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I 

રૅશનાલલઝમ સમાજને નાગરરક આપ ેછ;ે 
જ્યારે ધમૂ સમાજને ઝનૂની ભક્ત આપે છ!ે 

 અન ક્રમલણકા  

લવવેકબ લદ્ધ એટલે સત્ય કે અસત્ય; સારં કે 
ખરાબ પારખવાની શશ્વક્ત. રૅશનાલલઝમના 
પાયામાં બ લદ્ધ નહીં પરન્ત  લવવેકબ લદ્ધ છ.ે 
રૅશનાલલસ્ટ ભૂપેન્દ્રલસંહ રાઓલ કહે છ ે કે 
‘ધડમાથા લવનાની વાતોમાં ન માનવ ં એટલે 
રૅશનાલલઝમ/લવવેકબ લદ્ધવાદ. તકૂ લવનાની વાતો 
ન માને તે રૅશનાલલસ્ટ/લવવેકપંથી.’ વૈજ્ઞાલનક, 
એશ્વન્જનીયર, ડોક્ટર, ક લપલત, જજ, IAS, IPS 
વગેરે લશલક્ષત લોકો સત્યનારાયણની કથા 
કરાવતા હોય છ;ે કાંડ ેરક્ષાપોટલી બંધાવતા હોય 
છ;ે જ્યોલતષી સામે લાંબો હાથ કરતા હોય છ.ે 
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પૂવૂ રાષ્ટ્રપલત અને વૈજ્ઞાલનક અબ્દ લ કલામ 
પ્રમ ખસ્વાલમના પગ પાસે બેસીને ‘જ્ઞાન’ ગ્રહણ 
કરતા હોય તેવા ફોટા જોઈને સવાલ થાય છ ે કે 
ભણેલા અન્ધશ્રદ્ધાળ ં અને અભણ લવવેક–
બ શ્વધધવાળા કેમ? ભોજા ભગત/અખો/કબીરે 
શાળા જોઈ ન હતી; છતાં અન્ધશ્રધધાના લવરોધી 
હતા! લવવેકબ લદ્ધ એટલે રૅશનલ અલભગમ. 
લવજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરનારા રૅશનલ 
અલભગમવાળા ન પણ હોય! જાણીતા લેખક 
અશ્વિન ન. કારીઆએ 42 પાનાંની નાનકડી 
પ શ્વસ્તકા લખી છ ે – ‘ચાલો સમજીએ 
રૅશનાલલઝમ.’ આ પ શ્વસ્તકાને ઈ.બ કમાં િાળી છ ે
‘અભીવ્યક્તી’ બ્લૉગના સજકૂ ગોલવંદ મારએ. 

કોરોના વાયરસ ગૌમૂત્રથી જતો રહે તેમ 
માનવ ં તે વૈજ્ઞાલનક અલભગમનો અભાવ સૂચવે 
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છ.ે તકૂ, અન ભવ અને વૈજ્ઞાલનક ચકાસણી એ 
રૅશનાલલઝમનો પાયો છ.ે જ ે લવચાર પદ્ધલતથી 
જ્ઞાન, સત્ય, સ્વાતન્્ય, નીલતમત્તા અને 
માનવવાદને સ્થાન મળે છ,ે તે રૅશનાલલઝમ છ.ે 
કાયૂકારણ પ્રલક્રયાની સમજ રૅશનાલલઝમ છ.ે 
રમણ પાઠક કહે છ ે કે ‘રૅશનાલલઝમ એટલે 
લવવેકબ લદ્ધપૂત લવચાર અને વ્યવહાર.’ બાઇબલન ં 
પ્રથમ પ્રકરણ વાંચ્યા પછી રૅશનલ વ્યશ્વક્ત તરત 
જ પ્રશ્ન પૂછશે કે ઈિરે પ્રકાશ પહેલાં સજ્યો 
હોય અને સૂયૂ/ચંદ્ર પછી સજ્યાૂ હોય તો સૂયૂ–
ચંદ્ર લવનાનો પ્રકાશ આવ્યો ક્યાંથી? સમાજ 
જટેલો રૅશનલ તેટલો ફાયદો થાય. સમાજ 
જટેલો રૅશનાલલઝમથી દૂર તેટલ ં ન કશાન. લોકો 
અન્ધશ્રદ્ધા, ચમત્કારો, રરિવાદી સમ્પ્રદાયો, જડ 
ધાલમૂક રીતરરવાજોમાં માને તો તેમને શોષણ, 
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અસમાનતા, પછાતપણં મળે છ.ે રૅશનાલલઝમ 
સામાલજક દૂષણોની સામે હોય છ;ે શોષણ, 
અનીલત, અસમાનતા સામે હોય છ.ે રૅશનાલલઝમ 
માને છ ેકે માનવી પોતે જ ભાગ્યનો ઘડવૈયો છ.ે 
માણસન ં નસીબ કોઈ દેવ–દેવી કે ગ્રહ આધારરત 
નથી; પૂવૂજન્મના કમૂ આધારરત નથી. 
રૅશનાલલઝમ એવા સમાજની કલ્પના કરે છ ેજ ે
સ્વાતન્્ય, સમાનતા અને ન્યાય આધારરત હોય; 
જ્યાં માનવીન ં ગૌરવ હોય. માનવીના ગૌરવનો 
ભંગ થાય તેવા સામંતવાદી/ આપખ દ તન્ત્રનો 
રૅશનાલલઝમ લવરોધ કરે છ.ે રૅશનાલલઝમના 
કેન્દ્રમાં ‘માનવવાદ’ છ;ે ‘માનવગૌરવ’ છ.ે 
રૅશનાલલઝમ એટલે મનની લનખાલસતા, સલક્રય 
ચકાસણી, તટસ્થ–હેત લક્ષી દૃશ્વષ્ટ્કોણ, તકૂ, 
કાયૂકારણ સમ્બન્ધ, સાલબતીમાં અતૂટ લવિાસ, 
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જ્ઞાનની સતત તૃષા, અલભપ્રાયની ચકાસણી અને 
સત્યની શોધ! રૅશનાલલઝમ જડતાવાદી વલણનો 
લવરોધ કરે છ.ે ધાલમૂક ગ્રંથોમાં સત્ય જાહેર કરેલા 
તથ્યોને ચકાસણી લવના સ્વીકારવાનો 
રૅશનાલલઝમ ઈન્કાર કરે છ.ે રૅશનાલલઝમ 
વ્યશ્વક્તને માનવવાદી બનાવે છ.ે રૅશનાલલઝમ 
વ્યશ્વક્તને ધાલમૂક ઝનૂનથી બચાવે છ.ે 
રૅશનાલલઝમ સમાજને નાગરરક આપે છ;ે જ્યારે 
ધમૂ સમાજને કટ્ટર ભક્ત આપે છ!ે 

માનવજીવનનો હેત  જીવનમાં આવતી 
મ શ્કેલીઓ/દ :ખો દૂર કરી પ્રગલત, શ્વસ્થરતા અને 
સલામતી મેળવવાનો છ.ે ધમૂશાસ્ત્રો દ લનયાના 
દ :ખો અને મ શ્કેલીઓ સહન કરી; પરલોકમાં 
મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાનો ઉપદેશ આપે છ.ે પરલોકની 
કોઈ સાલબતી નથી છતાં ધમૂગ્રંથો જૂઠાણં પીરસે 
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છ.ે ગ જરાતમાં જ ેરીતે કથાઓ/પારાયણો યોજાય 
છ;ે મંરદરોની સંખ્યા વધી રહી છ;ે મહોત્સવો 
ઊજવાય છ;ે એ જોતાં ગ જરાતના કોઈ ગામમાં 
એક પણ અનૈલતક કામ થવ ં જોઈએ નહીં! 
સમાજમાં છતેરલપંડી, બૂચ મારવા, કપટ, 
અપ્રામાલણકતા, ભ્રષ્ટ્ાચારન ં પ્રમાણ વધત ં જાય 
છ.ે આપણે મૂલતૂમાં પ્રાણ પૂરીએ છીએ; પરન્ત  
પ્રાણપ્રલતશ્વષ્ઠત મૂલતૂ અનૈલતક કામ અટકાવી 
શકતી નથી. દરેક ધમૂ નીલતમત્તાની વાત કરે છ;ે 
સત્ય, શાંલત, સમભાવ, કરણા, દયા, પ્રેમ, 
સહાન ભૂલતની વાત કરે છ;ે પરન્ત  વાસ્તવમાં 
તેનાથી ઉલટ  ંજોવા મળે છ.ે કોઈ વ્યશ્વક્ત ચોક્કસ 
ધમૂનો હોવાને કારણે જ તેની હત્યા કરવામાં 
આવે છ ે અને તેનો ગવૂ કરવામાં આવે છ!ે 
ધમૂગ્રંથના કારણે આપણે અસ્પૃશ્યતા પાળીએ 
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છીએ! ધમૂગ્રંથના કારણે આપણે અમ કને ઊંચા 
અને અમ કને નીચા માનીએ છીએ! દ :ખની વાત 
એ છ ે કે કોઈ સમસ્યાનો સામનો કરવા આપણે 
એકલત્રત થતાં નથી; પરન્ત  ‘માતાજીના ધામ’ના 
નામે એકત્ર થઈએ છીએ! રૅશનાલલઝમ લશખવે 
છ ેકે જીવનની ઉન્નલત માટ ેકાયૂલનષ્ઠા, પરરશ્રમ, 
ચોકસાઈ, પ્રામાલણકતાના ગ ણો જોઈએ. તે માટ ે
મન્ત્ર–તન્ત્ર, પાઠ–પૂજન, શાસ્ત્રો, પ રાણો, 
ધમૂગ્રંથોની પૂજા કરવાની જરર નથી. આપણા 
મોટા ભાગના પ્રશ્નો આપણી ઘેલછાય ક્ત 
માન્યતાઓ અને જડવાદી રરિઓમાંથી ઉત્પન્ન 
થાય છ.ે રૅશનાલલઝમ આપણને અલત ધાલમૂકતા/ 
ધાલમૂક ઝનૂનથી થયેલ અને થનાર ન કશાનનો 
ખ્યાલ આપે છ.ે રૅશનાલલઝમના કારણે દયા, પ્રેમ,  

કરણા, વાત્સલ્યની લાગણીઓ સલક્રય બને છ.ે 
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રૅશનાલલઝમ આપણને દરેક માનવ તરફ સમાન 
વતૂન કરવાન ં લશખવે છ.ે રૅશનાલલસ્ટ ક્યારેય 
કટ્ટરવાદી/જડવાદી વલણ સ્વીકારશે નહીં. 
આપણામાં વ્યાપેલી જડતા, એક બીજા તરફ 
નફરત, કટ તા, જ્ઞાલતવાદ, જાલતવાદના 
માહોલમાંથી મ ક્ત થવા માટ ેરૅશનાલલઝમ જરરી 
છ.ે આપણે પશ  જવે ં જીવન જીવવા માગતા નથી; 
આપણે માનવ તરીકે અને ગૌરવપૂવૂક જીવન 
જીવવા ઈચ્છીએ છીએ; તે માટ ે રૅશનાલલઝમ 
રસ્તો કરી આપે છ.ે સવાલ એ છ ે કે દ લનયાના 
તમામ ધમો તેમ જ સમ્પ્રદાયવાદીઓ રૅશનલ 
અલભગમનો લવરોધ કેમ કરે છ?ે એમને ડર છ ેકે 
જો માણસ જાગી જશે તો તેમના તરફથી થતી 
છતેરલપંડી બંધ થઈ જશે! 

* 
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દૈવીશશ્વક્ત/અદ્રશ્યશશ્વક્ત એ છતેરલપંડી છ!ે 

માણસ ઈિરમાં માનતો કેમ થઈ જાય છ?ે 
બાળપણથી જ આપણા અજ્ઞાત લચત્તમાં કપોળ 
કલ્પનાઓ/ધાલમૂક કથાઓ િારા અસત્યો/વહેમો/ 
ઈિર જવેી કલ્પનાઓ સ્થાલપત કરી દેવામાં 
આવે છ.ે પ ખ્ત વયે આ માન્યતાઓ મનમાંથી દૂર 
કરવી મ શ્કેલ બને છ.ે કોઈ હૉશ્વસ્પટલમાં રહન્દ  
અને મ શ્વસ્લમ મરહલાએ એક સાથે બાળકને જન્મ 
આપ્યો હોય; પરન્ત  નસૂની ભૂલને કારણે બાળક 
બદલાઈ જાય; તો જન્મથી રહન્દ  બાળક ક રાન 
વાંચશે અને જન્મથી મ શ્વસ્લમ બાળક ગીતા 
વાંચતો થઈ જશે! ઈિરની કલ્પનાનો જન્મ થયો 
કેવી રીત?ે મન ષ્ય પોતે જ ે છ ે તે કરતાં કંઈક 
થોડો વધારે બનવા ઈચ્છ ે છ.ે આ ઈચ્છા તેની 
શશ્વક્ત છ.ે શશ્વક્તશાળી મનમાં જન્મતી કલ્પના 
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જ મન ષ્યને આગળ અને આગળ ધકેલે છ.ે 
હજારો વષૂ પહેલાં એક શ્રેષ્ઠ મન ષ્યની કલ્પના 
કરી; તેને ‘ઈિર’ન ં નામ આપવામાં આવ્ય ં. 
ઈિરની કલ્પનાનો જન્મ ભયમાંથી થયો છ.ે 
મન ષ્ય જીવનની શરઆતના વષોમાં તેના રક્ષણ 
અને સલામતીનો પ્રશ્ન હતો. ભયભીત દશામાં 
તેણે જીવન ગ જારવ ં પડત ં હત ં. રક્ષણ માટ ે
સમૂહ/ગામો બનવા લાગ્યા. સમાજના સંચાલન 
માટ ે લનયમો બન્યા. વ્યવસ્થા માટ ે શશ્વક્તશાળી 
વ્યશ્વક્તને રાજા બનાવ્યો. લવરાટ લવિને જોતાં 
માનવીના મનમાં અનેક પ્રશ્નો ઊઠતા હતા. તેણે 
માન્ય ં કે નાનકડા સમાજના સંચાલન માટ ે
‘રાજવી’ છ ે તો લવિના સંચાલન માટ ે કોઈ 
શશ્વક્તશાળી તત્ત્વ કામ કરી રહ્ ં હશે; તેમાંથી 
ઈિર/અલ્લાહ/ગૉડની કલ્પના જન્મી! જીવનની 
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મૂંઝવણો સહન ન થતા માણસ ઈિરના શરણે 
જાય છ.ે ઈિરની માન્યતાથી માનવીનો અહમ્ 
સંતોષાય છ.ે ઈિર પાસે આપણે પગારવધારો, 
લગ્નયોગ, સંતાનપ્રાશ્વપ્ત, પરરક્ષામાં સફળતા, 
વાહનયોગ, લવદેશપ્રવાસ, ચૂંટણીમાં લવજય, 
કોટકેૂસમાં લવજય, પ્રધાનમંડળમાં સ્થાન, 
માંદગીમાંથી છૂટકારો, ઍવોડ ૂ પ્રાશ્વપ્ત વગેરે 
માંગીએ છીએ. દ લનયામાં 7 અબજ વસલત છ.ે 
માની લઈએ કે 1 અબજ લોકો ઈિર સમક્ષ 10 
માંગણીઓ મૂકતા હોય અને તેમાંથી ઈિર 50% 
માંગણીઓ મંજૂર રાખે એમ સ્વીકારીએ તો શ ં 
આ શક્ય છ?ે ઈિર તમામ માંગણીઓને બાજ  
ઉપર મૂકીને આપણા ઉપર જ કૃપા કરે તે એક 
પ્રકારનો અહમ્ છ.ે ઈિરને માનીએ તો તેન ં 
સજનૂ કરનાર કોઈ સજનૂહાર હોવો જોઈએ; કેમ 
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કે શૂન્યમાંથી કંઈ સજનૂ થત ં નથી. સજનૂહારનો 
પણ સજનૂહાર હોવો જોઈએ; આમ ઈિરની/ 
સજનૂહારની અંતહીન હારમાળા સ્વીકારવી પડ!ે 
સજનૂહાર હોવો જોઈએ, એ લસદ્ધાંત ખ દ જ એ 
લસદ્ધાંતને ખોટો ઠરાવે છ.ે 

ઈિર સવૂશશ્વક્તમાન હોવા છતાં ભયંકર 
પાપ, ત્રાસ, દમન, ભૂખમરો, પૂર, વાવાઝોડાં, 
તોફાનો વગેરેનો ભોગ બનનાર માણસને ઈિર 
જરા પણ મદદ કરતો નથી. આપણી આસપાસ 
ભયંકર પીડા, ગંદકી, અસમાનતા, અસ્પૃશ્યતા, 
તંગી, અવ્યવસ્થા, અન્યાય છ.ે પરમ કૃપાળ  
ઈિર આવી દ લનયા બનાવે? ઈિર સવૂવ્યાપક 
હોય તો પલવત્ર સ્થળોએ ભ્રષ્ટ્ાચાર/બળાત્કાર 
હોય? ઈિર કરણાસાગર હોય તો તેના દશૂને 
જતા ં તેના જ ભક્તો અકસ્માતમાં મૃત્ય  પામે? 
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એક તરફ થોડા લોકો બંગલાઓમાં રહે છ;ે 
બીજી તરફ કરોડો લોકો ફૂટપાથ અને 
ઝૂપડપટ્ટીમાં રહે છ;ે દરરોજ કરોડો લોકો એક 
ટકં ભૂખ્યા રહે છ.ે શ ં ઈિર આવી અસમાનતા 
સજતૂો હશે? જો ઈિર અંતયાૂમી હોય તો 
પ્રાથૂના કરવી પડ?ે ધમૂ/સમ્પ્રદાયો દૈવીશશ્વક્ત/ 
અદૃશ્યશશ્વક્તની વાત કરે છ;ે ચમત્કારોની વાત 
કરે છ;ે પરન્ત  તે છતેરલપંડી છ.ે આજ ે માનવ 
સમાજ ેઈન્ટરનેટ, મોબાઈલ, સેટલેાઈટ વગેરે ક્ષેતે્ર 
ખૂબ પ્રગલત કરી છ,ે તે માનવશ્રમ અને લવજ્ઞાનને 
આભારી છ;ે તેમાં ધમૂશાસ્ત્રોની શશ્વક્તન ં યોગદાન 
શૂન્ય છ!ે ઈશ્વન્ડયન પીનલ કોડ મ જબ તમામ 
ચમત્કાર છતેરલપંડી છ!ે 

જન્મે તેલ ગ  બ્રાહ્મણ ગોરા એટલે કે ગોપ  
રામચંદ્ર રાવ ઈિર, કમૂવાદ, પ નજનૂ્મ વગેરે 
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માન્યતાઓના સખત લવરોધી હતા. તેમના આ 
લવચારોના કારણે કૉલેજમાંથી અધયાપકની 
નોકરી તેમણે ગ માવી હતી. સગાંવહાલાંનો રોષ 
વહોરીને પોતાની પ ત્રીને દલલત સાથે પરણાવી 
હતી. ગાંધીજી કહેતા હતા કે ‘ઈિર સત્ય છ’ે; 
પરન્ત  ગોરાને મળ્યા પછી કહ્ ં કે ‘સત્ય એ જ 
ઈિર છ!ે’ રૅશનલ વ્યશ્વક્ત અચૂક નાશ્વસ્તક હોય; 
પરન્ત  નાશ્વસ્તક રૅશનલ ન પણ હોય. નાશ્વસ્તકતા 
એ રૅશનાલલઝમન ં પ્રથમ પગલથય ં કહી શકાય. 
રૅશનાલલઝમ નાશ્વસ્તકતાથી આગળની અવસ્થા 
છ.ે નાશ્વસ્તકમાં સદાચાર, નીલત, દયા, કરણા, 
સંવેદનાના ગ ણો ન પણ હોય. ટૂકંમાં નાશ્વસ્તકતા 
એ રૅશનાલલઝમ નથી. રૅશનાલલઝમમાં 
અન ભવવાદ – Empiricismને મહત્ત્વ નથી. 
અન ભવવાદના મતે સત્ય શોધવાન ં એકમાત્ર 
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શસ્ત્ર અન ભવ છ.ે જ્યારે રૅશનાલલઝમના મત ે
કોઈ પણ સત્ય માત્ર અન ભવ પર આધારરત પૂણૂ 
ન હોઈ શકે; કેમ કે અન ભવ આત્મલક્ષી –
Subjective હોય છ ેતેથી અપૂણૂ કે ભૂલભરેલો 
હોઈ શકે. લવવેકબ લદ્ધ અને પ્રયોગથી જ પૂણૂ 
સત્ય પામી શકાય. 

પ્રત્યેક ધમૂકથાઓમાં ચમત્કાર જોવા મળે છ;ે 
ધમૂના પ્રચાર/પ્રસાર માટ ે એક ય શ્વક્ત તરીકે 
ચમત્કાર જોડવામાં આવે છ.ે આપણે ધાલમૂક 
કમૂકાંડો પાછળ આપણા રકંમતી સંસાધનો/ધન/ 
શ્રમને વેડફી નાખીએ છીએ. આપણે કરોડોના 
ખચે મંરદર/મશ્વસ્જદ ઊભા કરીએ છીએ; પરન્ત  
ય લનવલસૂટી ઊભી કરવાન ં આપણને સૂઝત ં નથી! 
ધમૂગ રઓ/કથાકારો આપણા માનસમાં ઠસાવ્યા 
કરે છ ે કે ‘પૂવૂજન્મના કમોને કારણે તમે ગરીબ 
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છો!’ વાસ્તલવકતા એ છ ે કે જમીન સ ધારાના 
કાયદાનો અસરકારક અમલ કરવામાં આવે; 
જ દા જ દા વગો વચ્ચે પ્રવતૂતી આવકની 
અસમાનતા દૂર કરવામાં આવે તો ગરીબીનો 
પ્રશ્ન હલ થઈ શકે તેમ છ.ે ગરીબી ઈિર દૂર 
કરી શકે નહીં; આપણે જ દૂર કરી શકીએ! CM 
િબેરભાઈએ ‘ખેડ ે તેની જમીન’ની નીલતનો 
અમલ કરાવી લાખો ખેડ તોની ગરીબી દૂર કરી 
હતી. કોઈ કોપોરેટ કથાકાર ભૂલમ/જળ/ 
આકાશમાં કથા કરીને આ કામ કરી શકે નહીં! 
અયોધયામાં રામમંરદર લનમાૂણથી લોકોની 
ગરીબી દૂર ન થાય; સત્તાપક્ષના માત્ર અમ ક 
લોકોને જ ફાયદો થાય! એક પણ ધમૂ આજના 

પ્રશ્નોને ઉકેલી શકે તમે નથી. અન્ધશ્રદ્ધાના 
લવરોધમા ં રૅશનાલલઝમ પૂરં થઈ જત ં નથી. 
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અન્ધશ્રદ્ધાના પદાૂફાશમાં રૅશનાલલઝમ અટકી જત  ં
નથી. રૅશનાલલઝમનો ધયેય શ ં છ?ે અન્ધશ્રદ્ધાન ં 
પાલનપોષણ કરનારા ધાલમૂકગ્રંથો, રરિચ સ્તતા, 
પૂવૂગ્રહો, વહેમો વગેરેન ં લનદાન કરવાનો છ.ે 
વૈજ્ઞાલનક/રૅશનલ લમજાજ કેળવવાનો છ;ે વૈચારરક 
સજ્જતા કેળવવાનો છ.ે જ્ઞાલત, જાલત, ધમૂના 
ભેદભાવ દૂર થાય અને સ્વતન્ત્રતા, સમાનતા, 
બંધ ત્વની સ્થાપના થાય ત ે રૅશનાલલઝમનો ધયેય 
છ.ે રૅશનાલલઝમ ઈચ્છ ે કે ‘સ્વગૂ તો ધરતી ઉપર 
જ હોવ ં જોઈએ!’ 

* 

રૅશનાલલસ્ટ/લવવેકપંથી શ ં દૂધે ધોયેલા હોય છ?ે 

કેટલાંક લોકોને રૅશનાલલઝમ લવશે ગેરસમજ 
હોય છ ે : [1] રૅશનાલલસ્ટ લોકો દંભી હોય છ.ે 
તેઓ દૂધે ધોયેલા હોતા નથી! [2] રૅશનાલલસ્ટ 
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લોકો સેક્ય લર હોવાનો દાવો કરે છ;ે પરન્ત  
તેઓ ‘દંભી સેક્ય લર’ હોય છ!ે [3] રૅશનાલલસ્ટ 
લોકો પદાૂફાશના કાયૂક્રમો કરે છ;ે તેમાં પ્રચાર 
ભૂખ વધ  હોય છ!ે [4] રૅશનાલલસ્ટ નાશ્વસ્તક હોય 
છ ેતેથી દાર પીએ છ ેઅને ન કરવાન ં કરે છ!ે 
[5] રૅશનાલલસ્ટ લોકો ‘દંભી માનવવાદી’ હોય 
છ!ે [6] રૅશનાલલસ્ટ ગરમ મગજના હોય છ;ે 
બીજાની વાત સાંભળતા નથી! [7] રૅશનાલલસ્ટો 
સામ્યવાદીઓ/વામપંથી હોય છ.ે [8] રૅશનલ ગૃપ 
‘ગોલસપ ક્લબ’ જવેી દેખાડાની પ્રવૃલત્ત કરે છ;ે 
માત્ર બૌલદ્ધક કસરત કરી આનન્દ મેળવે છ.ે 
જાલતવાદ સામે લડત ચલાવતા નથી. 

આ બધી ફરરયાદોના જવાબો ‘ચાલો 
રૅશનાલલઝમને સમજીએ’ પ શ્વસ્તકામાંથી મળે છ.ે 
રૅશનલ માણસ પરફેક્ટ ન પણ હોય, તેમના 
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સ્વભાવના કારણે તે ધગી જતો પણ હોય! તેમ 
છતાં બીજાની સરખામણીમાં રૅશનલ વ્યશ્વક્ત વધ  
સંવેદનશીલ હોય છ.ે રૅશનાલલઝમથી માનવીય 
લાગણીઓન ં શ દ્ધીકરણ થાય છ.ે રૅશનાલલસ્ટ 
વ્યશ્વક્ત બીજી વ્યશ્વક્તને માનવી તરીકે જૂએ છ.ે 
‘ફેસબૂક’ ઉપર રૅશનલ ગૃપ છ ે– ‘અપના અડ્ડા’. 
આ ગૃપથી નારાજ એક ફેસબૂક લમત્ર હંમેશાં 
‘નકલી રૅશનાલલસ્ટ’, ‘દંભી સેક્ય લર’, ‘નકલી 
હ્ મેલનસ્ટ’ વગેરેની ફરરયાદ કરતા રહે છ!ે કોઈ 
એક રૅશનાલલસ્ટ વ્યશ્વક્ત સાથનેો અન ભવ થયો 
હોય તે બધા રૅશનાલલસ્ટોને લાગ  પાડવાની 
વૃલત્તને પૂવૂગ્રહ કહી શકાય. કોઈ બાબતે કે 
વ્યશ્વક્ત માટ ેઅગાઉથી મત કે અલભપ્રાય બાંધવો 
તે રૅશનાલલઝમને અસ્વીકાયૂ છ.ે રૅશનાલલસ્ટ 
ખ લ્લ ં મન ધરાવે છ ે અને તેથી પોતાના મતથી 
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લવરદ્ધનો મત સમજવાનો તે પ્રયત્ન કરે છ.ે 
પોતાનો મત પાછળથી ખોટો જણાય તો તે કબૂલ 
કરવામાં તેને સંકોચ નથી. રૅશનાલલઝમ જીવનને 
પ્રગલત તરફ દોરી જતો અલભગમ છ.ે 
રૅશનાલલસ્ટ બીજી વ્યશ્વક્તની લાગણીઓનો ખ્યાલ 
રાખે છ.ે રૅશનાલલસ્ટ જડ હોઈ શકે નહીં. 
રૅશનાલલસ્ટ રમણ પાઠકે કહ્ ં હત ં કે ‘ભલે હ ં  
ઈિરમાં માનતો ન હોઉં; પરન્ત  મારી માતા 
મંરદરે જવાન ં કહે તો તેમને ખભે બેસાડીને મંરદરે 
લઈ જાઉં!’ રૅશનાલલસ્ટ કોઈ એક વ્યશ્વક્ત, વગૂ, 
જૂથ કે રાષ્ટ્ર માટ ેનહીં; પરન્ત  સમગ્ર માનવજાત 
માટ ે સંવેદનશીલ હોય છ.ે તેથી તેનો અલભગમ 
માનવવાદી હોય છ.ે રૅશનાલલઝમ ‘વસ ધૈવ 
ક ટ મ્બકમ્’માં માને છ.ે ધમૂ/ધમૂગ રઓ કહે છ ેકે 
ઈિરન ં મનન કરવાથી નૈલતક ભાવના દૃિ થાય 
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છ;ે રૅશનાલલઝમ કહે છ ે કે આપણને જ ે નથી 
ગમત ં તેવ ં વતૂન અન્ય સાથે ન કરવ ં! 

રૅશનાલલઝમ લવશે જ ે ગેરસમજ છ ે તેની 
સ્પષ્ટ્તા કરીએ : [1] રૅશનાલલસ્ટ/લવવેકપંથી 
સંપૂણૂ ન પણ હોય; પરન્ત  તેના રૅશનલ 
અલભગમનો તેમના બૌશ્વધધક અને સંવેદનાના 
લવકાસમાં નોંધપાત્ર ફાળો હોય છ.ે રૅશનલ 
અલભગમ ધરાવનાર વ્યશ્વક્ત પોતાના જીવનમાં 
આવતા પ્રશ્નોનો સફળતાપૂવૂક સામનો કરી શકે 
છ.ે [2] રૅશનલ વ્યશ્વક્ત હંમેશાં સેક્ય લર હોય છ;ે 
જો તે સેક્ય લર ન હોય તો તેને રૅશનાલલસ્ટ કહી 
શકાય નહીં. સેક્ય લરરઝમ એ રૅશનાલલઝમન ં 
આવશ્યક તત્ત્વ છ.ે સેક્ય લરરઝમ લવના 
રૅશનાલલઝમ હોઈ શકે નહીં. ‘દંભી સેક્ય લર’ 
શબ્દ ધમૂઝનૂનીઓ રૅશનાલલઝમનો લવરોધ કરવા 
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વાપરે છ.ે મનના કોઈ ખૂણે મ શ્વસ્લમો પ્રત્યે નફરત 
ભરી હોય તે વ્યશ્વક્ત આ શબ્દનો ઉપયોગ કરે 
છ.ે [3] અન્ધશ્રદ્ધાનો પદાૂફાશ કરનારા કોઈ 
રૅશનાલલસ્ટમાં પ્રચાર ભૂખ હોઈ શકે; આ વાત 
બીજા રૅશનાલલસ્ટોને લાગ  પાડી શકાય નહીં. 
એવા અનેક રૅશનાલલસ્ટો છ ેજ ેપ્રચાર ભૂખ લવના 
માનવજાગૃલતન ં કામ કરે છ.ે જમે કે રૅશનાલલસ્ટ 
જયંલત પટલે, લબલપન શ્રોફ, ડૉ. બી. એ. પરીખ, 
ભૂપેન્દ્રલસંહ રાઓલ, રકરણ લત્રવેદી, અશ્વિન 
કારીઆ, ગોલવંદ માર વગેરે... [4] નાશ્વસ્તક 
વ્યશ્વક્ત રૅશનાલલસ્ટ ન પણ હોય. કોઈ નાશ્વસ્તક 
અનીલત આચરતા હોય તો તેને રૅશનાલલસ્ટ કહી 
શકાય નહીં. દાર પીવો તે અમ ક ભૌગોલલક 
સીમામાં ગ નો બને છ;ે બીજ ેગ નો બનતો નથી. 
પરલમટ લઈને કોઈ દાર પીએ તો તેની સામે 
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વાંધો હોઈ શકે નહીં. [5] રૅશનાલલસ્ટ દંભી 
માનવવાદી હોઈ શકે નહીં. ‘દંભી માનવવાદી’ 
શબ્દોનો પ્રયોગ ધાલમૂક કટ્ટરવાદીઓ કરે છ.ે [6] 
રૅશનાલલસ્ટ ગરમ મગજના હોઈ શકે છ;ે ઠડંા 
મગજના પણ હોય છ.ે આ સ્વભાવનો ગ ણ છ.ે 
કોઈ એક વ્યશ્વક્તના સ્વભાવના અન ભવના કારણ ે
બીજા લોકો પ્રત્યે પૂવૂગ્રહ રાખવો ઉલચત નથી. 
[7] રૅશનાલલસ્ટો માનવવાદી હોય છ.ે જ ેલવચાર–
ધારાના કેન્દ્રમાં માનવ હોય; માનવને સ ખી 
કરવાની ઝંખના હોય; માનવ ઉન્નલતન ં કામ 
ઈિર ઉપર છોડવાને બદલે માનવ પરરશ્રમથી 
કરવાનો આગ્રહ રાખનાર લવચારસરણી તરફ 
રૅશનાલલસ્ટ ખેંચાય તે સ્વાભાલવક છ.ે 
પ્રારબ્ધવાદ/નસીબવાદ સાચો હોય તો 
નીલતની/ઈિરકૃપાની/સ્વપસંદગી-Free Willની 
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જરર જ નથી. જ ે થવાન ં હત ં તે થઈને જ 
રહેવાન ં હોય તો આ ત્રણેય લનરથૂક છ.ે જ ે
સમાજ પ્રારબ્ધવાદી લવચારસરણીનો પ રસ્કાર 
કરે, એ સમાજની પ્રગલત થઈ શકે નહીં. [8] 
રૅશનલ સંસ્થાઓ કે રૅશનલ વ્યક્તીઓ માત્ર 
બૌલદ્ધક કસરત કરે છ,ે તેમ કહેવ ં ઉલચત નથી. 
રૅશનલ વ્યક્તીમાં માનવસહજ મયાૂદા હોઈ શકે; 
પરન્ત  ત ે કારણસર રૅશનાલીઝમ ઉપર પ્રહાર 
કરવાની માનસીકતા છોડવી પડ.ે રૅશનાલીસ્ટ 
બનવામાં કોઈ સામાજીક ફાયદો નથી; કેમ કે 
એમને સમાજ/પરીવાર વગેરેના રિીચ સ્ત 
વીચારોનો સતત સામનો કરવો પડ ે છ;ે એટલે 
રૅશનાલીસ્ટને ‘બની બેઠલેાં’ કહેવા તે વાજબી 
નથી. માણસ પ ણૂ હોઈ શકે નહીં; પરન્ત  પ ણૂતા 
તરફની ગતીન ં સ્વાગત થવ ં જોઈએ. 
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વીવેકબ દ્ધીની કસરત ઉપયોગી છ ે જ. એમાંથી 
સમાનતા/સ્વતન્ત્રતા/ન્યાયની ભાવના પ્રગટતી 
હોય છ.ે આયૂસમાજ ે મૂતીપ જાનો વીરોધ કયો; 
એ વીચારધારામાંથી આગળ જતા ભગતસીંહ 
અને બીજા રૅશનાલીસ્ટ/માનવવાદી આપણને 
મળ્યા હતા. કોઈ પણ ક્રાન્તીના પાયામાં 
રેશનાલીઝમની મહત્ત્વની ભ મીકા હોય છ.ે  
રૅશનાલલઝમ જ્ઞાલત, જાલત, ધમ,ૂ રંગ વગેરે 
ભેદભાવનો લવરોધ કરે છ.ે રૅશનાલલઝમ 
જાલતવાદનો સખ્ત લવરોધ કરે છ.ે રૅશનાલલઝમ 
થકી જ જાલતવાદને દૂર કરી શકાય; બીજો કોઈ 
રસ્તો નથી. 

રૅશનાલલઝમને સમજવા માટ ે ‘ચાલો 
સમજીએ રેશનાલલઝ’ ઈ.બ ક વાંચવી પડ.ે આ 
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પ શ્વસ્તકાના લેખક અશ્વિન ન. કારીઆ અને 
ઈ.બ કના સજકૂ ગોલવંદ મારને ધન્યવાદ ઘટ ેછ.ે 

 

રમેશ સવાણી 
નીવૃત્ત આઈ.પી.એસ. અધીકારી 

ફોન : 99784 06070  
ઈ.મેલ : rjsavani@gmail.com 

 

● 
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II 

પ્રસ્તાવના 
અન ક્રમલણકા 

આપણે લબમાર હોઈએ ત્યારે ડૉક્ટર ખાસ 
સૂચના આપે છ ેકે દવાનો કોસૂ પૂરો કરશો. કોસૂ 
અધૂરો રહેશે તો શરીરને ન કસાન કરશે. 
રૅશનાલલઝમની બાબતમાં ઓછામાં ઓછ  ં
ગ જરાત પૂરત ં, કાંઈક આવ ં જ થયાન ં લાગે છ.ે 

રૅશનાલલઝમમાં માન્યતા ધરાવતો વગૂ 
ગ જરાતમાં અત્યંત નાનો છ.ે ડૉ. કોવ ર 45 વષૂ 
અગાઉ ગ જરાતમાં આવ્યા ત્યારે શ્રી કમળાશંકર 
પંડ્યા, શ્રી નરેન્દ્રભાઈ દવે વગેરેએ સારો ટકેો 
કરેલો અને આ પ્રવૃલત્તનાં મંડાણ થયાં; પછી એક 

યા બીજા કારણોસર તેમાં ચડાવ–ઉતાર આવ્યા 

છ.ે તેના કારણે રૅશનાલલઝમનો ગ જરાતમાં વ્યાપ 
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અને પ્રચાર બરાબર ન જામવાથી, રૅશનાલલઝમ 
લવશે અનેક ગેરમાન્યતાઓ સમાજમાં પ્રવતે છ.ે 
રૅશનાલલઝમ ધમૂનો લવરોધ કરે છ ે એવી એક 
ખોટી માન્યતા પ્રચલલત છ.ે ધમૂમાં ઘણાં ઉદાર 
તત્ત્વો રહેલાં છ ેઅને રૅશનાલલઝમ તેને આવકારે 

છ.ે અન્ધશ્રદ્ધા, વહેમ, ભૂત–પ્રેત, મન્ત્ર–તન્ત્ર 
લવરદ્ધની જહેાદના કારણે એક અણગમો પણ 
પેદા થયો છ;ે પણ તે રૅશનાલલઝમની અધૂરી 
સમજ (પેલી અડધી દવા જવે ં)નાં કારણે તેમ થય ં 
છ.ે  

આપણે ત્યાં ધાલમૂક ખ્યાલો, કમૂકાંડ, મહંત 
તથા મૌલાગીરી એટલાં વ્યાપક પ્રમાણમાં છ ે કે 
રાષ્ટ્રના ટોચના નેતાઓ પણ તેમાંથી બાકાત 
નથી. વડાપ્રધાનપદ કે રાષ્ટ્રપલતપદ ટકાવવા માટ ે
યજ્ઞો, હવનો અને તાંલત્રક લક્રયાઓ પાછળ કરોડો 
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રલપયા ખચાૂય અને સામા પક્ષે તેને હટાવવા માટ ે
પણ આ જ લક્રયાઓ કરવામાં આવે. આ વાત 
એટલી સ્વાભાલવક બની ગઈ છ ે કે આવા 
સમાચાર આપણે વાંચીએ છીએ ત્યારે પ્રશ્ન એ 
થાય છ ે કે આપણા મહાન નેતાઓ આ રદશામાં 
અન્ધશ્રદ્ધાથી પ્રેરાતા હોય તો આ અધોગલતમાંથી 
સામાન્ય પ્રજાને કેવી રીતે જાગૃત કરવી? 

ગ જરાતમાં લોકોને રૅશનાલલઝમની પૂરી અને 
સાચી જાણકારી મળે તેના જટેલી જ પાયાની 
વાત લોકમાનસમાંથી રૅશનાલલઝમ લવશેની 
ગેરસમજો દૂર કરવાન ં છ.ે આ પ સ્તક લેખનમાં 
આ બને્ન દૃશ્વષ્ટ્લબંદ ઓ નજર સમક્ષ રખાયા છ.ે 
આમ તો ગ જરાતના જાણીતા સારહત્યકાર      
રમણ પાઠકે રૅશનાલલઝમ લવશે ઠીક ઠીક લખ્ય ં 
છ.ે તેમના લખાણોનો સંગ્રહ પણ પ્રકાલશત થયો 
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છ;ે પરન્ત  આ દૃશ્વષ્ટ્લબંદ ઓને ધયાનમાં રાખીને 
આપણી ગરવી ગ જરાતી ભાષામાં આ પ્રકારનાં 
સ્વતન્ત્ર પ સ્તકનો અભાવ હતો. તેથી છલે્લા 
કેટલાક સમયથી આ બાબત મંથન ચાલત ં હત ં. 
અશ્વિની આટ ૂપ્રા. લલ. ના મેનેલજગં રડરેક્ટર અને 
અમારા ગ ર શ્રી રલસકલાલ દંગીન ં અચાનક 
અવસાન થતાં, આ લવચાર કોરાણે મૂકાયો. 
રૅશનાલલઝમના પ્રચાર માટ ે તેમની પાસે ઘણી 
યોજનાઓ હતી. આ પ સ્તક પણ તેઓ જ 
લખવાના હતા. તેથી રૅશનાલલઝમ લવશેની 
ગેરસમજો લોકમાનસમાંથી દૂર થાય અને સાચી 

સમજ–જાણકારી મળે તે ધયાનમાં રાખીને, તેમ 

જ શ્રી રલસકલાલ દંગીના અધૂરા કાયૂને પૂરં 
કરવાની ફરજ અને એક સામાલજક દાલયત્વ 

ગણીને, આ પ સ્તકન ં લેખન–પ્રકાશન થાય છ.ે 

http://govindmaru.com/


ચાલો સમજીએ રૅશનાલલઝમ                http://govindmaru.com/               37 

 

આ પ સ્તક લેખન લવચારને, રૅશનાલલઝમની 
વાતમાં જમેનો ઉલ્લેખ અચૂક આવે, તે માનનીય         
રમણ પાઠક, અમેરરકા વસતા માનનીય 
ઈિરભાઇ પટલે, લમત્રો ડૉ. સ જાત વલી, મ ક ંદ 
લસંઘવ વગેરે તરફથી મળેલ પ્રોત્સાહન અને 
પ્રેરણા મળ્યા તેમ જ સત્યશોધક સભા, સ રતના 
પ્રણેતા માનનીય પ્રા. બાબ ભાઈ દેસાઈએ કેટલાક 
પ સ્તકો પણ પૂરાં પાડ્યા. મારા અન્ય પ સ્તકોના 
પ્રકાશક સી. જમનાદાસની કમ્પનીના પ્રકાશક –
કમ– મારા લમત્ર શ્રી રશ્વશ્મકાંત શાહે આ ઉમદા 
લવચારને વધાવી મદદરપે આ પ સ્તકન ં છાપકામ, 
અત્યંત ટૂકંા ગાળામાં ગોઠવી આપ્ય ં. આ સવે 
મહાન ભવોનો ઋણ સ્વીકાર કરં છ .ં 

ગ જરાતી પ્રજા પૈસે ટકે સ ખી હોવા છતાંયે 
સ ધારણા અને પ્રગલતશીલતામાં એક સમયે 
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આગળ રહેલ ં ગ જરાત, આજ ેપાછળના ક્રમે છ.ે 
ધમૂ અને લવજ્ઞાનની સાચી સમજના અભાવે, 
અન્ધશ્રદ્ધાનાં અનેક સ્વરપો પ્રકાશમાં આવતા 
જાય છ ે અને પરરણામે રાજકારણ, અથૂકારણ 
સમાજકારણ, કાનૂન વગેરે ક્ષેતે્ર જડતા તથા 
સંવેદનશીલતાનો અભાવ નજરે પડ ે છ.ે 
જન્માષ્ટ્મી, ગણેશચત થી, નવરાલત્ર, બેસત ં વષૂના 
તહેવારો ધમાકેબંધ ઉજવતી પ્રજાએ, સ્વૈશ્વચ્છક 
સંસ્થાઓ, ય વક મંડળો, કમૂચારી મંડળોએ પણ, 
રૅશનલ અલભગમ તરફ થોડા િળવાની જરર છ.ે 
કમ સે કમ આ રદશામાં લવચારણા શર થાય, તો 
તે સામાજીકરણ કદમ લેખાશે. ગ જરાતી પ્રજા 
અને આવા મંડળો, સંઘો આ ક્ષેત્રે સલક્રય બને 
અને માનવજીવનન ં કલ્યાણ અને પ્રગલતના નવાં 
િારો ખોલાય, તેવી શ ભભાવનાઓ સાથે, આ 

http://govindmaru.com/


ચાલો સમજીએ રૅશનાલલઝમ                http://govindmaru.com/               39 

 

પ સ્તકમાં કાંઈ ગ ણ દેખાય, તો તે રૅશનાલલઝમનો 
છ ે અને ભૂલ જણાય, તો તે મારી છ ે એવા 
સ્વીકાર સાથે લવરમ ં છ .ં 

 
અશ્વિન ન. કારીઆ 

લૉ કૉલેજના નીવૃત્ત પ્રીન્સીપાલ  
16, શ્યામવીહાર એગોલા રોડ 

પાલનપ ર – 385001 

સેલફોન : 93740 18111  
 

●  
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III 

અલભપ્રાય 
અન ક્રમલણકા 

સામાન્ય રીતે રૅશનાલીઝમ શબ્દ અંગ્રેજી 

ભાષાનો હોવાથી તેનો અથૂ ગ જરાતીમાં શ ં થાય 

છ ે તે સહેલાઈથી સમજવ ં અઘરં છ.ે કોઈ પણ 

શાળામા,ં વગૂમાં કે કૉલેજમાં, ક્લાસમાં જઈન ે

પૂછીએ કે રૅશનાલીઝમ એટલે શ ં? તો ભાગ્યે જ 

કોઈ લવદ્યાથી એ શબ્દને સમજાવી શકે. 

રૅશનાલીઝમની સાદી વ્યાખ્યા (તકૂબ લદ્ધવાદ)ના 

પણ સહેલા સરળ ગ જરાતી શબ્દો શોધવા જોઈએ 

કે જથેી ફક્ત શબ્દથી જ રૅશનાલીઝમની સમજ 

પ્રદલશૂત થઈ જાય. રૅશનાલીઝમની અલગ અલગ 

સંજોગોમાં શી સમજ ઉભી થઈ શકે. તનેી લવસ્તૃત 
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મારહતી ‘ચાલો સમજીએ રૅશનાલીઝમ’ પ શ્વસ્તકામાં 

પ્રૉફેસર કારીઆ સાહેબે સમજાવેલ છ.ે સમગ્ર 

પ શ્વસ્તકામાં લોલજકને એટલે કે તત્ત્વજ્ઞાનને બેઝ 

બનાવેલ છ.ે જ ે સમજીને ઉતારીશ ં તો ઝડપથી 

રૅશનાલીઝમ સ ધી પહોચી શકાશે. 

 
ડૉ. સ જાત વલી 
કાયૂકારી પ્રમ ખ 

ગ જરાત–મ મ્બઇ રૅશનાલીસ્ટ એસોસીએશન 
 
● 
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પ્રકરણ – 1 

પ્રાસ્તાલવક 
અન ક્રમણીકા 

લવિમાં વૈચારરક અને બૌલદ્ધક કક્ષાએ ઘણાં 
વાદો અશ્વસ્તત્વ ધરાવે છ.ે જમે કે સમાજવાદ, 
સામાન્યવાદ, રહન્દ વાદ વગેરે. રૅશનાલલઝમ આ 
અથૂમાં કોઈ વાદ નથી; પરન્ત  રૅશનાલલઝમ 
જીવનનો એક માગૂ અથવા રસ્તો છ.ે 
રૅશનાલલઝમ લવશે સમાજમાં ઘણી બધી 
ગેરસમજો પ્રવૂતે છ.ે આ પ સ્તકનો હેત  આવી 
ગેરસમજો દૂર કરીને રૅશનાલલઝમ લવશે સાચી 
જાણકારી આપવાનો છ.ે 
 

● 
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1.2 

રૅશનાલલઝમની વ્યાખ્યા 
અન ક્રમલણકા 

રૅશનાલલઝમ લવશે અનેક વ્યાખ્યાઓ 
આપવામાં આવી છ;ે પરન્ત  લંડનના 
રૅશનાલલસ્ટ એસોલસયશેને આપેલી વ્યાખ્યા 
સવૂમાન્ય ગણાય છ.ે ‘રૅશનાલલઝમ એક એવો 
માનલસક અલભગમ છ ે કે, જમેાં લવવેકશશ્વક્ત 
તથા તકૂશશ્વક્ત (reason)ની સવોપરરતાનો 
લબનશરતી સ્વીકાર કરવામાં આવે છ ેઅને જનેો 
હેત  લફલસૂફી તથા નીલતશાસ્ત્રની એવી તરાહ 
સ્થાપવાનો છ ે કે અલધકારી માનતા કોઈ પણ 
વ્યશ્વક્ત કે ગ્રંથ (authority)ની એકપક્ષીય 
માન્યતાઓથી સદંતર મ ક્ત હોય અને જ ે

તરાહને તકૂ તથા વાસ્તલવક અન ભવ–પ્રયોગ 
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િારા ચકાસી સત્ય યા અસત્ય લસદ્ધ કરી શકાતી 
હોય.’ 

રૅશનાલલઝમને ગ જરાતીમાં ‘લવવેકબ લદ્ધવાદ’ 
તરીકે ઓળખવામાં આવે છ.ે અહીં જોઈ શકાશે 
કે આ વ્યાખ્યામાં બ લદ્ધ (intelligence) શબ્દનો 
પ્રયોગ થયો નથી. રૅશનાલલસ્ટ વ્યશ્વક્ત પોતાને 
બ લદ્ધવાદી તરીકે ઓળખાવે છ;ે પરન્ત  
રૅશનાલલઝમને બ લદ્ધ સાથે કોઈ લનણાૂયક સમ્બન્ધ 
નથી. રૅશનાલલઝમને લવવેકશશ્વક્ત (reason) સાથે 
સમ્બન્ધ છ.ે ગ જરાતીમાં લવવેક શબ્દનો અથૂ 
લવનય કરવામાં આવે છ;ે પરન્ત  તે અથૂમાં અહીં 

આ શબ્દ પ્રયોજવાનો નથી. લવવેક એટલે સત્ય–
અસત્ય, સારં કે ખરાબ પરખ કરવાની શશ્વક્ત. 
ટૂકંમાં કહીએ તો રૅશનાલલઝમનો પાયો વ્યરકતની 
બ લદ્ધ નહીં, પરન્ત  લવવેકબ લદ્ધ છ.ે  
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વ્યશ્વક્તમાં બ લદ્ધ હોય તો તેનાથી કોઈ વ્યશ્વક્ત 
રૅશનાલલસ્ટ બની શકે નહીં. રૅશનાલલસ્ટ બનવા 
માટ ે લવવેકબ લદ્ધ હોવી જોઈએ. એટલે કે સાચ ં શ ં 
છ,ે ખોટ  ંશ ં છ,ે સારં કે ખરાબ શ ં છ,ે તે નક્કી 
કરવાની સૂઝ જનેામાં હોય, તે વ્યશ્વક્ત 
રૅશનાલલસ્ટ છ.ે કેટલાક લોકો ધાલમૂક ગ્રંથો, 
ધમૂગ રઓ અને પરમ્પરાગત રીતરરવાજો સત્ય કે 
અસત્યની એરણ પર ચડાવ્યા લવના સ્વીકારી લે 
છ.ે દા.ત.; આપણે જાણીએ છીએ કે શીતળા 
નામનો રોગ વાયરસથી થાય છ.ે આમ છતાં, આ 
રોગ મટાડવા માટ ે શીતળા નામની કશ્વલ્પત 
દેવીનાં મંરદરે જઈ અને શીતળા માતાનો કોપ 
દૂર કરવા પ્રાથૂના કરે છ.ે ગામડાંઓમાં કેટલાક 
લોકો હજ  પણ એવી માન્યતા ધરાવે છ ેકે સંધયા 
ટાણે આપણે બહાર ફરતા હોય અને જો 
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સૂયૂનારાયણનો રથ આપણા પરથી પસાર થાય 
તો પક્ષઘાત થાય. આ માન્યતાનાં પરરણામે 
ગામડાંઓના ઘણાં લોકો સંધયા ટાણે બહાર 
નીકળવાન ં પસન્દ કરતા નથી. રૅશનાલલસ્ટ 
વ્યશ્વક્ત કોઈ પણ બાબતને તકૂલસદ્ધ થયેલી હોય 
તો તે સ્વીકારે છ.ે રૅશનાલલસ્ટ વ્યશ્વક્ત વૈજ્ઞાલનક 
રીતે દરેક ઘટના કે બાબતન ં પૃથક્કરણ કરે છ.ે 

તે જ વે છ ે કે ઘણા મા–બાપ પોતાના બાળકોને 
શીતળાનો રોગ મટાડવા માટ ે શીતળા દેવીના 
મંરદરે જતા નથી; છતાં રોગ મટી જાય છ.ે તે જ 
રીત,ે કેટલાક લોકોને ઘરમાં જ પક્ષઘાત હ મલો 
આવે છ.ે સૂયૂનારાયણ તેને લવવેક ભૂલાવી દે છ.ે 
પ્રાણીઓ અને પશ ંઓ મન ષ્યની અપેક્ષાએ 
લવવેકપૂવૂક વતાૂવ કરે છ.ે પશ ં, પ્રાણીઓ ક્યારેય 

શ કન–અપશ કન જોતા નથી. તેઓ પોતાનાં 

http://govindmaru.com/


ચાલો સમજીએ રૅશનાલલઝમ                http://govindmaru.com/               47 

 

રક્ષણનો ખ્યાલ રાખીને લવહરતા હોય છ.ે તેન ં 

કારણ એ છ ેકે તેમનામાં સાચી–ખોટી કે સારી કે 
ખરાબ માન્યતા સ્વીકારવાની બ લદ્ધ હોતી નથી; 
પરન્ત  તેમન ં વતૂન રૅશનલ હોય છ.ે 

આ વ્યાખ્યાન ં લવશ્લેષણ કરતાં એ લસદ્ધ થાય 
છ ે કે કોઈ પણ બાબત કે બનાવને તકૂની 
ચકાસણીમાંથી પસાર કયાૂ બાદ જ તેની 
સ્વીકૃલત થવી જોઈએ. કોઈ પણ બાબત કે 
લવચારને આપણી લવવેકશશ્વક્તને કામે લગાડ્યા 
વગર, સ્વીકાર કરવો જોઈએ નહીં. કોઈ પણ 
લવજ્ઞાનનો આ પ્રથમ લનયમ છ.ે લવજ્ઞાનની દરેક 
શાખામાં સતત ચકાસણી અને સંશોધન થયા જ 
કરતા હોય છ.ે રૅશનાલલઝમમાં કોઈ પણ બાબત 
તકૂ લસદ્ધ પ રવાર થયા બાદ અન ભવ સાથે તેની 
સ સંગત હોવી જોઈએ. એટલે કે કોઈ બાબત તકૂ 
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લસદ્ધ પ રવાર થયા બાદ જો અન ભવ જ દો હોય, 

તો એમ માનવ ં કે વૈજ્ઞાલનક પરીક્ષણમાં ક્યાંક 
કચાશ અથવા ખામી રહેલી છ,ે અથવા તેનો 
કોઈ અપવાદ છ.ે વૈજ્ઞાલનક રીતે તકૂલસદ્ધ પ રવાર 
થયેલી દરેક બાબતનો અન ભવ સાથે મેળ હોય 
છ.ે જમે કે કોઈ માણસન ં હૃદય કામ કરત ં બંધ 
થાય તો, તે માણસન ં અવસાન થાય છ.ે વૈજ્ઞાલનક 
રીતે આ બાબત તકૂલસદ્ધ પ રવાર થયેલ છ.ે કોઈ 
પણ તબીબને આનાથી જ દો અન ભવ થતો નથી. 
હૃદય બંધ થયા પછી 4 લમલનટ સ ધીમાં તબીબો 
માણસને જીવંત રાખવાનો ભરપૂર પ્રયત્ન કરતા 
હોય છ.ે માણસન ં હૃદય 4 લમલનટથી વધારે 
સમય બંધ થઈ ગયેલ હોય તો, તબીબ ગમે 
તેટલો હોલશયાર હોય અને તેના ગમે તેટલા 
પ્રયત્નો હોય, તો પણ તેને સફળતા મળી શકે 
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નહીં; કારણ કે આ સાવૂલત્રક લનયમ છ.ે ઉમ્મર, 
સ્થળ, જાલતના બંધનો નડતા નથી. દેશ ભારત 
હોય કે લસલોન કે ફ્રાન્સ, વ્યશ્વક્ત રલશયન હોય કે 
ચીની, નેપાળી હોય કે લસલોની, કોઈ પણ 
વ્યશ્વક્તન ં હૃદય કામ કરત ં બંધ થાય તેન ં મૃત્ય  
લનશ્વિત જ છ.ે આમ કોઈ પણ બાબત અથવા 
માન્યતા કે તારણ વૈજ્ઞાલનક પ્રયોગથી સત્ય લસદ્ધ 
થવ ં જોઈએ. આમ તકૂ, અન ભવ તથા વૈજ્ઞાલનક 
ચકાસણી, આ ત્રણ શરતો રૅશનાલલઝમના 
પાયારપ છ.ે તેની શરત એટલી છ ેકે તકૂ સમ્પૂણૂ 
શાસ્ત્રીય, અન ભવ તટસ્થ અને લનરપેક્ષ તથા 
પ્રયોગ સમ્પૂણૂ વૈજ્ઞાલનક હોવો જોઈએ. 

પોતાની માન્યતાઓ કે પૂવૂધારણાઓને સાચી 
માનીને કામ કરનાર વ્યશ્વક્તઓ તકૂદોષનો ભોગ 
બને છ.ે અન ભવ અને વૈજ્ઞાલનક પ્રયોગ પછી પણ 
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આપણં મન સત્ય સ્વીકારવાને તૈયાર થત ં નથી. 
મેં ઘણાં એવા રકસ્સાઓ જોયા છ ે કે નવ ં વાહન 
ખરીદ કરેલ હોય, તેવા લોકો સૌ પ્રથમ પોતાને 
જમેાં શ્રદ્ધા હોય તે ભગવાનના દશૂને જાય છ.ે 
જમે કે કોઈ વીરપ ર જલારામ મંરદર, અંબાજી, 
ડાકોર, પાલીતાણા કે શંખેિર, પોતાની શ્રદ્ધા 
મ જબ નવ ં વાહન લઈને જાય છ.ે દશૂન કરવા 
જતી વખતે અથવા વળતી વખતે આવા ઘણાં 
વાહનો અકસ્માતનો ભોગ બને છ ેઅને લનદોષ 
વ્યશ્વક્તઓ મરણને શરણ થાય છ.ે કોઈને પ્રશ્ન 
થાય કે પોતાના દશૂનાથે આવતા કે દશૂન કરી 
પાછા જતા દશૂનાથીઓન ં રક્ષણ ભગવાન કેમ 
કરતો નહીં હોય? પરન્ત  આપણે સમજવ ં 
જોઈએ કે દશૂન અને અકસ્માત વચ્ચે 
કાયૂકારણનો કોઈ સમ્બન્ધ નથી. અકસ્માતને 
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ડરાઇવરની શ્વસ્થલત, રસ્તાઓની હાલત, 
વાહનની ઝડપ વગેરે સાથે સમ્બન્ધ છ.ે 

વૈજ્ઞાલનક રીતે, આ પ રવાર થયેલ શ્વસ્થલત 
છ;ે છતાં કેટલાક લોકો એમ માનીને આિાસન 

લે છ ેકે પૂવૂજન્મનાં પાપ હશ ેતેથી દશૂન કરવા 
ગયા હતા તો પણ અકસ્માતમાં મરી ગયા.ં 
પૂવૂજન્મન ં ફળ કે પાપ એ પૂવૂધારણાઓ છ.ે 
અન ભવથી કે વૈજ્ઞાલનક રીતે એ લસદ્ધ થય ં નથી 

કે પૂવૂજન્મ અશ્વસ્તત્વ ધરાવે છ ે કે પાપ જવેી 
કોઈ ચીજ છ.ે તેથી આવી માન્યતાઓથી 
પ્રેરાઇને હાથ જોડીને બેસી રહેવાને બદલે, 
રસ્તાઓની શ્વસ્થલત સ ધારવાનો અને વાહનની 
ઝડપ ઘટાડવાનો અથવા રસ્તાની કે વાહનની 
મરામત કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. 
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આશરે 20 વષૂ અગાઉ ગાંધીનગરના 
અક્ષરધામ મંરદરમાં આતંકવાદીઓએ આશરે 
૩૩ લનદોષ લોકોની આડધેડ ગોળીબારથી હત્યા 
કરી હતી. તેમાં મંરદરના બે ત્રણ સાધ ઓનો પણ 
સમાવેશ થયો હતો. આ પ્રસંગે મંરદરના એક 
સાધ એ આ મૃતક સાધ ઓને પ ણ્યશાળી આત્મા 
તરીકે વણૂવ્યા હતા. 

બીજી બાજ  જોઈએ તો જ ે લોકો દશૂને ન 
જઈરહ્ા હોય, તેમના વાહનોને પણ અકસ્માત 
થાય છ,ે આમ કોઈ પણ પૂવૂધારણાના 
અન ભવનો વૈજ્ઞાલનક પ્રયોગ સાથે મેળ ન ખાતો 
હોય તેવી પૂવૂધારણા સ્વીકારવી જોઈએ નહીં. 
આ રૅશનાલલઝમ છ ે અને આ ધોરણો ધયાનમાં 
રાખીને જ ેવ્યશ્વક્ત વતૂન કરે તે રૅશનાલલસ્ટ છ.ે 

● 
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1.3 

રૅશનાલલઝમની અન્ય કેટલીક વ્યાખ્યાઓ 
અન ક્રમલણકા 

રલવપ ડી વેંકટાલદ્ર છલે્લા 74 વષૂથી ‘લવવેક–
બ લદ્ધવાદ’ અને ‘માનવવાદ’ લવશે તેલ ગૂમાં લેખો 
લખી રહ્ા છ ેતેમ જ વ્યાખ્યાનો આપી રહ્ા છ.ે 
તેમન ં પ્રથમ પ સ્તક In Search of Universe 
પ્રગટ થયેલ હત ં અને તેમણે 70 ઉપરાંત પ સ્તકો 
પ્રગટ કયાૂ છ.ે તેમના લેખોનો સંગ્રહ 23 
Volumesમાં હેમા પ્રકાશન, લચરાલા (આંધ્ર–
પ્રદેશ)થી પ્રગટ કરાયો છ.ે છલે્લા 40 વષૂથી 
તેઓ ‘હેત વાદી’ સામલયકના તન્ત્રી છ.ે 1979નાં 
વષૂથી તેઓ આંધ્રપ્રદેશ રૅશનાલલસ્ટ એસોલસ–
યેશન અને રૅશનાલલસ્ટ એસોલસયેશન ઓફ 

ઇશ્વન્ડયાન ં નેતૃત્વ કરી રહ્ા છ.ે લવવેકબ લદ્ધવાદ 
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પરના સેંકડો અભ્યાસ લશલબરોમાં તેમણે 
વ્યાખ્યાનો આપ્યા છ.ે રેડીકલ હ્ મેનીસ્ટ 
સેન્ટર, ઈન્કોલ  (આંધ્રપ્રદેશ)ની સ્થાપનાના 
પ્રેરણા સ્ત્રોત પણ રહ્ા છ.ે લવવેક–બ લદ્ધવાદી 

સંસ્થાઓનાં સમથૂન માટ ે તેમણે Hema 
Foundationની સ્થાપના પણ કરી છ.ે 

લવવેકબ લદ્ધવાદ પરનાં તેમનાં લખાણો 

Rationalism Part – I, Part – II અન ે
Part – IIIમાં પ્રગટ થયાં છ.ે મૂળ તેમના ં
લખાણો તેલ ગ માં પ્રલસદ્ધ થયા. 96 વષૂની વયે 
તેમણે તેન ં અંગ્રેજી ભાષાંતર પણ કય ું છ.ે 
લવવેકબ લદ્ધવાદ સમજવા ઈચ્છતા લજજ્ઞાસ ઓને 
ઉપયોગી થવાના હેત થી લવવેકબ લદ્ધવાદ લવશે 
તેમના મંતવ્યો અત્રે રજૂ કરીએ છીએ. 
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“લવવેકબ લદ્ધવાદ એવી જીવન પદ્ધલત છ ેકે જ ે
વૈજ્ઞાલનક જ્ઞાન અને અન ભવ જ્ઞાન પ્રમાણે 
માનવને તેના લનણૂયોમાં ફેરફાર કરવા માટ ે
અવકાશ પૂરો પાડ ેછ.ે” 

“લવવેકબ લદ્ધવાદ મ ક્ત લવચાર છ.ે ધારણા પર 
આધારરત માત્ર લનણૂયો લેવા લવવેકબ લદ્ધવાદ 
સ્વતન્ત્ર લવચારશશ્વક્ત જ પ્રેરતી નથી; પરન્ત  
સાચી ધારણાઓ પસન્દ કરવામાં સ્વતન્ત્ર 
લવચાર–શશ્વક્તનો ઉપયોગ પણ કરે છ.ે” 

“લવવેકબ લદ્ધવાદ એ બીજ  ં કાંઈ નહીં; પરન્ત  
પદાથો અને વ્યવસ્થા વચ્ચેના સમ્બન્ધન ં જ્ઞાન છ ે
અને તે સમ્બન્ધનો જીવન સમાજ માટ ે સ્વીકાર 
લવવેકબ લદ્ધવાદ છ.ે” 

“વાસ્તવમા,ં નાશ્વસ્તકતા ભૌલતકવાદમાં 
પરરણમવી જોઈએ અને ભૌલતકવાદ માનવવાદમા ં

http://govindmaru.com/


ચાલો સમજીએ રૅશનાલલઝમ                http://govindmaru.com/               56 

 

પરરણમવો જોઈએ. તબક્કાવાર આ ઉત્ક્રાંલતની 
પ્રલક્રયા લવવેકબ લદ્ધવાદી રીત છ.ે” 

“જ ેલવચાર પદ્ધલતથી જ્ઞાન, સત્ય, સ્વાતન્્ય, 
નીલતમત્તા અને માનવવાદને સ્થાન મળે છ ે તે 
લવવેકબ લદ્ધવાદ છ.ે” 

“લવવેકબ લદ્ધવાદ લવચાર પદ્ધલત છ.ે તે સ્વતન્ત્ર 
લવચાર પદ્ધલત છ ે કે જ ે પ્રણાલલકાઓ તરીકે 
લવકાસ પામેલ લવચાર પ્રલક્રયાઓ લવખેરી નાખે 
છ.ે” 

“લવવેકબ લદ્ધવાદ એટલે માત્ર તકૂ નહીં; તકૂ, 
ધારણાઓ યથાથૂ છ ે કે કેમ? તેની અલધકૃતતા 
લવના જ પૂવૂધારણાઓના આધારે ચચાૂ કરવાની 
રીત છ.ે લવવેકબ લદ્ધવાદ કહે છ ે કે ધારણાઓની 
અલધકૃતતાએ બ લદ્ધ અને સત્યની કસોટીમાંથી 
પાર ઉતરવ ં જોઈએ.” 
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“લવવેકબ લદ્ધવાદ એવી દરેક બાબત નકારે 
છ ેકે જ ેબ લદ્ધગમ્ય નથી.” 

“જ્યારે આપણે વૈજ્ઞાલનક દૃશ્વષ્ટ્લબંદ  અને 
લવવેકબ લદ્ધના માગૂ પર આધારરત પ્રગલત 
કરતા જઇશ ં તેમ આપણે માનવવાદ તરફ 
આગળ વધીશ ં.” 

“વ્યશ્વક્ત પોતાની બ લદ્ધ અને ચેતના 
આદેશો અન સાર સમજ કેળવી અને જીવન 
જીવે તે લવવેકબ લદ્ધવાદનો અકૂ છ.ે” 

“માનવની જરરી લવવેકબ લદ્ધતા ત્યારે ફ લ ે
છ ે કે જ્યારે તે ઇરાદાપૂવૂક ક દરતી લનયમો 
અન સરવા ઝંખે છ.ે” 

“લવવેકબ લદ્ધવાદે પોતાને કામચલાઉ 
લાલચો કે આકષૂણોથી દૂર રહેવ ં જોઈએ.” 

http://govindmaru.com/


ચાલો સમજીએ રૅશનાલલઝમ                http://govindmaru.com/               58 

 

“કાયૂકારણ પ્રલક્રયાની સમજ પોતે જ 
લવવેકબ લદ્ધવાદ છ.ે” 

“બ લદ્ધ સાધન છ ે અને તેમાંથી લવચારધારા 
પ્રગટ થાય છ ેતેથી લવવેકબ લદ્ધવાદ લવચારધારામાં 
કાં તો સ ધારા સૂચવે છ ે અથવા જ ે બ લદ્ધની 
કસોટી પાર ન કરે તેને નકારે છ.ે” 

“કાયૂ અને કારણ વચ્ચે આંતરસમ્બન્ધ 
એટલે લવવેકબ લદ્ધવાદ.” 

“આપણને આપણી લવવેકબ લદ્ધતા, જ્ઞાન, સત્ય 
અને શશ્વક્તનો જીવનમાં ઉપયોગ કરવાની ઇચ્છા 
હોવી જોઈએ.” 

“લવવેકબ લદ્ધવાદ એટલે માત્ર સામાન્ય બ લદ્ધ 
અથવા સમજ.” 

“લવવેકબ લદ્ધવાદી લનણૂય મ જબ, સ્વાતન્્યનો 
ઉપભોગ પોતે લવવેકબ લદ્ધવાદ છ.ે” 
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“લવવેકબ લદ્ધવાદ એક એવો જીવન દૃશ્વષ્ટ્કોણ 
છ ે કે જ ે સતત વધી રહેલ જ્ઞાનની મદદથી 
જીવન–રીતો નક્કી કરવામાં મદદ કરે છ.ે” 

“કોઈ શબ્દ આખરી નથી; પરન્ત  જ્યારે 
માનવ જીવન બચાવવા માટ ે જરરી હોય ત્યારે 
લવવેકબ લદ્ધવાદ લનણૂય બદલે છ.ે” 
 

● 
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1.4 

રૅશનાલલઝમ શ ં છ?ે 
અન ક્રમલણકા 

જાણીતા રૅશનાલલસ્ટ રમણ પાઠકના શબ્દોમાં 
કહીએ તો ‘રૅશનાલલઝમ એટલે કે લવવેકબ લદ્ધપૂત 
લવચાર તથા વ્યવહાર.’ રૅશનાલલઝમ જ્ઞાનપ્રાશ્વપ્ત 
માટ ે લવવેકબ લદ્ધની સવોપરરતા સ્વીકારે છ.ે 
મન ષ્યમાં લવવેકબ લદ્ધ રહેલી છ ેઅને લવવેકબ લદ્ધની 
શશ્વક્તના આધારે માણસે વાતચીત અને વ્યવહાર 
માટ ે ભાષા અને વાહનવ્યવહાર તેમ જ 
સંદેશાવ્યવહારના સાધનો તેમ જ અનેક નવી 
શોધો કરી છ,ે અને પોતાન  ંજીવનધોરણ સ ખી તેમ 
જ ઉચ્ચ બનાવ્ય ં છ.ે 

આમ રૅશનાલલઝમને લવવેકબ લદ્ધ અથવા 
રૅશનલ અલભગમ સાથે સમ્બન્ધ છ.ે જ દા જ દા 
સમયે અને જ દા જ દા કે્ષત્રમા ં લવવેકબ લદ્ધનો 
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કેટલીકવાર અથૂ દલીલ શશ્વક્ત તરીકે કરવામાં 
આવે છ.ે સૌ પ્રથમ લવવેકબ લદ્ધ (reason) અને 
તકૂલવતકૂ કે દલીલ (reasoning) વચ્ચેનો ભેદ 
આપણે સમજવો જોઈએ. લવવેકબ લદ્ધ વયશ્વક્તના 
મગજની શશ્વક્ત છ.ે આ અથૂમાં લવવેકબ લદ્ધ 
સ્વાન ભવથી થતા ફેરફારોને સ્વીકારે છ;ે પરન્ત  
દલીલબાજી ફેરફારો સ્વીકારવાથી અલલપ્ત રહે 
છ.ે એક લવશાળ અથૂમાં રૅશનાલલઝમ લવવેકબ લદ્ધ 
ઉપરાતં જ્ઞાનપ્રાશ્વપ્તની પ્રવૃલત્ત પણ છ.ે કેટલાક 
લવિાનો આ બને્ન અથૂમાં રૅશનાલલઝમ સ્વીકારે 
છ;ે પરન્ત  જ્ઞાનપ્રાશ્વપ્તનાં કેટલાક માગો 
રૅશનાલલઝમે સ્વીકાયાૂ નથી. દા.ત.; કેટલીક 
વ્યશ્વક્તઓને દૈવીશશ્વક્ત, દૈવીપ્રેરણા કે સ્વપ્નમાં 
જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયેલ ં હોવાન ં જણાવવામાં આવે છ.ે 
તેના નામે ચમત્કારોનો પ્રચાર કરવામાં આવે છ.ે 
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રૅશનાલલઝમમાં આવી કોઈ બાબતનો સ્વીકાર 
કરી શકાય તેમ છ ેજ નહીં; કારણ કે આવો કોઈ 
અન ભવ બધાને થતો નથી અને તેની વૈજ્ઞાલનક 
ચકાસણીમાં ચમત્કારો ખોટા સાલબત થયા છ ે
અને તે માત્ર હાથ ચાલાકી છ.ે રૅશનાલલઝમ માટ ે
ઝઝૂમનારા ડૉ. અબ્રાહમ કોવ રે 60ના દાયકામાં 
ચમત્કાર પ રવાર થાય તો રલપયા એક લાખન ં 
નામ ઇનામ જાહેર કય ું હત ં. ડૉ. કોવ રનાં 
જીવનના અંત સ ધી (એટલે કે લગભગ 20 વષૂ) 
કોઈ માડીનો લાલ આ પડકાર સ્વીકારવા સફળ 
થયો નથી. દૈવીપ્રેરણા, દૈવીશશ્વક્ત કે સ્વપ્ન િારા 
જ્ઞાનપ્રશ્વપ્ત, રૅશનાલલઝમનાં ક્ષેત્રની બહાર છ.ે 

તમામ જીવોનો જો આપણે લવચાર કરીએ, તો 
જણાશે કે તેઓની પાસે વ્યવશ્વસ્થત માળખ ં છ.ે 

દરેકને સ્વરબધધ શારીરરક લક્રયા–પ્રલક્રયા છ.ે 
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તમામ જીવોની અલગ–અલગ જાલતઓની 

શારીરરક લક્રયા, જમે કે િાસોિાસ અલગ હોવા 
છતાં દરેક જાલતની લક્રયામાં તાલ, વ્યવસ્થા અને 
કાયદો છ.ે બ્રહ્માંડ તેના કાયદા મ જબ તાલબધધ 
કામ કરે છ.ે જ્યારે માનવમાં લવવેકબ લદ્ધવાદ 
લનરખવા મળે છ;ે પરન્ત  દરેકમાં સ્તર એકસરખ ં 
હોત ં નથી. અલગ અલગ વ્યશ્વક્તઓમાં તેન ં સ્તર 
અલગ હોય છ;ે કારણ કે તે જ ેતે માનવનાં જ્ઞાન 
પર આધારરત છ.ે જો બ્રહ્માંડમાં વ્યવસ્થા અને 
કાયદો ન હોત તો રદવસ અને રાલત્રનો અભાવ 
હોત. ત્રણ ઋત ઓ ન હોત અને 365 રદવસો 
પણ કદાચ હોત નહીં. ચંદ્રગ્રહણ કે સૂયૂગ્રહણ 
થતા ન હોત. આપણે જાણીએ છીએ કે હેલીનો 
ધૂમકેત  76 વષે દેખાય છ.ે આ તમામ બનાવો 
ચોક્કસ વ્યવસ્થા અને કાયદાના આધારે થાય છ.ે 
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જો આ ભૌલતક જગતમાં વ્યવસ્થા, લનયમ કે 
કાયદો ન હોત તો આ બ્રહ્માંડ લવશે કોઈ પણ 
જ્ઞાન આપણે ધરાવતા ન હોત. આ વ્યવસ્થા, 
લનયમ અને કાનૂનનાં કારણે આપણે કહી શકીએ 

છીએ કે કાલે સવારે 6–12 કલાકે સૂયોદય થશે. 
આપણે જોઈએ છીએ કે દર પૂનમે ચંદ્ર સોળે 
કલાએ ખીલેલો હોય છ.ે તોફાન, વાવાઝોડ ,ં 
વરસાદ, પૂર, ભરતીની આગાહી આપણે 
સચોટપણે કરી શકીએ છીએ; કારણ કે 
બ્રહ્માંડના લનયમોન ં આપણને જ્ઞાન છ.ે આ જ્ઞાન 
આપણી પાસે એટલા માટ ેછ ે કે બ્રહ્માંડમાં તેના 
લનયમો અને કાનૂન મ જબ બનાવો બની રહ્ા છ.ે 
તે કારણે આપણે કહી શકીએ છીએ કે અમ ક 
રીતે બનશે અથવા અમ ક બનાવની અસર અમ ક 
થશે. આ લવવેકબ લદ્ધ છ.ે 
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જ્ઞાન લવવેકબ લદ્ધવાદ તરફ દોરી જાય છ.ે તે જ 
રીત,ે લવવેકબ લદ્ધવાદથી જ્ઞાન સમૃધધ થાય છ.ે 
જ્ઞાનથી વ્યશ્વક્ત સત્યની નજીક જાય છ.ે સત્ય અન્ય 
કાંઈ નહીં, જ્ઞાનનો જ એક ભાગ છ.ે આપણે જ ે
કાંઈ બાબત લવશે જટેલ  ં જ્ઞાન ધરાવીએ છીએ, 
તેટલા પ્રમાણમાં તે બાબત લવશેન ં જ્ઞાન સત્ય છ.ે 

સત્ય આપણને સ્વાતન્્ય તરફ દોરી જાય 
છ.ે સ્વાતન્્ય આપણાં જીવન સંચાલન ક્રમમાં 
તમામ લનયન્ત્રણોને રખસદ આપે છ.ે માનવ 
પોતાના જીવનમાં વધ  ને વધ  સત્યન ં મૂલ્યાંકન 
કરવા મથતો હોય છ.ે સ્વાતન્્ય પર આધારરત 
તેનો અન ભવ જમે વધતો જાય છ,ે તેમ તે સ ખી 
જીવન જીવી શકે છ.ે  

લવવેકબ લદ્ધવાદ, સત્ય, જ્ઞાન અને સ્વાતન્્ય, 
એક વ્યવસ્થાનો ભાગ છ.ે સ્વાતન્્ય માટનેી તપાસ 
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અને સત્ય માટનેી શોધ માનવ પ્રગલતના 
અગત્યનાં તત્ત્વો છ.ે ભૌલતક જગતની વ્યવસ્થા 
અને કાનૂન યાંલત્રક છ.ે જ્યારે માનવ સમાજ 
અને માનવ વતૂનની વ્યવસ્થા સ્વૈશ્વચ્છક અન ે
બ લદ્ધય ક્ત છ.ે માનવ લસવાયનાં પ્રાણીઓન ં 
વતૂન વૃલત્તપે્રરક હોય છ.ે 

રૅશનાલલઝમ એટલે કે રૅશનલ અલભગમને 
લવજ્ઞાનનાં અભ્યાસ સાથે કોઈ સમ્બન્ધ નથી. 
વૈજ્ઞાલનક અલભગમ ધરાવતો માણસ વૈજ્ઞાલનક ન 
હોય તેમ બની શકે છ.ે તે જ રીતે, કોઈ માણસ 
વૈજ્ઞાલનક હોવા છતાં, તે વૈજ્ઞાલનક અલભગમ ન 
ધરાવતો હોય તેમ બની શકે છ.ે કોઈ પણ 
લવજ્ઞાન જ ેલનયમ બનાવે છ ેતે કલ્પના, ચકાસણી 
અને તારણ પરથી બનાવવામાં આવતો હોય છ.ે 
આમ કહી શકાય કે લવજ્ઞાનથી વૈજ્ઞાલનક 
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અલભગમ કેળવાતો નથી અને વૈજ્ઞાલનક અલભગમ 
ધરાવતા લવજ્ઞાન ભણેલા હોવ ં જરરી નથી. 

રૅશનાલલઝમમાં માનનાર અથવા વૈજ્ઞાલનક 
અલભગમ ધરાવતી વ્યશ્વક્ત મનન ં લનખાલસપણં 
ધરાવે છ.ે થોડા સમય પહેલા ટલેલલવઝન પર એક 
જાહેરાત આવતી હતી. આ જાહેરાતમાં કહેવાત  ં
હત ં કે ‘દાઝવા પર પાણી રેડો, ધાબળો ન વીંટો’ 
સામી બાજ ની દલીલ સંભળાય છ ેકે આ પહેલા 
તો ધાબળો વીંટવાન ં કહેતા હતા. જવાબ 
સંભળાય છ ે કે આ માન્યતા ખોટી હતી. આમ 
માન્યતા ખોટી હોય, તો તેને બદલવાની તૈયારી 
લવજ્ઞાનમાં ગલભૂત છ ેઅને તે રૅશનલ અલભગમ 
છ.ે 

રૅશનાલલઝમને અન ભવજન્ય જ્ઞાનનાં બદલે 
સલક્રય ચકાસણી િારા પ્રાપ્ત થયેલ જ્ઞાન પર 
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વધારે શ્રદ્ધા છ.ે આપણને ‘કીટભ્રમરન્યાય’નો 

ખ્યાલ તો હશે જ. ભમરી કીડાને ઉપાડી જઇ, 

ડખં મારીને પોતાના માળામાં જાય છ ે અને 
અવારનવાર તેને ડખેં છ.ે કીડો ભયના માયાૂ 
ભમરીન ં સ્મરણ કયાૂ કરે છ ે અને અંતે સ્વયં 
ભમરી બની જાય છ.ે આમ સંગનો રંગ લાગ ે
છ.ે’ આ માન્યતા કલવઓ અને લચંતકોમાં સદીઓ 
સ ધી ચાલતી રહી. 

કલાની દૃશ્વષ્ટ્એ આ વાત ગમે તેટલી સ ંદર 
જણાતી હોય પણ ભૌલતક જગતમાં આ વાત 
સાચી નથી. ભમરી કીડાને પોતાના બચ્ચાંના 
ખોરાક તરીકે લઈ જાય છ.ે જ ે બીજી ભમરી 
બહાર નીકળે છ ે તે ભમરી સ્વરપ કીડો નથી 
પણ નવી ભમરી જ છ.ે ‘કીટભ્રમરન્યાય’ 
લવચારનારે જો ભમરીના માળા તોડીને જોય ં હોત 
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તો આવી ભૂલ ભરેલી માન્યતા ન આપત અને 
પારસમલણ જવેા ભ્રામક ખ્યાલો પણ ન ફેલાત. 
આવા ભૂલભરેલા ખ્યાલોથી જ લોકો એકના 
ડબલ કરી આપવાના ચમત્કારોમાં ફસાય છ.ે 

રૅશનલ અલભગમ ધરાવતી વ્યરકત તકૂમાં 
શ્રદ્ધા ધરાવે છ.ે તે માને છ ેકે જગતનાં પ્રશ્નો તકૂ 
અથવા લવવેકબ લદ્ધથી ઉકેલી શકાય છ.ે સ્થાલપત 
માન્યતાઓને તોડવા તે લવવેકબ લદ્ધન ં ઓજાર 
વાપરે છ.ે રૅશનાલલસ્ટ વ્યશ્વક્તને કાયૂકારણના 
સમ્બન્ધમાં શ્રદ્ધા હોય છ.ે કોઈ પણ બનાવ 
પાછળ બ લદ્ધને અગમ્ય એવ ં કોઈ કારણ ન હોઈ 
શકે. બાઇબલન ં પ્રથમ પ્રકરણ વાંચ્યા પછી 
રૅશનલ અલભગમ ધરાવતી વ્યશ્વક્ત તરત જ 
પ્રશ્ન પૂછશે ‘ઈિરે પ્રકાશ પહેલા સજ્યો હોય 

અને સૂયૂ–ચંદ્ર પછી સજ્યા ૂ હોય, તો સૂયૂ–ચંદ્ર 
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લવનાનો પ્રકાશ ક્યાંથી આવ્યો?’ આવી જ અડગ 
શ્રદ્ધા સાલબતીમાં હોય છ.ે રૅશનલ અલભગમ 
ધરાવતી વ્યશ્વક્ત માને છ ે કે સત્ય પ્રમાલણત થઈ 
જ શકે. આ પ્રમાણ પણ પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ પ્રમાણ 
હોય છ,ે શબ્દ પ્રમાણમાં નહીં. એટલ ં જ નહીં, તે 
અસત્યને સાલબત કરવા પણ પ્રયત્ન કરે છ.ે 
રૅશનાલલઝમ જડતાવાદી વલણનો લવરોધ કરે છ.ે 
ઉદાહરણ તરીકે પેલી જાહેરાત જ લો 
‘દાઝવા’ની સમજ સમય સાથે બદલાતા, 
અલભપ્રાય પણ બદલાયો. આન ં નામ 
રૅશનાલલઝમ. ધાલમૂક ગ્રંથોમાં સત્ય જાહેર 
કરાયેલાં તથ્યોને કોઈ પણ ચકાસણી વગર 
સ્વીકારવાનો રૅશનાલલઝમ ઇન્કાર કરે છ.ે પ્રત્યક્ષ 
પ્રમાણથી જનેી સાલબતી મળતી ન હોય, તેના 
તરફ રૅશનાલલઝમ શંકાની સોય તાણે છ.ે 
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રૅશનાલલઝમ એમ માને છ ે કે સંસારમાં એવા 
ઘણા બધા લવષયો છ ે કે જમેાં આપણં જ્ઞાન 
મયાૂરદત છ.ે ઘણી બાબતોન ં રહસ્ય હજ  ઉકેલી 
શકાય ં નથી. વૈજ્ઞાલનક અલભગમથી ભલવષ્યમાં 
આવા રહસ્યો ઉકેલી શકાશે; કારણ કે રૅશનલ 
અલભગમ અને વૈજ્ઞાલનક અલભગમ જ્ઞાનની 
પ્રગલતમાં માને છ.ે હાલ સત્ય તરીકે પ રવાર 
થયેલા કાયદાઓ, ખ્યાલ લવચારો લવશે શંકા 
ઉઠાવી શકાય છ ેઅને નવા અન ભવના આધારે 
તેમાં ફેરફાર થઈ શકે છ.ે  

દરેક બનાવ પાછળ કોઈ ને કોઈ કારણ હોય 
છ ેજ. સહાયક કારણો ગમે તે અને ગમે તેટલા 
હોય; પરન્ત  તેન ં કોઈ મૂળભૂત (fundamental) 
કે અંતગૂત (inherent) કારણ અલગ હોય છ.ે 
પાણીને ગરમ કરવાથી વરાળ થાય અને ઠડં  
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કરીએ તો બરફ બને. ગરમી અને ઠડંી બાહ્ 
અને સહાયક કારણ છ;ે પરન્ત  આ ફેરફારન ં 
મૂળભૂત કારણ પાણીમાં જ રહેલ ં છ.ે તે જ રીતે, 

માનવ મરણશીલ છ ેઅને તેથી કોઈ બાહ્ કે 
સહાયક કારણ (માંદગી અકસ્માત) બનવાથી 
તે મૃત્ય  પામે છ.ે કાચમાં જ ભાંગી જવાનો ગ ણ 
રહેલો છ ેતેથી સખત વસ્ત  સાથે કાચ અથડાતાં 
તરત જ તે ભાંગી જાય છ.ે 

આમ દરેક બનાવ બનવા માટ ે બાહ્ કે 
સહાયક કારણો ઉપરાંત તે બનાવની અંદર જ 
તેન ં મૂળભૂત કારણ રહેલ ં હોય છ.ે જ્યારે આપણે 
બનાવોનાં કારણોન ં મૂલ્યાંકન કરીએ છીએ, ત્યારે 
મૂળભૂત કારણને જો ધયાનમાં લઈએ નહીં તો 
બનાવને યોગ્ય કે પૂણૂ રીતે આપણે સમજી 
શકીશ ં નહીં. આપણે જ્યારે બ્રહ્માંડના ઉદ્ભવની 
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વાત કરતા હોઈએ ત્યારે આપણે એ સમજવ  ં

જોઈએ કે તેન ં કારણ બ્રહ્માંડમાં જ રહેલ  ંછ.ે 
આ બ્રહ્માંડ પોતાના લનયમો અને કાનૂનથી 
શાલસત છ.ે તે સ્વયં પ્રગટ થયેલ છ.ે કોઈ 
બાહ્ કારણથી બ્રહ્માંડન ં શાસન થઈ રહ્ ં 
નથી. બ્રહ્માંડની પોતાની વ્યવસ્થા જ સંવાદી 
છ.ે આપણ ેજાણીએ છીએ કે બ્રહ્માંડ કરોડો 
વષોથી અમલમાં છ.ે કદાચ આપણે તેની 
ઉત્પલત્તન ં ચોક્કસ કારણ દશાૂવી ન શકીએ તો 
તેનાથી શરમ અન ભવવાની જરર નથી. 
બ્રહ્માંડની ઉત્પલત્ત બાદ લાખો વષો પછી 
માનવ અશ્વસ્તત્વમાં આવ્યો. માનવને એન ં 
ગૌરવ હોવ ં જોઈએ કે જ્ઞાનની બાબતમાં પોત ે
ઘણી ઊંચાઈ પ્રાપ્ત કરેલ છ.ે 
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કદાચ કોઈને એમ કહેવાન ં મન થશે કે 
રૅશનાલલઝમ માત્ર વૈચારરક શાખા છ.ે તેન ં કોઈ 
વ્યાવહારરક મૂલ્ય નથી. રૅશનાલલઝમ લવશે આ 
એક ભ્રમ છ.ે કારણ કે વ્યશ્વક્તગત, સામાલજક કે 
વૈશ્વિક પ્રશ્નોનો ઉકેલ રૅશનલ અલભગમથી પ્રાપ્ત 
કરાયેલ જ્ઞાનની મદદથી લાવી શકાય છ.ે જ્ઞાનની 
તૃષા અને ચકાસણી રૅશનલ અલભગમનાં 
પાયારપ લસદ્ધાંતો છ.ે તેની મદદથી માનવ 
સંસ્કૃલતનો ઘણો લવકાસ થયો છ ે અને માનવન ં 
મન અને તેની આસપાસન ં વાતાવરણ 
સમજવામાં પણ ઘણી પ્રગલત થઈ શકી છ.ે આમ 
રૅશનલ અલભગમનાં કારણે માનવનાં સામાલજક, 
બૌલદ્ધક અને નૈલતક જીવનનો લવકાસ થયો છ.ે 
પરન્ત  કમનસીબે રૅશનાલલઝમની સામાલજક 
વાતાવરણ પર ધારી અસર થઈ નથી; કારણ કે 
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આજ ે પણ સમાજમાં ઘણાં લોકો અન્ધશ્રદ્ધા, 
ચમત્કારો અને મૂળભૂત શ્રદ્ધાવાદી સમ્પ્રદાયોમાં 
માને છ ે અને પરરણામે આવા લોકો શોષણ, 
અસમાનતા અને પછાતતાનો ભોગ બને છ ેઅને 
તેનાથી સમાજને એકંદરે ન કસાન થાય છ.ે 
રૅશનાલલઝમ આવા સામાલજક દૂષણોની નાબૂદી 
માટ ેહમ્મેશાં પ્રયત્ન કરે છ.ે રૅશનાલલઝમ માને છ ે

કે માણસ પોતે જ પોતાના ભાગ્યનો ઘડવૈયો છ.ે 
માણસન ં નસીબ કોઈ દેવે અગાઉથી નક્કી 
કરેલ ં હોત ં નથી. રૅશનાલલઝમ એવા સમાજની 
રચનાની કલ્પના કરે છ ે કે જ ે સ્વાતન્્ય, 
સમાનતા અને ન્યાય પર આધારરત હોય. 
જનેાથી મન ષ્યના ગૌરવનો ભંગ થાય છ ે તેવા 
આપખ દશાહી વલણનો રૅશનાલલઝમ લવરોધ 
કરે છ.ે 
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આમ જોવા જઈએ તો રૅશનાલલઝમ એક 
અથૂમાં માનવવાદ (Humanism)નો ભાગ છ.ે 
રૅશનાલલઝમ વ્યશ્વક્ત સ્વાતન્્યમાં માને છ,ે 
માણસના ગૌરવને સૌથી વધારે મહત્ત્વ આપે છ ે
અને કોઈ પણ પૂવૂગ્રહોથી મ ક્ત જીવનની 
રહમાયત કરે છ.ે આમ રૅશનાલલઝમ મનની 
લનખાલસતા, ‘સલક્રય ચકાસણી’, તટસ્થ અને 
હેત લક્ષી દૃશ્વષ્ટ્કોણ, તકૂ, કાયૂકારણ સમ્બન્ધ અને 
સાલબતીમાં અતૂટ શ્રદ્ધા, જ્ઞાનની સતત તૃષા અને 
અલભપ્રાયની સતત ચકાસણી, સત્યની શોધ, 
સંગમન ં નામ છ.ે 
 

● 
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1.5 

રૅશનાલલઝમ શા માટ?ે 
અન ક્રમણીકા 

આપણે જાણીએ છીએ કે હજારો વષૂ પૂવે 
માનવજીવન રખડ ,ં અસંસ્કૃત તથા અવ્યવશ્વસ્થત 
હત ં. માનવની લજજ્ઞાસાવૃલત્ત આજના જટેલી જ 
ઉત્તેલજત અને સચોટ હતી; પરન્ત  જ્ઞાનપ્રાશ્વપ્તના ં
સાધનો ખૂબ ટાંચા હતા. સત્ય પામવાની ક્ષમતા 
ઘણી ઓછી. આવડી મોટી પૃથ્વી, ચંદ્ર, આકાશ, 
તારાઓ, સૂય,ૂ નદી, તળાવ, સરોવર, દરરયો, પૃથ્વી 

પરના પશ –ંપ્રાણીઓન ં સંચાલન કેવી રીતે થાય છ ે

તે માનવ માટ ેસૌથી મંૂઝવણભયો સવાલ હતો. આ 
લવિ લવજ્ઞાનનાં લનયમ મ જબ ચાલે છ ેતેની કલ્પના 
તે સમયનાં માનવ માટ ેઅશક્ય હતી. આથી આ 
લવરાટ લવિના સંચાલકની માનવે કલ્પના કરી.   
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રમણ પાઠકનાં શબ્દોમાં “માણસે પોતાની પ્રાથલમક 

કલ્પનાશશ્વક્તથી એવ ં તારણ કાઢ્ ં કે, આ વૈશ્વિક 
ચેતના મૂળભૂત રીતે એક જ હોવી જોઈએ અને 
પૃથ્વીના સજીવનમાં દેખાત ં ચૈતન્ય તે પેલી 
લવરાટ, પ્રકાંડ લવિચેતનાનો જ એક અંશ હોવો 

જોઈએ.” આમ, માનવલચત્તમાં આત્મા–
પરમાત્માની કલ્પના પ્રગટી; પરન્ત  આજ ેલવિમાં 
ઘણં પરરવતૂન આવ્ય ં છ.ે જ્ઞાનપ્રાશ્વપ્તની તકો અને 
સાધનો લવપ લ પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ છ.ે આથી વષો 
પૂવૂની માન્યતાઓ, લવચારો, પરમ્પરાઓ અને 
રરવાજોને આજ ે સત્ય તરીકે સ્વીકારી શકાય 
નહીં. કારણ કે ઘણી બાબતોમાં સમય, 
પરરશ્વસ્થલત અને સન્દભૂ બદલાયો છ.ે દરેક 
માણસ પોતાના જન્મની સાથે કેટલાક વારસાગત 
ખ્યાલો અને લવચારો ધરાવતો હોય છ.ે પરન્ત  
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સમયની સાથે તેની ઇશ્વન્દ્રયો િારા જ ે અન ભવ 

તેને થાય છ ેતેના આધારે તેન ં લવચાર–લચંતન શર 
થાય છ ે અને તેના મનમાં નવા નવા લવચારો 
પ્રવેશ પામતા જાય છ.ે હવે જ ે કોઈ માણસ 

પોતાનાં લવચાર–લચંતનનાં ચાલકબળ તરીકે તકૂ 
અથવા લવવેકબ લદ્ધને સ્વીકારે તો એના લવચારો 

સત્યમૂલક બની રહેવાનાં. તેના લવચાર–લચંતનમાં 
એકબીજાથી લવરોધી લવચારો પ્રવેશી શકે નહીં. 
જ ે સમાજમાં વ્યશ્વક્તઓ પાસે સ લનશ્વિત, 
વૈજ્ઞાલનક, તકૂબદ્ર, લવવેકપૂત લવચાર–લચંતન નથી, 
તે સમાજની મોટાભાગની વ્યશ્વક્તઓ જ દી જ દી 
લવચારસરણીઓથી દોરાવાયેલ હોય છ.ે આમ 
વ્યશ્વક્તઓ લછન્નલભન્ન છ;ે કારણ કે વ્યશ્વક્તઓ 
અમ ક બાબતમાં વાસ્તલવકતાથી દોરાવાય છ.ે 
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જ્યારે કેટલીક બાબતોમાં તે શ્રદ્ધાનો આધાર લે 
છ.ે 

આપણા ધાલમૂક ગ્રંથોમાં રજૂ થયેલા તથ્યોને 
આજના સમયમાં આપણે સત્ય તરીકે સ્વીકારી 
શકીએ નહીં. તેન ં કારણ એ છ ેકે આવાં ધાલમૂક 
ગ્રંથો જ ે તે સમયનાં જીવન અને વાતાવરણની 
સમજ આપણી સમક્ષ રજૂ કરે છ.ે આમ આવ ં 
સત્ય આજનાં સમયમાં ઘણં મયાૂરદત બની ગય ં 
છ;ે કારણ કે આજના સમયમાં સત્ય અને 
વાસ્તલવકતા અંગેન ં જ્ઞાન ઝડપથી બદલાત ં રહ્ ં 
છ.ે દા.ત.; ક રાનમાં મ શ્વસ્લમ સમાજમાં ચાર 
પત્નીઓ રાખવાની છૂટ છ;ે પરન્ત  તે સમયે 
થયેલ ય દ્ધમાં ઘણી સ્ત્રીઓ લવધવા બનેલ હોવાથી 
આ છૂટ મળી હશે તેમ અન માન કરી શકાય. 
આજના સંજોગોમાં મ શ્વસ્લમ સમાજમાં ચાર 
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પત્ની રાખવાની છૂટ તે સમાજરહતની લવરદ્ધ છ;ે 
કારણ કે તેથી સ્ત્રીઓ બંલધયાર અવસ્થામાં રહે 

છ.ે તેઓ લશક્ષણ પામી શકતી નથી. સમાજમાં 
બાળકોનો લબનજરરી વધારો થાય છ ેઅને ક ટ બં 
માટ ેતે બોજારપ બને છ ેઅને બેકારી પણ વધે 
છ.ે મ શ્વસ્લમ સમાજની પછાતતા દૂર કરવા 
માટનેાં ઘણાં માગો આજના સમાજ પાસે છ.ે 
સમાન નાગરરક ધારો તેનો એક ઉપાય છ.ે જ ેતે 
સમયે આપણને પ્રાપ્ત થયેલ જ્ઞાનન ં લવશ્લેષણ, 
પ્રયોગ, અન ભવ, ચકાસણી, કરી આપણાં 
જ્ઞાનમાં સતત વધારો કરતાં રહેવ ં જોઈએ કે 
જથેી આપણાં જીવનન ં લક્ષ્ય નક્કી થઈ શકે છ.ે 
આપણે અન ભવથી મેળવેલ ં જ્ઞાન અપૂણૂ છ.ે 

બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો તેની કેટલીક 
મયાૂદાઓ છ.ે લનરીક્ષણ અને વૈજ્ઞાલનક 
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ચકાસણીથી આ મયાૂદાઓ દૂર કરી શકાય. જમે 
અંધારામાં આપણે લાકડીને સાપ માની લઈએ 
છીએ તે રીતે આપણાં જીવનમાં ઘણી ભ્રમણાઓ 
આપણે સત્ય તરીકે સ્વીકારી લેતા હોઈએ છીએ. 
દા.ત.; ગંગા નદીમાં સ્નાન કરવાથી પ ણ્ય મળે છ ે
તેમ માણસ માને છ;ે કારણ કે ગંગા નદીને 
આપણે પલવત્ર માનીએ છીએ. તે લશવની 
જટામાંથી નીકળે છ.ે આ એક દંતકથા આપણા 
ધમૂગ્રંથમાં વણૂવવામાં આવેલી છ;ે પરન્ત  તેનો 
કોઈ આધાર નથી. વૈજ્ઞાલનક ચકાસણી કે પ્રયોગ 
લવના આ કથાને આપણે સત્ય તરીકે સ્વીકારવી 
જોઈએ નહીં. તેમ જ ગંગા નદીમાં સ્નાન 
કરવાથી પ ણ્ય પ્રાપ્ત થયેલ હોવાનો આધાર 
અથવા દાખલો આપણને હજ  સ ધી મળેલ નથી. 
તેથી ગંગા નદીમાં સ્નાન કરવાથી પ ણ્ય મળત ં 
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હોવાની વાત સત્ય તરીકે કોઈ પણ રૅશનાલલસ્ટ 
વ્યશ્વક્ત સ્વીકારશે નહીં. 

માનવ જીવનનો હેત  જીવનમાં આવતી 
મ શ્કેલીઓ અને દ ુઃખો દૂર કરી વ્યશ્વક્ત સ્વાતન્્ય 
પરન ં લનયન્ત્રણ હટાવી જીવનમાં પ્રગલત, શ્વસ્થરતા 
અને સલામતી મેળવવાનો છ.ે ધમૂશાસ્ત્રો વતૂમાન 
દ લનયામાં દ ુઃખો અને મ શ્કેલીઓ સહન કરી 
અન્ય દ લનયામાં મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાની શીખ આપે 
છ.ે વાસ્તવમાં વતૂમાન દ લનયા લસવાય અન્ય કોઈ 
દ લનયાન ં અશ્વસ્તત્વ નથી. પરલોકની માન્યતા 
કેટલાક ધમૂગ્રંથોમાં વ્યક્ત થયેલ છ;ે પરન્ત  તેન ે
લનરીક્ષણ કે વાસ્તલવકતાનો કોઈ આધાર નથી. 
ધમૂગ્રંથો જનેે પરલોક કહે છ ે તેવી કોઈ 
દ લનયાના અશ્વસ્તત્વન ં પગેરં હજ  સ ધી મળ્ય  ં
નથી. આપણે હજ  સ ધી ધમૂ, જાલત, રંગભેદ, 
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ભાષાના જૂથોમાં અટવાયા કરીએ છીએ. આપણે 
એવી માન્યતાના તબક્કા સ ધી હજ  પહોંચ્યા 
નથી કે આપણે રંગભેદ, ધમ,ૂ જાલત અને 
ભાષાના અવરોધોને દૂર કરીને સમગ્ર 
માનવજાતને એક જ માનીએ. કોઈ પણ મૂલ્યની 
આપણે સ્થાપના કરીએ, તો તેમાં માનવ જ 
કેન્દ્રસ્થાને હોવો જોઈએ. પરન્ત  તેના બદલે 
આપણે કેન્દ્રમાં ધમૂ, જાલત, રંગભેદ અને ભાષાને 
કેન્દ્રમાં મૂકીએ છીએ. આજ સ ધી માનવજાતને 
સૌથી વધ  ન કસાન આ પ્રકારના લવવાદોથી થય ં 
છ.ે 

દરેક ધમૂમાં નીલતમત્તાના પાઠો હોય છ.ે દરેક 
ધમૂ એમ કહે છ ે કે જો આપણે ઈિરને ભજીશ ં 
નહીં, તો સમાજમાં અનૈલતકતા વધી જશે. ધમૂના 
પ્રચાર માટ ે આપણા દેશમાં છલે્લા 60 વષૂથી 
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કથાઓ અને લવલવધ ધાલમૂક પારાયણો લવશાળ 
પાયા પર અલવરતપણે ચાલી રહેલી જણાય છ.ે 
સમાજમાં જ્યાં જ ઓ ત્યાં છતેરલપંડી, કપટ, 
અપ્રામાલણકતા, ભ્રષ્ટ્ાચાર વધતા જાય છ.ે આ 

રીતે જોઈએ તો ધાલમૂક કથા–પારાયણો કે 

મહોત્સવો યોજવાથી નૈલતકતાન ં સ્તર ઊંચ  
આવત ં નથી, તે સ્પષ્ટ્ છ.ે ખાસ કરીને 
ગ જરાતમાં છલે્લા 50 વષૂથી જ ે રીતે અને 
પ્રમાણે ધાલમૂક કથાઓ યોજાઇ રહી છ ે એ 
મંરદરોની સંખ્યા વધી રહી છ ે તે જોતાં 
ગ જરાતના કોઈ ગામમાં એક પણ અનૈલતક કામ 
થવ ં જોઈએ નહીં; પરન્ત  તેની બીજી બાજ  એ છ ે

કે કથા–પારાયણો વધવા સાથે સમાજન ં નૈલતક 
અધુઃપતન વધત ં જવાના ઉદાહરણો જોવા મળે 
છ.ે કેટલાક અનૈલતક કામો મંરદરમાં થતાં હોવાનાં 
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નક્કર દાખલાઓ આપણી નજર સમક્ષ છ.ે જો 
આપણે રૅશનલ અલભગમથી લવચારીએ, તો 
આપણને સમજાશે કે આપણા ધમૂમાં ઘણા 
ઉદાત્ત તત્ત્વો છ.ે તેન ં આપણને ગૌરવ હોવ ં 
જોઈએ તે વાત બરાબર છ;ે પરન્ત  તેથી આપણે 
જ મહાન છીએ એવા બણગાં ફંૂકવા તે 
આત્મઘાતી પગલ ં છ.ે તેનાથી આપણે આપણા 
દોષો, ક્ષલતઓ, નબળાઈઓ અને ખામીઓ તરફ 
બેજવાબદાર બનીએ છીએ. જો આપણે રૅશનલ 
અલભગમથી ચકાસણી કરીએ તો જણાશે કે 
લવકલસત દેશોની પ્રજામાં જ ે લશસ્ત, કમૂલનષ્ઠા, 
દેશપ્રેમ અને પ્રામાલણકતા છ ેતેની સરખામણીમાં 
આપણી પ્રજા ઘણી ઊણી ઉતરે છ.ે પશ્વિમના 
દેશોમાં જ ેશાંલત, સ્વચ્છતા, વ્યવશ્વસ્થત આયોજન 
અને વૈજ્ઞાલનક લવકાસ છ ેતેનાં પ્રમાણમાં આપણે 
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પછાત છીએ. આપણા દેશ જવેી ગરીબાઈ, 

કંગાલલયત, ભૂખમરો અને ગંદકી લવદેશોમાં નથી 
જ; છતાંયે પરદેશમાં અશાંલત અને આપણા દેશમાં 
શાંલત હોવાન ં  મહાન જ ઠાણં આપણે ફેલાવતા ં
રહીએ છીએ. આમાં કોઈ નૈલતકતા રહેલી છ ે
ખરી? ટૂકંમાં ધાલમૂક પારાયણો અને કથાઓ કે 
મહોત્સવોને અને પ્રજાની નૈલતકતા વચ્ચ ે
કાયકૂરણનો કોઈ સમ્બન્ધ નથી તેમ આપણને 
રૅશનલ અલભગમ શીખવે છ.ે 

રૅશનાલલઝમ આપણાં જીવનમાં એટલા માટ ે
જરરી છ ેકે મોટાભાગના લોકો ધાલમૂક શાસ્ત્રોના 
આદેશો મ જબન ં પરમ્પરાગત (રરિગત) જીવન 
જીવતા હોય છ.ે ધમૂનાં લશક્ષણથી અન્ય 
માનવબંધ ઓ તરફ સમભાવ, કરણા, દયા, પ્રેમ, 
સહાન ભૂલત પ્રગટ થવા જોઈએ. જ્યારે વાસ્તવમાં 
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તેનાથી ઉલ્ટ  ં બને છ.ે કોઈ ધમૂ સતી થવાની 
રહમાયત કરે, લવધવા લગ્ન કરવાની પરવાનગી 
ન આપે અને લવધવાન ં મ ખ જોવાથી અપશ કન 
થતાં હોવાન ં જણાવે, કોઈ ધમૂમાં સ્ત્રી લશક્ષણની 
મનાઈ ફરમાવવામાં આવે, અન્ય વગૂના 
માનવીઓને અસ્પૃશ્ય ગણવામાં આવે, બાળ–
લગ્નની તરફેણ કરવામાં આવે, કોઈ ધમૂમાં 4 
સ્ત્રીઓ સાથે લગ્ન કરવાની છૂટ આપવામાં આવે, 
તો આવા ઉપદેશોથી સમાજમાં ઉદાત્ત ગ ણોનો 
પ્રસાર થવાના બદલે માનવજાત જ દા જ દા 
જૂથોમાં વહેંચાઈ જાય છ ેઅને તે જૂથો એકબીજા 
તરફ લતરસ્કારની નજરે લનહાળે છ.ે આમ એક 
પ્રકારની સંક લચતતા ઉત્પન્ન થાય છ.ે જ્યારે 
રૅશનાલલઝમનો અભ્યાસ કરવાથી, માણસનાં 
મનમાં માનવવાદ (Humanisms)ની ભાવના 
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જન્મે છ.ે જ ે કોઈ મન ષ્યે પોતાન ં જીવન ઉન્નત 
બનાવવ ં હોય તેણે આવા અલવવેકી, હાલનકારક 
અને પરમ્પરાગત લવચારોને બદલે પોતાની 

લવવેકબ લદ્ધથી અને પોતાના લવચાર–લચંતનથી 
પોતાના જીવનનો રાહ નક્કી કરવો જોઈએ. 
રૅશનાલલઝમ આ આપણને શીખવે છ ેઅને તેથી 
તે જરરી છ.ે 

આપણે ત્યાંની સામાલજક વ્યવસ્થા હજારો 
વષોથી અમલમાં છ;ે પરન્ત  સમાજના જ દા જ દા 

વગો વચ્ચે અસમાનતા અને ઉચ્ચ–નીચના 
ભેદભાવો હજ  પણ પ્રવતૂમાન છ.ે કાયદાઓનાં 
કારણે થોડી અસમાનતા દૂર થઈ છ;ે પરન્ત  
જ્ઞાલતવાદ અને જાલતવાદની પકડ એટલી બધી 
મજબૂત છ ેકે કેટલીકવાર કાયદાઓનો કોઈ અથૂ 
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રહેતો નથી. જૂના–પ રાણા રીતરરવાજો, વહેમો, 

અન્ધશ્રદ્ધા, ગ લામી માનસ હજ  સ ધી આપણે 
નાબૂદ કરી શક્યા નથી. ગામડાઓમાં હજ  પણ 

દેવ–દેવીઓને ભોગ ધરાવવામાં આવે છ.ે વષોથી 

પ્રજા છતેરાતી રહી હોવા છતાં ચમત્કારોમાં 
પ્રજાની શ્રદ્ધા હજ  ડગી નથી. મોક્ષન ં લક્ષ્ય પ્રાપ્ત 

કરવાના હેત થી પ્રજા અનેક દ ુઃખો સહન કરતી 
આવી છ ે અને ક્યાંક ક્યારેક પોતાનો ઉદ્ધાર 
થશે તેવા વહેમી માનસમાં જીવી રહી છ.ે પ્રજા 
એક વખત આ વાતાવરણમાંથી મ ક્ત થશે, તો 
જ તેનામાં આત્મલવિાસ સાથે નવા લવચારોનો 
ઉન્મેષ થશે અન ેજીવન જીવવાનો સાચો રાહ 
પ્રાપ્ત થશે. આ વહેમી માનસ દૂર કરવાનો 
રસ્તો રૅશનાલલઝમ આપણને શીખવે છ.ે 
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માણસ પોતાના જીવનમાં અનેક 
ગેરમાન્યતાનો લશકાર બનતો હોય છ.ે સામાન્ય 
માણસના સરેરાશ જીવન પર ધાલમૂક લવચારો 
અને રરિગત પ્રણાલલકાઓની ઘેરી અસર હોય 
છ.ે દા.ત.; પ રાતનકાળથી આપણાં જીવનમાં 
શ્રદ્ધાને ખૂબ ઊંચ ં સ્થાન આપવામાં આવ્ય ં છ.ે 
દા.ત.; ‘શ્રદ્ધા હોય તો જીવનમાં કશ ં જ 
અસંભલવત નથી, ‘પરરશ્રમ નહીં, પણ શ્રદ્ધાય 
જોઈએ’ યા ‘શ્રદ્ધાથી તો માગૂમાં આડા આવતા 
પહાડને પણ ચળાવી શકાય છ’ે વગેરે. આવી 
લમથ્યા માન્યતાઓના રરદયારપે એક સ્થળે 
લવખ્યાત રૅશનલ લચંતક બટરાૂન્ડ રસેલ કહે છ,ે 
‘શ્રદ્ધાથી પહાડ પણ ચળી જાય એવ ં લવિભરના 
ધમૂગ્રંથોમાં કહેવામાં આવ્ય ં છ;ે છતાં 
આજપયુંતના ઇલતહાસમાં એવો એક દાખલો 
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નોંધાયો નથી કે જમેાં શ્રદ્ધાનાં બળે એક નાનકડો 
ટકેરો તસ ભાર પણ હટાવી શકાયો હોય. જ્યારે 
બીજી બાજ , લવજ્ઞાન આસાનીથી જળને સ્થાને 
જમીન સજીૂ શકે છ.ે અણશશ્વક્તના એક જ 
લવસ્ફોટ વડ ે મસમોટા પહાડને ઉડાવી દઈ ત્યાં 
સરોવર રચી દઈ શકાય છ.ે’ લોકો પોતાના દ ુઃખ 
દૂર કરવા માટ ે બાધાઓ અને માનતાઓનો 
આશ્રય લે છ.ે દરેક વખતે તેનાથી ધાય ું ફળ 
મળત ં નથી; પરન્ત  લોકમાન્યતા એમ કહે છ ે કે 
આ શ્રદ્ધાનો લવષય છ.ે સત્ય–નારાયણની કથાની 
બાધા રાખવાથી કદાચ મનની ઇચ્છા ફળી હોય 
તો તેને કાયૂકારણ સાથે કંઈ સમ્બન્ધ નથી. અન્ય 
પરરબળોએ તેમાં ભાગ ભજવ્યો હશે. કપાયેલ 
અંગ ફરીથી ચોંટાડી શકાત ં નથી. ‘શ્રદ્ધા એટલે 
કાયૂકરણનાં અફર લનયમથી મ ક્ત એવ ં કાંઈક 
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બનાવવાની દિ અપેક્ષા અથવા આશા.’ પરન્ત  
ક દરતનો લનયમ તો એવો છ ે કે કાયૂકારણના 
લનયમ લવરદ્ધ કાંઈ બની શકે નહીં. દા.ત.; બે 
પરમાણ હાઇડરોજન અને ઓશ્વક્સજન લઈ 
સંયોજન કરવાથી પાણી જ બને. ગમે તેટલી 
શ્રદ્ધા રાખીએ તો પણ તેન ં પેટરોલ બને નહીં. 

પેરેશૂટ પર લવિાસ રાખીને યોગ્ય રીતે 
લવમાનમાંથી સલામત રીતે કૂદકો મારી શકાય; 
પરન્ત  શ્રદ્ધા રાખીને વીસ ફૂટ ઊંચા ઝાડ પરથી 
જો કોઈ કૂદકો લગાવે તો તેને ચોક્કસપણે ઈજા 
થાય; કારણ કે આ કાયૂકારણનો લનયમ છ.ે 
શ્રદ્ધા અને લવિાસ વચ્ચે આ તફાવત છ.ે 

રૅશનાલલઝમ હકીકતમાં આપણને જીવન 
જીવવાની કેળવણી પ્રદાન કરે છ.ે રૅશનાલલઝમ 
વ્યશ્વક્તગત સ્વાવલંબનની રહમાયત કરે છ.ે 
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રૅશનાલલઝમને ઉધાર આિાસનો, ધમગૂ્રંથો, 
રરવાજો, મંરદર, મશ્વસ્જદ કે ચચૂના શરણે જવાની 
જરર પડતી નથી. એને કોઈના આશીવાૂદ કે 
દ વા ખપતા નથી. રૅશનાલલઝમ લશખવે છ ે કે 
જીવનની ઉન્નલત માટ ે કાયૂલનષ્ઠા, પ રષાથૂ, 
ચોકસાઈ અને પ્રામાલણકતાના ગ ણો કેળવવા 

જોઈએ. તે માટ ે મન્ત્ર–તન્ત્ર, પાઠ–પૂજન, શાસ્ત્રો, 

પ રાણો કે ધમૂગ્રંથોની પૂજા કરવાની જરર નથી. 
રૅશનાલલઝમ આપણને અલત ધાલમૂકતા અને 
ધાલમૂક ઝનૂનથી થયેલ અને થનાર ન કસાનનો 
ખ્યાલ આપે છ.ે ઉપલબ્ધ સારહત્યનો કોઈ પણ 
પૂવૂગ્રહ લસવાય તે અભ્યાસ કરે છ.ે વતૂમાન 
જગતના મોટાભાગના પ્રશ્નો આપણી 
ઘેલછાય ક્ત માન્યતાઓ અને જડવાદી 
રરિઓમાંથી ઉત્પન્ન થયા છ.ે ધાલમૂક ઘેલછાનાં 
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કારણે ગૂંચવાયેલા પ્રશ્નોનો કોઈ માગૂ નીકળી 
શકતો નથી. જડવાદી વલણના કારણે પ્રજા 
સાચી મારહતીથી બેખબર રહે છ.ે આપણાં 
દેશમાં ધાલમૂક ઘેલછા એટલી હદે વધી ગઈ છ ેકે 
ઠરેઠરે સમ્પ્રદાયનો જન્મ થયો છ.ે એક ઈિરને 
માનનારી પ્રજા બે હજારથી વધારે સમ્પ્રદાયોમા ં
લવભાલજત થઈ. તે એકબીજાની ઝેરોક્ષ કોપી છ.ે 
રૅશનાલલઝમ ધાલમૂક ઘેલછામાં ફસાયેલી પ્રજાને 
મ ક્ત કરવા પ્રયત્નો કરે છ.ે લવજ્ઞાનના પ્રમાણોથી 
પ્રજાને તેના જડવાદી વલણમાંથી મ ક્ત કરવા 
કાયૂશીલ રહે છ.ે લવજ્ઞાને જાલત, જ્ઞાલત કે 
લલંગભેદની કોઈ રેખા બાંધી માલલકી ભાવ 
દશાૂવ્યો નથી. અનેક સમસ્યાઓનો હલ બતાવી 
વધ  સારી જીવન વ્યવસ્થા સ્થાપવામાં લવજ્ઞાન 
સફળ રહ્  ં છ.ે લવજ્ઞાન પાસે નક્કર તથ્યો, 
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પ્રમાણભૂત ઉપકરણો અને પ્રજાને અન કૂળ એવી 
જીવન વ્યવસ્થા છ.ે રૅશનાલલઝમ જીવન અંગેનો 
વૈજ્ઞાલનક અલભગમ સ્વીકારે છ.ે ધાલમૂક 
સંક લચતતાનો ભોગ બનેલા લોકો એમ માને છ ેકે 
માનવજીવનની તમામ સમસ્યાઓનો ઉકેલ અને 
લવિશાંલત યજ્ઞો, કમૂકાંડો, પૂજા, સપ્તાહ અને 
પારાયણો મારફત લાવી શકાશે. આવી કોઈ 
અવૈજ્ઞાલનક વાતોમાં રૅશનાલલઝમને લવિાસ નથી. 

રૅશનાલલઝમથી માનવીય લાગણીઓન ં 
શ લદ્ધકરણ થાય છ.ે રૅશનાલલઝમની મદદથી 
આપણી લાગણીઓ જવેી કે દયા, પ્રેમ, કરણા, 
વાત્સલ્ય વધારે તીવ્ર તથા સલક્રય બનાવી શકાય. 
લાગણી એટલે વ્યશ્વક્તની ક દરતી વૃલત્ત. જ્યારે 
રૅશનાલલઝમ એટલે વ્યશ્વક્તની લવવેકબ લદ્ધ. 
રૅશનાલલઝમ અલભગમ ધરાવનાર વ્યશ્વક્ત 
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પોતાની કઈ લાગણી સારી છ ેતે સમજી શકે છ.ે 
રૅશનાલલઝમમાં મન ષ્યને મન ષ્ય તરીકે જ 
જોવામાં આવે છ.ે રૅશનાલલસ્ટ વ્યશ્વક્ત ક્યારેય 
કોઈ વ્યશ્વક્તને નાત, જાત કે ધમૂની પૂછપરછ કરે 
નહીં. તીવ્ર સંવેદનશીલતા તથા વાસ્તલવકતાન ં 
સાચ ં જ્ઞાન માણસને રૅશનાલલસ્ટ બનાવે છ.ે 
માણસમાં પ્રેમની ઝંખના, સત્ય માટનેી ખોજ 
અને સંવેદનશીલતા જવેી લાગણીઓ હોય છ.ે 
જાણીતા રૅશનાલલસ્ટ રમણ પાઠક પોતે કયા 
કારણસર રૅશનાલલસ્ટ બન્યા તે સમજાવતાં 
બટરાૂન્ડ રસેલન ં એક વાક્ય ટાંકે છ.ે ‘આવી 
ભયંકર પીડાસભર દ લનયા સેતાને બનાવી છ ે
એમ જો કોઈ કહે તો તે કદાચ હ ં  માન ં, પરન્ત  
પરમકૃપાળ  એવો પરમાત્મા, સવૂશશ્વક્તમાન એવો 
ઈિર આવી દ લનયા બનાવે એ વાત કદાલપ માની 
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શકાય એવી નથી.’ રૅશનાલલઝમ માનવજાતની 
વેદનાઓ, મજબૂરી અને યાતનાઓન ં આપણને 
જ્ઞાન આપે છ;ે કારણ કે રૅશનાલલસ્ટ સંવેદનશીલ 
હોય છ.ે જો કે માનવસ્વભાવ એટલો બધો લવલવધ 
છ ે કે કઠોર હૃદયનો રૅશનાલલસ્ટ હોઈ શકે છ.ે 
ટૂકંમાં રૅશનાલલઝમ આપણને દરેક માનવ તરફ 
સમાન વતૂન કરવાન ં શીખવે છ.ે 

રૅશનાલલઝમ કટ્ટરવાદી કે જડવાદી વલણ 
ક્યારેય સ્વીકારશે નહીં અને તેનો લવરોધ કરશે. 
રરિગત માન્યતાઓ આપણને જડવાદી બનાવે 
છ.ે સલમાન રશ્દીએ ‘શૈતાલનક વસીસ’ પ સ્તક 
લખ્ય ં અને ધાલમૂક કટ્ટરવાદીઓએ તેની હત્યા 
કરવાનો ફતવો પ્રગટ કયો. તસલીમા નસરીને 
પોતાની નવલકથા ‘લજ્જા’માં ધાલમૂક જડવાદી 
વલણની ટીકા કરી, તો તેણે પોતાની 
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જન્મભૂલમનો ત્યાગ કરી અન્ય દેશમાં આશ્રય 
લેવાની ફરજ પડી. આવા જડવાદી વલણનો 
ત્યાગ કરી રૅશનાલલઝમ આપણને સહૃદયી 
બનવા શીખવે છ.ે આપણામાં વ્યાપેલી જડતા, 

એકબીજા તરફ નફરત, કટ તા તથા જ્ઞાલતવાદ 
અને જાલતવાદના માહોલમાંથી મ ક્ત થવા માટ ે
રૅશનાલલઝમ જરરી છ.ે ઈ.સ. 1932માં લીગ 
ઑફ નેશન્સ તરફથી આલ્બટ ૂ આઇન્સ્ટાઇનને 
જગતના સળગતા પ્રશ્નો પર મહાન લવભૂલતઓ 
સાથે લવચાણા કરી તેનો અહેવાલ તૈયાર કરવાની 
સૂચના આપી હતી. આઇન્સ્ટાઇને ‘દ લનયાને 
ય દ્ધના ભયમાંથી મ શ્વક્ત’ લવષય પસન્દ કયો હતો. 
પોતાના અહેવાલમાં લખ્ય ં કે, “The ideal 
conditions would obviously be found in 
a community where every man 
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subordinated his intincitive life to the 
dictates of reason. Nothing less than this 
could bring about so thorough and so 
durable a union between men, even if 
this involved the severance of mutual ties 
of Sentiment.” આપણે વેઠપ્રથા (Bonded 

labour)ની નાબ દી ઇચ્છીએ છીએ. ગ લામીમાંથી 
મ ક્તી મેળવવા માટ ે માનવજાતનો સંઘષૂ આજ ે
પણ ચાલ  જ છ;ે પરન્ત  માનલસક ગ લામી છોડવા 
આપણે તૈયાર નથી. એ જ પરમ્પરાગત, રરિગત 
અને પ્રણાલલકાગત જીવન આપણે જીવી રહ્ા 
છીએ. ક્યાંય કાંઈ નવ ં નહીં, કોઈ પરરવતૂન નહીં. 
આપણી પરમ્પરાઓ પાછળન ં કારણ કે 
ભૂલમકાની આપણને ખબર નથી. તે સમજવા 
આપણે તૈયાર નથી કે ઊંડા ઉતરીને આપણે 
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તપાસ કરતા નથી. ‘સાપ ગયા ને લલસોટા રહ્ા’ 
કહેવતની જમે લીસોટાને આપણે વળગી રહ્ા 
છીએ. આ પરમ્પરાઓ કઈ રીતે ચાલી આવતી 
હોય છ ેતેની એક સરસ મજાની વાતાૂ છ.ે 

એક ક ટ બંમાં છોકરાન ં લગ્ન હત ં. લવલધ 
ચાલતી હતી. તે ક ટ બંમાં લબલાડી પાળેલી હતી. 
લબલાડી આંટા માયાૂ કરતી હતી. વચ્ચે બધાયને 
આડી આવતી હતી. છોકરાની માએ લબલાડીને 
મંડપના એક છડે ે થાંભલા સાથે બંધાવી દીધી. 
તોયે લબલાડી કૂદાકૂદ કરતી હતી. આથી ત ે
લબલાડી પર ટોપલો િાંકવામાં આવ્યો. લગ્નલવલધ 
પતી ગઈ. વહ  ઘરમાં આવી અને મહેમાનો 
લવદાય થયા ત્યાં સ ધી લબલાડીને ટોપલા હેઠળ 
બાંધી રાખવામાં આવી હતી. તે છોકરો લપતા 
બન્યો. સમય જતાં તેના છોકરાનો પણ લગ્ન 
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પ્રસંગ આવ્યો. પેલી લબલાડી તો મૃત્ય  પામી ચૂકી 
હતી. લગ્ન પ્રસંગે છોકરાની માએ કહ્ ં કે, 
“અમારા ક ટ બંમાં લગ્ન પ્રસંગે મંડપના છડે ે
લબલાડીને બાંધી રાખીને, ટોપલા હેઠળ િાંકી 

રાખવાનો રરવાજ છ.ે માટ ે એક લબલાડી લઈ 
આવો.” આમ એક લબલાડી લઈ આવવામાં 
આવી. ટોપલા હેઠળ િાંકી રાખીને લગ્નલવલધ 
સમ્પન્ન કરવામાં આવી. 

લવવેબ લદ્ધવાદી માણસ ચોક્કસપણ ે લવચારશે 
કે લગ્નપ્રસંગે લબલાડીની હાજરીની શી જરર 
પડતી હશ?ે આવા રરવાજ પાછળન  ંશ ં કારણ 
હશ?ે લગ્ન વખતે લબલાડીની હાજરી અલનવાય ૂ
હોતી નથી. તેથી લવવેકબ લદ્ધવાદી વ્યશ્વક્ત આવી 
પરમ્પરાન ં પાલન કરશે નહીં. પ્રણાલલકાઓ 
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જાળવવાથી લવકાસ થવાના બદલે આપણ ે
ક્યારેક પવૂૂગ્રહનો લશકાર બનીએ છીએ, 
અથવા તો આપણે બેવડાં ધોરણો અપનાવીએ 
છીએ તેનો આપણને ખ્યાલ રહેતો નથી. 

ભક્તજન ભગવાન પાસે પોતાને લાભ 
થવાની માગણી મૂકતો હોય છ ેઅને સાથે સાથે 
બીજા કોઈને ન કસાન કે ગેરલાભ કરવાની પણ 
યાચના કરતો હોય છ.ે મંરદરમાં કેટલાક ભક્તો 
પોતાને ઇન્કમ ટકે્સ, સેલ્સટકે્સ, કોટ ૂ કેસથી 
બચાવવાથી પ્રાથૂના કરતા હોય છ.ે આવી 
માગણી જો ભગવાન મંજૂર રાખે તો અંતે 
ન કસાન સરકાર એટલે કે પ્રજાને જ થત ં હોય છ.ે 
સરકાર પણ ક્યારેક આવ ં વતૂન કરતી હોય છ.ે 
જમે કે લવમાની અકસ્માતમાં મૃત્ય  પામનાર માટ ે
રલપયા 5 લાખ અને રેલવે અકસ્માતમાં મૃત્ય  
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પામનાર માટ ે રલપયા 1 લાખન ં વળતર સરકારે 
ચ કવે છ.ે 27 ફેબ્ર આરી, 2002 ગોધરા 
હત્યાકાંડમાં મૃત્ય  પામેલાઓ માટ ે ગ જરાત 
સરકારે રલપયા 2 લાખ અને તે પછીના 
તોફાનોમાં મરણ પામેલા માટ ે રલપયા 1 લાખ 
વળતર જાહેર કરેલ. જો કે ઘણા ઉહાપોહ પછી 
સરકારે આ લનણૂય અંતે રદ કયો હતો. 24 
સપ્ટમે્બર, 2002ના રોજ બે ત્રાસવાદીઓએ 
ગાંધીનગર અક્ષરધામ મંરદરમાં આડધેડ 

ગોળીબાર કરી 40 લનદોષ દશૂનાથીઓન ે
મોતને ઘાટ ઉતાયાૂ હતા. તેમાં મંરદરના એક 
સ્વામીજી પણ ગોળીથી કમનસીબે મૃત્ય  પામ્યા 
હતા. આ બનાવ અંગે બીજા એક સ્વામીએ 
પોતાના પ્રત્યાઘાત આપતાં કહ્ ં, ‘દશૂનાથીઓનો 
તો મોક્ષ થઈ ગયો; પણ સ્વામીજી મરી ગયા તે 
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બહ  ખોટ  ં થય ં.’ જ્યારે લવવેકબ લદ્ધવાદી ક્યારેક 
જાણતાં બેવડા ધોરણે અપનાવશે નહીં; કારણ કે 
દરેક માનવને સરખા જ ગણે છ.ે પોતાને 
ન કસાન થત ં હોય તો પણ સત્ય જ સ્વીકારશે. 
અમારા લમત્ર રમેશ સવાણી, આઈ.પી.એસ. 
અલધકારીનો રકસ્સો છ.ે ગોધરામાં તેઓ 
સપરરવાર હોટલમાં ભોજનાથે ગયા હતા. 
પારકુંગના પ્રશ્ને હોટલ માલલક સાથે થોડી 
માથાકૂટ થઈ. હોટલ માલલક એલફેલ બોલતાં, 
અમારા લમત્રે તેને લાફો ખેંચી કાઢ્ો. કેટલાક 
પોલીસોનાં ધયાનમાં આ બનાવ આવતાં તેમણે 
હોટલ માલલકની બરાબર ધોલાઈ કરી. હોટલ 
માલલકે પ્રલતલનલધમંડળ સાથ ે કલેકટર સમક્ષ 
રજૂઆત કરી. કલેકટરે આઈ.પી.એસ. 
અલધકારીને બોલાવી, પૃચ્છા કરતાં તેમણે બનાવ 
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બનેલ હોવાની પ્રલતલનલધમંડળની હાજરીમાં જ 
કબૂલાત કરી. કોઈ બહાનાબાજી નહીં. કોઈ 
કારણની રજૂઆત નહીં. લનભેળ સત્યનો 
સ્વીકાર. લવવેકબ લદ્ધવાદી માણસ આવ ં જ કરે. 

રૅશનાલલઝમ વૈચારરક સ્વાતન્્ય અને 
આઝાદીને જીવનનાં તમામ ક્ષેત્રોમાં પ્રાથલમકતા 
આપે છ.ે રૅશનાલલઝમ માનવને માનવ જ સમજ ે
છ ેઅને ગણે છ.ે માનવ સતત પ્રગલત કરતો રહ્ો 
છ.ે ગ ફામાંથી તે મકાનો, સબમરીન અને 
અવકાશમાં પણ રહેવા લાગ્યો છ.ે અગાઉ તેણે 
તરીને નદી પાર કરવી પડતી હતી. હવે તેણે 
વહાણો અને લવમાનો બનાવ્યા છ.ે ઉડતા પક્ષી 
જોઈને તેને અચરજ થત ં હત ં. હવે તે પોતે રોકેટ, 
અવકાશયાન કે હવાઈ જહાજમાં ઊડી શકે છ.ે 
નવી લવચારસરણીઓ, પ્રથાઓ આવતી રહી છ.ે 
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જૂન ં પરરવતૂન થત ં રહ્ ં છ.ે તે બ્રહ્માંડના 
રહસ્યોનો અને માનવ વતૂનનો અભ્યાસ કરી 
રહેલ છ.ે તેનો હેત  સમાજને સ ખી અને સમૃદ્ધ 
કરવાનો છ.ે આ તમામ પાછળ લવવેકબ લદ્ધવાદ જ 
કામ કરે છ.ે આપણે પ્રાણી જવે ં જીવન જીવવા 
માગતા નથી. આપણે માનવ તરીકે અને 
ગૌરવપૂવૂક જીવન જીવવા ઇચ્છીએ છીએ અને તે 
માટ ેલવવેકબ લદ્ધવાદ જરરી છ.ે 

 
● 
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પ્રકરણ – 2 

પ્રાસ્તાલવક 
અન ક્રમલણકા 

રૅશનાલલઝમ આમ કોઈ વાદ નથી. તે એક 
જીવન પદ્ધલત છ.ે રૅશનાલલઝમ જીવનમાં 
લવવેકબ લદ્ધને સવોચ્ચ પ્રાધાન્ય આપે છ.ે 
રૅશનાલલઝમ અન ભવવાદ (Empiricism)ને ગૌણ 
ગણે છ.ે રૅશનાલલસ્ટ નાશ્વસ્તક જ હોય છ ે તેમ 
સાચી રીતે માનવામાં આવે છ.ે 
 

● 
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2.2 

રૅશનાલલઝમ અને અન ભવવાદ 
અન ક્રમલણકા 

રૅશનાલલઝમ એમ માને છ ે કે મૂળભૂત જ્ઞાન 
લવવેકબ લદ્ધ પર આધારરત છ.ે રૅશનાલલઝમ એમ 
માને છ ે કે અન ભવથી મેળવાયેલ સામગ્રીથી 
સ્વતન્ત્ર રીતે લવચારોન ં રૅશનલ રીતે પૃથક્કરણ 
કરવાથી સત્ય પ્રાપ્ત થાય છ.ે અન ભવવાદ 
પ્રમાણે અન ભવથી મળેલ મારહતીના આધારે 
જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ શકે. રૅશનાલલઝમના મતે આવી 
મારહતી શંકાથી પર હોતી નથી. રૅશનાલલઝમના 
મતે ગલણતશાસ્ત્ર અને તકૂશાસ્ત્ર એવા ક્ષેત્રો છ ેકે 
જમેાં માત્ર લવવેકબ લદ્ધના આધારે સનાતન સત્યો 
શોધી શકાયા છ.ે અન ભવવાદીન ં માનવ ં એવ ં છ ે
કે જગતના જ દાં જ દાં ક્ષેત્રોમાં ઉપયોગમાં 
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લેવાતા સત્યો અન ભવમાંથી જ ઉદ્ભવ્યાં છ.ે 
રૅશનાલલઝમ અન ભવની ઉપેક્ષા કે અવગણના 
કરત ં નથી; પરન્ત  રૅશનાલલઝમના મત મ જબ 
અન ભવથી મળેલ ં જ્ઞાન સચોટ નહીં, પરન્ત  લિતીય 
કક્ષાન ં હોય છ.ે અન ભવ િારા પ્રાપ્ત કરાયેલ સત્યો 
પૂણૂ હોતા નથી, તેમ જ તે કોઈ ચોક્કસ 
લસદ્ધાંતોમાંથી ફલલત થતા હોતા નથી; પરન્ત  
લનરીક્ષણ, અન ભવ અને પ્રયોગ વગેરેની મદદથી 
લનયમ બનાવવામાં આવે છ.ે અન ભવવાદના મતે 
સત્ય શોધવાન ં એકમાત્ર શસ્ત્ર અન ભવ છ.ે જ્યારે 
રૅશનાલલઝમની માન્યતા પ્રમાણે કોઈ પણ સત્ય 
માત્ર અન ભવ પર આધારરત પૂણૂ ન હોઈ શકે. 
લવવેકબ લદ્ધ અને પ્રયોગથી જ પૂણૂ સત્ય પામી 
શકાય. અન ભવ આત્મલક્ષી (subjective) હોય છ ે
અને તેથી અપૂણૂ કે ભૂલભરેલો હોવાનો સંભવ છ.ે 
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અન ભવવાદના મતે શ દ્ધ લવવેકબ લદ્ધ જવેી 
કોઈ ચીજન ં અશ્વસ્તત્વ જ નથી અને તેથી માત્ર 
લવવેકબ લદ્ધના આધારે પૂણૂ સત્યોન ં જ્ઞાન 
આપણને થાય નહીં. આમ છતા ંઅન ભવવાદને 
લવવેકબ લદ્ધનો સહારો લેવાની જરર ઊભી થાય 
જ છ.ે કેમ કે તેની મદદ લવના માત્ર અન ભવના 
આધારે પૂણ ૂસત્ય તારવી શકાય નહીં. અન ભવ 
સાથે તકૂ કે લવવેકબ લદ્ધનો મેળ ખાય ત્યારે જ 
પૂણૂ સત્ય તારવી શકાય છ.ે જમે કે ‘માણસ 
ખાય છ.ે ગાય પણ ખાય છ.ે તેથી માણસ ગાય 
છ.ે’ આ તારણ અસત્ય છ.ે તેમાં તકૂ દોષ 
રહેલો છ.ે અન ભવ તેનાથી જ દો છ ે અથવા 
બીજી રીતે કહીએ તો અન ભવને લવવેકબ લદ્ધનો 
સહારો મળ,ે તો પૂણ ૂસત્ય શક્ય છ.ે 
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સરળ ભાષામાં સમજાવીએ તો રૅશનાલલઝમ 
અને અન ભવવાદ બન્નેનો હેત  સત્ય પ્રાપ્ત 
કરવાનો છ;ે પરન્ત  બન્નેની પદ્ધલત અલગ છ.ે 
અન ભવવાદ અન ભવને સત્યશોધનનાં સાધન 
તરીકે માને છ.ે જ્યારે રૅશનાલલઝમ જીવન–
વ્યવસ્થા અથવા જીવનનો અલભગમ છ.ે 
રૅશનાલલઝમને અન ભવવાદનો જરા પણ લવરોધ 
નથી. લવવેકબ લદ્ધ, અન ભવ અને પ્રયોગનાં 
તબક્કાઓ પૂણૂ થાય એન ં નામ જ રૅશનાલલઝમ 
છ.ે બન્ને વચ્ચે તફાવત એટલો જ છ ે કે 
અન ભવવાદ અન ભવને સત્ય–શોધનનાં એકમાત્ર 
અને પૂણૂ સ્રોત તરીકે માને છ.ે જ્યારે 
રૅશનાલલઝમ તેનાથી આગળ વધીને લવવેકબ લદ્ધ 
તેમ જ પ્રયોગ કયાૂ પછી તારણ પણ આપવાનો 
પ્રયત્ન કરે છ.ે માત્ર અન ભવના આધારે કોઈ 
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લવચાર કે લનયમ બનાવવામાં આવે તો તે 
આત્મલક્ષી કે તકૂદોષ ય ક્ત હોઈ શકે છ.ે તેના 
પરરણામ ેઆપણને પૂણૂ સત્ય કે લનયમ કે લવચાર 
પ્રાપ્ત થઈ શકે નહીં. જ્યારે રૅશનાલલઝમને કેવળ 
સત્ય અને સમ્પૂણૂ સત્ય જ ખપે છ.ે 
 

● 
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2.3 

રૅશનાલલઝમ અને ઈિરન ં અશ્વસ્તત્વ 
અન ક્રમલણકા 

જ્ઞાનીઓ–લવિાનોએ અનેક મન ષ્યોનો વષોથી 
અભ્યાસ કરી, એ નક્કી કય ું કે મન ષ્ય પોતે જ ેછ ે
તે કરતાં કંઈક થોડો વધારે બનવા ઇચ્છ ેછ.ે આ 
ઇચ્છા એની શશ્વક્ત છ.ે શશ્વક્તશાળી મનમા ં
જન્મતી કલ્પના જ મન ષ્યને આગળ અને આગળ 
ધકેલે છ.ે હજારો વષ ૂપહેલાં એક શ્રેષ્ઠ મન ષ્યની 
કલ્પના કરી, તેને ‘ઈિર’ એવ ં નામ આપવામાં 
આવ્ય ં. મન ષ્ય જ ે પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છતો હતો ત ે
બધા જ શ્રેષ્ઠ ગ ણોન ં તેનામાં આરોપણ કરવામાં 
આવ્ય ં અને ઈિરની પ્રાશ્વપ્તને જ જીવનન ં ધયેય 
માનવામાં આવ્ય ં. ઈિર લવશેય અનેક માન્યતાઓ 
છ.ે કોઈ એને લનરાકાર કહે છ ેતો કોઈ સાકાર કહે 
છ.ે કોઈ વણૂન કરી લચત્ર દોરી બતાવે છ.ે કોઈ કહે 
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છ ે કે તે આ લવિ અને ધમૂનો સ્થાપક છ.ે તે 
વારંવાર અવતાર લે છ ેઅને પૃથ્વી પર પૈગંબરો 
મોકલે છ.ે કોઈ એને મૂલતૂ રપે પૂજ ે છ,ે કોઈ 
ચોક્કસ લનશાનીઓ પૂજ ે છ,ે તો કોઈ 
રદવ્યજ્યોતની કલ્પના કરે છ.ે આપણાં દેશમાં 
‘અધયાત્મવાદ’ની જબરી અસર છ.ે અધયાત્મ–
વાદની દરેકે દરેક વાતમાં ઈિર ક્યાંક ને ક્યાંક 
આવવાનો જ છ;ે પરન્ત  વાસ્તલવકતા એ છ ે કે 
ઈિરને આજ રદવસ સ ધી કોઈએ જોયો નથી. 
ઋગ્વદેથી માંડી અત્યાર સ ધી કોઈ પણ 
વ્યશ્વક્તએ ઈિરને પ્રત્યક્ષ જોયાનો દાવો કયો 
નથી. હકીકતે આજ ેશ્વસ્થલત એવી થઈ ગઈ છ ેકે 
જટેલા મન ષ્યો તેટલા ઈિર, જટેલા ધમૂ તેટલી 
માન્યતાઓ, આનો કોઈ અંત દેખાતો નથી. જનેે 
જ ે ગમે છ,ે પોતે જ ે ઇચ્છ ે છ,ે પોતાનામાં જ ે
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ખામી દેખાય છ ે તેને ઈિરની વ્યાખ્યા બનાવી 
દેવામાં આવે છ.ે ઈિરપ્રાશ્વપ્તના ઉપાય બતાવવા–
વાળા કોઈ વૈરદક ઋલષ, પૌરાલણક સંત કે 
વતૂમાન જગદ્ગ ર કે કોઈ પીર, પયંગબર કે 
ઇસ લિસ્ત પણ એવ ં નથી કહ્ ં કે તેમણે ઈિરને 
પ્રત્યક્ષ જોયા કે તેમની સાથે વાતચીત કરી છ.ે 
જો કોઈએ ઈિરને જોઈ લીધા હોત તો ઈિરની 
બાબતોમાં અલગ અલગ પ્રકારની, એકબીજાથી 
લબલક લ જૂદી કલ્પનાઓ ન કરાતી હોત. ગૌતમ 
બ દે્ધ સાચ ં જ કહ્ ં છ ેકે ‘જ ેછ ેજ નરહ તેને કોઈ 
દેખશે કેવી રીત?ે’  

ઈિરના અશ્વસ્તત્વ લવષયની એક દલીલ 
એવી કરવામાં આવે છ ે કે આ લવિની રચના 
અને તેન ં સંચાલન કરનાર કોઈ લવરાટ શશ્વક્ત 
હોવી જ જોઈએ. બાકી આ દ લનયામાં જ ે કંઈ 
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બને છ ે તે બની શકે જ નહીં. આપણા પૂવૂજો 
પાસે જ્ઞાન–પ્રાશ્વપ્તનાં સાધનો અત્યંત મયાૂરદત 
હતાં તેથી આ લવિની ગલત જોઈને તેમણે કલ્પના 
કરી કે આવ ં લવરાટ, વ્યવશ્વસ્થત તથા લનયલમત 
તન્ત્ર ચલાવનાર કોઈ શશ્વક્ત તો હોવી જ જોઈએ. 
એમ મનાય છ ે કે આ સંસાર, એટલે કે પૃથ્વી 
પરના જડ, ચેતન પદાથો ઈિરે લનમાૂણ કયાૂ છ,ે 
વ્યવસ્થાતન્ત્ર પણ તેણે જ ગોઠવ્ય ં છ ે તથા એ 
તન્ત્રન ં સંચાલન પણ એ જ ઈિર કરી રહ્ાં છ.ે 

માણસ ઈિરમાં માનતો કેમ થઈ જાય છ?ે તે 
પ્રશ્નનો જવાબ રમણ પાઠકના શબ્દોમાં 
‘જન્મથી કે બાળપણથી જ આપણા અજ્ઞાત 
લચત્તમાં કપોળ કલ્પનાઓ તથા પ રાણકથાઓ 
િારા જ ે અસત્યો, વહેમો યા ઈિર જવેી 
કલ્પનાઓ અમીટ રીતે સ્થાલપત કરી દેવામાં 
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આવે છ.ે પ ખ્તવયે પણ આ માન્યતાઓ મનમાંથી 
દૂર કરવાન ં દ ષ્કર છ;ે કારણ કે બાળપણના 
સંસ્કારો વજ્રલેપ નીવડ ે છ ે એ મનોલવજ્ઞાનનો 
લનયમ છ ે જ. જો જન્મતાની સાથે બાળકને 
એકાંત ઘરમાં ઉછરેવામાં આવે, તેને બધાં જ 
સગવડ સંસ્કાર આપવામાં આવે; પરન્ત  તેની 
સમક્ષ ઈિર જવેી વાત ઉચ્ચારવામાં ન આવે તો 
એને કદાલપ ઈિરનાં લવચાર, કલ્પના ન જ સ્ફ રે 
તે સમજાય છ.ે’ રૅશનાલલઝમના આગ્રહી અને તે 
માટ ેઝ ંબેશ ચલાવનારા અમારા આદરણીય ગ ર 
રલસકલાલ દંગી એક ઉદાહરણ આપતા.ં ‘સમજી 
લો કે એક હૉશ્વસ્પટલમાં બાજ બાજ માં બે 
સ્ત્રીઓએ એક સમયે બાળકને જન્મ આપ્યો છ.ે 
તે પૈકી એક સ્ત્રી રહન્દ  અને બીજી સ્ત્રી મ શ્વસ્લમ 
છ.ે માની લો કે નસૂની ભૂલથી બાળકની 
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અદલાબદલી થઈ જાય છ,ે તો જન્મથી રહન્દ  
બાળક ક રાન વાંચશે અને જન્મથી મ શ્વસ્લમ 
બાળક ગીતા વાંચતો થઈ જશે.’  

આ લવિની ઉત્પલત અંગે જ દા જ દા ધમૂ–
શાસ્ત્રોમાં અલગ અલગ મંતવ્યો પ્રકટ થયા છ.ે 
આપણે તેની વાતમાં ઉતરતા નથી. વૈજ્ઞાલનક રીતે 
લબગ બેંગની લથયરી વજનદાર જણાય છ.ે આ 
માન્યતા મ જબ પંદર–વીસ અબજ વષો પૂવે આ 
બ્રહ્માંડમાં ધૂળન ં લવરાટ વાદળ પોતાના જ 
ગ રત્વાકષૂણ બળથી સંકોચાત ં રહ્ ં અને પ્રચંડ 
ગરમીથી તેનો લવસ્ફોટ થયો આ માન્યતાનો કોઈ 
વૈજ્ઞાલનક આધાર નથી; પરન્ત  લવિની વતૂમાન 
પરરશ્વસ્થલતના આધારે આ લવસ્ફોટ થયો હોવાન ં 
શક્ય ગણાય છ;ે કારણ કે આકાશમાં અબજો 
તારાઓ પોતપોતાની ગલતથી ઘૂમી રહ્ાં છ.ે 
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ક્યારેક આ લપંડો કોઈ બળથી ફંગોળાયા હશે. 
સાથે સાથે ગ રત્વાકષૂણનો લનયમ અફર સત્ય છ.ે 
તે જ રીતે, પ્રચંડ ગરમીથી પદાથૂન ં લવસ્ફોટન 
થાય છ,ે તે પણ લવજ્ઞાનનો અફર લનયમ છ.ે આ 
બધી બાબતો લક્ષમાં લેતા, લબગ–બેંગની માન્યતા 
આધારભૂત લાગે છ.ે આમ છતાં, લવજ્ઞાન 
કોઈ પણ બનાવને આખરી સત્ય ગણત ં નથી. 
કોઈ નવી શોધ થાય અને પૂવૂ માન્યતા ખોટી 
જાણાય તો લવજ્ઞાન તેનો સ્વીકાર કરે છ.ે 
ધમૂશાસ્ત્રમાં પ્રગટ થયેલા રહસ્યોથી લવરદ્ધની 
શોધ જો લવજ્ઞાન કરે તો ધમૂગ રઓ લવરોધ કરે 
છ.ે તેથી બ્ર નો અને ગેલીલીઓને સજા કરવામાં 
આવી. જો કે હમણાં આ સજા બદલ આજના 
પોપે જાહેરમાં માફી માંગેલી. આ તેમનો રૅશનલ 
અલભગમ સૂચવે છ;ે પણ આ જ દી વાત છ.ે 
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ઈિરની કલ્પનાનો જન્મ થયો કેવી રીતે? 
કેટલાક લવચારકોએ જણાવ્ય ં છ ે કે ઈિરની 
કલ્પનાનો જન્મ ભયમાંથી થયેલો છ.ે મન ષ્ય 
જીવનની શરઆતનાં વષોમાં તેનાં રક્ષણ અને 
સલામતીનો પ્રશ્ન હતો. ભયભીત દશામાં તેણે 
જીવન ગ જારવ ં પડત ં હત ં. રક્ષણ અને સમૂહ માટ ે
જૂથો અને ગામો બનવા લાગ્યા. સમાજનાં સરળ 
સંચાલન માટ ે ચોક્કસ લનયમો બનવા લાગ્યા. 
સમાજવ્યવસ્થા તૂટી ન પડ ેતે માટ ેસમાજમાંથી 
કોઈ શશ્વક્તશાળી વ્યશ્વક્તને રાજા તરીકે પસન્દ 
કરવામાં આવ્યો અને સમાજતન્ત્ર ગોઠવાય ં. આ 
લવરાટ લવિની વ્યવસ્થા જોતાં માનવના મનમાં 
અનેક પ્રશ્નો ઊઠતા હતાં. તેણે માન્ય ં કે જ ેરીતે 
નાનકડા સમાજને ચલાવવા માટ ે રાજવી છ,ે તે 
રીતે આ લવિન  ંસંચાલન પણ શશ્વક્તશાળી તત્ત્વ 
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કરી રહ્ ં હશે. તેને બધા ઈિર તરીકે ઓળખે 
છ.ે 

પૃથ્વીની ઉત્પલત્ત, સૂયૂ–ચંદ્રન ં ઊગવ ં–આથમવ ં, 

ઋત ઓ સાથે હવામાન ફેરફાર, રદવસ–રાત થવા, 
વરસાદ, ધરતીકંપ, ક દરતી હોનારતો, આકાશીય 
ગ્રહોના ફેરફારની અસર વગેરે જવેી અસામાન્ય 
લાગતી ઘણી ઘટનાઓ ક દરતી છ.ે એમાં કોઈ 
આધયાશ્વત્મક શશ્વક્ત નથી; પરન્ત  ધમૂશાસ્ત્રોએ આ 
ક દરતી ઘટનાઓને ધમૂ સાથે જોડીને એમાં 
દૈવીશશ્વક્ત કે ભગવાનની લીલા ગણાવી છ.ે જ્યાં 
સ ધી કોઈ ઘટના સમજમાં ન આવે ત્યાં સ ધી 
ધમૂની ઉપજમાં ખપે છ.ે ક્યારેક એવી ઘટનાઓ 

બને છ ે જનેે જોનારા–સાંભળનારા તાત્કાલલક 
જ્ઞાન–લવજ્ઞાનની મયાૂદા, પોતાની સમજશશ્વક્તની 

http://govindmaru.com/


ચાલો સમજીએ રૅશનાલલઝમ                http://govindmaru.com/               123 

 

સીમા જવેા કારણો શાસ્ત્રોની વાતોને કોઈ 
અગમ્ય શશ્વક્ત, પરચા તરીકે કે ચમત્કાર તરીકે 
ખપાવવા માંડ ે છ.ે વ્યશ્વક્તની પોતાના જવેા 
પ્રકારની માનલસક શ્વસ્થલત જવેી તેની ધાલમૂક 
ભૂલમકા, જવેા તેના સંસ્કારો અને ઉછરે, જવેી 
તેની આશાઓ અને સંઘષો, જવે ં તેન ં રટણ તેવી 
જ તેને અન ભૂલત થાય, તેવ ં તેને દેખાય કે 
સંભળાય. આ વાત, આપણે સૌ જાણતા હોવા 
છતાં, કંઈક અઘરટત થવાના એંધાણ થાય ત્યારે 
વૈજ્ઞાલનક સહાયને બદલે શાસ્ત્રીય ઉપચાર જમે કે 
પૂજા, પ્રાથૂના, વ્રત, માનતા વગેરેનો સહારો 
લેવાય છ ેજ ેતદ્દન અવૈજ્ઞાલનક છ.ે  

એક દલીલ એવી પણ છ ે કે ઈિરમાં 
માન્યતા ધરાવવાથી માનવનો અહમ્ પોષાય છ.ે 
આમ કઈ રીતે બને તે સમજવ ં જરરી છ.ે દરેક 

http://govindmaru.com/


ચાલો સમજીએ રૅશનાલલઝમ                http://govindmaru.com/               124 

 

ભક્તજન ઈિર પાસે ડઝનબંધ માંગણીઓ પૂરી 
કરવાની પ્રાથૂના કરે છ.ે જમે કે વેતન વધારો, 
લગ્નયોગ, સંતાન પ્રાશ્વપ્ત, પરીક્ષામાં સફળતા, 
નોકરી, મકાન કે વાહન સવલત, લવદેશ પ્રવાસ, 
ચૂંટણીમાં લવજય, કોટકેૂસમાં બચાવ, પ્રધાન–
મંડળમાં સ્થાન, પ્રલતષ્ઠા, મોભો, માંદગીમાંથી 
છ ટકારો, વગેરે વગેરે. હવે લવચારો કે દ લનયામાં 
આશરે 7 અબજની વસ્તી છ ેઅને તેમાં વધારો 
સતત થતો જ રહ્ો છ.ે આપણે ઘડીભર માની 
લઈ કે 1 અબજ માણસો ઈિર સમક્ષ એકંદર 
દસ માંગણીઓ મૂકતા હોય અને તેમાંથી ઈિર 
50 ટકા માંગણીઓ મંજૂર રાખે એમ સ્વીકારીએ 
તો શ ં આ શક્ય છ?ે શ  ંકોઈના પણ ગળે ઉતરે 
તેવી આ વાત છ?ે આપણી આસપાસની તકો, 
સંસાધનો, વેપાર, નોકરીનાં ક્ષેત્રો, બંધારણીય 
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અલધકારો વગેરે શાના માટ ે છ?ે સમગ્ર 
શાસનતન્ત્રે એક ચોક્કસ વ્યવસ્થા ઉત્પન્ન કરેલ 
છ.ે તેમાંથી આપણે આપણા માટનેી તક 
શોધવાની હોય છ.ે ઈિર તમામ માંગણીઓને 
બાજ એ મૂકીને આપણા પર જ કૃપા કરે તે એક 
પ્રકારનો અહમ્ છ.ે ઈિર પાસે યાચના કરતી 
વખતે આપણે તેના ખાસ ભક્ત છીએ અને આ 
આપણા ઈિરની લવશેષ કૃપા છ ેતેવ ં ભક્તજનો 
મનોમન માનતા હોય છ.ે 

ઈિરના અશ્વસ્તત્વ અંગેની દલીલોની લવવેક–
બ લદ્ધથી ચકાસણી કરવી જોઈએ. દા.ત., એક 
દલીલ એવી કરવામાં આવે છ ે કે દરેક બનાવ 
પાછળ કોઈ કારણ હોવ ં જોઈએ. શૂન્યમાંથી કાંઈ 
સજનૂ થત ં નથી. તેથી આવા લવશાળ લવિન  ં
સજનૂ કરનાર તથા તેન ં સંચાલન કરનાર ઈિર 
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હોવો જોઈએ. હવે આ દલીલની તારકૂક 
ચકાસણી કરીએ તો ઈિરનો પણ કોઈ 
સજનૂહાર હોવો જોઈએ. જો ઈિરનો કોઈ 
સજનૂહાર હોય, તો પછી એ સજનૂહારનોય કોઈ 
અન્ય સજનૂહાર હોવો જોઈએ. આમ ઈિર 
અથવા સજનૂહારની અંતહીન હારમાળા 
સ્વીકારવી પડ.ે રમણલાલ પાઠકનાં શબ્દોમાં 
કહીએ તો ‘સજનૂહાર હોવો જ જોઈએ. એ 
લસદ્ધાંત ખ દ જ એ લસદ્ધાંતને અસત્ય ઠરાવે છ.ે’ 
આ લવરાટ લવિ અને જડ ચેતન પદાથો અંગે 
સદીઓથી મન ષ્યનાં મનમાં અનેક પ્રશ્નો ઉઠતા 
રહ્ા છ ેઅને જવાબો તે પોતાની રીતે મેળવતો 
રહ્ો છ.ે લવિમાં જાતજાતની વૈચારરક ક્રાંલતઓ 
આવી ગઈ. ગેલીલીઓ, કેપલર, ન્યૂટન જવેા 
લવજ્ઞાનીઓ આશ્વસ્તક હતા. તેઓ માનતા હતા કે 
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ઈિરના લનયમો અન સાર આ લવિ ચાલત ં રહે 
છ.ે ન્યૂટને જાહેર કય ું કે ઈિર એક મહાન 
ગલણતશાસ્ત્રી છ.ે મહાન રલશયન નવલકથાકાર 
દોસ્તોયવસ્કી અને લવચક્ષણ જમૂન લફલસૂફ 
લનત્શેએ પ્રથમવાર જાહેર કય ું કે આકાશમાં 
ઈિર જવે ં કંઈ છ ે જ નહીં. ફ્રાન્સના મહાન 
લચંતક સાત્ર જણાવે છ ે કે સત્ય અને અસત્ય 
નક્કી કરવાનો અલધકાર માત્ર મન ષ્યનો છ.ે સત્ય 
કે અસત્યનો રાહ નક્કી કરવાનો અલભગમ માત્ર 
રૅશનાલલઝમ પાસે છ.ે 

ઈિરને સમાજ સવૂશશ્વક્તમાન અથવા પરમ 
કૃપાળ  પરમાત્મા તરીકે ઓળખે છ.ે આપણે 
આપણી સમાજવ્યવસ્થામાં જોઈએ છીએ કે 
સમગ્રપણે અંધેર, અન્યાય તથા આરાજકતાન ં 
શાસન ચાલી રહ્ ં છ.ે ઈિર સવૂશશ્વક્તમાન હોવા 
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છતાં ભયંકર પાપ, ત્રાસ, દમન, ભૂખમરો, 
વાવાઝોડ ,ં તોફાન, પૂરનાં બનાવ, તેનો ભોગ 
બનનાર માણસને તે જરા પણ મદદ કરતો નથી. 
રોજરેોજ અનેકલવલધ આપલત્તઓનો ભોગ, 
લશકાર, બનતા માણસો અને પ્રાણીઓને આપણે 
જોઈએ છીએ. રસેલે આ બાબતે કહ્ ં છ ે કે આ 

સૃશ્વષ્ટ્ જવેી છ ેતેવી જોયા–પ્રમાણ્યા બાદ, જો મને 
કોઈ કહે કે, તે શેતાને ઉત્પન્ન કરી છ ે તો એ 
વાત કદાચ હ ં  માન ં; પરન્ત  સવૂશશ્વક્તમાન, સવૂજ્ઞ 

તથા કૃપાળ –દયાળ  ઈિરે આ સૃશ્વષ્ટ્ સજીૂ છ ેએમ 

જો કોઈ કહે તો એમ માનવ ં અત્યંત મ શ્કેલ કે 
અસંભલવત બની રહે છ.ે કારણ કે આપણી 
આસપાસ ભયંકર પીડા, ગંદકી, અસમાનતા, 
તંગી, અવ્યવસ્થા તથા અન્યાય પ્રવતૂમાન છ.ે 
તેથી આ વ્યવસ્થાતન્ત્રમાં કોઈ સ મેળ, સંવાદ કે 
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સ ંદરતા નથી અને તેથી સામાન્ય મન ષ્ય જીવન 
માટ ેસવૂત્ર દ ુઃખ અને અન્યાય છ.ે પરમ કૃપાળ  
પરમાત્મા આવી ખરાબ દ લનયા બનાવી શકે 
નહીં. જો ઈિર સવૂવ્યાપક હોય તો પલવત્ર 
સ્થળોમાં ભ્રષ્ટ્ાચાર અને બળાત્કારનાં બનાવો 
કેમ બનતા હશે? આપણે આપણાં વડીલની સામે 
ધૂમપાન કરતા કે ગ સ્સે થતાં અચકાઈએ છીએ. 
તો ઈિરની સામે આવા કૃત્યો કેમ થતાં હશે? 
જો ઈિર કરણાસાગર અને દયાળ  હોય તો 
પોતાના દશૂન માટ ે ભેગા થયેલા લોકો ધક્કા–
મ ક્કીથી કેમ કચડાઈ મરે છ ે ? દશૂને જતા 
વાહનમાં મ સાફરી કરતાં ભક્તોને અકસ્માતો 
કેમ થાય છ?ે જો ઈિર અંતયાૂમી હોય તો 
ભક્તોને પોતાના દ ુઃખો દૂર કરવા માટ ે પ્રાથૂના 
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કેમ કરવી પડ ેછ ે? ઈિર પોતાની મેળે તેમનાં 
દ ુઃખો કેમ દૂર નહીં કરતો હોય? 

ઈિરનાં અશ્વસ્તત્વ લવશે એક દલીલ એવી 
કરવામાં આવે છ ે કે ઈિરન ં દશૂન અન ભૂલતનો 
લવષય છ.ે તેની સામે રૅશનાલલઝમ એવ ં મંતવ્ય 
ધરાવે છ ે કે ઈિર સવૂજ્ઞ, સવૂશશ્વક્તમાન તથા 
ઘટઘટમાં વ્યાપ્ત હોય તો તેને સાક્ષાત્ થવામાં 
કોઈ મ શ્કેલી હોવી જોઈએ નહીં. શાસ્ત્રોમાં 
કહેવાય ં છ ે કે વેરભાવે પણ ઈિર મળ.ે ઘણા 
પાપીઓ અને રાક્ષસોને ઈિર મળ્યોનો પ રાણોમાં 
ઉલ્લખે છ.ે અત્યાર સ ધી કોઈ વૈજ્ઞાલનક, 
લફલસૂફો કે મહાત્માઓએ ઈિરન ં પ્રત્યક્ષ દશૂન 
કયાૂનો દાવો કયો નથી. હકીકત એ છ ે કે આ 
લવિના ભૌલતક તત્વો લનયમાન સર વતે છ.ે 
ક્યારેક વતૂમાન જ્ઞાન કે સમજનાં કારણે તે 
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લનયમો પાછળન ં રહસ્ય આપણી જાણમાં આવેલ 
ન હોય, ત્યારે ઈિરીશશ્વક્ત હોવાન ં આપણને 
કહેવામાં આવે છ.ે ભૌલતક તત્ત્વોન ં સંચાલન 
લવજ્ઞાન િારા સાલબત થઈ ચૂકેલ હોવા છતાં, 
અનેક સમ્પ્રદાયો દૈવીશશ્વક્ત કે ઈિરની અદૃશ્ય 
શશ્વક્તની માન્યતા ફેલાવે છ ે અને તે માટ ે
ચમત્કારોનો પણ ઉપયોગ કરાય છ.ે રમણ પાઠકે 
કહ્ ં છ ે “આજ ે લવજ્ઞાને અવતારવાદ, ભૂતપ્રેત, 
પ ન:જન્મ, સ્વગૂનરક જવેી ઘણી ઘટનાઓના 
છદે ઉડાડ્યા છ,ે અને સાથે પ રવાર કરી બતાવ્ય ં 
છ ેકે આવી ઘટનાઓ ઘટવી શક્ય જ નથી. અરે 
ઘણી અમંગળ લાગતી ઘટનાઓને પણ મંગળમય 
બનાવી છ.ે આજ ે લવિમાં જ ે હરણફાળ પ્રગલત 
થઈ રહી છ ે તે માનવશ્રમ અને લવજ્ઞાનને જ 
આભારી છ.ે નરહ કે શાસ્ત્રોમાં વણૂવ્યા પ્રમાણે 
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કોઈ શશ્વક્ત કામ કરી રહી હોય. ખરેખર જો 
શાસ્ત્રોની અવૈજ્ઞાલનક લાગતી તમામ વાતોની 
પ નુઃચકાસણી કરી લોકમાનસમાં વૈજ્ઞાલનક 
અલભગમ ઉતારવામાં આવે તો સામાલજક જાગૃલત 
સાથે લવિન ં મોટા ભાગન ં દ ુઃખ ગાયબ થઈ 
જવાનો ચમત્કાર સજાૂય.” 

ભારતીય જનતામાં ‘બધ  ભગવાન ભરોસે 
છોડી દેવાની’ જબ્બર મનોવૃલત્ત છ.ે સ્વામી 
રામતીથે કહેલ ં ‘નાશ્વસ્તકને મન ઈિર શૂન્ય છ.ે 
આશ્વસ્તકને મન ઈિર પૂણૂલવરામ છ.ે’ 
‘ગાંધીજીએ પાછળથી ઈિરની માન્યતા અંગેન ં 
પોતાન ં વલણ બદલ્ય ં હત ં. ગોપ  રામચંદ્ર રાવ 
આંધ્રના એક સંલનષ્ઠ કાયૂકર હતા. તેમના નામના 
આદ્યાક્ષરો ભેગા કરી લમત્રો તેમને ‘ગોરા’ તરીકે 
જ ઓળખાતા. જન્મે તેલ ગ  બ્રાહ્મણ અને 
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રરિચ સ્ત રહંદ  ક ટ બંમાં ઉછરે; પરન્ત  ઈિર, 
કમૂવાદ, પ નજનૂ્મ જવેી માન્યતાઓના સખત 
લવરોધી. એમના આ લવચારોનાં કારણ ે
કૉલેજમાંથી અધયાપકની નોકરી ગ માવવી પડી 
હતી. સગાંવહાલા ં અને લમત્રોનો રોષ વહોરી 
પ ત્રીને દલલત ય વક સાથે પરણાવી. રરિચ સ્ત 
સમાજ ે તેમનો બરહષ્કાર કયો. લનમક 
સત્યાગ્રહના રદવસે પ ત્ર જનમ્યો, તેન ં નામ પાડ્ય ં 
લવણમ્. ગાંધીજી સાથે છકે 1930માં 
પત્રવ્યવહાર િારા સમ્પકૂ થયો. ગોરાએ 
ગાંધીજીને સાબરમતી આશ્રમના સરનામે ટૂકંો 
પત્ર પાઠવ્યો : ‘તમે ઈિર શબ્દનો ઉપયોગ કરો 
છો. તેનો અથૂ અને જીવનના વહેવાર સાથે તે 
અથૂ કેટલો બંધબેસતો છ ે તે મને જણાવશો?’ 
ગાંધીજીનો પ્રત્ય ત્તર પણ ટૂકંો હતો : ‘ઈિર 
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માણસની બ લદ્ધથી પર છ’ે પછી તો આ મ દ્દ ેઘણી 
ચચાૂઓ ચાલી. તેઓ બને્ન વચ્ચે ૩ કલાક 
ચાલેલી બેઠકમાં આ મ દ્દાની સારી ચચાૂ થઈ. 
અહીં એ નોંધવ ં રહ્ ં કે ગાંધીજી ખ લ્લ ં મન 
ધરાવતા હતા. એટલે પહેલા તેઓ માનતા અને 
કહેતા કે ઈિર સત્ય છ.ે બેઠકના અંતે 
ગાંધીજીએ કહેલ ં કે ‘સત્ય એ જ ઈિર છ.ે’ 

રૅશનાલલસ્ટ માણસ એટલે નાશ્વસ્તક એવ ં એક 
સમીકરણ છ.ે નાશ્વસ્તક અને રૅશનાલલસ્ટ વચ્ચે 
રડગ્રીનો પણ મહત્ત્વનો ભેદ છ.ે રમણ પાઠક લખે 
છ ે : ‘રૅશનાલલસ્ટ અચૂક નાશ્વસ્તક હોય; પરન્ત  
નાશ્વસ્તક માણસ રૅશનાલલસ્ટ હોય યા ન પણ 
હોય. મતલબ કે નાશ્વસ્તકતા રૅશનાલલઝમનો 
અંશમાત્ર છ,ે રૅશનાલલઝમ નાશ્વસ્તકતાથી એક 
પગલથય ં ઊંચી, દશાંગ લ ઊધવૂ અવસ્થા છ.ે કોઈ 
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માણસની દૈવીશશ્વક્તમાંથી શ્રદ્ધા ઊઠી જાય; છતાં 
ઇતર માનવીય કે પ્રાણી સહજ વૃલત્તઓ તે ત્યાગી 
ન શકે ત્યારે તે નાશ્વસ્તક છ.ે’ બીજો એક ઉલ્લેખ 
પણ અહીં કરવો જરરી છ.ે રૅશનાલલઝમ સામેનો 
એક આક્ષેપ એવો છ ે કે તે ધમૂલવરોધી છ.ે આ 
માન્યતા ભૂલભરેલી છ.ે માનવસહજ ગ ણો, 
માનવતા, દયા, માયા, કરણા, સહાન ભૂલત વગેરેને 
ધમૂ તેમ જ રૅશનાલલઝમ આવકારે છ ેઅને તે 
માનવ સહજ વૃલતઓ ગણે છ.ે રૅશનાલલઝમ અને 

ધમૂન ં કાયૂ સમાજના સન્દભ ે ઐરહક સ ખ–
શાંલતની દૃશ્વષ્ટ્એ તો એક જ છ.ે ફરક માત્ર 
પારલૌરકકતાનો રહે છ.ે રૅશનાલલઝમ આલોકથી 
પર એવા કોઈ ઇતર લોકમાં માનતો નથી. પાપ, 
પ ણ્ય કે આવતા જન્મની લફકર રૅશનાલલઝમમાં 
નથી. 
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વૈજ્ઞાલનક રીતે ચકાસીએ તો આ સૃશ્વષ્ટ્ન ં 
સજનૂ આકશ્વસ્મક જ થય ં છ.ે તેનો કોઈ 
સજનૂહાર નથી. આવી કલ્પના પણ લબનજરરી 
છ.ે એમ કહેવાય છ ેકે ઈિરે પ્રથમ પ્રકૃલત, પછી 
સજીવ પ્રાણીઓ અને અંતે મન ષ્યન ં સજનૂ કય ું. 
આ લવિમાં ભૂખમરો, અરાજકતા, માગૂ 
અકસ્માતો, જ દા જ દા વગોને થતા અન્યાયો, 
ઉનાળામાં અસહ્ તાપ, ચોમાસામાં દર વષે 
આસામમાં પૂરનો કાળો કેર વગેરેન ં સજનૂ કોણે 
કય ું છ?ે એક તરફ થોડા હજારો લોકો બંગલામાં 
રહે, બીજી તરફ કરોડો લોકો ફૂટપાથ પર અને 
રેલવે પાટાની આસપાસ ઝૂંપડાઓમાં વસે. 
દરરોજ કરોડો લોકો એક ટકં ભૂખ્યા રહે. કરોડો 
બાળકોને એક ટકં દૂધ પ્રાપ્ત થત ં નથી. એકાદ 
વાવાઝોડ  ં કે જળ હોનારતમાં દર વષે હજારો 
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લોકો મોતના મ ખમાં ધકેલાઈ જાય છ.ે જો ઈિર 
હોય તો આવી અસમાનતા અને અન્યાયો કેમ 
સજતૂો હશે તેવો પ્રશ્ન આપણને જરર થાય. 
એમ કહેવાય છ ેકે પોતાના જીવનની મંૂઝવણ ન 
સહન થતાં માણસ ઈિરના શરણે જાય છ.ે 
લવખ્યાત લેખક કોલલન લવલ્સન લખે છ ે
‘આપણં અશ્વસ્તત્વ કોઈ લસતમગરની સતત 
તોળાયેલી રહેતી તલવાર હેઠળ કાંપતા રહેતા 
પરાલજત ભયભીત રાજવી જવે ં જ છ.ે આપણે 
થાકેલ ં, હારેલ ં, અથૂહીન, અણસમજભય ું 
અશ્વસ્તત્વ વંિારીએ છીએ, જીંદગી હરપળે 
આપણને પરાલજત થતી રહે છ ેઅને અંતે આપણે 
ભાંગી પડીએ છીએ.’ 

છલે્લે, કોઈ પણ જાતની ટીકા–રટપ્પણ વગર 
જાણીતા લચંતક બટરાૂન્ડ રસેલનાં કેટલાક વાક્યો 
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જોઈએ. ‘બાકી તો એકદમ સીધીસાદી વાત છ ેકે 
જો ઈિર હોય તો આવી દ લનયા હોય ખરી? 
એક સામાન્ય માણસ પણ જો ઘર બાંધી બાગ 
બનાવે તો એમાં ગમત ં છાપરં, ત્રાસદાયક 
બારીબારણાં કે કાંટાઝાંખરા ન જ ગોઠવે યા 
ઉગાડ,ે જ્યારે ઈિર જવેા ઈિરની બનાવેલી આ 
દ લનયામાં તો વ્યવહાર જ રહંસા, પીડા, ત્રાસ, 
અન્યાય, તંગી, બલળયો નબળાને યથેચ્છ પીડ ેને 

ખાવ ં ને ખવાઈ જવ ં–ના લસદ્ધાંત પર જ ચાલે તે 
કેવ ં? 
 

● 
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પ્રકરણ – ૩ 

પ્રાસ્તાલવક 
અન ક્રમલણકા 

જાણીતા ગ જરાતી લેખક શ્રી યશવંત 
મહેતાના શબ્દોમાં કહીએ તો ‘કઈક નાના 
રણદીપોને બાદ કરતાં, ગ જરાત વહેમ, લવકૃલત, 
િષેવાદ અને અન્ધશ્રદ્ધાઓન  ં લવસ્તીણૂ રણ છ.ે’ 

ઠરે ઠરે કથા–પારાયણો, માતાજીના ચમત્કારો, 
અખબારો િારા તેનો ફેલાવો વગેરે કારણોસર 
અન્ધશ્રદ્ધાનો ફેલાવો વધતો રહ્ો છ.ે ગ જરાતમાં 
સ રત, અંકલેિર, પાલનપ ર, ગાંધીનગર, 
અમદાવાદ, ગોધરા, જોરાવરનગર, રાજકોટ, 
ભાણવડ, અમરેલી જવેા સ્થળોએ કેટલાક 
કાયૂકરોએ અન્ધશ્રદ્ધા સામે સત્યશોધક સભા કે 
રૅશનાલલસ્ટ સોસાયટીની સ્થાપના કરેલ છ.ે તેમાં 
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ક્યાંક વધારે પડતો ઉત્સાહ જણાયો છ ે અને 
તેથી રૅશનાલલઝમના અન્ય પાસાઓ પ્રજાના 
ધયાનમાં મૂકાયા નહીં. તેથી રૅશનાલલઝમ 
ભગવાન, માતાજી, ચમત્કારો, ધમૂનો લવરોધ કરે 
છ ે તેવી છાપ પ્રજા માનસમાં ઉત્પન્ન થઈ. આ 
માન્યતા દૂર કરવા તથા રૅશનાલલઝમના અન્ય 
પાસાંઓની સાચી જાણકારી આપવાનો આ 
પ સ્તકનો હેત  છ.ે 
 

● 
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3.2 

શ ં રૅશનાલલઝમ માત્ર  
અન્ધશ્રદ્ધા સામેની લડત છ?ે 

અન ક્રમલણકા 

રૅશનાલલઝમ લવશે આ એક અધૂસત્ય છ.ે 
સમગ્ર રીતે રૅશનાલલઝમ જીવન અલભગમ છ.ે 
અન્ધશ્રદ્ધાની નાબૂદી, રૅશનાલલઝમની અનેક 
પ્રવૃલત્તઓનો એક ભાગ છ.ે બળદગાડા કે 
સાઈકલ ય ગથી ઇલેક્ટરોલનક ય ગમાં ભારતે પ્રવેશ 
કયો છ.ે આપણા જીવનમાં ઘણીબધી વ્યવસ્થા 
આધ લનક બની છ;ે પરન્ત  આધ લનક માનસ થય ં 
નથી. ક્યાંક કોઈ બાપ  પાણીને ફંૂક મારી આપે 
છ ે અને તેથી ઇશ્વચ્છત કાયૂ સમ્પન્ન થાય છ,ે 
એવી અફવા ફેલાતાવેંતજ ટોળાઓ દોડ.ે ક્યાંક 
કોઈ માજીના આશીવાૂદથી પ ત્ર પ્રાશ્વપ્ત થાય છ,ે 
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એવો ગપગોળો ચાલે છ ેઅને લોકો વાહનો ભાડ ે
કરીને ત્યાં પહોંચી જાય છ.ે મહારાષ્ટ્રમાં ભાઉ 

સાહેબ વાધમારે નામના બાબાએ મન્ત્ર–તન્ત્ર અને 
ભરૈવીચક્રન ં ચક્કર ચલાવી 60 જટેલી 
મરહલાઓને ભ્રષ્ટ્ કયાૂના સમાચાર પ્રગટ થયા 
છ.ે 

આપણે ત્યાં જીવનના તમામ ક્ષેત્રમાં વહેમ, 
અન્ધશ્રદ્ધા, ચમત્કાર અને અબૌલદ્ધકતાન ં ચલણ 
છ.ે ક ંભમેળાઓમાં કે ઉજ્જનૈ જવેા ધાલમૂક 
સ્થળોએ દશૂનાથીઓની બેકાબૂ ભીડનાં કારણે 
અનેક લોકો ચગદાઈ મરે, એરકન્ડીશન ટનલમાં 
ધસારો થતા સાઉદી અરેલબયાના હજયાત્રીઓ 
મૃત્ય  પામ્યા. એવા બનાવોની ચચાૂ થોડા રદવસ 
થાય છ;ે પછી પૂવૂવત્ થઈ જાય છ.ે ધાલમૂક 
અન્ધશ્રદ્ધા પોષવાની બાબતમાં કોઈ ધમૂ બાકાત 
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નથી. રહંદ  ધમૂમાં દેવદાસી પ્રથા, અસ્પૃશ્યતા, 
બાળલગ્નો અને ક્યારેક માથ ં ઉચકતી સતી પ્રથા 
વગેરે બાબતો દૂષણો રપ છ.ે કોઈ પીરની 
દરગાહ પર માનલસક રોગીઓ સારા થઈ જાય, 
ઉઘાડા પગે હાઈવે પર ચાલતા અને અકસ્માતનો 
ભોગ બનતા જનૈ સાધ ઓ ખરેખર તો 
અન્ધશ્રદ્ધાનો ભોગ બને છ.ે લશલક્ષત લોકો પણ 
તાંલત્રક અને ધૂતારા સાધ ઓના શરણે જઈને 
ચરણ આળોટતા હોય છ ે તો પછી સામાન્ય 
લોકોન ં તો શ ં ગજ ? ચંદ્રાસ્વામી પ્રત્યે ભશ્વક્તભાવ 
ધરાવનારાઓની યાદીમાં અત્યંત લશલક્ષત, 
લવદેશમાં વસવાટ કરનારાથી માંડીને ભૂતપૂવૂ 
સમાજવાદીઓનો સમાવેશ થાય છ.ે પશ્વિમી 
દેશોમાં પણ લશલક્ષત લોકો એક યા બીજા 
પ્રકારની અન્ધશ્રદ્ધાના લશકાર થાય છ.ે આપણા 
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દેશને આવ ં પરવડ ે નહીં. આપણા દેશના પ્રથમ 
વડાપ્રધાન શ્રી નહેર સમાજવાદના પ રસ્કતા ૂ
હતા; પરન્ત  એમની લોકલપ્રયતા અને તે સમયના 
રાજકીય નેતાઓના આગ્રહને કારણે નહેરને 
સવૂધમૂ સમભાવ માટ ેમજબૂર કરવામાં આવ્યા. 
તેના લીધે રૅશનાલલઝમનો લવકાસ કરવાની તક 
આપણે ગ માવી બેઠા. 

ધાલમૂક શ્રદ્ધા દરેક વ્યશ્વક્તની અંગત બાબત 
છ;ે પરન્ત  ધમૂનો પ્રચાર કરવા માટ ેચમત્કારોનો 
આશ્રય લેવામાં આવે, મોટી મોટી કથાપારાયણો 
અને મહોત્સવો યોજવામાં આવે અને લોકોને 
અન્ધશ્રદ્ધાનો લશકાર બનાવવામાં આવે તેની સામે 
રૅશનાલલઝમને ચોક્કસ લવરોધ છ.ે આપણા 
ઉપલબ્ધ સંસાધનોનો લોક રહતાથે ઉપયોગ 
કરવાની જરર છ.ે તેને બદલે આપણે મંરદરોન  ં
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લનમાૂણ, અિમેધ યજ્ઞ કે અન્ય કમૂકાંડો પાછળ 
આપણાં સંસાધનો, ધન અને શ્રમનો નાશ કરી 
રહ્ાં છીએ. રૅશનાલલઝમ જ્યારે કોઈ ચમત્કારનો 
લવરોધ કરે છ ેત્યારે લવરોધની વાતમાત્ર ચમત્કાર 
પૂરતી જ મયાૂરદત નથી. સમગ્ર વાતનો પાયો એ 
છ ે કે ધાલમૂક કમૂકાંડો પાછળ આપણે જ ેબગાડ 
કરી રહ્ા છીએ તેના બદલે તે સાધનો દેશની 
ગરીબી, બેરોજગારી અને ભૂખમરાની સમસ્યા 
હલ કરવા માટ ેજો વાપરવામાં આવે તો આપણા 
દેશની લસકલ ફરી જાય. ધમૂગ રઓ અને 
કથાકારો આપણને એમ ઠસાવ્યા કરે છ ે કે 
પૂવૂજન્મના કમોને કારણે તમે ગરીબ છો, તો 
તેવી વાત અભણ અને ગરીબ પ્રજા તરત જ 
માની લે છ.ે વાસ્તલવકતા એ છ ે કે જમીન 
સ ધારાના કાયદાઓનો બરાબરથી અમલ 
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કરાવવામાં આવે, જ દા જ દા વગો વચ્ચે પ્રવતૂતી 
આવકની ભયંકર અસમાનતા દૂર કરવામાં આવે, 
તો ગરીબીનો પ્રશ્ન હલ થઈ શકે છ;ે પરન્ત  
દેશની પાયાની સમસ્યાઓ તરફથી લોકોન ં ધયાન 
અન્યત્ર દોરવા માટ ે ભૂલમ પર, જળમાં કે 
આકાશમાં રામકથાનાં આયોજન થાય, 
રામલલ્લાના નામે ઈંટોના પૂજનથી કરોડો રલપયા 
એકત્ર કરાય કે કરોડો રલપયાના ખચે અયોધયામાં 
રામમંરદર બાંધવાન ં અલભયાન ચાલે તેનો કોઈ 
જ અથૂ નથી. આપણા દેશમાં એક પણ નવ ં 
મંરદર, મશ્વસ્જદ, દેવળ, ગ રિાર કે ધમૂસ્થાન 
બાંધવાની જરર નથી તેમ આપણા જાણીતા 
લવચારક નગીનદાસ સંઘવીએ કહ્ ં છ.ે      
રકશોરલાલ મશરવાળાએ સાચ ં જ કહ્ ં છ.ે 
“ઘણા વષોથી હ  કહેતો આવ્યો છ  ં અને મારી 
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માન્યતા વધારેને વધારે દૃિ થતી જાય છ ે કે, 
આજનો એક પણ ધમૂ રહંદ , મ શ્વસ્લમ, લિસ્તી, 
શીખ, બૌદ્ધ, જનૈ વગેરે માનવસમાજના કોઈ 
કોયડાઓનો ઉકેલ લાવી શકવાને લાયક રહ્ા 
નથી. લનષ્પ્રાણ થયેલ છ,ે અને તેના મૂળરપમાં 
ફરીથી જીણોદ્ધાર કરવામાં આવે તોય આજના 
પ્રશ્નોને તે ઉકેલી શકે તેમ નથી.” 

રૅશનાલલઝમનો અલભગમ જીવનને ઉન્નલત 
તરફ દોરવાનો છ.ે રૅશનાલલઝમ માને છ ે કે 
અન્ધશ્રદ્ધાના કારણે માનલસક પછાતતા ઊભી 
થાય છ.ે તેમાંથી જાલતભેદ, વણૂભેદ, ગરીબાઈ, 
આરોગ્ય વગેરે પ્રશ્નો ઉપશ્વસ્થત થાય છ.ે 
રૅશનાલલઝમની લડત માત્ર અન્ધશ્રદ્ધાની સામેની 
નથી. રૅશનાલલઝમ એકંદરે માને છ ે કે રાષ્ટ્રની 
ઉન્નલત કમૂકાંડો કે કથાના પારાયણોથી નરહ પણ 
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લવજ્ઞાનથી થાય છ.ે આપણી પ્રજાને લવદેશી 
આક્રમણખોરોએ જટેલ ં ન કસાન કય ું નથી, એટલ  ં
ન કસાન આપણી પ્રજાને ધમૂની મૂળ ફરજથી 
લવચલલત થઈ, ધમૂને ભાષાકીય અથૂઘટનો આપી 
અને પ્રજાને દાન–ધમૂના રવાડ ે ચિાવવાથી થય ં 
છ.ે બીજા લવિય દ્ધમાં કરણ રીતે ખ વાર થયેલ 
જાપાન સોળ વષૂ પછી આપણને લોન આપત ં 
થય ં. જ્યારે આઝાદીના 73 વષૂ પછી પણ 
આપણે વધ  ને વધ  કરજદાર બનતા જઈએ 
છીએ. આપણે ત્યાં અખબારોમાં અને 
સામલયકોમાં રાલશવાદ, ભલવષ્ય, જ્યોલતષીઓની 
આગાહીઓ બેશ માર છપાય છ.ે રૅશનાલલઝમ 
નસીબવાદના બદલે વૈજ્ઞાલનક અલભગમમાં માને 
છ.ે નસીબવાદથી પછાત રહેવાય છ ેઅને તેનો 
પ રાવો છ ે કે જ્યોલતષ, હસ્તરેખા, રકસ્મત અને 
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ચમત્કારો લવશેના સામલયકોની સરખામણીમાં 
લવજ્ઞાન લવષયક સામલયકો ઘણાં ઓછા પ્રલસદ્ધ 
થાય છ.ે આપણે ત્યાં લવજ્ઞાનીઓ ઘણાં છ;ે પરન્ત  
વૈજ્ઞાલનક અલભગમ ઘણો ઓછો છ.ે પૃથ્વી 
લમસાઈલ છોડતી વખતે ચોઘડીય ં જોવાય, 
દશેરાના રદવસે કોમ્પ્યૂટર કે સ્કૂટરની પણ પૂજા 
કરવામાં આવે તો તે વૈજ્ઞાલનક અલભગમનો 
અભાવ સૂચવે છ.ે આવ ં જ શ કન–અપશ કન 
લવષય લવશે.. સારામાં સારં શ કન જોઈને 
નીકળીએ તો કામ થત ં નથી કે અકસ્માત થાય 
છ ેઅને લવના ચોઘડીયે નીકળેલ હોય કે લવધવા 
સ્ત્રીના શ કન લીધેલ હોય તો અણધાય ું પતી જાય 
છ.ે અમારા એક લમત્ર લગરીશ સ ંરિયા આ અંગે 
સરસ દાખલો ટાંકે છ.ે અમદાવાદથી દરરોજ 
રાત્રે 9–30 કલાકે ગ જરાત મેલ નામની ટરને 
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મ મ્બઈ જવા માટ ે ઊપડ ે છ.ે દર મંગળવારે 
ગ જરાત મેલ ઉપડવાના સમયે કાળ ચોઘરડય ં 
ચાલત ં હોય છ.ે છલે્લા પચાસ વષૂથી ચાલતી આ 
ટરનેને ક્યારયક અકસ્માત થયો નથી. આવી તો 
અનેક બસો, ટરનેો કાળ ચોઘરડયામાં ચાલે છ.ે 
પરદેશના લોકો આવ ં કાંઈ કરતાં કે કંઈ માનતા 
નથી અને તેમનો લવકાસ આપણાં કરતાં દસ 
ગણો વધારે છ;ે કારણ કે ત્યાં માનલસક પછાતતા 
નથી. સ્વામી શ્રી સશ્વચ્ચદાનંદજી લખે છ ે કે ‘હ ં  
વષોથી પ્રચાર કરતો રહ્ો છ  ંકે ચોઘડીય ં, મ હૂતો 
અને ક ંડળીઓના ચક્કરથી લોકો છૂટ.ે પ્રત્યેક 
ક્ષણ મંગલ છ.ે સમયના કોઈ ભાગમાં કોઈ 
રસાયણ લવશેષ આવી દોિ કલાક માટ ેસમયને 
શ ભ કે લાભ નથી બનાવી દેત ં. તેમ દોિ કલાક 
પછી એ શ ભ રસાયણ ખસી જઈને તેની 
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જગ્યાએ કાળ રસાયણ આવી જત ં નથી. આ 
માત્ર ભ્રમણા છ ે અને આવી ભ્રમણાથી પ્રજાનો 
મોટો વગૂ પીડાય છ.ે મેં જાણી જોઈને અમારા 
આશ્રમમાં બધાં કાયો કાળ ચોઘરડયામાં કયાૂ છ ે
અને કરીએ છીએ. જથેી લોકો ખોટી 
ભ્રમણામાંથી મ ક્ત થાય.’ 

રૅશનાલલસ્ટ વ્યશ્વક્ત સંવેદનશીલ વ્યશ્વક્ત છ.ે 
ભારતીય પ્રજાની ગરીબી, દ ુઃખ, બેકારી, 
ભૂખમરો, અનારોગ્ય જોઈને વ્યલથત થઈ જાય છ.ે 

શ કન–અપશ કન, ચમત્કારો, ક ંડળી, ગ્રહોની 

અસર, પૂજા–પાઠ વગેરે વાતો જો સાચી હોય તો 
આપણો દેશ આટલો ગરીબ, પછાત કે દ ુઃખી ન 
હોત. કહેવાતા ચમત્કારી બાબાઓ શા માટ ે
ચમત્કારથી દ ષ્કાળગ્રસ્ત લવસ્તારમાં વરસાદ 
વરસાવતા નથી? જો ચમત્કારોથી રોગ સાજા 
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થતા હોય તો દેશમાં કોઈ હૉશ્વસ્પટલની જરર જ 
ન રહે. ‘ટલેીપથી કે પેરાસાયકોલૉજી કે સાધન 
વડ ે કોઈ વાવાઝોડ  ં રોકે, પૂરને નાથે, એઈડ્ઝ 
જવેા રોગો નાબૂદ કરી આપે તો પછી આટલા 
જગંી ખચે આપણે અણકેન્દ્રો, દવાખાનાઓ કે 
લશ્કર લનભાવવાની જરર રહેતી નથી.’ જાણીતા 
પત્રકાર શ્રી યાસીન દલાલ લખે છ ે કે ‘ય દ્ધના 
મોરચે, થોડા તાંત્રીકો મોકલી આપીએ કે જથેી 

મન્ત્ર–તન્ત્રથી દ શ્મનોને ખતમ કરી નાખે.’ 
અન્ધશ્રદ્ધાના લવરોધમાં રૅશનાલલઝમ પ રં થઈ 

જત ં નથી. અન્ધશ્રદ્ધાના પદાૂફાશમાં રૅશનાલલઝમ 
અટકી જત ં નથી. રૅશનાલલઝમનો ધયેય શ ં છ?ે 
અન્ધશ્રદ્ધાન ં પાલનપોષણ કરનારા ધાલમૂકગ્રન્થો, 
રિીચ સ્તતા, પ વૂગ્રહો, વહેમો વગેરેન ં લનદાન 
કરવાનો છ;ે વૈજ્ઞાલનક માનસ કેળવવનો છ;ે જ્ઞાલત, 
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જાલત, ધમનૂા ભેદભાવ દ ર કરવાનો છ;ે 
સમાનતા, સ્વતન્ત્રતા, બંધ ત્વની સ્થાપના 
કરવાનો છ.ે રૅશનાલલઝમનો ધયેય ધરતી ઉપર 
સ્વગૂ ઉતારવાનો છ;ે વૈચારરક સજ્જતા 

કેળવવાનો છ.ે સારં પોષણ અને સારવારના 
કારણે આય ષ્યનો આંક આપણે ત્યાં વધયો છ ે
અને બાળ મરણન ં પ્રમાણ પણ ઘટ્ ં છ.ે આમાં 
આય ષ્યની જીવાદોરી કે નસીબ કે હજાર 
હાથાવાળાની વાત ક્યાં આવે છ?ે અત્યારે તો 
બાળકની જાલત પણ ગભૂમાં જ નક્કી થઈ શકે 

છ.ે ભૂત–પ્રેત, પ નજનૂ્મ વગેરે વાતોથી માણસ 

વહેમી બને છ.ે જો બધ ં જ ક દરતે લનમાૂણ કરેલ ં 
હોય અને માણસ માત્ર પામર જીવ હોય તો પછી 
કોઈ પણ બાબત માટ ેતેણે કંઈ પ રષાથૂ કરવાની 
જરર જ રહેતી નથી. વહેમી અને પ્રારબ્ધવાદી 
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સમાજ આળસ ં બની જાય છ ેઅને આવો સમાજ 
પછાત રહે છ.ે  

આ અંગે એક સરસ વાતાૂ છ.ે કોઈ રાજાએ 
પોતાના ગામના લવિાનોની પરીક્ષા લેવાન ં નક્કી 
કય ું. દરેક લવિાનને બોલાવી ગલણતનો એક 
કોયડો આપ્યો અને દરેકને અલગ અલગ રમમાં 
રાત્રે રાખવામાં આવ્યા અને જણાવવામાં આવ્ય ં 
કે જમેને કોયડાનો ઉકેલ મળશે તે લવિાનનો 
દરવાજો આપોઆપ ખ લી જશે. જમેને ઉકેલ 
નહીં મળે તેમનો દરવાજો ખ લશે નહીં. સવારે 7 
વાગ્યે રાજાના માણસો દરવાજો ખોલીને બધાને 
મ ક્ત કરશે. બધા લવિાનોએ કોયડો ઉકેલવા 
મહેનત ઘણી કરી; પરન્ત  કોઈનેય ઉકેલ મળ્યો 
નહીં. આથી બધા સવારના 7 વાગ્યે દરવાજો 
ખ લશે ત્યારે નીકળીશ ં તેમ માની સૂઈ ગયા; 
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પરન્ત  સવારે 6 કલાકે દરવાજો ખ લ્યો અને એક 
લવિાન તેમાંથી બહાર આવ્યા. તેમને રાજા પાસ ે
લઈ જવામાં આવ્યા અને કોયડાનો ઉકેલ રજૂ 
કરવા જણાવ્ય ં. પેલા લવિાને જણાવ્ય ં કે પોતાને 
ઉકેલ મળ્યો નથી; પરન્ત  ઉકેલ મળે તો દરવાજો 
આપોઆપ ખૂલે તે ચમત્કારમાં તેઓ માનતા ન 
હતા. પ રષાથૂ કરવાથી ફળ મળે તેમ તેઓ 
માનતા હોવાથી તેમણે દરવાજો ખોલ્યો. 
હકીકતમાં બધા દરવાજાઓ ખ લ્લા જ હતા. 
કોઈએ એમ લવચાય ું નહીં કે ઉકેલ મળે તો પણ 
દરવાજો ખ લવા સાથે તેને કોઈ સમ્બન્ધ નથી.  

આવો જ એક જોરદાર વહેમ અવકાશી 
ગ્રહોની માનવજીવન પર થતી અસર અંગેનો છ.ે 
રૅશનાલલઝમને એ સમજાત ં નથી કે કરોડો માઈલ 
દૂર આવેલો ગ્રહ કોઈ વ્યશ્વક્તને સીધી રીતે કેવી 
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રીતે લાભ કે ન કસાન પહોંચાડી શકે. ઘડીભર 
દલીલ ખાતર માની લઈએ કે ગ્રહોની અસર 
પૃથ્વી પરના પ્રાણીઓ ઉપર પડ ે છ.ે જો કોઈ 
આવી અસર થતી હોય તો તે દરેક વ્યશ્વક્ત પર 
સરખી અસર થવી જોઈએ. જમે કે ઠડંી, ગરમી, 
વાવાઝોડ ,ં વરસાદ વગેરે. પરન્ત  કોઈ એક જ 
ગ્રહ અમ ક વ્યશ્વક્તને વીણી વીણીને દ ુઃખ આપે 
તો કોઈને સ ખ આપે, આવ ં કેવી રીતે બની શકે 
તે સમજી શકાત ં નથી. ગ્રહો કોઈ ચેતના ધરાવતા 
નથી. પૃથ્વીની માફક તે જડ અને લનજીૂવ છ.ે 
રૅશનાલલઝમ એ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છ ે કે 
વ્યશ્વક્તના સ ખદ ુઃખ ગ્રહોના કારણે નક્કી થતા 
નથી; પરન્ત  પોતાના કમો, સમાજ, ધમૂ તથા 
રાજ્ય વ્યવસ્થા િારા નક્કી થાય છ.ે પહેલા 
બાળલવધવાઓ જીવનભર વૈધવ્ય પાળતી અને 

http://govindmaru.com/


ચાલો સમજીએ રૅશનાલલઝમ                http://govindmaru.com/               157 

 

દ ુઃખી અવસ્થામાં જીવન ગ જારતી. અગાઉના 
જાણકાર માણસો કહે છ ે કે પહેલાં ક ંડળીમાં 
બાળલવધવા યોગ લખાત ં હત ં. હવે ક ંડળીમાં 
આવ ં કાંઈ જોવા મળત ં નથી. હવે લવધવાલવવાહ 
થવાથી તેમના જીવનમાં પલટો આવ્યો છ.ે ગ્રહો 
બળવાન હોવાને કારણે અંગ્રેજોએ દોિસો વષૂ 
સ ધી આપણા પર રાજ્ય કય ું અને ગ્રહો નબળા 
હોવાને કારણે આપણે ગ લામ બન્યા તેમ માનવ ં 
યોગ્ય ગણાય કે ચાણક્ય બ લદ્ધને કારણે અંગ્રેજો 
આપણા પર રાજ્ય કરી શક્યા અને આપણે 
અંદરોઅંદર ય દ્ધો લડવામાંથી નવરા પડ્યા નરહ 
એટલે અંગ્રેજોએ આપણા પર રાજ્ય કય ું તેમ 
માનવ ં વધારે સાચ ં છ?ે સ્વામી શ્રી સશ્વચ્ચદાનંદ 
લખે છ ે કે, ‘આ ચોઘરડયા, ક ંડળીઓ, શ કનો 
વગેરેની ભ્રમણામાંથી છૂટો. જ ે રદવસ અન કૂળ 
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હોય તે રદવસે લગ્નારદ કરો. સમજી લવચારીને 
સમ્બન્ધો બાંધો. કોઈ ક ંડળી વગેરેના િારા 
બ લદ્ધને ગીરો ન મૂકો. જાતે લનણૂય કરો. ભલે 
ભૂલો થાય, ભૂલો મોટો ગ ર છ.ે ફરીફરીને જીવન 
સ ધારતા રહો!’ રૅશનાલલઝમ અન્ધશ્રદ્ધા સામેની 
લડત િારા એ સંદેશ પહોંચાડવા મથે છ ેકે કોઈ 

પણ શ કન–અપશ કન કે અન્ધશ્રદ્ધા વહેમ રાખીને 
જીવન બંલધયાર બનાવશો નરહ. ગ્રહોના 
પૂવૂગ્રહોની અસરથી મ ક્ત થઈને સ્વતન્ત્ર રીતે 
યોગ્ય સમયે, યોગ્ય લનણૂય લેવાની કળા ગ્રહણ 
કરવાની જરર છ.ે આમ અન્ધશ્રદ્ધા સામેની 
લડત રૅશનાલલઝમની નાની શી પ્રવૃત્તી છ.ે તેની 
પ્રવૃલત્તઓના કેન્દ્રમાં મન ષ્ય અને મન ષ્યની પ્રગલત 
તેમ જ કલ્યાણ છ.ે’ મન ષ્ય તમામ વહેમોના 
ચક્કરમાંથી મ ક્ત થાય અને તેની માનલસક 
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પછાતતા દૂર થાય તો જ તેની પ્રગલત થાય એમ 
રૅશનાલલઝમ સ્પષ્ટ્પણે માને છ.ે 
 

● 
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3.3 

રૅશનાલલઝમ અને પૂવૂગ્રહો 
અન ક્રમલણકા 

રૅશનાલલઝમનો અથૂ આપણે જાણીએ છીએ. 
પૂવૂગ્રહ એટલે અગાઉથી બાંધેલો કોઈ મત 
અથવા અલભપ્રાય. આવો મત કે અલભપ્રાય ખોટો 
હોઈ શકે છ.ે મત કે અલભપ્રાય અગાઉથી નક્કી 
કરેલ હોવા છતાં તે સાચો પણ હોઈ શકે; પરન્ત  
તે અકસ્માત જ હોઈ શકે. તેન ં કારણ એ છ ે કે 
કોઈ પણ બાબત કે વ્યશ્વક્ત માટ ેઅગાઉથી મત 
કે અલભપ્રાય બાંધવો તે રૅશનાલલઝમને 
અસ્વીકાયૂ છ.ે એટલે કે પૂરતી ચકાસણી લવના 
કોઈ પણ મત અગાઉથી બાંધવા જોઈએ નરહ. 
એક વખત અમારા લવસ્તારમાં કોઈએ મકાન 
ખરીદ કય ું અને થોડા રદવસો પછી તે ભાઇ 
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મકાનમાં રહેવા આવ્યા. અમારી બાજ માં રહેતા 
એક પડોશી મારે ત્યાં આવીને નવા રહેવા 
આવેલ પડોશીની ટીકા કરવા લાગ્યા. 

‘... ભાઈ ને બહ  અલભમાન છ.ે’ 
‘કેમ, કેવી રીતે?’ અમે પૂછ્ ં. 
‘હ ં  રોજ સાંજ ે ઑલફસેથી પાછો આવ ં છ  ં

ત્યારે તેઓ મને રસ્તામાં લગભગ રોજ સામા 
મળે છ.ે નવા આવેલા પડોશી સાથે સમ્બન્ધ 
બાંધવાના ઇરાદે હ ં  તેમની સામે હાથ ઊંચો કરં 
છ ;ં પણ તેઓ ધયાન આપ્યા વગર જ નીકળી 
જાય છ,ે’  

આ વાતને થોડો સમય વીત્યો હશે. ત્યાં નવા 
આવેલા પડોશી જ અમારે ત્યાં આવ્યાં. 
વાતવાતમાં તેમણે કહ્ ં કે પોતાને આંખે મોલતયો 
આવતો હોવાથી સંધયા ટાણે ખૂબ ઝાંખ  દેખાય 
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છ.ે હવે આપણે જ લવચારીએ કે તેઓ પેલા 
પડોશીના ‘જય જય’નો કેવી રીતે પ્રલતભાવ 
આપે? અમારે પણ એક આવો પ્રસંગ બનેલો. 
મ મ્બઈ જસલોક હૉશ્વસ્પટલમાં મારા નાના ભાઈને 
દાખલ કયાૂ હોવાના સમાચાર આવતાં અમે ને 
અમારા પત્ની મ મ્બઈ ગયા. મારી બન્ને બેબીઓ 
ઘણી નાની ઉમ્મરની. મ મ્બઈ પહોંચ્યા પછી 
રોકાવાનો પ્રશ્ન ઉપશ્વસ્થત થયો. અમારા 
આદરણીય ગ ર રલસકલાલ દંગીના લમત્ર 
શાંતાકૂ્રઝમાં રહે. તેમને યાદ કરીને અમે ફોન 
જોડ્યો. તેમણે ઉમળકાથી તેમને ત્યાં રોકાવાન ં 
આમન્ત્રણ આપ્ય ં. અમે એકબીજાને આ અગાઉ 
ક્યારેય પ્રત્યક્ષ મળ્યા ન હતા. અમે શાતંાકૂ્રઝ 
(ઈસ્ટ)ની બહાર રટરકટ બારી પાસે 7–45 કલાકે 
મળવાન ં નક્કી કય ું. અમે મારી પત્ની રશ્વશ્મબહેન 
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સાથે અને નલવનભાઈ તેમના પત્ની 
ધનગૌરીબહેન સાથે સમયસર પહોંચી ગયેલા. 
અમારાં મનમાં તેમના માટ ેકોઈ લચત્ર હત ં નહીં. 
જ્યારે તેમણે અમારા માટ ેએવો મત બાંધેલો કે 

અશ્વિન કારીઆ કૉલેજના આચાયૂ હોવાથી સૂટ–
ટાઈમાં સજ્જ હશે અને મજૂર પાસે, સામાન 
પકડાવી રાહ જોતા હશે. તેમની ધારણા લબલક લ 
ખોટી પડી હતી. અમે નજીક ઊભેલા હોવા છતાં, 
તેમની આ ધારણાનાં કારણે અમારે પરરચય થતાં 
થોડીવાર લાગી. 

અમારા લમત્ર ભૂલષત જોશીપ રાએ એક સરસ 
પ્રસંગ ટાંક્યો છ.ે તેમના જ શબ્દોમાં “કીબા 

અથાૂત્ કાકીબા–ય વાનીમાં લવધવા થયેલા. 

કાકીબાને માત્ર એક દીકરો હતો. અમદાવાદના 
કેન્દ્રમાંના લવસ્તારમાં સસરાની મોટી હવેલીમાં 
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ભોયતલળયે મા–રદકરો એકલા રહે. ઘરમાં બહ  
રોકડ હતી નહીં. દીકરો મોટો થયો. ગૃહઉદ્યોગ 
ચાલ  કરવા જગ્યા જોઈતી હતી. કીબાએ 
હવેલીના ઉપરના માળે કામ ચાલ  કરવા 
સૂચવ્ય .ં” 

દીકરો કહે : ‘કીબા, તમારી વાત સાચી 
પણ ઘણા વખતથી સાભંળતો આવ્યો છ  ં કે 
ઉપરના માળે મારા બાપ જીન  ંભૂત થાય છ.ે’ 

કીબા કશ  ં બોલ્યા નહીં. બપોરે દીકરો 
બહાર ગયો ત્યારે કીબાએ પોતાનો ખાટલો 
ઉપરના માળે ચડાવડાવ્યો. સંલધવાગ્રસ્ત પગે 
ડગ મગ  કરતા ઉપરના માળે જઈને સૂતા. સાંજ ે
દીકરો આવ્યો. કીબાને ઠપકાભયાૂ સ્વરે પૂછ્ ,ં 
‘કીબા, આ શી છોકરમત છ?ે’ 
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‘છોકરમત તો તારી છ.ે તારા બાપન ં ભૂત 

થાય તો પણ તને નડવા આવે? આ ભૂત–બૂત તો 
મનના વહેમ છ.ે તારા લપતરાઇઓએ ફેલાવેલી 
વાતમાં આવ નહીં. લોકલાજ ે હ ં  લવધવા જ વાન 
હતી ત્યારે મેડીએ સૂવા જઈ શકતી ન હતી. 
મોટા થયા પછી સંલધવાના માયાૂ જવાત ં નથી 
એનો ફાયદો ઉઠાવવાની વાત છ.ે તને બીક 
લાગતી હતી અને જગ્યા જોઈતી હતી, આથી હ ં  
જ ઉપર આવતી રહી.’ 

ઉપરના ત્રણેય રકસ્સાઓમાં અલભપ્રાય ખોટા 
હતા; કારણ કે કોઈ પણ ચકાસણી વગર 
અલભપ્રાય બાંધવામાં આવ્યા હતા. અલભપ્રાય 
બાંધતી વખતે આપણી પાસે પૂરતી મારહતી 
હોવી જોઈએ, તેની ચકાસણી થવી જોઈએ, અને 
ત્યારબાદ જ અલભપ્રાય જાહેર કરવો જોઈએ. 
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દા.ત.; કોઈ એવો અલભપ્રાય જાહેર કરે કે 
‘વકીલોને કાયદાનો કક્કોયે આવડતો નથી.’ 
અલભપ્રાય જાહેર કરનાર પાસે જો મોતીલાલ 
વીણ, વીઠ્ઠલભાઈ પટલે, સી. કે. દફતરી, નાની 
પાલખીવાલા, સોલી સોરાબજી જવેા વકીલોના 
ઉદાહરણો સામે હોય, તો તે આવો અલભપ્રાય 
ક્યારેય જાહેર કરશે નરહ. રૅશનાલલસ્ટ ક્યારેય 
આધાર વગરનો અલભપ્રાય જાહેર કરશે નરહ; 
કારણ કે રૅશનાલલસ્ટને જાલત, જ્ઞાલત, લલંગભેદ, 
રંગભેદના બંધનો નડતા હોતા નથી. પૂવૂગ્રહમ ક્ત 
માનસ કેળવવા માટ ે તટસ્થનો ગ ણ કેળવવો 
જોઈએ. તટસ્થતાનો ગ ણ ત્યારે જ કેળવાય કે 
જ્યારે આપણે અભ્યાસ અને લનરીક્ષણ કયાૂ બાદ 
મત બાંધયો હોય. રૅશનાલલસ્ટ વ્યશ્વક્ત ક્યારેય 
ઉતાવલળયો લનણૂય બાંધશે નરહ. દરેક બાબતનાં 

http://govindmaru.com/


ચાલો સમજીએ રૅશનાલલઝમ                http://govindmaru.com/               167 

 

ગ ણાવગ ણની ચકાસણી રૅશનાલલસ્ટ કરશે. 
દા.ત., કોઈ વ્યશ્વક્ત એવો અલભપ્રાય જણાવે કે 
‘વેપારીઓ પ્રજાને હમ્મેશા ંછતેરે છ.ે આનો અથૂ 
એ થયો કે વેપારી વગૂના અમ ક સામાન્ય ગ ણ કે 
અવગ ણ બાબત તટસ્થ ભાવે લવચાર કરવાના 
બદલે એક ચોક્કસ ગ્રંલથ હોવાનાં કારણે આ 
અલભપ્રાય જણાવવામાં આવે છ.ે 

આપણે એ જાણવ ં જોઈએ કે જૂથગત કે 
સમૂહગત લક્ષણો તથા ગ ણાવગ ણ સંભવી શકે 
છ.ે રમણ પાઠકના શબ્દોમાં કહીએ તો ‘એન ં 
વજનદાર કારણ એ છ ે કે સમ્બશ્વન્ધત જૂથને 
અમૂક જૂથગત તાલીમ કે સંસ્કાર બાળપણથી 
મળતા હોય છ;ે માંસાહારી ક ટ બંમાં સમાજમાં 
જન્મેલ ં બાળક લનુઃસંકોચ માંસ ખાઈ શકે છ,ે 

એને સૂગ કે કરણા–દયાનો લેશમાત્ર લવચારસ દ્ધાં 
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આવતો નથી. એથી ઉલટ ,ં શાકાહારી ક ટ બં કે 
સમાજમાં ઉછરેલ ં બાળક માંસ શબ્દ માત્રથી 
સૂગ કે અરલચ અન ભવે છ;ે તે એવો ખોરાક 
ખાઈ જ શકત ં નથી અને પછી તેના 
અન સંધાનમાં કરણા કે દયાની વાતો કરે છ.ે 
વાસ્તવમાં આ બને્ન લાક્ષલણકતાઓ જ છ ેઅને 
એ વારસાગત છ;ે એમાં ગ ણાવગ ણનો પ્રશ્ન જ 
ઉદ્ભવતો નથી. અલબત્ત, તે માટ ે સમ્પૂણૂ 
તટસ્થતા જોઈએ. એ પણ પૂરેપૂરં શક્ય છ ે કે 
માંસાહારી વ્યશ્વક્ત ખૂબ દયાળ ં હોય અને શાકા–
હારીમાં એથી ઉલટી જ પકૃલત જોવા મળે, બલકે 
આ બને્ન હકીકતો સાક્ષાત્ જોવા મળે જ છ.ે’ 

કોઈ પણ સમસ્યાના ઉકેલ માટ ે આપણે 
પ્રયત્ન કરવા જોઈએ છીએ, તે માટ ે આપણે 
ધમૂગ્રંથો, ધમૂગ રઓ કે અન્યની સલાહ 
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સ્વીકારતા હોઈએ છીએ. ધમૂગ્રંથમાં જ ેઆજ્ઞા કે 
બોધ હોય, તેના લવશે લવચાર કયાૂ વગર, 
આપણને સમસ્યાના ઉકેલ તરીકે સ્વીકારી 
લઈએ છીએ. કેટલીકવાર, સ્થાલપત પરમ્પરાઓ 
કે રરિને અન સરીને આપણે ચાલીએ છીએ. 
આપણી લવવેકબ લદ્ધથી લવચાર કયાૂ લવના 
ધમગૂ્રંથોનાં આદેશનો સ્વીકાર કરવો કે પરમ્પરા 
કે રરિ અન સાર તેનાં કથનોનો સ્વીકાર કરવો તે 
સમસ્યાનાં ઉકેલની સાચી રીત નથી. આ એક 
પ્રકારન ં માનલસક બંલધયારપણં અથવા પૂવૂગ્રહ 
કહેવાય. જ ેજમાનામાં લોકો પાસે પૂરતી મારહતી 
ન હતી ત્યારે દ લનયાની ઘટના લવશે, પ્રકૃલતના 
બનાવો લવશે જાતજાતની કલ્પનાઓ કરી છ,ે 
અને કલ્પનાઓ તે સમયે સાચી માનવામાં આવે 
તો તે સ્વાભાલવક છ.ે જમે કે રહન્દ  ધાલમૂક 
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ગ્રંથોમાં એવી માન્યતા છ ેકે ‘પૃથ્વી શેષ નાગની 
ફેણ પર ટકેલી છ.ે’ બાઇબલમાં એમ કહેવાય ં છ ે
કે ‘પૃથ્વી એટલાસ રાક્ષસના ખભા પર રહેલી છ ે
અને રાક્ષસ ખભો હલાવે ત્યારે ધરતીકંપ થાય 
છ.ે’ પહેલા એમ મનાત ં કે બ્રહ્માંડમાં પૃથ્વી 
કેન્દ્રસ્થાને છ ેઅને સૂયૂ તેની આસપાસ ફરે છ.ે 
જમે જમે જ્ઞાન અને મારહતી વધતાં ગયાં, તેમ 
તેમ માન્યતાઓમાં ફેરફાર થવો જોઈએ. તેમ ન 
થાય તો તે વૈચારરક જડતા છ;ે પરન્ત  ચ સ્ત 
ધાલમૂક નેતાઓએ એવો આગ્રહ રાખ્યો છ ેકે ધમૂ 
પ સ્તકમાં એકવાર જ ેલખ્ય ં તેમાં મીનમેખ થાય 
જ નહીં અને દ લનયામાં વાસ્તલવકતા ભલે જ દી 
હોય છતાં તે ખોટ  ંઅને ધમૂપ સ્તકમાં લખેલ ં તે 
સાચ .ં આ વલણ જડ અને પૂવૂગ્રહય ક્ત છ.ે એવી 
ઘણી માન્યતાઓ છ ે કે વાસ્તલવક દૃશ્વષ્ટ્એ આજ ે
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અસત્ય છ;ે છતાં ધમૂની અસર નીચે તેનો લવરોધ 
કરતા લોકો અચકાય છ.ે દા.ત.; ‘વ્યશ્વક્ત મૃત્ય  
પામે પછી તેનો પ નજનૂ્મ થાય છ.ે’ શાસ્ત્રમાં 
કહેવાય ં છ ે કે ‘સ્ત્રી પ રષ કરતાં શારરરીક અને 
માનલસક દૃશ્વષ્ટ્એ ઉતરતી કક્ષાની છ.ે તેથી સ્ત્રીન ે
પ રષના જટેલો દરજ્જો અને અલધકાર મળી શકે 
નહીં. મૃત્ય  પછી આત્મા ભૂત કે પ્રેત રપે 
અશ્વસ્તત્વમાં રહે છ.ે વ્યશ્વક્તને આવત ં ગાંડપણ તે 
તેનામાં કોઈનો વળગાડ છ.ે’ આવી કોઈ પણ 
માન્યતા આપણને ચકાસણી વગર સ્વીકારવી 
જોઈએ નહીં. જો કોઈ માન્યતા આપણે ચકાસણી 
વગર સ્વીકારીએ તો આપણો પૂવૂગ્રહ છ.ે આવી 
કોઈ પણ બાબત અંગે આપણે પ્રશ્ન પૂછવો 
જોઈએ કે આ સાચ ં છ?ે એની લવગતો શ ં છ?ે 
આ આમ કેમ છ?ે બીજા પ્રકારન ં કેમ નથી? 
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પ્રશ્નો પૂછીને મારહતી અને પ રાવો મેળવવો 
જોઈએ. સાદી ભાષામા ં કહીએ તો બનાવન  ં
લનરીક્ષણ કરવ ં જોઈએ. લનરીક્ષણ કરીન ે
બનાવને સમ્બશ્વન્ધત જ ે કોઈ બાબતો હોય ત ે
લવશ ે તમામ લવગતો મેળવવી જોઈએ. લનરીક્ષણ 
અધૂરં ન રહે એટલે કે તપાસવાની કોઈ બાબત 
બાકી ન રહેવી જોઈએ. લનરીલક્ષણ એક પક્ષી કે 
એકાંકી ન રહેવ ં જોઈએ. વ્યશ્વક્તએ પોતાના 
વલણને અન કૂળ કે પ્રલતકૂળ, ગમતી કે નહીં 
ગમતી તમામ લવગતો મેળવવી જોઈએ. સાચ ં 
લનરીક્ષણ પૂવૂગ્રહો, અંગત માન્યતાઓ અને 
ગમા–અણગમાથી પર હોય છ.ે કોઈ પણ 
સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવો હોય અથવા કોઈ 
બાબતને સાચી રીતે સમજવી હોય, તો વકીલ 
પોતાના કેસને અન કૂળ હોય તેવા જ પ રાવા 
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મેળવે છ.ે જ્યારે ન્યાયાધીશ બને્ન બાજ ના 
પ રાવાઓ તપાસે છ.ે આ રૅશનલ અલભગમ છ.ે  
 રૅશનાલલસ્ટ પૂવૂગ્રહથી પોતાન ં માનસ બાંધી 
રાખશે નહીં. તેનામાં તાટસ્થ્યનો ગ ણ હોય છ.ે 
તેનો મત અભ્યાસ અને લનરીક્ષણથી સમલથૂત 
થયેલો હોય છ.ે તેથી તેનો અલભપ્રાય મોટાભાગે 
સાચો હોવાનો સંભવ છ.ે અલબત્ત, રૅશનાલલસ્ટ 
વ્યશ્વક્ત ખ લ્લ ં મન ધરાવે છ ેઅને તેથી પોતાના 
મતથી લવરદ્ધનો મત સમજવાનો તે પ્રયાસ કરે 
છ.ે પોતાનો મત પાછળથી ખોટો જણાય તો તે 
કબૂલ કરવામાં તેને સંકોચ નથી. પ નજનૂ્મ, 
ચમત્કારો, ભૂતપ્રેત કે ઈિરમાં રૅશનાલલસ્ટ 
માનતો નથી, કારણ કે વૈજ્ઞાલનક ચકાસણી પછી 
પણ તેને કોઈ ઈિરના અશ્વસ્તત્વ અંગેનો સચોટ 
પ રાવો કે પ્રમાણ મળે, તો તે સ્વીકારવા 

http://govindmaru.com/


ચાલો સમજીએ રૅશનાલલઝમ                http://govindmaru.com/               174 

 

રૅશનાલલસ્ટ વ્યશ્વક્ત તૈયાર હોય છ.ે રમણ 
પાઠકના શબ્દોમાં કહીએ તો ‘ટૂકંમાં રૅશના–
લલસ્ટમાં પૂવૂગ્રહ સંભવે જ નહીં; એ બે પરસ્પર 
લવરોધી ગ ણ લક્ષણો છ.ે બીજ  ં એ કે, ઉછરે, 
વારસો, સંસ્કાર, તાલીમ તથા સમૂહગત 
આબોહવાને પરરણામે, ચોક્કસ, સમૂહમાં ચોક્કસ 
ગ ણ લક્ષણ વધ  પ્રમાણમાં પ્રગટ ેતથા લવકસે એ 
સાવ સ્વાભાલવક પ્રલક્રયા છ,ે એમ પણ 
રૅશનાલલસ્ટ સ્વીકારે. આપણે જો રૅશનાલલસ્ટ થવ ં 
હોય તો, પૂરા તટસ્થ થવ ં ઘટ ેઅને લનજના તથા 
અન્યના ગ ણદોષને લવવેકપૂવૂક પારખતાં તથા 
સ્વીકારતાં શીખી લેવ ં જોઈએ. રૅશનાલલઝમ એ 
ઉચ્ચત્તમ લવચારાવસ્થા છ.ે અન્ધશ્રદ્ધા સાથે બધા 
જ પ્રકારના પૂવૂગ્રહો ત્યજવા પડ.ે દા.ત.; લોકોમાં 
સ્ત્રી અંગે એક ભ્રામક માન્યતા પ્રવતે છ ેકે ‘ચાર 
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મળે ચોટલા, ભાંગે ઘરના ઓટલા’, ‘સ્ત્રી જ 
સ્ત્રીની દ શ્મન છ.ે’ ખરેખર લપતૃસત્તાક સમાજ 
રચનામાં પ રષો પોતાની નબળાઈઓ િાંકવા સ્ત્રી 
લવરોધી આવી કહેવતો ઘડી કાિ ે છ.ે બાકી 
વૈજ્ઞાલનક દૃષ્ટ્ીએ સ્ત્રી–પ રષોના અંગ–ઉપાંગોમાં 
તફાવત લસવાય, તેમની વચ્ચેની બ લદ્ધમત્તા એક 
સમાન જ છ.ે ‘સ્ત્રીની બ લદ્ધ પગની પાનીએ’ 
કહેવત પણ પ રષપ્રધાન સમાજ ેજ ઘડી કાિી છ.ે 
આ કહેવતો અસત્ય અને અલનષ્ટ્ પણ છ.ે સ્ત્રી 
અંગેની આવી અધકચરી માન્યતાઓ, શ કન–
અપશ કન બાબતના વહેમો, ક ંડલી અને ગ્રહોની 
અસર અંગેની ભ્રામક માન્યતાઓથી માનવ 
માનસ સમ્પૂણૂપણે મ ક્ત થાય અને જ્ઞાન 
આધારીત સમાજની રચના થાય તે 
રૅશનાલલઝમનો ઉદ્દશે છ.ે 
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  3.4 

રૅશનાલલઝમ અને લાગણીઓ તેમ જ વૃલત્તઓ 
અન ક્રમલણકા 

આપણે જોય ં કે રૅશનાલલઝમ એ માત્ર 
અન્ધશ્રદ્ધા સામેની લડત નથી. જીવનને પ્રગલત 
તરફ દોરી જતો અલભગમ છ.ે રૅશનાલલઝમ 
સામે એક આક્ષેપ એવો કરવામાં આવે છ ે કે 
રૅશનાલલસ્ટ લાગણીહીન હોય છ,ે કારણ કે 
રૅશનાલલસ્ટ વ્યશ્વક્ત રૅશનલ અલભગમમાં માને છ ે
અને તેમાં લાગણીઓ નહીં; પરન્ત  લવવેકબ લદ્ધ 
અથવા તકૂને સવોચ્ચ પ્રાધાન્ય હોય છ.ે કોઈ પણ 
સમસ્યાને સમજવા કે તેનો ઉકેલ લાવવા માટ ે
વૈજ્ઞાલનક અલભગમનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છ.ે 
આ અલભગમમાં લાગણીઓન ં ક્યાંય સ્થાન હોત ં 
નથી. લાખો લોકો ગણપલતની મૂલતૂને દૂધ 
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પીવડાવવા માટ ે દોડ,ે ત્યારે રૅશનાલલસ્ટ તેની 
પાછળના કારણોની તપાસ કરે, અને તેમની 
લાગણીની લચંતા કયાૂ વગર તપાસન ં પરરણામ 
જાહેર કરે છ.ે તેનો અથૂ એમ નથી કે 
રૅશનાલલસ્ટ વ્યશ્વક્ત લાગણી ધરાવતી નથી. 
લાગણી હકારાત્મક હોઈ શકે છ.ે સંવેદનશીલતા, 
કરણા, માયા, સહાન ભૂલત વગેરે હકારાત્મક 
લાગણીઓ છ.ે જ્યારે ઘૃણા, ક્રોધ, લચંતા વગેરે 
નકારાત્મક લાગણીઓ છ.ે રૅશનાલલઝમ 
આપણને વાસ્તલવકતાનો સ્વીકાર કરવાન ં શીખવે 
છ.ે તેમ જ લચંતા, ભય કે લાગણીઓનાં 
પંજામાંથી છૂટવાન ં શીખવે છ.ે રૅશનાલલઝમ 
આપણી ઇચ્છાને વાસ્તલવકતા સાથે સાંકળીને 
આપણને આપણી તાકાત બહારની ઇચ્છાઓ 
કરતાં રોકે છ.ે આપણી ઇચ્છા પૂરી થતા ં
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હકારાત્મક લાગણીનો જન્મ થાય છ.ે જો ઇચ્છા 
પૂરી ન થાય તો પણ વાસ્તલવકતાનો આપણે 
સ્વીકાર કરેલો હોવાથી, નકારાત્મક લાગણી પેદા 
થતી નથી. કોઈવાર નાના બાળકની ગેરવ્યાજબી 
માગણીનો આપણે સ્વીકાર કરવો પડ ેછ.ે આપણે 
જો એમ સ્વીકાર કરી લઈએ કે આ બાળક 
હઠીલ ં છ,ે તો તેનાથી આપણને બાળક તરફ 
નકારાત્મક લાગણીઓ પેદા થતી નથી. 

રૅશનાલલસ્ટ લાગણીહીન હોવાનો આક્ષેપ 
લબલક લ ખોટો છ.ે રૅશનાલલઝમ બીજી વ્યશ્વક્તની 
લાગણીનો બરોબર ખ્યાલ રાખે છ.ે રૅશનાલલસ્ટ 

વ્યશ્વક્ત પોતે દેવ–દશૂન જતી નથી; પરન્ત  

પોતાના માતા–લપતાને દેવ–દશૂને લઈ જાય છ.ે 
એમ કહેવાય છ ેકે ખ્યાતનામ રૅશનાલલસ્ટ રમણ 
પાઠકે, પોતાની પત્ની સરોજબહેનનાં અવસાન 
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પછી, અન્ય વ્યશ્વક્તઓની લાગણીન ં માન રાખવા 
માટ,ે કોઈ ધાલમૂકલવલધમાં ભાગ લીધો હતો.     
ડૉ. કોવ રે કોઈક પ સ્તકમાં એક દાખલો સરસ 
ટાંક્યો છ.ે ડૉ. કોવ રને એક વખત કોલંબોથી 
કલકત્તા આવવાન ં બન્ય ં. તેમની પડોશમાં રહેતા 
લસત્તેર વષૂના એક માજીએ તેમને કલકત્તામાં 
વહેતી ગંગા નદીમાંથી એક શીશી પાણી લઈ 
આવવા કહ્ ં હત ં, જનેો ડૉ. કોવ રે રાજીખ શીથી 
સ્વીકાર કયો હતો. ડૉ. કોવ ર કલકત્તામાં ગંગા 
નદીમાંથી એક શીશી પાણી ભરવા ગયા તો 
તેમના હાથમાં એક હાડક ં આવ્ય ં. આવ ં ગંદ  
પાણી લઈ જવાન ં ડૉ. કોવ રેને યોગ્ય લાગ્ય ં નહીં. 
પરન્ત  જો પાણી ન લઈ જવાય તો માજીન ં હૃદય 
દૂભાશે, એ ખ્યાલે તેઓ શીશીમાં સાદ ં પાણી 
ભરીને લઈ ગયા અને માજીન ં મન રાજી રાખ્ય ં. 
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તેમને મન ગંગાના પાણીન ં કોઈ મહત્ત્વ હત ં નહીં. 
માજીન ં મન રાખવાનો સવાલ હતો. હકીકતમાં 
રૅશનાલલસ્ટ વ્યશ્વક્ત માનવનાં ગૌરવને હાલન 
પહોંચાડતા લવચારોના અસ્વીકાર માટ ે લડત 
ચલાવે છ.ે તેન ં કારણ એ છ ે કે આવા જડ, 
પરમ્પરાગત તથા રરિગત લવચારોથી માનવ–
જાતને થઈ રહેલ ન કસાન માનવજાતની પ્રગલત 
માટ ે અવરોધ છ,ે તેમ તે સમજ ે છ ે અને 
માનવજાતને આવા લવચારોથી દૂર રાખવા 
રૅશનાલલઝમ પ્રયત્ન કરે છ.ે માનવજાતની પ્રગલત 
અને કલ્યાણ થાય તેમ તે ઇચ્છ ેછ.ે રૅશનાલલઝમ 
કોઈ એક વ્યશ્વક્ત, વગૂ, જૂથ કે રાષ્ટ્ર માટ ે નહીં; 
પરન્ત  સમગ્ર માનવજાત માટ ેસંવેદનશીલ છ.ે અને 
તેથી માનવજાતને પીડતા તમામ પ્રશ્નો પરત્વે તે 
પોતાન ં લચંતન અને અલભગમ ધરાવ ેછ.ે  
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ધમૂગ્રંથો આપણને એમ શીખવે કે નીલત–મૂલ્ય 
અને ઉચ્ચતમ નૈલતક ભાવનાઓ આપણે કેળવવી 
જોઈએ. ધમૂગ રઓ આપણને કહે છ ે કે ઈિરન ં 
મનન કરવાથી આ સદ્ગ ણો કેળવાય છ.ે જ્યારે 

રૅશનાલલઝમ માને છ ે કે નીલત–મૂલ્ય અને 

ઉચ્ચતમ નૈલતક ભાવના કેળવવા માટ ે ભશ્વક્ત 
કરવાની જરર નથી. કોઈ વ્યશ્વક્ત આશ્વસ્તક બન્યા 
વગર નમ્ર હોઈ શકે છ ેકે પ્રમાલણક બની શકે છ.ે 

માણસની કેટલીક વૃલત્તઓ સદ્ગણો તરીકે 
ઓળખાય છ.ે જમે કે કરણા, દયા, સહાન ભૂલત 
વગેરે. જ્યારે કેટલીક વૃલત્તઓ દ ગ ૂણો તરીકે 
ઓળખાય છ.ે જમે કે ક્રોધ, કૂ્રરતા, પરપીડનવૃલત્ત 
વગેરે. માનવીન ં માનલસક જગત સ લવકલસત છ.ે 
પ્રાણી અવસ્થામાં તેનામાં જ ે વૃલત્તઓ અલ્પ 
પ્રમાણમાં હતી તે ઉત્ક્રાંલતની સાથે સારી એવી 
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લવકાસ પામી છ.ે દા.ત.; દયા, માયા, કરણા, 
સહાન ભૂલતનો સારો એવો લવકાસ માનવ 
જગતમાં થયેલો જોઈ શકાય છ.ે કેમ કે 
વાવાઝોડ ,ં પૂર, દ ષ્કાળ વખતે િગલાબંધ મદદો 
લોકો તરફથી મળે છ.ે 1979ના વષૂમાં 
ગ જરાતના મોરબી શહેરમાં થયેલ ભયંકર પૂર 
હોનારત તથા થોડા વષો અગાઉ જામનગર અને 
કચ્છના કેટલાક લવસ્તારો, ખાસ કરીને કંડલામાં 
થયેલ વાવાઝોડાના તોફાન વખતે કરણાનાં પૂર 
ઉમટતાં આપણે જોયાં છ.ે જો ક્રોધ કે કૂ્રરતા જવેી 
વૃલત્તઓ ઇષ્ટ્ કે અલનષ્ટ્ છ ેતે માટ ેલવવેકબ લદ્ધ કે 
તકૂનો સહારો આપણે લેવો જોઈએ. જો આ 

વૃલત્તઓનો માત્ર પાપ–પ ણ્યનો આધાર માનવામાં 

આવે તો આપણે જોઈએ છીએ કે ધમૂ તે 
મ જબનો ઉપદેશ આપે છ.ે જમે કે ધમૂનો 
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ઉપદેશક શીખામણ આપે છ ે કે ક્રોધી વ્યશ્વક્ત 
નકૂમાં જાય છ,ે માટ ે ક્રોધ કરવો નહીં. જ્યારે 
રૅશનાલલઝમ દરેક વૃલત્તના ગ ણધમૂ સમ્પૂણૂ 
પ્રમાણી, તેન ં મૂલ્ય સ્વીકારે છ.ે જીવન ટકાવવા 
માટ ે આહાર, મૈથ ન અને ભય, આ ત્રણ 
વૃલત્તઓનો સ્વીકાર, આપણાં ધમૂશાસ્ત્રોમાં પણ 
કરવામાં આવ્યો છ.ે કારણ કે આ વૃલત્તઓ વગર 
માણસ જીવી શકતો જ નથી. માનવ સમાજમાં 
તેન ં વતૂન અલનયંલત્રત ચલાવી લઈ શકાય નહીં. 
સમાજના રક્ષણ માટ ેકેટલીક વૃલત્તઓન ં સંચાલન 
માણસે સભ્ય માનવ તરીકે કરવ ં રહ્ ં. કોઈ પણ 
વૃલત્તની બેમયાૂદ અલભવ્યશ્વક્તને ટકેો આપી 
શકાય નહીં; પરન્ત  કોઈ સાહલજક વૃલત્ત પર 
લનયન્ત્રણ રાખવાથી તે લવકૃલત સ્વરપે પ્રગટ થાય 
છ.ે કેટલીક વૃલત્તઓનો સ્વાભાલવકપણે સ્વીકાર 
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થાય છ.ે જો લવધવાલવવાહ થાય કે જ દા–જ દા 
ધમૂના ય વક–ય વતી ભાગી જઈને લગ્ન કરે, તો 

21મી સદીનો સમાજ આજ ે પણ તે સ્વીકારતો 
નથી. રૅશનાલલઝમ આવી બાબતને સહાન ભૂલતથી 
અને લવશાળ દૃશ્વષ્ટ્કોણથી સમજવાનો પ્રયત્ન 
કરશે. કારણ કે રૅશનાલલઝમને કોઈ જાત, નાત, 
લલંગ કે ધમૂની માન્યતા સાથે લનસ્બત નથી. 

કેટલીકવાર બીજાના રહતના ભોગે પોતાને 
લાભ લેવાની વૃલત્ત પણ હોય છ.ે તેમાં સ્વાથૂ 
દૃશ્વષ્ટ્થી બીજાન ં અરહત કરવા જતાં, પોતાન ં કેટલ ં 
અરહત થઈ શકે તેનો સ્વાથૂથી અન્ધ બનેલા 
માણસને લવચાર આવતો નથી. તે અંગે એક 
સ ંદર પ્રસંગ છ.ે જો કે આ કશ્વલ્પત પ્રસંગે છ;ે 
છતાં તેનો બોધ ગ્રહણ કરવા જવેો છ.ે એક 
યાત્રાળ  સંઘ જગંલમાંથી પસાર થઈ રહ્ો હતો. 
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તે સમયે વાવાઝોડ –ંવરસાદ થતાં, આ સંઘ ે

જગંલમાં એક ખંડરે મકાનમાં આશ્રય લીધો. ત્યાં 
આકાશવાણી થઈ કે ‘એક જણાના પાપે તમારા 
બધાન ં વીજળી પડવાથી મોત થશે.’ ‘સંઘમાં ક લ 
40 યાત્રીઓ હતા. બધા મંૂઝાયા કે એકના પાપે 
બધાનો ભોગ લેવાય, તેના બદલે કાંઈક તોડ 
કાિવો જોઈએ. તેમાં એક વૃદ્ધ, અન ભવી અને 
ડાહ્ો માણસ હતો. તેણે સૂચવ્ય ં કે દરેક માણસે 
સામેના ઝાડ હેઠળ થોડીવાર બેસવ ં. જો તે પાપી 
હશે તો વીજળી તેના પર પડશે અને આપણે 
બધા બચી જશ ં. તે પ્રમાણે એક એક વ્યશ્વક્ત 
વારાફરતી ઝાડ નીચે જવા લાગી. આ રીતે 39 
વયરકતઓ ઝાડ નીચે જઈ આવી. કોઈને કાંઈ 
થય ં નહીં. હવે પેલા અન ભવી વૃદ્ધ માણસ જ 
બાકી રહ્ા. હવે 39 વ્યશ્વક્તઓ તેમને ઝાડ નીચે 
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જવા આગ્રહ કરવા લાગ્યા. પેલી વદૃ્ધ વ્યશ્વક્તએ 
કરગરીને કહ્ ં કે પોતે ક્યારેય કોઈ પાપી કમ ૂ
કય ું નથી; પણ હવે 39 વ્યશ્વક્તઓ માને? તેમન ે
ખાત્રી થઈ ગઈ હતી કે આપણા સંઘમાં આ 
એક જ વ્યશ્વક્ત પાપી છ ેઅન ે તે જો આપણી 
સાથે હશે, તો આપણા સૌન ં મૃત્ય  લનશ્વિત છ.ે 
આથી બધાએ ભેગા મળીને પરાણ ે પેલા વૃદ્ધ 
માણસને ઝાડ નીચે મોકલ્યો. થોડીવાર પછી 
ખરેખર વીજળી પડી, પણ તે પેલા 39 માણસો 

પર. તે 39 માણસોને પેલા વૃદ્ધ માણસનાં 
કારણે પોતાન ં મોત દેખાત ં હત ં. જ્યારે તેમનાં 
કારણે જ બધા બચી શક્યા હોત! પેલા વૃદ્ધ 
માણસના ભોગે પોતે બચી જવાની વૃલત્ત, 39 
પૈકીના દરેક માણસમાં હતી. 
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ઈષ્યાૂની આવી જ બીજી વાતાૂ છ.ે એક 
સંન્યાસી સાધ  અને તેનો લશષ્ય જગંલમાં રસ્તે 
પસાર થઈ રહ્ા હતા. તેમણે એક નદી પાર 
કરવાની હતી. પાણી ઊંડ  ખાસ હત ં નહીં. 
સરળતાથી નદી પાર કરી શકાય તેમ હત ં. આ 

ગ ર–લશષ્ય નદી રકનારે પહોંચ્યા ત્યારે એક સ ંદર 
સ્ત્રી નદી પાર કેમ કરવી તેની મંૂઝવણમાં ઊભી 

હતી. આ ગ ર–લશષ્યના ધમૂ મ જબ સ્ત્રીનો સ્પશૂ 
કરવાની મનાઈ હતી; પરન્ત  ગ રએ સ્ત્રીને ઉંચકી 
નદી પાર કરાવી. નદી પાર કયાૂ પછી તરત જ 
તે સ્ત્રીને ઉતારીને મૂકી દીધી અને લશષ્યની સાથે 
રસ્તો કાપવા લાગ્યાં. લશષ્ય મનમાં લવચારવા 
લાગ્યો કે ગ રએ સ્ત્રીનો સ્પશૂ કરીને કેટલ ં ઘોર 
પાપ કય ું છ!ે ગ રને કાંઈ કહેવાની તેની રહમ્મત 
ચાલતી ન હતી. આખરે જરા મન મક્કમ કરીને 
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ગ રને પૂછી જ નાખ્ય ં, ‘ગ રજી, આપે સ્ત્રીનો સ્પશૂ 
કરીને ધમૂની આજ્ઞાનો ભંગ કયો હોય તેમ નથી 
લાગત ં? ગ રએ હસતાં હસતાં સરસ જવાબ 
આપ્યો. ‘ભાઈ, મેં તો આ રકનારે આવતાં 
ઉતારીને તરત જ તેને મૂકી દીધી; પણ તારા 
મનમાંથી તે હજી જતી નથી.’ 

આપણી વૃલત્તઓ, જવેી કે ઈષાૂ, િષે, 
અહંકાર, કૃપણતા વગેરેને આપણે આત્મશ લદ્ધના 

લાભાલાભ, પાપ–પ ણ્યના સન્દભે જોવાના બદલે, 
જો આપણે આપણી લવવેકબ લદ્ધથી તેને યથાથૂ 
રીતે સમજી લઈએ, તો તેની લનબૂળતાઓથી 
આપણે મ ક્ત થઈ શકીએ. રૅશનાલલસ્ટ વ્યશ્વક્ત 
સમાજને હાલનકારક વૃલત્તઓ ધરાવવાથી મ ક્ત 
હોવી જોઈએ. 

● 
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3.5 

રૅશનાલલઝમ અને માનવવાદ 
અન ક્રમલણકા 

રૅશનાલલસ્ટ એ એવી વ્યશ્વક્ત છ ે કે જ ે
પોતાનાં જીવનની તમામ સમસ્યાઓમાં 
લવવેકબ લદ્ધ (reason)ને સવોચ્ચ પ્રાધાન્ય આપે છ ે
અને તે લવવેકબ લદ્ધથી ચકાસાયા વગરની રરિ કે 
પરમ્પરાઓને સ્વીકારશે નહીં. આમ આ 
માનલસક વલણ અથવા અલભગમ પૂરો પાડ ેછ.ે 
રૅશનાલલઝમમાં વ્યશ્વક્તન ં મન લવચારોની 
બાબતમાં હમ્મેશાં ખ લ્લ ં અથવા લનખાલસ હોય 
છ.ે રૅશનાલલસ્ટ વ્યશ્વક્ત ધમૂને એ અથૂમાં 
સ્વીકારશે નહીં કે તે અંગે ક્યારેય પ્રશ્ન પૂછી ન 
શકાય. રૅશનાલલઝમ આધ લનક અથૂમાં એવ ં 
લવચારદશૂન છ ે કે જ ે લવજ્ઞાનની પ્રગલત સાથે 
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પોતાના જીવનનો લવકાસ કરે છ ે અને સમૃદ્ધ 
બનાવે છ.ે રૅશનાલલઝમના આ લવચારને અને 
જીવનની સમસ્યાઓ પરનાં અથૂઘટનને હવે 
‘માનવવાદ’ (humanisim) તરીકે ઓળખાવ–
વામાં આવે છ.ે માનવવાદના પાયામાં રૅશના–
લલઝમનો માનલસક અલભગમ છ.ે માનવવાદમાં 
મન ષ્યન ં ગૌરવ મ ખ્ય બાબત છ.ે આજ ેદ લનયામાં 
ઘણા બધા લવચારો અને વાદો ચાલી રહ્ાં છ.ે 
કોઈ વાદ લમલકતને, કોઈ વાદ સમાજને, કોઈ 
વાદ રાજ્યને, અને કોઈ વાદ કાયદાને મહત્ત્વ 
આપે છ.ે માનવવાદ માટ ેઆ બધી બાબતો ગૌણ 
છ.ે રસોએ કહ્ ં છ ે કે માણસ મ ક્ત જન્મે છ ે
પરન્ત  તે દરેક જગ્યાએ બંધાયેલો છ.ે 
માનવવાદના મત પ્રમાણે માણસ કરતાં, લમલકત, 
સમાજ, રાજ્ય કે કાયદો ચરડયાતો નથી. 
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માનવવાદના મત મ જબ, ઈિરનો લવચાર 
માણસમાં રહેલ ભલાઈ અને કરણાનો લવચાર 
રજૂ કરે છ.ે ઈિરનો લવચાર માણસમાં રહેલ 
પરન્ત  હજ  પ્રકાશમાં નહીં આવેલ ગ ણોનો 
લવચાર રજૂ કરે છ.ે માનવવાદ માને છ ે કે 
ઈિરમાં જ ે ગ ણો અને શશ્વક્તઓની કલ્પના 
કરવામાં આવી છ ે તે ગ ણો અને શશ્વક્તઓ 
માણસની અંદર રહેલા છ.ે માણસના સંજોગો, 
સામાલજક અને રાજકીય વાતાવરણ તથા ધમૂમાં 
તેની માન્યતા વગેરે કારણોસર, માણસમાં રહેલા 
ગ ણો અને શશ્વક્તઓ પૂણૂપણે પ્રગટ થવાનો 
અવકાશ રહેતો નથી. લવજ્ઞાને કરેલ અનેક 
શોધખોળો, મહેનત અને સંશોધનન ં જ પરરણામ 
છ.ે માણસ દરરયાની અંદર ટરને ચલાવી શકે છ.ે 
આકાશમાં લવમાન ચલાવી શકે છ.ે ચંદ્ર પર 
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માણસ મોકલી શકે છ,ે મંગળ પર યાનન ં 
ઉતરાણ કરી શકે છ ે વગેરે લસલદ્ધઓ કોઈ 
ચમત્કાર કે દૈવીશશ્વક્તનાં કારણ ે મેળવી શકેલ 
નથી. કહેવાન ં તાત્પયૂ એ છ ે કે આપણે 
સવૂશશ્વક્તમાન ઈિર તરીકે ધારીએ છીએ, તે 
સવૂશશ્વક્તઓ માણસ ધરાવે છ.ે હજારો વષો પૂવે 
જ્યારે સૂયૂ, ચંદ્ર, તારાઓ આકાશ વરસાદ, 
તોફાન વગેરે પાછળનાં કારણો અને રહસ્યની 
આપણને સમજ ન હતી, તેમ જ રાજાઓ અને 
સામંતો રાજ્ય કરતા હતા ત્યારે તેમની ધાક 
બેસાડવા માટ ે ઈિર નામના તત્ત્વની કલ્પના 
દાખલ કરવામાં આવી. હકીકતે જ ે ઈિરીય 
ગ ણોની કલ્પના કરવામાં આવે છ ેતે તમામ ગ ણો 
માણસમાં અશ્વસ્તત્વ ધરાવે છ.ે માનવવાદ માને છ ે
કે સવૂશશ્વક્તમાન માણસને જ માનવો જોઈએ. 
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માણસે માણસની શશ્વક્તઓ અને ગ ણોમાં લવિાસ 
રાખવો જોઈએ. સ્વગૂ અને નકૂની કલ્પનાઓ 
છોડીને દરેક માણસે માનવજાતનાં ગ ણો 
લવકસાવવા અને માનવજાતની પ્રગલત અને 
કલ્યાણમાં રસ લેવો જોઈએ અને તે માટ ેપ્રયત્નો 
કરવા જોઈએ. માણસ મંરદરની ધજા કે કળશ 
પાછળ લાખો રલપયા ખચૂ કરે; પરન્ત  પોતાની 
આસપાસ ગરીબ અને અભણ લોકોનાં જીવનનાં 
લવકાસમાં રસ લેવામાં કંજૂસાઈ કરે, તો તે 
માનવવાદ નથી.  

માનવવાદ માને છ ે કે કોઈ પણ દવૈીશશ્વક્ત, 
શ્રદ્ધા કે ચમત્કારમાં લવિાસ રાખવાના બદલે 
વૈજ્ઞાલનક જ્ઞાનનો લવવેકબ લદ્ધથી માનવજાતનાં 
ભલા માટ ે ઉપયોગ કરવો જોઈએ. માનવવાદનાં 
મતે તમામ જ્ઞાન અને નૈલતકમૂલ્યન ં ઉદ્ભવસ્થાન 

http://govindmaru.com/


ચાલો સમજીએ રૅશનાલલઝમ                http://govindmaru.com/               194 

 

માનવ અન ભવો છ.ે આપણી પાસે જ ેજ્ઞાન છ,ે તે 
મન ષ્ય જ્ઞાન અથવા મન ષ્ય અંગેન ં જ્ઞાન છ.ે 
માનવવાદનાં મતે જ્ઞાન અને માન્યતાઓ ક્યારેય 
આખરી હોઈ શકે નહીં. જ્ઞાન અને માન્યતાઓ 
મયાૂરદત, અચોક્કસ અને શંકાને આધીન હોય 
છ.ે માનવવાદી અલભગમ ધરાવતી વ્યશ્વક્ત 
હમ્મેશાં ખ લ્લ ં મન ધરાવે છ ે અને તે પોતાના 
અલભપ્રાયો અને માન્યતાને આખરી ગણશે નહીં.  

માનવવાદી અલભગમ ધરાવતી વ્યશ્વક્ત મૃત્ય  
પછીનાં જીવનમાં માનતી નથી. સ્વગૂ કે નકૂની 
કલ્પનામાં તેને લવિાસ નથી. આત્મા, પરમાત્મા 
કે પ નજનૂ્મ જવેી માન્યતાઓ તેને માન્ય નથી. 
આ જગતમાં આપણને જ ેજીવતા મન ષ્યો દેખાય 

છ,ે તેના લવકાસ સાથે તેને સમ્બન્ધ છ.ે માનવ–
માનવ વચ્ચેની સમાનતામાં તે માને છ.ે તેને મન 
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કોઈ રહન્દ સ્તાની, પારકસ્તાની, ઈરાની, લસલોની, 
અમેરરકન નથી. દ લનયાનાં કોઈ પણ પ્રદેશમાં 
વસતા માણસો તેની નજરમાં સરખા છ.ે 
માનવવાદી અલભગમ ધરાવતી વ્યશ્વક્ત માણસને 
માણસ તરીકે જ એ છ.ે સ્ત્રી કે પ રષનાં જાલતભેદ 
કે જન્મસ્થળનાં ભેદનાં બંધનો તેને માન્ય નથી. 
પોતાની સાથેના તમામ માણસો (સ્ત્રી કે પ રષ) 
સાથે તે સમાન વતાૂવ રાખે છ.ે કોઈ તરફ તે 
ભેદભાવ રાખશે નહીં.  

આનો અથૂ એવો થતો નથી કે રૅશનલ 
અથવા માનવવાદી અલભગમ ધરાવતી વ્યશ્વક્ત 
સમ્પૂણૂ વ્યશ્વક્ત છ.ે પરન્ત  એટલ ં સાચ ં છ ે કે 
વ્યશ્વક્તના બૌલદ્ધક અને સંવેદનાના લવકાસમાં આ 
માનલસક અલભગમનો નોંધપાત્ર ફાળો છ.ે આ 
અલભગમ ધરાવનાર વ્યશ્વક્ત પોતાના જીવનમાં 

http://govindmaru.com/


ચાલો સમજીએ રૅશનાલલઝમ                http://govindmaru.com/               196 

 

આવતા પ્રશ્નોનો સફળતાપૂવૂક સામનો કરી શકે 
છ.ે 

માનવવાદ દશૂનશાસ્ત્રની એવી શાખા છ ે કે 
જમેાં અન ભવથી સમથૂન મળે છ.ે અને જ લ્મી 
તેમ જ તરંગી સત્તાથી સ્વતન્ત્ર છ.ે તે રૅશનલ 
માનલસક અલભગમ પર આધાર રાખે છ ે અને 
લવવેકબ લદ્ધને સૌથી વધારે પ્રાધાન્ય આપે છ.ે તે 
એમ માને છ ેકે તમામ જ્ઞાન અને નૈલતક મૂલ્યોન ં 
ઉદ્ભવસ્થાન માનવ અન ભવો છ.ે માનવવાદ 
લવચારસરણીની બંધ પ્રથા નથી. પરન્ત  તે 
જીવનની જીવંત પ્રથા છ ે અને જ ે વૈજ્ઞાલનક 
જ્ઞાનની પ્રગલત સાથે માનવજીવનને સતત સમૃદ્ધ 
કયે રાખે છ.ે 

માનવવાદ એવી સામાલજક વ્યવસ્થા 
સ્થાપવાનો ઇરાદો રાખે છ ે કે જમેાં વૈયશ્વક્તક 
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સ્વાતન્્ય, સામાલજક ન્યાય, મૂળભૂત અલધકારો 
અને કાયદાના શાસનની ખાત્રી આપવામાં 
આવતી હોય. માનવવાદ એવી સમાજની 
રચનાની અપેક્ષા રાખે છ ે કે જમેાં વ્યશ્વક્તત્વ 
લવકાસ માટ ે શે્રષ્ઠ તક મળી શકતી હોય. 
માનવવાદી વ્યશ્વક્ત એમ માને છ ે કે તમામ 
દેશોએ એવા લવિની રચના માટ ે પ્રયાસ કરવો 
જોઈએ કે જમેાં માનવ માનવ વચ્ચે સમાનતા, 
આંતરરાષ્ટ્રીય સમજણ, શાંલત અને સહકાર 
હોય. લવિ એવ ં જોઈએ કે જમેાં સ્ત્રી અને પ રષો 
કોઈ પણ જાતના ભય અને અભાવ વગર 
ગૌરવપૂવૂક અને આત્મસન્માનથી રહી શકે. 
આમ માનવવાદની ઇચ્છા સમગ્ર જગતમાં શાંલત 
અને સહકારન ં તેમ જ કોઈ પણ અન્યાય કે 
અભાવ વગરન ં અને માનવ માનવ વચ્ચે 
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સન્માનન ં વાતાવરણ સ્થપાઇ શકે, તેવાં રાજ્યની 
રચના કરવાનો છ.ે માનવવાદને રરિઓ અને 
પરમ્પરાગત ધાલમૂક માન્યતાઓ સામે લવરોધ છ.ે 
કારણ કે તમામ પ્રકારનાં બંધનો, માનવ પ્રગલતની 
આડ ેઅવરોધક છ.ે મન ષ્યન ં ગૌરવ, બંધ ત્વ અને 
વ્યશ્વક્ત સ્વાતન્્ય આ ત્રણે માનવવાદના પાયાઓ 
છ.ે 

જ ે ધમૂ કે વ્યવસ્થામાં માનવને એકબીજાથી 
ઉચ્ચ કે નીચ ગણવામાં આવે છ,ે જ ે ધમૂ કે 
વ્યવસ્થામાં માન્યતાઓને આખરી ગણવામાં આવે 
છ.ે અને જ્યાં લવવેકબ લદ્ધને સ્થાન નથી અને જ્યાં 
સ્ત્રીને ઉતરતી ગણવામાં આવે છ,ે તેવી વ્યવસ્થા, 
સમાજ કે ધમૂ સામે માનવવાદનો લવરોધ છ.ે કોઈ 
પણ લવચારમાં મન ષ્યની પ્રગલત અને તેમન ં 
ગૌરવ કેન્દ્રસ્થાને રહેવા જોઈએ. આપણે જ ે
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જગતમાં રહીએ છીએ, તેની ઉપેક્ષા કરીને, જ ે
પરલોક લવશે આપણી પાસે કોઈ મારહતી કે 
આધાર નથી, ત્યાંન ં જીવન સ ખી બનાવવાનો 
પ્રયત્ન કરવો, તેની સાથે માનવવાદ સંમત નથી. 
જ ે જગતમાં આપણે સહભાગીઓ છીએ, તેને 
ઊંચ ં લાવીને, તેમાં ન્યાયપૂવૂકની અને ગૌરવપૂણૂ 
વ્યવસ્થા સ્થપાય અને જળવાય તે માનવવાદી 
અલભગમ છ.ે આમ રૅશનલ અલભગમ અને 
માનવવાદી અલભગમ બન્ને એકબીજાના પૂરક 
છ.ે 
 

● 
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4 

અમારાં પ્રકાશનો 
અન ક્રમલણકા 

નવી દૃશ્વષ્ટ્, નવા લવચાર, નવ ં લચંતન માણવા 
ઈચ્છતા વાચક લબરાદરો માટ ે ‘મણી માર પ્રકાશને’ 

00 જૂન, 2021 સ ધીમાં નીચે મ જબ 48 ઈ.બ ક્સન ં 
પ્રકાશન કરી, લન:શ લ્ક વહેંચવામાં આવી છ.ે  

‘અલભવ્યક્તી’ બ્લૉગના મથાળે ‘ઈ.બ ક્સ’ લવભાગ 

https://govindmaru.com/ebook/ પર આ તમામ 

ઈ.બ ક્સ ડાઉનલોડ કરવાની સ લવધા છ.ે 

1 1. રમણ પાઠક (વાચસ્પલત)ના 25 લેખોની 
‘અલભવ્યશ્વક્ત’ ઈ.બ ક–01 (પાનાં : 113; મફત) 

2 રદનેશ પાંચાલના 25  રૅશનલ લેખોની 
‘અલભવ્યશ્વક્ત’ ઈ.બ ક–02 (પાનાં   : 108; મફત) 

3 મ રજી ગડાના 25  લેખોની ‘અલભવ્યશ્વક્ત’ 
ઈ.બ ક–03 (પાનાં   : 127; મૂલ્ય   : મફત) 
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4 રમણ પાઠક (વાચસ્પલત)ના લચન્તનાત્મક 37 
લેખોની ઈ.બ ક ‘લવવેક–વલ્લભ’  (પાનાં : 190) 

5 રમણ પાઠકના 206  રૅશનલ મ દ્દાઓ તારવી 
કાિીને તૈયાર કરેલ ગ્રંથ ‘લવવેકલવજય’ની 

ઈ.બ ક (પાનાં   : 131; મૂલ્ય   : મફત) 

6 ડૉ. શલશકાંત શાહન ં પ સ્તક ‘આનન્દની 

ખોજ’ની ઈ.બ ક (પાનાં   : 53 ; મૂલ્ય   : મફત) 

7 ડૉ. શલશકાંત શાહની ઈ.બ ક ‘ટીન–એજ’માં 

બોયફ્રેન્ડથી સાવધાન’ (પાનાં   : 51; મૂલ્ય   : મફત) 

8 રોરહત શાહના 25  લખેોની ‘અલભવ્યશ્વક્ત’ 
ઈ.બ ક–04 ‘અધયાત્મના આટાપાટા’ (પાનાં : 111) 

9 ડૉ. શલશકાંત શાહન ં પ સ્તક ‘આનન્દન ં 
આકાશ’ની ઈ.બ ક (પાનાં   : 116; મૂલ્ય   : મફત) 

10 રમણ પાઠક (વાચસ્પલત)ની આત્મકથા 
‘આત્મઝરમર’ની ઈ.બ ક  (પાનાં : 257; મફત) 

11 નાથ ભાઈ ડોરડયાની પ શ્વસ્તકા ‘દ :ખલનવારણના 
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ભ્રામક ઉપાયો’ની ઈ.બ ક (પાનાં : 26; મફત) 

12 એન. વી. ચાવડાની ‘અલભવ્યશ્વક્ત’ ઈ.બ ક–05 

‘ચાવાૂક દશૂન’ (પાનાં   :  96; મૂલ્ય : મફત) 

13 રદનેશ પાંચાલની ‘અલભવ્યશ્વક્ત’ ઈ.બ ક–06 

‘સત્યસન્દૂક’ (પાનાં : 110; મૂલ્ય : મફત) 

14 ડૉ. શલશકાંત શાહની પ સ્તીકા ‘સમ્બન્ધ 

મીમાંસા’ની ઈ.બ ક (પાનાં   : 83; મૂલ્ય : મફત) 

15 ડૉ. શલશકાંત શાહની પ સ્તીકા ‘લજન્દગી કઈ 

રીતે જીવશો?’ની ઈ.બ ક (પાનાં   : 75; મફત) 

16 વલ્લભ ઈટાલલયાના 10  લેખોની ‘અલભવ્યશ્વક્ત’ 

ઈ.બ ક–07 ‘લવચારયાત્રા’ (પાનાં   : 84; મફત) 

17 બી. એમ. દવેના લેખોની ‘અલભવ્યશ્વક્ત’ ઈ.બ ક–

08  ‘ભ્રમ ભાંગ્યા પછી...’ (પાનાં   : 90; મફત) 

18 કાલમની સંઘવીના 11  લેખોની ‘અલભવ્યશ્વક્ત’ 

ઈ.બ ક–09 ‘રકતની હકીકત, રકતના ફસાના?’     
(પાનાં   : 72; મૂલ્ય : મફત) 

http://govindmaru.com/


ચાલો સમજીએ રૅશનાલલઝમ                http://govindmaru.com/               203 

 

19 રદનેશ પાંચાલના 12 લેખોની ‘અલભવ્યશ્વક્ત’ 
ઈ.બ ક–10 ‘રૅશનાલલઝમનો ઘંટનાદ’ (પાનાં : 93) 

20 રદનેશ પાંચાલના 12  લેખોની ‘અલભવ્યશ્વક્ત’ 
ઈ.બ ક–11 ‘રૅશનાલલઝમનો ઘંટનાદ–2’ (110) 

21 રદનેશ પાંચાલના 12  લેખોની ‘અલભવ્યશ્વક્ત’ 
ઈ.બ ક–12 ‘રૅશનાલલઝમનો ઘંટનાદ–3’ (122) 

22 રમેશ સવાણી લલખીત 14 સત્ય ઘટનાઓની 
‘અલભવ્યશ્વક્ત’ ઈ.બ ક–13 ‘દેતે હૈં ભગવાન કો 

ધોખા’ (પાનાં : 136; મૂલ્ય : મફત) 

23 ડૉ. શલશકાંત શાહની પ શ્વસ્તકા ‘મૃત્ય મીમાંસા’ની 

ઈ.બ ક (પાનાં : 34; મૂલ્ય : મફત) 

24 ડૉ. શલશકાંત શાહની પ શ્વસ્તકા ‘સંતાનોમાં 

સંસ્કારલસંચન’ની ઈ.બ ક (પાનાં : 95; મફત) 

25 ડૉ. શલશકાંત શાહની ઈ.બ ક ‘લજપ્સીની ડાયરી’ 

– ‘એક સૈલનકની નોંધપોથી’ (પાનાં : 112) 

26 ડૉ. બી. એ. પરીખના 12  લેખોની 
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‘અલભવ્યશ્વક્ત’ ઈ.બ ક–14 ‘મન્ત્ર–યન્ત્ર–તન્ત્રન ં 
અલવજ્ઞાન’ (પાનાં : 111; મૂલ્ય : મફત) 

27 ગોલવન્દ માર સમ્પારદત ‘અંગદાન’ અંગેના 11 
લેખોની ‘અલભવ્યશ્વક્ત’ ઈ.બ ક–15 ‘અંગદાનથી 

નવજીવન’ (પાનાં : 102; મૂલ્ય : મફત) 

28 લવક્રમ દલાલના 10  લેખોની ‘અલભવ્યશ્વક્ત’ 

ઈ.બ ક–16 ‘રૅશનાલલસ્ટની દૃશ્વષ્ટ્એ ગીતાનો 
સંદેશ’ (પાનાં   : 81; મૂલ્ય : મફત) 

29 ડૉ. શલશકાંત શાહના ‘લવચારમોતી’ની ઈ.બ ક 
‘શાણપણનાં મોતી’ (પાનાં : 104; મૂલ્ય : મફત) 

30 રચના નાગરરક સમ્પારદત રમણ પાઠકના 19 
લેખોની ‘અલભવ્યશ્વક્ત’ ઈ.બ ક–17 ‘આચારર 
સબ જગ લમલા’ (પાનાં : 165; મૂલ્ય : મફત) 

31 રચના નાગરરકના 07 કંઠીમ ક્ત લવચારલેખોની 
‘અલભવ્યશ્વક્ત’ ઈ.બ ક–18 ‘બૈઠ પથ્થર કી નાવ’ 

(પાનાં : 167; મૂલ્ય : મફત) 
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32 રમણ પાઠકના 12 લેખોની ‘અલભવ્યશ્વક્ત’ 
ઈ.બ ક–19 ‘સ્વગૂ ધરતી પર છ’ે (પાનાં   : 170) 

33 રદનેશ પાંચાલે લીધેલ ઈન્ટરવ્ય ની ઈ.બ ક 
‘અલભનેતા નરેન્દ્ર મસરાણી’ (પાનાં   : 89;  મફત) 

34 સૂયૂકાન્ત શાહના 11 લખેોની ‘અલભવ્યશ્વક્ત’ 
ઈ.બ ક–20 ‘આપણો માંદો સમાજ’ (પાનાં : 210) 

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

36 ડૉ. મ ક લ ચોકસીના 13 લેખોની ‘અલભવ્યશ્વક્ત’ 
ઈ.બ ક–22 ‘મનમતાતંર’ (પાનાં   : 226; મફત) 

37 જ.ે પી. મહેતાની 175 રૅશનલ પંશ્વક્તઓની 
‘અલભવ્યશ્વક્ત’ ઈ.બ ક–23 ‘ભારેલા અશ્વગ્નના 

તણખા’ (પાનાં   : 120; મૂલ્ય : મફત) 

38 ઇન્દ ક માર જાની સમ્પારદત 25 રૅશનલ લખેોની 
‘અલભવ્યશ્વક્ત’ ઈ.બ ક–24 ‘રૅશનાલલઝમ : નવલાં 

મ શ્વક્તના ંગાન...’ (પાનાં : 262; મૂલ્ય : મફત) 
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39 વષાૂ પાઠકના 12 લેખોની ‘અલભવ્યશ્વક્ત’ 
ઈ.બ ક–25 ‘આપણી વાત’ (પાનાં   : 119; મફત) 

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

41 મ રજી ગડાના લચન્તનાત્મક 13 લેખોની ઈ.બ ક 
‘માન્યતાની બીજી બાજ ’ (પાનાં   : 263; મફત) 

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

43 મનોલચરકત્સા અંગે ડૉ. મ ક લ ચોકસીના 12 

લેખોની ‘અલભવ્યશ્વક્ત’ ઈ.બ ક–26 ‘મનમતાતંર’ 
(પાનાં   : 253; મૂલ્ય : મફત) 

44 મ રજી ગડાના લચન્તનાત્મક 13 લેખોની ઈ.બ ક 
‘ક દરતને સમજીએ’ (પાનાં   : 243; મફત) 

45 હરનીશ જાની લલખીત વ્યંગાત્મક 12 લેખોની 
‘અલભવ્યશ્વક્ત’ ઈ.બ ક–27 ‘રદલ હૈ કી માનતા 

નહીં...’ (પાનાં   : 240; મૂલ્ય   : મફત) 

46 લોડ ૂ ભીખ  પારેખના પ્રવચનનો ભાવાન વાદ  
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‘બાબાસાહેબ આંબેડકરનો વારસો’ પ શ્વસ્તકાની 
ઈ.બ ક (પાનાં   : 180; મૂલ્ય : મફત) 

47 લનરીિરવાદી નરલસંહભાઈ ઈિવરભાઈ પટલે 
લલખીત પ સ્તક ‘ઈિરનો ઇન્કાર’ (ઈ.સ. 

1934)ની ઈ.બ ક (પાનાં   : 298; મૂલ્ય : મફત) 

48 અિીન ન. કારીઆ લલખીત ‘ચાલો સમજીએ 

રૅશનાલીઝમ’ પ શ્વસ્તકાની ઈ.બ ક (પાના ં: 210) 

મણી માર 
●‘ઈ.બ ક’ પ્રકાશક● 

405 , સરગમ કો–ઓ હા. સોસાયટી  
નવસારી કૃલષ ય લનવલસૂટી સામે, લવજલપોર–નવસારી.  

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

ઈ.મેલ :  govindmaru@gmail.com 

 

● 
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અન ક્રમલણકા 
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6 
અન ક્રમલણકા 
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7 
અન ક્રમલણકા 
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