની કદશાએથી નીકળી આવી ર્ રોપની 
પ્રજાએ તાકીને આપણન ે બાણ માર્ ું, આપણે ઘવાર્ા! આમ 
આપણે સ્વગા તરફ નજર રાખીન ે પૃથ્વીજીવન નષ્ટ કર્ ું છ.ે 
શ્રદ્ધાજડ માનવીની બીજી શી દશા હોર્?  

એ લવષે બ દ્ધ ભગવાન લવષેની એક   ુંદર કથા આપીને આ 
અધ્ર્ાર્  માપ્ત કરીશ ું :  
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એક વાર બ દ્ધ ભગવાનને તેમના  ાધ લશષ્ર્ માિ ુંક્ર્પ િે પ્રશ્ન 
કર્ો : “ભગવાન, જગત શાશ્વત છ ેકે અશાશ્વત? જગત  ાન્ત છ ે
કે અનન્ત? જીવ અને શરીર એક ને એક જ વસ્ત ઓ છ ે કે જ દી 
જ દી વસ્ત ઓ છ?ે આત્મા – ખા  કરીને તથાગત – મરણ પછી 
જીવે કે નથી જીવતો? અથવા તે એ િર્ પામે છ ેકે નથી પામતો?” 

ભગવાને ઉિર આપર્ો : “એક માણ  ઝેરી ભાિોડાવાળે બાણ ે
વીંધાર્ો; ત્ર્ારે એના લમત્રોએ અને  ગાુંએ ચત ર વૈદ્યને તેડી 
આણ્ર્ો. હવે ઘવાર્ેિો માણ  કદી જો એમ કહે, જ ે ‘મને બાણ 
મારનાર માણ  કોણ છ,ે એ તે બ્રાહ્મણ છ ેકે ક્ષલત્રર્ છ ેકે વૈશ્ર્ છ ે
કે શ દ્ર છ,ે એ જાણું નકહ ત્ર્ાું   ધી મારા ઘાને હાથ અડાડવા દઉં 
નકહ.” અથવા એ કદી જો એમ કહે, કે ‘મને બાણ મારનારન ું નામ 
શ ું છ,ે એ કર્ા ક ળમાું જન્મ્ર્ો છ,ે એ ઊંચો છ ેકે નીચે છ ેકે મધ્ર્મ 
છ,ે અને જ ેબાણ વડ ેમને માર્ો એ કેવ ું દેખાર્ છ,ે એ જાણું નકહ 
ત્ર્ાું   ધી મારા ઘાને હાથ અડાડવા દેઉં નકહ.’ તો એ વાતન ું 
પકરણામ શ ું આવે છ?ે’ 

માિ ુંક્ર્પ િે ઉિર આપર્ો : “એ માણ  પોતાને ઘાએ મરે.” 
ત્ર્ારે ભગવાને કહ્ય ું : “જગન અનન્ત છ ે ાન્ત છ,ે તથાગત 

મરણ પછી જીવે છ ે કે નકહ, એ પ્રશ્નોના ખ િા ા બ દે્ધ પોતાના 
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લશષ્ર્ોને શા માટ ેનથી આપર્ા? કારણ કે આ જીવનની પલવત્રતામાું 
એ લવષર્ોના જ્ઞાનની કુંઈ જરૂર નથી, કારણકે એ જ્ઞાનથી કુંઈ 
શાન્ન્ત કે પ્રકાશ મળતાું નથી. શાન્ન્ત અને પ્રકાશ જથેી મળે છ ેએ 
વાતો તો બ દે્ધ પોતાના લશષ્ર્ોને શીખવી જ છ.ે એટિા માટ ે
માિ ુંક્ર્પ િ, જ ેમેં પ્રકટ નથી કર્ ું તે અપ્રકટ જ રહેવા દે, જ ેમેં 
પ્રકટ કર્ ું છ ેતેને પ્રકટ કર.” 

આ કથા આપણને સ્પષ્ટ રૂપે નથી કહેતી કે આ જ ભવ 
મહત્ત્વનો છ ેઅને તેથી એને જ  ફળ કરી િેવો એ પરમધમા છ?ે 

 
● 
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અધ્ર્ાર્ – ૯ 

આત્માની સ્વતન્ત્રતા કે લનમાાણ? 
 માવેશ 

પાછળના અધ્ર્ાર્માું કહી ગર્ા કે બાળક જન્મ વખતે તેની 
અનેક પેિીઓના  ુંસ્કાર િઈને ઊતરે છ,ે અથવા એમ પણ કુંઈક 
કહી શકાર્ કે માતાલપતા પોતાનાું  ુંતાનમાું ઊતરે છ,ે અવતરે છ.ે 
આમ આન વુંલશક  ુંસ્કાર િઈને અવતરેિા બાળકન ું જીવન ત્ર્ાર 
પછી પાકરવાકરક વગેરે અનેક  ુંસ્કારોથી ઘડાર્ છ.ે ત્ર્ારે એ 
લવલશષ્ટ સ્વતન્ત્ર વ્ર્ન્ક્ત નથી જ. પોતાની ઉપર આવી પડતાું અનેક 
 ુંસ્કારબળે એ આગળ ધકેિાર્ છ ે અને એ  ુંસ્કારબળને ધકેિ ે
અમ ક માગે એને ચાિવ ું જ પડ ેછ.ે ત્ર્ારે એને કમા કરવાની એની 
પોતાની ઈચ્છા જવે ું કુંઈ છ ેજ નકહ? એને શ ું માત્ર ર્ન્ત્રના ચક્રની 
પેઠ ેપરવશ થઈને જ કમા કરવાું પડ ેછ?ે આ પ્રશ્નો  હજ ઊઠ ેછ.ે 

આ પ્રશ્નોના આછા ખ િા ા પાછિા અધ્ર્ાર્ોમાું આવી ગર્ા 
છ,ે છતાું અહીં જરા લવસ્તારથી આ લવષર્માું ઉતરીશ ું. દેહ અને 
આત્માનો બનેિો આ માનવી લવશ્વવ્ર્ાપી તત્ત્વન ું અલવભાજ્ર્ 
અુંગમાત્ર છ,ે લવશ્વના ર્ન્ત્રમાુંથી તેને લવખૂટ ું પાડી શકો નકહ ત્ર્ારે 
એનો તે સ્વતન્ત્ર અલધકાર કેટિો? આખા ઝાડમાુંના એક પાનને 
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પોતાન ું ધાર્ ું કરવાનો અલધકાર કેટિો? આખા ર્ન્ત્રમાુંના એક ચક્રને 
પોતાન ું ધાર્ ું કરવાનો અલધકાર કેટિો? ફળ પાક્ર્ ું એટિે પૃથ્વીની 
આકષાણશન્ક્તને બળે એને પૃથ્વી ઉપર આવી પડ્યા લવના બીજી 
ગલત નથી, િાળ ઉપર પડિેા પાણીને નીચે વહી ગર્ા લવના છૂટકો 
નથી. તત્ત્વના સ્વાભાલવક લનર્મ પ્રમાણે એ તો  ૌ લવશ્વમાું એમ જ 
થર્ા કરવાન ું, એમાું ફેરફાર કરવાનો અલધકાર કોઈનો ચાિે જ 
નકહ.  ૂર્ાની ગરમીથી વાર્  ગરમ બને છ,ે ગરમ વાર્  પાતળો થર્ ે
ઊંચે ચિ ેછ ેઅને તેની જગા પ રવા શીતળ વાર્  દોડ ેછ.ે આમ વાર્  
વાર્ છ ેને ઝાડનાું પાન હાિે છ.ે આ ન્સ્થલતમાું વાર્ ને વાર્ા લવના 
છૂટકો નથી ને પાનને હાલ્ર્ા લવના છૂટકો નથી. વાર્ ને પોતાની 
ઇચ્છા પ્રમાણે વાવાનો કે નકહ વાવાનો અને પાનને પોતાની ઇચ્છા 
પ્રમાણે હાિવાનો અલધકાર છ ે જ નકહ. કોઈ પણ પદાથા તત્ત્વના 
સ્વાભાલવક લનર્મ લવરુદ્ધ પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે વતી શકે, એવ ું 
ઉદાહરણ  મસ્ત લવશ્વમાું તમને જડશે નકહ.  ૌ પદાથા એ 
સ્વાભાલવક લનર્મને વશ છ ે જ. બારીએથી હ ું  િથડ્યો, એટિે 
જમીન ઉપર પડ્યા લવના મારે છૂટકો જ નથી. એવે પ્ર ુંગે જમીન 
ઉપર પડીને હાડકાું ભાુંગવાન ું કે વખતે મરવાન ું પણ મને  ારુું  ન જ 
િાગ,ે છતાું આકષાણના લનર્મન ેવશ થર્ા લવના મારે તો છૂટકો જ 
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નથી, તેની લવરુદ્ધ વતાવાનો મને અલધકાર જ નથી. શરીરમાું કુંઈ 
રા ાર્લણક લવલક્રર્ા થઈને આ દેહર્ન્ત્ર અટકી પડશે નકહ, હ ું  મરી 
જઈશ નકહ, ત્ર્ાું   ધી તેમાું ખાધ ું પચ્ર્ે જશે, તેન ું િોહી બન્રે્ જશે, 
એ િોહી ફરે્ જશે, હૃદર્ અને નાડી ધબક્ર્ે જશે. અને એવી તો 
અનેક લક્રર્ાઓ લનરન્તર થર્ા કરશે. પણ એ લક્રર્ાઓ ચાિતી 
રાખવાનો કે બન્ધ કરવાનો, શરીર મારુું  છ ેએમ માની િીધા છતાું, 
મારો કશોર્ અલધકાર નથી. અને એવી જ રીતે  મસ્ત લવશ્વન ું ર્ન્ત્ર 
સ્વાભાલવક લનર્મ પ્રમાણે ચાલ્ર્ ું જાર્ છ.ે એમાું પોતાની ઇચ્છા 
પ્રમાણે લવક્ષેપ કે લવધ્ન નાખવાનો અલધકાર કોઈનેર્ નથી. કોઈનોર્ 
અલધકાર ચાિતો નથી, એવો એ તાત્ત્લવક લનર્મ અબાલધત, અખુંડ 
અને લનલવાકાર છ.ે  

જમે પ્રકૃલત ઉપર તેમ જ પ રુષ ઉપર પણ તત્ત્વના સ્વાભાલવક 
લનર્મનો જ અબાલધત, અખુંડ અને લનલવાકાર અલધકાર ચાિે છ,ે 
બીજા કોઈનોર્ નકહ. એમાું ફેરફાર કરવાની કોઈની ઈચ્છા ચાિી 
શકે જ નકહ. અને તેથી જમે દેહે તેમ જ આત્માએ પણ એ લનર્મને 
વશ રહીને જ કમા કરવા રહ્યાું, પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે કુંઈ પણ કમા 
કરવાનો તેને કશોર્ અલધકાર નથી. હા, આપણે માનીએ છીએ ખરા 
કે માનવી પોતાન ું ઇચ્છ્ ું – પોતાના મનન ું ધાર્ ું કરે છ,ે માનીએ 

http://govindmaru.com/


ઈશ્વરનો ઇન્કાર                        http://govindmaru.com/                        167 

છીએ કે કમા કરવામાું ત ે સ્વતન્ત્ર અને સ્વેચ્છાચારી છ.ે પણ 
આપણું એ માનવ ું ઉપરચોકટર્ ું છ,ે ભૂિભર્ ું છ.ે વાતન ું મૂળ 
તપા ીશ ું તો આપણી ભૂિ ભાુંગશે,  ાચી વસ્ત ન્સ્થલત  મજાશે.  

ચાિો ત્ર્ારે એ વાત લવચારીએ. પ્રથમ તો એ લવચારવાન ું કે 
માનવી એટિે શ ું? એ કોણ છ?ે એની ઈચ્છામાું એમ કેમ આવ્ર્ ું? 
આમ કેમ ન આવ્ર્ ું? એને એમ કરવાન ું કેમ  ૂઝ્ય ું ન ે આમ 
કરવાન ું ન  ઝૂ્ય ું? પ નજ ાન્મનો મત માનનાર તો એમ ઉિર 
આપીને છૂટી પડવા પ્રર્ત્ન કરશે કે તેના પૂવાજન્મને પ્રારબ્ધબળ ે
તેને એવી ઇચ્છા થઈ ને એવ ું  ૂઝ્ય ું. પણ એમ કહ્યેર્ એ છૂટી 
શકતો નથી. પ્રારબ્ધબળે આત્માન ેઅમ ક જ ઇચ્છા થાર્ તો પછી 
એને પોતાની સ્વતન્ત્ર ઇચ્છા રહી જ કર્ાું? આપણે તો ગર્ા 
અધ્ર્ાર્માું જોર્ ું કે આત્માન ે પ નજ ાન્મ છ ે જ નકહ. આપણે તો 
એમ જ માનીએ છીએ કે અનેક પેિીઓના  ુંસ્કારો િેઈને 
માનવી–દેહ અને આત્મા–જન્મે છ.ે જન્મ્ર્ા પછી અનેક પ્રકારના 
 હવા માું આવે છ,ે અનેક પ્રકારની કેળવણી પામે છ.ે આ  વા 
પ્રકારના  ુંસ્કારોનો  રવાળો–બાદબાકી તથા ગ ણાકાર–
ભાગાકાર કરીને તેન ું પકરણામ તારવીએ, તો તે માણ ની તે પળે 
ખરી કકમ્મત અુંકાર્.  
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લવશ્વવ્ર્ાપારમાું ‘કારણકાર્ા’નો લનર્મ અબાલધત, અખુંડ અન ે
લનલવાકાર છ.ે માણ ના  ૌ પ્રકારના  ુંસ્કાર એ ‘કારણ’ છ,ે તેને જ 
બળે પકરણામ રૂપે તેને કરવાું પડતાું અમ ક કમા એ ‘કાર્ા’ છ.ે એ 
‘કાર્ા’માુંથી પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે ચ કવાનો તેને જરાર્ અલધકાર 
નથી. ઉદાહરણ િઈએ : લવધવાલવવાહને પાપ  મજનાર ક ટ ુંબમાું 
એક માણ  જન્મ્ર્ો છ,ે તેને ઘેર પ ત્રી લવધવા બની તનેે નવા 
 માજના, નવી કેળવણીના  ુંસ્કાર િાગ્ર્ા છ.ે ત ે માણ  
ક ટ ુંબવત્ િ છ,ે ક ટ મ્બીજનને રાજી રાખવા ઇચ્છ ે છ,ે નાતજાતમાું 
આબરૂદાર થવાર્ તો  ારુું  એમ પણ માને છ.ે વળી લવધવાપ ત્રીને 
તેન ું પ નિાગ્ન કરાવી   ખી કરવામાું પોતાનો ધમા પણ માને છ.ે આ 
ન્સ્થલતમાું આવી પડિેો માણ  શ ું કરે? આ જ ેબધાું ગણાવ્ર્ાું તે 
‘કારણ’ તેની પાછળ પોતાન ું બળ અજમાવી રહ્યાું છ,ે તેને આગળ 
ચાિવા ધકેિી રહ્યાું છ.ે એમાુંનાું પરસ્પરલવરોધી કારણો  ામ ામે 
 ુંરામ મચાવીને છદે ઉડાવ્ર્ે જાર્ છ,ે છવેટ ે આવત ું પકરણામ 
લવજ્ર્ી નીવડ ેછ.ે તે માણ  ત્રાજવાની બે ત િામાું પરસ્પરલવરોધી 
કારણો મૂકે છ.ે એક ત િામાું લવધવાલવવાહ નકહ કરવાના આન વુંલશક 
 ુંસ્કાર, ક ટ મ્બીજનને ખોટ ું િાગશે એ ભર્, નાતમાું આબરૂ જશ ે
અને વખતે નાતબહાર થવ ું પડશે એ પણ ભર્. પ નલવાવાહથી પ ત્રી 
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વખતે વધારે દ િઃખી થશે એવી શુંકા, એ  ૌ મૂકશે;  ામી ત િામાું 
નવા  માજના અને નવી કેળવણીના  ુંસ્કાર, પ નલવાવાહથી પ ત્રીન ે
  ખી કરવાની ઇચ્છા અને એમ કરીને તેને   ખી કરવામાું માનેિો 
ધમા મૂકશે. એ બેમાુંથી જ ે ત િા નીચે નમશે– ભારે નીવડશે, ત ે
પ્રમાણે કરવાને તે અવશ્ર્ પ્રેરાશે. પરસ્પરલવરોધી કારણોના છદે 
ઉડતાું જ ેપકરણામ આવશે ત ેએને અવશ્ર્ સ્વીકારવ ું પડશ,ે એની 
લવરુદ્ધ એ જઈ શકશે જ નકહ. એક ત િામાું એક જ કારણ હોર્, 
પણ તે  ામી ત િામાું આવેિાું બધાું લવરુદ્ધ કારણો કરતાુંર્ બળવાન 
હોર્, તો એ એક જ કારણ પોતાને ધકેિે અન કૂળ કમા કરવા 
ધકેિશે. લવધવાલવવાહ કરીને બાળપ ત્રીને   ખી કરવામાું માનેિો 
ધમા, તેના ઇતર  ુંસ્કારોને િીધે ખૂબ પ્રબળ ને ઉત્કટ બની જાર્ છ ે
તો બીજાું અનેક લવરુદ્ધ કારણને પણ ન ગણકારી,  ું ારમાું ને 
 માજમાું એથી આવી પડનારાું ગમે તેટિાું દ િઃખને સ્વીકારીને પણ, 
પોતાની બાળલવધવા પ ત્રીન ું િગ્ન કરવા તે પ્રરેાર્ જ છ.ે અને આમ 
પ્રેરાર્ છ ેએટિે તેને એમ કરવાની ઇચ્છા થાર્ છ ેએમ નકહ, પણ 
એમ કરવા તે ધકેિાર્ છ,ે એમ કરવાની એને ફરજ પડ ેછ.ે આથી 
આ લ દ્ધાન્ત તરી આવે છ ે કે પ્રાણી  ુંસ્કારબળે જ ે પળે જ ે કમા 
કરવ ું ર્ોગ્ર્ દેખે છ,ે તેનાથી લવરુદ્ધ તે પળે એ કુંઈ જ કરી શકતો 
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નથી, તે પળે એને તે જ કમા કરવ ું પડ ે છ.ે આમ કમા કરવામાું 
માનવી કે કોઈ પ્રાણી સ્વતન્ત્ર નથી, પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે કમા 
કરવાને તે સ્વતન્ત્ર નથી,  ુંસ્કારબળને વશ વતી તેને કમા કરવાું જ 
પડ ેછ.ે  

મારી પોતાની પણ એ જ અવસ્થા છ.ે મેં ઇચ્છિે ું કે આ 
પ સ્તકને લવસ્તારથી િખીને બેવડા કદન ું કરવ ું. પણ પ્રકાશકે ખચા 
તરફને અુંદાજ ેકે એવાું બીજાું  ુંસ્કારબળોએ પ્રેરાઈને પ સ્તક આથી 
મોટ ું ન િખવાની મને આજ્ઞા કરી. સ્વતન્ત્ર રીતે મારુું  પ સ્તક 
છપાવવાની મારી અશન્ક્ત, પ સ્તક પ્રકટ કરવાની મારી ઇચ્છા અન ે
એવાું બીજાું  ુંસ્કારબળોએ મારે એ આજ્ઞા માનવી પડી. મારી 
ઇચ્છા પ્રમાણે પ સ્તકન ું કદ વધારવાને હ ું  સ્વતન્ત્ર નથી. સ્પશા થતાું 
િજ્જાવુંતીનાું પાનને  ુંકોચાવ ું પડ,ે એ જ રીતે લવસ્તારથી િખતાું 
મારે  ુંકોચાવ ું પડ્ય ું. િજ્જાવુંતીની ને મારી, બન્નેની ઇચ્છા  રખી 
સ્વતન્ત્ર!  

કહન્દ  ધમાનો પલવત્ર મનાતો રુંથ ભગવદ્ગ્ગીતા પણ આ ને આ 
જ વાત બીજ ેસ્વરૂપે કહે છ ે: 

न वह कतश्चत्सषणमवप जातुततष्ठत्सयकमाकृत् । 

कायाते ह्यििः कमा सिाः प्रकृततजैगुण:ै ।। ३:५।। 
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सद्दिं चेष्टते स्िस्याः प्रकृतेज्ञवनिानवप । 

प्रकृतत यास्न्त भूतावन वनग्रहः कक कररष्यतत ।।३:३३।। 

मयैितेै वनहताः पूिामेि वनवमत्तमािं भि सव्यसातचन् ।।११:३३।। 

द्रोण ंच भीष्मं च जयद्रथ ंच कणा तथाऽन्यानवप योधिीरान ्। 

मया हतांस्त्सिं जवह मा व्यशथष्ठा  

यदु्धयस्ि जेतासस रणे सपत्सनान् ।।११:३४।। 

यदहकंारमाशश्रत्सय न योत्सस्य इतत मन्यसे । 

वमथ्यैष व्यिसायस्ते प्रकृततस्त्सिां वनयोक्ष्यतत ।।१८:५९।। 

स्िभािजेन कैततय वनबद्धः स्िेन कमाणा । 

कतुा नेच्छसस यन्मोहात् कररष्यस्यििोऽवप तत ्।।१८:६०।। 

ईश्वरः सिाभूतानां हृद्देिेऽजुान ततष्ठतत । 

भ्रामयन् सिाभतूावन यंिारूढावन मायया ।।१९:६१।। 

ક રુક્ષેત્રમાું કૌરવો  ામે ર્ દ્ધ કરવા ઊભેિો અજ ાન, બુંધ જનોને 
હણવા પડશે એવા લવષાદથી, ર્ દ્ધ કરવાની ના પાડ ેછ ે ત્ર્ારે તેને 
કૃષ્ણ કહે છ ે: “કમા કર્ાા લવના એક ક્ષણ પણ કોઈ રહી શકત ું નથી, 
પ્રકૃલતજન્ર્ ગ ણો પરાણે પણ  વા કમા કરાવે છ.ે ભૂતમાત્ર પોતાની 
પ્રકૃલતને અન  રે છ,ે જ્ઞાની પણ પોતાની પ્રકૃલત પ્રમાણે ચેષ્ટા કરે છ,ે  
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ત્ર્ાું લનરહ તે શ ું કરવાનો હતો? આ  વે તો મેં પ્રથમથી જ હણી 
રાખેિા છ;ે અજ ાન, ત ું તો એમાું લનલમિમાત્ર છ.ે દ્રોણ, ભીષ્મ, 
જર્દ્રથ, કણા તથા બીજા ર્ોધવીરોને મેં મારી મૂકર્ા જ છ,ે માટ ે
વ્ર્થા પામ્ર્ા લવના ત ું તેમને માર. રણ ુંરામમાું ત ું જીતશે, માટ ેર્ દ્ધ 
કર. ઊઠ, જશ ખાટી િે. અહુંકારનો આશ્રર્ કરીને ‘હ ું  ર્ દ્ધ નકહ 
કરુું ' એમ ત ું માને છ,ે પણ તારો એ લનિર્ વૃથા છ.ે તારી પ્રકૃલત જ 
તને ફરજ પાડશે. હે ક ન્તીપ ત્ર, સ્વભાવથી ઉત્પન્ન થર્ેિાું તારાું 
પોતાનાું કમોથી બુંધારે્િો ત ું મોહને િીધે જ ેકરવા ઇચ્છતો નથી ત ે
તારે અવશ્ર્ કરવ ું પડશે. હે અજ ાન, ભૂતમાત્રના હૃદર્માું રહીને 
ઈશ્વર પોતાની માર્ા વડ ેર્ન્ત્ર ચિાવેિાું ભૂતમાત્રને ફેરવી રહ્યો છ.ે” 

આ વાક્ર્ોમાુંના ઈશ્વરને બદિે કે પોતાને ઈશ્વર મનાવતા 
કૃષ્ણને બદિે તત્ત્વ શબ્દ મૂકીએ તો આપણે ઉપર વણાવેિો લ દ્ધાન્ત 
બરાબર રીતે લ દ્ધ થાર્ કે કમા કરવામાું માનવી કે કોઈ પણ પ્રાણી 
સ્વતન્ત્ર નથી, પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે કરવાને તે સ્વતન્ત્ર નથી, 
 ુંસ્કારબળને વશ વતી તેને કમા કરવાું પડ ે જ છ.ે અને આ 

 ુંસ્કારબળ એ જ अन्तयाामी –અુંદર રહીને કમાને વશ રાખના– છ.ે 

અને આ લવશ્વર્ન્ત્ર એવ ું અબાલધત, અખુંડ અને લનલવાકાર છ ેકે 
એની ગલત પરમ્પરા નક્કી થર્ેિી જ છ;ે  ૌ બરાબર રીતે, સ્પષ્ટ 
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રીતે લનમાાણ થર્ેિ ું છ.ે ગ રુત્વાકષાણ, ગલત વગેરેના લનર્મ આપણ ે
કુંઈક જાણી શક્ર્ા છીએ, તેથી નક્ષત્ર, તારા રહ, પૃથ્વી, ચુંદ્ર વગેરે 
પદાથોન ું કર્ે કાળે ક્ર્ાું હોવાન ું લનમાાણ થર્ેિ ું છ ેતે જાણીએ છીએ; 
અમ ક  ૂર્ારહણ અથવા ચુંદ્રરહણ થવાન ું ક્ર્ાું અને ક્ર્ારે લનમાાર્ ું 
છ ે તે જાણીએ છીએ. તેવી જ રીતે માનવીનાું કે પ્રાણીનાું બધાુંર્ 
સ્વાભાલવક  ુંસ્કારબળ જાણતા હોઈએ, તો ત ેમાનવી અથવા પ્રાણી 
તે બળનો પ્રેરાર્ો કર્ે કાળે શ ું કરવાને લનમાાર્ો છ ેતે બરાબર જાણી 
શકીએ. 

પણ એ જાણવાનો પ્રર્ત્ન કરનાર આપણામાું એવી  વાજ્ઞ 
શન્ક્ત છ ેજ ક્ર્ાું, કે કોઈનાું બધાુંર્ સ્વાભાલવક  ુંસ્કારબળ જાણી 
શકીએ? કૂતરો અધો મણ બોજો ઊંચકી શકે, ગધેડો પાુંચ મણ, 
ઘોડો દશ મણ, તો હાથી પચા  મણ બોજો ઊંચકી શકે. પણ ગમે 
તેનીરે્ બોજો ઊંચકવાની શન્ક્ત પકરલમત તો છ ેજ. કોઈ કુંઈ આખી 
પૃથ્વી તો ઊંચકી ન જ શકે! તા ક ઉપર દાણાની િગિી કરો, 
થાળી ઉપર કરો; દરેકની ઉપર પોતપોતાના ક્ષેત્રલવસ્તાર જટેિી જ 
િગિી થશ,ે તથેી ઉપર જ ેકુંઈ દાણા મૂકશો તે નીચે ગબડી પડશે, 
કારણ કે તેનો ક્ષેત્રલવસ્તાર પકરલમત જ છ.ે કૂતરો જ ેલવચારે, તેથી 
વાનર વધારે લવચારે, કકન્નર તેથી વધારે અને માનવી તેથીરે્ વધારે 
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લવચારી શકે; પણ તેનીર્ે લવચારવાની ને જાણવાની શન્ક્ત પકરલમત 
તો છ ેજ. આમ કોઈ  વાજ્ઞ નથી, એટિે કોઈ પોતાન ું કે કોઈન ું પણ 
લનમાાણ જાણી શકે નકહ. 

ત્ર્ારે ઝાડ પોતાના  ુંસ્કારબળ પ્રમાણે ફળફૂિ આપે છ ે ને 
નક્ષત્ર ફરે છ,ે તે આપણે અન માનથી જાણી શકીએ છીએ. માનવીના 
સ્વભાવનો અભ્ર્ા  કરીને, તે શ ું કમા કરશે, તેન ું પણ કુંઈક 
અન માન કરી શકીએ. પણ ઝાડના કે નક્ષત્રના  ુંસ્કારબળમાું. તેનાું 
પ્રાકૃલતક કારણબળમાું અણલચુંતવ્ર્  કોઈ બળ આવી મળે કે  ામે 
આવી લવરોધ કરે, તો તે લવષે કરેિ ું આપણું અન માન ખોટ ું પડ.ે તેવી 
જ રીતે માનવીનાું  ુંસ્કારબળમાું વચ્ચે અણલચુંતવ્ર્ ું કોઈ બળ આવી 
પડ,ે તો તેનાું લનમાાણકમા લવષે પણ આપણું અન માન ખોટ ું પડ.ે  

અને આપણે  વાજ્ઞ નકહ એટિે એ અણલચુંતવ્ર્ ું બળ ક્ર્ારે 
અને ક્ર્ાુંથી આવી પડ ેતે કેમ જાણીએ? કહમાિર્ના કોઈ લશખરની 
પન્િમ કદશામાું વર નારુું  પાણી લ ુંધ  નદીમાું વહી અરબી  મ દ્રમાું 
જઈ પડ.ે તેની પૂવા કદશામાું વર નારુું  પાણી બ્રહ્મપ ત્રા નદીમાું વહી 
બુંગાળી  મ દ્રમાું જઈ પડ.ે હવે વર ાદને વખતે કોઈ ચકિી એ 
લશખર ઉપર થઈ ઊડતી જતી હોર્ અને તેની પાુંખના ફડફડાટથી 
જ તે લશખરની પન્િમમાું પડનારુું  જળલબુંદ  પૂવામાું પડ્ય ું, તો અરબી 
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 મ દ્રમાું જનારુું  તે લબુંદ  બુંગાળી  મ દ્રમાું જઈ પડ!ે આટિા નાના 
 ુંર્ોગથી આવડો મોટો ફેરફાર! ઘણીવાર આવા નાના  ુંર્ોગથી 
માનવીના જીવનમાું પણ પૂવાપન્િમ જટેિો અણલચુંતવ્ર્ો ફેરફાર થઈ 
જાર્ છ.ે તે જોઈને જગત આિર્ા પામી જાર્ છ,ે કારણકે આવ ું 
 ાુંર્ોલગક  ુંસ્કારબળ તે પામશે એન ું અન માન તો કોણે કર્ ું હોર્? 
પકરલમત જ્ઞાનશન્ક્તવાળો માનવી આવાું અણલચુંતવ્ર્ાું  ુંસ્કારબળને 
કેમ જાણી શકે? અને તેથી કોઈન ું લનમાાણ શ દ્ધ સ્પષ્ટ રીતે કેમ 
જાણી શકે? આવતી પળે પોતે જ શ ું કરી બે શે, એ પણ માનવી 
કેમ જાણી શકે? 

પણ છતાુંર્ે કોઈ કોઈએ એ લનમાાણ જાણવાનો દાવો કર્ો છ.ે 
તેણે તો માનવીન ું લનમાાણ જાણવામાું તારાઓનો ઉપર્ોગ કરી આખ ું 
જ્ર્ોલતષશાસ્ત્ર ઊભ ું કર્ ું છ.ે અને એ શાસ્ત્ર િોકવાણીમાું પણ 
પ્રચલિત થઈ ગર્ ું છ ે : કહન્દ  કહેશે કે એના રહ  ારા નથી, 
મ  િમાન કહેશે કે એનો લ તારો પાુંશરો નથી, અુંરેજ કહેશે કે 
dis–aster થર્ો. રહ, લ તારો અને aster એ ત્રણેનો અથા તારો છ.ે 
પણ જ્ર્ોલતષશાસ્ત્ર કે લનમાાણ જાણવાન ું કોઈ પણ શાસ્ત્ર માનવી રચી 
શકે નકહ, લવશ્વનાું અનન્ત અને અપકરલમત  ાુંસ્કાકરક કારણબળ 
પકરલમત જ્ઞાનશન્ક્તવાળો માનવી જાણી શકે નકહ ને તેથી કોઈન ું 
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લનમાાણ પણ જાણી શકે નકહ. ત્ર્ારે એ જાણવાનાું શાસ્ત્ર રચવાું પણ 
લમથ્ર્ા જ છ.ે બેશક એવાું શાસ્ત્ર રચવા જતાું આપણી પકરલમત 
જ્ઞાનશન્ક્તથી ભ્રમણા ઊભી કરી નાખીએ એટિ ું એ જ. રેિવેના 
 માન્તર પાટાને પણ બહ  દૂર જતાું મળી જતા દેખનાર ભ્રમર્ ક્ત 
દશાનશન્ક્ત જનેી છ,ે એવો માનવી તે  ાચી રીતે કેટિે દૂર જોઈ 
શકે, જાણી શકે?  

કહન્દ ઓ પ્રારબ્ધને, મ  િમાનો ન ીબને અને લિસ્તી અુંરજેો 
Fateને માને છ ેને તેને બળે માણ ને અમ ક કમા કરવાું પડ ેછ ેએમ 
માને છ.ે કહન્દ ઓ પ્રારબ્ધને પૂવાજન્મના  ુંસ્કાર માને છ.ે આપણે તો 
પૂવાજન્મને માનતા નથી, પણ પૂવાજોએ આપિેા  ુંસ્કારને પ્રારબ્ધ 
માનીએ તો આપણા લ દ્ધાન્તને એથી દોષ નથી આવતો. મ  િમાનો 
અને લિસ્તીઓ તો પૂવા જન્મને માનતા નથી, એટિે તઓે ન ીબ 
અને Fate શેને કહે છ ેતે હ ું  જાણતો નથી.  

પણ જ્ર્ારે પાછિાું  ુંસ્કારબળે માણ ના નવા નવા  ુંસ્કાર 
ઘડારે્ જાર્ છ,ે એ  ુંસ્કાર એન ેકમા કરવા પળે પળે આગળ ધકેલ્રે્ 
જાર્ છ.ે એમ જ્ર્ારે લનમાાણને અન  રીને જ પ્રાણીને કમા કરવાું પડ ે
છ,ે ત્ર્ારે પ રુષાથા જવે ું કુંઈ છ ેજ નકહ શ ું? શાસ્ત્રોમાું પ્રારબ્ધ અન ે
પ રુષાથા લવષે એટિી બધી ચચાા છ ેકે આપણે પણ તે પ્રશ્ન  મ્બન્ધ ે
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લવચાર કરવો જ પડ.ે વાસ્તલવક વાત તો એવી છ ેકે તત્ત્વમાુંનો પ રુષ 
લવકા  પામીને પ્રાણીમાું આત્મારૂપે પ્રકટ થર્ો. લવશેષ લવકા  
પામતાું ‘હ ું  છ ું’ એવ ું આત્મજ્ઞાન એનામાું પ્રકટ થર્ ું એ વાત  ાતમા 
અધ્ર્ાર્માું આવી છ.ે આ આત્મજ્ઞાનને કહન્દ  દશાનશાસ્ત્રમાું 
‘અહુંકાર’ નામ આપર્ ું છ.ે આ અહુંકારના લવકા ની કે લવકારની 
માત્રા વધી, ત્ર્ારે તેમાું અલભમાન પ્રકટ થર્ ું. આત્માને એ અલભમાને 
માન્ર્ ું કે મારાું કમા લનમાાણથી નથી થતાું, પણ હ ું  પોતે કરુું  છ ું માટ ેજ 
થાર્ છ.ે પણ એ તો એનો ભ્રમ જ છ.ે લવશ્વર્ન્ત્રના દરેક ચક્ર માટ–ે
માનવી માટ ેપણ–કારણકાર્ાના સ્વાભાલવક લનર્મથી જ ેલનમાાણ થર્ ું 
છ ેતે જ પ્રમાણ ેતેને કમા કરવા પડ ેછ.ે ગીતામાું સ્પષ્ટ કહ્ય ું છ ેકે 

प्रकृतेः वियमाणावन गुणैः कमााशण सिाि: । 

अहकंारविमूढात्समा कतााहवमतत मन्यते ।।३:२७।। 
“પ્રકૃલતના ગ ણોથી  વા રીતે કમા કરાર્ છ.ે ‘હ ું  કરુું  છ ું’ એમ 

અહુંકારી લવમૂિ આત્મા માની િે છ.ે”  
કિાપી પણ કહે છ ેકે  

“કર્ ું છ’ે ને ‘કરુું  છ ું હ ું ,’ લમથ્ર્ા એ અલભમાન હા; 
કરી તે શ ું શકે પ્રાણી આ અનન્ત અગાધમાું.” 
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બાકી લમથ્ર્ાલભમાનથી પોતાના પ રુષાથાને માનનાર શ ું 
લવશ્વર્ન્ત્રના લનમાાણને ફેરવી શકે એમ છ?ે પોતાન ું ધાર્ ું કરી શકે 
એમ છ?ે એમ હોત તો કોઈ દ િઃખી જ શા માટ ેરહેત? ‘તારુું  ધાર્ ું 
થાત ું હોર્, તો   ખ  ુંચી દ િઃખ હરે.’ ભતૃાહકર ઉદાહરણ આપે છ ેકે 
તાપે તપેિો માનવી આરામ િેવા તાડના ઝાડની છાર્ામાું જઈ બેઠો, 
ત્ર્ાું તો ઉપરથી તાડન ું ફળ પડ્ય ું ને તેન ું માથ ું ફૂટર્ ું! ભૂખરે્ ઊંદરે 
ખાવાન ું શોધવા પ રુષાથા કરીને રાત્રે વાદીનો કરું કડર્ો કાણો કર્ો, 
ત્ર્ાું તો તેમાુંથી  ાપ નીકળ્યો ને તેને ખાઈ ગર્ો. પ રુષાથા કર્ે ઊંદર 
માર્ો ગર્ો, લવનાપ રુષાથા  ાપ કેદમાુંથી છૂટર્ો ને લશકાર પામ્ર્ો! 

પણ લવમૂિાત્મા અજ્ઞાનથી ને અલભમાનથી કમા કરવાની 
પોતાની જવાબદારી માની પ રુષાથાને માથે ઓિી િે છ,ે તથેી વળી 
તેનાું પકરણામમાું–ફળમાું   ખદ િઃખ માની િે છ.ે બાકી ગીતા કહે છ ે
એમ 

न मां कमााशण ललपंतत न मे कमाफले स्पृहा । 

इतत मां योऽशभजानातत कमाशभना स बध्यते ॥४:१४॥ 

त्सयक्तत्सिा कमाफलासगंं वनत्सयतृिो वनराश्रयः । 

कमाण्यशभप्रिृत्तोऽवप निै ककतचत्सकरोतत सः ॥४:२०॥ 

http://govindmaru.com/


ઈશ્વરનો ઇન્કાર                        http://govindmaru.com/                        179 

“કમા મને સ્પશા કરતાું નથી, એના ફળને લવષે મને િાિ ા 
નથી. આમ જ ેમને  ારી રીતે જાણે છ ેતે કમાથી બન્ધન પામતો 
નથી. આ અના ક્ત કમા ુંન્ર્ા ી ર્જ્ઞાથે લનમાાણકમા કર્ે જાર્ છ ે
અન ે તેનાથી થતા ફળન ે લવષે –   ખદ િઃખને લવષે ત ેઅના ક્ત 
રહે છ.ે”  

ત્ર્ારે લનમાાણ થર્ેિી ન્સ્થલતમાું કરવાનાું છ,ે માટ ેકમા કર છ ું 
એમ માનીએ તો આત્માન ું અલભમાન–પ રુષાથાન ું અલભમાન ટળી 
જાર્ અને   ખદ િઃખથીર્ે પર એવી ન્સ્થલતમાું અના ક્ત ર્ોગીની 
ન્સ્થલતમાું રહી શકાર્. 

પણ શુંકા થશ,ે કે પ રુષાથાની હામ ન હોર્, ફળની અપેક્ષા ન 
હોર્ અન ેજવાબદારીન ું ભાન ન હોર્, એવી ન્સ્થલતમાું મન ષ્ર્ન ે
કમા કરવાનો ઉત્ ાહ કેમ રહે? આ શુંકા લમથ્ર્ા છ,ે કારણ કે 
આત્મરક્ષણની ન ેવુંશવધાનની પે્રરણાન ું જ બળ એવ ું પ્રચુંડ છ ેકે 
કોઈ પણ પ્રાણી કમા કર્ાા લવના તો રહી શકવાનો જ નથી. ગીતા 
પણ સ્પષ્ટ કહે છ,ે કે 

न वह कतश्चत् षणमवप जातुततष्ठत्सयकमाकृत् । 

कायाते ह्यििः कमा सिाः प्रकृततजैगाणैः ॥३:५॥ 
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“કમા કર્ાા લવના એક ક્ષણ કોઈ રહી શકત ું નથી. પ્રકૃલતજન્ર્ 
ગ ણો પરાણે પણ  વા કમા કરાવે છ.ે” આમ કમા તો કર્ાા લવના 
રહેવાવાન ું નથી જ, તો પછી પ રુષાથાન ું અલભમાન ટાળીને, આવી 
પડિેો ધમા માનીને કમા કરીએ તો આત્માને શાન્ન્ત રહે, ફળ મળે્ય 

આનન્દનો દપા ન થાર્, ન મળે્ય ખેદ ઉિગે ન થાર્. समद:ुखसुखं 

धीर ं(२:७५) જવેા થઈ રહેવાર્.  

કેટિાક માને છ ેકે જ ેથાર્ છ ેતે  ારા માટ ેજ થાર્ છ,ે અથવા 
તો ભગવાન જ ેકરે છ ેત ે ારા માટ ેજ કરે છ.ે એ પણ ભ્રમ છ.ે 
થવાન ું છ ેમાટ ેજ થાર્ છ,ે એમ થવા લનમાાર્ ું છ ેમાટ ેજ થાર્ છ.ે 
બાકી તાત્ત્લવક દૃન્ષ્ટએ તો કશ ુંર્  ારુું  નથી, કશ ુંર્ ખોટ ું નથી, એ તો 
માત્ર તાત્ત્લવક લવકા ક્રમ જ છ.ે હા,  ારુું–ખોટ ું તો માનવીની 
અજ્ઞાન–અન ેસ્વાથા, દૃન્ષ્ટએ છ.ે  

પણ જ્ર્ારે એમ છ,ે લનમાાણ પ્રમાણે જ લવશ્વર્ન્ત્રમાું મન ષ્ર્ચક્રન ે
ચાિવ ું પડ ેછ,ે ત્ર્ારે  માજમાું એના  ારા ગણાતા કમા માટ ેઇનામ 
અને ખોટા ગણાતા કમા માટ ે જા ભોગવવાને એ બુંધારે્િો તો નકહ 
જ ન?ે ત્ર્ારે  માજને એ જવાબદાર તો નકહ જ ને? એને એના 
લનમાાણ તરફ ધકેિતી પે્રરણાએ એનાથી  માજના લનર્મ તોડાર્, 
તેને  ારુ એ દોષભાગી શા માટ?ે એ  ારુ  માજ ેશા માટ ેએને 
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 જા કરવી જોઈએ? બેશક એ જ ે કમા કરે છ ે તેને માટ ે તાત્ત્લવક 
લનર્મે તો એના ઉપર અ ર થાર્ છ,ે તે રીતે તો તેને તેન ું ફળ 
ભોગવવ ું જ પડ ે છ,ે તે પ્રકારે એના લવકા માું  ુંસ્કાર પડ ે છ.ે 
અન્ગ્નમાું હાથ નાખરે્ તે બળે છ.ે પછી વળી  માજ ેશા માટ ેએને 
 જા કરવી જોઈએ? દ િઃખથી અકળાઈને કોઈ દ લખર્ો ઝેર ખાર્, તો 
સ્વાભાલવકલનર્મથી એ મરે; જીવતો રહે તો એના શરીરમાું એ ઝેર 
અ ર કરી જાર્. પછી વળી  માજ ે શા માટ ે એને  જા કરવી 
જોઈએ? વ્ર્લભચાર કરનારના દેહ અને આત્મા ઉપર સ્વાભાલવક–
લનર્મથી અ ર થાર્. પછી વળી  માજ ેશા માટ ેએને  જા કરવી 
જોઈએ? વ્ર્ભીચાર કરનારના દેહ અને આત્મા ઉપર સ્વાભાલવક 
લનર્મથી અ ર થાર્. પછી વળી  માજ ેએને શા માટ ે જા કરવી 
જોઈએ? આવા પ્રશ્નોનો ઉિર  માજગ રુઓ આમ આપે છ ે : 
“ભાઈ, તત્ત્વના પ્રદેશમાું તત્ત્વ ફળ આપે,  માજના પ્રદેશમાું  માજ 
ફળ આપે. અન્ગ્નમાું ત ું હાથ નાખે, તેની  ાથે અમારે કુંઈ િેવાદેવા 
નથી; એટિે એ બાબતમાું અમે તને ફળ આપવાના નથી. પણ 
આત્મહત્ર્ા અને વ્ર્લભચાર કરવાથી  માજવ્ર્વસ્થાનો ભુંગ થાર્ 
છ,ે માટ ે  માજ તને  જા કરવાનો જ. જો  માજની  જા તારે 
ભોગવવી ન હોર્ તો  માજથી મળતા િાભ પણ તારે છોડવા 
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જોઈએ, તારે આ  માજ છોડી ચાલ્ર્ા જવ ું જોઈએ, વનમાું જઈને 
વ વ ું જોઈએ; અથવા તો જ ે માજમાું એ કમાથી  માજવ્ર્વસ્થાનો 
ભુંગ ન માનતો હોર્ તે  માજમાું જઈ રહેવ ું જોઈએ.” 

પણ પેિો મન ષ્ર્ તો કહે છ ે : “ગ રુજી, મારા લનમાાણબળે–
 ુંસ્કારબળે મને પ્રેર્ો, ધકેલ્ર્ો, એટિે મારાથી એ કમા કરાર્ાું, કર્ાા 
લવના મારાથી ન રહેવાર્ ું; શી રીતે રહેવાર્? પણ એમાું મારો દોષ 
શો કે તમે મને  જા કરો છ?ે” ત્ર્ારે  માજગ રુ તેને ઉિર આપે છ ે
: “બાપ , તેં જ ે  ુંસ્કાર  માજ ઉપર–અમારી ઉપર નાખર્ા, ત ે
 ુંસ્કારબળે તને  જા કરવી એવ ું અમારુું  લનમાાણ લનમાાર્ ું, એટિ ે
અમારાથી તને  જા કર્ાા લવના નથી રહેવાત ું; શી રીતે રહેવાર્? 
વળી અમારી  જાના  ુંસ્કાર તારા ઉપર અને તારા જવેા બીજા 
ઉપર પણ પડશે, એટિે તમને બધાને  માજભુંગનાું એવાું કમા ફરી 
કરવાન ું મન નકહ થાર્. આ બધા લવચાર ુંસ્કારોને બળે અમારાથી 
તને  જા કર્ાા લવના રહેવાત ું નથી, એમાું અમારો શો દોષ છ?ે ત ું 
જમે નદીમાું તણાતા તણખિા જવેો છ,ે આ  માજ અને એમાુંના 
અમે પણ તેમ જ તત્ત્વનદીના પ્રવાહમાું તણાતા તણખિા જવેા 
પરવશ છીએ. ત ું અને અમે તત્ત્વર્ન્ત્રનાું ચક્ર છીએ.  માજભુંગના 
તારા કમામાું તારો કુંઈ દોષ નથી, તો તને  જા કરવાના અમારા કમામાું 

અમારો પણ કુંઈ દોષ નથી.”  
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ઘણી વખત માનવીને િાગ્ર્ા જાર્ છ ેકે ‘બ લદ્ધ કહે છ ેછોડવા, 
હૈર્ ું કહે એ ના બને.' (કિાપી.)  

દ ર્ોધને કહેિ ું : 

जानावम धमे न च मे प्रिृतत: जाना्यधमे न च मे वनिृतत: । 

केनावप देिेन हृवद स्स्थतेन यथा वनयतु्सकोऽस्स्म तथा करोवम ।। 

“ધમાને હ ું  જાણું છ ું, તથાલપ તનેે આચરી શકતો નથી; અધમાને 
હ ું  જાણું છ ું, તથાલપ તેનાથી દૂર રહી શકતો નથી. હૃદર્માું કોઈ એક 
દેવ ( ુંસ્કારબળ – અન્તર્ાામી) રહેિો છ,ે તે જમે પે્રરે છ ેતેમ કરુું  
છ ું.” ‘બ લદ્ધ કહે છ ેછોડવા, હૈર્ ું કહે એ ના બને.’ મારો શો ઉપાર્? 
મારો શો દોષ? દ ર્ોધન આમ કહે તેના ઉિરમાું પાણ્ડવો કહે કે 
“પણ અમનેર્ કૃષ્ણ પે્રરે છ,ે તારા અધમા માટ ેતને  જા કરવા પે્રરે 
છ,ે તેથી તેમ કર્ાા લવના અમારાથી પણ નથી રહેવાત ું, એમાું અમારો 
શો ઉપાર્? અમારો શો દોષ?” અને અન્તે કૃષ્ણના–તત્ત્વના 
સ્વાભાલવક લનર્મના–પ્રેર્ાા પાણ્ડવોએ દ ર્ોધનને માર્ો.  

પણ એમ  જા કરવાથી માણ  કે  માજ   ધરતો નથી, 
વૈરવૃલિથી વૈરવૃલિ બુંધાર્ છ,ે  માજભુંગ વધે છ.ે એ અન ભવ 
 ુંસ્કાર  માજ ઉપર પડ્યા એટિે હવે એ માનતો થાર્ છ ેકે જ્ર્ારે 
માનવી પરવશ છ,ે  ુંસ્કાર – બળે પે્રરાર્ો પોતાનાું કમા કરે છ.ે ત્ર્ારે 

http://govindmaru.com/


ઈશ્વરનો ઇન્કાર                        http://govindmaru.com/                        184 

તો એ દર્ાને પાત્ર છ,ે  હાન ભૂલતને પાત્ર છ,ે લતરસ્કારને પાત્ર તો 
નથી જ. જન માજ ે નાખેિાું  ુંસ્કારબળે, તેના ઉપર નાખેિાું 
બન્ધનને બળાત્કારે ધકેિાઈને લવધવા લબચારી વ્ર્લભચાર કરે, 
ગભાપાત કે ભૂ્રણહત્ર્ા કરે, અન્તે આત્મહત્ર્ા કરે, એમાું એનો શો 
દોષ? ચોર ચોરી કરે એમાું એનો શો દોષ? ખરે જ એ લતરસ્કારને 
પાત્ર નથી, દર્ાને અને  હાન ભૂલતને પાત્ર છ.ે લશક્ષાનો  ાચો અથા 
ઉપદેશ છ,ે એનો હેત  લશષ્ર્ને  દાચાર લશખવવાનો છ.ે એનો એ 
હેત  લતરસ્કારથી નકહ, પણ દર્ાથી ને  હાન ભૂલતથી પાર પડશ.ે 
 જાની કે કહું ાથી પાર નકહ પડ,ે દર્ાની અને  હાન ભૂલતની 
અકહું ાથી પાર પડશે. જગતને આજ ે આ લનર્મ  ાુંપડ્યો છ.ે 
મહાત્મા ગાુંધીજીની તપિર્ાએ  માજ ઉપર નાખેિ  ુંસ્કારબળ ે
આજ ે ાુંપડ્યો છ.ે કાિની વાત તો કોણ જાણ?ે 

પણ જ્ર્ારે એમ છ,ે મન ષ્ર્ લવશ્વર્ન્ત્રમાું ચક્રની પેઠ ે લનમાાણનો 
પે્રરાર્ો કમા કરે છ,ે તેને કમા કરવાની, સ્વતન્ત્રતા નથી, તેને કમા 
કરવાું જ પડ ેછ,ે ત્ર્ારે અન્તદીપ, અન્તર્ાામી, અન્તરાત્મા, અુંતિઃકરણ 
જવે ું કશ ું છ ેજ નકહ? ધમાગ રુ કહે છ ેકે “અુંતિઃકરણ લવરુદ્ધ ન વતાજ,ે 

તારા અન્તરાત્માને પૂછીને કમા કરજ,ે અન્તદીપ  ત્ર્ જ માગા 
દેખાડશે.” આ બધ ું ત્ર્ારે શ ું ખોટ ું? બેશક આ પ્રશ્ન મહત્વનો છ,ે 
અને લવચાર જ ઘટ.ે 
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આ જ અધ્ર્ાર્માું આપણે એક લ દ્ધાન્ત તરી આવેિો જોર્ો કે 
પ્રાણી જ ેપળે જ ેકમા કરવ ું ર્ોગ્ર્ દેખે છ,ે તનેાથી લવરુદ્ધ તે પળે ત ે
કુંઈ જ કરી શકતો નથી. તે જ કમા એને કરવ ું પડ ેછ.ે એટિે જ કે 
અુંતિઃકરણ લવરુદ્ધ–આત્મપ્રતીલત લવરુદ્ધ તો કોઈથી કશ ુંર્ કમા થઈ 
શકત ું નથી. પણ એ અુંતિઃકરણ, અન્તદીપ હમ્મેશાું  ત્ર્ જ માગા 
દેખાડ ેછ ેશ ું? અન્તદીપ પોતે જ શ ું છ?ે દારૂકડર્ાને અન્તદીપ કેવો 
હોર્ છ?ે ચોરનો અન્તદીપ કેવો હોર્ છ?ે આ લવષર્ન ું આપણે 
પૃથક્કરણ કરવ ું ઘટ.ે  માજમાું મૂડીવાદે અમ ક માણ ને િૂુંટી 
લભખારી બનાવ્ર્ો છ,ે છતાું જીવતા રહેવાને–આત્મરક્ષણને માટ ેએને 
રોટિો તો જોઈએ. એન ું લચિ રોટિો મેળવવા પ્રેરાર્ છ.ે બ લદ્ધ એન ે
ચોરીનો માગા શોધી આપે છ,ે એટિે એને ચોરી કરવાન ું મન થાર્ 
છ.ે અને ત્ર્ારે ‘હ ું  છ ું’ એ જ્ઞાન, આત્મભાન–અહુંકાર ‘હ ું  જીવતો 
રહ ું’ એ ઇચ્છાએ એને ચોરી કરવાની  મ્મલત આપે છ.ે મન, બ લદ્ધ, 
લચિ અને અહુંકાર એ બધાનો  મ દાર્ મળીને ચોરીના કાર્ાને ઇષ્ટ 
માને છ.ે પણ વળી એ જ એ છ ેકે  માજના િોક ચોરીને અ ત્કમા 
માને છ.ે એટિે ચોરી ન કરવી એમ પણ એ માને છ,ે પણ પોતાને 
એ પૂછ ેછ ેકે ‘રોટિા લવના ત્ર્ારે શ ું મરવ ું? બધાર્ જીવે છ ેને મારે 
જ શા માટ ેમરવ ું?’ એમ આત્મરક્ષણને માટ ેરોટિાની તાણ એટિી 
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ભારે થઈ જાર્ છ ેકે  માજ ેમાનેિા અ ત્કમાની ત િા કરતાું એની 
રોટિાની તાણની ત િા ધીરે ધીરે નમતી જાર્ છ.ે એ તાણાતાણ 
પછી છવેટ ેએવા  માધાન ઉપર એ આવે છ,ે એનો અન્તદીપ એને 
એમ  ૂચવે છ,ે કે ગમે તેમ થાર્ તોર્ ચોરી તો કરવી જ. ‘બ લદ્ધ કહે 
છ ેછોડવા, હૈર્ ું કહે એ ના બને.’ છવેટ ેએ ચોરી કરવા નીકળે છ.ે  

ચોર રાત્રે ચોરી કરવા નીકળે છ ેએ ઉપરથી એમ ન માનશો કે 
એ પોતાના અન્તદીપની લવરુદ્ધ કમા કરે છ,ે અથવા એને એ 
અ ત્કાર્ા માને છ.ે એ તો  માજના ભર્ને િીધે જ રાત્રે નીકળે છ,ે 
કારણ કે રાત્રે  માજનો કોઈ માણ  હોર્ નકહ, તેથી પકડાર્ નકહ 
અને  જા પામે નકહ. બાકી કદવ ે પણ કોઈ માણ  હોર્ નકહ, તો 
એ તો કદવ ે પણ ચોરી કરે જ. પોિી ની પણ એને અન્તદીપે 
ગણતરી કરેિી ને એ અન્તદીપે જ એને રાત્રે ચોરી કરવા મોકિેિો. 
વળી  ુંસ્કારો એને પે્રરે તો બીજી જ પળે એ પસ્તાવા માુંડ,ે 
પ્રાર્ન્િત કરવા માુંડ.ે 

અનેક ગો ાુંઈજી મહારાજો ગ પ્તમાું વ્ર્લભચાર કરે છ.ે પણ 
દામોદરિાિજી મહારાજને એમને  ુંસ્કારબળે–અન્તદીપ ે કહ્ય ું : 
“ના, એમ ગ પ્ત વ્ર્લભચાર કરવો તેમાું તો પાપ છ,ે પ્રકટ રીતે નતાકી 
હું ા  ાથે િગ્ન કરી રહેવ ું એ એથી તો  ારુું  છ.ે” અને એ 
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મહારાજ ેએમ કર્ ું. પલતતને પાવન કરવાની આજ્ઞા એ અન્તદીપ ે
કરી હોર્, તેન ેપકરણામે પણ એ િગ્ન થર્ ું હોર્. એ મહારાજ તો 
એમ જ કહે છ.ે  

પ્રેરણામાુંથી લવકા  પામીને મન, બ લદ્ધ, લચિ ને અહુંકાર થર્ાું 
અને તે આત્માનાું અુંગરૂપ બની રહ્યાું. પૂવા  ુંસ્કારને અન રૂપ બની 
એ બધાું શ દ્ધરુપે કે દ લષતરૂપે પણ કાર્ા કરવા માનવીને પે્રરે. મનના 
દોષને ભ્રમણા કહીએ, એ ભ્રમણામાું આપણે ભૂત જોઈએ. બ લદ્ધના 
દોષને ભ્રમ કહીએ, એ ભ્રમમાું  ૂર્ાને પૃથ્વીની આ પા  ફરતો 
માનીએ. લચિના દોષને અનવધાન કરીએ, અનવધાન અવસ્થામાું 
ઘડીઆળના ટકોરા વાગે તે  ાુંભળવા છતાું  ાુંભળીએ નકહ. 
અહુંકારની ભૂિને મ ચ્છાા કહીએ. એ બધાનો  મ દાર્ શ દ્ધરૂપે કાર્ા 
કરે ત્ર્ારે આત્મા લવશ દ્ધ બને, લવવેકી બન;ે ભ્રમરૂપે કાર્ા કરે ત્ર્ારે 
અજ્ઞાન, જડ દશા ભોગવે. એ બધાુંને પરસ્પર લવરુદ્ધ ભાન થાર્ 
ત્ર્ારે  ુંરામ થાર્, પોતપોતાને  ુંસ્કારબળે  ુંરામમાું  ામાનો છદે 
ઉડાડ;ે અન્તે જ ેતરી આવે ને જીતે, તેને અન કૂળ માનવી કાર્ા કરે. 
આ ચાર ગ ણનો  મ દાર્ એમ અન્ત ે લનણાર્ કરે તેને જ 

ધમાગ રુઓએ અુંતિઃકરણની, (Conscience =  ુંજ્ઞાન, Science = 
લવજ્ઞાન) અન્તદીપની, અન્તનાાદની, અન્તરાત્માની, અન્તર્ાામીની 
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પ્રેરણા કહી. તેમણે તેને ધાલમાક સ્વરૂપ આપર્ ું, એટિે એની  ામે 
કોઈ લવરોધ ન ઉઠાવે.  માજકલ્ર્ાણના કાર્ા કરવા પ્રેરનાર 
અુંતિઃકરણને આપણે લવરુદ્ધ માનીએ અને તેથી, લવશ દ્ધ અુંતિઃકરણ 
(Enlightened Conscience) હમ્મેશ  ત્ર્ જ માગા દેખાડ ેછ ેએમ 
માનીએ. બાકી અન્તદીપ  દાર્  ત્ર્ માગા દેખાડ ેછ ેએમ માનવ ું 
લમથ્ર્ા છ,ે ભ્રમ છ.ે 

બાકી તમે કહો છો એમ અન્તદીપ હમ્મેશાું  ાચી જ રીત ે
ઈશ્વરપ્રકાશ હોર્, તે  દાર્  ત્ર્ જ માગા દેખાડતો હોર્ તો એ 
ચોરની વાત જવા દો, કેશવચુંદ્ર  ેન જવેા ધાલમાક પ રુષની વાત 
કરો. રાજા રામમોહન રારે્ સ્થાપેિો બ્રાહ્મ માજ એ ભક્તજનને 
મોળો પડ્યો ને ત્ર્ારે તેનાથી જ દા પડીને એમણે નવલવધાન 
બ્રાહ્મ માજ સ્થાપર્ો. એ બહ  પ્રચુંડ લવચારક અને   ધારક હતા. 
ર્ રોપ   ધી એ પ્રખર્ાત હતા. વારુંવાર કહેતા કે અન્તનાાદ િારા મને 
પ્રભ પ્રેરણા મળે છ.ે એવામાું એમની બાળપ ત્રીના િગ્નનો પ્ર ુંગ 
ઉભો થર્ો. ક ચલવહારના પાટવીક ુંવર માટ ેમાગ ું આવ્ર્ ું. એ  માજના 
બીજા  ભ્ર્ોએ તો એ બાળલવવાહને હ ી કાઢ્યો. પણ કેશવચુંદ્ર 
 ેનને િાગ્ર્ ું કે એમ ક ચલવહાર જઈને વાતચીત કરવાની મને 
પ્રભ પે્રરણા થાર્ છ.ે લમત્રોએ તેમને ક ચલવહાર જતાું વાર્ાા. તેમણ ે
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કહ્ય ું કે હ ું  બાળિગ્ન તો નકહ જ કરુું , પણ પ્રભ પ્રેરણાને અન  રીને 
ત્ર્ાું જઈ વાતચીત કરી આવીશ. ત્ર્ાું ગર્ા.  ુંસ્કારબળે, પણ 
પ્રભ પે્રરણાને નામે ક ચલવહાર જઈને ભૂિો ઉપર ભૂિો કરી નાખી. 
પ્રભ પ્રેરણા થઈ એટિે પ ત્રીન ું િગ્ન પણ કરી નાખર્ ું! પાછા કિકિા 
આવ્ર્ા. બાળિગ્નને પાપ માનનાર આવા પ્રભ ભક્તના આ કમાથી 
એ  માજમાું લવરહ જાગ્ર્ા અને પું. લશવનાથ શાસ્ત્રી જવેા 
અરે રોએ એ  માજમાુંથી નીકળી જઈને વળી ત્રીજો –  ાધારણ 
બ્રાહ્મ માજ સ્થાપર્ો. 

આત્મપ્રતીલતને પ્રભ પ્રેરણા માનવાના ભ્રમથી આવાું પકરણામ 
આવે છ.ે બાકી  ાચી વાત તો એ જ છ ે કે પૂવા  ુંસ્કારોને બળે 
માનવીને અમ ક લવચારો ને સ્ફ પ રણાઓ સ્ફ રે છ.ે ધમાગ રુઓએ 
ઉપજાવેિા ભ્રમને િીધે એને એ પ્રભ પ્રેરણા માની બે ે છ.ે એને જ 
પકરણામે કૃષ્ણભક્ત પોતાને કૃષ્ણપ્રભ ની પે્રરણા પામતો માને છ,ે 
કૃષ્ણનાું સ્વપન  ેવે છ;ે ક્રાઇસ્ટભક્ત પોતાને ક્રાઇસ્ટપ્રભ ની પ્રેરણા 
પામતો માને છ,ે ક્રાઇસ્ટનાું સ્વપન  ેવે છ.ે બાકી હજી   ધી તો કઈ 
વૈષ્ણવ ભક્તને કૃષ્ણભગવાને રોમની જાત્રાએ જવાની પે્રરણા નથી 
કરી, નથી તો કોઈ લિસ્તી ભક્તને ક્રાઇસ્ટ ભગવાને ગોપી રૂપે રા  
રમવાની પ્રેરણા કરી! એટિે પ્રભ પ્રેરણાની વાત લમથ્ર્ા છ,ે બ લદ્ધનો 
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ભ્રમ છ,ે મનની ભ્રમણા છ.ે બાકી તો જનેે જવેી િગની િાગે, તેને 
તેનાું સ્વપનાું આવે, એટિ ું એ જ. 

ઘણી વખત પ્રભ પ્રેરણાને અન  રીને કમા કરનારને ખૂબ 
આત્માનન્દ થતો િાગે છ.ે પણ એર્ ભ્રમ છ,ે ભ્રમણા (ભામા) છ.ે 
આનન્દ તો એટિા માટ ેથાર્ છ ે કે પોતાના મનને બન્ધબે ત ું કમા 
થર્ ું છ,ે જમે રુંગને બન્ધબે તો રુંગ મળે છ ે ત્ર્ારે   ુંદર િાગે છ ે
તેમ. ભાવતી વસ્ત  મોંમાું પડ ે ત્ર્ારે કોને આનન્દ ના થાર્? પણ 
જ્ર્ારે એ કમાન ું ફળ પોતાના મનને લવપરીત િાગે છ ેત્ર્ારે તેને માટ ે
લવષાદ પણ એટિો જ થાર્ છ.ે “આચાર્ા, કાકા, પ ત્રો, લપતામહ, 
મામા,   રા, પૌત્રો,  ાળા અને બીજા  મ્બન્ધીજન જીવનની અને 
ધનની આશા છોડીને ર્ દ્ધને  ારુ ઉભેિા છ.ે તઓે ભિે મને મારી 
નાખે. બાકી મને ત્રણ િોકન ું રાજ્ર્ મળે તોર્ હે મધ   દન હ ું  તો 
તેમને હણવા ના ઇચ્છ ું. તો પછી જમીનના એક ટ કડાને  ારુ તો કેમ 
જ હણું?” એમ ઉન્નત અને અકહું ક ભાવનાએ પે્રરારે્િા અજ ાનને 
કુંઈ બીજી જ કૃષ્ણપે્રરણા થઈ ને ત્ર્ારે તે અન્તે બોિી ઉઠ્યો : 

नष्टो मोहः स्मृततलाब्धा त्सित्सप्रसादान्मयाऽच्यतु । 

स्स्थतोऽस्स्म गतसदेंहः कररष्ये िचन ंति ॥१८:७३॥ 
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“હે અચ્ર્ ત, તમારી કૃપા વડ ેમારો મોહ નાશ પામ્ર્ો છ,ે મને 
ભાન આવ્ર્ ું છ.ે શુંકાન ું  માધાન થર્ાથી હ ું  સ્વસ્થ થર્ો છ ું. તમારુું  
કહ્ય ું કરીશ.” અને એમ કહીને ર્ દ્ધ કર્ ું. જમેને નહોતો હણવા 
ઇચ્છતો તેમને હણ્ર્ા અને પકરણામે? તેને િાગ્ર્ ું કે મહાઅનથા થર્ો! 
તેના લવષાદનો પાર ન રહ્યો. જ ેજમીનના ટ કડાને માટ ે – રાજ્ર્ન ે
માટ ેઆટિો  ુંહાર કર્ો, તે રાજ્ર્ અકારુું  થઈ પડ્ય ું; અન્તે ભાઈઓ 
ને પત્ની  ાથે કહમાિર્  ેવવા ચાલ્ર્ા જવ ું પડ્ય ું. આમ અજ ાને 
પ્રભ પે્રરણા માનીને જ ે કમા કર્ ું, તેને પકરણામે તેને લવષાદ  ેવવો 
પડ્યો. આથી પણ સ્પષ્ટ થશે કે પ્રભ પે્રરણા જવે ું કુંઈ છ ેજ નકહ; 
ભ્રમથી જનેે પ્રભ પે્રરણા માનવામાું આવે છ,ે તે  ત્ર્ માગા દેખાડી 
પણ શકતી નથી. ત્ર્ારે હવે વેદને કે કોઈ પણ ધમારુંથને 
ઈશ્વરપે્રકરત કે ઈશ્વરપ્રણીત કેમ માની શકાર્? માનવાનો અથા શો? 

અને ત્ર્ારે આ અધ્ર્ાર્ના લવવેચનથી આપણે જોઈ શક્ર્ા કે 
પ્રાણી પોતાનાું અનન્ત પૂવાજોના આન વુંલશક અને જન્મ પછીથી 
આ પા ના પાકરવાકરક  ુંસ્કારોને બળે જ ેતે કાર્ા કરવા પે્રરાર્ છ.ે 
લવશ્વર્ન્ત્રમાું મન ષ્ર્ ચક્રરૂપે ગોઠવાર્ેિો છ,ે એટિે તાત્ત્લવક લનર્મે 
લનમાાણ થર્ેિાું કમા એને કરવાું જ પડ ેછ,ે એમાુંથી એ છટકી શકતો 
નથી. અલ્પમલત માનવી એ લનમાાણ  વાુંશે જાણી શકતો નથી. 
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લનમાાણના ધકેિાર્ા એને કમા કરવાું પડ ેછ,ે એટિે પ રુષાથા જવે ું કુંઈ 
છ ેજ નકહ. માનવીએ પોતાના અલભમાનથી પ રુષાથા ઓિી િીધો, 
એટિે જવાબદારી પણ માથે ઓિવી પડી; બાકી અના ક્ત ર્ોગીન ે
પ રુષાથા કે જવાબદારી એક  ાથે િેવાદેવા નથી, એ તો એમ જ 
માને છ ે કે આવી પડિેાું કમા ર્જ્ઞાથા કર્ાા કરુું  છ ું. કર્ાા કમાનાું ફળ 
તાત્ત્લવક લનર્મથી આવે છ ેપણ એથીર્ે એ ર્ોગી   ખદ િઃખ માનતો 
નથી. જ ેન્સ્થલતમાું છ ેતેમાું જ એ  ુંતોષ માની િે છ.ે  

પોતાના  ુંસ્કારને બળે મન, બ લદ્ધ, લચિ ને અહુંકારને  મ દારે્ 
ગડમથિ કરીને આપેિા  માધાન પ્રમાણે કાર્ા કરવા આત્મા પ્રેરાર્ 
છ.ે બાકી  ત્ર્ જ માગા દેખાડનાર નથી તો કોઈ અન્તદીપ કે નથી 
તો કોઈ પ્રભ પ્રેરણા. એ તો માત્ર ભ્રમણા છ.ે લનમાાણ પ્રમાણે જ એને 
કમા કરવાું પડ ેછ.ે લબચારા દ ર્ોધને ઠીક જ કહેિ ું, કે ધમા ને અધમા 
જાણ્ર્ા છતાુંરે્ હ ું  તેને અન  રી કે હટાવી શકતો નથી. પ્રાણીના 
કમાની ગલત આમ ન્ર્ારી છ.ે ત્ર્ારે માનવી એનાું કમા માટ ે
લતરસ્કારને, કહું ાને પાત્ર નથી; દર્ાને,  હાન ભૂલતન,ે અકહું ાને 
પાત્ર છ.ે 

 

● 
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અધ્ર્ાર્ – ૧૦ 

નીલત અને ધમા – પ ણ્ર્ અને પાપ 
 માવેશ 

ત્ર્ારે માનવી જો પોતાને  ુંસ્કારબળે એટિે કે લવશ્વને 
લનમાાણબળે કમા કરવાને પ્રેરતો–ધકેિાતો હોર્, તેને માટ ે લનમાાણ 
થર્ેિાું કમા તેણે કરવાું જ પડતાું હોર્, તો તો પછી  ત્કમા અને 
અ ત્કમાનો ભેદ જ કર્ાું રહ્યો? નીલતર્ ક્ર્ાું રહી ને ધમાર્ રહ્યો? 
ત્ર્ારે તો પ ણ્ર્ર્ શ ું ને પાપર્ શ ું?  માજમાું આ લવષર્ એટિો 
મહત્ત્વનો છ ે કે તેનો લવચાર ને લનણાર્ કર્ાા લવના ન જ ચિાવી 
શકાર્. 

હવે ત્ર્ારે ધમાની વ્ર્ાખર્ા પ્રથમ જોઈએ. અન્ગ્ન બીજી વસ્ત ને 
બાળે છ ેએટિે અન્ગ્નનો ધમા બાળવાનો. એ ધમા એનામાું ન હોર્ તો 
પછી તે અન્ગ્ન જ નકહ. અન્ગ્ન નાશ પામતાું એ ધમા નાશ પામે. એ 
ધમા નાશ પામતાું અન્ગ્ન નાશ પામે. આ ધમાને આપણે િૌકકક 
ભાષામાું ગ ણ પણ કહીએ છીએ.  

આપણે પાછળ વારુંવાર જોઈ ગર્ા કે વનસ્પલત અને પ્રાણી 
માત્રને આત્મરક્ષણની અને વુંશવધાનની પે્રરણા તેનો ધમા કે ગ ણ છ.ે 
એ ધમા એનામાું ન હોર્ તો પછી તે વનસ્પલત કે પ્રાણી જ નકહ. ત ે
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નાશ પામતાું એ ધમા નાશ પામે, એ ધમા નાશ પામતાું વનસ્પલત અન ે
પ્રાણી નાશ પામે. 

ત્ર્ારે વનસ્પલત અને પ્રાણી પોતાના ધમા પ્રમાણે પોતાન ું 
આત્મરક્ષણ અને વુંશવધાન કર્ે જાર્ છ.ે સ્થાવર વનસ્પલતમાુંથી 
લવકા  પામીને જ ુંગમ પ્રાણી થર્ ું; તે આત્મરક્ષણની ને વુંશવધાનની 
 ામરી શોધવા પગે ચાિત ું થર્ ું, તેને િીધે ત્ર્ારથી જ તેની બ લદ્ધમાું 
પણ લવકા  થર્ો, ક્ર્ાું અને કેમ એ  ામરી મળશે કે નકહ મળશે, 
તેનો લવચાર કરત ું થર્ ું. મળે ત્ર્ાું જવ ું, ન મળે ત્ર્ાું ન જવ ું એ એનો 
ધમા થર્ો; મળે ત્ર્ાું ન જવ ું, ન મળે ત્ર્ાું જવ ું, એ એનો અધમા થર્ો. 
આને આપણે નીલત પણ કહીએ. જીવન ધારણ કરવાનો માગા બતાવે 

તે ધમા (धृ = ધારણ કરવ ું); જીવન ધારણ કરવાને માગે િઈ જાર્ 

તે નીલત (नी = િઈ જવ ું).  

ત્ર્ારે આ ધમા એકે એક વનસ્પલતને અને પ્રાણીને વળગેિો છ.ે 
વનસ્પલતમાુંથી લવકા  પામીને પ્રાણી થર્ ું, એટિે એના એ ધમાનો 
લવકા  થર્ો. વુંશવધાનમાું ચક્રવાકનો અને  ાર નો દમ્પતીધમા 
કેટિો લવકા  પામ્ર્ો છ ેએ તો આપણે જાણીએ છીએ.  

मध्याहे्न दििवह्ननोष्मसमये दंदह्यमानाविरःे 

कृच्छर ाविगातमुत्तृषं जलमथो िीक्ष्यकैरषाषमम् । 
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प्रे्णा जीितयतु ंवमथः वपब वपबेत्सयचु्चाया वमथ्या वपबन 

वनमािास्यमपीतिारर हररणद्वन्द्वं विपनं्न बने ॥ 

“ઉનાળાને ખરે બપોરે હરણદમ્પતી પાણીની શોધમાું દોડ્ય ે
જાર્ છ.ે આગિી રાતે માવઠ ું થરે્િ ું, તેના પાણીમાું ગાર્ન ું પગિ ું 
પડિે ું; એ પગિામાું થોડ ું પાણી રહી ગર્ ું છ.ે એ હરણદમ્પતી 
મહાઆનન્દે એ પગિામાુંન ું પાણી પીવા જાર્ છ.ે પણ બને્ન જ એ છ ે
કે એટિ ું થોડ ું પાણી બન્નનેી તર  લછપાવી શકે એમ નથી, એકની 
જ લછપાવી શકે એમ છ.ે હરણને થર્ ું : ‘ભિે હ ું  તર ે મરી જાઉં, 
મારી લપ્રર્ા એટિ ું પાણી પીને જીવે તો બ ; પણ હ ું  નકહ પીઉં તો 
એ પણ નકહ પીએ, માટ ે હ ું  પીઉં છ ું એમ એને દેખાડ ું.’ એમ 
લવચારીને એ ખાબોલચર્ાના અુંજલિ જટેિા પાણીને મોં અડાડ ેછ.ે 
હરણીને પણ એમ જ થાર્ છ ેને એમ જ લવચારીને એ પણ પાણીને 
મોં અડાડ ે છ.ે પોતે મરીને પણ પોતાના લપ્રર્જનને લજવાડવાની 
ઇચ્છાએ બન્ન ેપાણીને મોં અડાડી એકબીજાને ફો િાવી રહ્યાું છ,ે 
કોઈ પણ પાણી પીત ું નથી. બન્ન ેતર ે તરફડીને પડ ેછ,ે ધખધખતી 

ધરતી ઉપર શેકાઈ મરે છ!ે” ઇતર પ્રાણીમાું ધમાભાવ નથી, 
 ુંસ્કૃલત પામેિા માનવીમાું જ ધમાભાવ છ,ે એવ ું લમથ્ર્ાલભમાન 
ધરાવનાર માનવ– માજમાું પણ હરણના જવેો દમ્પતીધમા લવરિ 
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છ ેએમ આપણા  ુંસ્કૃત કલવએ આપેિ ું આ   ુંદર ઉદાહરણ કહી દ ે
છ.ે  

વુંશવધાનને માટ ેદમ્પતી – નરનારી  ુંર્ોગ કરે ને તેથી  ુંતાન 
પ્રકટ થાર્, એટિે વુંશવધાનની જ પ્રેરણામાુંથી લવકા  પામીને 
 ુંતાનધમા પ્રકટ થર્ો. બાળક લનબાળ અને લનરાધાર હોર્, તથેી તેનાું 
માતાલપતા એ ધમાપે્રરણાએ તને ું પોષણ કરે, રક્ષણ કરે. ચકિી ને 
બીજાું પુંખી, આહાર ખોળીને િાવી માળામાું લનરાધાર પડિેાું 
પોતાનાું બચ્ચાુંને કેવા હેતથી ચાુંચે ચાુંચમાું મૂકીને ખવાડાવે છ,ે એ 
ગમે એવ ું કઠોરહૃદર્ માનવી જ એ ને લવચારે તો તેના હૃદર્માુંથી 
કઠોરતા ચાિી જાર્ ને કોમળતા આવે! વાછરડાને કોઈ ખ ેડ ેતો 
ખીિે બાુંધેિી તેની ગાર્માતા કેમ દર્ાદ્રા ભાવે બરાડ ેછ!ે છ ટી હોર્ 
તો વાછરડાન ું રક્ષણ કરવા ત ે કેવી ફરી વળે છ!ે અને કૂતરીનાું 
તાજાું જન્મેિાું બચ્ચાુંને ઉપાડો, તો એ તેમન ું રક્ષણ કરવાને એવા 
ભર્ુંકર ભાવે તમારા ઉપર કૂદી પડ ેકે જન્મારામાું કૂતરીનાું બચ્ચાુંન ું 
નામ દેવ ું ભૂિી જાઓ! ભર્નો  ુંભવ આવતાું દૂર રમતા બચ્ચાને 
છાતીએ વળગાડી વાનરમાતા દોડી જાર્ છ ેએ જોઈને  ૌ કોઈને 
આનન્દ થાર્. આન ું નામ  ુંતાનધમા. માતાએ બાળકને ગભામાું  ેવ્ર્ ું 
છ,ે લપતાના કરતાું વધારે કષ્ટ વેઠ્ય ું છ.ે એમ વધારે આપેિા ભોગને 
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પકરણામે બચ્ચા ઉપર લપતા કરતાું માતાને વધારે હેત હોર્ છ.ે 
બાળક પણ લપતાની કરતાું માતાની ગોદ પહેિી શોધે છ.ે 
માનવ માજમાું પણ એમ જ હોર્ છ.ે બાપના રાજ્ર્માું બાળક ના 
પિવાર્, માના રેં કટર્ામાુંર્ પિવાર્! િાડ િડાવીને બગાડ,ે તોર્ 
માતાનો સ્નેહ! મારે ને પછી રડ ેએ માતાનો સ્નેહ!  

પ્રાણીનો  મ્બન્ધ લવસ્તરતો ગર્ો, લવકા તો ગર્ો, તેમ તેમ 
તેનો ધમા પણ લવસ્તરતો ગર્ો. કકડીઓ, માખીઓ અને બીજા 
પશ પુંખીઓએ એ  મ્બન્ધ લવસ્તારીને  માજ બાુંધ્ર્ા, કારણકે તેથી 
આત્મરક્ષણ અને વુંશવધાન   વ્ર્વન્સ્થત રીત ે થાર્ છ ેએમ તેમને 
 મજાર્ ું. એ  માજ   વ્ર્વન્સ્થત રીતે ચાિે એ પ્રકારે તેમણે 
વ્ર્વસ્થા કરી. એ વ્ર્વસ્થા એ જ  માજધમા. મધપ ડામાું કોઈ પરાર્ ું 
પ્રાણી આવે તો તેને એકાદ ખાનામાું ઘાિી મીણથી બન્ધ કરી દે ને 
મારી નાુંખે. બધાું પ્રાણીઓમાું  માજધમા આત્મરક્ષણને વુંશવધાન 
માટ ેજ છ.ે  

માનવીએ પણ એટિા જ માટ ે ક ટ ુંબ બાુંધ્ર્ ું, ત્ર્ાર પછી 
ક ટ મ્બોનો  માજ બાુંધ્ર્ો. પછી નાની નાની જાલતઓના  માજ 
બુંધાર્ા. અને એમ નાના નાના  માજ લવસ્તરતાું લવસ્તરતાું મોટા 
થતા ગર્ા, દેશની  ીમાઓ   ધી પહોંચ્ર્ા. એ દરેક  માજનો 
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મ ખર્ ધમા એ રહ્યો કે તેની અુંદરનાું માનવીઓન ું અને તેમનાું 
 ુંતાનોન ું બહારના શત્ર ઓથી રક્ષણ કરવ ું, એ રક્ષણ કરતાું જરૂર 
પડ્યે બહારનાુંન ું ભક્ષણ પણ કરવ ું. ચોર પોતાના  માજમાુંના 
કોઈની ચોરી નકહ કરે, બહારના ગમે તેની ચોરી કરવામાું તેનો ધમા 
એને મના નથી કરતો. િૂુંટારાને પણ એમ જ. હજી કેટિીક વનવા ી 
જાલતઓ મન ષ્ર્ભક્ષણ કરે છ.ે એ જાલતમાુંનો કોઈ માણ  પોતાની 
જાલતના કોઈ પણ માણ ને કદાલપ નકહ મારી ખાર્, બીજી જાલતનો 
માણ  મળે તો િાગ મળે્ય કદાલપ નકહ છોડ.ે  ુંસ્કૃલતએ ઊંચ ે
આવેિા આપણે માણ ન ું માું  તો નથી ખાતા, પણ તે લ વાર્ બીજ ું 
શ ું છોડીએ છીએ? પોતાના  માજમાુંના કે  માજબહારના 
માણ ન ું જીવન ચૂ ી નાખવામાું શ ું બાકી રાખીએ છીએ એ જોવ ું 
હોર્ તો આજ ે જગતના અને ખા  કરીને ર્ રોપ–અમેકરકાના 
ઇલતહા નો અભ્ર્ા  કરીએ. વાઘલ ુંહ ભૂખ િાગે છ ે ત્ર્ારે જ 
ઇતર  માજના પ્રાણીનો  ુંહાર કરે છ.ે જ ુંગિી માણ  ભૂખને 
કારણે નકહ, કુંઈક સ્વાદને કારણે ઇતર  માજના માણ ને મારી 
ખાર્ છ.ે આપણે તો આત્મરક્ષણની અને વુંશવધાનની  ારી વ્ર્વસ્થા 

થર્ા પછી પણ માત્ર વૈરવૃલિથી કે િોભવૃલિથી અનગાળ  ુંહાર 
કરીએ છીએ! છતાુંર્ે પશ માું ધમાભાવના નથી, વનવા ી 
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માનવીમાું કુંઈક જાગી છ,ે આપણામાું ખૂબ ઉન્નત થઈ છ,ે એવ ું 
આપણે અલભમાન કરીએ છીએ! હા, ઈશ ના વીશમા  ૈકાની 
 ુંસ્કૃલત!  

અને આવા નાના  માજ પણ આપણે ધમાભાવે  ાચવી શકતા 
નથી, એટિે એમાું પાછાું નાનાું કૂુંડાળાું કરતા જઈએ છીએ. કહન્દ ઓ 
આવાું નાનાું કૂુંડાળાું કરતા જાર્ છ;ે નાતોનાું, તેમાું પેટા નાતોનાું, તેમાું 
વળી ગોળ–એકડાનાું કૂુંડાળાું વાળતા જાર્ છ,ે વાડા બાુંધતા જાર્ છ.ે 
અને તે શેને માટ?ે આત્મરક્ષણને માટ ે તો નકહ, પણ વુંશવધાનન ે
માટ ે – િગ્નને માટ.ે અને છતાું એ લબચારા જાણતા નથી કે એવાું 
કૂુંડાળામાું ગૂુંગળાઈ મરે્ વુંશવધાન તો નકહ, પણ વુંશલનકુંદન જ થાર્ 
છ.ે  

આપણે જોર્ ું કે બધા નીલતલનર્મો કે ધમાલનર્મો 
આત્મરક્ષણન ેને વુંશવધાનને હેત એ જ માનવીએ બાુંધ્ર્ા છ.ે એક 
માનવી  માજનો એક અુંશ હોવાથી આખા  માજના રક્ષણની 
 ારી વ્ર્વસ્થા કર્ાાથી તેના આત્મરક્ષણની અને વુંશવધાનની પણ 
 ારી વ્ર્વસ્થા થઈ શકે છ.ે બેશક ઈશ્વરવાદી ધમો મોક્ષપ્રાન્પ્તન ે
જ ધમાક્ષેત્રમાું મૂકે છ,ે પણ એમાુંર્ે આત્મરક્ષણનો હેત  તો છ ેજ. 
આપણે એ લવષર્  ાથે િેવાદેવા નથી. 
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હવે  માજવ્ર્વસ્થાના નીલતલનર્મો અથવા ધમા–લનર્મો માનવી 
કેમ રચતો ચાલ્ર્ો તે જોઈએ. માનવી પોતાન ું પેટ ભરવા જ ુંગિમાું 
એકિો રખડતો હતો, ત્ર્ાું   ધી તો  માજ જવે ું કુંઈ હત ું નકહ, અને 
તેથી  માજનીલત કે  માજધમા જવે ું પણ કુંઈ હત ું નકહ. પણ 
નરનારી બે જણ, આત્મરક્ષણ ઉપરાુંત વુંશવધાનની કુંઈક  ારી 
વ્ર્વસ્થા થઈ શકે એ હેત એ, ઘર બાુંધી એકઠાું રહેવા િાગ્ર્ાું 
ત્ર્ારથી  માજની શરૂઆત થઈ, ત્ર્ારથી  માજધમાની પણ 
શરૂઆત થઈ. જ્ર્ાું   ધી ખાવાપીવાના અને બચ્ચાું ઉછરેવાના 
પ્રર્ોજન માટ ે એ બે એકઠાું રહેતાું, ત્ર્ાું   ધી એ વ્ર્વસ્થા   ુંદર 
ચાિ,ે એમાું કુંઈ ગરબડ ન થાર્ એમ વતાવ ું એ એ બેનો ધમા મનાર્ો. 
આજ ેઆપણે જનેે િગ્ન માનીએ છીએ, એવ ું િગ્ન તો માનવીના એ 
આકદ માજમાું હત ું પણ નકહ; આજ ે પણ કોઈ કોઈ વનવા ી 
જાલતઓમાું નથી. અને જ્ર્ાું િગ્ન એ ધમા મનાર્ નકહ, ત્ર્ાું 
વ્ર્લભચાર એ અધમા પણ ન જ મનાર્ એ તો દીવા જવેી સ્પષ્ટ વાત 
છ.ે િગ્નજીવન બુંધાર્ ું એટિે ત ેજીવનને સ્વચ્છ શ દ્ધ અને વ્ર્વન્સ્થત 
રહે, વુંશ પણ સ્વચ્છ શ દ્ધ અને વ્ર્વન્સ્થત રહે એ હેત એ જ ે
નીલતલનર્મો રચાતા ગર્ા, તે િગ્નધમાના લનર્મ મનાર્ા. એ લનર્મ 
લવરુદ્ધન ું વતાન એ અધમા. વ્ર્લભચાર એ િગ્નજીવનમાું અધમા. 

http://govindmaru.com/


ઈશ્વરનો ઇન્કાર                        http://govindmaru.com/                        201 

 ુંતાન થર્ાું એટિે ક ટ ુંબ બુંધાર્ ું ને ત્ર્ારે તેને   વ્ર્વન્સ્થત 
રાખવા લનર્મો બાુંધવા પડ્યા, તે કૌટ ુંલબક ધમાના લનર્મો બન્ર્ા. એ 
લનર્મો જટેિે અુંશે પળાર્ એટિે અુંશે ક ટ ુંબ   વ્ર્વન્સ્થત ચાિ,ે એ 
લનર્મો પાળવામાું ક ટ ુંબનાું માણ ો જટેિે અુંશે દોષ કરે એટિે અુંશે 
એ વ્ર્વસ્થામાું ભુંગ થાર્.  

અને પછી તો એવાું અનેક ક ટ મ્બો પા પા ે રહેવા િાગ્ર્ાું. 
એકબીજાની  હાર્તાની ને  હકારની જરૂર પડતી ગઈ તેમ તેમ 
એકબીજા  ાથ ે  મ્બન્ધ બાુંધતાું ગર્ાું. આમ ધીરે ધીરે  માજ 
બધાુંતો ગર્ા અને  ાથે  ાથે તેની વ્ર્વસ્થાના લનર્મો પણ બુંધાતા 
ગર્ા. એ લનર્મોમાું અન ભવે ફેરફાર થતા ગર્ા અને પકરણામે ઇષ્ટ 
િાગતા લનર્મોને નીલતન ું રૂપ પકડ્ય ું; અલનષ્ટ િાગતા લનર્મો 
ચાિતા થર્ા અથવા તો અનીલતન ું રૂપ ધારણ કરી ચાિતા રહ્યા. 
માનવી  માજન ું અુંગ છ ેએટિે એણે  માજના – અથાાત્ અન્તે તો 
પોતાના – કહતને માટ ે ામાલજક નીલતલનર્મો પાળવા જોઈએ. તે ન 
પાળનાર  માજના કહતનો ભુંગ કરે, એ એની અનીલત ગણાર્. 
એથી  માજ એનો બકહષ્કાર પણ કરે.  

પાછળ આપણે જોર્ ું છ ે કે કીડીઓ અને માખીઓ જવેાું 
 ામાલજક પ્રાણીઓમાું પણ એમને અન કૂળ  ામાલજક નીલતલનર્મો 
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હોર્ છ.ે આન વુંલશક  ુંસ્કારોને બળે તે લનર્મોરે્ ધીરે ધીરે તેમનામાું 
પ્રેરણાબ લદ્ધન ું સ્વરૂપ પકડ્ય ું છ.ે માનવજાલતમાું પણ બહ  પ્રાચીન 
કાળથી બુંધાતા અને લવકા  પામતા એ નીલતલનર્મોએ આન વુંલશક 
અને આભ્ર્ાલ ક  ુંસ્કારોને બળે ધીરે ધીરે રૂિ થઈને, જડ થઈને 
ધમાલનર્મોન ું સ્વરૂપ પકડ્ય ું છ.ે ત્ર્ારે  માજવ્ર્વસ્થા જ ે ાચવે, એ 
નીલતલનર્મો ધીરે ધીરે ધમાલનર્મો કહેવાર્ા; એથી લવરુદ્ધના ત ે
અધમામાગા ગણાર્ા; હજીર્ે અુંરેજો તો Honesty is the best 
Policy – પ્રામાલણક્તા એ શ્રેષ્ઠ નીલત છ,ે એમ માને છ.ે ધમામાગાનાું 
કમા તે  ત્કમા – પ ણ્ર્કમા ગણાર્ાું, અધમામાગાનાું કમા તે અ ત્કમા – 
પાપકમા ગણાર્ાું. નીલત–અનીલત, ધમા–અધમા,  ત્–અ ત્, પ ણ્ર્–
પાપ એ બધાની માનવીએ આત્મરક્ષણને અને વુંશવધાનને માટ ેકેમ 
ર્ોજના કરી, એ હવે આપણે  ારી રીતે જોઈ શક્ર્ા. 

અને માટ ેજ એ ધમામાું લવકટ પ્ર ુંગ આવતાું આપદ્ધમાની પણ 
 માજ ેર્ોજના કરી :  માજધમાના લનર્મ પ્રમાણે કોઈન ું ખૂન કરવ ું 
એ ધમાભુંગ છ,ે પણ અમ ક લવક્ટ પ્ર ુંગે આત્મરક્ષણ ને વુંશરક્ષણ 
માટ ેબીજાન ું ખૂન કરવ ું પડ ેતો તેમ કરવામાું પાપ નથી એવી  માજ ે
આપદ્ધમાની ર્ોજના કરી. કારણકે આત્મરક્ષણ અને વુંશવધાન માટ ે
તો  માજ છ,ે એ બે તો  માજધમાન ું નાલભમુંડળ છ.ે  
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 માજ ેજોર્ ું કે  ુંપે રહીએ તો આત્મરક્ષણના ને વુંશવધાનના 
વ્ર્વહાર  રળ ચાિે છ,ે ત્ર્ારે  ુંપે રહેવ ું એ ધમા. પરસ્પરની 
લમિક્ત છાનીમાની ના િઈએ તો વ્ર્વહાર  રળ ચાિે છ,ે ત્ર્ારે 
એમ કરવ ું એ ધમા; ચોરી એ અધમા, ચોરી કરવી એ અ ત્કમા, 
પાપકમા.  

હવે આ દૃન્ષ્ટએ ધમાના એક મ ખર્ લ દ્ધાન્તને નાણી જોઈએ. 

सत्सयं िद –  ત્ર્, બોિ, એવી આપણને ધમાની આજ્ઞા છ.ે શા 

માટ?ે  ત્ર્ એ ધમા છ ેમાટ ે ારુું  છ?ે કે  ત્ર્  ારુું  છ ેમાટ ેએ ધમા 
છ?ે  ત્ર્  ત્ર્ને જ માટ ેછ ેકે  માજકહતને માટ ેછ?ે  માજ ેબહ  
બહ  કાળને અન ભવે જોર્ ું કે  ત્ર્ બોિવાથી અને તે પ્રમાણ ે
ચાિવાથી  માજ મસ્તને િાભ થાર્ છ.ે ટૂુંકી બ લદ્ધએ અ ત્ર્થી 
કોઈ કોઈ વાર કોઈને કુંઈક િાભ દેખાર્ો પણ ખરો, પણ છવેટને 
 રવાળ,ે છવેટને પકરણામે તો  ત્ર્થી જ િાભ થાર્ છ ેએમ બહ  
અન ભવે અને િાુંબી દૃન્ષ્ટએ લનણાર્ થર્ો. અને તેથી જ, બીજ ેકોઈ 
કારણે નકહ, પણ તેથી જ,  ત્ર્ એ ધમાના મહાલ દ્ધાન્ત રૂપે 
સ્થપાર્ ું.  

ત્ર્ારે  ત્ર્  ત્ર્ને માટ ેનકહ, તેમ જ કિા કિાને માટ ેનકહ, 
પણ  માજકહતને માટ ેછ.ે  ત્ર્ એ જ ઈશ્વર છ ેએમ કહેવ ું એ પણ 
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લમથ્ર્ોન્ક્ત છ,ે જ ેતે વસ્ત ને જનેે તેને સ્થાને રાખવી એ જ  ત્ર્ોન્ક્ત 
છ.ે કાિે  વારે કોઈ બળને કે કહું ાને પણ ઈશ્વર કહેશે તો?  

આજ ેઆપણે  મ્પ્રદાર્ના, જાલતના કે દેશના  માજ બાુંધીને 
તેમાું રહીએ છીએ; પણ તરે્  ાુંકડા છ,ે હવે તેર્ લવશાળ કરવા 
જોઈશે એમ નથી િાગત ું? એક ભાગીદાર વેપારી મુંડળી 
ભાગીદારોની  ાથે દગો રમવામાું પાપ માને, મુંડળી બહારના ગમે 
તેની  ાથે દગો રમવામાું કે તેને છતેરવામાું પાપ ન માને. ઘણી 
જાલતઓ અુંદર અુંદર ચોરી નકહ કરે, પણ પોતાના  માજ બહાર 
ગમે તેન ું ચોરવામાું, તેને િૂુંટવામાું જરાર્ પાપ નકહ માને. એક 
જાપાની બીજા જાપાનીન ું ખૂન કરે તો ફાું ીએ િટકે, પણ ચીન 
 ાથેના ર્ દ્ધમાું જમે વધારે ચીનાનાું ખૂન કરે તેમ તે વધારે 
સ્વદેશાલભમાની ને વીર ગણાર્, પૂજાપાત્ર ગણાર્, તેનાું 
આર પૂતળાું થાર્!  

આ શ ું બતાવ ે છ?ે એ જ કે આપણા ધમાલનર્મો આપણા 
 ાુંકડા  માજને માટ ે જ આપણે પાળીએ છીએ. આપણે બીજા 
 માજોના કહતને ભોગે આપણા  માજન ું કહત  ાધવા મથીએ 
છીએ. બીજા  માજના કહતનો ભોગ િેતાું પાછ ું વળી જોતા નથી, 
તેમાું અનીલત માનતા નથી, ઊિટ ું અનેક વાર એવા અ ત્કમાને 
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આપણે  ત્કમા માનીએ છીએ. એવી જ રીતના સ્વદેશાલભમાનને 
આપણે  ત્કમા માનીએ છીએ, શત્ર  માજના માનવીની હત્ર્ાને 
આપણે ધમા માનીએ છીએ. 

જ્ર્ાું માનવી પ્રત્ર્ે જ આપણો ધમા આટિો  ાુંકડો છ,ે ત્ર્ાું 
ઇતર પ્રાણીઓ પ્રત્ર્ેના ધમાની તો વાત જ શી કરીએ? ઇતર પ્રાણી 
કુંઈ ઓછાું જ માણ  છ!ે માટ ે તો આપણે ઘોડાના મોંમાું િગામ 
નાખી તેની પીઠ ઉપર ચિી બે ીએ છીએ–બેશક એ પશ ની જ 
 રખેવટ ેમાનીને ભોઈ પા ે પણ પાિખી ઊંચકાવી વરરાજા થઈને 
તેમાું ઊછિીએ છીએ, મ્ર્ાનામાું કે કરક્ષામાું પણ બે ીએ છીએ. 
બળદ પા ે ખેતી કરાવીએ છીએ. એ નીલત ક્ર્ાુંની ને એ ધમા 
કર્ાુંનો? બચાવ કરીશ ું કે “બળદને આપણે પાળીએ ને ખવરાવીએ 
છીએ, તેના બદિામાું તેની પા ેથી કામ િેઈએ છીએ. એમાું અધમા 
શો? હા, જો ગજા ઉપરાુંત આકરુું  કામ તેની પા ેથી િેઈએ, તો ત ે
અધમા ખરો.” પણ આપણે લવચારવ ું જોઈએ કે એમ પળાવા અને 
ખાવા પેટ ેઆપણે બીજા કોઈન ું કામ કરવા તૈર્ાર થઈએ? એમ 
આપણે કાઈના ગ િામ થવા તૈર્ાર થઈએ? આપણને માનવીની કે 
ઇતર પ્રાણીની સ્વતન્ત્રતાનો નાશ કરવાનો અલધકાર શો? એન ું 
જીવન એને પોતાને માટ ેનથી શ ું? માણ  માણ ને ગ િામ ન રાખી 
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શકે, રાખે તે પાપ ગણાર્. ગ િામોને મ ક્ત કરવાને માટ,ે એ 
પાપમોચનને માટ ેતો ગર્ા  ૈકામાું   ધરેિા  માજમાું ભર્ુંકર ર્ દ્ધો 
થર્ાું. અને છતાુંર્ે ઇતર પ્રાણીઓને પરાધીન કરીને ગ િામ 
રાખવામાું કશ ું પાપ નકહ? આપણે મન મનાવી િેઈશ ું કે “આપણે 
પાિવે પડિેાું એ લબચારાું પ્રાણીઓન ું રક્ષણ આપણે નકહ કરીએ તો 
કોણ કરશે? એમને સ્વતન્ત્રતા આપવાન ું પ ણ્ર્કમા કરવા જતાું–
જુંગિમાું છોડી મૂક્તાું– તો મહાઅનથા થઈ બે શે, જુંગિમાું વાઘવરુ 
એમને ત રત ફાડી ખાશે.” આપણે અુંરેજ પા ેથી મ કકત માગીએ 
છીએ ત્ર્ારે અુંરેજ બરાબર આવો જ જવાબ આપે છ ે: “હે મૂખા 
કહુંદીઓ તમે અમારા રક્ષણ નીચે, અમારે પાિવે પડ્યા છો ત્ર્ાું 
  ધી જ  િામત છો. તમારા માગ્ર્ા પ્રમાણે અમે તમને જ ેકદવ ે 
છોડી મૂક્ર્ા, તે જ કદવ ે તમે માર્ાા ગર્ા  મજજો; તમે અુંદર 
અુંદર કપાઈ મરશો અથવા તો બહારથી પેિો અફઘાનવાળો કે 
રલશર્ાવાળો આવીને તમને રહેંશી નાખશે! એ પાપ અમારે લશર ન 
પડ ેએટિા માટ ેદર્ાધમા પાળવાને અમે તમારુું  રક્ષણ કરવા અહીં 
બેઠા રહ્યા છીએ. ઘેર જઈ બૈરી ભેગા થવાન ું તો ઘણું ર્ કદિ થાર્ 
છ,ે પણ શ ું કરીએ?” અુંરેજની આ દિીિ આપણને રુચતી નથી, 
પણ આપણે એ જ દિીિથી આપણી ગ િામગીરી ઉઠાવવી પશ ને 
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રુચવી જ જોઈએ એમ આપણે માની બેઠા છીએ. અને એ  ૌ ધમાને 
નામે! બેશક શરૂઆતમાું તો તેમને આત્મરક્ષણ કરવ ું કઠણ પણ 

પડશે, પણ એ તો આત્મરક્ષણની એમની શન્ક્ત આપણે હરી િીધી 
છ ેતેને જ પ્રતાપે, આપણે તેમની પા ેથી જ ે ેવા િીધી છ ેતેને માટ ે
આપણે તેમના ઉપર જ ેકૃપા કરી છ ેતેને જ પ્રતાપે! બાકી હજીરે્ 

તેમને આપણે મ ક્ત કરીએ. વનમાું છોડી મેિીએ, તો કાળે કરીને 
ફરી તેમને  ુંસ્કાર બળે રક્ષણશન્ક્ત મળ ેને વાઘલ ુંહથી પોતાન ું 
રક્ષણ કરી શકે. વાઘલ ુંહની  ામે હરણ પોતાન ું રક્ષણ કરીને 

આનન્દે કૂદત ું ફરે છ,ે ત્ર્ારે ગાર્–ભેં  પોતાન ું રક્ષણ નકહ કરી 

શકે, આપણા રક્ષણ લવના નકહ જીવી શકે, એવ ું મનાવવા 
આપણે ગમે એટિા પ્રર્ત્ન કરીએ, પણ મન કેમ કરીને માન?ે 
‘ચાર વગડાઉ ભેં ો વાઘને મારે’, એ નથી  ાુંભળ્ય ું?  

વળી ગાર્–ભેં ન ું દૂધ તેમનાું બચ્ચાુંને પૂરુું  પી ન જવા દેતાું 
આપણે ચ ચ ાવી જઈએ છીએ, એ નીલત– એ ધમા ક્ર્ાુંનો, કહેશો 
ભિા? આપણ ે મન મનાવીશ ું કે આપણે તમેને પાળીએ પોષીએ 
છીએ તેના બદિામાું તેમનાું બચ્ચાુંને પીતાું વધેિ ું જ દૂધ આપણે 
િેઈએ છીએ. ના, એ વાત  ાવ ખોટી છ.ે બચ્ચાુંને પીવા કરતાું 
વધારે દૂધ તેનાું સ્તનમાું થાર્ જ કેમ? અને એ ન્ર્ાર્ે તો 
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માનવનારીન ું દૂધ પણ બજારમાું ઘાુંચી વેચી શકે! બેશક ધનવાનોનાું 
બાળકોને ધવડાવવા લનધાન માતાઓને પોતાના પેટનાું બાળકોને ભૂખે 
મારવાું પડ ેછ ેઅને એવા જ હેત એ હવે તો   ધરેિા દશેોમાું એવી 
માતાઓન ું દૂધ ચૌટામાું વેચાવા પણ િાગ્ર્ ું છ.ે બેશક કૃલત્રમ ઉપારે્ 
દૂધ વધારી શકાર્, પણ એથી માતાને હાલન પણ થાર્.  

એ જ ન્ર્ાર્ે આપણે સ્વાથે આપણે ગાર્ભેં ને ગ િામ રાખીએ 
છીએ, તેમને પાળીએ છીએ, પોષીએ છીએ; જાણ્ર્ેઅજાણ્ર્ ેતેમની 
રક્ષણશન્ક્તનો નાશ કરીએ છીએ. બાકી તો ગાર્ માતા છ,ે પોષ્ર્ા 
છ,ે એમ માનીને તેને ચાુંલ્લા કરીએ, ફૂિમાળા ચિાવીએ ને એ રીત ે
મનને મનાવી પટાવી પાપને ભૂિી જઈએ, એ જ દી વાત છ;ે એમ 
ભૂિવામાુંર્ આપણો સ્વાથા છ.ે ખરી રીતે તો ગાર્ પોષ્ર્ા છ,ે માટ ે
જ પોષ્ર્ા માનીએ છીએ.  

પછી, માછિી મારીને મોતી પહેરવાું, કીડા મારીને દેવપૂજાને ને 
ભોજનને પ્ર ુંગે અબોટીર્ાું પહેરી પલવત્રતા માનવી, એ પણ ધમા 
હશ,ે નીલત હશે ખરુું  ને? માણ  માણ ને છતેરે એમાું પાપ માનીએ 
છીએ; ખેતરમાું ખાઈ જતા વાનરને ન પે વા દેવા માટ,ે ખોટો 
માણ  બનાવી ચાડીર્ો ઊભો કરીને તેને છતેરવામાું પાપ માનતા 
નથી! એ પણ ધમા હશે, નકહ?  
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આ બધા લવવેચનથી બે વાતો તરી આવે છ ે : (૧) 
આત્મરક્ષણને અને વુંશવધાનને હેત એ આત્મને–પોતાની જાતને–
મધ્ર્લબુંદ એ રાખીને આજ બાજ  અમ ક  ીમા   ધી વત ાિ દોરીએ 

છીએ અને તેને  માજ કહીએ છીએ; અને (૨) એ જ હેત એ 
 માજના રક્ષણને અન ેઉન્નલતને માટ ેજ ે લનર્મ બાુંધીએ છીએ 
તે લનર્મને નીલત કહીએ છીએ. એ નીલત  ુંસ્કારબળે દૃિ થતાું, 
જડ થતાું ધમાન ું નામ પામે છ.ે એ લનર્મને અન કૂળ વતાન ત ે
 ત્કમા–ધમાાચરણ, પ્રલતકૂળ વતાન ત ેઅ ત્કમા–અધમાાચરણ.  

વળી આ ધમામાું દેશકાળ પ્રમાણે દેશધમા અને કાળધમા એવા 
ભેદ છ.ે પ્રથમ દેશધમાની વાત કરીએ, પછી કાળધમાની.  

મકદરાપાન, માું ભક્ષણ, જ ગાર વગેરે માનવીના દેહને અને 
આત્માને હાલન કરે છ,ે માટ ે એ પાપ ગણાર્ છ.ે કામવા નાને 
 ુંર્મમાું રાખવાને િગ્ન જવેી  ુંસ્થા ર્ોજાઈ, એથી  માજ પણ 
  ુંદર થર્ો, માટ ે િગ્નને આપણે ધમા ગણીએ છીએ. લિસ્તીઓ 
મકદરાપાનને પાપ નથી માનતા, કહન્દ  માને છ.ે કેટિાક મ  િમાનો 
તો એટિે   ધી માને છ ે કે મકદરાનો છાુંટો જોડા ઉપર પડ,ે તો ત ે
જોડો જ ેિોરનો બન્ર્ો હોર્ ત ેિોર જો સ્વગ ેગર્ ું હોર્ તો ત્ર્ાુંથી 
નીકળી તેને નરકમાું પડવ ું પડ.ે બૌદ્ધોને ને જનૈોને  ુંસ્કારે આપણે 
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ગ જરાતી, મારવાડી ને બીજા થોડા કહન્દ ઓ માું ભક્ષણને પાપ 
માનીએ છીએ. કહન્દ   માજના ઘણાખરા બ્રાહ્મણો પણ પાપ માને 
છ;ે પણ બુંગાળી બ્રાહ્મણો માછિીને માું  માનતા નથી, તેથી એન ે
ખાવામાું પાપ માનતા નથી. આ લ વાર્ની આખી કહન્દ  જાલત અન ે
જગતની બધી જાલતઓ માું  ખાવામાું પાપ માનતી નથી.  ામાન્ર્ 
રીતે જ ગાર રમવો પાપ ગણાર્ છ,ે પણ  રકારે સ્વીકારેિી 
િૉટરીમાું પાપ મનાત ું નથી. આ પ ણ્ર્ધામ ગ રુ લગરનાર ઉપર 
બે ીને હ ું  આ બધા લવચાર કરી રહ્યો છ ું, તેનાું જ ેપગલથર્ાું ચિીને 
હ ું  અહીં આવ્ર્ો, તે પગલથર્ાું જ િૉટરીના જ ગારથી એકઠા થએિા 
પૈ ા વડ ેબુંધાએિાું! અને એ િૉટરીમાું પૈ ા ભરવાથી લગરનારની 
જાત્રા  રળ કરવાન ું પ ણ્ર્ મનારે્િ ું. ધનમિોની મજા માટ ેઘોડાની 
રે ના જ ગારમાું પાપ નથી મનાત ું. િગ્નનાું વત ાળ જ દા જ દા 
 માજમાું નાનાું મોટાું છ.ે કહન્દ ઓન ું વત ાળ છકે  ાુંકડ ું છ.ે લપતાના 
ગોત્રમાું અને માતાના  ાત પૂવાજોમાું િગ્ન ન થાર્, આ અન્તિાગ્નના 

વત ાળની  ીમા; પોતાની નાત બહાર િગ્ન ન થાર્, આ 
બકહિાગ્નના વત ાળની  ીમા. કહન્દ ઓ આ બે વત ાળની બહાર 
િગ્ન કરે તો પાપ મનાર્, કહન્દ ઓ લ વાર્ની કોઈ જાલત 
અન્તિાગ્ન અન ેબકહિાગ્નના એવા વત ાળની ઓછી જ પરવા કરે 
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છ.ે કહન્દ ઓમાું લવધવાલવવાહ પાપ મનાર્ છ,ે ઈતર જાલતઓમાું નથી 
મનાત ું.  

હવે કાળધમાની વાત કરીએ. પ્રાચીન કાળે મકદરા–  રા પીતા ત ે
  ર ગણાર્ા અને વળી તે દેવ કહેવાર્ા. “હે અજ ાન– જ્ર્ારે જ્ર્ારે 
ધમ લશલથિ પડ ેછ,ે અધમા બળવાન થાર્ છ ેત્ર્ારે ત્ર્ારે હ ું  અવતાર 
િઉં છ ું.  ાધ પ રુષના રક્ષણને માટ ેઅને દ જ ાનોના નાશને માટ ેતથા 
ધમાની સ્થાપના કરવા માટ ેર્ ગે ર્ ગે હ ું  અવતાર િઉં છ ું.” (ગીતા : 
૭–૮) એમ અજ ાનને કહેનાર કૃષ્ણ મકદરા–મધ –પીવામાું પાપ નહોતા 
માનતા. અજ ાન પણ પીતો. ધતૃરાષ્ટરને  ુંજર્ િાકરકામાું જઈ આવી 
કહે છ ે : “હે રાજા, તે અુંતિઃપ રમાું શ્રી કૃષ્ણ, અજ ાન, દ્રૌપદી તથા 
  ુંદરી  ત્ર્ભામા એટિાું હતાું... શ્રી કૃષ્ણ તથા અજ ાન મહ ડાનો 
આ વ પીને મિ બનેિા હતા... શ્રી કૃષ્ણના બન્ને પગ અજ ાનના 
ખોળામાું મને જણાર્ા. મહાત્મા અજ ાનનો એક પગ દ્રૌપદીના 
ખોળામાું તથા બીજો પગ  ત્ર્ભામાના ખોળામાું હતો.” (ઉદ્યોગપવા 
૫૯ : ૪–૮) મધ  (મહ ડી) પીતા, માટ ેતો કૃષ્ણ માધવ નકહ કહેવાર્ા 
હોર્? દારૂ પીધે તો ર્ાદવોનો નાશ થર્ો.  માજ ધીરે ધીરે 
 મજતો થતો ગર્ો અને મકદરાપાનથી હાલન થાર્ છ ેએમ  મજી 
પાપ માનતો થર્ો. આજ ેએ પાપ મનાર્ છ ેઅને છતાુંર્ે દવેીભક્તો 
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પોતાની દેવીને ચિાવીને એ પીવામાું પ ણ્ર્ માને છ.ે અને કહન્દ  
ધમાના ભિભિા ધમાાચાર્ો   દ્ધાું લવિાર્તી દવામાું દારૂ પીવામાું 
પાપ માનતા નથી!  

માું ભક્ષણમાું પૂવે પાપ મનાત ું નકહ. પશ ઓને ર્જ્ઞમાું હોમી 
તેને પલવત્ર કરીને બ્રાહ્મણો   ધ્ધાું ખાતા. એમ ગોમેધ થતો અન ે
તેન ું પણ માું  ખવાત ું. અલતલથ ત્કારમાું મધ પકા અપાતો તેમાું 
ગોમાું  આવત ું. અને  ામાન્ર્ રીતે તો બધા કહન્દ ઓ માું  
ખાવામાું પાપ માનતા નકહ. આજ ેભેં ના અન ે ગાર્ના માું ન ું 
 ત્ત્વ જ ે દૂધ, તે ખાવામાું આપણે પાપ માનતા નથી. એટિ ું જ 
નકહ, પણ દૂધન ું  ત્ત્વ જ ેઘી તે વડ ેબ્રહ્મભોજન કરાવીને અન ે
ર્જ્ઞ કરાવીને પ ણ્ર્ માનીએ છીએ. બ્રાહ્મણોના પશ મેધથી ત્રા ીને 
દર્ા ાગર બ દ્ધ ભગવાને અન ે મહાવીર સ્વામીએ એ કહું ાધમા 
 ામે પોકાર ઉઠાવ્ર્ો અને અકહું ાધમાનો પ્રચાર કર્ો. પકરણામ ે
જ્ર્ાું જ્ર્ાું એમનો પ્રભાવ પડ્યો ત્ર્ાું ત્ર્ાું માું ભક્ષણ એ પાપ 
મનાર્ ું. પણ વળી ત્ર્ાર પછી થોડ ેજ કાળ ેબ દ્ધના લશષ્ર્ બૌદ્ધોએ 
પાછ ું માું  ખાવા માુંડ્ય ું, આજ ેપણ ખાર્ છ.ે આજ ેદેવીભક્તો 
પણ દેવીને માું  ધરાવીને તનેી પ્ર ાદી ખાવામાું પ ણ્ર્ માને છ.ે  
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જ ગાર પણ પ્રાચીન કાળમાું ખા  કરીને ક્ષલત્રર્ો માટ ે ધમા 
મનાતો. દૂ્યતન ું આમુંત્રણ આવ્રે્ ક્ષલત્રર્ તે પાછ ું ઠિેે તો અધમા 
ગણાતો. અને હોડમાું મૂકવાની વસ્ત  પણ ક્ષલત્રર્ને શોભે તેવી જ 
હોર્ ને! ધમાનો અવતાર ગણાતા ર્ લધન્ષ્ઠરે કૌરવો  ાથે જ ગાર 
રમતાું રાણી દ્રૌપદીને હોડમાું મૂકી દીધેિી ને તે હારી ગર્ેિા! 
નળરાજાએ પોતાના લપત્રાઈ ભાઈ પ ષ્કર  ાથે જ ગાર રમતાું આખ ું 
રાજપાટ હોડમાું મૂકી દીધેિ ું ને તે હારી ગરે્િા. આજ ેસ્ત્રીને હોડમાું 
મૂકવી એ પાપ જ નકહ, નરી ભ્રષ્ટતા જ ગણાર્; અને છતાુંર્ે એવી 
ભ્રષ્ટતા કરનાર હજી પણ કોઈ કોઈ  ુંભળાર્ છ.ે વસ્ત  મૂકીને પણ 
જ ગાર રમવો એર્ હવે તો  ારુું  નથી જ ગણાત ું, છતાું િૉટરીને રે  
રમાર્ છ.ે  

બ્રાહ્મણને દ િઃખ દેનારને, વ્ર્લભચારીને કે ચોરને આશ્રર્ 
આપનારને મન એ દેહાન્ત દુંડની  જા ફરમાવી છ.ે આજ ેએ  જા 
ભર્ુંકર મનાર્.  

હવે િગ્નનો લવષર્ િેઈએ. અલત પ્રાચીન કાળમાું િગ્નન ું 
નામ–લનશાન નહોત ું. “પૂવે સ્ત્રીઓને કોઈ જાતન ું બન્ધન નહોત ું. 
તેઓ સ્વતન્ત્ર અને ઇચ્છામાું આવે તેમ રલત  ખને માટ ે લવહાર 
કરતી. છતાું તે અધમા ગણાતો નકહ, કારણ કે તે કાળ ે તે ધમા 
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ગણાતો, તે પ્રાચીન ધમાને કામક્રોધથી રકહત એવાું પશ પક્ષીઓ હજી 
પણ અન  રે છ.ે” (મહાભારત–આકદપવા : ૧૨૨). અને એ જ ધમ ે
અનેક ઋલષ–મ લનઓએ અપ રાઓથી  ુંતાન ઉત્પન્ન કર્ાા હતાું. 
ત્ર્ાર પછી, પોતાની માતા આ  નાતન ધમા પાળે એ ઋલષપ ત્ર 
શ્વેતકેત ને ગમ્ર્ ું નકહ, તેથી તણેે િગ્નની  ુંસ્થા બાુંધી (આકદપવા : 
૧૨૨). એ િગ્ન ુંસ્થા ત્ર્ાર પછી પણ ઘણા કાળ   ધી લશલથિ જ 
રહી.  ૂરે્ ક ન્તીને કહેિ ું કે ‘લવવાહાકદક લનર્મો તે લવકાર જ છ’ે 
(વનપવા : ૩૦૭). અને એ લશલથિ અવસ્થામાું અલતલથના  ત્કારમાું 
તેની પા ે સ્ત્રી મોકિાતી. માકહષ્મતી નગરીના રાજા   દશાન ે
પોતાની સ્ત્રીને અલતલથ પા ે મોકિી અને અલતલથને કહ્ય ું : “હે શ્રેષ્ઠ 

બ્રાહ્મણ, તમે   ખેથી   રતક્રીડા કરો. મને તેથી પરમપ્રીલત 
ઉત્પન્ન થાર્ છ.ે કેમ કે હ ું  ગૃહસ્થ છ ું અને ગૃહસ્થોનો એ મ ખર્ 
ધમા છ ેકે તઓેએ હરકોઈ પ્રકારે અલતલથન ું પૂજન કરવ ું. મારુું  તો 
લપ્રર્વ્રત છ ે કે મારા પ્રાણ, મારી સ્ત્રી અને મારુું   વાસ્વ 
અલતલથઓને અપાણ કરવ ું” (અન શા ન પવા : ૨). સ્ત્રીઓ દાનમાું 
પણ દેવાતી. વૈશુંપાર્ન કહે છ ે કે “હે ભારત, ભારતન ું શ્રવણ 
કર્ાા પછી પોતાનો આત્મા, સ્ત્રીઓ તથા પ ત્રો   ધ્ધાુંન ું દાન દેવ ું.” 
(ભારત શ્રવણલવલધ). 
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ધીરે ધીરે િગ્ન ુંસ્થા વ્ર્વન્સ્થત અને દૃિ થતી ગઈ, છતાું 
સ્ત્રીહરણ થતાું, િગ્નને માટ ેકન્ર્ાહરણ થતાું, તેમની  ાથે ગ પ્ત કે 
પ્રકટ રીતે તેમની ઈચ્છાથી કે બળાત્ત્કારે િગ્ન થતાું. ત્ર્ાર પછી તો 
અનેક પ્રકારનાું િગ્નના પ્રર્ોગ થર્ા. એક પ રુષ એક કે અનેક પત્ની 
 ાથ,ે એક સ્ત્રી એક કે અનેક પલત  ાથે િગ્ન કરે તોર્ તે ધમાિગ્ન 
ગણાત ું. આજ ે બહ પલત િગ્ન લતબેટન લ વાર્ બધી જાલતઓમાું 
અધમા મનાર્ છ,ે બહ પત્ની િગ્ન ધીરે ધીરે અધમા િગ્ન મનાત ું જાર્ 
છ.ે  

િગ્નના લવષર્નો કાળધમા તો આમ મહાલવલચત્ર છ.ે  
આપદ્ધમા પણ કાળે કાળે બદિાર્ે ગર્ા છ.ે ચોરી કરવી ને માું  

ખાવ ું એ અધમા છ.ે છતાું મહલષા લવશ્વાલમત્ર ભૂખ ન વેઠાર્ાથી એક 
રાત્રે કોઈ ચુંડાળના ઘરમાું િટકાવેિ ું ક તરાન ું માું  ચોરવા પેઠિેા 
અને તેને આપદ્ધમા માનેિો. િગ્નધમામાું  ુંતાનને માટ ે લવધવા અને 
 ધવા લનર્ોગ કરે તો તે આપદ્ધમા મનાતો. આજ ેતો એ સ્પષ્ટ રીતે 
વ્ર્લભચાર જ ગણાર્. પૂવે પ નિાગ્ન અને િગ્નલવચ્છદે આપદ્ધમા 
ગણાતાું; ત્ર્ાર પછી અધમા મનાવા િાગ્ર્ાું. હવે આ નવજ ગમાું 

પાછાું આપદ્ધમા ગણાર્ છ.ે ર્ દ્ધમાું ધમારાજા ર્ લધન્ષ્ઠર પા ે नरो िा 

कंुजरो िा, એમ અ ત્ર્ બોિાવ્ર્ ું છ!ે મહાભારતના ર્ દ્ધમાું ર્ દ્ધના 

http://govindmaru.com/


ઈશ્વરનો ઇન્કાર                        http://govindmaru.com/                        216 

લનર્મ લવરુદ્ધનાું બધાું કપટાચરણ પાણ્ડવપક્ષ ે કર્ાા છ,ે અને વળી 
ઈશ્વરના અવતારરૂપ મનાતા કૃષ્ણે જ એ બધાું કપટાચરણ કરવાની 
ર્ોજના કરેિી!  

આ  વા લવવેચન ઉપરથી જાણી શકાશે કે આ બધા ધમા 
સ્વાભાલવક ધમા નથી,  ામાલજક ધમા છ.ે અને તેથી જ કાળે કાળે 
અને સ્થળે સ્થળે  માજની ન્સ્થલત પ્રમાણે તેમાું ભેદ હોર્ છ.ે 
સ્વાભાલવક ધમામાું દેશભેદ કે કાળભેદ હોતા જ નથી. 
આકષાણશન્ક્ત  વા કાળમાું અને  વે દેશમાું એક જ લનર્મે પ્રવતે 
છ.ે અન્ગ્નમાું હાથ નાખનાર  વા કાળમાું અને  વે દેશમાું દાઝે જ. 
 ામાલજક ધમા પાળે કે ન પાળે તોર્ અમ ક માણ  પાણી પીએ તો 
તેની તર  છીપે જ.  ૂર્ાનો પ્રકાશ  ૌને  રખો િાભ કરે. 
 ામાલજક િગ્ન કર્ ું હોર્ કે ન હોર્, તોર્ નરનારીના  ુંર્ોગથી 
સ્વાભાલવક ધમ ે  ુંતાન થાર્ કે ન થાર્. એટિે આ સ્વાભાલવક 
વસ્ત ધમાથી કે લનર્મથી  ામાલજક નીલત કે ધમા કેવળ લનરાળી વસ્ત  
છ.ે બેશક સ્વાભાલવક ધમાને અન કૂળ રહીને બાુંધેિા  ામાલજક ધમા 
 ફળ થાર્, નકહ તો લનષ્ફળ જાર્. સ્ત્રીપ રુષના સ્વાભાલવક િગ્નથી–
 ુંર્ોગથી વુંશવધાન થાર્, ત્ર્ારે એ બેના  ામાલજક િગ્નથી 
વુંશવધાનનો હેત   ફળ થાર્. એ સ્વાભાલવક ધમાથી લવરુદ્ધ જઈને 
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પ રુષે પ રુષનાું કે સ્ત્રીએ સ્ત્રીનાું કે વ્ર્ુંડળનાું  ામાલજક િગ્નની 
ર્ોજના થાર્ તો એ  ામાલજક ધમાથી વુંશવધાનનો હેત  લનષ્ફળ જ 
જાર્.  

સ્વાભાલવક ધમાને અન કૂળ વતાનથી–સ્વાભાલવક  ત્કમાથી 
સ્વાભાલવક િાભ થાર્; એથી લવરુદ્ધ વતાનથી–સ્વાભાલવક 
અ ત્કમાથી સ્વાભાલવક હાલન થાર્.  ામાલજક ધમાને અન કૂળ 
વતાનથી– ામાલજક  ત્કમાથી  ામાલજક િાભ થાર્; એથી લવરુદ્ધ 
વતાનથી– ામાલજક અ ત્કમાથી  ામાલજક હાલન થાર્. આ  ત્કમા તે 
પ ણ્ર્કમા અને અ ત્કમા તે પાપકમા. 

અને  ામાલજક  ત્કમાની ભાવના આપણામાું પૂવા ુંસ્કારને બળ ે
ધમા રૂપે એવી જડ ઘાિી બેઠી છ,ે કે તે કરવામાું કોઈ કોઈ માણ  
ફાું ીએ ચિવા પણ તૈર્ાર થાર્. મ આ પછી એ  ત્કમા એને પોતાને 
િાભ આપવાન ું નથી એ વાત  ાચી, કારણકે તેને લવલશષ્ટ આત્મા 
નથી ને તેથી તે આજ ેમનાર્ છ ેએવો પ નજ ાન્મ િેવાનો નથી. પણ 

आत्समैि पुिनामासस – એ પાછો પ ત્ર રૂપે અવતરવાનો છ,ે એટિ ે

તેનાું  ુંતાન અને  ારાર્  માજ ઉપર એ પોતાના  ત્કમાથી 
   ુંસ્કાર આપવાનો છ.ે માટ ે  માજને  ારા  ુંસ્કાર આપી 
વુંશપરમ્પરા ઉન્નત કરવો એ દરેક માણ નો ધમા રહ્યો.  
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કમાના  ુંસ્કાર પોતાના આત્મા ઉપર પડ ેછ.ે વારુંવાર એક જ 
પ્રકારનાું કમા કરવાથી કમા કરવાની વૃલિ આત્મામાું જડરૂપ ધારણ 
કરે છ.ે માટ ેઆપણાું કમા જોનાર ને તેનાું ફળ આપનાર ઈશ્વર તો 
નથી, છતાું એકાન્તમાુંર્ કદાલપ અ ત્કમા ન જ કરવાું એ આપણો 
ધમા રહ્યો.  દાર્  ત્કમા કરીને પોતાને અને  માજને ઉન્નત કરવો 
એ જ આપણો ધમા રહ્યો. એથી જ  માજને  ારી રીતે ધારણ કરી 
શકાશે. એથી જ  માજન ું અને તેથી આપણું પણ આત્મરક્ષણ અને 
વુંશવધાન  ારી રીતે થઈ શકશે. 

આ બધા લવવેચન ઉપરથી  મજી શકાશે કે જનેે આપણ ે
નીલત–અનીલત, ધમા–અધમા,  ત્કમા–અ ત્કમા, પ ણ્ર્–પાપ કહીએ 
છીએ, એ  ૌ ઈશ્વરપ્રેકરત નથી.  માજપ્રેકરત છ–ે માજપ્રણીત છ.ે 
દરેક કાળમાું દરેક દેશમાું  માજ ે પોતાના આત્મરક્ષણને અને 
વુંશવધાનને માટ ેપોતાને   ઝ્યા એવા ધમાલનર્મ ર્ોજી કાઢ્યા. તેમાું 
ઊણપો િાગ્ર્ે   ધારા કર્ાા. એમ ઠઠે   ધી ધમામાું અન ભવે જમે ઠીક 
િાગશે તમ  માજ   ધારાવધારા કર્ે જ જશે. પાછળ જણાવી ગર્ા 
છીએ તેમ માનવી કે  માજ જવે ું માને છ ેતેવ ું જ તે કરે છ,ે અન્ર્થા 

નકહ? : यन्मनसा ध्यायतत तद्वाचा िदतत, यद्वाचा िदतत तत्सकमाणा 

करोतत, यत्सकमाणा करोतत तदशभसंपद्यते । એટિે ર્ોગ્ર્ િાગશે તે 

પ્રમાણે તેમાું ફેરફાર કર્ે જશે. 
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ખેતરમાું કે પવાત ઉપર માણ ની પગથી તમે જોઈ હશે. કોઈએ 
પ્રથમથી ર્ોજના કરીને એ પગથી પડિેી નકહ. માણ ે ખાડા–
ટકેરાવાળા કઠણ પ્રલતકૂળ માગા છોડી,  રળ અન કૂળ માગે પગિાું 
મૂકવા માુંડ્યાું. ધીરે ધીરે એ પગથી પડતી ગઈ ને પછી પાકી થઈ. 
ધમાલનર્મ પણ એ જ રીતે ઘડાર્ા. એ પણ લવકા ક્રમ છ.ે  

પણ હ ું  માન ું છ ું કે છવેટ ેતમે આ પ્રશ્ન પૂછ્ા લવના નથી જ 
રહેવાના : “ધમાના–નીલતધમાના પ્રદેશમાુંથી ઈશ્વરને ખ ેડી મૂકશો, 
તો પછી િોક નીલતભ્રષ્ટ નકહ બનશે? આજ ે તો િોક ઈશ્વરભરે્ 
નીલતમાગે ચાિ ે છ,ે પછી તો ઉચ્છર ુંખિ બની જશે. ઈશ્વરલવનાનો 
િોકવ્ર્વહાર ભ્રષ્ટ નકહ બની જશે?” એના ઉિરમાું પ્રથમ તો એ 
કહેવ ું જોઈએ કે ભર્થી પાળેિી નીલત એ નીલત નથી, શ દ્ધ હેત એ 
પાળેિી નીલત એ જ નીલત છ,ે એ જ ધમા છ.ે અને છતાુંર્ે આજ 
િોકવ્ર્વહારન ું પૃથક્કરણ કરશો તો  મજાશે કે ઈશ્વરભર્થી 
નીલતધમે ચાિનાર િોક બહ  જ ઓછા છ.ે સ્વાભાલવક ધમાની 
પ્રતીલત તો  ૌ કોઈને હોર્ છ,ે એટિે દાઝી મરવાને માટ ે કોઈ 
દેવતામાું હાથ નાખત ું નથી. પણ જમેને  ામાલજક ધમાની શ દ્ધ અને 
 જડ પ્રતીલત નથી હોતી, તઓે એ ધમા પાળવા ઇચ્છતા નથી. આમ 
છતાું ત ેપાળવાનો આડમ્બર કરે છ ેઅને િોકના દેખતાું કુંઈક પાળે 
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છ ેપણ ખરા, પણ એકાન્તમાું તો અ ત્કમા કરે છ.ે આમ આ જ ેકરે 
છ,ે તે ધમાાધમાની શ દ્ધ ભાવનાથી નકહ કે ઈશ્વરપે્રરીત છ ે એવી 
પ્રતીલતથી પણ નકહ; પરન્ત  રાજ્ર્ના કે  માજના ભર્થી કે 
 દ્ગ્ગ ણી દેખાવાના આડમ્બરથી. ઈશ્વર કે સ્વગાનરક તરફ દૃન્ષ્ટ 
રાખીને નકહ, પણ  માજકહત એટિે જ આત્મકહત તરફ દૃન્ષ્ટ 
રાખીને માણ  ચાિશે તો આજના કરતાું વધારે ધમાષ્ટ થશે એ 
માનવાન ું કશ ુંર્ કારણ નથી; વખતે ઓછો ધમાભ્રષ્ટ થશે – આજના 
કરતાું  ારો પણ થશે. આજ ેતો જ ેિોક ઈશ્વરને પગ તળે દાબીને 
અધમા માગે જનારા છ ે તે જ મોટ ેભાગે િોકને ધમામાગે જવાનો 
ઉપદેશ આપીને પોતાનો સ્વાથા કાિી િે છ,ે એમ નથી જોતા?  

ત્ર્ારે ધમાપ્રદેશમાુંથી–નીલતપ્રદશેમાુંથી ઈશ્વર જશે, તેથી હાલનને 
બદિે િાભ જ થવાનો છ,ે ગભરાતા ના! 

 

● 
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અધ્ર્ાર્ – ૧૧ 

શ્રદ્ધાધમા અને ભ્રમ 
 માવેશ 

હવે એક વાર પાછ ું વાળી જોઈએ. ધમાગ રુઓએ ઈશ્વરની 
ભાવનાને વચમાું રાખીને ધમાને કેવ ું સ્વરૂપ આપર્ ું છ,ે અને તેથી 
જગતને કેવી હાલન કરી છ ેતે જરા  ુંક્ષેપમાું જોઈ જઈએ.  

પાછળ જણાવી ગર્ા છીએ કે પોતાને જરૂર પડતી ગઈ તમે 
માનવી ઈશ્વરની કલ્પના કરતો ગર્ો. તેણે તેને પોતાની કલ્પનામાું 
જન્માવ્ર્ો, પાળ્યો, પોષ્ર્ો ને મોટો કર્ો; પોતાની કલ્પનાના 
ગ ણાિુંકાર પહેરાવ્ર્ા, ધમાગ રુ નામે લવચારકે તેને પોતાના 
અલધકારમાું િીધો. કહન્દ  ધમામાું આમ ઈશ્વરને માનવા છતાું, બ્રાહ્મણ 
લવચારકોએ આરણ્ર્કોમાું અને ઉપલનષદોમાું ખૂબ ઉન્નત લવચાર 
પ્રકટ કર્ાા. લવજ્ઞાનમાું પણ એ લવચારકોએ અને શોધકોએ ખૂબ 
ઉન્નલત કરી. આજના લવજ્ઞાનની ઘણીખરી શાખાઓના એમણે પાર્ા 
નાખર્ા. ખગોળ વગેરે શાખાઓમાું અપૂવા શોધો કરી. 
ગ રુત્વાકષાણની શોધ  . ૧૬૫૭માું ન્રૂ્ટને (Sir Isaac Neuton) 
કરી એમ ર્ રોપ માને છ,ે પણ તે પહેિાું એક હજાર વષા ઉપર 
આપણા ભાસ્કરાચાર્ે સ્પષ્ટ રીતે બતાવ્ર્ ું હત ું, કે 
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आकृष्टिविश्च मही तया यत् स्िस्थं गुरंु स्िाशभमुखं स्ििक्तत्सया । 

आकृष्यते तत्सपततीि भातत समे समन्तात् क पतस्त्सिह ंखे ॥ 

“પૃથ્વી પોતાની આકષાણશન્ક્ત વડ ે ભારે વસ્ત ને પોતાની 
તરફ ખેંચે છ.ે ત ે પડતી હોર્ એમ ભા ે છ,ે બાકી  માન 
આકાશમાું પડવાન ું ક્ર્ાું?”  

એ લવચારકોએ અુંકગલણત, અક્ષરગલણત અને રેખાગલણતમાું 
પણ  ારી રીતે ઉન્નલત કરી. દશાુંશની ર્ોજના કરી. 
ર્જ્ઞવેદીઓના આકાર રચત ેરચતે રેખાગલણતમાું તો ખબૂ વધ્ર્ા. 
વ્ર્ા  અન ેવત ાિન ું પ્રમાણ ર્ રોલપર્ન ગલણત ૧ : ૩.૧૪૧૬ માને 
છ.ે કહન્દ  લવચારકો ૧ : √૧૦ માન ેછ.ે કેટિ ું  ર ,  રળ અન ે
િગભગ  રખ ું પ્રમાણ! આમ અનેક લવદ્યાઓમાું ઈશ નો જન્મ 
થતા પહેિાું તો તેઓ એટિા વધ્ર્ા હતા કે તે કાળની પૃથ્વી 
ઉપરની કોઈ પણ પ્રજા એમની  માન નહોતી. ખરે જ એ કાળ ે
કહન્દ ઓમાું પ્રખર અને પ્રચુંડ લવચારકો હતા. 

પણ શ્રદ્ધાધમાના ગ રુઓએ પછીથી લવચાર કરવાનો ઈજારો 
પોતાના હાથમાું િીધો, લશષ્ર્ોએ તો ગ રુઓ ઉપર શ્રદ્ધા રાખીને 
જ જીવવ ું રહ્ય ું.  
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ગ રુઓએ લશષ્ર્ોનાું બ લદ્ધનાું િાર બન્ધ કર્ાા. બ લદ્ધનાું િાર બન્ધ 
થાર્ ત્ર્ારે માનવી ભ્રમના–વહેમના અને જડતાના પ્રદેશમાું ઘેરાઈ 
જાર્. પોતાની બ લદ્ધ ગ રુઓને  ોંપી લશષ્ર્ો વહેમી ને જડ થઈ ગર્ા. 
ગ રુઓએ કલ્પનાધમાનાું જાળાું રચીને તેમાું લશષ્ર્ોને આુંતર્ાા ને તેના 
ઉપર ચોકી કરવા પોતે બેઠા. 

પેિી કથા પ્રમાણે બ્રાહ્મણ પોતાને ખભે બકરો િેઈ જતો હતો. 
એક ઠગે પૂછ્ ું કે ભાઈ, આ અશ દ્ધ કૂતરાને કેમ ખભે ચિાવ્ર્ો છ?ે 
બ્રાહ્મણને તો ખાત્રી હતી કે એ બકરો છ.ે ઠગની પરવા કર્ાા લવના 
તે આગળ ચાલ્ર્ો. વળી બીજ ેઠગે એ જ પ્રશ્ન કર્ો, એટિે એને 
ભ્રમ થર્ો, વહેમ પડ્યો કે વખતે એ કૂતરો હશે? છતાુંર્ ેઆગળ 
ચાલ્ર્ો. પછી ત્રીજ ે ઠગે પણ એ જ પ્રશ્ન કર્ો, એટિે બ્રાહ્મણન ે
ખાત્રી થઈ કે નક્કી એ ક તરો જ છ.ે તણેે બકરો નાખી દીધો. બકરો 
પડાવી િેવાની બ લદ્ધએ પેિા ઠગોએ બ્રાહ્મણને મૂખા બનાવી પડાવી 
િીધો. ધમાગ રુઓએ સ્વાથાબ લદ્ધથી લશષ્ર્વગાનો બ લદ્ધલવવેક પડાવી 
િીધો, તેમને મૂખા બનાવ્ર્ા.  

વળી કાળ જતે ધમાગ રુઓની કલ્પનામાું અને તેથી તેમની 
ઈશ્વરભાવનામાું પણ ભેદ પડતા ગર્ા,  ૌ  ૌના ઈશ્વર જ દા જ દા 
પ્રકારના થતા ગર્ા; તેમના વાડા પણ જ દા થતા ગર્ા. પોતાના 
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લશષ્ર્ોને પણ તે પ્રકારના ઈશ્વરનાું જ દાું જ દાું સ્વરૂપ  મજાવી 
પોતાના વાડામાું ઘેરી રાખર્ા.  

તમે પાગિખાનામાું જાઓ, અુંદર પે તાુંની  ાથે જ  ૌ બોિી 
ઊઠશે : “એ બધા પાગિ છ,ે મારી પા ે આવો, હ ું  જ ડાહ્યો છ ું.” 
દરેક પાગિ પોતાને જ ડાહ્યો માને છ.ે બીજા બધાને પાગિ માને છ.ે 
દરેક ધમાગ રુએ પોતાના જ ધમાને  ત્ર્ધમા માન્ર્ો, બીજા  ૌ ધમાને 
ભ્રમધમા માન્ર્ા. આમ અનેક ધમાગ ઓએ પોતપોતાના ભ્રમધમાને 
 ત્ર્ધમા મનાવીને જ દા જ દા  મ્પ્રદાર્–વાડા બાુંધ્ર્ા. અને એ 
વાડામાું પોતાની કલ્પનાએ ઉછરેેિા ઈશ્વરને પૂર્ાા. મહાવીરે ઈશ્વરનો 
ઈનકાર કર્ો, પણ પછીથી તેમના લશષ્ર્ોએ તેને નવે સ્વરૂપે અવતાર 
આપર્ો.  

એમ મતમતાન્તરોનો જમે જમે લવકા  થતો ગર્ો તેમ તેમ 
ધમામાું લવકાર થતો ગર્ો. દરેક  મ્પ્રદારે્ પોતાની અન કૂળતા 
પ્રમાણે મન્ન્દર, મૂલતા, તેના ઘાટ, શણગાર ઉપજાવી કાઢ્યા. 
પાપપ ણ્ર્નાું, સ્વગાનરકનાું, પાપમોચનનાું, મોક્ષનાું સ્વરૂપ ઘડી 
કાઢ્યાું. અવતાર ર્ોજી કાઢ્યા. અને ખૂબી તો એ છ ેકે પ ણ્ર્ભૂલમ 
મનાતા આર્ાાવતામાું જ ઈશ્વરને અવતાર િેવા પડ ેછ.ે ગીતામાું 
કહ્ય ું છ ેકે  
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यदा यदा वह धमास्य ग्लावनभाितत भारत । 

अभ्द्यतु्सथानमधमास्य तदात्समानं सृज्या्यहम् ।।४:७।। 

पररिाणाय साधूनां विनािाय च दषु्कृताम् । 

धमाससं्थापनाथााय स्भिावम यगेु यगेु ।।८।। 

“હે અજ ાન, જ્ર્ારે જ્ર્ારે ધમા લશલથિ પડ ેછ,ે અધમા બળવાન 
થાર્ છ ેત્ર્ારે ત્ર્ારે હ ું  અવતાર િેઉં છ ું.  ાધ પ રુષના રક્ષણને માટ ે
અને દ જ ાનોના નાશને માટ ે તથા ધમાની સ્થાપના કરવા માટ ે ર્ ગે 
ર્ ગે હ ું  અવતાર િેઉં છ ું.” અને ત્ર્ારે ઈશ્વરને અવતાર િેવો પડ ે
એટિો અધમા આર્ાાવતામાું જ જામી જાર્ છ?ે એટિા દ જ ાનો આ 
દેશમાું જ જન્મે છ?ે બીજો કોઈ દેશ નકહ ને આર્ાાવતા જ આવી 
પાપભૂલમ!  

ધમાગ રુઓએ ઈશ્વરપ્રણીત પ સ્તકો ર્ોજી કાઢ્યાું. પોતાની 
ભ્રમકલ્પનાને  ત્ર્ મનાવવાને માટ ેધમાગ રુઓએ ચમત્કારોની પણ 
ર્ોજના ઊભી કરી, ધમારુંથો પણ ઊભા કર્ાા. અને આમ કહન્દ , 
મ  િમાન, લિસ્તી, વગેરે ધમોની કાળક્રમે ર્ોજના થઈ. 

કોઈ ભક્તજનને એને િીધે િાભ થર્ો દેખાતો હશે; પણ ખરી 
રીતે તો એ ભ્રમધમાને િીધે નકહ, પણ એ છતાુંર્ િાભ થર્ો હોર્ 
છ.ે એ ભ્રમધમાને િીધે નકહ, પણ બીજા અનેક શ દ્ધ  ુંસ્કારબળોને 
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િીધે થર્ો હોર્, છતાું િાગ ે કે એ ધમાથી એ િાભ થર્ો છ.ે 
અફીણના કે દારૂના વ્ર્ નીન ું શરીર કોઈ કોઈ વાર િાિચોળ બને 
છ.ે પણ ખરી રીતે તો એ અફીણને કે દારૂને િીધે નકહ, પણ ત ે
છતાુંર્ે બીજા અનેક સ્વાસ્થ્ર્જનક કારણોને િીધે થર્ ું હોર્ છ,ે પણ 
િાગે છ ે કે અફીણને કે દારૂને િીધે શરીર િાિાચોળ બન્ર્ ું છ.ે 
એના જવેી જ એ ભ્રમધમાથી િાભ થર્ો દેખાવાની વાત છ.ે  

બાકી બેશક એ ભ્રમધમે અફીણના કે દારૂના નશા જવેો જ 
અવગ ણ કર્ો છ.ે અફીણનો કે દારૂનો નશો ના કર્ો હોત તો આથી 
રે્ વધારે ઉન્નત હોત. પણ શ્રદ્ધાધમાના નશામાું ઘેનાઈ ગર્ેિી 
માનવજાલત ભ્રનમાગા દોડી રહી છ.ે 

શ્રદ્ધાધમાના ગ રુઓએ જાતજાતના ઘાટનાું દેવળ ને મન્ન્દર બાુંધ્ર્ાું. 
શ્રદ્ધાધમાના નશામાું પડિેા લશષ્ર્ોને મૂિ બનાવવા કળાને નામે એ 
દેવમન્ન્દરોને કુંઈ અનેક રીતે ભપકાદાર બનાવ્ર્ાું. તેમાું લનરુંજન 
મનાતા દેવની આુંજી નાખે એવી મૂલતાઓ પધરાવી. અને એમ પોતે 
 જિેા ઈશ્વરની મૂલતાઓને, બાળકની પેઠ ેરમાડવા િાગ્ર્ા. બ દ્ધ વગેરે 

મરેિા મહાપ રુષોના દાુંત વગેરે અવશેષો ઉપર સ્તૂપો રચ્ર્ા, તેમની 

तचताનાું સ્થાન ઉપર चैत्सयो બુંધાવ્ર્ાું. તે  ૌમાું ભપકાદાર પૂજાના ઠાઠ 

રચાવ્ર્ા. ગાનને જ કારણે મૂિ બનાવે એવાું ભજનકીતાન ગવરાવ્ર્ાું. 
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પ્રાણી માત્રને આત્મરક્ષણની પ્રેરણા છ.ે એ પ્રેરણાએ એ  ૌ 
બચવાના ને જીવવાના પ્રર્ા  કરે છ.ે આથી જ એને  દા મરણનો 
ભર્ િાગે છ.ે  ાચી રીતે તો જમે જન્મ તેમ જ મરણ પણ 
સ્વભાવલ દ્ધ લવકા ક્રમની ઘટનાઓ છ.ે ફૂિે ફિે છ,ે કરમાર્ છ;ે 
છોડ ઉગે છ,ે   કાર્ છ;ે પ્રાણી જન્મે છ,ે મરે છ.ે આમ મરણ 
અલનવાર્ા છ,ે તથેી તેનો ભર્ રાખવો લમથ્ર્ા છ.ે ત્ર્ારે, જીવાર્ ત્ર્ાું 
  ધી જીવતર  ફળ કરી િેવ ું, મરવાન ું આવે ત્ર્ારે હ તે મ ખે 
લવકા ક્રમની એ ઘટનાને તાબે થઈ જવ ું એ જ ઉિમ ધમા છ.ે ભર્ 
રાખર્ે મરણ એક પળ પણ ખ વાન ું નથી. ભર્ભીત રહ્યા કરીને 
જીવવામાું િાભર્ શો?  

વૈદ્યક શાસ્ત્ર પ્રમાણે ન તો જન્મપ્ર ુંગે કે ન તો મરણપ્ર ુંગ ે
માનવીને દ િઃખ થાર્ છ.ે દ િઃખત ું માથ ું દબાવીએ તો ચેન પડ.ે 
જન્મપ્ર ુંગે માથાની ખોપરી એવી દબાઈ જાર્ છ ે કે અુંદરના 
મગજની  ુંવેદનશન્ક્ત  ુંકોચાઈ જાર્ છ ેને તેથી દ િઃખ થત ું નથી. 
મરણપ્ર ુંગે માનવી મૂછાામાું પડ ે છ;ે એની  ુંવેદનશન્ક્ત, જમે 
ક્િૉરોફૉમા  ૂુંધાડ્યે   ષ ન્પ્તમાું પડ ે છ ે તમે, મરણપ્ર ુંગે પણ 
  ષ ન્પ્તમાું પડ ેછ ેઅને તનેે કુંઈ દ િઃખ થત ું નથી. એટિે એ રીત ે
પણ મરણનો ભર્ રાખવો લમથ્ર્ા છ.ે  
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પણ શ્રદ્ધાધમે આત્માને અમર બનાવ્ર્ો, એટિે મરણ પછી 
ક્ર્ાુંક જવ ું પડશે, આ જગતનાું લપ્રર્જન અને લપ્રર્પદાથા છોડીન ે
ક્ર્ાુંક જવ ું પડશે, એ લવચારે માનવીને ભર્ભીત બનાવ્ર્ો. ક્ર્ાું 
જવાન ું છ ેએ એક વાર  પષ્ટ થર્ ું હોત તો એને એટિો ભર્ િાગત 
નકહ. પણ અુંધારામાું જતાું કોને ભર્ ન િાગે? મરણ પછીના 
અન્ધકારપ્રદેશમાું જતાું એને ભર્ િાગ્ર્ો, એટિે પણ એણે આ 
પૃથ્વીિોકને વળગી રહેવા ફાુંફાું મારવા માુંડ્યાું, આમ માનવીને 
જન્મ–મરણનો ભર્ વળગાડની પેઠ ેશ્રદ્ધાધમે વળગાડ્યો! 

અને એ ન્સ્થલતમાું એને ધમાગ રુએ ભોળવ્ર્ો. દીઘાાર્  થવાને માટ ે
તેની પા ે ભગવાનની પ્રાથાના કરવી. મોટા િોક માટ ેતો બીજાઓ 
પા ે મન્ન્દરમાું, મન્સ્જદમાું કે ચચામાું પ્રાથાના કરાવી. િાકે ટોળે 
મળી મરણનો દેવ થઈ બેઠિેા ર્મની પ્રાથાના કરવા માુંડી. આમ 
મરણભર્નો અને એમાુંથી જ ઉત્પન્ન થર્ેિા  વે ભર્નો 

અલધષ્ઠાતા પણ ઈશ્વર થર્ો. भयानाम् भयम् । આમ માનવીને  ૌ 

ભર્ન ું મૂળ અત્ર્ારે ઈશ્વર થઈ પડ્યો છ!ે  
આમ ધમાગ રુઓએ પોતાને સ્વાથે પ્રભ ને મૃત્ર્ નો દેવ બનાવીને 

લશષ્ર્ો  ામે મ ક્ર્ો. અને પછી એમણે એ પ્રભ ને વટાવી માનવ–
બજારમાું વેચ્ર્ો. નાના બાળકને તેનાું વડીિો ભૂતનો ભર્ દેખાડી 
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વશ રાખે; ધમાનશામાું મૂિ થર્ેિાું પ્રૌિ બાળકને તેના વડીિ હોવાનો 
દાવો કરનાર ગ રુ ઈશ્વર નામે મહાભૂતનો ભર્ દેખાડી વશ રાખે. 
પછી તો  માજને  ીધે રસ્તે ચિાવવા શ દ્ધ  માજધમાનો માગા 
છોડી ઈશ્વરભર્ની ર્ોજના કરી. ચોરને, િૂુંટારાને અને અનીલતન ે
માગે જતાને ઈશ્વરભર્ દેખાડીને પાછા વાળવા પ્રર્ત્ન કરવા માુંડ્યા. 
ઈશ્વરને ગજવામાું ઘાિી િૂુંટનારા ધનવાનો પોતાના નોકરોને 
પ્રામાલણક બનાવવા ઈશ્વરભર્ દેખાડ ેછ ેએ તો આપણી  ામે બનત ું 
રોજ જોઈએ છીએ. લિસ્તી પ્રજાઓ પોતે ધમાભીરુ અને ઈશ્વરભીરુ 
હવાનો દાવો કરે છ,ે પણ ધમાને અને ઈશ્વરને પગ તળે પીિીને 
બીજી પ્રજાઓ ઉપર રાજ્ર્ િા સ્થાપે છ.ે તમેનાું હીર ચૂ ી િે છ,ે 
તેમનાું જીવન વેડફી નાખે છ,ે નષ્ટ કરી નાખે છ.ે ધમાગ રુઓએ 
સ્વાથાહેત એ રાજામાું ઈશ્વરનો અુંશ આરોપર્ો. પછી તો રાજપ રુષોએ 
અને ધમાગ રુઓએ પરસ્પર  હાર્ક મુંડળ બાુંધીને પ્રજાને 
ધમાનશામાું નાખી, તેને પાર્માિ કરી નાખી. આકદમાનવના ભર્ન ું 
મૂળ પ્રકૃલતમાું હત ું,   ધરેિા ધમામૂન્ચ્છાત માનવીના ભર્ન ું મૂળ ત્ર્ારે 
ઈશ્વર છ.ે  

એ ભર્માુંથી ઊગરવાને ગ રુએ ભર્ભીરુ માનવીને પ્રાથાનાની 
ર્ોજના કરી આપી. મન્ન્દરોમાું લનરાકાર પ્રભ ની કે ભવ્ર્ મૂલતાઓ 
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 ામે  ાકાર પ્રભ ની પ્રાથાનાથી ભર્ ટળી જશે એમ શીખવ્ર્ ું. બાળક 
િીંગિીએ રમે એમ િોકે દેવમૂલતાને રમાડવા માુંડી. પ્રકૃલતનાું   ુંદર 
પ ષ્પન ું જીવન વણ ાડીને તેમને તોડી આણ્ર્ાું. તેમના હાર બનાવીને 
પથ્થરની મૂલતાને ગળે ચિાવવા માુંડ્યા. પોતાનો ભર્ લનવારવા તેન ે
 ાષ્ટાુંગ નમસ્કાર કરવા માુંડ્યા, તેની પ્રાથાના કરવા માુંડી. અરે, 
આજ ે બાળકોને ભણવાની ચોપડીઓમાું પણ પ્રભ પ્રાથાના છાપી 
નાખી છ,ે પાઠ શરૂ કરતા પહેિાું તેમની પા ે પ્રાથાના ગવરાવાર્ છ!ે  

બેશક પ્રાથાનાથી બે ઘડી આશ્વા ન મળત ું પણ હશે, પણ એ 
પ્રાથાના લનષ્ફળ જતાું એ આશ્વા ન ટળીને બેવડી લનરાશા થાર્ છ.ે 
ખરે જ,  

यो ध्रुिाशण पररत्सयज्य अध्रुिं पररषेिते । 

ध्रुिाशण तस्य नश्यस्न्त अध्रुिं नष्टमेि च ॥ 

“ ત્ર્ને તજી જ ેમાનવી અ ત્ર્ને  ેવે છ,ે તને ું  ત્ર્ માર્ ું જાર્ 
છ,ે અ ત્ર્ તો ક્ર્ારન ુંર્ માર્ ું ગર્ ું છ.ે” 

મહમદ ગઝનવીએ  ોમનાથના મન્ન્દર ઉપર ચિાઈ કરી, ત્ર્ારે 
બ્રાહ્મણો હાથ જોડીને  ોમનાથની પ્રાથાના કરવા બેશી ગર્ા. 
 ોમનાથ બ્રાહ્મણોન ું તો શ ું, પોતાન ુંર્ રક્ષણ ન કરી શક્ર્ા; મહમદે 
આવીને લશવલિુંગ ઉપર પ્રહાર કરવા માુંડ્યો, ત્ર્ારે બ્રાહ્મણોએ 
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 ોમનાથને છોડી મહમદની પ્રાથાના કરવા માુંડી. મહમદે તો 
 ોમનાથના તોડીને ટ કડા કરી નાખર્ા. અને છતાુંર્ િોક  મજ્ર્ા 
નકહ કે ભર્ ટાળવાના ર્ોગ્ર્ ઉપાર્ ઈશ્વરપ્રાથાના નકહ, પણ બીજા 
જ હતા. ઈશ્વર હોર્ તોર્ પ્રાથાનામાું માગ્ર્ ું કૃપા કરીને એ કેવી રીતે 

આપી શકે? સ્વાભાલવક લનર્મ લવરુદ્ધ એ શ ું કરી શકે? मूकને એ 

िाचाल કરી શકે? पंगुને એ वगरर ઓળુંગાવી શકે? પવાત પા ે એ 

ઈંડાું મ કાવી શકે? 
ગર્ા લવરહપ્ર ુંગે લવરહમાું ઉતરેિી  ૌ પ્રજાઓએ પોતાના 

લવજર્ માટ ેઅનેક ઈશ્વરપ્રાથાનાઓ કરેિી. પણ જનેી પા ે વધારે 
લવરહ ામરી હતી તેનો જ લવજર્ થર્ેિો, ઈશ્વરપ્રાથાનાથી કુંઈ જ 
વળેિ ું નકહ. છતાું હજીર્ે િોકને ઈશ્વરપ્રાથાનામાું શ્રદ્ધા અચળ રહી 
છ.ે આ અન્ધશ્રદ્ધા–જડતા નકહ તો બીજ ું શ ું?  

રાજપ રુષો કહે છ ેકે “કહન્દે સ્વરાજ્ર્ને માટ ેજ ેઅરજીઓ કરી 
તેના કાગળોનો હાર કર્ો હોર્ તો એ ટીપણું િુંડન   ધી પહોંચે; 
અને છતાું કહન્દની ગ િામગીરી ટળી નકહ. માટ ેહવે તો ગ િામગીરી 
ટાળવા ને સ્વરાજ્ર્ િેવા માટ ેએ અરજાઅરજી એક કોરે મૂકી  ાચા 
ઉપાર્ િેવા.” આખરે એની શ્રદ્ધાજડતા ટળી. કહન્દ  હજારો વષાથી 
ઈશ્વરની પ્રાથાના કરે છ,ે અને છતાુંર્ે  વે લવષર્ોમાું એ જગતનો 
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દા  થઈ પડ્યો છ.ે ત્ર્ારે એ એમ કર્ારે કહેતો થશે કે “મારા પ્રભ , 
મારી મ ન્ક્તને માટ ેતારી જ ેપ્રાથાનાઓ કરી તેનો તાર એટિો િાુંબો 
થાર્ કે ત ું હોર્ તો તારા ધામનીરે્ પાર પહોંચે, અને છતાુંર્ મારુું  
દા ત્વ ટળ્ય ું નકહ, મારી હીનતા ટળી નકહ; ત્ર્ારે હવે તો એ 
દા ત્વ, એ હીનતા ટાળવા ને મ કકત મેળવવા એ પ્રાથાનાએ 
અરજાઅરજી એક કોરે મૂકી  ાચા ઉપાર્ િઈશ. ખશી જા વચ્ચેથી 
ત ું!” ખરે, કહન્દ  એમ ક્ર્ારે કહેતો થશે! હજી તો ઈશ્વરપ્રાથાનામાુંથી 
એની શ્રદ્ધા જરાર્ ચ કી નથી, એટિો બધો એને શ્રદ્ધાધમે જડ 
બનાવી મૂક્ર્ો છ!ે અને હજી તો કેટિાર્ િેખકો અને વક્તાઓ 
પોતાના િેખને કે ભાષણને અન્તે એ ઈશ્વરની પ્રાથાના કર્ે જાર્ છ.ે 
લનબાળન ું બળ પ્રાથાના છ!ે આમ બધી પ્રાથાનાન ું અને 
અરજાઅરજીઓન ું મૂળ ઈશ્વર છ.ે 

જમે ભર્માુંથી રક્ષણ પામવાને તેમ જ ઇષ્ટ વસ્ત ને પ્રાપ્ત 
કરવાને પણ પછી તો માણ  ઈશ્વરપ્રાથાના કરતાું શીખર્ો. પ ત્ર કે 
ધન પામવાને પણ ઈશ્વરપ્રાથાના કરવા િાગ્ર્ો.  

પણ શ્રદ્ધા કેટિીક વાર એવી જડ હોર્ છ ે કે ભર્ ટળતાું કે 
પદાથા પ્રાપ્ત થતાું માનવી પોતાના એ ઈશ્વરને  મૂળો ભૂિી જાર્ છ.ે 
ઈશ્વરને છતેરનાર પણ પડ્યા છ ે: “ધનપલત શેઠને દીકરો નહોતો. 
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તેણે ઈશ્વરની પ્રાથાના કરીને માનતા માની કે “હે ભગવાન, મને ત ું 
દીકરો આપીશ તો એ પાુંચ વષાનો થર્ે તને હીરાનો હાર 
ચિાવીશ.” રાક્ષ ોના તપથી ભોળવાઈને ઈશ્વર તેમને વરદાન આપે; 
પછી રાક્ષ ો જ્ર્ારે એ વરદાનને બળે દેવોને પીડ ેત્ર્ારે એ પસ્તાર્ 
ને એમને મારવા અવતાર િે, એવો કહન્દ ઓનો ઈશ્વર ભેળો છ!ે 
ભોળે ઈશ્વરે ધનપલતને દીકરો આપર્ો. દીકરાન ું નામ ઉસ્તાદ શેઠ ે
‘હીરો’ પાડ્ય ું. હીરો પાુંચ વષાનો થર્ો, અને માનતા પૂરી કરવાનો 
કદવ  આવ્ર્ો. ધનપલત શેઠ ેહીરાને ગળે ફૂિનો હાર પહેરાવ્ર્ો ને 
વાજતે ગાજત ે તેને દેવમન્ન્દરે િઈ ગર્ા. દીકરાને દેવને પગે 
િગાડ્યો અને તેના ગળામાુંથી ફૂિનો હાર ઉતારી દેવને ચિાવ્ર્ો ને 
શેઠ બોલ્ર્ા : “દેવબાપલિર્ા, માનતા માનેિી તે પ્રમાણે આ 
‘હીરા’નો હાર તને ચિાવ ું છ ું, તે માની િેજ ે ને એન ું ભિ ું કરજ.ે” 
દીકરાન ું નામ હીરો પાડીને એનો હાર દેવને ચિાવી દીધો. દેવન ે
પણ છતેરનાર આવા ઉસ્તાદ પડ્યા છ!ે અને છતાુંર્ તમે કહો છ ેકે 
ઈશ્વરભર્ે િોક પાુંશરા ચાિે છ.ે  

પણ આવા ધનપલતઓ તરફના જમે જમે અન ભવ થતા ગર્ા, 
તેમ તેમ ગ રુઓ શ્રદ્ધાધમાના કકલ્લા મજબ ત કરતા ગર્ા. લશષ્ર્ોન ે
કબજ ેરાખવા માટ ેતેમણે પ ણ્ર્પાપની ભાવના ખડી કરી, તેનાું ફળ 
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ભોગવવા સ્વગાનરકની ર્ોજના કરી, સ્વગાનાું   ુંદર અને નરકનાું 
ભર્ુંકર વણાન િખર્ાું. આમ િોકને વશ રાખવા પ્રર્ત્ન કર્ાા.  

વળી ર્જ્ઞ–કહું ાર્જ્ઞ કરે્ સ્વગા મળે, ગુંગાસ્નાને ને તીથાર્ાત્રાએ 
પાપ ધોવાર્ ને નરક ટળે, એમ પણ બતાવ્ર્ ું. િખી માર્ ું કે  

अन्यषेिे कृतं पापं तीथाषेिे विनश्यतत । 

तीथाषेिे कृतं पापं िज्रलेपो भविष्यतत ।। 

“બીજ ે સ્થળે કરેિાું પાપ તીથાક્ષેત્રમાું નાશ પામે છ,ે પણ 
તીથાક્ષતે્રમાું કરેિાું પાપ વજ્ર જવેાું  જડ થાર્ છ.ે” આમ તીથાક્ષેત્રન ું 
માહાત્મ્ર્ વધાર્ ું તો ખરુું , પણ આજ ેતીથાક્ષેત્ર જ કેવાું પાપક્ષેત્ર થઈ 
પડ્યાું છ ેઅને એને પાપક્ષેત્ર બનાવી મૂકનાર એ ગ રુઓ ત્ર્ાું કેવી 
પાપ–િીિાઓ રમી રહ્યા છ ે એ તો આજ ે આપણે  ૌ જાણીએ 
છીએ. અને શ્રદ્ધાધમાનાું એ જ પકરણામ હોર્ ને! ત્ર્ારે  ાચી વાત 
તો એમ છ,ે કે પાપફળ ભોગવ્ર્ા લવના તો  

केऽवप षेिे कृतं पापं केऽवप षेिे न नश्यतत । 

सिाषेिे कृतं पापं िज्रलेपो भविष्यतत ।। 

આવા શ્રદ્ધાધમા લવરુદ્ધ પ્રાચીન કાળે બ દ્ધ, મહાવીર, બૃહસ્પલત, 
ચાવાાક વગેરે લનરીશ્વર લવચારકોએ પ્રચુંડ બુંડ ઉઠાવેિાું. પણ તરે્ 
કાળે કરીને શ્રદ્ધાધમાના પ્રચુંડ જડતાબળને િીધે લશલથિ થઈ પડિેાું.  
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અન ે પાછી આજ ે તે એથીરે્ ભ્રષ્ટ દશા થઈ પડી છ.ે 
કહન્દ ઓના મ ખર્ પ ણ્ર્ધામ તીથારાજ કાશીક્ષેત્ર લવષે તો એવી 
પ્રલ દ્ધ ઉન્ક્ત છ,ે કે  

रांड सांढ और सीढी सनं्यासी । 

इतने से बचो तो सेिो कासी ॥ 

આખા દેશની કુંઈ અનેક ભક્તાણીઓ અને લવધવાઓ શ ુંર્ 
પ ણ્ર્કમા કરવા કાશધામમાું આવી ભરાર્ છ.ે એમણ ેએ  મસ્ત 
નગરને વેશ્ર્ાવાડો કરી મૂક્ર્ ું છ.ે પલવત્ર ગાર્ોના  ેંકડો પલવત્ર 
પ ત્રો એ ધામમાું રખડતા ફરે છ,ે ભક્તજનોના િાડ થી રાતામાતા 
થઈ જનેે તેન ે મારતા ફરે છ.ે ગુંગાનદીનાું ઓવારાનાું અનકે 
પગલથર્ાું ચિવાું ઉતરવાું  હેિાું નથી. અન ે કહન્દ  ધમાનાું બાવન 
િાખ બાવામાુંના કેટિાર્ એ ધામમાું પડ્યા પાથર્ાા રહે છ.ે 
ભક્તજનોના મિીદા ઉડાવીને રાતામાતા થઈ અનેક અનાચાર 
આચરે છ.ે અનાચારન ેમાટ ેભક્તાણીઓને ન ે લવધવાઓનો ત્ર્ાું 
પાર નથી. માટ ે જ કોઈકે ઉપરની  ૂચના આપી દીધી છ ે કે 
વેશ્ર્ાઓ,  ાુંકિર્ા, ગુંગાનાું પગલથર્ાું અને બાવા, એટિાથી બચી 
શકો તો જ કાશીની જાત્રાએ જજો!  
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બુંગાળમાું નવિીપ (નકદર્ા) નૈર્ાલર્કોન ું મ ખર્ ધામ છ.ે 
ન્ર્ાર્શાસ્ત્રનો અભ્ર્ા  કરવાને એના જવે ું આખા ભારતવષામાું એક 
લવદ્યાપીઠ નથી. ભક્તરાજ ચૈતન્ર્દેવે પણ પોતાના ભન્ક્તમાગાને ત્ર્ાું 
જ ગાર્ો. એ ભન્ક્તધમે આજ ેનવિીપનો  વાનાશ કરી મૂક્ર્ો છ.ે 
થોડાું જ વષા ઉપર કિકિાના કેટિાક ધનાઢ્ય મારવાડીઓએ ત્ર્ાું 
‘ભજનાશ્રમ’ સ્થાપર્ો છ.ે આશ્રમને માટ ે લવશાળ મકાન બાુંધ્ર્ ું છ.ે 

મકાનની અુંદર ભીંતો ઉપર हर ेराम हर ेराम, राम राम हर ेराम । 

हर ेकृष्ण हर ेकृष्ण, कृष्ण कृष्ण हर ेकृष्ण ।। એ ભજન તૂ્રો ઠામ 

ઠામ િખી દીધાું છ.ે આશ્રમમાું વૈષ્ણવ નકહ, પણ વૈષ્ણવીઓ 
 વારના પાુંચથી નવ અને  ાુંજના છથી નવ વાગ્ર્ા   ધી ઉપરન ું 
ભજન ગાર્ા કરે છ.ે એક વૈષ્ણવી ગવરાવે છ,ે બીજી બધી ઝીિે છ.ે 
બધી એટિે કેટિી?  ું. ૧૯૭૮માું કદવાળી ઉપર શાન્ન્તલનકેતનના 
લવદ્યાથીમુંડળ  ાથે હ ું  ત્ર્ાું ગર્ો ત્ર્ારે  ાડા આઠ ોને   મારે ત્ર્ાું 
ભજન ગાતી. તેમને આશ્રમ તરફથી કાચ ું  ીધ ું, કપડાું ને ઘરન ું 
ભાડ ું મળે છ.ે ભજન થઈ રહ્યા પછી ભાડ ેરાખેિે પોતાને ઘેર જાર્, 
ખાર્ પીએ ને મજા ઉડાવે. શીળીનાું ચાઠાું   ુંદર મ ખને વરવ ું કરી 
મૂકે તેમ પચી  હજારની વ લતવાળા આખા નગરમાું જ દી જ દી 
જગાએ વશીને એ વૈષ્ણવીઓ આખા એ પ ણ્ર્ધામને અનાચારથી 
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નષ્ટભ્રષ્ટ કરી રહી છ.ે તેમને એક સ્થાને રાખી અભ્ર્ા  કરાવવાની 
ને રેં કટર્ો વગેરે કુંઈ ઉદ્યોગ શીખવવાની  ૂચના આશ્રમના 
પગારદાર વ્ર્વસ્થાપકોને નાન્સ્તકની  ૂચના િાગી. એ તો એમ જ 
માને છ ેકે “એ બાઈઓ શ ું કરે છ ેતે અમારે જોવાન ું નથી, અમારે 
તો પૈ ો ભજન કરાવવામાું વાપરવો ને એમ કહીને ધમા વહોરવો 
રહ્યો!”  

શ્રદ્ધાધમાના ગ રુઓએ પોતાની કલ્પનાધમામાું આમ જાળાું રચીને 
તેમાું લશષ્ર્ોને આુંતર્ાા ને તેના ઉપર ચોકી કરવા પોતે બેઠા. 
લશષ્ર્ોને પલતત કર્ાા ને એમ કરતાું કરતાું પોતે પણ પલતત થઈ 
ગર્ા. આજના ગ ું ાઈજી મહારાજો તરફ જ ઓ, તો એ શ્રદ્ધાધમાની 
 વા ભ્રષ્ટતા તમારી નજર  ામે તરી આવશે. ભાગવત અને બીજાું 
પ રાણમાું ભ્રષ્ટતાનો પાર નથી. તેમાું એક પણ ઋલષમ લનને 
 ાજો મો પલવત્ર રહેવા નથી દીધો. ગોલપકાવલ્લભ કૃષ્ણની િીિા 
ઊભી કરીને આજ ેમહારાજો એ િીિામાું જ રચ્ર્ાપચ્ર્ા રહ્યા છ.ે 
સ્ત્રીને તો એમણે પોતાની કામવા નાન ું ક્ષેત્ર જ બનાવી મૂક્ર્ ું છ.ે આ 
ગ રુઓના પતનન ું વણાન કરતાું પણ કમ્પ થાર્ છ!ે  

ગર્ા જમાનામાું વળી બ્રાહ્મ માજ ે ને આર્ા માજ ે એ 
શ્રદ્ધાધમાના ધમાગ રુઓ લવરુદ્ધ બુંડ ઉઠાવ્ર્ ું હત ું. ગ જરાતમાું એ 
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ગ રુઓ  ામેન ું વીર કલવ નમાદન ું બુંડ તો પ્રલ દ્ધ છ.ે એમણ ે
ગ  ાુંઈજી મહારાજને ઉદ્દશેીને મ મ્બઈમાું િખર્ ું કે  

આવ્ર્ો આવ્ર્ો રે   રતી િાિ મ મ્બઈ ઠગવાને; 
િાવ્ર્ો િાવ્ર્ો રે   રતી ચાિ મ મ્બઈ ઠગવાને. 

અને પછી એ મહારાજ મ મ્બઈ આવે તો એને મારીને મ મ્બઈ 
બહાર કાિવાની િોકને હાકિ કરી. ગ ું ાઈજી જ ેભ્રષ્ટાચાર વતાાવી 
રહ્યા હતા, તેની  ામે વીરનર કર નદા  મૂળજીએ પણ પોકાર 
ઉઠાવ્ર્ો. ન્સ્થલત એવી થઈ પડી કે પોતાની ફજતેી કર્ાા બદિ 
જદ િાિ મહારાજને કર નદા  ઉપર ફકરર્ાદ કરવી પડી. 
ન્ર્ાર્મન્ન્દરમાું મહારાજની ફજતેીના ફાળકા ઊડ્યા! આખો એ 
વૃિાુંત જણેે જાણવો હોર્ તે ‘મહારાજ િાઈબિ કે ' નામે પ સ્તક 
વાુંચે.  

અને હજીર્ે એ ગ ું ાઈજી મહારાજોને ભાન ક્ર્ાું આવ્ર્ ું છ!ે 
દામોદરિાિ મહારાજ ે હું ા નામે ગાનારીને ‘વહ જી મહારાજ’ 
કરીને રાખર્ાું છ.ે એ વસ્ત એ તો આખા વૈષ્ણવ  માજને હચમચાવી 

મૂક્ર્ો છ.ે ખરે જ આ મહારાજો श्रीमदाचाया (श्रीमद् + आचाया) 

રહ્યા નથી, એ તો श्री मदाचाया (मद + आचाया) બની ગર્ા છ!ે 
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આ ગ રુઓના પતનન ું વણાન લવસ્તારથી કરતાું તો આપણે 
શરમાવ ું પડ.ે આનો ઉપાર્ તો હવે ર્ વકોના હાથમાું છ.ે આ 
ગ રુગાદીઓ જ ઉખાડી નાખવી ઘટ!ે  

નારીજાલતને શ્રદ્ધાધમે પરાધીન બનાવેિી, તે  ામે પણ બૌદ્ધ 
ર્ ગમાું બુંડ ઉઠિે ું. તેને શન્ક્તન ું રૂપ આપી શાન્ક્તધમા ચિાવેિો. 
બૌદ્ધોએ સ્ત્રીજાલતને માતૃજાલતન ું ઊંચ ું પદ આપર્ ું, નારીશન્ક્ત, દ ગાા, 
ચણ્ડી, અુંબા મનાઈ; કુંઈક ઉન્નત પણ થઈ. પણ શન્ક્તધમાર્ કાળે 
કરીને લશલથિ થઈ પડ્યો. શ્રદ્ધાધમાન ું સ્વરૂપ પાછ ું તેણે ધારણ કર્ ું. 
એમાું લવકાર થર્ો ને એણે વામમાગા રહણ કર્ો. એ વામમાગાની 
ભ્રષ્ટતા તો અપરુંપાર છ.ે તે જોવી હોર્ તો કાકઠર્ાવાડના ચોળીપુંથ 
વગેરે ગ પ્ત ધમા મ્પ્રદાર્ોનો અભ્ર્ા  કરજો. ત ળ ીને લવષ્ણ  ાથે 
પરણાવવાની જડતા તો જાણે  મજ્ર્ા, પણ દલક્ષણમાું ક મળી 
ક માકરકાઓને દેવાપાણ કરવામાું આવે છ!ે એ ધમારૂકિ એ કેટિી 
ભ્રષ્ટતા પ્રવતાાવી મૂકી છ,ે લબચારી એ દેવદા ીઓનાું – મ રિીઓનાું 
જીવન કેવાું ભ્રષ્ટ કરી મ ક્ર્ાું છ,ે તેમને  ેવનાર આચાર્ોનાું અને 
ધનાઢ્યોનાું જીવનને કેવાું પલતત કરી મૂક્ર્ાું છ ેએ જાણીએ ત્ર્ારે તો 
ભર્ુંકર કમ્પ થર્ા લવના ન રહે. કહન્દ  ધમે લવધવાની પણ ઓછી 
અધોગલત કરી છ?ે પ રુષોને પાપે  પડાઈ પડતાું અન્તે તો એ 
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લબચારીઓને લનરૂપાર્ થઈ વેશ્ર્ાવૃલિ સ્વીકારવી પડ ે છ ે કે 
આત્મહત્ર્ા કરવી પડ ે છ.ે એક રાજાએ ગર્ા  ૂર્ારહણને પ્ર ુંગે 
પોતાની રાણી બ્રાહ્મણને દાનમાું આપી ને દશ હજાર રૂલપર્ે પાછી 
ખરીદી િીધી! 

આ બધાનો લવચાર કરીએ છીએ ત્ર્ારે િાગ્ર્ા લવના નથી રહેત ું 
કે કહન્દ  ધમામાુંથી દર્ાધમાનો તો  મૂળો િોપ થર્ો છ.ે એનો 
દર્ાધમા આવી ભરાર્ો છ ે કીડીર્ારામાું િોટ મૂકવામાું,  ડિેા 
દાણામાું પડિેા જ ુંત ને જીવાડવામાું, કબૂતરોને દાણા નાખવામાું, ખોડાું 
િોરને જીવાડવામાું, અને ગોરક્ષાને નામે મ  િમાન ભાઈઓ  ાથે 
િોહી ઉડાડવામાું!  

કહન્દ  ધમામાું નાના જ ુંત ની દર્ા ઊભરાર્ છ!ે મોટા જ ુંત ની–
માણ ની, ખા  કરીને સ્ત્રીની અને વળી લવધવાની–એને દર્ા નથી. 
િોકને ધમાને નામે ઠગી, તેમન ું ધન િૂુંટી ધમાાચાર્ો લવિા  ઉડાવ ે
છ;ે  માજમાું અજ્ઞાનથી અને રોગથી પીડાતા િોક માટ ે નથી 
લવદ્યાશાળા સ્થાપતા કે નથી દવાખાનાું સ્થાપતા. પોતે અજ્ઞાનમાું 
ડૂબ્ર્ા છ,ે પોતાના  ાધ ઓને અને લશષ્ર્ોને અજ્ઞાનમાું ડ બાડ ે છ.ે 
દ રાચારને િીધે કે અન્ર્ કારણે રોગ થતાું તેઓ લિસ્તીઓએ સ્થાપેિાું 
દવાખાનાની દવા પીએ છ,ે  ાધ ઓ તો એ દવાખાનામાું જઈ પડ ેછ.ે  
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એ દવાખાનામાું જઈ પડી લિસ્તી  ેવકોને હાથે દવા પીએ છ.ે 
અને એ લિસ્તીઓ કોણ? કહન્દ  ધમાની અસ્પૃશ્ર્તાને પાપે કહન્દ  
ધમામાુંથી  હાુંકી કાિિેા અુંત્ર્જ કહન્દ ઓ, જમેણે લિસ્તી ધમા 
સ્વીકારેિો ને જમેને લિસ્તી ધમે સ્પૃશ્ર્ બનાવેિા. આચાર્ો ને 
 ાધ ઓ એમને હાથે દવા પીતાું અભડાતા નથી, વટિાતા નથી–એમ 
કરે્ એમને પાપ િાગત ું નથી. પણ જ ેઅુંત્ર્જ હજીરે્ કહન્દ  રહ્યો છ ે
તેના હાથન ું પાણી કે દવા િેતાું તો શ ું, પણ તેનો સ્પશા કરતાુંર્ે ત ે
અભડાર્ છ.ે અને કહન્દ  ધમાન ું અસ્પૃશ્ર્તાન ું પાપ અસ્પૃશ્ર્ોમાુંર્ 
પેશી ગર્ ું છ,ે એટિ ું જ નકહ પણ કુંઈક અુંશે કહન્દના મ  િમાનોમાું 
ને લિસ્તીઓમાું પણ પેઠ ું છ.ે આ ભર્ુંકર પાપન ું પકરણામ આજ ે
 મસ્ત કહન્દ  માજ અને કુંઈક અુંશે કહન્દ  મસ્ત પણ ભોગવી 
રહ્યો છ.ે  

લિસ્તી ધમાની પણ એવી જ અવદશા છ.ે ઈશ  લિસ્તે ર્હૂદી 
ધમાના અનાચારો  ામ ે પ્રચુંડ બુંડ ઉઠાવ્ર્ ું; પણ તેમાું ઈશ્વરન ે
કાર્મ રાખર્ો ને પોતે તેનો એકમાત્ર પ ત્ર થઈ બેઠો! એ નવે ધમ ે
શ્રદ્ધાન–ેલવશ્વા ને–ખૂબ જ મહત્ત્વ આપર્ ું. આથી જ આપણા 
દેશમાું લિસ્તી ધમા સ્વીકારનારા લવશ્વા ી કહેવાર્ છ.ે ર્ રોપમાું 
આ નવો ધમા  પાટાબન્ધ પ્ર રી ગર્ો. પણ ત્ર્ાુંના મૂળ 
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અજ્ઞાનધમાને  મૂળો ધોઈ શક્ર્ો નકહ. એની મૂળ ભૂલમકા ઉપર આ 
નવે ધમે પોતાની ઈમારત ચણી. આથી ત્ર્ાુંના એ મૂળ ધમાનાું તત્ત્વો 
આ નવા ધમામાું આવ્ર્ાું ને એક નવો લમશ્ર લિસ્તી ધમા ઊભો થર્ો. 
પ્રાચીન રીકોએ શોધેિાું ઉન્નત ધમાતત્ત્વોને પણ એ નવે લિસ્તી ધમ ે
હાલન કરી. આપણે અહીં ગોવામાું પોચ્ર્ ાગીઝ િોકોએ દાખિ કરેિા 
લિસ્તી ધમાની પણ એ જ દશા થઈ છ.ે કહન્દ ઓના બ્રાહ્મણ વગેરે 
જાલતલવભાગ એમાું દાખિ થર્ા છ,ે બ્રાહ્મણ–લિસ્તી શ દ્ર–લિસ્તીને 
પોતાની કન્ર્ા ના દે! ર્ રોપોપન લિસ્તી ગ રુઓ કહુંદી લિસ્તી 
લશષ્ર્ોને નીચા માને છ,ે કહુંદી–લિસ્તીઓ કહન્દ –અસ્પૃશ્ર્ોને અડતા 
નથી! 

ર્ રોપના આ નવા ધમામાું ગ રુિીિા  પાટાબન્ધ દાખિ થઈ 
ગઈ, રોમન  ામ્રાજ્ર્ના પાટનગર રોમમાું એ ગ રુઓએ પોતાની 
ધમાગાદી જમાવી. એ ગ રુ પોપને નામે ઓળખાર્ છ.ે એ 
પોપગ રુઓએ પોતાના લશષ્ર્ોને માટ ે અનેક જાળ રચ્ર્ાું. મૂલતાઓ 
સ્થાપી, તેને માટ ે ભવ્ર્ મન્ન્દર પણ બાુંધ્ર્ાું. પ ણ્ર્પાપનાું ફળ 
ભોગવવા પ્રાચીન સ્વગાનરકને નવાું સ્વરૂપ આપર્ાું. પાપસ્વીકાર 
(Confession) કરીને દલક્ષણા આપનાર પાપીને જાડાન નદીનાું પલવત્ર 
જળથી પલવત્ર કરી મોક્ષ આપવા માુંડ્યા. મરનારને સ્વગામાું 
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  ખ ામરી મળે, એટિા માટ ેખૂબ પૈ ા િઈને ઈશ્વર ઉપર હૂુંડીઓ 
િખી આપવા માુંડી. એ હૂુંડીઓ મરનારની  ાથે કબરમાું દટાતી. 
આમ પલવત્ર મનાતા જાડાનજળથી પાપમ ન્ક્ત મળે, પૈ ા આપીને 
િખાવી િીધેિી હૂુંડીઓથી સ્વગામાું   ખ ામરી મળે, એટિે પાપ 
કરતાું કોણું પાછ ું વાળી જ એ? થોડા જ  મર્માું લિસ્તી ધમામાું 
પાપનો અનગાળ પ્રચાર થઈ ગર્ો. ઈશ એ પોતાના ધમામાું ઈશ્વરને 
સ્થાન આપર્ ું અને પોતે તેનો એકમાત્ર પ ત્ર થઈ બેઠો એનાું આ 
પકરણામ!  

પાપપ્રચાર િોકમાું જ નકહ, પણ િોકને  ુંસ્કારે 
 ાધ  મ્પ્રદાર્માું પણ થર્ો. એ ધમામાું  ાધ  અને  ાધ્વી એમ બન્ને 
 મ્પ્રદાર્ છ.ે બન્ને  મ્પ્રદાર્માું ખૂબ પાપપ્રચાર થર્ો. અહીં તો તેન ું 
એક જ ઉદાહરણ આપીને એ પ્રકટ કરીશ ું. જાહેર  ભાઓમાું પણ 
એ  ાધ ઓ પોતાની વેશ્ર્ાઓને  ાથે િઈને જતા. અનાચારને માટ ે
જ વાન ર ોઇર્ણો રાખતા. તોફાન ખૂબ વધી ગર્ ું અને િોકાપવાદ 
અ હ્ન થઈ પડ્યો, ત્ર્ારે પોપ મહારાજ ેઆજ્ઞાપત્ર કાઢ્ય ું કે કોઈ 
 ાધ એ ‘ચાળી  વષાથી નાની’ ર ોઇર્ણ રાખવી નકહ. આજ્ઞાપત્રને 
માન આપર્ા લવના તો છૂટકો નકહ, એટિ ે ઉસ્તાદ  ાધ ઓએ 
બાવી  બાવી  વષાની બે ર ોઇર્ણો રાખી અને એ બે મળીને 
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ચૂુંવાળી  વષાની એટિે ‘ચાળી  વષાથી નાની’ નકહ એવી એક 
ર ોઇર્ણ બનાવી દીધી! એકને બદિે બે ર ોઇર્ણ રખાઈ ને વળી 
કાર્દાને માન પણ અપાર્ ું! અિાર વષાના વરને બદિે નવ નવ 
વષાના બે વર શોધી િાવનાર ગોરના જવેી આ વાત! આપણે અહીં 
તો આ કહેવત છ,ે   ધરેિા ર્ રોપના લિસ્તી ધમામાું તો એક કાળે 
આ વસ્ત ન્સ્થલત હતી. 

ર્ રોપમાું લિસ્તી ધમા જામ્ર્ો, તે પહેિાું ત્ર્ાું લવજ્ઞાનનો પ્રકાશ 
કુંઈક  ારી રીતે થવા િાગ્ર્ો હતો. પણ આ નવે ધમે તો લવજ્ઞાન 
ઉપર પણ પોતાન ું બળ દાખવીને તેના ઉપર અુંક શ મૂક્ર્ો. 
લવજ્ઞાનશાસે્ત્ર કહ્ય ું કે “ ૂર્ા પૃથ્વીની આ પા  ફરે છ,ે એવ ું િોકો જ ે
માને છ ેએ વાત ખોટી છ;ે ખરી વાત તો એમ છ ેકે પૃથ્વી  ૂર્ાની 
આ પા  ફરે છ.ે” આ  ાુંભળીને પોપે આજ્ઞાપત્ર પ્રલ દ્ધ કર્ ું, કે 
“એ વાત ખોટી જ છ,ે  ૂર્ા જ પૃથ્વીની આ પા  ફરે છ.ે પણ 
છતાુંર્ે એ પુંકડતોની વાત  ાચી જ હોર્ તો લિસ્તી ધમાની રક્ષા 
કરવા પ્રભ એ મૂકેિો હ ું  પોપ, પૃથ્વીને અને  ૂર્ાને આજ લમલતએ 
આજ્ઞા કરુું  છ ું કે પૃથ્વીએ થમ્ભી જઈને ન્સ્થર રહેવ ું અને  ૂર્ ે
પૃથ્વીની  પા  ફરવા માુંડવ ું.” ત્ર્ાર પછી ઘણા કાળ   ધી કોઈ 
લવજ્ઞાનશાસ્ત્રી પૃથ્વીને  ૂર્ાની આ પા  ફેરવવાન ું  ાહ  કરી 
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શકેિો નકહ. લવજ્ઞાનશાસે્ત્ર કહ્ય ું કે ‘ ૂર્ા ઉપર ધાબાું છ.ે’ આ 
 ાુંભળીને બાઇબિપુંકડત પોપે પ્રચુંડ નાદે પ્રલ દ્ધ કર્ ું, કે “દશ દશ 
વાર હ ું  બાઇબિ જોઈ વળ્યો. પણ  ૂર્ા ઉપર ધાબાું હોવાન ું તેમાું 
કોઈ સ્થળે િખર્ ું નથી. તેથી ગમે તો તે લવજ્ઞાનશાસ્ત્રીના દૂરબીનમાું 
ધાબાું હશ,ે અને તેમ નકહ તો તેની આુંખમાું ધાબાું હશે; બાકી  ૂર્ા 
ઉપર તો ધાબાું નથી જ નથી.” અને ત્ર્ાર પછી ઘણા કાળ   ધી, 
એ શ્રદ્ધાધમાનો રૂઆબ નબળો પડ્યો ત્ર્ાું   ધી, કોઈ લવજ્ઞાનશાસ્ત્રી 
પોતાના દૂરબીનનો કાચ બાઇબિ ઉપરથી ખ ેડીને આકાશ તરફ 
ધરવાન ું  ાહ  કરી શકેિો નકહ. આમ લિસ્તી ધમે લવજ્ઞાનશાસ્ત્રને 
પણ ઘડીક વાર તો થમ્ભાવી મૂકેિ ું!  

પોપની આજ્ઞા લવરુદ્ધ જ ેજાર્ તેનો ધમાથી બકહષ્કાર થતો. પછી 
તેને કોઈ ધમાલક્રર્ા કરાવી શકાત ું નકહ, એ મરતો ત્ર્ારે પણ તેને 
સ્મશાને િઈ જવા કેઈ આવત ું નકહ. આથી પોપ લવરુદ્ધ થતાું િોક 
ડરતા. પણ છતાુંર્ કોઈ કોઈ  ત્ર્વાદી િોક પોપની લવરુદ્ધ થતા 
અને ધમાબકહષ્કારનો દુંડ   ખે  હન કરી િેતા.  ોળમાું  ૈકામાું 
જમાનીના પ્રચણ્ડ લવચારક અને ધમાગ રુ લ્ર્ થરે (Martin Luther) 
લિસ્તી ધમાના અનાચાર અને પોપના જોહ કમી અમિ  ામે પોકાર 
ઉઠાવ્ર્ો. તરત જ પોપે તેના એ ધમાદ્રોહને જવાબ આપવા તેને રોમ 
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બેિાવ્ર્ો. લ્ર્ થરને તેના લમત્રોએ રોમ જતાું વાર્ો, ત્ર્ારે એણ ે
શૌર્ાભર્ાા શબ્દથી ઉિર વાળ્યો, કે “એ રોમનગરીનાું બધાું ઘર 
ઉપર જટેિાું નલળર્ાું છ,ે એટિા ત્ર્ાું  ેતાન હશે, તોર્ હ ું  જઈશ ને 
પોપને જવાબ દઈશ.” લ્ર્ થર તરત જ રોમ ગર્ો, પોપે તેને 
ધમકાવ્ર્ો. એ લનરુંજન વીરપ રુષ પોપની ધમકીથી ના જ અુંજાર્ો, 
તેને તાબે ના જ થર્ો. પોપે હારીને તેનો ધમાબકહષ્કાર કર્ો. પોપે 
ધમાબકહષ્કારની ઉગામેિી તિવારથી વીર લ્ર્ થર ઉપર કાથાની 
દોરડી જટેિી પણ અ ર ના થઈ! એ પાછો જમાની આવ્ર્ો અને 
િોકને બાઇબિના  ાચા અથા જણાવીને, પોપના રોમન ધમા લવરુદ્ધ 
એણે પ્રૉટસે્ટુંટ (બુંડ) ધમાનો પ્રચાર કર્ો. આખા ર્ રોપ ઉપર ચાિત ું 
રોમન ધમાન ું પકરબળ િીિ ું પડી ગર્ ું ને િોક પ્રૉટસે્ટુંટ ધમાનો 
સ્વીકાર કરવા િાગ્ર્ા. આજ ે ર્ રોપમાું પ્રૉટસે્ટુંટ ધમાન ું પણ ઓછ ું 
પકરબળ નથી. ઇંગ્િેંડ જવેા દેશોએ તો પ્રૉટસે્ટુંટ ધમાને પોતાના 
દેશધમા તરીકે સ્વીકાર્ો છ.ે 

લિસ્તી ધમાને લ્ર્ થરે કુંઈક શ લદ્ધ આપી, પોપના કરતાું 
બાઇબિને વધારે મહત્ત્વ આપર્ ું, અને છતાુંરે્ કાળ જતે એ પ્રૉટસે્ટુંટ 
ધમામાું પાછો લવકા  થર્ો.  વે  મ્પ્રદાર્ો અને  ુંસ્થાઓ ગમે તેવી 
ઊંચી પ્રેરણાએ જન્મ પામી હોર્, પણ કાળ જતે એ  ૌ  મ્પ્રદાર્ો 

http://govindmaru.com/


ઈશ્વરનો ઇન્કાર                        http://govindmaru.com/                        247 

અને  ુંસ્થાઓ વૃદ્ધ, લનજીાવ અને જડ બની જાર્ છ.ે આ પ્રૉટસે્ટુંટ 
લિસ્તી ધમાની પણ કાળ જતે એ જ દશા થઈ પડી. 

ક્રાઇસ્ટ ે તો પોતાન ું પ્રવચન જ્ર્ કડર્ાની િોકભાષામાું કરેિ ું, 
પણ તે અન ે આખો નવો કરાર પાછળથી રીક ભાષામાું 
િખારે્િો. લ્ર્ થરે એન ું જમાન ભાષામાું ભાષાન્તર કરેિ ું. ક્રાઇસ્ટના 
પ્રવચનના એ જમાન ભાષાન્તરમાું િખર્ ું છ ેકે, “જ ેકોઈ પોતાના 
ભાઈ ઉપર ક્રોધ કરે છ,ે તે અપરાધી ઠરવાના જોખમમાું આવશે” 
(મેથ્ર્  ૫ : ૨૨)માું અુંરેજી ભાષામાું ભાષાન્તર થર્ ું, ત્ર્ારે રોમન 
કૅથલિક  મ્પ્રદાર્ે પણ એ જ શબ્દો રાખર્ા; પણ પ્રૉટસે્ટુંટ 
 મ્પ્રદાર્ે એ ભાષાન્તર આમ કર્ ું : “જ ેકોઈ પોતાના ભાઈ ઉપર 
લવનાકારણ ક્રોધ કરે છ,ે તે અપરાધી ઠરવાના જોખમમાું આવશે.” 
આમ એક ‘લવનાકારણ’ શબ્દ ઉમેરી દઈને ક્રાઇસ્ટના એ   ુંદર 
પ્રવચનનો બધોર્ ધમાભાવ ધૂળમાું મેળવ્ર્ો! કારણ કે જગતમાું 
‘લવનાકારણ’ તો કોઈર્ ે ક્રોધ કરત ું નથી. ક્રાઇસ્ટનો ઉપદેશ તો 
એમ હતો કે કારણ મળે તોર્ ક્રોધ કરવો નકહ.  વે ધમારુંથોમાું 
એકાદ પ્રલક્ષપ્ત શબ્દથી કે શ્લોકથી ધમાભાવ કેવો ઊંધો વળી 
જાર્ છ,ે એ આ એક જ ઉદાહરણથી સ્પષ્ટ રીતે માિૂમ પડશે. 
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કાઇસ્ટ ે ઉપદેશ આપેિો, કે “કશાર્  ોગન ન ખા... પણ જ ે
કહેવાન ું હોર્ તે ‘હા’ન ું ‘હા’ અને ‘ના’ન ું ‘ના’ કહે” (મેથ્ર્  ૫ : ૩૪–
૩૭). પણ એ જ લિસ્તીઓએ સ્થાપેિાું ન્ર્ાર્મન્ન્દરોમાું 
લિસ્તીઓને એ જ બાઇબિ ઉપર અને બીજાઓને પોતાના ધમારુંથ 
ઉપર હાથ મૂકીને અથવા ‘ઈશ્વરને માથે રાખીને’  ાચ ું બોિવાના 
 ોગન ખાવાનો કાર્દો છ.ે એમાું એવી પણ કિમ છ ે કે એવા 
 ોગન ન ખાનારને કેદખાનાની  જા કરવી. પણ ઇંગ્િેંડમાું 
વીરપ રુષ બે્રડિોએ જણાવી દીધ ું કે કોઈ પણ જાતના  ોગન ખાવા 
એ જનેા ધમા લવરુદ્ધ હોર્, તણેે  ાચ ું બોિવાની માત્ર પ્રલતજ્ઞા કરવી. 
આજ ેપણ એ બન્ને કાર્દા મોજ દ છ.ે  

ક્રાઇસ્ટ ેઉપદેશ આપેિો કે, “જ્ર્ારે ત ું દાનધમા કરે, ત્ર્ારે જમે 
િોંગીઓ  ભાસ્થાનોમાું તથા રસ્તાઓમાું માણ ોથી વખાણ 
પામવાને કરે છ,ે તેમ ત ું પોતાની આગળ રણલશુંગડ ું ન વગાડ; હ ું  
ખલચત જ કહ ું છ ું કે તઓે પોતાન ું ફળ પામે છ.ે પણ જ્ર્ારે ત ું 
દાનધમા કરે, ત્ર્ારે તારો જમણો હાથ જ ેદાનધમા કરે તે તારો ડાબો 
હાથ ન જાણે, એટિા માટ ેકે તારાું દાનધમા ગ પ્ત રહે, અને ગ પ્તમાું 
જોનાર તારો પ્રભ લપતા પોતે તનેો બદિો પ્રકટમાું આપશે” (મેથ્ર્  ૬ : 
૨–૪). પણ આજ ે તો છાપાું નામ પ્રકટ થવાને હેત એ ઘણાુંખરાું 
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ધમાદાન થાર્ છ.ે આપણામાું પણ પૂવે ધનાઢ્યો જ ે કૂવા ને વાવ, 
દેવળો ને ધમાશાળા બુંધાવતા, તેમાુંના કોઈ ઉપર ભાગ્ર્ે જ 
બુંધાવનારન ું નામ િખાર્ ું હશે, અને આજ ે તો મકાન ઉપર 
પથ્થરની તખતીઓમાું દાતાન ું નામ ન શોભવાન ું હોર્ તો ભાગ્રે્ 
જ કોઈ ધમાદાન આપે. ઘણાું ધમાસ્થાનોની ભીંતો આજ ે એવી 
તખતીઓથી વરવી કરી મકૂી છ!ે દાન ઉઘરાવનાર પણ એમ 
કરવાનાું વચન આપીને દાતાને િિચાવે છ.ે ધમાદાનનો ગ પ્તધમા 
આમ ઉડી ગર્ો છ ેને પ્રકટધમા  બની રહ્યો છ.ે આમ જગતની 
 વે પ્રજાઓન ું પતન થર્ ું છ.ે  

કાઇસ્ટ ેઉપદેશ આપેિો કે, “અને જર્ારે ત ું પ્રાથાના કરે, ત્ર્ારે 
િોંગીઓના જવેો ના થા. કેમ કે િોક તેમને જ એ એટિા માટ ેતેઓ 
 ભાસ્થાનોમાું અને રસ્તાઓનાું નાકાું ઉપર ઉભા રહીને પ્રાથાના 
કરવા ઇચ્છ ેછ.ે હ ું  ખલચત જ કહ ું  છ ું કે તેઓ પોતાન ું ફળ પામે છ.ે 
પણ જ્ર્ારે ત ું પ્રાથાના કરે, ત્ર્ારે ઓરડીમાું બે  ને તેન ું બારણું બન્ધ 
કરીને ગ પ્ત રીતે તારા લપતાની પ્રાથાના કર, અને ગ પ્તમાું જોનાર 
તારો પ્રભ લપતા પોતે તેનો બદિો પ્રકટમાું આપશે” (મેથ્ર્  ૬ : ૫–૬). 
પણ આજ ે તો એ ઉપદેશને નેવે મૂકીને લિસ્તીઓ દવેળોમાું 
 ામ દાલર્ક પ્રાથાના કરે છ,ે   ુંદર લપર્ાના ઉપર  ૌ  ાથે મળીને 
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પ્રાથાના ગાર્ છ.ે ગ પ્તમાું  ુંધ્ર્ાપ્રાથાના કરનાર કહન્દ ઓ પણ તેમન ું 
અન કરણ કરીને મન્ન્દરોમાું ને આશ્રમોમાું એવી રીતે  ામ દાલર્ક 
પ્રાથાના કરતાું શીખર્ા છ ે અને જ ે બાળકો પ્રાથાનાના એક પણ 
શબ્દનો અથા  મજી કે તેનો ભાવ હૃદર્માું ઉતારી શકે નકહ, એવાું 
બાળકો પા ે આપણી અનેક શાળાના લશક્ષકો તેમને ધમાલશક્ષણ 
આપવાને ભૂિભર્ે હેત એ વગા ચાિતા પહેિાું પ્રાથાના કરાવે છ.ે 
એવી રીતે ક મળાું બાળકનાું ચુંચળ હૃદર્ને જડ બનાવી મૂકે છ.ે 
પ્રાથાના મૂળે તો અનથાક છ ેજ, તેમાું વળી શ્રદ્ધાજડ માનવીએ તેન ે
અન્તમ ાખને બદિે બકહમ ાખ કરીને જડતાન ું  ાધન બનાવ્ર્ ું. 

શ્રદ્ધાજડ લિસ્તી ધમે માતૃજાલતની પણ ઓછી અવદશા નથી 
કરી. ર્હ દીપ રાણના (જૂના બાઇબિના) પ્રથમ ખુંડમાું – 
ઉત્પલિખુંડમાું િખર્ ું છ ે કે, “દેવે આદમને ભરઉંઘમાું નાખર્ો; ને તે 
ઊંઘી ગર્ા પછી તેણે તેની એક પાું ળી કાિી િેઈને તેને સ્થાન ે
માું  ભર્ ું. અને જ ેપાું ળી પ રુષમાુંથી િીધી હતી. તેની એક સ્ત્રી 
બનાવી ને તે પ રુષની પા ે િાવ્ર્ો” (૨:૨૧–૨૨). પ રુષમાુંથી 
 જાારે્િી સ્ત્રીને ર્હૂદી શ્રદ્ધાભક્ત પ રુષે પોતાને આધીન માની. 
ર્હ દીઓની એ શ્રદ્ધાજડતા પકરણામે લિસ્તીઓમાું પણ ઊતરી. 
પૉિે કોકરું લથર્નોને બે પત્રો િખેિા, તે બાઇબિના લિસ્તીપ રાણનો 
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(નવા કરારનો) ભાગ મનાર્ છ.ે તેમાુંના પહેિા પત્રમાું િખર્ ું છ ે કે 
“જો કોઈ સ્ત્રી ઘૂમટો ના રાખે તો તેના વાળ કાતરી નાખવા; પણ 
વાળ કાતરવાથી કે માથ ું મ ુંડાવાથી સ્ત્રીને િાજ િાગતી હોર્ તો માથ ે
કુંઈ ઓિ.ે પ રુષને માથ ું િાુંકવ ું ઘટત ું નથી, તે તો દેવની પ્રલતમા તથા 
મકહમા છ;ે પણ સ્ત્રી પ રુષનો મકહમા છ,ે કારણ કે પ રૂષ સ્ત્રીથી થર્ો 
નથી, પણ સ્ત્રી પ રુષથી થઈ છ”ે (૧૧:૬–૮). આમ એ ધમે સ્ત્રીને 
પ રુષના અલધકારમાું પરાધીન બનાવી. એ જ શ્રદ્ધાજડતાને બળે, 
પોતાને કહન્દ ઓથી વધારે  ુંસ્કારી મનાવતા  ાહેબ િોક 
 ભાસ્થાનમાું કે કોઈને ઘેર જાર્ તો ટોપી ઉતારે, મડમ િોકથી ના 
ઉતારાર્! આજ ે ર્ રોપમાું નારી માજ ે પોતાની એ પરાધીનતા 
તોડવા માટ ેનર માજ  ામે માથ ું ઊંચકર્ ું છ.ે  

વળી એ જ પત્રમાું િખર્ ું છ ેકે “પ રુષ સ્ત્રીને માટ ેનકહ, પણ સ્ત્રી 
પ રુષને માટ ે જાાઈ છ”ે (૧૧:૯). આમ સ્ત્રીને પ રુષની કામવા ના 
તૃપ્ત કરવાની પૂતળી પણ બનાવી મૂકી!  

આમ એ ધમામાું લવકા  થર્ા છતાું લવચારસ્વાતન્્ર્ ઉપર 
મદાર બાુંધનાર ર્ રોલપર્ન એ શ્રદ્ધાજડતાને હજી નથી છોડી શક્ર્ો, 
હજી વુંશપરમ્પરાથી ચાિતી આવેિી એ ધમાની શ્રદ્ધાજડતાઓન ે
વળગી રહ્યો છ.ે પ્રૉટસે્ટુંટ ધમાને  ારો માનીને ઈંગ્િેંડ ેએને પોતાના 

http://govindmaru.com/


ઈશ્વરનો ઇન્કાર                        http://govindmaru.com/                        252 

રાજધમા અને દેશધમા તરીકે સ્વીકાર્ો. પકરણામે ત્ર્ાુંના રાજાએ 
પ્રૉટસે્ટુંટ ધમા જ પાળવો પડ.ે ઈંગ્િેંડના રાજક મારને રોમન કૅથોલિક 
ધમામાું શ્રદ્ધા હોર્, છતાુંરે્ રાજપાટ ેબે તી વખતે એણે પ્રૉટસે્ટુંટ થવ ું 
જ પડ.ે શીરા માટ ેશ્રાવક થવ ું જ પડ!ે આથી કૅથલિક પ્રજાનાું મન 
બહ  ના દ ભાર્, એ માટ ેરાજક મારે ગાદીએ બે તી વખતે િેવાની 
પ્રલતજ્ઞાના શબ્દોમાું થોડો ફેરફાર કરવામાું આવ્ર્ો, એટિામાું તો 
શ્રદ્ધાજડ પ્રૉટસે્ટુંટ િોકોએ કેટિોર્ કોિાહિ મચાવી મૂકેિો! 

આમ લિસ્તી ધમાન ું પતન થર્ ું છ.ે જ ે ધમા ઈશ્વરને માને, 
ક્રાઇસ્ટને તેનો એકમાત્ર પ ત્ર માને, ઈશ્વરની પેઠ ે તેનો જન્મ પણ 
જનક લવના થર્ેિો માને, એવા સ્વભાવધમાથી લવરુદ્ધ–શ્રદ્ધાજડતાના 
પાર્ા ઉપર રચાર્ેિા ધમાની બીજી કઈ ગલત હોર્!  

જમે જમે ધાલમાક  મ્પ્રદાર્ો વધ્ર્ા, તેમ તેમ એ  મ્પ્રદાર્ોના 
અન ર્ાર્ીઓની મમતા વધી : “અમારો જ ધમા  ત્ર્, બીજાનો 
લમથ્ર્ા છ.ે અમારા ધમારુંથમાું જ ેછ ેતે જ  વા  ત્ર્ છ,ે  વા  ત્ર્ 
તેમાું જ છ.ે બીજા ધમારુંથોમાું જ ેછ ેતે  વા  ત્ર્ નથી,  વા  ત્ર્ 
તેમાું નથી. તેમાું જ ે ત્ર્ છ ેત ેતો અમારા ધમારુંથમાું છ ેજ, એટિ ે
તે રુંથો લનરથાક છ.ે તે રુંથોમાું જ ેઅ ત્ર્ છ ેતે તો અનથાક જ છ.ે 
એટિે અમારો ધમારુંથ જ  ત્ર્ ધમારુંથ છ,ે માટ ેરાહ્ય છ.ે બીજા 
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 ૌ ત્ર્ાજ્ર્ છ.ે” આમ કહી કહન્દ ઓએ પોતાના ધમારુંથને ન 
માનનારને નાન્સ્તક કહ્યા ને તેમનો બકહષ્કાર કર્ો.                 

स साधुशभबावहष्कायो नास्स्तको िेदकनदक: ।मनु २:११। 

મ  િમાનોએ કાલફર કહ્યા. લિસ્તીઓએ Infidel (લવશ્વા હીન, 
લવધમી) કહ્યા. તેમાુંના અનેક તો આખા જગતને પોતાના ધમામાું 
િાવવાના મનોરથ  ેવવા િાગ્ર્ા – ફાવે તો ઉપદેશથી, ફાવે તો 
બળાત્કારથી પણ એ મનોરથ પૂરા પાડવા પ્રર્ત્નો કરવા િાગ્ર્ા. 
આને પકરણામે ધમાને નામે અધમાલવરહો મુંડાર્ા,  ામાના ધમા ઉપર 
પ્રહાર થવા િાગ્ર્ા. લવચારભદે ને મતભેદ  હન કરવાની શન્ક્ત 
ઘટતી ચાિી.  

બધા ધમોના સ્થાપક પર્ગમ્બરો છ,ે તેથી તે ધમોના 
અન ર્ાર્ીઓ પોતાના પર્ગમ્બરને જ પ્રમાણપ રુષ માને છ.ે માત્ર 
કહન્દ  ધમા તેમાું અપવાદરૂપ છ.ે તે કોઈ એક પ રુષને નથી માનતો. તે 
ધમાનો ઇલતહા  તપા શો તો જણાશે કે તે વેદથી તે આજ   ધી એ 
લવકા  પામતો આવ્ર્ો છ.ે અનકે ધમાનાું અનેક તત્ત્વોને તેણે પોતાનાું 
કરી િીધા છ.ે બ દ્ધ જવેા નાન્સ્તકને લવષ્ણના અવતારમાું ગણી િીધાું 
છ ેઅને બૌદ્ધ ધમાને ઓગાળીને પોતાનામાું મેળવી િીધો છ.ે બ દ્ધ 
પહેિાુંના અને શુંકરાચાર્ા પછીના કહન્દ  ધમાનાું સ્વરૂપ  રખાવવાથી 
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એ  મજાશે. હજીર્ે કહન્દ  ધમા લવકા ક્રમે આગળ ચાિ ે જ છ,ે 
એની  ાખ વૈષ્ણવ  મ્પ્રદાર્, બ્રાહ્મ માજ, પ્રાથાના માજ, 
આર્ા માજ વગેરે ધમા ુંસ્થાઓ પૂરે છ.ે આમ કહન્દ  ધમા અપૌરુષેર્ 
હોવાથી તેની જીવન ર્ોગ્ર્તા બીજા પૌરુષેર્ ધમો કરતાું વધારે 
બળવાન છ,ે અને માટ ે જ બીજા  ૌ ધમા કરતાું એ લચરુંજીવ 
નીવડાવ્ર્ો છ.ે  

અ કહષ્ણતાને કારણે કહન્દ ઓએ ધમાર્ દ્ધ બહ  નથી કર્ાું, છતાું 
છકે નથી કર્ાું એમ નથી, બૌદ્ધો ઉપર એમણે પણ અત્ર્ાચાર 
કર્ાાના પ્ર ુંગો મળી આવે છ.ે પણ  ાથે એ પણ ખરુું  કે પોતાના 
ઉપર થર્ેિા ધાલમાક અત્ર્ાચારો  ામે પોતાન ું રક્ષણ પણ એ નથી 
કરી શક્ર્ા. એ તો દર્ાધમાને કે અકહું ાધમાને બહાને કાપ રુષ બની 
ઘરમાું પે ી ગર્ા છ ે કે ધમારક્ષણને કે આત્મરક્ષણને માટ ે દેવની 
પ્રાથાના કરવા મન્ન્દરોમાું બે ી ગર્ા છ.ે એન ું પકરણામ શ ું આવ્ર્ ું તે 
ઇલતહા ની આર ી જણાવે છ ેને આજ ેઆુંખ ેજોઈએ છીએ. બેશક 
એમનામાું  ાચો દર્ાધમા કે અકહું ાધમા હોત તો એમની છકે આવી 
દશા ના થઈ પડત. પોતાના  મ્પ્રદાર્ને છોડીને કોઈ બીજામાું જતો ન 
રહે, એટિા માટ ે વાડા બાુંધી તેમાું ભરાઈ બેઠા અને આજ્ઞા કરી કે, 

हस्स्तना ताड्यमानोऽवप न गच्छेत् जनैमस्न्दरम् । “રસ્તે હાથી મારી 

નાખતો હોર્ તોર્ જનૈમન્ન્દરમાું પે ી જવ ું નકહ.”  
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પણ મ  િમાનોએ અને લિસ્તીઓએ પોતાનો ધમા પ્ર ારવા 
માટ ેપરસ્પર જ ેર્ દ્ધો કર્ાા છ,ે તેથી તો અવલધ! કેટિાું  ૈકાું   ધી 
ક્ર ઝેડના ર્ દ્ધ ચાલ્ર્ાું. એ ર્ દ્ધોમાું રાજાપ્રજા  ૌ હોમાર્ાું. એક 
ક્ર ઝેડમાું તો લિસ્તી બાળકોની  ેના ર્ દ્ધ કરવા નીકળેિી!  

વળી એ  મ્પ્રદાર્ોનાું અુંદર અુંદરમાું ર્ દ્ધ ઓછાું થર્ાું નથી. 
રોમન કૅથલિક લિસ્તીઓએ અને પ્રૉટસે્ટુંટ લિસ્તીઓએ પોતાના 
ધમાપ્રચાર માટ ે એકબીજાન ું િોહી રેડતાું પાછ ું વાળી જોર્ ું નથી; 
ઇંગ્િેન્ડમાું પણ પ્રૉટસે્ટુંટ રાજા આવતાું કૅથલિકોને અને કૅથલિક રાજ 
આવતાું પ્રૉટસે્ટુંટોને લચતા ઉપર ચિાવીને જીવતા બાળ્યા છ!ે  

તેવી જ રીતે લશર્ા અને   ન્ની મ  િમાનોએ પણ એકબીજાન ું 
િોહી રેડવામાું બાકી નથી રાખર્ ું. ઈરાનમાું અલગર્ારમા  ૈકામાું 
હ ન બીન  બ્બા નામના લશર્ા મ  િમાને તો   ન્નીઓન ું લનકુંદન 
કાિવા ગ પ્ત મુંડળ સ્થાપેિ ું. એ ગ પ્ત મુંડળમાું જ વાન બાળકોને 
પાળવામાું આવતાું. ક રાનમાુંના વણાનને અન  રીને હ ને એક સ્વગા 
બનાવ્ર્ ું. પાળેિા એક ર્ વકને હશીશ (ભાુંગ) પાઈ તેને બેભાન કરી 
પોતાના મહેિમાુંથી ઉપાડી પેિા સ્વગામાું મોકિી દે. ત્ર્ાું થોડા 
કદવ  રાખી પાછો તેને હશીશથી બેભાન કરી પોતાના મહેિમાું 
મુંગાવી િે. સ્વગામાું બાગ, અિર ને પરીઓ વગેરે   ખ ામરીથી 
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ખૂબ આનન્દ કરેિો, એટિે પેિો ર્ વક પાછો એ સ્વગામાું જવાને 
તિપાપડ બની જાર્. હ ન તેને આજ્ઞા કરે કે “જા, અમ ક માણ ન ું 
ખૂન કરી આવીશ તો તને સ્વગામાું મોકિીશ, પણ જો ત ું મરાશે તો 
ત્ર્ાુંથી  ીધો જ સ્વગે ચાલ્ર્ો જશે.” આથી એ શ્રદ્ધાજડ ર્ વક, 
હ ને બતાવેિા   ન્નીન ું આબાદ ખૂન કરી આવે. હશીશ પીને ખૂન 
કરવા જાર્, એટિે એને હશીશી કહેતા. મધ્ર્ર્ ગમાું એ 
હશીશીઓએ એટિો ત્રા  વતાાવી મ ક્ર્ો કે ગ પ્ત રીતે ખૂન કરનાર 
માટ ેઅનેક ર્ રોલપર્ન ભાષાઓમાું હશીશી શબ્દ ઉપરથી અપભ્રુંશ 
ર્ોજાર્ા. અુંરેજીમાું એ જ ઉપરથી Assassin (ગ પ્ત ખૂન કરનાર) 
શબ્દ આવ્ર્ો છ.ે  

ધમાર્ દ્ધને માટ ે હ ન બીન  બ્બાએ જ સ્વગાની િાિચ 
આપેિી એમ નથી, આજ ેઅનેક મ  િમાનો પણ એમ જ માને છ.ે 
ભગવદ્–ગીતામાું કૃષ્ણ અજ ાનને પણ એ જ િાિચ આપીને કહે છ ે
કે, 

हतो िा प्राप्सस्यसस स्िगा सजत्सिा िा भोक्ष्यसे महीम् । 

तस्मादलुत्तष्ठ कौन्तेय यदु्धाय कृतवनश्चय: ।।२:३७।। 

“જો ત ું હણાઈશ તો સ્વગા મળશે. જો ત ું જીતીશ તો પૃથ્વીન ું 
રાજ્ર્ ભોગવશે. તેથી હે કૌન્તરે્, િડવાનો લનિર્ કરીને ઊભો થા.” 
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ઈશ્વરનો આવતાર મનાતા કૃષ્ણ પણ જ્ર્ારે આમ કરે છ,ે ત્ર્ારે તો 
ખરે આિર્ા જ થાર્ છ!ે  

બીજાું બધાું કારણે મધ્ર્ર્ ગમાું ર્ દ્ધોથી જ ેમાનહત્ર્ા થઈ છ.ે 
તે  ૌ કરતાું એ ધમાર્ દ્ધોથી વધારે થઈ છ.ે ધમાને નામે થરે્િાું એ 
અધમાર્ દ્ધોનો ઇલતહા  ખરે જ માનવીના હત્ર્ારુલધરથી 
ખરડાર્ેિો છ!ે   

બેશક આજ ેએ ધમાર્ દ્ધો બન્ધ થર્ાું દેખાર્ છ,ે પણ ‘ર્ રોપ તો 
અમારુું  જ’ એમ માની બેઠિેી લિસ્તી પ્રજાઓના ઘરમાું જઈ ચોટિેા 
ત કો તેમને કેટિા ખૂુંચે છ,ે ર્ રોપમાુંથી તેમને ગરદન પકડી હાુંકી 
મૂકવા એ બધી લિસ્તી પ્રજાઓ આકાશપાતાળ હજીરે્ કેમ એક કરે 
છ,ે એ ઇલતહા ના અભ્ર્ા ીઓથી અજાણ્ર્ ું નથી.  

અને એ જ શ્રદ્ધાધમાને કારણે મન્ન્દરોનો નાશ પણ ઓછો નથી 
થર્ો. મહમદ ગઝનવીએ મન્ન્દરોને અને તમેાુંની મૂલતાઓને તોડવા 
માટ ે તો કહન્દ સ્તાન ઉપર બાર બાર વાર  વારીઓ કરેિી. 
 ોમનાથ મન્ન્દરનો જ ે નાશ એણે કર્ો છ,ે એની તો આજ ે પણ 
પ્રભા પાટણના  મ દ્રજળથી છુંટાતા એના અવશેષ  ાખ પૂરે છ.ે 
અલ્લાઉદ્દીને લ દ્ધપ રમાું રુદ્રમહાિર્ને અને ઔરુંગઝેબે કાશીમાું 
લવશ્વેશ્વર મહાદવેના મન્ન્દરને તોડી તેમને ફેરવી મન્સ્જદ બનાવી 
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દીધી, અને એ અધમાકાર્ાને ધમાકાર્ા માન્ર્ ું. રોમના પૂવા રાજ્ર્ને 
તોડી ત કોએ તનેી રાજનગરી કૉસ્ટુંટાઈન જીતી િીધી અને ત્ર્ાુંના 
પ્રખર્ાત  ેંટ  ોફાર્ા નામે લિસ્તી મન્ન્દરની મન્સ્જદ બનાવી દીધી, 
તે હજી   ધી લિસ્તીઓને સ્વાભાલવક રીતે ખૂુંચ્ર્ા કરે છ.ે 
લિસ્તીઓએ પણ એમ જ કર્ ું છ ે : પાુંકદચેરીના એક ભવ્ર્ 
લશવમન્ન્દરમાુંથી લશવલિુંગને ફેંકી દે તે મન્ન્દરને ફેરવી લિસ્તી 
દેવળ બનાવી દીધ ું છ.ે કહન્દ ઓએ તિવારને બળે આમ બહ  નકહ 
કર્ ું હોર્, પણ બ્રાહ્મણધમે  તેજ થઈને બૌદ્ધ ધમાને લશલથિ કરી 
નાખર્ો, ત્ર્ારે  ાધ ઓને અભાવે ખાિી થઈ ગરે્િા તેમના અનેક 
લવહારને બ્રાહ્મણધમાના અન ર્ાર્ીઓએ પોતાનાું મન્ન્દર બનાવી 
દીધાું. બળાત્કારે પણ કેટિાક લવહારને અને બૌદ્ધ મન્ન્દરોને પડાવી 
િઈ કહન્દ ઓએ પોતાનાું મન્ન્દર બનાવ્ર્ાના આછાપાતળા પ રાવા છ.ે 
કાળભૈરવની મૂલતાની શ્રીનાથજીની મૂલતા બનાવ્ર્ાના પ રાવા હવે 
 બળ થતા જાર્ છ.ે 

અને આ પ્રકારની િષેબ લદ્ધ જટેિી ધમાપ્રદશેમાું છ,ે એટિી 
બીજા કોઈ પ્રદેશમાું નથી.   ધરેિા ગણાતા અમેકરકામાું એક 
 ુંસ્થાએ એક લશક્ષકને આ લવકા ક્રમ પોતાની શાળામાું શીખવતાું 
અટકાવ્ર્ો હતો! એક ધમાના અન ર્ાર્ીઓ બીજા ધમાના અન ર્ાર્ીને 
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પાગિ, મૂખા માને છ.ે પકરણામે એવા િોકોએ આજ ેજગત મસ્તને 
પાગિખાન ું બનાવી મૂકર્ ું છ,ે મૂખાન ું નરક બનાવી મૂક્ર્ ું છ!ે 

આ બધા અધમા કલ્પી િીધિેા ઈશ્વરને અને તેની આજ બાજ  
ગૂુંથી કાિિેા શ્રદ્ધાધમાને નામે! શ્રદ્ધાધમાની જડતામાુંથી માનવજાલતએ 
છૂટવ ું જોઈશે, જો  માજને  ાચો ધમા આપવો હશે તો.  

મન ષ્ર્ને કિૉરોફૉમા કે તેના કોઈ અુંગને કોકેન વડ ેમૂન્ચ્છાતજડ 
કરી મૂકીને વૈદ્ય તેના ઉપર શસ્ત્રલક્રર્ા બહ    ખેથી કરી શકે, ત ે
મન ષ્ર્ લબિક િ લવરોધ ઉઠાવે નકહ, કેવળ જડશાન્ત રહે. માનવીને 
શ્રદ્ધાધમાના નશાથી મૂન્ચ્છાતજડ કરી મૂકીને ધમાગ રુ પોતાને   ખેથી 
વશ રાખી શકે, તે માનવી લબિક િ લવરોધ ઉઠાવે નકહ, કેવળ 
જડશાન્ત રહે. અને  ાચે જ ધમાગ રુએ આજ ે માનવીની અન ે
આખા માનવ માજની આ દશા કરી મૂકી છ.ે કિૉરોફૉમા કે નશો 
ઊતરે ત્ર્ારે માનવીને  ાચ ું ભાન આવે, પણ ધમાગ રુએ તો એવી 
વ્ર્વસ્થા કરી મૂકી છ ેકે માનવીનો શ્રદ્ધાનશો ભાગ્રે્ જ ઉતરે!  

પણ ઊતરે તો? એને  ાચ ું ભાન આવે તો? ફૂવારા ઉપર તમે 
હથેળીને દાબી દો તો તેમાુંન ું પાણી બન્ધ રહે, પણ હથેળી ઉઠાવી 
િો કે એ પાણી બેવડા જરેથી ઊછળે. અને તમે હથેળી તે ક્ર્ાું   ધી 
ત્ર્ાું રાખી મૂકવાના? લપતા પ ત્રની સ્વતન્ત્ર બ લદ્ધ અને આચાર ઉપર 
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અુંક શ મૂકે, તો પ ત્ર વખતે દાબમાું રહે; પણ લપતા મરતાું એ પ ત્ર 
બેવડા જોરથી લનરુંક શ થઈ ઊછળે. અને લપતા તે ક્ર્ાું   ધી જીવી 
શકવાનો? અને લપતા જીવતાું ડાહ્યાડમરા દેખાતા અનેક પ ત્ર લપતા 
મરતાું લનરુંક શ અને સ્વછુંદ બનતા આપણે નથી જોર્ા શ ું? 

અને શ્રદ્ધાધમાનો નશો ઉતરતાું, માનવીને  ાચ ું ભાન આવતાું 
તેની પણ એ જ દશા થાર્. એક નાન ું જ ઉદાહરણ : જળસ્નાનથી 
દેહ સ્વચ્છ થાર્ છ,ે આત્મા શાન્ત બને છ.ે માટ ેમાણ ે રોજ સ્નાન 
કરવાનો લનર્મ રાખવો જ જોઈએ. મુંદવાડમાું કે એવે પ્ર ુંગ ેસ્નાન 
ન કરવાનો અપવાદ પણ રાખવો જોઈએ. બ લદ્ધવાન તો  મજીને એ 
લનર્મ તથા અપવાદ પાળ ે જ. પણ લશલથિબ લદ્ધ મન ષ્ર્ એમાું 
લશલથિ રહે કે ન પાળે, તો એને પાળવા તરફ બ લદ્ધ કરાવવી એ જ 
ર્ોગ્ર્ માગા છ,ે ર્ોગ્ર્ ધમા છ.ે પણ એમ ન કરતાું શ્રદ્ધાધમ તો  રળ 
માગા િે છ ેને એને કહે છ ે: “સ્નાનથી પલવત્ર થવાર્ છ,ે અપલવત્ર 
દેહે ભોજન િેવ ું એ પાપ છ,ે માટ ેભોજન પહેિાું સ્નાન કરવ ું એ 
ધમા છ.ે” શ્રદ્ધાજડતાથી માણ  એ લનર્મ વગર  મજ્ર્ે પાળતો 
થાર્, મુંદવાડને કદવ ે અપવાદ પણ ન પાળ ેને સ્નાન કરીને મરે 
નકહ તો વધારે માુંદો થાર્. બ લદ્ધને બળે એની એ શ્રદ્ધા ઉઠી જાર્ તો 
એ લનરુંક શ ને સ્વચ્છન્દ થાર્, દશ દહાડરે્ સ્નાન ન કરે! મરતા 
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  ધીર્ે એની શ્રદ્ધા ટળે નકહ, તો સ્નાન ખાતર, ધમા ખાતર જ સ્નાન 
કરતો રહે, એક િોટા પાણીથી શરીરને િીંપી કાિ.ે અને આજ ે
ભોજન કરવા જતા ને િોટ ે પાણીએ ઊભા ઊભા સ્નાન કરતા 
બ્રાહ્મણને કોણે નથી જોર્ા?  

અને આમ તો અનેક પ્રકારે શ્રદ્ધાધમે  માજમાું જડતા, ભ્રમ 
અને વહેમનાું બીજ નાખર્ાું છ.ે િક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરવાના ર્ોગ્ર્ લનર્મ 
પળાર્, તો  િામો કરતી એ ઘરમાું આવે. પણ વેપારી ધનતેર ને 
કદવ ે ધનની પૂજા કરે છ ેને કદવાળીને કદવ ે ચોપડામાું નાગરવેિન ું 
પાન મૂકી, તેમાું ચાુંલ્લા કરી તનેી પૂજા કરે છ!ે ખેડૂત પહેિે વર ાદે 
બળદને ને હળને ચાુંલ્લો કરી ખેતી કરવા નીકળે છ!ે બાળક માુંદ  
થતાું માતા દેવદેવીની માનતા માને છ ે કે બાધાઆખડી રાખે છ!ે 
શલનવારે હજામત કરાવવાથી પ ત્ર ન જીવે એમ માનીને અનેક લપતા 
તે કદવ ે હજામત કરાવતા નથી. કુંઈ શ ભલક્રર્ા કરતાું અનેક િોક 
જોષી પા ે મ હૂતા જોવરાવે છ ેને શ ભ શક ન જોઈ તે લક્રર્ા આરુંભે 
છ!ે ઋલદ્ધલ લદ્ધના ર્ોગ્ર્ ઉપાર્ ના િેતાું આવા પ્રર્ત્નોથી  ફળતા 
મળશે એમ માનવ ું એ વહેમ જ છ.ે એમ કરતાું કાગના બે વાની 
 ાથે તાડના પડવાની પેઠ ેધાર્ ું  ફળ થાર્ તો એ શ્રદ્ધાભ્રમ–વહેમ 
 જડ વળગ,ે ન થાર્ તો ન ીબનો દોષ નીકળે. અને આ ન ીબ 
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પણ વળી વહેમ જ છ.ે કેટિાક માને છ ે કે એવા વહેમથી પણ 
માણ ોને આશ્વા ન મળે છ,ે માટ ેએટિે અુંશે ઉપર્ોગી છ.ે પણ 
ધાર્ ું નથી થત ું ત્ર્ારે બેવડી લનરાશા થાર્ છ,ે એમ જાણ્ર્ા છતાર્ે એ 
જોતા નથી. ખરે! બ લદ્ધજ્ઞાનમાું જ કલ્ર્ાણ છ,ે શ્રદ્ધાજડતામાું કદાલપ 
નકહ.  

પણ અભણને જ વહેમ વળગ્ર્ા છ ેએમ નથી, ભણેિાને પણ 
વળગ્ર્ા છ.ે પુંદરેક વષા ઉપર એક  ુંધ્ર્ાએ એક સ્કૉચ  ૉિી ીટર, 
એક અુંરેજ બૅકરસ્ટર અને હ ું  વાતો કરતા બેઠા હતા. ત ેકદવ ોમાું 
હ ું  બીડી પીતો હતો.  ૉિી ીટરે બીડીની ડબી ને કદવા ળીની પેટી 
કાિી ટબેિ ઉપર મૂકી. અમે ત્રણેએ બીડી િીધી, મેં  ાથે 
કદવાળીના લપટી પણ િીધી. અુંદર એક જ કદવાળી હતી. મેં મારી 
બીડી  ળગાવી કદવા ળી  ૉિી ીટરને આપી. િેતાું િેતાુંમાું 
કદવા ળી હોિવાઈ ગઈ, એટિે એણે મારી બીડીથી પોતાની બીડી 
 ળગાવી, પછી બૅકરસ્ટરે પોતાની  ળગાવવા મારી બીડીને અડાડી. 
 ૉિી ીટર બમૂ મારી ઊઠ્યો : “ના ના ના!” ચમકીને અમે તેન ે
પૂછ્ ું કે “છ ે શ ું?” તેણે ફાટી આુંખે ઉિર આપર્ો કે “આપણે 
 ામ ામી ત્રણ બીડી  ળગાવીએ તો એક અઠવાકડર્ામાું જ 
આપણા ત્રણમાુંથી એક જરૂર મરે!” સ્કૉટિૅણ્ડના અભણ િોકને તો 
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શ ું,  ૉિી ીટરને પણ આ વાતમાું શુંકા નથી. અુંરેજ બૅકરસ્ટર કહે 
કે “એ તો વહેમ, ઇંગ્િેન્ડમાું એવ ું કોઈ ના માને.” ત્ર્ારે ત્ર્ાું વળી 
કુંઈ બીજા પ્રકારના વહેમ હશે.  ૌને પોતાપોતાના વહેમ હોર્ છ,ે 
 ુંસ્કારો પ્રમાણે દેશકાળના વહેમનો પણ લવકા  જ દી જ દી 
કદશામાું થાર્ છ.ે અનેક ભણેિા પણ ભૂત માને છ,ે એટિ ું જ નકહ 
તેમના ફોટો પાડવાને પણ દાવા કરે છ!ે  

ભણેિાના આ તો પાકૃત વહેમ, પણ  ુંસ્કૃત વહેમ નથી હોતા 
એમ નથી. અુંરેજ માને છ ે કે આજની લવદ્યાએ આપેિી  ુંસ્કૃલત 
 વોત્કૃષ્ટ છ;ે કહુંદીઓને  ુંસ્કૃલત જવે ું છ ે જ નકહ, છ ે તો 
જ ુંગિીઓના બરની છ.ે આ વહેમથી અુંરેજ પોતાની  ુંસ્કૃલત કોઈ 
પણ રીતે કહુંદીઓને માથે ઓિાડવાના પ્રર્ત્ન કરે છ.ે જગતન ું 
કલ્ર્ાણ કરી નાખવાની ઉત્કુંઠાવાળા િોક પોતાના કલ્પનાસ્વગામાું 
જગતને ખેંચી જવાના પ્રર્ત્ન કરે છ ેઅને વળી માને છ ેકે અમારા 
પ રુષાથામાું અમે  ફળ થવાના જ. એમને ખબર નથી  ૌન ું સ્વગા 
એક જ પ્રકારન ું ન હોઈ શકે અને પ્રકૃલતનાું અનન્ત બળ  ામે 
ભિભિાના પ રષાથા લનરથાક નીવડ.ે કેટિાકને એવો જ વહેમ 
ભરાઈ ગર્ો છ ે કે પ્રજાતન્ત્ર અથવા રાજતન્ત્ર જ પ્રજન ું કલ્ર્ાણ 
કરી નાખશે. એમને ખબર નથી કે એ તો હજી પ્રર્ોગો જ છ,ે  ત્ર્ 
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તો હજી બહ  દૂર છ.ે તન્ત્રી પલવત્ર હશે તો જ તન્ત્ર કલ્ર્ાણજનક 
હશે. કેટિાક એમ માને છ ે કે તિવારને બળે જગતને વશ કરી 
શકાશ,ે પણ આજ ે પે્રમના અને અકહું ાના પ્રર્ોગો બોિવા િાગ્ર્ા 
છ ેકે એ તે વહેમ જ છ.ે 

એટિ ું જ નકહ, ખ દ લવજ્ઞાનશાસ્ત્રના પણ અનેકને વહેમ 
વળગેિા હોર્ છ.ે ગઈ કાિનો જ્ર્ોતોષી માનતો કે પૃથ્વીની 
આ પા    ૂર્ા અને  ૌ રહનક્ષત્ર પ્રદલક્ષણા કરે છ,ે અને કહન્દ  
જ્ર્ોલતષશાસ્ત્ર તો હજીર્ે એમ માને છ.ે આધ લનક જ્ર્ોલતશાસ્ત્ર કહે 
છ ેકે એ તો વહેમ છ,ે બાકી  ાચી વાત તો એ કે  ૂર્ાની આ પા  
પૃથ્વી અને  ૌ રહ ફરે છ.ે અને તો પણ બન્ન ેજ્ર્ોલતષશાસ્ત્રથી ફળ 
તો એક જ પ્રકારન ું નીકળે છ ે: બન્નનેી ગણતરીથી રહણ એક જ 
 મર્ે આવે છ.ે આવતી કાિે કોઈ જ્ર્ોલતષી એવો પાકશે ને  ૂર્ાને 
પાછો પૃથ્વીની પ્રદલક્ષણા કરાવશે તો? અથવા કુંઈક ત્રીજ ું જ 
કરાવશે તો? વૈદ્યકશાસ્ત્ર રોગ ઉપર પોતાનાું કેટિાુંર્ ઔષધને 
રામબાણ કે બ્રહ્માસ્ત્ર માને છ.ે પણ નવી નીકળેિી કેટિીરે્ ર ીઓ 
શરીરને હાલન કરે છ ેએમ પોકાર ઊઠ્યો છ.ે કહન્દ  વૈદ્યક અનેક 
રોગ ઉપર ઉપવા ને રામબાણ ઔષધ માને છ;ે ર્ રોલપર્ન દાક્તરો 
અને એમની લનશાળના કહુંદી લનશાળીઆ આને વહેમ જ કહે છ,ે 
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ઉપવા ને ભૂખમરો જ કહે છ!ે ત્ર્ારે વળી અમેકરકન દાક્તર 
મેકફેડન કહે છ ેકે “ઉપવા ને ઔષધ ન માનતાું વહેમ કહેવો એ જ 
વહેમ છ,ે બાકી  ાચી વાત તો એમ છ ેકે પેટમાું ઔષધ નાખવાથી 
જ રોગ વધે છ.ે” અને એમ માનીને એણે પોતે ઉપવા થી અને 
સ્વાભાલવક રીતોથી રોગ મટાડવા માટ ેઆરોગ્ર્મન્ન્દર કાિર્ાું છ.ે 
જ ુંત શાસ્ત્રનો આજ ેએટિો ચેપ િાગ્ર્ો છ ેકે ક્ષર્ના તો ક્ષર્ના, પણ 
પે્રમનાુંર્ જ ુંત  હવે તે િોકને વળગે છ!ે  

એટિે વાત એમ છ ેકે માનવીને કોઈ પણ પ્રકારે જ ેઅમ ક જ્ઞાન 
મળે એ જ્ઞાનને બ્રહ્મવાક્ર્ની પેઠ ે  ત્ર્ માની િે, એમાું ફેરફાર 
કરવાનો પ્ર ુંગ આવ્ર્ે પણ તમે ન કરતાું જડભાવે તેને વળગી રહે 
તો એ ભ્રમમાું પડ્યો છ,ે એને વહેમ વળગ્ર્ો છ ેએમ માનીએ. અન ે
બ લદ્ધને ખ લ્લો માગા ન આપતાું, લવવેકમાગે જવા ન દેતાું, 
શ્રદ્ધાજડતાની િગામે પકડી રાખવાથી જગતમાું અનેક િોકને આજ ે
વહેમનો વળગાડ વળગ્ર્ો છ.ે  

તમે કહેશો કે ‘પકરલમત બ લદ્ધથી આખ ું  ત્ર્  મજી શકાર્ 
નકહ, માટ ેઅમ ક શ્રદ્ધા તો રાખવી જ પડશે.’ બેશક બ લદ્ધથી પર 
અનેક લવષર્ો છ,ે પણ આપણને આપણી પકરલમત બ લદ્ધથી  મજી 
શકાર્ એટિ ું  મજી િેવ ું, તમેાું પણ ફેરફાર કરવાના પ્ર ુંગ આવ્રે્ 
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ફેરફાર કરવા, બ લદ્ધથી જ ેવસ્ત ની ગમ ન પડ ેતેને અગમ્ર્ માનવી, 
જ્ર્ાું   ધી તે ગમ્ર્ ન બને ત્ર્ાું   ધી. આ જ આપણો લવવેકધમા. 
પણ જનેે લવષે ગમ ન પડ ેતેને લવષે શ્રદ્ધાથી ગમે તેમ માની બે વ ું 
એ માનવીનો ધમા ન હોર્. લવશાળ ઘરના જટેિા ખુંડ આપણે માટ ે
ઉઘડ્યા હોર્ તેમાું હરવ ુંફરવ ું, તે વાપરવા, જરૂર પડતાું તને ું  ાચ ું 
વણાન આપવ ું; પણ જ ેખુંડ ઉપર તાળાું દેવાર્ાું હોર્, તેમાું શ ું છ ેત ે
આપણે જાણતા ના હોઈએ, જનેા ઉપર આપણો અલધકાર ના હોર્, 
છતાું તેમાું ભૂત છ ે કે પરીઓની રાણી છ ેએમ કહેવાનો આપણો 
અલધકાર છ ેએમ શ્રદ્ધાથી માની િેવ ું એ અધમા છ.ે શ્રદ્ધાધમા ત્ર્ારે 
આમ અધમા છ.ે ત્ર્ારે આ નવજ ગમાું એ શ્રદ્ધાધમા તોડે્ય જ છૂટકો 
છ.ે નવર્ વકોના અન્તરમાુંથી શ્રદ્ધાધમાના ભ્રમ–વહેમ અને જડતા 
કાઢે્ય જ છૂટકો. નવજ ગના નવર્ વકોએ  ાચો  માજધમા શોધવાને 
માટ ે બ લદ્ધ રણી ઉપર મડાગાુંઠ ે ગુંઠારે્િી ગ િામી બેડી–શ્રદ્ધાબેડી 
તોડવી જ જોઈશે, બ લદ્ધપ્રદેશમાું સ્વતન્ત્રતા આણવી જ જોઈશે. જ્ર્ાું 
  ધી આ શ્રદ્ધા લવરુદ્ધ નવર્ વકો બુંડ નકહ ઉઠાવે ત્ર્ાું   ધી ધમામાું, 
 માજમાું, રાજ્ર્માું કે કોઈ પણ પ્રદેશમાું ઉઠાવેિાું બુંડ લનષ્ફળ 
જશે. શ્રદ્ધાધમાનાું જાળ જડમૂળમાુંથી તોડવાું જોઈશે ને એટિા માટ ે
ઠઠે એના મૂળ   ધી ઉતરવ ું જોઈશે. ઠઠે ઈશ્વર અને તેનીર્ે પહેિાુંના 
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ભ્રમ   ધી ઉતરવ ું જોઈશે. એ બધ ું તલળર્ાઝાટક  ાફ કરવ ું જોઈશે. 
એ શ્રદ્ધાધમાના વાડા જડમૂળથી ઉખેડી નાખવા જોઈશે. 
લથઑ ૉલફસ્ટાએ બનાવી દીધેિા જગદ્ગ્ગ રુ કૃષ્ણમૂલતાએ પોતાનો 
વાડો તોડી નાખીને ર્ વકોને   ુંદર દૃષ્ટાન્ત આપર્ ું છ.ે બધા 
શ્રદ્ધાદેવોનો  ુંહાર કરવો જોઈશે; મન્ન્દરોમાુંની મૂલતાઓન ે સ્થાન ે
લવદ્યાગ રુનાું આ ન પાથરવાું જોઈશે. શ્રદ્ધાદેવોના ભ વાને–એ 
ધમાગ રૂઓને લવદ્યા ભણવા લનશાળે બે ાડવા જોઈશે ને તે તેમને ન 
પાિવ,ે બીજ ું કશ ું ન નડ,ે તો મજૂરીએ વળગાડી દેવા જોઈશે. ધમાને 
લનમાળ કરી દેવાને એમાુંનો બધો મેિ ધોઈ નાખવો જોઈશે, શ્રદ્ધાની 
બધી જડતા ધોઈ નાખવી જોઈશે.  

પૃથ્વી ઉપર સ્વગા ઉતારવ ું હશે તો આકાશના સ્વગાનો–
શ્રદ્ધાસ્વગાનો નાશ જ કરવો જોઈશે. પકરલમત બ લદ્ધલવવેકે પૃથ્વી 
ઉપર રચેિ ું  માજસ્વગા બેશક પકરલમત હશે, પણ તે જ  ાચ ું હશે, 
કલ્ર્ાણજનક હશે. સ્વગાને માટ ેઆ જ એકમાત્ર  ીડી છ.ે આજના 
ગુંદા  માજનરકમાુંથી નીકળવાનો આ જ એકમાત્ર માગા છ.ે જડ–
શ્રદ્ધાનો નાશ કરીને બ લદ્ધલવવેકની સ્થાપના કરવી એ જ એક માત્ર 
માગા છ.ે અને બ દ્ધ ભગવાને પણ આમ નથી કહ્ય ું? “હે િોકો, હ ું  જ ે
કુંઈ કહ ું  તે પરમ્પરાગત છ ેએમ જાણી ખરુું  માનશો નકહ. તમારી 
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પૂવાપરમ્પરાને અન  રીને છ ેએમ જાણીને પણ ખરુું  માનશો નકહ. 
આવ ું હશે એમ ધારી ખરુું  માનશો નકહ. તકાલ દ્ધ છ ેએમ જાણી ખરુું  
માનશો નકહ. િૌકકક ન્ર્ાર્ છ ેએમ જાણી ખરુું  માનશો નકહ.   ુંદર 
િાગે છ ે માટ ેખરુું  માનશો નકહ. તમારી શ્રદ્ધાને પોષનારુું  છ ેએવ ું 
જાણી ખરુું  માનશો. નકહ. હ ું  પ્રલ દ્ધ  ાધ  છ ું, પૂજ્ર્ છ ું એવ ું જાણી 
ખરુું  માનશો નકહ. પણ તમારી પોતાની લવવેકબ લદ્ધથી મારો ઉપદેશ 
ખરો િાગે તો જ તમે તેનો સ્વીકાર કરજો.” (બ દ્ધ અને મહાવીર 
પૃષ્ઠ : ૨૮.)  

ત્ર્ારે ર્ વક, આ બધ ું મારુું  કહ્ય ું તને તારી લવવેકબ લદ્ધથી  ાચ ું 

િાગત ું હોર્, તો उततष्ठत जाग्रत प्राप्सय िरातन्नबोधत – “ઊઠ, જારત 

થા, વરવસ્ત ને જાણી િે, પ્રાપ્ત કરી િે.” એ માટ ેસ્વતન્ત્રભાવ,ે પ્રચુંડ 
અને ભર્ુંકર િાગે તોર્ સ્વતન્ત્રભાવે લવચારતો થઈ જા. છલે્લા મોગિ 

 મ્રાટો છવેટ ે કદલ્લીને પણ મડાગાુંઠ પાડીને વળગી બેઠા હતા, તેમ 
ધમાપ્રદેશમાું છવેટ ેહવે આ ઈશ્વરધમાને મડાગાુંઠ પાડીને વળગી રહેિા 
ધમાગ રુના હાથમાુંથી એ પ્રદેશને પડાવી િે, એને લવવેકબ લદ્ધથી 
ઝાડીઝાપટીને સ્વચ્છ કરી દે. એથી શ્રદ્ધાચાર્ો તારી  ામે આુંખ 
િાિચોળ કરશે; પણ તારે તો હવે બીજો માગા નથી, એ લવના બીજો 
માગા નથી, કલ્ર્ાણ માટ ેબીજો માગા નથી જ નથી. 

● 
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અધ્ર્ાર્ – ૧૨ 

બ લદ્ધધમા અને લવવેક 
 માવેશ 

અત્ર્ાર   ધીમાું આપણે મન્થન કર્ ું, તેન ું હવે નવનીત તારવી 
િઈએ :  

આ  ૌ લવશ્વન ું મૂળ તત્ત્વ છ.ે વેદાન્તીઓ એને બ્રહ્મ કહે છ.ે 
એના બે ગ ણ છ ે: પ્રકૃલત અને પ રુષ. તત્ત્વ અથવા બ્રહ્મ (નાન્ર્તર 
જાલત) = પ્રકૃલત (નારી) + પ રુષ (નર). તત્ત્વમાુંથી લવકા  પામેિ ું તે 
આ લવશ્વ. તત્ત્વ સ્વર્ુંભૂ અને સ્વભાવલ દ્ધ છ,ે તેથી લવશ્વ પણ 
સ્વર્ુંભૂ અને સ્વભાવલ દ્ધ છ.ે તત્ત્વ  નાતન છ,ે તેથી લવશ્વ પણ 
ગ ણે  નાતન છ;ે રૂપે નકહ, પણ રૂપાન્તરે  નાતન છ.ે વળી તત્ત્વ 
અનેક રીતે અલનવાચનીર્ છ.ે  

એ  નાતન તત્ત્વ લવકા  પામીને વનસ્પલત, પ્રાણી ને માનવન ું 
રૂપ ધારણ કરે છ.ે તત્ત્વની પ્રકૃલત લવકા  પામ્રે્ વનસ્પલત, પ્રાણી ને 
માણ ના દેહ બુંધાર્ા; તેનો પ રુષ લવકા  પામ્ર્ો તેમના આત્મા 
બુંધાર્ા. પ્રકૃલતથી પ રુષ જ દો પડી શકે નકહ, દેહથી આત્મા જ દો 
પડી શકે નકહ. માનવી મૂચ્છાા પામે ત્ર્ારે દેહમાુંથી આત્મા ચાલ્ર્ો 
જાર્ નકહ, માત્ર   ષ પ્ત થાર્. એક જ દેહનો આત્મા ઘડીમાું પોતાને 

http://govindmaru.com/


ઈશ્વરનો ઇન્કાર                        http://govindmaru.com/                        270 

હકરિાિ માન,ે ઘડીમાું હીરાિાિ માને (પૃષ્ઠ : ૧૩૬), અથવા 
કોઈ સ્ત્રીને ભતૂ આવે (પૃષ્ઠ :  ૧૩૭), તે ઉપરથી એમ માનવાન ું 
નથી કે એક જ દેહમાું બ ેઆત્મા વારાફરતી આવે છ;ે એ તો એ 
માનવીને મન્સ્તષ્કલવકારન ે િીધે થતી ભ્રમણા છ.ે કૃષ્ણ પોતાન ે
ઈશ્વર માને કે ક્રાઇસ્ટ પોતાન ેઈશ્વરનો એકમાત્ર પ ત્ર માન,ે ત્ર્ારે 
પણ જાણવ ું જ ેએ તો ત ેમાનવીઓના મન્સ્તકલવકારની ભ્રમણા 
છ.ે કાચબાન ું માથ ું તનેા ધડથી કાપીને જ દ ું કરી નાખો તોર્ એ 
બન્ને ભાગ ૨૪ કિાક   ધી જીવી શકે છ ે (પૃષ્ઠ :  ૯૨). એ 
ઉપરથી એમ માનવાન ું નથી કે એક આત્માના બે ભાગ થઈ ગર્ા. 
એ બ ેઅુંગમાું જ્ર્ાું   ધી જીવનશકકત હોર્ ત્ર્ાું   ધી બન્ને જીવે, 
પછી મરે. ગરોળીની પૂુંછડી કપારે્ પૂુંછડીની જીવનશન્ક્ત થોડા 
જ  મર્માું ખટૂી ગરે્ તેટિો વખત જીવી ન ેમરે છ,ે બાકીન ું ધડ 
િાુંબો વખત જીવે છ;ે છતાુંર્ે પૂુંછડી કપાર્ે એટિે અુંશે એ અપુંગ 
તો થાર્ છ ેજ અને એટિે અુંશે એની  મસ્ત જીવનશન્ક્તમાું પણ 
ઉણપ તો આવે છ ે જ. આ  વા ઉપરથી જણાશે કે પ નજ ાન્મ 
િેનાર કોઈ લવલશષ્ટ અમર આત્મા નથી, પણ દેહની  ાથ ે
રૂપાન્તર પામનાર જીવનશન્ક્તને આપણે એવો આત્મા માની બેઠા 
છીએ. 

http://govindmaru.com/


ઈશ્વરનો ઇન્કાર                        http://govindmaru.com/                        271 

તત્ત્વમાુંથી લવક ેિ ું મહાર્ન્ત્ર તે આ લવશ્વ. એ ર્ન્ત્ર અબાલધત, 
સ્વાભાલવક અને લનલવાકાર લનર્મે ચાિે છ.ે પથ્થર, વનસ્પલત, પ્રાણી 
અને માનવી વગેરે એ મહાર્ન્ત્રમાું પોતપોતાને ર્ોગ્ર્ સ્થાને 
ગોઠવાઈ રહેિાું ચક્ર છ ેઅને લનર્મ પ્રમાણે ફરી રહ્યાું છ,ે પોતાની 
ઈચ્છાએ નકહ પણ સ્વાભાલવક લનર્મે ફરી રહ્યાું છ.ે એક છડે ેએક 
ચક્ર જ ે ફેરો ફરે તેની અ ર આખા ર્ન્ત્રમાું પણ થર્ા લવના રહે 
નકહ. એ ર્ન્ત્રને કુંઈક અુંશે ઘડીર્ાળ  ાથે  રખાવાર્.  

પણ છતાુંર્ે આ લવશ્વર્ન્ત્ર ઘડીર્ાળથી અનેક અુંશે જ દ ું છ,ે 
ઘડીર્ાળને ચાવી આપવા એનાથી જ દા કોઈ પ્રાણીની–માનવીની–
જરૂર પડ ે છ,ે એ બીજા ઘડીર્ાળને જન્મ આપત ું નથી. વળી એ 
લવકા  પામીને જ દા પ્રકારન ું ર્ન્ત્ર બનત ું નથી. આ લવશ્વર્ન્ત્ર તો 

પળે પળે લવકા  પામ્ર્ે જાર્ છ.ે ससंार (सृ)  ૂર્ે જ જાર્ છ.ે जगत ्

(गम्) ગર્ે જ જાર્ છ.ે અને છતાુંર્ે   ઘકટત ર્ન્ત્ર તો રહે છ ેજ. 

વડના ટટેામાુંના એક બીજમાું વડન ું આખ ું અણલવકસ્ર્ ું વૃક્ષ છ,ે 
તત્ત્વમાું  મસ્ત લવશ્વન ું અણલવકસ્ર્ ું ર્ન્ત્ર છ.ે વડના બીજમાુંથી દર 
પળે વૃક્ષ ફ ટત ું જ રહે છ.ે લવકા  પામત ું જ રહે છ;ે તત્ત્વમાુંથી દર 
પળે લવશ્વર્ન્ત્ર લવકા  પામન ું જ રહે છ.ે એટિે લવશ્વને ર્ન્ત્ર કરતાું 
વૃક્ષની ઉપમા વધારે  ારી રીતે ઘટ.ે  

http://govindmaru.com/


ઈશ્વરનો ઇન્કાર                        http://govindmaru.com/                        272 

લવશ્વવૃક્ષ તત્ત્વને સ્વાભાલવક લનર્મે જ લવકા  પામત ું રહે છ.ે 
લવશ્વ  જાન નથી, રચના નથી; માત્ર ઘટના છ,ે લવકા  છ.ે માટ ે
એનો  જાનાર કોઈ ઈશ્વર પણ નથી. આમ લવશ્વ રચવામાું જ 
નકહ, પણ લવશ્વન ું કોઈ પણ કાર્ા કરવામાું પણ ઈશ્વરની જરૂર 
નથી. ઈશ્વર છ ે માટ ે િોકે તેને માન્ર્ો છ ેએમ નથી, પણ લવશ્વ 
 જાવામાું અન ે તેને લનર્લમત ચિાવવામાું તેની જરૂર છ ે એમ 
માનીન ેતેન ેકલ્પી કાઢ્યો છ,ે અને એમ એક વાર તેન ું અન્સ્તત્વ 
માની િઈને તનેે  ાલબત કરવા દિીિો કરવામાું આવે છ.ે ખરી 
રીતે તો ખ લ્લે કદિે દિીિો કર્ાા પછી જ ેફલિત થાર્, લ દ્ધ થાર્ 
તે જ માનવ ું જોઈએ. આપણે દિીિોથી જોર્ ું કે ઈશ્વરની જરૂર છ ે
જ નકહ. અન ે ત્ર્ારે તો ઈશ્વરન ું અન્સ્તત્વ પણ છ ે જ નકહ. 
માનવીએ પોતાની અજ્ઞાનકલ્પનાએ જન્માવેિો, જ ગજ ગ   ધી 
પાળીપોષીને મોટો કરેિો એ ઈશ્વર આજ ેવૃદ્ધ થઈન ેમરે છ,ે તેમાું 
કશોર્ હરખશોક–ના, કશોર્ શોક નથી; હરખતો છ ે જ–તેના 
પે્રતભોજન અને શ્રાદ્ધભોજન માટ ેનકહ, કારણકે એવાું ભોજન તો 
હવે નવર્ વક નથી જમતો, પણ એટિા જ માટ ે કે એ વૃદ્ધની 
ગ િામગીરીમાુંથી આજ ર્ વક માજ છૂટ ે છ,ે જ ગજ ગની 
ગ િામગીરીમાુંથી સ્વતન્ત્રતા પામે છ.ે  
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લવશ્વ લવકા  પામત ું મહાવૃક્ષ છ;ે એ  ારુુંર્ નથી, ખોટ ુંર્ નથી; 
એ   ધરત ુંર્ નથી, બગડત ુંર્ નથી;  ું ાર તો માત્ર  ર્ાા કરે છ.ે 
જગત તો માત્ર ગર્ા જ કરે છ.ે આપણને જ્ર્ારે અન કૂળ િાગ ે
ત્ર્ારે તેને  ારુું  માનીએ,   ધરત ું જત ું માનીએ; જ્ર્ારે પ્રલતકૂળ િાગ ે
ત્ર્ારે તેને બૂરુું  માનીએ, બગડત ું જત ું માનીએ, મહ ડાના લવકા થી 
દારૂ બને તે કોઈને  ારો િાગે, કોઈને બૂરો િાગે. જગતના  ારા–
બૂરાન ું મૂલ્ર્ આપણે પોતે આુંકીએ છીએ. એ મૂલ્ર્ આુંકવાન ું માપ 
આપણા પોતાના મનમાું છ.ે આપણને ગમે તે રીતે આુંકીએ છીએ; 
બીજાન ું આુંકેિ ું મૂલ્ર્ આપણે કબૂિવ ું હોર્ તો કબૂિીએ છીએ, નકહ 
તો નકહ. એટિ ેજગતન ું મૂલ્ર્ આુંકવામાું આપણી દૃન્ષ્ટએ આપણે 
 ૌથી મોટા છીએ. માનલ ક  ૃન્ષ્ટ માનવીએ  જિેી છ.ે  

જગત તો બાકી સ્વાભાલવક લનર્મે લવકા  પામત ું જ જાર્ છ.ે 
તે   ુંદર પણ નથી, લવરૂપ પણ નથી. રોજ જ ુંગિમાું રહેનાર 
વનવા ી નગરમાું આવી લવસ્મર્ પામે, ‘શ ું   ુંદર’ કહી હવેિીઓ ને 
ફ વારા ચકકત દૃન્ષ્ટએ જોઈ રહે. નગરવા ી વનમાું જઈ લવસ્મર્ 
પામે, ‘શ ું   ુંદર’ કહી ત્ર્ાુંની વનિીિા ખલચત દૃન્ષ્ટએ જોઈ રહે. 
તરસ્ર્ો પાણી પીને આનન્દ પામે. ર ાર્ણશાસ્ત્રી પાણીન ું પૃથક્કરણ 
લવચારી તેને H2O માની આનન્દ આપે. નવીનતામાું પણ કોઈ કોઈ 
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વાર   ુંદરતા િાગે છ.ે   ુંદરતાની ભાવના પણ માનવીના મન ઉપર 
આધાર હોર્ છ.ે  ૌ  ૌના ર  જ દા છ.ે  ૌ પોતપોતાની દૃન્ષ્ટ 
પ્રમાણે પોતાની  ૃન્ષ્ટ  જી કાિ ેછ.ે  

मन एि मनुष्याणाङ्कारणं बंधमोषयो: “મન એ જ મન ષ્ર્ના 

બન્ધમોક્ષન ું દ િઃખ  ખન ું કારણ છ.ે” અને એ જ રીતે જગતમાું 
  ખદ િઃખ પણ નથી.   ખદ િઃખ કુંઈ બહારની કોઈ  ામરીમાું નથી, 
એ તો માત્ર મનની િાગણીમાું જ છ.ે જ ે વસ્ત થી એકને   ખની 
િાગણી થાર્ તે જ વસ્ત થી બીજાને દ િઃખની િાગણી થાર્. જિે 
જવામાું એક જણ   ખ માને, બીજો દ િઃખ માને.   ખદ િઃખ તો મનન ું 
માન્ર્ ું છ.ે અમ ક વસ્ત    ખકર છ ેઅને તે આપણને મળે છ,ે માટ ે
  ખ થાર્ છ ે એમ નથી; પણ આપણી ઇચ્છિેી વસ્ત  ગમે તો 
  ખકર હોર્ કે દ :ખકર હોર્ તો પણ તે મળે છ ેમાટ ે  ખ થાર્ છ.ે 
એટિે ઇષ્ટ વસ્ત  મળે કે અલનષ્ટ વસ્ત  ન મળે તો   ખ થાર્, ઇષ્ટ 
વસ્ત  ન મળે કે અલનષ્ટ વસ્ત  મળે તો દ િઃખ થાર્; ઇષ્ટ વસ્ત  મળ્યા 
પછી ને તેના ઉપરનો મોહ ઉતરી ગર્ા પછી તે   ખ નથી આપતી, 
દ િઃખ પણ આપ ેછ.ે તટસ્થ–અના ક્ત વૃલિ રાખીએ તો કુંઈ ન થાર્. 
આમ ઇષ્ટ કે અલનષ્ટ વસ્ત ના  ુંર્ોગને કે લવર્ોગને અના ક્ત 
વૃલિથી આનન્દરૂપ અને કલ્ર્ાણજનક બનાવી િેવો એ આપણા 
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હાથમાું છ;ે અને ભક્ત કલવએ ઠીક કહ્ય ું છ,ે કે “  ખદ :ખ મનમાું ના 
આણીએ, ઘટ  ાથે રે ઘડીર્ાું; ટાળ્યાું તે કોઈનાું નવ ટળે, રઘ નાથનાું 
જડીર્ાું.” અને જ્ર્ારે તત્ત્વના સ્વાભાલવક લનર્મે એ લનમારે્િાું જ 
છ,ે જડાર્ેિાું જ છ,ે ત્ર્ારે તો હાર્ હાર્ કરી મરવા કરતાું તેન ે
ઝીિીને કલ્ર્ાણરૂપ અને આનન્દરૂપ બનાવી િેવામાું જ  ાચી 
જીવનકળા છ.ે  

બીજી પણ એક વાત : ‘પારકે ભાણે મોટો િાડ ’ દેખાર્, પોતાને 
દ િઃખી માનવાને ટવેાઈ ગરે્િ ું મન બીજાું  ૌને   ખી ન્સ્થલતમાું દેખે. 
અનેક ભર્લચુંતાને િીધે કુંટાળેિો ને કાુંટાળી પથારીમાું પડિેો રાજા 
આનન્દથી બોજો ઉપાડતા મજૂરને   ખી માને, હાડકાુંતોડ મજૂરી 
કર્ાાથી કુંટાળી ગરે્િો મજૂર રેશમી તળાઈમાું  ૂતેિા રાજાને   ખી 
માને. એકબીજાના મનમાું કોણ પે ી નીકળે? છતાુંર્  ૌ માનવીના 
મનની  ાચી ન્સ્થલત તપા ીએ તો આખર  રવાળે બધાુંના 
  ખદ િઃખમાું કુંઈ ઝાઝો ફેર હોતો નથી. રોગ વહેંચી િેવાની કથા તો 
પ્રખર્ાત છ ે : “એક વખત ગામમાું કોઈ  મથા વૈદ્યરાજ આવ્ર્ા. 
તેમણે આખા ગામના િોકને કહ્ય ું કે જનેે પોતાનો રોગ બહ  
દ િઃખભર્ો િાગતો હોર્ તે તેને અમ ક સ્થાને મૂકી આવે, પણ શરત 
એટિી કે તેને બદિે પોતાને ગમે તે એક રોગ તો એણે િેઈ જ 
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આવવો. આખા ગામના િોકે પોતાનો રોગ બદલ્ર્ો ને ક્ષણવાર  ૌ 
  ખી દેખાર્ાું. પણ બીજી જ પળે પાછાું હતાું તેથી વધારે દ િઃખી 
દેખાર્ાું,  ૌએ પોતાનો નવો રોગ પાછો મૂકી આવવાની અને બદિ ે
જૂનો રોગ િેઈ આવવાની વૈદ્યરાજ પા ે રજા માગી. વૈદ્યરાજ ેરજા 
આપી,  ાથે તેમને લશખામણ પણ આપી કે ‘એમ   ખી થવાની 
ભ્રમણા છોડો, જ ે ન્સ્થલતમાું આપણે મ કાર્ા છીએ, તે ન્સ્થલતમાું જ 
  ખી છીએ એમ માનો. એટિે આપણું ઘણું દ િઃખ ટળ્ય ું જાણો.’  

આત્મરક્ષણની પ્રેરણાની માત્રા વધી ગઈ, તેથી ભોગલવિા ની 
ભાવના જાગી; પકરણામે આપણે આત્મરક્ષણને બદિે આત્મભક્ષણ 
કરી રહ્યા છીએ. આહારને બદિે ભોજન અને  ુંર્ોગને બદિ ે
 ુંભોગ કરવામાું એ ભોગલવિા ની જ ભાવના છ.ે બુંગાળના 
બાઉિ નામે ભક્તજનો તો ભોજનને બદિ ેદહે ેવા શબ્દ વાપરે છ.ે 
દેહના લવિા  માટ ે નકહ, પણ તેને સ્વસ્થ રાખવા માટ ે જ 
આહાર ામરી િેવી એવો એનો ભાવ છ.ે સ્વાકદષ્ટ  ામરીઓ 
વારુંવાર ખાવા માટ ે રોમનો ખાઈખાઈને ઉિટી કરતા! એવી રીતે 
કરવાથી તો આત્મરક્ષણ નકહ પણ આમભક્ષણ જ થાર્. વુંશવધાનને 
લવષે પણ એમ જ થર્ ું છ.ે નરનારીની  ુંર્ોગની સ્વાભાલવક પ્રેરણાન ે
લવકૃત કરી મૂકીને તેમાુંથી  ુંભોગની ભાવના જગાડી છ.ે અન ે
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 ુંર્મ લવનાની  ુંભોગવૃલિએ તો આજ ે આપણો ઘાણ કાિી 
નાખર્ો છ.ે માનવકહતને હેત એ ર્ોજિેી િગ્ન ુંસ્થાના પણ એણ ે
તો ભૂકા કાિી નાખર્ા છ!ે વળી સ્વાથાબળે ભોગલવિા  એકિા જ 
ભોગવવાની વલૃિમાુંથી બીજાથી ગ પ્ત રીત ે ભોગવવાની વૃલિ 
જાગી ને તણેે િજ્જાન ું ને મર્ાાદાન ું સ્વરૂપ િીધ ું. આજ ેઆપણે 
બધા ભોગલવિા  ગ પ્તમાું કે એકાન્તમાું, બીજા અને ખા  કરીને 
વડીિો ના દેખે એ રીતે કરવા ટવેાર્ા છીએ. હિકા મનાતા જ ે
િોક ભોજનને લવિા  નથી માનતા, માત્ર આહાર જ માને છ,ે ત ે
એટિી બધી ગ ન્પ્ત નથી  વેતા; એ તો અજાણ્ર્ાની  ાથે પણ 
રોટિાના ટ કડામાુંથી ટ કડો આપીને સ્નેહે ખાર્ છ.ે આલિકાની 
અનેક વનવા ી જાલતઓમાું પણ નરનારીના  ુંર્ોગને લવષે એટિી 
શરમ નથી. આપણે તે એ શરમન ેકારણ ેશરીર િાુંકવા વસ્ત્રો પણ 
વધારી મૂક્ર્ાું છ.ે આલિકાના અનકે વનવા ીઓ કેવળ નગ્ન રહે 
છ ે અને છતાુંરે્ આપણા કરતાું ઓછા કામી છ.ે િાુંકેિી વસ્ત  
જોવા–જાણવાની લજજ્ઞા ા પ્રબળ થાર્. આમ વસ્ત્રથી શરીર િાુંક્ર્ે 
કામવા ના વધારીને પોતાનો ને વુંશનો બવેડો નાશ કરી મૂક્ર્ો 
છ.ે  ાચા રક્ષણ માટ ેબધા લવિા ો ઉપર  ુંર્મ મૂકવો જોઈશે.  
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આત્મરક્ષણની પ્રેરણાની માત્રા વધી ગર્ે  ુંરહની ને સ્વાથાની 
ભાવના જાગી છ.ે ધનમોહ થર્ો છ.ે પણ  ાચી જીવનર્ોગ્ર્તા 
તાણાતાણીમાું, ઝૂુંટાઝૂુંટીમાું નથી, િઈ િેવામાું નથી, દઈ દેવામાું છ.ે 
ગીતાના શબ્દોમાું કહીએ તો પ રુષાથામાું નથી, અના ક્ત ર્જ્ઞાથામાું 
છ;ે સ્વાથામર્ આત્મ ુંરહમાું નથી, અના ક્ત િોક ુંરહમાું છ.ે 
આજ ેજ ેતાણાતાણી, ઝૂુંટાઝૂુંટી ચાિી રહી છ,ે ધનવાદ પ્રવતી રહ્યો 
છ ેઅને તણેે જ ેશ્રમવાદને જન્મ આપર્ો છ,ે એથી આજ ેધનપલત 
પ્રભ વગા અને લનધાન દા વગા વચ્ચે કિહ વતી રહ્યો છ.ે એથી 
જગતન ું કલ્ર્ાણ નથી જ થવાન ું, અકહત જ થવાન ું છ ેએ આપણે 

ક્ર્ારન ુંર્ જાણી િીધ ું છ.ે सिे गुणा: काञ्चनमाअयन्ते માનનાર, 

િક્ષ્મીને નારાર્ણ પા ે બે ાડનાર અને  ત્ર્ન ું મ ખ કહરણ્ર્મર્ 
પાત્રથી ( ોનાને િાુંકણે) િાુંકી રાખનાર એ અકમાક પ્રભ વગ ે
જગતમાું ર્ન્ત્રવાદ ઉભો કરીને  કમાક શ્રમણને દબાવી દીધો છ.ે 
પકરણામે એક બાજ એ અનગાળ અન્નવસ્ત્ર ઉત્પન્ન થાર્ છ,ે બીજી 
બાજ એ અ ુંખર્ લનધાન ભૂખર્ા નાગા હાહાકાર કરી રહ્યા છ;ે 
કારણકે એ બે વચ્ચે ધલનકો પિાુંઠી વાળી બેઠા છ!ે એમણે 
શ્રમજીવનને હીણું ને ગૌરવહીન ગણાવી દીધ ું; પકરણામે ચોર, 
િૂુંટારા લભખારી અને ગ િામ ઉભા કર્ાા છ ે અને બીજાું અનેક 
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પાપ ુંકટ આણી મૂક્ર્ાું છ,ે  માજને મ ુંઝાવી મૂક્ર્ો છ.ે ત્ર્ારે 
પ રુષાથા નકહ પણ ર્જ્ઞાથા, આત્મ ુંરહ નકહ પણ િોક ુંરહ 
 માજમાું નકહ પ્રવતે, ત્ર્ાું   ધી  ાચી  માનતા,  ાચી શાલત 
પ્રવતાવાની નથી. આ જ  ાચો  માજધમા છ,ે લવશ્વધમા છ.ે દા વગે 
પણ ધન િાની અવગણના કરવી જોઈશે,  મજવ ું જોઈશે કે ધનન ું 
મૂલ્ર્ શ્રમથી વધારે નથી, શ્રમ લવના એ ધનપ્રભ ઓ ભરે્ ભુંડારે 
ભૂખે મરે.  

એ જ પ્રમાણે લિુંગ, વર્, ક ળ, બ લદ્ધ, બળ વગેરે  િાઓએ 
આજ ેનર–નારીના, વૃદ્ધ–ર્ વકના કે  ા  –વહ ના, ક િીહ–ક િહીનના, 
બ લદ્ધવાન–મૂખાના, બળવાન–લનબાળના, વગેરે પ્રભ ત્વ–દા ત્વના જ ે
ભેદભાવનો નાશ કરવો જોઈશે. એ ભદેભાવ માનનારાએ પણ 
 મજી િેવ ું જોઈશે કે હવેનો  માજ એવો કૃલત્રમ ભેદભાવ નકહ 
 ાુંખી શકે. એ િોકની ઈચ્છા હશે કે નકહ હશે, પણ હવે તો એ 
તોડે્ય જ છૂટકો છ.ે હવે તો ગ ણકમા સ્વભાવના સ્વાભાલવક જ ભદે 
રહેશે.  દ્ગ્ગ ણ,  ત્કમા અને  ત્સ્વભાવ જનેામાું હશે તે પૂજાશે; 
દ ગ ાણ, દ ષ્કમા, દ :સ્વભાવ જનેામાું હશે તે લનુંદાશે.  

વળી જન્મને જ કારણે પોતાને ઊંચા માની કહન્દ ઓએ જમે 
અુંત્ર્જને અસ્પૃશ્ર્ કરી તેને ગામથી દૂર અન્તેવા માું રહેવાની 
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ફરજ પાડી છ,ે તેમ સ્વાથાન ેકારણે પોતાને ઊંચા માની અુંરેજોએ 
કહુંદીઓને અસ્પૃશ્ર્ કરી તેમને ર્ રોલપર્ન વા થી દૂર અન્તેવા  
(Segregation)માું રહેવાની ફરજ પડી છ.ે લવશ્વધમાને માટ ે
ઉચ્ચનીચના બધા ભેદ તોડવા જોઈશે.  

જગતનો રચનાર, તેનો લનર્ામક,  માજધમા બાુંધનાર કોઈ 
ઈશ્વર નથી; પાછળ જોઈ ગર્ા એમ કોઈ સ્વગાનરક કે પરિોક નથી, 
પૂવાજન્મ કે પ નજ ાન્મ નથી. મન ષ્રે્ આ જ જગતમાું અને પોતાના જ 
 માજમાું પોતાન ું કલ્ર્ાણ  ાધવાન ું છ.ે એટિે  માજકલ્ર્ાણ 
 ાધતાું આત્મકલ્ર્ાણ  ાધવ ું એ જ એનો મહાધમા,  માજ એ જ 
એન ું ધમાલબુંદ . 

સ્વાભાલવક પ્રરેણાથી પ્રાણી માત્ર આત્મરક્ષણના અને 
વુંશવધાનના ઉપાર્ શોધે છ.ે  માજ બાુંધવાથી એ ઉપાર્  રળ બને 
છ.ે એટિા જ માટ ે માનવીએ એકિા રહેવા કરતાું ક ટ ુંબમાું રહેવ ું 
ઇષ્ટ માન્ર્ ું અને એ ક ટ ુંબને લવસ્તારી જાલત અને દેશ   ધી પહોંચ્ર્ો. 
અન ભવે જણાર્ ું કે એકબીજાથી હળીમળીને રહેવાથી જ  ૌને   ખ 
મળે છ.ે અને તેથી માનવીએ એમ ધીરે ધીરે લવસ્તારેિા  માજની 
નીલત માટ ે લનર્મો બુંધાર્ા. પોતાના વ્ર્ન્ક્તગત જીવનમાું માણ  
પોતાના આચારમાું સ્વતન્ત્ર રહે, એ એનો આત્મધમા છ.ે  માજ 
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વ્ર્વહારમાું– માજગત જીવનમાું  માજ ે બાુંધેિા લનર્મમાું એણે 
 માજને આધીન રહેવ ું જોઈએ એ જ દરેકનો  ારો  માજધમા છ.ે 
એમ આત્મધમા અને  માજધમા એ માનવીના બે મ ખર્ ધમા. એ ધમા 
પાળતાું  માજ લવધ્ન નાખે તો તે ટાળી  માજને અન કૂળ બનાવી 
દોરે અથવા તમે બની ન શકે તો તેનો ત્ર્ાગ પણ કરે.  માજનો 
િાભ િેવા માનવી તેના ધમાભ્રષ્ટ લનર્મને વશ થાર્ તો આત્મધમા 
ચૂકે, એટિે અુંશે તેન ું પતન થાર્. છકે લનબાળ હોર્ એ તો એકે ધમા 
ન પાળી શકે, ભાગીને ભગત૧ થઈ જાર્. પોતાના   વ્ર્વહારમાું 
લવધ્ન કરનારનો  માજ પણ બકહષ્કાર કરે. દારૂ પીવો ખોટો છ ે
એમ માનનાર  માજ દારૂ પીનારનો બકહષ્કાર કરીને પોતાના 
 માજવ્ર્વહારને  રળ રાખે. વળી પોતાને અન કૂળ રહેનારને 
 માજમાું સ્વીકારી પણ િે. એમ  માજ પ્રવાહી રહે એ જ ઇષ્ટ છ.ે  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
૧ भज (= પાકવ ું, ભાગવ ું) ઉપરથી (૧) भत्क (પકેિો) એના બ ે
અપભ્રુંશ ભક્ત અને ભગત; અન ે (૨) भि (ભાગેિો) પાકેિો 

હોર્ ત ેજ  ાચો ભક્ત, પણ આજ ેતો ઘણાક  ું ારથી ભાગીન ે
ભગત થઈ જાર્ છ.ે  
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અને આજ ે  માજની  ીમા જાલત અને દેશ   ધી જ છ.ે 
 માજ જમે લવશાળ થાર્ તેમ વધારે કલ્ર્ાણ  ધાર્.  એ   માજ–  
રક્ષણમાું આત્મરક્ષણ મળી રહે છ,ે એટિે અુંદરોઅુંદર જીવનલવરહ 
કરવાન ું કારણું રહેત ું નથી. પણ જ દી જ દી જાલતઓ અને જ દા જ દા 
દેશ પોતાના રક્ષણને માટ ે અને તેથી સ્વાથાને માટ ે દેશાલભમાનને 
નામે કિહ કર્ાા કરે છ.ે અને માટ ેજ આજ ેપૃથ્વી ઉપર પ્રચુંડ કિહ 
અને લવરહ ચાિી રહ્યા છ.ે એ અલનષ્ટ ટાળવાને  માજને ખૂબ 
લવસ્તારવો જોઈએ. પૃથ્વી ઉપરની  મસ્ત જાલતઓનો એક  માજ 
થાર્ તો માનવભર્ અને માનવકહું ા દૂર થઈ જાર્. 

ત્ર્ારે જગત ઉપરના કમા (caste), ચમા (colour) અને ધમા 
(creed), એ  ૌ પ્રકારના માનવભેદ તોડવા ઘટ.ે  

અને એટિા માટ ે નાતજાતના, જાલતદેશના અને શ્રદ્ધાધમાના 
બધા વાડા તોડવા જ જોઈશે. લવશ્વના લવકા માું  ૌને–વનસ્પલતને 
અને પ્રાણીમાત્રને આત્મરક્ષણની અને વુંશવધાનની સ્વાભાલવક 
પ્રેરણા હોર્ છ,ે એટિે  ૌ પોતપોતાને માટ ેજીવન ધારણ કરે છ,ે 
બીજાને માટ ેનકહ. એટિે પ્રાણી અને વનસ્પલત   ધી  માજનો લવસ્તાર 

થાર્ તો કિહ અને લવરોધ ઘણો ઓછો થઈ જાર્. आत्समित् सिाभूतेष ु

यः पश्यतत स पश्यतत એ ભાવનામાું જ  ાચ ું આત્મરક્ષણ અને  ાચ ું 
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વુંશવધન છ;ે કારણકે એમાું જ  ાચી જીવનર્ોગ્ર્તા છ,ે  ાચી 
અકહું ા છ;ે અકહું ાથી જ  ાચી જીવનર્ોગ્ર્તા ફળે છ,ે કહું ાથી 
નકહ.  

ત્ર્ારે પણ જીવન ધારણ કરવાન ું તો લવશ્વની અુંદરના 
પદાથોથી જ રહેશે. એટિ ે કહું ા તો કરવી જ પડશે. પણ  
  ખદ િઃખની ઓછી િાગણીવાળી વનસ્પલતથી ચાિત ું હશે, ત્ર્ાું 
  ધી વધારે િાગણીવાળાું પ્રાણીની કહું ા નકહ થાર્. વળી વૃક્ષનો 
નાશ કરવાન ેબદિે તેના વુંશવધાન માટ ેતનેા બીજન ું રક્ષણ કરીન ે
ફળનો ઉપર્ોગ આહાર માટ ેથાર્, આખા આુંબાનો નાશ કરવાને 
બદિે તેના વુંશવધાન માટ ે તેના ગોટિાન ું રક્ષણ કરીન ે કેરીનો 
ઉપર્ોગ આહાર માટ ે થાર્. આમ લવશ્વ માજ બુંધારે્ ઓછામાું 
ઓછી કહું ા થાર્. એ જ લવશ્વધમા. અને ત્ર્ારે  મસ્ત લવશ્વ ઉપર 
સ્નેહ રાખવો એ આપણો લવશ્વધમા. જાત ઉપર સ્નેહ રાખવો એ 
આત્મરક્ષણનો ધમા, સ્ત્રી– ુંતાન ઉપર સ્નહે રાખવો એ 
વુંશવધાનનો ધમા. પણ લવશ્વધમા પાળવાથી જ એ બે ધમા  રળ 
થઈ પડ ે છ,ે માટ ે લવશ્વધમા પાળવો એ જ માનવીનો મ ખર્ ધમા 

રહ્યો. धारणाद्धमावमत्सयाहुधमो धारयते प्रजा: ।  
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સ્નેહ, જ્ઞાન અને કમાનો ર્ોગ એ જ માનવજીવનનો મ ખર્ 
પાર્ો હોર્. જ્ઞાન લવના માતા માત્ર સ્નહેથી બાળકન ું મૃત્ર્  આણે. 
સ્નેહ લવના દાક્તર માત્ર જ્ઞાનથી દદીન ું મૃત્ર્  આણે. માનવધમામાું 
સ્નેહ અન ેજ્ઞાનના ર્ોગની ખૂબ જ જરૂર છ.ે પણ કમા લવના સ્નેહ 
અને જ્ઞાન વુંધ્ર્ રહે, માટ ેએ ત્રણેનો ર્ોગ ઇષ્ટ છ.ે એ ર્ોગ થતાું 
માનવી  હેજ ેબોિી ઊઠ ે કે લવશ્વ મારો દશે, મારુું  ક ટ ુંબ, મારો 
આત્મા ને તને ું કલ્ર્ાણ એ જ મારુું  કલ્ર્ાણ. અને ત્ર્ારે 
જગત્કલ્ર્ાણની  ાધનાએ એ નીકળી પડ.ે એ જ  ાચો 
માનવધમા, લવશ્વધમા. 

અને એ લવશ્વધમાથી  ાચો અકહું ાધમા  મજાશે. જીવનર્ોગ્ર્તા 
ટકાવી રાખવાને માટ ેજીવનલવરહમાું બળનો જ મોટ ેભાગે ઉપગ 
થાર્ છ.ે પણ સ્નેહ અને અકહું ાનો  ાચો પ્રભાવ  મજાતાું બળન ું 
મહત્ત્વ બહ  ઘટી જાર્ છ.ે એમ થતાું લવશ્વમાુંથી ભર્ પણ ઘણે અુંશે 
ટળી જાર્. વનમાું ચરતી ગાર્ભેં ની પીઠ ઉપર કોઈ પણ પુંખી 
લનભાર્તાએ બે ીને કલ્લોિ કરે છ,ે પણ ભર્ વતાાવીને માનવી એવો 
ભર્ુંકર બની ગર્ો છ ેકે બધાું પક્ષી તેનાથી દૂર ઉડ ેછ,ે ભાગ્ર્ે જ 
કોઈ પા ે આવે છ.ે માનવી લવશ્વધમા પાળતો થાર્ તો લવશ્વ અન ે
તેથી એ પોતે પણ લનભાર્ બની રહે. લનભાર્તાને લવશ્વા ે જ જગત 
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ચાિે છ.ે કોઈ છકે અજાણી સ્ત્રી પરાર્ા ઘરમાું પત્ની થઈને આવતાું 
લવશ્વા ે એ લનભાર્તાથી લનદ્રા િે છ.ે 

એ લવશ્વધમા પ્રવતાશે ત્ર્ારે જ જગતમાું  ાચી રીતે ન્ર્ાર્, દર્ા, 
દાન વગેરે આજ ેધમાનાું ગણાતા પણ ન પળાતાું અુંગ  મજાશે ને 
પળાશ,ે ત્ર્ારે તો બળાત્કારે ચાિતા કોઈ કાર્દાની કે રાજ્ર્ની પણ 
જરૂર નકહ રહે. પૃથ્વી ઉપર ધાલમાક અરાજકતા પ્રવતાશે, હલથર્ારો 
ભાુંગી હથોડા અને દાતરડાું થશે. ત્ર્ારે જ  ાચી રીતે પૃથ્વી ઉપર 
સ્વગા ઉતરત ું દેખાશે. પછી માનવીને  ીધો ચિાવવા શ્રદ્ધાધમાની કે 
બીજી કોઈ ચાબ કની જરૂર નકહ રહે.  

પણ જટેિી  હેિાઈથી આ બધ ું િખી કાઢ્ય ું છ,ે તેટિી 
 હેિાઈથી એ સ્વગાને પૃથ્વી ઉપર ઉતારી શકાર્ એમ નથી. 
આપણા પ રુષાથા, આત્મ ુંરહ કે આત્મ  ખ ઉપર  ુંર્મ રાખતાું 
રાખતાું ર્જ્ઞાથા, િોક ુંરહ કે  માજકલ્ર્ાણને માગે જવ ું જોઈશે. 
વુંશવધાન માટ ેનરનારીના  ુંર્ોગની જરૂર છ,ે પણ તેના ઉપર  ુંર્મ 
મૂકીને િગ્ન ુંસ્થાની ર્ોજના કરીને  માજકલ્ર્ાણ  ાધવા પ્રર્ત્ન 
કર્ાા છ.ે તેવી જ રીતે  વા માનવ વ્ર્વહારમાું કરવ ું જોઈશે. 
િગ્નલવલધને પ્ર ુંગે કહન્દ ઓ ર્જ્ઞ કરે છ.ે એ ર્જ્ઞના અન્ગ્નન ે
 ુંર્મમાું રાખવા ચારે બાજ એ કુંઈક ઊંચી મેખળા કરે છ.ે આ 
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મેખળા ન હોર્ તો અગલનને  ીમા ન રહે ને  વાસ્વને બાળી મૂકે. 
અન્ગ્ન બાળી નાખશે એ ભર્થી વેદી ઉપર િાુંકણું િાુંક્ર્ ું હોર્ તો 
અન્ગ્ન જ બ ઝાઈ જાર્. એમ નરનારીના  ુંર્ોગને િગ્નની મેખળા 
વડ ે ુંર્મમાું રાખર્ો ન હોર્ તે  માજધમા  ાચી રીતે પ્રવતે નકહ. 
પણ એ  ુંર્ોગ ઉપર અલત ુંર્મ નાખર્ે,  ૌને  ુંન્ર્ા ી બનાવી 
મૂક્રે્ પ્રકૃલતધમાનો નાશ થાર્. તેવી જ રીતે  વે  માજલવષર્માું 
આત્મ  ખ ઉપર  ુંર્મ રાખતે રાખતે  માજકલ્ર્ાણને પુંથે પળવ ું 
જોઈશે. એમ પળતે પળતે અનકે પેિીએ  માજ ઉન્નત થશે.  

 માજગ રુઓએ,  માજ વેકોએ અને  માજને ઉન્નત કરવાને 
વ્રતે સ્થપાર્ેિી  વે  ુંસ્થાઓએ આ ધમા  ાચી રીતે  મજવો 
જોઈશ,ે  માજને તે લવષે  ાચ ું લશક્ષણ આપવ ું જોઈશે. શાળાના 
લશક્ષકે પોતાના બાળલવદ્યાથીનો અભ્ર્ા  કરવા જોઈશે. ઘણા માને 
છ ે કે બાળક જન્મ વખતે કોરા કાગળ જવેો હોર્ છ;ે ના, એ તો 
અનેક પેિીઓના  ુંસ્કાર િઈને અવતર્ો છ ેઅને તાજતેર તો તેના 
માબાપના  ુંસ્કાર તેનામાું લવશેષ છ.ે વળી જન્મ પછી પણ તેન ે
અનેક  ુંસ્કાર િાગે છ.ે આમ કોઈ બે બાળક એક જ પ્રકારનાું 
હોતાું નથી,  ૌ જ દા જ દા  ુંસ્કારનાું પકરણામ છ.ે આથી  ૌને એક 
જ પ્રકારની કેળવણી આપરે્ ઇષ્ટ પકરણામ નકહ આવે,  ૌને 
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વ્ર્ન્ક્તગત કેળવણી આપવી જોઈશે. પ્રાચીન કાળનાું ગ રુક િમાું આ 
વ્ર્વસ્થા કુંઈક હતી. આજ ે ૌને એક વગામાું રાખી એક જ પ્રકારે 
કેળવીએ છીએ. વ્ર્કકતગત કેળવણી આપવામાું આપણી અશન્ક્ત 
હોર્ તો આપણે તે જાહેર કરી દેવી જોઈએ અને અશન્ક્ત ટાળવાના 
ઉપાર્ શોધવા જોઈએ. એની તરફ આુંખ મીંચ્ર્ે તો આપણે આડ ેજ 
માગે ચાલ્ર્ા જઈએ છીએ. માબાપ બાળકમાું અવતરે છ.ે માટ ે
આપણે બાળકોને જ ેકેળવણી આપીએ છીએ, તેના  ુંસ્કાર તેમના 
વુંશજોમાું ઊતરવાના છ ેઅને તે અનન્ત વુંશજોમાું ઊતરવાના છ.ે 
કેળવણીમાું આપણે જ ે જ ે ભૂિો કરીશ ું, તેના  ુંરકાર પણ 
લવદ્યાથીના અનન્ત વુંશજોમાું ઉતરવાના છ.ે આપણું નાનામાું નાન ું 
કમા અનન્ત દેશકાળ વ્ર્ાપક થવાન ું છ,ે એ આપણા  માજગ રુઓ 
 મજશે અને શ દ્ધ  માજધમાને અન  રશે,  માજને એ ધમાનો 
ઉપદેશ આપશે અને તે ધમામાગે વળશે તો બહ  ઉપકાર થશે. 

અને એ ધમામાગ ેચાિીશ ું તો આપણાું  ુંતાનને પણ એ  ુંસ્કાર 
આપી શકીશ ું એમ  ુંતાનપરમ્પરા પોતાને ઋણાન બદ્ધ  ુંસ્કારબળે 
 માજ સ્વગાને માગે ચાલ્ર્ો જશે. 

અને એ સ્વગા એટિે જ  ત્ર્. જટેિે અુંશે આપણે  માજધમા–
લવશ્વધમા આચરીએ, એટિે જ અુંશે આપણે સ્વગા પામીએ, અથાાત્ 
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 ત્ર્ પામીએ. બેશક પકરલમત બ લદ્ધશન્ક્તવાળા આપણે પરમધમા, 
પરમસ્વગા, પરમ ત્ર્ કદાલપ પામી શકવાના નથી; આપણે પકરપૂણા 
નથી, એટિે એ કદાલપ પામી શકવાના નથી. આપણે તો એ 
પરમધમાને પ્રવા ે નીકળ્યા છીએ, પરમ ત્ર્ના માગાના પ્રવા ી 
છીએ.  

એ પ્રવા માું આવતાું લવધ્નો આપણે ધીરે ધીરે ટાળવાું જોઈશે. 
શ્રદ્ધાની જડતા તોડવી જોઈશે, બ લદ્ધજ્ઞાનથી લવવેક પ્રાપ્ત કરવો 

જોઈશે. લવદ્યાનો અને લવવેકનો દીપક િઈ સ્વગાને,  ત્ર્ને (सत् + 

य = હોવા ર્ોગ્ર્) માગે પ્રવા  કરવો જોઈશે. તે લવના મ ન્ક્ત નથી. 

सा विद्या या विमुिये ।  

અને ત્ર્ારે આટિા દોહનને પકરણામે, આટિા મુંથનને પકરણામે 
આજ ેતો હ ું  આમ માન ું છ ું : 

(૧) તત્ત્વ સ્વર્ુંભૂ, અનાદ્યનન્ત, અજરામર, લનત્ર્ નાતન અને 
લવશ્વન ું આકદકારણ છ.ે માનવીની પકરલમત દૃન્ષ્ટએ બીજી અનેક 
રીતે એ અજ્ઞેર્ અને અલનવાચનીર્ છ.ે (૨) તત્ત્વના બે ગ ણ – પ્રકૃલત 
અને પ રુષ – પોતાના અખુંડ, અબાલધત અને લનલવાકાર 
સ્વભાવલનર્મને વશ વતી  દા  ાથ ાથે જ લવકા  પામ્ર્ે જાર્ છ.ે 
પ્રકૃલતના લવકા થી દેહ અને પ રુષના લવકા થી આત્મા બુંધાર્ છ.ે 

http://govindmaru.com/


ઈશ્વરનો ઇન્કાર                        http://govindmaru.com/                        289 

(૩) અને એમ તત્ત્વનો  દા લવકા  પામતો આલવભાાવ તે આ 
લવશ્વ છ;ે એટિ ેલવશ્વન ું મૂળ તત્ત્વ છ.ે વળી તથેી કરીને લવશ્વલવકા  
પ્રવાહથી લનત્ર્ છ.ે (૪) અને લનત્ર્ લનત્ર્ લવકા  પામતો દેહ અને 
આત્મા વ્ર્ન્ક્ત રૂપે અમર નથી, રૂપાન્તરને પાત્ર છ.ે (૫) તેથી 
આત્મા અમર નથી, તેને માટ ેપ નજ ાન્મ કે પરિોક નથી. (૬)  મસ્ત 
લવશ્વર્ન્ત્રમાું પ્રાણીમાત્ર – માનવી પણ – ચક્રરૂપે પોતપોતાને સ્થાને 
જડાર્ેિાું છ,ે એટિે માનવી લવશ્વમાું મધ્ર્લબુંદ  નથી. એ  ૌને 
લવશ્વલનમાાણને સ્વાભાલવક લનર્મે પરવશ રહી ચાિવ ું પડ ેછ,ે કોઈન ે
સ્વતન્ત્ર કમાશન્ક્ત નથી. એમ પરવશ રહી કરેિાું કમાનાું ફળ પણ 
સ્વાભાલવક લનર્મે પરવશ રહી ભોગવવાું પડ ેછ.ે પણ તથેી થતાું 
  ખદ િઃખ તો મનના માનવા ઉપર છ.ે અના ક્ત ર્ોગીને એમાું કશ ું 
નથી િાગત ું. (૭) આમ તત્ત્વને અખુંડ, અબાલધત અને લનલવાકાર 
લનર્મે લવકા  પામતા અને ચાિતા લવશ્વને  જાવા કે લનર્મનમાું 
રાખવા કોઈ ઈશ્વરની કે કોઈ બાહ્ય  િાની જરૂર નથી. (૮) ઈશ્વર 
નથી, પરિોક નથી, એટિે  માજ એ જ માનવીન ું ધમા કમાક્ષેત્ર છ.ે 
(૯)  ૌ ધમાકમાના લનર્મો ઈશ્વરપ્રણીત નકહ, પણ  માજકહતને માટ ે
 માજ ે પોતે ર્ોજી કાિિેા છ.ે (૧૦) સ્નેહે અને જ્ઞાને કરીને 
 માજ ેવા કરવી, એ જ  માજધમા છ;ે એમાું જ આત્મરક્ષણની 
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અને વુંશવધાનની ઉિમ  ાધના છ.ે આત્મરક્ષણ અને વુંશવધાન 
 મસ્ત  માજદેહન ું નાલભચક્ર છ,ે પણ  મસ્ત દેહન ું રક્ષણ કર્ે જ 
નાલભચક્રન ું  ાચ ું રક્ષણ થાર્ છ.ે (૧૧) અને એટિા જ માટ ેમાનવી 
આત્મકહતમાું આત્માધીન અને  માજકહતમાું  માજાધીન રહે એ 
 માજધમાનો મ ખર્ માગા છ.ે (૧૨) એ  માજધમા  ારી રીત ે
 મજાર્ અને પળાર્, એટિા માટ ે શ્રદ્ધાજડતાનો લવનાશ અને 
બ લદ્ધલવવેકનો લવકા  કરતા જવ ું અને એ રીતે  ત્ર્ને માગે પળતા 
જવ ું એ માનવીનો ઉન્નલતધમા છ.ે માનવી  ત્ર્ની અનન્ત ર્ાત્રાનો 
પ્રવા ી છ.ે 

● 

અને ભાઈ, આજ ેતો હ ું  આમ માન ું છ ું. આવતી કાિે  ત્ર્નો 
નવો પ્રકાશ મળતાું તેમ માનવા તત્પર છ ું, દ રારહ જરાર્ નથી. 

● 
આ  મર્ે  ૂર્ા પ્રચુંડ થર્ો હતો, એ લશિાખુંડ હવે એવો તપી 

ગર્ો હતો કે તે ઉપર હવે વધારેવાર બે વ ું કઠણ હત ું. મારી 
લવચારમાળાનો પણ હવે અન્ત આવ્ર્ો હતો; તથેી  

“કરુું  છ ું’ ને ‘કર્ ું છ ેમેં’, જ ઠ ું એ અલભમાન હા! 

કરી તે શ ું શકે પ્રાણી આ અનન્ત : અગાધમાું.” 

http://govindmaru.com/


ઈશ્વરનો ઇન્કાર                        http://govindmaru.com/                        291 

એ કિાપીના શબ્દો ગણગણી મારુું  અલભમાન મૂકી દીધ ું. 
અલભમાન હણનાર એ લગરનારને ચરણે મસ્તક નમાવી હ ું  બીજ ે
કદવ ે ત્ર્ાુંથી ચાિી નીકળ્યો, મારી લગરનારર્ાત્રા  ફળ માની. 

 

ईति  । 
  

http://govindmaru.com/


ઈશ્વરનો ઇન્કાર                        http://govindmaru.com/                        292 

IV 

અમારાું પ્રકાશનો 
 માવેશ 

નવી દૃન્ષ્ટ, નવા લવચાર, નવ ું લચુંતન માણવા ઈચ્છતા વાચક 
લબરાદરો માટ ે‘મણી મારુ પ્રકાશને’ ઈ.બ ક્ ન ું પ્રકાશન કરવાન ું 

કાર્ા ઉપાડી િીધ ું છ.ે અમે 04 જૂન, 2021   ધીમાું નીચે 
મ જબ 47 ઈ.બ ક્ ન ું પ્રકાશન કર્ ું છ.ે અમારુું  પ્રત્રે્ક પ્રકાશન 
વાચકલમત્રોને લન:શ લ્ક વહેંચવામાું છ.ે  

‘અલભવ્ર્ક્તી’ બ્િૉગ https://govindmaru.com/ebook/ ના મથાળ ે

‘ઈ.બ ક્ ’ લવભાગ પર આ તમામ ઈ.બ ક્  ડાઉનિોડ કરવાની 
  લવધા છ.ે 

1 1. રમણ પાઠક (વાચસ્પલત)ના 25 િેખોની ‘અલભવ્ર્ન્ક્ત’ 
‘ઈ.બ ક’–01 (પાનાું : 113; મૂલ્ર્ : મફત) 

2 કદનેશ પાુંચાિના 25 િેખોની ‘અલભવ્ર્ન્ક્ત’ ‘ઈ.બ ક’–
02 (પાનાું : 108; મૂલ્ર્ : મફત) 

3 મ રજી ગડાના 25 િેખોની ‘અલભવ્ર્ન્ક્ત’ ‘ઈ.બ ક’–03 
(પાનાું : 127; મૂલ્ર્ : મફત) 
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4 રમણ પાઠક (વાચસ્પલત)ના લચન્તનાત્મક 37 િેખોની 

‘ઈ.બ ક’ – ‘લવવેક–વલ્લભ’ (પાનાું : મૂલ્ર્; મફત : 190) 

5 રમણ પાઠકના 206 રૅશનિ મ દ્દાઓનો તારવી કાિીને 

તૈર્ાર કરેિ રુંથ ‘લવવેકલવજર્’ની ‘ઈ.બ ક’ (પાનાું : 131) 

6 ડૉ. શલશકાુંત શાહની ‘ઈ.બ ક’ ‘આનન્દની ખોજ’ (પાનાું 

: 53; મૂલ્ર્ : મફત) 

7 ડૉ. શલશકાુંત શાહની ‘ઈ.બ ક’ ‘ટીન–એજ’માું 

બોર્િેન્ડથી  ાવધાન’ (પાનાું : 51; મૂલ્ર્ : મફત) 

8 રોકહત શાહના 25 િેખોની ‘અલભવ્ર્ન્ક્ત’ ઈ.બ ક –04 

‘અધ્ર્ાત્મના આટાપાટા’ (પાનાું : 111; મૂલ્ર્ : મફત) 

9 ડૉ. શલશકાુંત શાહની ‘ઈ.બ ક’ ‘આનન્દન ું આકાશ’ 

(પાનાું : 116; મૂલ્ર્ : મફત) 

10 રમણ પાઠક (વાચસ્પલત)ની આત્મકથાની ‘ઈ.બ ક’ 

‘આત્મઝરમર’ (પાનાું : 257; મૂલ્ર્ : મફત) 

11 નાથ ભાઈ ડોકડર્ાની પ ન્સ્તકા ‘દ :ખલનવારણના ભ્રામક 

ઉપાર્ો’ની ‘ઈ.બ ક’ (પાનાું : 26; મૂલ્ર્ : મફત) 

12 એન. વી. ચાવડાની ‘અલભવ્ર્ન્ક્ત’ ‘ઈ.બ ક’–05 ‘ચાવાાક 
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દશાન’ (પાનાું : 96; મૂલ્ર્ : મફત) 

13 કદનેશ પાુંચાિની ‘અલભવ્ર્ન્ક્ત’– ‘ઈ.બ ક’–06 
‘ ત્ર્ ન્દકૂ’ (પાનાું : 110; મૂલ્ર્ : મફત) 

14 ડૉ. શલશકાુંત શાહની ‘ઈ.બ ક’ ‘ મ્બન્ધમીમાું ા’ (પાનાું 
: 83; મૂલ્ર્ : મફત) 

15 ડૉ. શલશકાુંત શાહની ‘ઈ.બ ક’ ‘લજન્દગી કઈ રીતે 
જીવશો?’ (પાનાું : 75; મૂલ્ર્ : મફત) 

16 વલ્લભ ઈટાલિર્ાના 10 િેખોની ‘અલભવ્ર્ન્ક્ત’–
‘ઈ.બ ક’–07 ‘લવચારર્ાત્રા’ (પાનાું : 84; મૂલ્ર્ : મફત) 

17 બી. એમ. દવેના િેખોની ‘અલભવ્ર્ન્ક્ત’–‘ઈ.બ ક’–08 
‘ભ્રમ ભાુંગ્ર્ા પછી...’ (પાનાું : 90; મૂલ્ર્ : મફત) 

18 કાલમની  ુંઘવીના 11 િેખોની ‘અલભવ્ર્ન્ક્ત’ ‘ઈ.બ ક’–
09 ‘કકતની હકીકત, કકતના ફ ાના?’ (પાનાું : 72) 

19 કદનેશ પાુંચાિના 12 િેખોની ‘અલભવ્ર્ન્ક્ત’ ઈ.બ ક–10 
‘રૅશનાલિઝમનો ઘુંટનાદ’ (પાનાું : 93; મૂલ્ર્ : મફત) 

20 કદનેશ પાુંચાિના 12 િેખોની ‘અલભવ્ર્ન્ક્ત’ ‘ઈ.બ ક’–11 
‘રૅશનાલિઝમનો ઘુંટનાદ–2’ (પાનાું : 110; મૂલ્ર્ : મફત) 
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21 કદનેશ પાુંચાિના 12 િેખોની ‘અલભવ્ર્ન્ક્ત’ ‘ઈ.બ ક’–

12 ‘રૅશનાલિઝમનો ઘુંટનાદ–3’ (પાનાું : 122; મફત) 

22 રમેશ  વાણી લિખીત 14  ત્ર્ ઘટનાઓની 

‘અલભવ્ર્ન્ક્ત’ ‘ઈ.બ ક’–13 ‘દેતે હૈં ભગવાન કો ધોખા’ 
(પાનાું : 136; મૂલ્ર્ : મફત) 

23 ડૉ. શલશકાુંત શાહની ‘ઈ.બ ક’ ‘ ુંતાનોમાું 
 ુંસ્કારલ ુંચન’ (પાનાું : 95; મૂલ્ર્ : મફત) 

24 ડૉ. શલશકાુંત શાહની ‘ઈ.બ ક’ ‘મૃત્ર્ મીમાું ા’ (34) 

25 ડૉ. શલશકાુંત શાહની ‘ઈ.બ ક’ ‘લજપ ીની ડાર્રી’ – 

‘એક  ૈલનકની નોંધપોથી’ (પાનાું : 112;  મલૂ્ર્ : મફત) 

26 ડૉ. બી. એ. પરીખના 12 િેખોની ‘અલભવ્ર્ન્ક્ત’ 

‘ઈ.બ ક’–14 ‘મન્ત્ર–ર્ન્ત્ર–તન્ત્રન ું અલવજ્ઞાન’ (પાનાું : 101)  

27 ગોલવન્દ મારુ  મ્પાકદત ‘અુંગદાન’ અુંગેના 11 િેખોની 

‘અલભવ્ર્ન્ક્ત’ ‘ઈ.બ ક’–15 ‘અુંગદાનથી નવજીવન’ 
(પાનાું : 102;  મૂલ્ર્ : મફત) 

28 લવક્રમ દિાિના 10 િેખોની ‘અલભવ્ર્ન્ક્ત’ ‘ઈ.બ ક’–16 
‘રૅશનાલિસ્ટની દૃન્ષ્ટએ ગીતાનો  ુંદેશ’ (પાનાું : 81) 

http://govindmaru.com/


ઈશ્વરનો ઇન્કાર                        http://govindmaru.com/                        296 

29 ડૉ. શલશકાુંત શાહના ‘લવચારમોતી’ની ‘ઈ.બ ક’ 

‘શાણપણનાું મોતી’ (પાનાું : 104; મૂલ્ર્ : મફત) 

30 રચના નાગકરક  મ્પાકદત અને રમણ પાઠકના 19 

િેખોની ‘અલભવ્ર્ન્ક્ત’ ‘ઈ.બ ક’–17 ‘આચાકર  બ જગ 
લમિા’ (પાનાું : 165; મૂલ્ર્ : મફત) 

31 રચના નાગકરકના 07 કુંઠીમ ક્ત લવચારિેખોની ‘અલભ.’ 
‘ઈ.બ ક’–18 ‘બૈઠ પથ્થર કી નાવ’ (પાનાું : 167; મફત) 

32 રમણ પાઠકના 12 િેખોની ‘અલભવ્ર્ન્ક્ત’ ‘ઈ.બ ક’–19 
‘સ્વગા ધરતી પર છ’ે (પાનાું : 170; મૂલ્ર્ : મફત) 

33 કદનેશ પાુંચાિે િીધેિ ઈન્ટરવ્ર્ ની ‘ઈ.બ ક’ ‘અલભનેતા 
નરેન્દ્ર મ રાણી’ (પાનાું : 89; મૂલ્ર્ : મફત) 

34  રૂ્ાકાન્ત શાહના 11 િેખોની ‘અલભવ્ર્ન્ક્ત’ ‘ઈ.બ ક’–
20 ‘આપણો માુંદો  માજ’ (પાનાું : 210; મફત) 

35 ‘વાસ્ત શાસ્ત્ર : લવજ્ઞાન કે અલવજ્ઞાન’ ‘અલભવ્ર્ન્ક્ત’ 
‘ઈ.બ ક’–21 (પાનાું : 110; મૂલ્ર્ : મફત) 

36 ડૉ. મ ક િ ચોક ીના 13 િેખોની ‘અલભવ્ર્ન્ક્ત’ 
‘ઈ.બ ક’–22 ‘મનમતાતુંર’ (પાનાું : 226; મૂલ્ર્ : મફત) 
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37 જ.ે પી. મહેતાની 175 રૅશનિ પુંન્ક્તઓની 

‘અલભવ્ર્ન્ક્ત’ ‘ઈ.બ ક’–23 ‘ભારેિા અન્ગ્નના તણખા’ 
(પાનાું : 120;  મફત) 

38 ઇન્દ ક માર જાની  મ્પાકદત 25 િેખોની ‘અલભવ્ર્ન્ક્ત’ 
‘ઈ.બ ક’–24 ‘રૅશનાલિઝમ : નવિાું મ ન્ક્તનાું ગાન...’ 
(પાનાું : 262; મૂલ્ર્ : મફત) 

39 વષાા પાઠકના 12 િેખોની ‘અલભવ્ર્ન્ક્ત’ ‘ઈ.બ ક’–25 
‘આપણી વાત’ (પાનાું : 119; મૂલ્ર્ : મફત) 

40 મ રજી ગડાના લચન્તનાત્મક 13 િેખોની ‘ઈ.બ ક’ 
‘લવચારવા જવેી વાતો’ (પાનાું : 230; મૂલ્ર્ : મફત) 

41 મ રજી ગડાના લચન્તનાત્મક 13 િેખોની ‘ઈ.બ ક’ 
‘માન્ર્તાની બીજી બાજ ’ (પાનાું : 263; મૂલ્ર્ : મફત) 

42 જ.ે પી. મહેતાની પ ન્સ્તકા ‘હ ું ’ની ‘ઈ.બ ક’ (પાનાું : 49) 

43 ‘મનોલચકકત્ ા’ અુંગે ડૉ. મ ક િ ચોક ીના 12 િેખોની 
‘અલભવ્ર્ન્ક્ત’ ‘ઈ.બ ક’ – 26 ‘મનમતાતુંર’ (પાનાું : 253) 

44 મ રજી ગડાના લચન્તનાત્મક 13 િેખોની ‘ઈ.બ ક’ 
‘ક દરતને  મજીએ’ (પાનાું : 243; મૂલ્ર્ : મફત) 

http://govindmaru.com/


ઈશ્વરનો ઇન્કાર                        http://govindmaru.com/                        298 

45 હાસ્ર્ોની છોળો ઉડાડતા વ્ર્ુંગાત્મક 12 િેખોની 

‘અલભવ્ર્ન્ક્ત’ ‘ઈ.બ ક’ – 27 ‘કદિ હૈ કી માનતા 
નહીં...’ (પાનાું : 240; મૂલ્ર્ : મફત) 

46 િોડા ભીખ  પારેખના પ્રવચનની પ ન્સ્તકા : ‘બાબા ાહેબ 
આુંબેડકરનો વાર ો’ની ‘ઈ.બ ક’ (પાનાું : 180; મફત) 

47 લનરીશ્વરવાદી નરલ ુંહભાઈ ઈશ્વવરભાઈ પટિે લિખીત 
પ સ્તક ‘ઈશ્વરનો ઇન્કાર’ની ‘ઈ.બ ક’ (પાનાું : 298) 

મણી મારુ 
●‘ઈ.બ ક’ પ્રકાશક● 

405,  રગમ એપાટામેન્ટ,  
નવ ારી કૃષી ર્ નીવ ીટી  ામે,  
વીજિપોર. જીલ્લો : નવ ારી.  
પોસ્ટ : એરુ એ.  ી. – 396 450  
 ેિફોન : 9537 88 00 66  

ઈ.મેઈિ : govindmaru@gmail.com 
 
● 

 માવેશ 
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