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I 

આપણી આંખો કેમ ખૂલિી નથી? 
 અનકુ્રમતણકા  

ધાતમટક ગુરુઓ; ભલિ પુરુર્ો/મહહલાઓનું કઈ કઈ 
યુક્લિઓથી શોર્ણ કરિા હિા, િે જાણિા માર્ ે
‘મહારાજ લાઈબલ કેસ’ િથા ‘પોલ કેસ’નો અભ્યાસ 
કરિો પડ.ે મહારાજ લાઈબલ કેસમાં ફહરયાદી હિા 
િૈષ્ણિ મહારાજ જદુનાથજી તિજરિનજી અને આરોપી 
હિા પત્રકાર/સમાજ સુધારક કરસનદાસ મૂળજી [25 
જુલાઈ, 1832 – 28 ઓગસ્ર્, 1875]. કપોળ જ્ઞાતિના 
કરસનદાસ ‘સત્યપ્રકાશ’ નામનું સામતયક ચલાિિા 
હિા. કરસનદાસે 21 ઓલર્ોબર, 1860ના રોજ 
‘હહન્દુઓનો અસલ ધમટ અન ેહાલના પાખંડી મિો’ લેખ 
પ્રતસધ્ધ કયો હિો. જનેા કારણે ‘મહારાજ લાઈબલ કેસ’ 
ઊભો થયો હિો. િલ્લભ સમ્પ્પ્રદાયમાં ગુરુઓ પોિે કૃષ્ણ 
છ;ે િેમ કહીને ભલિ મહહલાઓ સાથે વ્યતભચાર કરિા 
હિા; િે બાબિ િેમણે ખૂલ્લી પાડી. મહારાજોએ કપોળ 
જ્ઞાતિપંચ ઉપર દબાણ કરીને કરસનદાસને નાિ બહાર 
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કાઢી મૂલયા! એર્લું જ નહીં, જ ેકોઈ ભાહર્આ સ્ત્રી/પુરર્ 
મહારાજો તિરુદ્ધ જુબાની આપશે િેમન ે નાિ બહાર 
કરિામાં આિશે; િેિી ધમકી પણ આપી! િે અંગે 
ફોજદારી કેસ થયેલ; જ ે ‘ભાહર્આ કોતન્સ્પરસી કેસ’ 
[1861] િરીકે જાણીિો છ.ે િેનો ચૂકાદો 12 ડીસેમ્પ્બર, 
1861ના રોજ તિહર્શ ન્યાયાધીશ સર જોસેફ આનોલ્ડ ે
આપ્યો હિો. મહારાજો અને િેમના ભાહર્આ ભલિોન ે
ગુનેગાર ઠરાિીને દંડ કયો હિો. મહારાજ લાઈબલ કેસ 
25 જાન્યુઆરી, 1862ના રોજ શરુ થયો હિો. કેસ ચાલુ 
હિો િ ે દરતમયાન મહારાજોના ભલિોએ કરસનદાસ 
ઉપર હુમલા કયાટ હિા. મહારાજો કેિી કેિી યુક્લિથી 
વ્યતભચાર કરિા હિા, િેની તિગિો અદાલિ સમક્ષ 
જાહેર થઈ. ભાહર્યા/િાણીયા જ્ઞાતિના ભલિો પોિાની 
દીકરીઓ/પત્નીઓને સંભોગ માર્ ે મહારાજોને સોંપિા 
હિા. મહારાજોના ચાિેલા પાન–સોપારી ભલિો ખાિા! 
મહારાજોના ધોતિયાને તનચોિીને પાણી પીિા! 
મહારાજોની પગની રજકણ ચાર્િા! મહારાજોનુ ં એંઠુ ં
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અન્ન ખાિા! મહારાજો અને ભલિાણીઓ િચ્ચેની 
રતિક્રીડાના ‘દશટન’ માર્ ેશ્રદ્ધાળુઓ પાસેથી મોર્ી રકમ 
િસૂલ કરિામાં આિિી! આ કેસ 40 હદિસ ચાલ્યો; 24 
હદિસ સાંભળિામાં આવ્યો. િાદી િરફે 42 સાહેદો અન ે
પ્રતિિાદી િરફે 30 સાહેદોને િપાસિામાં આવ્યા. કેસનો 
ચૂકાદો 22 એતપ્રલ, 1862ના રોજ આપિામાં આવ્યો; 
જમેાં કરસનદાસને તનદોર્ ઠરાિેલ. અદાલિ ે
કરસનદાસને રુતપયા 11,500/- જદુનાથજી પાસેથી 
અપાિેલ. આ કેસમાં એ તસદ્ધાંિ સ્થાતપિ કરિામા ં
આવ્યો કે ‘જ ેબાબિ નીતિથી નઠારી હોય િેન ેધાતમટક 
રીિે માન્યિા આપી શકાય નહીં!’ 

‘મહારાજ લાઈબલ કેસ’ અને ‘ભાહર્આ 
કોતન્સ્પરસી કેસ’ અંગે મુમ્પ્બઈની ‘દી. લખમીદાસ 
કમ્પ્પની’એ પુસ્િક બહાર પાડ્ું હિું. આ પુસ્િકની 
1911માં ચોથી આિૃતિ બહાર પડી હિી. િનેી 
પ્રસ્િાિનામા ંપ્રકાશકે લખયુ ંહિું : “જાહેર પ્રજાનો એક 
િગટ સિાલ કરશે કે ‘મહારાજ લાઈબલ કેસ’ના પાને 
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પાને િલ્લભી સમ્પ્પ્રદાયના કેર્લાંક આચાયોની અનીતિ 
િેના ખરાબમા ંખરાબ આકારમાં કોર્ટમાં પુરિાર થયેલી 
છ,ે િે ફરી છપાિિાની શી અગત્ય હિી; અમે કહીશું કે 
િેની ઘણી જ જરુર હિી. જ ેસમ્પ્પ્રદાયની જાળમાં લાખો 
િૈષ્ણિો પોિાના ધમટથી તિમખુ થઈ, ફલિ ર્ીલાં ર્પકા ં
ખોર્ા આડમ્પ્બર અને ‘જ ેજ’ે કરિામા;ં જૂઠણો ખાિામા ં
અન ે ગોકુળનાથજીની ર્ીકાિાળા િહ્મસમ્પ્બન્ધ 
[વ્યતભચાર] કરિામાં જ ધમટ સમજ ેછ,ે િેમને પોિાના 
ગુરુઓના ગપુ્ત ચહરત્રો બિાિિાની ખાસ અગત્ય છ.ે 
હજુ પણ આ આચાયોમાંના કેર્લાંક સુધયાટ હોય િમે 
લાગિું નથી!” 1860માં ગુરુઓની કામલીલા ખૂલી પડી 
છિાં 51 િર્ટ બાદ 1911માં પ્રકાશકે લખયંુ કે ‘કેર્લાંક 
ગુરુઓ હજુ સુધયાટ નથી!’ આ એ બાબિ સૂચિે છ ે કે 
ધમટની આડમા ંગમે િેિી અનીતિને પોર્ણ મળે છ!ે  

ગુજરાિના લોકો ‘પોલ કેસ’ અંગે જાણિા નથી. 
26 જુલાઈ, 1926ના રોજ ‘પોલ કેસ’ નામનું પુસ્િક 
પ્રતસધ્ધ થયું હિું. આ પુસ્િક િડોદરા પાસે પુતનયાદ 
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ગામે ‘કબીર આશ્રમ’ની લાઇિેરીમાંથી મળ્ું હિું. િેમાં 
િૈષ્ણિ ધમટગરુુઓની અનીતિ સામ ેસંઘર્ટની તિગિો છ.ે 
આ સંઘર્ટ કરનાર હિા, ‘પ્રિાસી પાગલ’! િેમનો જન્મ 
1886માં િડોદરા ખાિે થયો હિો. િેઓ દશાશ્રીમાળી 
િતણક જ્ઞાતિના હિા. 1926માં િેમની ઉમ્પ્મર 40 
િરસની હિી. 17 િર્ટની ઉમ્પ્મરે િેમણે ઘર છોડ્ું હિું; 
1908–10 સુધી ગુજરાિ/કાહઠયાિાડમાં ખૂબ ભર્લયા 
બાદ મુમ્પ્બઈ રહેિા હિા, અને મોિીનો ધંધો કરિા હિા. 
1917માં િેઓ તસંધ િરફ ગયા. કરાંચીમાં રહેિા હિા. 
િેઓ રાષ્ટરીય ચળિળમાં ભાગ લેિા હિા. 1920માં પૂિટ 
બંગાળમાં ગયા. અસહકાર/સ્િદેશી/ગૌરક્ષા ઉપર 5થી 
6 હજાર ભાર્ણો િમેણે આપ્યા હિા. નાગપુર કોંગ્રેસમાં, 
નાતસકથી નીકળી, ગુજરાિ થઈ 67 હદિસ ેપગે ચાલીને 
નાગપુર પહોંચ્યા હિા. પગની મુસાફરીના કારણે િેઓને 
‘પ્રિાસી પાગલ’ િરીકે ઓળખિામાં આિિા હિા! 
િેમનુ ંમૂળ નામ હીરાલાલ મગંળદાસ હિું! અસહકારની 
ચળિળ િેળાએ, સરકારે િમેને IPC કલમ–124A હેઠળ 
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એક િર્ટ જલેમાં રાખયા હિા. પ્રિાસી પાગલે જોયંુ કે 
મહારાજ લાઈબલ કેસ પછી પણ પુક્ષ્ટમાગટના 
ધમટગુરુઓમાં અતિશય વ્યતભચારનો સડો છ,ે િળી એ 
પંથના કેર્લાંક પુસ્િકોમા ં વ્યતભચાર સેિિા ઉપદશે 
આપેલો છ!ે િેમણે પુક્ષ્ટ પંથ તિરુદ્ધ ‘પોલ’ નામનું છાપુ ં
કાઢ્ું. બ્લાલર્ાનંદ સ્િામીના પુસ્િક ઉપરથી મહારાજ 
દેિકીનંદન ઉપર આક્ષેપો મલૂયા. શેઠ પ્રાગજી સૂરજીએ 
ફહરયાદ કરી. ‘પોલ કેસ’ 1925મા ંથયો હિો; 65 િરસ 
પછી પણ િૈષ્ણિ ગુરુઓનો ધમટના ઓઠા હેઠળ 
વ્યતભચાર ચાલુ રહ્યો હિો. પ્રિાસી પાગલે જુદા જુદા 
13 પુસ્િકો લખયા હિા. િેમની સામ ેકુલ 14 કેસો થયા 
હિા; જનેી તિગિો મળિી નથી. ‘પોલ કેસ’માં પ્રિાસી 
પાગલની હાર શા માર્ ેથઈ હિી, િે જાણિું જરુરી છ.ે 
સિાલ એ છ ે કે લોકોની આંખો કેમ ખલૂિી નથી? 
ધમટશ્રદ્ધા માણસની ‘તિિેકશક્લિ’ છીનિી લે છ.ે ‘લોભી 
ગુરુ, લાલચી ચેલા’ના કારણ ે વ્યતભચાર અર્કિો નથી. 
મોર્ાભાગના કોપોરેર્ કથાકારો/ધમટ ગુરુઓનો ઈતિહાસ 
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વ્યતભચાર/અનીતિ/હત્યાથી ખરડાયેલો હોય છ.ે આજ ે
2021માં પણ આ ક્સ્થતિ છ.ે 

આ બન્ન ે કેસોમાંથી એ બોધપાઠ લેિાનો કે 
ધમટશ્રદ્ધા માણસને આંધળો કરી મૂકે છ.ે ધમટગુરુઓ 
ઈશ્વર નથી કે ઈશ્વરના એજન્ર્ પણ નથી. પોિે કૃષ્ણ છ,ે 
િેમ કહેનાર પાક્કો ઠગ હોય છ.ે  

‘ફેસબૂક’ ઉપર મારા આ લેખો તબલકુલ રૂ્કંા; સરળ 
શૈલીમાં પ્રગર્ થયલેા હિા. ભતિષ્યની પેઢીને મદદરુપ 
થાય િે માર્ ે ‘લોભી ગુરુ, લાલચી ચેલા’ ઈ.બૂક; 
‘અભીવ્યક્લિ’ https://govindmaru.com બ્લૉગના 
સમ્પ્પાદક ગોતિંદભાઈ મારુએ ભારે જહેમિ ઊઠાિીન ે
િૈયાર કરી છ;ે િેમનો આભાર માનુ ંછુ.ં આ બન્ને કેસો 
આપણી આંખો ખોલશ?ે  

રમેશ સિાણી 
ફોન : 99784 06070  

ઈ.મેલ : rjsavani@gmail.com 
▪9 સપ્ર્મે્પ્બર, 2021▪ 
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1 

મહહલાઓના િન–મન–ધનનું શોર્ણ કેમ? 
અનુક્રમણીકા 

અમારા દૂરના સગામાં એક મહહલા આશારામ–
બાપૂના અન્ધભલિ છ;ે િે કહે છ ે : “બાપૂની પરીક્ષા 
થાય છ,ે બાપૂ તનદોર્ છ.ે જરુર જલેમાંથી બહાર 
નીકળશે!” બાપૂઓના તિકૃિ/કાળા કામો લોકોને કેમ 
દેખાિા નથી? લોકો શા માર્ ે તિચારિા નથી? ભલિ 
થિું એર્લે આંધળા થિું. ગુરુઓ/બાપૂઓ/ઈશ્વરના 
અિિારો/પ્રગર્ િહ્મસ્િરુપો/કથાકારોનુ ં ધ્યેય એક જ 
હોય છ ે: લોકો જાગૃિ ન થિા જોઈએ. લોકોને આત્મા, 
પરમાત્મા, પરલોક, પુનજટન્મ, મોક્ષ, ઉદ્ધાર િગેરેના 
જાળાંમાં ગૂંચિી નાખો! 

કરસનદાસ મળૂજી (25.07.1832 – 28.08. 1875) 
તનસબિિાળા પત્રકાર હિા. 23 િર્ટની ઉમ્પ્મરે, 1855માં 
‘સત્યપ્રકાશ’ નામનું ગુજરાિી સાપ્તાહહક શરુ કયુું હિું. 
21 ઓલર્ોબર, 1860ના રોજ, ‘હહન્દુઓનો અસલ ધમટ 
અને હાલના પાખંડી મિો’ લેખ પ્રતસદ્ધ થયો, િેના છ 
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મહહના બાદ; 14 મ,ે 1861ના રોજ િૈષ્ણિ સમ્પ્પ્રદાયના 
જદુનાથજી િીજરિનજી મહારાજ ે મુમ્પ્બઈ હઈકોર્ટમા ં
િેમની સામે પ્રખયાિ ‘મહારાજ લાઈબલ કેસ’ દાખલ 
કયો હિો. કઈ રીિ ે ધમટગુરુઓ/કથાકારો/બાપૂઓ 
આપણા િન–મન–ધનનું શોર્ણ કરે છ;ે કેિી કેિી યુક્લિ 
પ્રયુક્લિઓ કરે છ;ે િેનું સચોર્ િણટન કરસનદાસે, 4 

ફેિુઆરી, 1862ના રોજ કોર્ટ સમક્ષ કયુું હિું : 
‘સડસઠ અપરાધ’ પુસ્િકમાં ગુનાઓ દશાટિેલ છ,ે જમે 

કે જ ે કોઈ પોિાના ગુરુ અને ઈશ્વર િચ્ચે િફાિિ 
સમજ ે િે મરણ પછી સીચાના પક્ષી બને. જ ે કોઈ 

ગુરુની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરે િે અસીપાત્રાદી ભયંકર 
નકટમાં જાય. જ ેકોઈ પોિાના ગુરુની/ઠાકોરજીની ગુપ્ત 
િાિ જાહેર કરે િે મરણ પછી ત્રણ જન્મ સુધી કૂિરો 

થાય. જ ેકોઈ પોિાના ગુરુ આગળ ચાલાકી દેખાડ ેિે 
મરણ પછી જરક પક્ષી બને. જો કોઈ ગુરુની સેિા 

કયાટ િગર ઠાકોરજીની પૂજા કરે િો િેની પૂજા તનષ્ફળ 
જાય. 
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‘અષ્ટાકાર ર્ીકા’ પુસ્િકમાં લખયું છ ે : ગુસાંઈજી 
મહારાજ સાક્ષાિ ઈશ્વર છ.ે સિે અિિારમાં મુખય છ.ે 
કરોડો કામદેિ જિેા ખૂબસૂરિ છ.ે િહ્મા, તશિ, ઈન્ર 
િગેરે દેિિાઓ િેની સ્િુતિ કરે છ.ે ‘ચિુર્શ્લોકીની ર્ીકા’ 
પુસ્િકમાં કહ્યું છ ે: આપણે આપણા ગુરુને ઈશ્વર પ્રમાણે 
માનિો જોઈએ, એર્લું જ નહીં; ગુરુને ઈશ્વર કરિાં પણ 
િધારે માનિો જોઈએ, કેમકે ઈશ્વર ક્રોધ કરે િો ગુરુ 
આપણં રક્ષણ કરે; પણ ગુરુ ક્રોધ કરે િો આપણં રક્ષણ 
કરિા કોઈ શક્લિમાન નથી. ‘તસદ્ધાંિ રહસ્ય’ પુસ્િકમાં 
કહ્યું છ ે : લગ્ન થયા પછી મહહલાનો ઉપભોગ આપણે 
કરીએ િ ેપહેલા િેને મહારાજને અપટણ કરિી! 

મંહદર મધ્યે સ્ત્રીઓ મહારાજના દશટન કરે છ ેઅન ે
ચરણસ્પશટ કરે છ.ે િ ેિખિ ેજ ેસ્ત્રીઓ ઉપર મહારાજ 
આશક થાય છ,ે િેમના હાથ અંગૂઠાથી દબાિે છ,ે િે મેં 
જોયેલું છ.ે મહારાજના ધોતિયાનું પાણી િૈષ્ણિોને પીિાને 
આપે છ,ે િે મેં જોયેલું છ.ે મહારાજનંુ એંઠુ ંલોકો ખાય છ.ે 
કેર્લીક ફાર્લે સ્ત્રીઓને િો મહારાજો આંખના ઇશારાથી 

http://govindmaru.com/


લોભી ગરુુ, લાલચી ચેલા             http://govindmaru.com/              16 
 

બોલાિી લે છ.ે મહારાજ ે બોલાિી એર્લે શ્રીકૃષ્ણએ 
બોલાિી; પરમપદને પામી ચૂકી, એમ સમજી િહેલી 
િહેલી જઈને જારકમટ/સંભોગ/િહ્મસમ્પ્બન્ધ થકી પ્રસાદી 
લે છ!ે મહારાજો પોિાની ઉમ્પ્મરની સ્ત્રીઓ સાથે કામ નથી 
પાડિા, પણ તબચારી નાજુક, અણસમજુ છોકરીઓ ઉપર 
િે સાંહઢયાઓ જોર કાઢ ે છ.ે કચ્છના રેતસડને્ર્, મેકમરહુ 
સાહેબે મુમ્પ્બઈની ‘તલર્રરી સોસાયર્ી’ના 1820માં પ્રગર્ 
થયેલ પુસ્િકમાં, લખેલી િાિ િાંચી સંભળાિંુ છુ ં : 
‘કેર્લાએક આબરુિાળા ગૃહસ્થોની િહુ–દીકરીઓ સાથ ે
મહારાજ જારકમટ કરે િો િથેી એ લોકો પોિાને માન 
મળેલું સમજ ેછ!ે’●26 નિમે્પ્બર, 2019● 

▪  
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2 

િહુ–દીકરીઓને બગાડિાની કેિી ચાલાકી! 

અનુક્રમણીકા 

સમાજ સુધારક કરસનદાસ મૂળજીએ પોિાના 
સાપ્તાહહક ‘સત્યપ્રકાશ’માં 21 ઓલર્ોબર, 1860ના 
રોજ એક લખે ‘હીન્દુનો અસલ ધમટ અને હાલના 
પાખંડી મિો’ પ્રતસદ્ધ કયો. આ લખે એર્લો 
ધારદાર/િકટબધ્ધ હિો જનેા કારણે એ સમયે િૈષ્ણિ 
સમ્પ્પ્રદાયના લોકોમાં ઊહાપોહ મચી ગયો. િૈષ્ણિ 
મહારાજ જદનુાથજીના કપડાં ઊિારી નાંખયા! કોઈ પણ 
માણસ તિચારિો થઈ જાય િેિી બાબિ હિી આ 
લેખમાં. ચાલો, મૂળ લેખ જોઈએ : 

હહન્દનુાં પુરાણ િગેરે શાસ્ત્રોમાં કહેલુ ં છ ે કે 
કતળયુગના િખિમાં જુદા ધમટ અન ે પાખડંો ઉભાં થશ ે
િથા ધુિારાઓ/પાખંડીઓ આડા પંથો અને આડા માગો 
ઉપર ચલાિશ.ે હહન્દુશાસ્ત્ર પ્રમાણે કતળયુગને આરંભ 
થયાને આજ ે5000 િર્ટ થઈ ચૂલયાં છ.ે એ પાંચ હજાર 
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િર્ટની મુદિમા ંજરે્લા નિા પથંો/માગો હહન્દઓુમાં ઉભા 
થયા છ ે િ ે સઘળાં ખોર્ાં પાખંડ સમજિાં. હિ ે
મહારાજોનો મળૂ પુરુર્ િલ્લભ જન્મ્પ્યાને હજુ 400 િર્ટ 
થયાં નથી. િલ્લભાચાયટનો પંથ કતળયુગના િખિમાં ચાલ ુ
થયો. જમે દાદુપંથી, સાધુપંથી, રામસ્નેહી, રામાનંદી, 
સહજાનંદી ઈત્યાહદ પંથો ઉભા થયા; િેમ િલ્લભાચાયટનો 
પંથ ઉભો થયો. એ સઘળા ંપથંો, કતળયુગમાં ઉભા થયા 
માર્ ેહહન્દુશાસ્ત્રના િચન પ્રમાણે પાખંડી છ!ે 

એક ધમટમાંથી 10–15 આડા રસ્િા નીકળિા જોઈએ 
નહીં. ધમટનો અન ેનીતિનો માગટ એક જ હોિો જોઈએ. 
િાલ્કેશ્વર જિાનો સીધો માગટ મૂકીન ેભાયખાલાનો આડો 
માગટ પકડિાની જરુર શી? દરેક પંથિાળાએ 
એકબીજાને પાખંડી બિાવ્યા છ ેઅન ેએકબીજાની ધૂળ 
ઝાર્કી છ,ે િો િેમ કરિાની જરુર શી? મહારાજ 
હહન્દુશાસ્ત્રોન ે ઈશ્વરકૃિ માન ે છ,ે ત્યારે એનાથી એમ 
નહીં કહેિાય કે હહન્દુશાસ્ત્રનુ ં ફલાણં િચન ખોરુ્ ં છ!ે 
કતળયુગમાં પાખંડી મિો ઉભા થશે, એ િચન મજકૂર 
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મહારાજથી એમ નહીં કહેિાય કે ખોરુ્ ંછ.ે ત્યારે બીજા 
કેર્લાય પંથોની જમે મહારાજનો પંથ કતળયુગમાં ઉભો 
થયો, માર્ ે િે ખોર્ો અને પાખંડ ભરેલો છ;ે એિું િો 
હહન્દુશાસ્ત્રથી તસધ્ધ થાય છ.ે 

મહારાજોના ંબનાિેલાં પુસ્િકો ઉપરથી પણ સાતબિ 
થાય છ ેકે મહારાજોએ નિંુ પાખંડ અન ેિરકર્ ઉભુ ંકયુું 
છ.ે જુઓ િહ્મસમ્પ્બન્ધ બાબિ મૂળ ર્શ્લોક ઉપર 
લંબાિીને ગોકુળનાથજીએ કેિી ર્ીકા કરી છ ે : “પોિે 
ભોગિે િે પહેલાં પોિાની પરણેલી બાયડી પણ 
ગોસાંઈજી મહારાજન ે સોંપિી; પછી પોિાના કામમા ં
લેિી. પોિાનાં બેર્ા–બેર્ી પણ િેમને સોંપિાં.” અરરરર! 
આ કેિંુ પાખંડ, કેિો ઢોંગ, કેિી ઠગાઈ! અમે જદુનાથજી 
મહારાજન ેપુછીએ છીએ કે કયા િેદમા,ં કયા પુરાણમા,ં 
કયા શાસ્ત્રમાં અને કઈ સ્મૃતિમાં લખયંુ છ ેકે મહારાજન ે
અને ધમટગુરુન ે પોિાની પરણેલી સ્ત્રી ભોગવ્યા પહેલા ં
સોંપિી? પોિાની સ્ત્રી જ નહીં; પણ પોિાની દીકરીન ે
પણ સોંપિી! અરરરર! આ લખિાં અમારી કલમ 
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ચાલિી નથી. અમન ેઅતિશય ધૂ્રજારી છૂર્ ે છ.ે લોકોન ે
દેખિી આંખે આંધળા કરિા, અને િેઓની આંખમાં ધૂળ 
છાંર્ીન,ે ધમટને બહાને િેઓની કાચી કંુિારી િહુ–દીકરી 
ભોગિિી; એના કરિા ંિધારે પાખંડ અન ેઠગાઈ કઈ? 
િલ્લભાચાયટ તસિાય કતળયુગમાં બીજાં ઘણા પાખંડો/ 
પંથો ઉભાં થયા છ;ે પણ મહારાજોના પંથ જિેી નફર્ાઈ, 
ખંધાઈ, બુરાઈ, લુચ્ચાઈ અને ઠગાઈ બીજા કોઈ પણ 
પંથિાળાએ કરી નથી. ભોળા લોકોની આંખમાં ઘળૂ 
છાંર્ીને િેમની િહુ–દીકરીને ભોગિિાનું મહારાજો 
પોિાનાં પુસ્િકોમાં લખ ેછ ેઅન ેિ ેપ્રમાણે િેઓ ભોગિે 
છ;ે ત્યારે અમારા પેર્માં મોર્ા ભડકા ઊઠ ેછ.ે અમારી 
કલમ એકદમ િપીને ગરમ થઈ જાય છ!ે 

જદુનાથજી મહારાજ ે ‘સ્િધમટ િધટક’ ચોપાનીયુ ં
કાઢિા માંડ્ું છ;ે િેને અમ ે પૂછીએ છીએ કે િમ ે કેિી 
રીિે ધમટનો િધારો કરિા માગો છો? જદુનાથજી 
મહારાજ! િમે જો ધમટનો િધારો, ફેલાિો કરિા માગિા 
હો િો િમ ે પોિે સારંુ આચરણ પકડીને િમારા બીજા 
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મહારાજોને ઉપદેશ કરો, ધમટગુરુઓ પોિે જ જયાં સુધી 
વ્યતભચારના સમુરમાં ડૂબેલા માલુમ પડશે ત્યાં સુધી 
િેઓથી ધમટનો બોધ થઈ શકિાનો નથી. 
ગોકુળનાથજીએ ઉપર જણાિેલી ર્ીકા કરીને િમારા 
િૈષ્ણિ માગટન ે મોર્ો ડાઘ લગાડ્ો છ,ે િે પ્રથમ કાઢી 
નાખો. એ ર્ીકા કરનાર ઉપર તધક્કાર નાખો, િે ર્ીકા 
પ્રમાણે મહારાજો ચાલીન ે પોિાના સિેકની િહુ–
દીકરીઓને બગાડ ેછ,ે િેથી હાથ ઉઠાિો અને રસમંડળી 
જિેી અનીતિનો એકદમ નાશ કરો. જયાં સુધી િમે િેમ 
કરશો નહીં ત્યાં સુધી િમારાથી ધમટનો ઉપદેશ અન ે
સ્િધમટનો િધારો થઈ શકિાનો નથી, િે સત્ય જાણી 
લેજો. 

▪ 
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3 

‘જારકમટથી લોહી સુધરે છ!ે’ 
અનુક્રમણીકા 

આશારામબાપૂ ચા િેચિા હિા. િેમણે જાિ ે
ભગિાન બની 400થી િધુ આશ્રમો ઊભા કરી 
10,000 કરોડની સમ્પ્પતિ એકઠી કરી લીધી. મુખય–
મંત્રીઓ પગે પડિા. આશારામની કાર પસાર થાય ત્યારે 
િેના ચીલાને સ્પશટ કરી ધન્યિા અનુભિિા ભલિોન ેમેં 
જોયાં છ.ે 2013માં 16 િર્ટની કુમળી બાળા ઉપર રેપ 
કરિાનો િમેના ઉપર કેસ થયો અને જલેમાં ગયા પછી 
3 સાક્ષીઓની હત્યા થઈ ગઈ! સાક્ષીઓને ધમકાિિા, 
ફોડિા, ચૂપ કરિા, િેમની હત્યા કરિી િગેરે મોડસ 
ઓપરેન્ડી જૂના જમાનામા ં પણ હિી. જદુનાથજી 
મહારાજ ે કરસનદાસ મૂળજી ઉપર મુમ્પ્બઈ હાઈકોર્ટમા ં
14 મે, 1861ના રોજ લાઈબલ–બદનક્ષીની ફહરયાદ 
મૂકી; રુતપયા 50,000/–ની (1861માં એક િોલા સોનાનો 
ભાિ 50/– રુતપયા હશે) નુકસાની માંગી. કરસનદાસ ે
સામે બરાબર તશંગડા ભરાવ્યા; િેમણ ેપડકાર ફેંલયો કે 
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મહારાજ સેિકીઓ સાથે વ્યતભચાર કરે છ ેિે હંુ કોર્ટમા ં
સાતબિ કરીશ! બદનક્ષીના ફહરયાદી જદુનાથજી 
મહારાજ સલિાયા. પોિાની તિરુદ્ધ કોઈ સાક્ષી ન આપે 
િે માર્ ેજદનુાથજીએ પ્લાન બનાવ્યો. 

6 સપ્ર્મે્પ્બર, 1861ના રોજ, મુમ્પ્બઈમા ં ભાહર્યા 
મહાજન ભગેું થયંુ. િેમાં એિંુ નક્કી થયંુ કે જદુનાથજી 
મહારાજની તિરુદ્ધ જો કોઈ ભાહર્યા જ્ઞાતિનો માણસ 
સાક્ષી આપે િો ન્યાિ િેન ેતશક્ષા કરશે! આ િો ન્યાયને 
ખલેલ પહોંચાડિાનું કૃત્ય કહેિાય. આ કાિિરંુ કહેિાય. 
કરસનદાસ મળૂજીએ, ગોકુળદાસ લીલાધર અન ેબીજા 
આઠ ભાહર્યાઓ સામે 11 સપ્ર્મે્પ્બર, 1861ના રોજ 
‘કોન્સ્પીરસી’ની ફહરયાદ ફોજદારી કોર્ટના મેતજસ્ર્રરે્ 
ક્રાફડટ સમક્ષ કરી. કોર્ટમાંથી કરસનદાસ બહાર નીકળ્ા 
ત્યારે 2000/3000 ભાહર્યાઓ હાજર હિા; િેમાંથી 
કેર્લાંક ભાહર્યાઓ કરસનદાસ ઉપર િૂર્ી પડ્ા. 
મેતજસ્ર્રરે્ ેઆ કેસ સેશન્સ જજ સર જોસેફ આરનોલ્ડ 
સમક્ષ મોકલ્યો. જ ે ‘ભાહર્યા કોન્સ્પીરસી કેસ’ િરીકે 
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પ્રતસદ્ધ છ.ે કરસનદાસ ે કોર્ટ સમક્ષ કહ્યુ ં : “મહારાજો 
અમારી િહુ–દીકરીઓને બગાડ ે છ.ે આ િાિ જાહેર 
કરિાથી અનીતિનો સુધારો થાય. મેં મહારાજને ગાળ 
દીધી નથી. િનેા આચરણ કેિા છ ે િે તિશે લખયંુ છ.ે 
1855મા ં ભાહર્યાઓનું મહાજન મળ્ુ ં હિું; િેમાં નક્કી 
થયંુ હિું કે હદિસે ઠરાિેલ સમય તસિાય બીજા સમયે 
સ્ત્રીઓએ મહારાજના મંહદરે દશટન કરિા જિંુ નહીં, 
જથેી મહારાજોને વ્યતભચાર કરિાની િક ન મળે! મારો 
લેખ પ્રગર્ થયો િેના થોડા મહહના પહેલા જદુનાથજીએ 
એક ભાહર્યાન ે કહેલ કે જારકમટ–વ્યતભચાર કરિામાં 
પાપ નથી, િેથી અંગનું કૌિિ િધે છ,ે જુદી જુદી 
સ્ત્રીઓને ભોગવ્યાથી માણસનું લોહી સુધરે છ!ે આિા 
મહારાજો અનીતિ છોડ ેિે માર્ ેહંુ ઝંૂબેશ ચલાિંુ છુ.ં” 

જજ સર જોસેફ આરનોલ્ડ ે19 ડીસેમ્પ્બર, 1861ના 
રોજ ચૂકાદો આપ્યો : “નિ ભાહર્યાઓએ ઇન્સાફને 
અર્કાિિાની કોતશશ કરી છ.ે િમોએ ધમટને િાસ્િે કામ 
કયુું છ,ે િે બચાિ લઈ શકાય નહીં. િમને સખિ મજૂરી 
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સાથેની કેદની તશક્ષા થઈ શકે છ,ે પરન્િુ દયા ખાિર 
એિું કરિો નથી; પણ હિે પછી સાિચેિ રહેશો. મુખય 
આગેિાન ગોકળદાસ લીલાધર િથા લખમીદાસ 
દામજીને રુતપયા 1000/– – 1000/– દંડ િેમ જ 
બાકીના સાિન ેરુતપયા 500/– – 500/– દંડની સજા કરંુ 
છુ.ં ખચટ પેર્ ેકરસનદાસને રુતપયા 1000/– ચૂકિિા.” 

‘ભાહર્યા કોન્સ્પીરસી કેસ’માં તિજય મળિા 
કરસનદાસ મળૂજીને તિશ્વાસ બેઠો કે લાઈબલ માર્ ે
જદુનાથજીને રુતપયા 50,000/– ચૂકિિાનો પ્રસંગ 
ઉપક્સ્થિ નહીં થાય! 

▪ 
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4 

વ્યતભચાર માર્ ેકેિા સાહહત્યની રચના કરી? 
અનુક્રમણીકા 

SRPના જિાનો દારુથી દરૂ રહે િે માર્ ે એક 
મોહર્િેશનલ િજજ્ઞે કહ્યું : “એક ગ્લાસમાં દારુ લો; િેમાં 
એક જીિડુ ં નાખો. જીિડુ ં િરિ મરી જશે!” એ િખિ ે
એક કોન્સ્ર્બેલે કહ્યું : “આ િો સારંુ કહેિાય, પેર્મા ં
જીિડાં હોય િે મરી જાય!” સીલેક્લર્િ તલસતનંગનો આ 
નમૂનો છ.ે જ ેગમિું હોય િ ેમુજબ જ અથટ કાઢિાનો! 
‘મહારાજ લાઈબલ કેસ’ કોર્ટમાં ચાલ્યો ત્યારે જાણિા 
મળંુ્ કે િૈષ્ણિ મહારાજોએ ‘ભક્લિ’નો અથટ ‘સેિકીઓ 
સાથે વ્યતભચાર’ એિો કયો હિો. 1855માં સુરિ, 
મુમ્પ્બઈ િગેરે જગ્યાએ િૈષ્ણિ મહારાજોનો વ્યતભચાર 
ર્ોચ ઉપર હિો. 

મહારાજો/ધમટગુરુઓએ પોિાને ગમિું હોય િેિા 
સાહહત્યની રચના કરી. ધમટગુરુઓન ે વ્યતભચાર ખૂબ 
પસંદ હિો એર્લે િેમણ ે લખયું : “સેિકીઓએ 
ધમટગુરુઓની સેિા પોિાના શરીરથી; એર્લે કે જારકમટ–
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વ્યતભચાર કરીને કરિી. પંથના દરેક સેિક/સેિકીઓએ 
લોકોની લાજ ત્યજીને; િેદશાસ્ત્રની આજ્ઞા િોડીને 
મહારાજન ેશરણે થિંુ. દરેક સેિકે મનથી એિંુ માનિંુ કે 
‘હંુ પુરુર્ નથી પણ સ્ત્રી છુ.ં’ મહારાજના ગુણ ગાિા, 
િેમની આજ્ઞાને િાબે થિંુ. ગુરુના ઉપભોગ માર્ ે
સ્ત્રી/છોકરાં અપટણ કરિાં. એક વ્યતભચારી સ્ત્રી પોિાનું 
િન/મન/ધન પોિાના યારન ે સોંપી દે છ ે િે પ્રમાણ ે
ઈશ્વરરુપી મહારાજને સોંપી દેિું. કતળયુગમાં ભક્લિ 
તસિાય મુક્લિ–સાલ્િેશન નથી. િેથી ગુરુન ેઈશ્વરથી િધ ુ
જાણિો. સઘળી િસ્િુ ઈશ્વરની છ,ે િેથી ઈશ્વરરુપી ગુરુન ે
વ્યતભચારનો દોર્ લાગિો નથી. ઈશ્વરમા ં સ્ત્રી પુરુર્નો 
ભેદ નથી, પુરર્ અને સ્ત્રી, એ બન્ને ઈશ્વરનો જ આત્મા 
છ.ે એર્લે જયારે ઈશ્વર વ્યતભચાર કરે છ ે ત્યારે િ ે
પોિાના આત્માની સાથ ે જ રમિ રમે છ.ે િેથી 
િલ્લભપંથની સ્ત્રીઓને પાપ લાગિું નથી. 16000 
ઋતર્ઓ રામચંરજીનો ખૂબસૂરિ ચહેરો જોઈ મોહહિ 
થયા અને સ્ત્રી રુપે િેની સાથે જારકમટ કરિા તિનંતિ 
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કરી; આ તિનંતિ રામચંરજીએ કબૂલ રાખી; ઋતર્ઓ 
‘કૃષ્ણાિિાર’માં ગોપીઓ બની અન ે ‘કૃષ્ણ’ સાથ ે
જારકમટ કયુું. ઉકરડા ચરનાર ગધેડાને બાગની મોજ 
અંગે ખબર નથી! અનુભિથી માલૂમ પડ ેછ ેકે જારભાિ 
જિેી પ્રીતિ એકેય નથી.” 

‘ચોરાસી િૈષ્ણિની િાિાટ’ પુસ્િકમાં આ િાિાટ જૂઓ 
: “એક ગામ હિું, િેમાં કૃષ્ણદાસ નામનો ભલિ રહેિો 
હિો. એક િખિ પાંચ–દસ િૈષ્ણિો કૃષ્ણદાસના ઘરે 
આવ્યા. િે િખિે િે બહાર હિો પણ પત્ની જમના 
હાજર હિી. જમનાએ તિચાયુું કે િૈષ્ણિોની સેિા કઈ 
રીિે કરંુ? િેન ેયાદ આવ્યંુ કે ગામનો િાતણયો િારંિાર 
મને કહ્યા કરે છ ેકે િું મારી પાસે આિ, જ ેમાંગ ેિ ે હંુ 
આપું. જમના િે િાતણયા પાસે ગઈ, મળિાનું િચન 
આપ્યું અને સીધુંસામાન લઈ આિી. રસોઈ િૈયાર કરી 
િૈષ્ણિોન ે જમાડ્ા. કૃષ્ણદાસ સાંજ ે ઘેર આવ્યો. 
જમનાએ બધી િાિ કરી. બીજ ે હદિસે કૃષ્ણદાસ ે
જમનાને કહ્યું કે કાલે િેં પેલા િાતણયાને િચન આપ્યંુ છ,ે 
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િ ેરાહ જોિો હશે, િારે િચન પૂણટ કરિંુ જોઈએ. જમના 
પોિાના શરીરે િેલ ચોળીન ેનાહી, શણગાર સજી િૈયાર 
થઈ પણ િરસાદ િૂર્ી પડ્ો. રસ્િામા ં કીચડ થયો. 
કૃષ્ણદાસે કહ્યુ ં કે િું જો મારી ખાંધ ઉપર બેસે િો િન ે
િાતણયાને ત્યાં મૂકી જાિ. િારા પગ કીચડિાળા થશે િો 
પેલો િને પસંદ કરશે નહીં. પછી કૃષ્ણદાસ જમનાન ે
ખાંધ ઉપર બસેાડી િાતણયાની દુકાન ેમૂકીને જિો રહ્યો. 
જમનાન ેજોઈ િાતણયાએ કહ્યું કે રસ્િામા ં કીચડ ઘણો 
છ,ે િારા પગ કોરા કેમ? જમનાએ બધી િાિ કરી. 
િાતણયાને અચબંો થયો. િાતણયાએ કહ્યું કે િું ખરેખર 
સુખી છ;ે કેમ કે િારંુ મન તનમટળ છ,ે મને માફ કર!” 

ધમટપુસ્િકોમાં તનલટજ્જ િાિો લખિામા ં આિે ત્યારે 
સેિકીઓને લાગે કે જગિમા ં બધે આિંુ જ ચાલે છ;ે 
વ્યતભચાર માર્ ે િૈયાર થઈ જાય અને લર્કામાં ‘મનના 
તનમટળ હોિાનુ’ં ધાતમટક સહર્ટતફકેર્ પણ મળે! 

▪ 
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5 

‘રસમંડળી’ એર્લે? 
અનુક્રમણીકા 

ફેિુઆરી 1862માં મુમ્પ્બઈ હાઈકોર્ટ સમક્ષ 
‘મહારાજ લાઈબલ કેસ’ ચાલ્યો ત્યારે પ્રતિિાદી 
કરસનદાસ મળૂજીએ પોિાની જુબાનીમાં ‘રસમંડળી’નો 
ઉલ્લેખ કયો હિો. 21 ઓલર્ોબર, 1860ના રોજ 
પોિાના લેખમાં કરસનદાસ ે અનુરોધ કયો હિો : 
“રસમંડળી જિેી અનીતિનો એકદમ નાશ કરો!” આ 
રસમંડળી એર્લે શું? 

જયારે ધમટગુરુઓ અને મહારાજો વ્યતભચારમાં ગળા 
ડૂબ હોય ત્યાં વ્યતભચારનો ચેપ નીચેના સ્િરે પણ 
ફેલાય. વ્યતભચારન ે સુંદર નામ આપિામાં આિે : 
‘સંભોગથી સમાતધ િરફ!’ ‘િહ્મસમ્પ્બન્ધ!’ ‘રાસલીલા!’ 
14 ફેિુઆરી, 1862ના રોજ સાહેદ લખમીદાસ 
ખીમજીએ કોર્ટ સમક્ષ કહ્યુ ં : “અમારા લોકોમાં રસ–
મંડળીની િાિ ઘણી પ્રતસદ્ધ છ,ે પાંચ િરસના છોકરાઓ 
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પણ િે જાણ ેછ.ે એક રસમંડળીમાં હંુ હાજર હિો, ત્યારે 
મારી ઉમ્પ્મર 18 િરસની હિી. ત્યાં પંદર સ્ત્રી–પુરુર્ો 
હાજર હિા. રસમંડળી રોજ ેભરાિી. રસમડંળીમાં લોકો 
એકઠા થયા પછી ‘ચોરાસી િૈષ્ણિોની િાિાટ’ િથા ‘બસો 
બાિન િષૈ્ણિોની િાિાટ’ િાચિામાં આિી. િ ે િાિાટના 
પુસ્િક ઉપર સૂકો મેિો િગેરે ભોગ ધરી િૈષ્ણિોમા ં
િહેંચી દીધો. પછી િે લોકોએ ગોદડાનંો એક ઢગલો 
પડ્ો હિો િે અંદરના ઓરડામાં હારમાં પાથરી દીધાં. 
િેમણે િરિ જ દીિા ઓલિી નાંખયા. રસમંડળીમાં એક 
બીજાની સ્ત્રીઓ સાથે જારકમટ–શરીર સમ્પ્બન્ધ કરિામાં 
આિે છ.ે રસમંડળીમાં સામેલ થાય િ ે દરેક પુરુર્ 
પોિાની સાથે પોિાની સ્ત્રીને લઈ જાય છ.ે ફલિ િરકિ 
(ભડિાઈ કરનાર) લોકો પોિાની પત્ની તસિાય દાખલ 
થઈ શકે છ.ે રસમંડળીિાળા મહારાજના મોર્ા સેિકો 
હોય છ.ે” 

રસમંડળીમાં ‘બસો બાિન િૈષ્ણિની િાિાટ’ િંચાય 
છ.ે આ િાિાટઓ રસમંડળીનો જાદઈૂ માહોલ ઊભો કરે 
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છ.ે િેમાંની બે િાિાટ જોઈએ. એક િખિ ગુસાંઈજી 
મહાિનમાં ગયા. િૈષ્ણિના ઘેર ઊિયાટ. ત્યાં બાજુમાં 
ગંગા રહેિી હિી. ગંગા ગુસાંઈજીના દશટન કરિા ગઈ 
ત્યારે ગુસાંઈજીમાં કરોડો કામદેિના જિેી ખૂબસૂરિી 
જોઈ. િે મોહહિ થઈ ગઈ. રોજ ે દશટન કરિા જિી. 
મનમા ં તિચારિી કે ગુસાંઈજીને એકાંિમા ંમળુ ંિો મારા 
મનના મનોરથ પૂરા થાય. એક હદિસ ગંગા િાડામા ં
સંિાઈ ગઈ. ગસુાંઈજી િાડામાં આવ્યા ત્યારે િેણે કહ્યું કે 
મહારાજ, મારા મનોરથ પૂરા કરો. ગુસાંઈજીએ ના પાડી 
અને કહ્યું કે િુ ંઘેર જા, િારા મનના મનોરથ પૂરા થશે. 
ગંગા ઘરે આિી. એક હદિસ ઊંઘમા ં સ્િપ્નું આવ્યંુ કે 
ગુસાંઈજી સાથ ે શરીર સમ્પ્બન્ધ થયો છ!ે િે હદિસથી 
િેને ગભટ રહ્યો; પછી િેણે એક ખૂબસૂરિ છોકરી જણી. 
બીજી એક િાિાટમાં એક ભીલ અને િનેી પત્ની જગંલમા ં
રહેિા હિા. લાકડા કાપી િેચિા. બીજો એક ભીલ પણ 
લાકડા કાપિા જગંલમાં આિિો. ભીલપત્નીને બીજા 
ભીલ સાથે મોહબિની ગાંઠ બંધાઈ ગઈ. જગંલમાં એક 
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ઠાકોરજીનું મંહદર હિું ત્યાં સાફસૂફી કરી બન્ને પ્રેમમા ં
ગૂંથાઈ જિા. એક હદિસ િનેો પતિ બન્ને પ્રેમીઓને 
મંહદરમાં જારકમટ કરિા જોઈ ગયો. િેણે બંને પ્રેમીઓનો 
ત્યાં જ મારી નાખયાં. િ ેપછી ત્યાં તિષ્ણના દૂિ આવ્યા. 
બન્નેને ઠાકોરજી પાસે લઈ જઈ ઊભા રાખયાં. 
ઠાકોરજીએ બન્નેન ેકહ્યુ ં કે જ ેજોઈએ િે માંગો. બન્નએે 
હાથ જોડી કહ્યું કે અમ ેઘણં નીચું કૃત્ય કયુું છ;ે છિાંય 
િમે આર્લી કૃપા દેખાડો છો, એનું કારણ? ઠાકોરજીએ 
કહ્યું કે ભલ ેિમે નીચુ ં કૃત્ય કયુું; પરન્િુ િમે ઠાકોરજીનુ ં
મંહદર સાફ કયુું હિું િેથી િમન ે સ્િગટમા ં સૌથી સારી 
જગ્યા મળી છ!ે 

▪ 
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6 

રાસલીલા એર્લે? 
અનુક્રમણીકા 

ભલિો ધમટગુરુઓ/મહારાજોન ેમોર્ા જ્ઞાની માને છ;ે 
મોક્ષ અપાિનારા માન ે છ.ે એર્લે િો સેિકો/સેિકીઓ 
િન/મન/ધન િડ ે સેિા કરે છ.ે િાસ્િિમાં વ્યતભચારી 
િૈષ્ણિ મહારાજો ભયંકર અજ્ઞાની હિા. સાહેદ 
લખમીદાસ ખીમજીએ 20 ફેિુઆરી, 1862ના રોજ 
કોર્ટ સમક્ષ કહ્યુ ંહિું : “જદુનાથજી મહારાજ ેલાઈબલની 
ફહરયાદ કરી િે પહેલાં મન ે કહેલ કે છાપાિાળાઓને 
કારણે બધા મહારાજો મુમ્પ્બઈમાંથી નાસી જાય છ;ે પણ 
હંુ િેમની સામે લડિા માર્ ે અહીં આવ્યો છુ.ં 
જદુનાથજીએ મને પૂછંુ્ હિું કે હંુ જો મુમ્પ્બઈ રહંુ િો 
મારી સાહેદી કોર્ટ મારે ઘેર લે કે નહીં? િેમ જ જો હંુ 
કોર્ટમાં જાઉં િો મન ેજજની પાસે બેસિા ઊંચી જગ્યા 
મળે કે નહીં?” 

અજ્ઞાની ગરુુઓ/મહારાજો રાસલીલામાં બહુ 
હોંતશયાર હોય છ.ે મહારાજ પધરામણીના પૈસા લે િે 
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સમજી શકાય; પણ રાસલીલાના દશટન કરાિિાના પૈસા 
પણ લેિા હિા! સાહેદ લખમીદાસે કોર્ટને જણાવ્યંુ હિું : 
“હંુ મંહદરે ગયો ત્યારે ત્યાં કેર્લીક સ્ત્રીઓ હિી. 
જદુનાથજીની ઉમ્પ્મર િ ેિખિે 28ની હિી, હાલે 40ની 
છ.ે િેમણે મૂતિટ ઉપર ગુલાલ નાંખયો પછી લોકો ઉપર 
ગુલાલ નાંખયો. ગુલાલ ઉડિાથી જિેી ધુમ્પ્મસ થઈ 
િેિામાં િરિ જ જદુનાથજીએ 14 િરસની રુપાળી 
છોકરીની છાિી ઉપર હાથ નાંખયો, છોકરી હસી પડી. 
જ ે ઘેર જદનુાથજી ઉિયાટ હિા ત્યાં હંુ દરરોજ િનેા 
દશટને જિો હિો. એક િખિ હંુ મારા મામા દામોદર 
દેિજી સાથે દશટને ગયો ત્યારે બપોરનો એક િાગ્યાનો 
સુમાર હિો. જદુનાથજી તબછાનામાં સૂિા હિા. મારા 
મામા િેમના પગ ચાંપિા લાગ્યા. હંુ પણ િેમ કરિા 
લાગ્યો. અડધો કલાક પછી પેલી 14 િરસની છોકરી 
એક તિધિા સાથે ત્યાં આિી. તિધિાએ જદુનાથજીના 
કાનમા ં કંઈક કીધંુ. જદુનાથજીએ અમન ે બહાર જિા 
કીધંુ. અમે બહાર નીકળ્ા. જુિાન છોકરી અંદર હિી. 
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મામાએ એનો મિલબ મને સમજાવ્યો. પછી એ 
તિધિાએ બહાર આિી બારણં બંધ કયુું. મામાએ મન ે
કહ્યું કે િારી ઈચ્છા હોય િો રાસલીલાના દશટન કરાિું. 
મેં હા પાડી. મામાએ તિધિાને કહ્યું િથેી તિધિાએ 
બારણાની સાંકળ ખોલી અમને અંદર જિા દીધા. અમે 
જોયંુ કે જદુનાથજી કુમળી છોકરી સાથે જારકમટ–સંભોગ 
કરિા હિા. જદુનાથજીએ મારા મામાને પૂછંુ્ કે દશટન 
કરાિિાની િેં કેર્લી ભેર્ ઠરાિી છ?ે મામાએ કહ્યું કે 
સારી ભેર્ મળશે. સેિકો રાસલીલાના દશટન કરિામાં 
મોરુ્ ં પુણ્ય સમજ ે છ;ે િેથી િેઓ ગૌલોક–મોરુ્ ં સ્િગટ 
મળિાની આશા રાખે છ!ે” 

▪ 
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7 

‘કાન ગોપીના ઓઠા બિાિી, કામદેિની કરે ચઢાઈ રે!’ 
અનુક્રમણીકા 

િૈષ્ણિ સમ્પ્પ્રદાયના મહારાજો/ગુરુઓ જારકમટ/ 
શરીર સમ્પ્બન્ધ/રાસલીલા થકી સેિકીઓને બગાડી રહ્યા 
હિા. કરસનદાસ મળૂજીએ 1860મા ં મહારાજોના 
ધાતમટક વ્યતભચારની િાિ લખી િે પહેલાં 1820મા ં
અંગ્રેજ લેખકે પોિાના પુસ્િકમાં ‘રસમંડળી’ની િાિ 
લખી હિી. એ પહેલાં પણ આ દૂર્ણ હશ;ે પરન્િુ િેન ે
ધાતમટક પતિત્રિાના આિરણ હેઠળ ઢાંકિાનું મહારાજોએ 
શરુ કયુું. એિંુ નહોિું કે બધાં લોકોને આ વ્યતભચાર 
ગમિો હિો; પરન્િુ તિરોધ કરનારાઓને ‘67 અપરાધ’; 
‘ચિુ–ર્શ્લોકીની ર્ીકા’; ‘ગુરુ સેિા’; સ્િધમટ િધટક અન ે
સંશયછદેક’; ‘રસ ભાિના’; ‘252 િષૈ્ણિની િાિાટ’; 84 
િૈષ્ણિની િાિાટ’; ‘િચનામૃિ’; ‘તસદ્ધાંિ રહસ્ય’ િગેરે 
ધમટપુસ્િકોનો ઉપયોગ; ગુરુની સેિા શરીર અપટણ કરીન ે
કરિાથી મોક્ષ/ગૌલોક સ્િગટની પ્રાક્પ્ત થાય છ,ે િેિુ ં
સેિક/સેિકીઓના મનમા ં ઠસાિી દેિામાં મહારાજો 
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સફળ થયા હિા. પરમેશ્વરને રાજી રાખિા અને 
પરલોકમાં અખંડ સુખ મેળિિા માર્ ેપોિાની ઈન્રીઓન ે
પૂરંુ સુખ આપિા વ્યતભચારનો ફેલાિો કરિા 
‘રસમંડળી’ઓ ઊભી થઈ! વ્યતભચાર કરિાથી લોહી 
સાફ થાય છ;ે એિી માન્યિા રઢ થઈ હિી! એક હદિસ 
જદુનાથજી મહારાજ ે લખમીદાસ ખીમજીને કહેલ કે 
‘પુરુર્ પાસેથી અમને શુ ં પેદાશ થાય છ?ે પેદાશનો 
મુખય આધાર િમારા લોકોની સ્ત્રીઓ ઉપર છ,ે જ ે
અમને શરીર સોંપે છ ેઅને સાથે ઘરેણા/પૈસા પણ આપે 
છ!ે’ 

આિી તિકૃિ તિચારધારા સામે કરસનદાસ ે સખિ 
તિરોધ નોંધાવ્યો. કરસનદાસને જાહેરમા ં માર પડ્ો; 
જ્ઞાતિબહાર મકૂિાની ધમકીઓ મળી. કરસનદાસની એ 
િખિે 28 િરસની ઉમ્પ્મર હિી; એનામાં આક્રોશ 
ધગધગિો હિો. 1855થી 1859 િચ્ચ ે મહારાજોના 
કુકમો અખબારો/ચોપાતનયાંમાં જાહેર થયા હિાં. િ ે
કરસનદાસ ે કોર્ટના ધ્યાને મૂલયાં. ‘મુમ્પ્બઈ ર્ાઈમ્પ્સ’, 23 
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ઓગસ્ર્, 1859 : ‘મહારાજોના કરિૂિો માઠાં છ ે િ ે
િાસ્િે િેઓ અંધારાને પસદં કરે છ.ે ભલિોએ ઠરાિ 
કીધો છ ે કે મરી જિંુ પણ કોર્ટમાં સાક્ષી આપિા જિંુ 
નહીં.’ ‘મુમ્પ્બઈ સમાચાર’, 21 ડીસેમ્પ્બર, 1855 : 
‘ભાહર્યા જ્ઞાતિના શાણા લોકોએ ઠરાિ કયો છ ે કે 
સ્ત્રીઓ ઉમ્પ્મરે પહોંચે પછી, િેમને મહારાજના મંહદરે 
દશટન કરિા જિા દેિી નહીં.’ ‘જામે જમશેદ’ 25 
ડીસેમ્પ્બર, 1855 : ‘મહારાજો કુરુ્બંની લાજનો બગાડ 
કરે છ.ે સેિકો પોિાની સાિ પેઢીને સ્િગટમાં જશે, એિુ ં
માનિા િ ેમૂરખાઈ છ.ે’ ‘સમાચાર દપટણ’ 29 નિેમ્પ્બર, 
1855 : ‘મહારાજોની આડી ચાલ તિશનેા ચચાટપત્રો 
અમોન ે મળેલ છ.ે જમે જમે લોકો સુધરિા જશે, િેમ 
મહારાજોના કામ લોકોન ે જુલમ ભરેલાં લાગશે.’ 
‘મુમ્પ્બઈના ચાબુક’ 21 જૂન, 1859 : ‘િૈષ્ણિ મહારાજો 
સારો ઉપદેશ આપિાને બદલે પગે પડિી સેિકીઓન ે
ભ્રષ્ટ કરે છ.ે અરે તશિ, તશિ! એ ધમટ બધં થાઓ, એ 
ર્ોળાંઓ ભંગ થાઓ.’ 
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‘આપ અખતિયાર’ 22 જૂન, 1859 : ‘મહારાજોના 
મંહદર તછનાળિાડો છ.ે િેમની દૃક્ષ્ટનો દેખાિ ફાંકડી 
રંડીબાજીનો છ.ે િેમના અિયિ બૂરા હિસનું ઘર છ.ે િ ે
ઈશ્વરના અિિાર નથી, રાક્ષસ છ.ે’ ‘િૃિ સાર’ 25 
ઓગષ્ટ, 1859 : ‘મહારાજોના મંહદરમા ં ધમટ ઉપદેશ 
હોિો જોઈએ કે િેશ્યાઓના નાચ? જો મહારાજ 
બરોબર ન ચાલે િો િનેે િનેા હોદ્દા ઉપરથી ઉઠાડી 
મૂકિો.’ ‘ગુરુ અને સ્ત્રી તિશે – 1858’ : ‘સુરિમાં એક 
િખિ ઉમ્પ્મરે ન આિેલી છોકરીને મહારાજ ે ગધાબળ 
િાપરીને િોડી નાંખી હિી. આિું માંડિીમાં બન્યું છ.ે આ 
જુલમ કેિો! આ ગુરુ િે કેિા!’ ‘તિર્યી ગુરુ તિશે – 
1859’ : ‘મહારાજો નાજુક છોકરીઓ ઉપર જોર કાઢ ે
છ.ે’ ‘મહારાજોને િાસ્િે ચાબખા – 1860’ : ‘કાન 
ગોપીના ઓઠા બિાિી કામદેિની કરે ચઢાઈ રે; ધન 
જોબન પર નારીનું લૂંર્ ેજૂઓ ગુરુની ભલાઈ રે! જોઈ મેં 
મહારાજોની ઠગાઈ રે; હિે કોઈ મંહદર ન જાશો બાઈ 
રે!’                          ▪ 
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8 

રતસક સુંદર િર જોઈ જોઈ જીિંુ રે! 
અનુક્રમણીકા 

કરસનદાસ મૂળજીના સાહેદ િરીકે મથુરદાસ 
લિજીએ 13 ફેિુઆરી, 1862ના રોજ કોર્ટ સમક્ષ કહ્યુ ં: 
ગોકુલનાથજીએ લખયંુ છ ે કે બીજા શાસ્ત્ર પુક્ષ્ટમાગટને – 
મહારાજના પથંને અંિરાય કરનારા છ,ે િેથી િે શાસ્ત્ર 
માનિા નહીં. મહારાજ મન્ત્ર આપિી િખિે સેિકો પાસ ે
રર્ણ કરાિે છ ે કે હંુ મારુ િન, મન, ધન, બાયડી, 
છોકરાં, ઘરબાર સઘળું કૃષ્ણને અપટણ કરંુ છુ.ં અમારા 
મહારાજો સ્ત્રીઓ સાથે જારકમટ – સમાગમ કરે છ.ે 
રાસલીલાનો અથટ જારભાિની રમિ/જારકમટ થાય છ.ે 
મહારાજના મંહદરમા ંએિા તચત્રો ર્ાંગેલા છ ેજમેાં કૃષ્ણ 
ઝાડ ઉપર બેઠા છ ેઅન ેગોપીઓ નીચે નગ્ન ઊભી છ.ે 
આઠ િરસ પહેલાં હંુ ગોકલદાસ િેજપાલની િાડીમાં 
ગયો હિો. િાડીના માળીએ કહ્યુ ં કે મહારાજ, ચાર 
સ્ત્રીઓને લઈને આિેલ છ.ે હંુ અંદર ગયો. રુમમા ં
મહારાજ એક સ્ત્રી સાથ ેજારકમટ કરિો હિો. મહારાજ 
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શરમાઈ ગયો અને ધોતિયું બાંધિા લાગ્યો. િે સ્ત્રી 25 
િરસની પરણલેી હિી. 

સ્ત્રીઓ દશટન કરિા આિે ત્યારે મહારાજના 
ચરણસ્પશટ કરી િે હાથ આંખને લગાડ ે છ.ે મહારાજ 
આંખનો ઈશારો કરે છ ે િથેી સ્ત્રી અંદરના ઓરડામા ં
જાય છ.ે જ ે સ્ત્રીઓ સાથે મહારાજ જારકમટની ઈચ્છા 
રાખ,ે િે સ્ત્રીઓ ઉપર મહારાજ િધારે ગલુાલ નાખંે છ.ે 
રંગિાળા પાણીની પીચકારી પણ ગમિી સ્ત્રીઓની 
છાિી ઉપર િાકીન ે મારે છ.ે મહારાજોની હજૂર 
સેિકીઓ જાર–ભાિના ગીિો ગાય છ ે:  

રતસક સુંદર િર જોઈ જોઈ જીિંુ રે  
સગપણ િો શામતળયાનું સાચું 

બાકી સિે દીસે છ ેકાચું 
અતણયાળી આંખે મનડાં મોહી લીધાં રે 
લોકોની લાજથી હિે હંુ નથી બીિાની રે 

િલ્લભ િરન ેશરણે સુતખયાં થાશું રે  
િેઓની સંગિથી િૈકંુઠ પામશું રે! 
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એક મહારાજ ે કહેલ કે જ ેમાણસને દરરોજ એક 
િોલા અફીણ ખાિાની ર્િે પડી છ,ે િે એકદમ મકૂાિી 
નથી િે પ્રમાણે મહારાજોના વ્યતભચારનો એકદમ 
અર્કાિ થઈ શકિાનો નથી. હંુ મહારાજોની અનીતિ 
સામે થયો હિો િે કારણથી મહારાજોએ એકઠા મળીને 
મને દંડ કરિાનો ઠરાિ કયો હિો. આ પ્રમાણે 
મહારાજાઓએ ઘણી િખિ પોિાના સેિકો પાસેથી દંડ 
લીધેલો છ.ે 

▪ 
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9 

ચાંદીનું દરદ કઈ રીિે મર્?ે 
અનુક્રમણીકા 

િૈષ્ણિ મહારાજોનો વ્યતભચાર કેર્લો ઊંડો વ્યાપેલો 
હિો; િેની જાણ પ્રતિિાદી કરસનદાસ મૂળજીના સાહેદ 
ડૉ. ભાઉ દાજીએ 14 ફેિુઆરી, 1862ના રોજ કોર્ટ 
સમક્ષ જુબાની આપી િેના ઉપરથી જાણી શકાય છ.ે 
િેમણે કહ્યું : “મુમ્પ્બઈના મહારાજાઓ પહેલ િહેલા 
યુરોતપયન દિા મારી પાસેથી લેિા લાગ્યા. દોઢ િર્ટ 
પહેલાં િાદી જદુનાથજી પાસે દરદને લગિી સલાહ 
આપિા ગયો હિો. િનેે ચાદંીનું (તસતફતલસ/ગોનોહરયા) 
દદટ થયું હિું. િેણે દદટ મને દેખાડ્ું નહીં. ચાંદીને ર્ાંકી 
પણ કહે છ.ે થોડા હદિસ પછી મહારાજનો સેક્રરે્રી 
ગોિધટનદાસ મારી પાસે આિીને મલમ લઈ ગયેલ. આ 
જ દદટ માર્ ેમેં બીજા ત્રણ મહારાજોની દિા કરી છ!ે હંુ 
1849માં સુરિ ગયો હિો, જદુનાથજીની અનીતિ/ 
વ્યતભચાર અગંે મેં જાણ્યંુ હિું. મહારાજોન ેજ ેમાન મળ ે
છ ેિે તિદ્યાથી નહીં; પણ િેઓ િલ્લભિંશના છ,ે િેથી 
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મળે છ.ે સેિકો િેમન ે કૃષ્ણ માન ે છ.ે દશટને આિનાર 
સ્ત્રી–પુરુર્ો ભીડમાં અથડાય છ,ે એકબીજાન ેકોણી મારે 
છ.ે મહારાજનુ ંનાહેલુ ંપાણી સેંકડો લોકો પીિે છ,ે િે મેં 
જોયેલું છ.ે સ્ત્રીઓ મહારાજના પગની રજ ખાય છ!ે 
મહારાજના ઘરની સ્ત્રીઓ પોિાના મોંઢા ઢાકેંલા રાખે છ ે
અને સેિકીઓ પોિાના મોંઢા ખુલ્લા રાખે છ.ે િીસ િર્ટ 
પહેલાં એક મહારાજન;ે પોિાની સેિકીઓને એક 
ચોપડીમાંથી ભૂંડાં નાગા ં તચત્રો દેખાડિા મેં જોયો હિો. 
એક મહારાજ ેમારી પાસે બ ેિખિ એિી દિા માંગેલ કે 
સ્ત્રીઓને ગભટ રહે નહીં!” 

સાહેદ ડૉ. ધીરજરામ દલપિરામે કોર્ટને જણાવ્યંુ : 
“ડીસેમ્પ્બર, 1860માં જદુનાથજી મહારાજ ે મને ઘરે 
બોલાવ્યો હિો. િેને ચાદંીનું દદટ થયેલું હિું. મેં િપાસીન ે
ચાંદીની જગ્યાએ બ્લેકિોશ લગાડિા અને પારાની દિા 
ખાિા આપેલ. મેં એક મહહનો દિા કરેલ હિી. 
જદુનાથજીએ મને કહેલ કે ‘કોઈ ખરાબ સ્ત્રી સાથે સંગ 
કરિાથી દદટ થયું છ.ે’ િેમણે મન ે પૂછલે કે ‘કંુિારી 
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છોકરી સાથ ેસંગ કરિાથી આ દદટ મર્ી જાય? િમારંુ 
િબીબશાસ્ત્ર શું કહે છ?ે’ મેં કહેલ કે આ તબલકુલ ખોર્ી 
િાિ છ.ે ત્યારે િેમણ ેકહેલ કે ‘મેં સુરિમા ંબે િખિ આ 
અજમાિી જોયું હિું; િેમાં એક િખિ સફળિા મળી 
હિી. જયારે બીજી િખિ દરદ મટંુ્ ન હિું કેમ કે િ ે
િખિે હંુ ઘણો જ નાકૌિિ થઈ ગયો હિો.’ ચાંદીના 
દરદ માર્ ેમેં કેર્લાંક મોર્ા માણસોની પણ દિા કરેલી 
છ!ે” 

ચાંદીનું દરદ મર્ાડિા માર્,ે મહારાજને જ સૂઝે િેિા 

પ્રયોગો સાંભળી કોર્ટ ચોંકી ગઈ! 

▪ 
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10 

મહારાજ ઘણં જૂઠંુ્ બોલે છ!ે 
અનુક્રમણીકા 

કરસનદાસ મળૂજી સામે ડીસેમ્પ્બર 1861માં, રુતપયા 
50,000/–નો દાિો જદનુાથજી મહારાજ ેમૂકેલ. આર્લી 
મોર્ી રકમનો ‘લાઈબલનો કેસ’ ભારિમાં પ્રથમ હિો. 
20 ફેિુઆરી, 1862ના રોજ સાહેદ કાળાભાઈ 
લલ્લુભાઈની સરિપાસ ચાલુ થઈ : મારી ઉમ્પ્મર 16 
િરસની છ.ે એક્લ્ફન્સ્ર્ન સ્કૂલનો તિદ્યાથી છુ.ં હંુ 
જદુનાથજી મહારાજને મળિા જિો. મંહદરના જુદા જુદા 
ઓરડામાં, જુદા જુદા િખિે િનેો મેળાપ થિો. મન ે
મહારાજ પ્રસાદીનું બીડુ ં આપિા. એક હદિસ પહેલ ે
માળે મહારાજ પાસે હંુ બેઠો હિો, િેિામાં એક 14 
િરસની છોકરી, મહારાજની દાસી સાથ ેઆિી. છોકરી 
અંદરના ઓરડામાં ગઈ. મહારાજ પણ અંદરના 
ઓરડામાં ગયા. દાસી દીિાનખાનાના મોર્ા બારણા ં
પાસે બેઠી. થોડી િારે ચાર–પાંચ સ્ત્રીઓ આિી; દાસી 
િેની જોડ ે િાિ કરિા લાગી. મને દરરોજ બીડુ ં મળિુ ં
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હિું, પણ િે હદિસે મળેલ નહીં, િેથી હંુ મહારાજ પાસે 
અંદરના ઓરડામાં ગયો. મેં જોયું િો મહારાજ પલંગ 
ઉપર છોકરીને ચૂંબી કરિા હિા. મને જોઈને મહારાજ 
ભોંઠા પડ્ા અને કહ્યુ ંઆજ િને બીડુ ંઆપિાનું રહી 
ગયું! મહારાજ મારી સાથે બહાર આવ્યા અને પોિાના 
ખિાસ–ચાકર પાસે બીડુ ંમંગાિીને મન ેઆપ્યંુ. મહારાજ 
પાછા અંદરના ઓરડામાં ગયા. 

એક િખિ મહારાજના મહંદરના ચોકમાં હંુ ઊભો 
હિો. ત્યારે બે–ત્રણ િૈષ્ણિો એક સ્ત્રી સામે આંગળી 
કરી, કહેિા હિા કે આની ઉપર જદનુાથજી મહારાજ 
આશક છ.ે િે સ્ત્રી મેં ઓળખી રાખી. એક હદિસ િ ે
સ્ત્રીને રસ્િામા ંજિા મેં જોઈ. હંુ િનેી પાછળ ગયો. િ ે
મહારાજના મંહદરમાં ઉપર ગઈ, હંુ ઉપર ગયો. 
મહારાજ દીિાનખાનામા ં બેઠો હિા. સ્ત્રી અંદરના 
ઓરડામાં ગઈ. થોડી િારે મહારાજ િેની પાછળ ગયા. 
હંુ દીિાનખાનામાં બેસી રહ્યો. અડધો કલાક પછી 
મહારાજ બહાર આવ્યા અન ે મારી સામે હસ્યા. થોડી 

http://govindmaru.com/


લોભી ગરુુ, લાલચી ચેલા             http://govindmaru.com/              49 
 

િારે પેલી સ્ત્રી બહાર નીકળી અને મહારાજ સામ ે
હસીને ચાલિી થઈ. િેનો પોશાક ચૂંથાઈ ગયો હિો. 
િેના કપડાં/ઘરેણાં ઉપરથી હંુ કહી શકંુ છુ ં કે િ ે કોઈ 
આબરુિાળા ગહૃસ્થની સ્ત્રી હિી. 

એક હદિસ સુરિમાં, મહારાજ ે મારી હાજરીમાં 
સેિકીઓને ચરણસ્પશટ કરિાની ના પાડી હિી. ત્યાર 
પછી મહારાજ જયારે મુમ્પ્બઈમાં આવ્યા ત્યારે 
સેિકીઓને ચરણસ્પશટ કરિા દેિા હિા, િે મેં જોયું હિું. 
મહારાજ દમ્પ્ભ કરે છ;ે જૂઠંુ્ બોલે છ.ે વ્યતભચાર કરે છ.ે 
પ્રદૂર્ણ ફેલાિે છ ેઅને પોિાના ચોપાતનયાનું નામ રાખયંુ 
છ ે: ‘સ્િધમટ િધટક!’ 

▪ 
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11 

વ્યતભચારીઓને તિધિા તિિાહ ખૂંચિા હિા! 
અનુક્રમણીકા 

‘મહારાજ લાઈબલ કેસ’ની િપાસ 40 હદિસ સુધી 
ચાલી. 24 હદિસ કેસ સાંભળિામાં આવ્યો. િાદી 
જદુનાથજી મહારાજ િરફથી 42; પ્રતિિાદી કરસનદાસ 
મૂળજી િરફથી 30; કુલ 72 સાક્ષીઓ રજૂ થયા. આ 
કેસ દરતમયાન ‘ભાહર્યા કોન્સ્પીરસી ફોજદારી કેસ’ 
ઊભો થયો. 1866માં કરસનદાસે ‘મહારાજ લાઈબલ 
કેસ’ પુસ્િક બહાર પાડંુ્ હિું. આ આખુંય પુસ્િક 
જાગૃિ/અજાગિૃ યુિક/યુિિીઓએ ખાસ િાંચિા જિંુે 
છ.ે 

કોર્ટ સમક્ષ જદુનાથજીની જ ફહરયાદના કેસમા ં
િેમની તિરુદ્ધ જ ધડાધડ પુરાિા પડી રહ્યા હિા. 21 
ફેિુઆરી, 1862ના રોજ સાહેદ િરીકે કતિ નમટદે કહ્યું : 
“જદુનાથજી મહારાજ તિધિા પુનતિટિાહની તિરુદ્ધ હિા 
અને હંુ િરફેણમાં. િલ્લભાચાયટ પંથના કેર્લાંક પુસ્િકો 
મેં િાંચ્યા છ;ે િેમાં િન, મન, ધન, બાયડી, છોકરી, 

http://govindmaru.com/


લોભી ગરુુ, લાલચી ચેલા             http://govindmaru.com/              51 
 

છોકરા, માલ િગેરે મહારાજને અપટણ કરિા લખયંુ છ.ે 
જદુનાથજીની આબરુ સુરિ, માંડિી, મુમ્પ્બઈ િગરેે 
ઠકેાણે હલકી ગણાય છ.ે આ પંથની અનીતિ તિશે હંુ 
મારે ઘેર ભાર્ણ કરંુ છુ.ં આશય એિો છ ેકે મહારાજોન ે
માનનારા સેિકોની બુતદ્ધ ઠકેાણે આિે. િલ્લભાચાયટ 
પંથમાં નીતિ છ ેજ નહીં.” 

સાહેદ કહાનદાસ મંછારામ ે કહ્યું : “જદુનાથજી 
મહારાજન ે ઈશ્ક િથા આંખના ચાળાનો છદં હિો! 
સુરિમાં મહારાજના મંહદરમા ંજ ેસ્ત્રી દશટન કરિા જિી 
િેની િરફ આંખના ચાળા કરીને જદનુાથજી હસિા.” 
સાહેદ રિજી સુંદરદાસે ધડાકો કયો : “જદુનાથજી 
પોિાના ઘરમાં જુગાર રમાડિા!” સાક્ષી મકનજી 
ખર્ાઉએ કહ્યું : “અમારા લોકો પોિાને ઘેર મહારાજન ે
બોલાિે છ ેત્યારે બાયડીઓ િેમની આગળ જારભાિના 
ગીિ ગાય છ.ે” સાહેદ ચત્રભુટજ િાલજીએ કોર્ટન ે
જણાવ્યું : “મેં મહારાજન ે પૂછલે કે શાસ્ત્રમાં વ્યતભચાર 
કરિાની મનાઈ કીધી છ;ે છિાં મહાન પુરુર્ો વ્યતભચાર 
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કરે છ,ે િેનો ખુલાસો શુ?ં ત્યારે મહારાજ ેકહેલ કે જ ે
ઋતર્ઓએ તનર્ેધ કીધો છ,ે િે ઋતર્ઓને િેનો અનુભિ 
નહીં હોય! વ્યતભચારથી િો અંગનું કૌિિ િધે છ!ે” 

▪ 
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12 

મહારાજના સૂિાના ઓરડામાં પણ તસપાઈ રહેિા હિા! 
અનુક્રમણીકા 

વ્યતભચારમાં િરબોળ િષૈ્ણિ મહારાજોનો બચાિ 
કરનારા પણ હિા; િેમન ે વ્યતભચાર દેખાિો ન હિો. 
વ્યતભચારમાં ગુરુ/ઈશ્વર દેખાિો હિો. જદુનાથજીએ 
પોિાનો અસલી ચહેરો ખલૂ્લો ન પડ ે િ ે માર્ ે કોર્ટમા ં
બદનક્ષીની ફહરયાદ િો કરી દીધી; પરન્િુ કેસ એર્લો 
ચચાટયો કે જદુનાથજીના કરિૂિો ખૂલ્લા થઈ ગયા. 
પોિાની િરફેણમાં સાહેદી આપિા જદુનાથજીએ 
બંદોબસ્િ કયો. કરસનદાસ મૂળજીની િરફેણમાં કોર્ટમા ં
કોઈ ન બોલે િનેું આયોજન પણ કયુું; પરન્િુ કરસનદાસ ે
‘ભાહર્યા કોન્સ્પીરસી કેસ’ નોંધાિી જદુનાથજીનુ ં
કાિિરંુ તનષ્ફળ બનાિી દીધું. 

મહારાજને લયારેય એકાંિ મળિું ન હિું, િેથી 
વ્યતભચાર કરિાનો પ્રશ્ન ઉપક્સ્થિ થિો નથી; એિું 
કોર્ટના ગળ ે ઊિારિાની કોતશશ કરિામા ં આિી! 22 
ફેિુઆરી, 1862ના રોજ જદનુાથજીના સાહેદ મીઠારામ 
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પુરુર્ોિમે કહ્યું : “જદુનાથજી બેર્ દ્વારકા આવ્યા ત્યારે 
િેની સાથે મંહદરમા ં હંુ ચાર તસપાઈ લઈન ેજિો હિો. 
ત્યારે િેની ઉમ્પ્મર 24 િરસની હિી, િેમની પત્ની મરણ 
પામેલ હિી. બેર્ દ્વારકામા ં 13 મંહદર છ.ે િેમાં ચાર 
ગાદીિાળા સિા ચલાિ ેછ.ે 13 મંહદરમાંથી 7 ગાયકિાડ 
સરકારના હસ્િકમાં છ.ે મેં વ્યતભચાર જોયો નથી. 
રસમંડળી જોઈ નથી. જ ેજ ેઓરડામાં જદનુાથજી જાય 
ત્યાં િેની પાછળ હમ્પ્મેશા ંગાયકિાડ સરકારના તસપાઈ 
રહેિા જ હિા; િેના સુિાના ઓરડામા ં પણ તસપાઈ 
રહેિા હિા! િેને એક પળ પણ એકલા છોડિા નહીં. 
િેના ખિાસ–ચાકર પણ િેને એક પળ રેઢા મૂકિા નહીં.” 

સાહેદ રાઘિજી નાથાએ કહ્યું : “1851માં 
જદુનાથજીને મેં બેર્ દ્વારકામા ંજોયા હિા. હંુ ધારંુ છુ ંકે 
મહારાજ કદી ખરાબ કામ કરે જ નહીં. બધી 
બાયડીઓ િેની દીકરી ગણાય છ.ે મહારાજ તિરુદ્ધ 
સાહેદી આપિી કે િેમની ગપુ્ત િાિ જાહેર કરિી િેમા ં
પાપ છ!ે” સાહેદ પરશોિમદાસ દયારામ : “મહારાજ 
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અઘર્િું કામ કરે જ નહીં!” હરગોિંદ મૂલચંદ : 
“મહારાજ થઈને ખરાબ કામ કરે નહીં; કોઈ કહે િો 
પણ હંુ ન માનુ!ં” દામોદર માધિજી : “મહારાજો ઉપર 
વ્યતભચારનો આરોપ મૂકે િઓેને હંુ ન્યાિ બહાર ગણં!” 
િેલજી મકનજી : “જદુનાથજીનો હંુ ચાકર છુ.ં મહહન ે
ત્રણ રુતપયાનો પગાર મળે છ.ે મારુ કામ મહારાજની 
સેિા કરિાનુ ંછ.ે િેમન ેિસ્ત્ર પહેરાિિાં અને ઊિારિાં. 
પાંચ તમનીર્ પણ હંુ મહારાજને એકલા મકૂી શકંુ નહીં, 
િે મને થોડી તમનીર્ બહાર જિાનું ફરમાિ ેિો પણ હંુ 
જાઉં નહીં! િ ેપેશાબ કરિા કે ખરચ–ુિાડામાં જાય િો હંુ 
િેની પાછળ જાઉં!” 

▪ 
  

http://govindmaru.com/


લોભી ગરુુ, લાલચી ચેલા             http://govindmaru.com/              56 
 

13 

‘જારભાિની પ્રીતિ સૌથી મજબૂિ હોય છ!ે’ 
અનુક્રમણીકા 

જદુનાથજી મહારાજની ક્સ્થતિ સાપે છછૂદંર ગળ્ા 
જિેી થઈ ગઈ. પોિાની ફહરયાદને િળગી રહેિા તસિાય 
છૂર્કો ન હિો. ફહરયાદ પાછી ખેંચી લ ેિો કરસનદાસ 
મૂળજી િધુ જોરથી લોકજાગૃતિ શરુ કરે! પોિાની 
ફહરયાદ માર્ ે કોર્ટમાં સાહેદી આપિી પડ.ે કોઈ િૈષ્ણિ 
ધમટગુરુ લયારેય કોર્ટમાં ગયા ન હિા. કોર્ટ િો 
જદુનાથજીન,ે ફહરયાદી જ માન;ે ધમટગુરુ નહીં! 
જદુનાથજીના મનમાં રોર્ હિો. 25 ફેિુઆરી, 1862, 
મંગળિારના હદિસે કોર્ટ ખીચોખીચ ભરાઈ ગઈ હિી. 
જદુનાથજી સાહેદના કઠડેામા ં ઊભા રહ્યા. કોર્ ે ગીિા 
ઉપર હાથ મૂકી સોગંદ લેિા કહ્યું. જદુનાથજીએ કહ્યું કે 
હંુ હમ્પ્મેશા ંસાચું બોલુ ં છુ;ં સોગંદ ખાિાની જરુર નથી. 
કોર્ ેકહ્યુ ં કે સોગંદ ન લ્યો િો િમારી જુબાની ધ્યાનમા ં
લેિાશે નહીં. જદુનાથજી મહારાજ ેનછૂર્કે સોગંદ લેિા 
પડ્ા. 
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મહારાજ ેકહ્યું : “મારી ઉમ્પ્મર 35 િરસની છ.ે હંુ 
સિે સેિકીઓને મારાં બચ્ચા ં પ્રમાણ ેગણં છુ;ં ત્યારે હંુ 
કોઈ પણ બાયડીની છાિી ઉપર હાથ કેમ નાખું! હંુ બેર્ 
દ્વારકા, માંડિી, સુરિ, િડોદરા, ગોકુળ, મથુરા, 
અમૃિસર, મુલિાન િગેરે જગ્યાએ ગયો છુ.ં 1848મા ંહંુ 
પરણ્યો હિો. દશટન કરિા મારી પાસે હજારો બાયડીઓ 
આિે છ,ે વ્યતભચાર કરિાની અમારા શાસ્ત્રમાં મના 
કરેલી છ.ે મારા આખા જન્મારામાં કોઈ પણ સ્ત્રી સાથ ે
મેં વ્યતભચાર કયો નથી. અમારા સેિકોને ચરણસ્પશટ 
કરિા દેિાનો તશરસ્િો જ છ.ે રસમંડળી શુ ં છ,ે િ ે હંુ 
જાણિો નથી. અમે િો સખુનો િથા ઈશ્વરનો માગટ 
દેખાડનારા છીએ. અમારા પથંના કોઈ પુસ્િકમાં એિું 
નથી લખયંુ કે સેિકોએ પોિાની િહુ–દીકરીઓ 
મહારાજને અપટણ કરિી. મેં ગરમ દિા લીધી હિી 
એર્લે ચાઠાં પડ્ા હિા. મને ચાંદી થઈ છ ેિેિું ડૉ. ભાઉ 
દાજી કે ડૉ. ધીરજરામને કહ્યું ન હિું. કતિ નમટદાશંકર 
સુરિનો છ,ે અને િેના તિચાર મારી તિરુદ્ધ છ.ે મેં કહેલ 
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કે શાસ્ત્રોમા ં લખયંુ હોય િો જ તિધિા તિિાહ કરિા 
જોઈએ અન્યથા નહીં. નમટદાશંકરે કહેલ કે શાસ્ત્ર જો 
આપણી િાિને અનુસરિા હોય િો િ ે પ્રમાણે ચાલિું, 
નહીં િો નહીં. તિધિા તિિાહની છૂર્ શાસ્ત્રોમા ંનથી.” 

જદુનાથજી મહારાજની ઊલર્િપાસમાં િેને પરસેિો 
િળી ગયો. ચાર હદિસ સુધી કોર્ટમાં ઊભા રહીન ે
જિાબો આપિા પડ્ા. િેણે કહ્યું : “હંુ માણસ છુ,ં ઈશ્વર 
નથી. અિિાર પણ નથી. અમારી સેિકીઓ અમારી 
સમક્ષ જ ેગીિ ગાય છ ેિમેાં અમન ેકામણગારા કૃષ્ણ 
કહે છ.ે ‘84 િૈષ્ણિની િાિાટ’ િથા ‘252 િષૈ્ણિની 
િાિાટ’ અમારા પંથના ધમટપુસ્િકો નથી. અમારા પંથનુ ં
મુખય મંહદર શ્રીનાથદ્વારામાં છ.ે મારા દાદાને સુરિની 
ગાદીએ બેસાડિામાં આવ્યા હિા; ગાદી અગંેનો કતજયો 
ઠઠે ઈન્ગ્લેન્ડ ગયો હિો. મહારાજની લંગોર્ીનું પાણી 
પીિા મેં કોઈન ેજોયા નથી. અમારંુ જૂઠણ અમારા સેિક 
ખાય છ.ે ચાિેલા પાન સોપારી અમે િૈષ્ણિોના હાથમાં 
નાખી દેિાને આપીએ છીએ; કેર્લાક લોકો િે ખાિા 

http://govindmaru.com/


લોભી ગરુુ, લાલચી ચેલા             http://govindmaru.com/              59 
 

હશે. સેિક/સેિકીઓ મહારાજને કેસરસ્નાન કરાિે છ.ે 
મહારાજોની આરિી ઊિારિામાં આિે છ;ે આિું કરિાનું 
લયા શાસ્ત્રમાં કહેલુ ં છ ે િનેી મને ખબર નથી. 
જારભાિ/વ્યતભચારની પ્રીતિ સૌથી મજબૂિ હોય છ;ે 
એર્લે વ્યતભચાર જિેી/જારભાિ જિેી પ્રીતિ ઈશ્વર ઉપર 
રાખિી િેમ પથંના પુસ્િકોમાં કહ્યું છ;ે પણ વ્યતભચાર 
કરિાનુ ં કહેલ નથી. ઈશ્વર પ્રત્યે જારભાિની પ્રીતિ 
રાખિી િ ેઘણં સારંુ કહેિાય; પરન્િુ પારકી સ્ત્રી ઉપર 
જારભાિની પ્રીતિ રાખિી ખરાબ છ.ે હંુ બે િખિ 
પરણ્યો હિો. બેર્ દ્વારકામાં પરણ્યો ત્યારે મારી સ્ત્રીની 
ઉમ્પ્મર 9 િરસની હિી; િે 13 િરસની થઈ ત્યારે મારી 
સાથે ઘર માંડીને રહી! હંુ બન્ને જજોન ેઆશીિાટદ આપંુ 
છુ!ં” 

▪ 
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14 

‘મોર્ી પદિીિાળો વ્યતભચાર ન કરે!’ 
અનુક્રમણીકા 

જદુનાથજી મહારાજ િરફથી એડિોકેર્ બેલી િથા 
સ્કોબલ હિા; જયારે કરસનદાસ મૂળજી િરફથી 
એડિોકેર્ આક્સ્ર્ન િથા ડનબાર હિા. ‘મહારાજ 
લાઈબલ કેસ’ની સુનાિણી બે જજ સમક્ષ થઈ રહી 
હિી. જજ હિા : સર મેથ્યુ સાસ િથા સર જોસફે 
આનોલ્ડ. 25 જાન્યુઆરી, 1862ના રોજ સનુાિણી ચાલ ુ
થઈ અને સુનાિણીના ચોિીસમાં હદિસે 22 એતપ્રલ, 
1862ના રોજ કોર્ ેચૂકાદો આપ્યો હિો. 

01 માચટ, 1862ના રોજ િાદી જદનુાથજીની 
જુબાની પૂરી થિા પ્રતિિાદી કરસનદાસના િકીલ 
આક્સ્ર્ને કહ્યું : “જદુનાથજીના સાહેદોની જુબાની જોિા 
સ્પષ્ટ થાય છ ે કે મહારાજ તિરુદ્ધ સાક્ષી આપિી િ ે
પાપનું કામ છ;ે બીજી િરફ મહારાજ માર્ ેખોર્ી સાહેદી 
પુરિી એ ધમટનું કામ છ!ે ‘ભાહર્યા કોન્સ્પીરસી કેસ’મા ં
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સાક્ષીઓએ જણાવ્યંુ હિું કે મહારાજ તિરુદ્ધ કોઈએ પણ 
સાહેદી પુરિી નહીં, િેિો બદંોબસ્િ કયો હિો. ગીબન 
લખી ગયો છ ે કે ‘મહંમદની આબરુ તિશે િોલફાર 
ખાિરી આપે છ;ે પણ િોલફારની આબરુ કેિી છ,ે િ ે
કેિો માણસ છ,ે િે તિશે કોણ ખાિરી આપી શકે?’ આ 
િાિ મહારાજના સાક્ષીઓને લાગુ પડ ે છ.ે સાક્ષીઓએ 
કહ્યું કે મહારાજ સારો માણસ છ;ે પણ આ સાક્ષીઓ 
સારા માણસ છ,ે એિું કોણ કહી શકશે? જદુનાથજીએ 
બેર્ દ્વારકાના મંહદરમાં ગુલાલ નાંખિા એક સ્ત્રીની છાિી 
ઉપર હાથ નાંખયો હિો િ ે વ્યતભચારનો એક પ્રકાર છ.ે 
ડૉ. ધીરજરામની જુબાનીથી એ િાિ સાતબિ થાય છ ેકે 
જદુનાથજીએ પોિાનું ચાદંીનું દરદ મર્ાડિાને માર્ ે
પોિાના િહેમને અનુસરીન ે બે સ્ત્રીઓ સાથે સંગ કયો 
હિો. જદુનાથજીએ ખોર્ા સોગંદ ખાધા છ!ે” 

જદુનાથજીના િકીલ બલેીએ બચાિ કયો : 

“જદુનાથજીન ે પૂરે પૂરી નુકસાની આપિી જોઈએ. 

જારભાિનો અથટ એર્લો જ થાય છ ે કે ઈશ્વર ઉપર 
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અતિશય પ્યાર રાખિો. જદનુાથજી મહારાજની પદિી 

રાજા જિેડી મોર્ી છ,ે લોકો િેને માન આપે છ.ે આિી 

મોર્ી પદિીિાળો માણસ અનીતિ કરે િો દુતનયાને જાણ 

થયા તિના રહે નહીં! કરસનદાસના જ ેસાહેદો મહારાજ 

તિશે કહે છ ેિ ેકરસનદાસના તમત્રો છ.ે કરસનદાસ ેધમટ 

પુસ્િકોમાંથી િીણી િીણીને પોિાની મિલબના કેર્લાંક 

િાલય શોધી કાઢ્ા છ.ે રસમંડળી િાળાએ દીિો ઓલિી 

નાંખયા પછી શું કીધું; િે તિશે કરસનદાસના સાહેદ 

લખમીદાસે આપણને અંધારામાં રાખયા છ!ે” 

▪ 
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15 

‘મહારાજ ખરાબ હોય જ નહીં; િે દૂધે ધોયેલા હિા!’ 
અનુક્રમણીકા 

22 એતપ્રલ, 1862ના રોજ ચૂકાદાના હદિસ ે
યુરોતપયન િથા સ્થાતનક લોકોની ભીડ કોર્ટમાં અન ે
બહાર ભેગી થઈ હિી. મોર્ા અતધકારીઓ હાજર હિા. 
જક્સ્ર્સ સર માથ્યુ સાસ અને જક્સ્ર્સ સર જોસેફ 
આનોલ્ડ; એક નાનકડા મુદ્દ ે જુદા પડિા હિા. પ્રથમ, 
ચીફ જક્સ્ર્સ સર માથ્યુ સાસે દોઢ કલાક સુધી પોિાનું 
જજમેન્ર્ િાંચી સંભળાવ્યંુ : િાદી જદુનાથજી 
મહારાજની આબરુ હલકી ચીિરિા પ્રતિિાદી 
કરસનદાસ મળૂજીએ ઈરાદાપૂિટક બદનક્ષીિાળું લખાણ 
‘સત્યપ્રકાશ’માં પ્રતસદ્ધ કયુું હિું; િેિી જદુનાથજીની 
ફહરયાદ છ.ે આ લખાણના ચાર ભાગ પાડી શકાય. 
પ્રથમ, િલ્લભાચાયટનો પંથ પાખંડી છ.ે બીજો, મહારાજો 
ધમટગુરુ થઈન ે એ પાખંડી મિ ચલાિે છ.ે ત્રીજો, 
મહારાજો ધમટના નામે અનીતિ કરે છ.ે ચોથો, જદુનાથજી 
પોિાની સેિકીઓ સાથે વ્યતભચાર કરે છ.ે 
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િાદી કહે છ ે કે પોિે દૂધે ધોયેલા પતિત્ર છ,ે મારી 
આબરુને નુકસાન પહોંચ્યંુ છ.ે જયારે પ્રતિિાદી 
કરસનદાસે આઠ Plea–દલીલ કરી છ ે : પહેલી, 
લખાયેલી બાબિ લાઈબલ – બદનક્ષી નથી. બીજી, 
મહારાજો હહન્દુધમટના ધમટગરુુ નથી. ત્રીજી, મહારાજો 
િાહ્મણો મુખય કે મોર્ા નથી. ચોથી, જદુનાથજી ઊંચી 
જાિનો િાહ્મણ નથી, િેથી હહન્દુધમટનો ધમટગુરુ નથી. 
પાંચમી, િલ્લભાચાયટનો ધમટ અસલના િખિનો નથી; 
અસલ હહન્દુધમટથી ઊલર્ો છ.ે છઠ્ી, ફહરયાદની અંદર 
લાઈબલની બીનાના છલે્લા ભાગનો િરજુમો બરાબર 
નથી. સાિમી, જ ે આક્ષેપ છાપ્યાં છ ે િે ખરા છ;ે આ 
મુખય પ્લી–દલીલ છ.ે આઠમી, લાઈબલની બીનામા ં
લખેલી િાિ બોલે બોલ ખરી છ.ે 

િાદીના કેર્લાંક સાહેદોએ એિંુ દખેાડિાની 
િજિીજ કીધી કે જદનુાથજી મહારાજની સાથે િેના 
ખિાસ–ચાકરો રાિહદિસ સાથે રહેિા હિા, મહારાજન ે
પળિાર રેઢો મૂકિા નહીં; િેથી મહારાજ વ્યતભચાર કરે 
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એિું બને જ નહીં; પરન્િુ આ મુખજુબાની દેખીિી જ 
ખોર્ી દીસે છ.ે કેમ કે ડૉ. ધીરજરામે જણાવ્યંુ છ ે કે 
જદુનાથજીની દિા કરિો ત્યારે િનેે ખાનગી ઓરડામા ં
એકલો જ લઈ જઈ િપાસિો હિો; સેિકોની હાજરીમા ં
નહીં! સેિકો એક પળ પણ મહારાજને રેઢો મૂકિા નહીં, 
િે િાિ સ્િીકારી શકાય નહીં. મહારાજના સાહેદો 
‘ભલિો’ છ ેિ ેકહે છ ે કે “મહારાજ વ્યતભચાર કરે છ;ે 
એિું અમે માનીએ નહીં! મહારાજથી ખરાબ કામ થાય 
જ નહીં! મહારાજ ખરાબ હોય જ નહીં! િ ેદૂધે ધોયેલ 
હિા!” મુખય પ્લી–દલીલ સાિમી છ;ે જદુનાથજી સામ ે
જ ેઆક્ષેપ કરેલ છ,ે િે સાચા છ,ે િેમ સાતબિ થાય છ.ે 
પહેલી, બીજી, ચોથી અને છઠ્ી પ્લીનો ચૂકાદો 
જદુનાથજીના લાભમાં કરંુ છુ;ં જયારે ત્રીજી, પાંચમી, 
સાિમી અને આઠમી પ્લીનો ચૂકાદો પ્રતિિાદી 
કરસનદાસના લાભમાં કરંુ છુ.ં સાિમી ‘જક્સ્ર્–
તફકેશન’ની પ્લીનો ચૂકાદો કરસનદાસના લાભમાં થિાને 
લીધે પહેલી પ્લી ઉપર ‘નોતમનલ ડમેજે’ – નામ 
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ખાિરની નુકસાની રુતપયા પાંચ આપિા હુકમ કરંુ છુ.ં 
જદુનાથજી િથા િેના સાહેદોના સોગંદ અમે સાચા 
માનિા નથી; જથેી િાદી જદુનાથજીને ખચટ અપાિિા 
નથી. 

કોર્ ે ઠરાવ્યંુ કે કરસનદાસ ે વ્યતભચાર બાબિે જ ે
આક્ષેપ કરેલ, િે સાચા હિા. કરસનદાસ મૂળજીનો 
તિજય થયો. જયારે પ્રતસદ્ધ થયેલ આક્ષપેો સાચા જ 
હોય; િો કરસનદાસ રુતપયા પાંચની મામૂલી નુકસાની 
માર્ ેજિાબદાર કેમ? જક્સ્ર્સ સર માથ્યુ સાસનું માનિું 
હિું કે “િિટમાનપત્રનો લેખક; કોઈ ખાનગી વ્યક્લિની 
આબરુ ઉપર ફલિ સાંભળેલી િાિ ઉપરથી કે િે અંગ ે
ફલિ પોિાને ખાિરી હોિાથી, ઘર્િી પૂછપરછ કયાટ 
તિના હુમલો કરે, એ જોખમ ભરેલી િાિ થઈ પડ.ે 
કરસનદાસે જ ે ઘર્ના લખી િેમાં ઉિાિળ કરી હિી. 
િેણે પોિાના પંથના લોકોની સભા બોલાિીને િેમની 
સમક્ષ ઘર્ના રજૂ કરી હોિ; અન ે ત્યાર પછી િેણે એ 
ઘર્ના છાપી પ્રગર્ કીધી હોિ િો િેન ે બચાિ મળે; 
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પરન્િુ કરસનદાસે ઘર્િી પૂછપરછ કયાટ િગર એકદમ 
જાહેર િિટમાનપત્રમાં છાપી આખી દુતનયાના લોકોન ે
જાહેર કરી દીધી!” 

બીજા જક્સ્ર્સ સર જોસેફ આનોલ્ડ ે જ ે ચૂકાદો 

આપ્યો, િે ઐતિહાતસક હિો; િેના દરેક અક્ષરો 

સુિણટથી મઢિા જિેા છ!ે 

▪ 
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16 

લેખક/િિટમાનપત્ર જાહેર તશક્ષક છ!ે 
અનુક્રમણીકા 

જક્સ્ર્સ સર માથ્યુ સાસે 22 એતપ્રલ, 1862ના રોજ 
પોિાના ચૂકાદામાં કરસનદાસ મૂળજીને મામૂલી 
નુકસાની પેર્ ે રુતપયા પાંચ આપિા હુકમ કયો ત્યારે 
જદુનાથજી મહારાજને લાગ્યંુ કે તિજય થયો છ;ે પરન્િ ુ
જક્સ્ર્સ સર જોસેફ આનોલ્ડ ેપોિાનું જજમેન્ર્ બે કલાક 
સુધી િાંચ્યંુ ત્યારે જદુનાથજીના મોતિયા મરી ગયાં. 
જજમેન્ર્નો એક–એક અક્ષર સુિણટથી મઢિા જિેો હિો! 
જક્સ્ર્સ સર જોસેફ આનોલ્ડ ે કહ્યું : પહેલો સિાલ એ 
ઊઠ ેછ ે કે લખાયેલ બીના/બાબિ/ઘર્ના લાઈબલ છ ે કે 
નહીં? અથિા િે છાપી પ્રગર્ કરિાનો પ્રસંગ િાજબી 
હિો કે નહીં? છાપેલી બીના ખરા હદલથી છાપેલી હોય 
એર્લે િ ે બીના છાપીન ે પ્રગર્ કરિી િખિે લખેકન ે
ખાિરી હોિી જોઈએ કે જ ેબીના લખું છુ ંિે ખરી છ.ે 
બીજુ,ં લેખકન ે એ બીના છાપી પ્રગર્ કરિામાં જાહેર 
લાભ હોય અથિા િેમ કરિાની િેની ફરજ હોય. ત્રીજુ,ં 
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જનેે તિશે છાપેલી બીનામાં લખયંુ હોય િેને પણ 
ઉપયોગી થાય િેમ હોય. 

આર્લા પ્રશ્નો ઉપક્સ્થિ થાય છ ે:  
1. જ ેિેળા લખેકે એ બીના છાપી પ્રગર્ કરી િ ેિેળા િ ે

શું કામ કરિો હિો?  
2. એ બીના છાપી પ્રગર્ કરિામાં િનેે કેર્લો લાભ 

હિો? િેની શું ફરજ હિી?  
3.  એ બીના તિશે િેની કેિી અને કેર્લી ખાિરી હિી?  
4.  િે કોની ઉપર અને કેિી િરેહનો હુમલો કરે છ?ે  
5.  િે છાપિાનું િનેે િરિ કારણ શું મળ્ું હિું?  
6. િે બીનામા ં િેણ ેજ ેશબ્દો િાપયાટ છ ે િે શબ્દો એ 

પ્રસંગે િાપરિા જોઈએ, િેની હદમા ંિાપયાટ છ ેકે િ ે
ઉપરાંિ િાપયાટ છ?ે 
પ્રતિિાદી કરસનદાસ િલ્લભાચાયટ પંથમા ં જન્મેલ 

છ.ે મહારાજની અનીતિથી કંર્ાળીને મહારાજના 
મંહદરમાં જિાનું િેણે બધં કરી દીધું હિું. િ ે
‘સત્યપ્રકાશ’ અખબરનો માતલક હિો. આ અખબાર 
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ભાહર્યા િથા િાતણયાની નાિમાં િંચાિું હિું. એક િૈષ્ણિ 
િરીકે પંથના લોકોન;ે િાતણયા િરીકે પોિાની જાિના 
લોકોને કહેિાનો િેને અતધકાર હિો. મહારાજન ે
માનનાર સેિકોને; અનીતિ છોડી દેિા માર્ ે કહેિામા ં
ફાયદો હિો. િનેી ફરજ હિી. લેખક/િિટમાનપત્ર જાહેર 
તશક્ષક ગણાય છ.ે હાલના જમાનામાં છાપાની મુખય 
ફરજ છ ે કે લોકોન ે ઉપદેશ કરીને સુધારા ઉપર/સારી 
હાલિમાં લાિિા; નઠારા જગંલી હરિાજો સામે થઈને િ ે
ખુલ્લા પાડિા; નીતિ/પતિત્રિા/સુધારાની તિરુદ્ધ જ ે
હરિાજ/કાનૂન હોય િેને િોડી પાડિા. જયારે ખરાબી/ 
ભૂલો ઘણો િખિ સુધી ચાલ ુરહેિાને કારણે ધમટની િાિ 
ગણિામાં આિિી હોય; હરિાજને લીધે િે મજબૂિ 
થયેલી હોય; પૈસાિાળા/િગિાળા લોકો િને ેર્કેો આપિા 
હોય; અને જનેી ઉપર કોઈ પણ સરકારનો–દરબારનો 
અખત્યાર ચાલિો ન હોય ત્યારે િિટમાનપત્રની ફરજ છ ે
કે બન ેિેર્લા જોરથી િે ખરાબી તિશે િાજબી િકરાર 
કરી, િેની તિરુદ્ધ બોલી અને િ ે ઉપર ઘર્િો તધક્કાર 
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નાખી, લોકોના તિચાર ફેરિિા િથા સુધારિા; કારણ કે 
એ ખરાબીનો ખરેખરો પાયો લોકોના તિચારની ઉપર 
ર્કી રહે છ.ે કરસનદાસ ‘સત્યપ્રકાશ’ના માતલક િરીકે 
મહારાજોના વ્યતભચાર તિશે ભાહર્યા િથા િાતણયા 
લોકોને લખીને ચેિવ્યા; િેમ કરિામાં પોિાની ફરજ 
બહાર ગયો નથી. 

▪ 
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17 

જાહેર અનીતિ તિરુદ્ધ લખિું િે બદનક્ષી નથી! 
અનુક્રમણીકા 

‘મહારાજ લાઈબલ કેસ’ના બીજા જક્સ્ર્સ સર 
જોસેફ આનોલ્ડ ે (22 એતપ્રલ, 1862) આગળ કહ્યું : 

કરસનદાસ મૂળજીએ બીના છાપી પ્રગર્ કરી ત્યારે 
િેને એ તિશે ખાિરી હિી; કેમ કે િ ે બચપણથી 

મહારાજોની અનીતિથી િાકેફ હિો. િે પોિાની 
મુખજુબાનીમાં જણાિે છ ે કે ‘અમારા પંથના લોકોમા ં

એ િાિ પ્રતસદ્ધ છ ેકે જયારે છોકરીઓ પરણે છ ેત્યારે 
ઘણં કરીને િેઓના ભરથાર પોિે ભોગવ્યા અગાઉ 
િેમને મહારાજની પાસે મોકલે છ.ે’ કરસનદાસ નાનો 

હિો ત્યારથી મહારાજોને; પોિાના પગથી સેિકીઓના 
હાથ દાબિા જોયા છ.ે 1855માં ભાહર્યા ન્યાિે ઠરાિ 

કરેલ કે મહારાજોના દશટને સ્ત્રીઓને અમુક સમયે જ 
મોકલિી, જથેી મહારાજોને વ્યતભચારની િક ન મળે! 
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આ િાિ કરસનદાસ જાણે છ.ે એર્લું જ નહીં, 
લાઈબલની બીના લખી િે પહેલાં કતિ નમટદાશંકરે 

કરસનદાસને માહહિી આપી હિી. 
ઉપરાંિ કરસનદાસના ધ્યાને આિેલ કે 

િલ્લભાચાયટના ધમટ પુસ્િકોમાં પણ અનીતિ કરિાની 
છૂર્ આપી છ.ે િૈષ્ણિ મહારાજ ગોકળનાથજીએ લખયંુ 

છ ે કે ‘સઘળી િસ્િુ આચાયટ/મહારાજને આપિી અન ે
ત્યાર પછી િેનો ઉપયોગ કરિો. દરેક િસ્િુ એર્લે 
બાયડી/છોકરાં પણ અપટણ કયાટ િગર આપણા કામમાં 

લેિા નહીં. પોિે ભોગવ્યા અગાઉ પોિાની પરણેલી 
બાયડી પણ મહારાજને સોંપિી!’ 

મહારાજો લાંબા સમયથી કૃષ્ણ પ્રમાણે ગણાય છ.ે 
ઉપયોગ કરિા પહેલાં સઘળી િસ્િુ અપટણ કરિી; 
િેનો અથટ લોકો શું કરિા િે મહત્ત્િનું છ.ે મહારાજો 

પોિાના સેિકોની િહુ–દીકરીઓ બગાડિા હિા. આમ 
કરસનદાસને લેખ પ્રગર્ કરિાનો પ્રસંગ હિો. િ ે
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પોિાના ખરા હદલથી અને પ્રામાતણલિાથી માનિો હિો 
કે પોિે જ ેઅથટ કરે છ ેિે ખરો છ.ે પોિાના લોકોમા ં

ચાલિી મોર્ી અનીતિ/ખરાબી ઉપર િેણે હુમલો કયો 
છ.ે કેર્લીક પેઢીથી ધમટગુરુઓ પોિાના સેિકોની 

દીકરીઓ સાથે છીનાળું કરિા હિા, આ િાિ 
કરસનદાસ ખરી માનિો હિો. ધમટને બહાને છીનાળું 

કરિાં મહારાજો તિરુદ્ધ જુસ્સાથી/ગુસ્સાથી લખયંુ છ.ે 
િેમ લખિામાં લેખક િરીકે પોિાની ફરજ બહાર ગયો 
નથી. લોકોના ફાયદા માર્ ે દુષ્ટ કામ હહમ્પ્મિથી 

એકદમ િોડી પાડિું જોઈએ. આિી બાબિ ઉપર 
જુસ્સાથી/કડિાશથી/ક્રોધથી લખિું િે લાઈબલ ન 

કહેિાય. 
લેખકે કોની ઉપર હુમલો કીધો છ?ે જ ેલોકો િથા 

મહારાજ આિું દુષ્ટ કામ કરિા હિા િેની ઉપર 

હુમલો કીધો છ.ે મહારાજોનાં માઠાં કરિૂિોની તિરુદ્ધ 

થઈને િે જાહેર પાડિાથી લોકોને જ ે મોર્ો ફાયદો 
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થાય; િે ઠકેાણે એક માણસની આબરુને નુકસાન થયુ ં

હોય િે ગણિરીમાં આિી શકિું નથી. કરસનદાસે જ ે

માઠાં કરિૂિોની તિરુદ્ધ લખયું છ ે િે જદુનાથજીની 

ખાનગી અનીતિ તિરુદ્ધ નહીં; પણ મહારાજ લેખે િેની 

જાહેર અનીતિની તિરુદ્ધ લખયું છ.ે 

▪ 
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18 

દુષ્ટ કામને કચડી નાખિાની દરેકની ફરજ છ!ે 
અનુક્રમણીકા 

જદુનાથજીનો ચહેરો ઊિરી ગયો. કોર્ટમાં સન્નાર્ો 
છિાઈ ગયો. ‘મહારાજ લાઈબલ કેસ’ના બીજા જક્સ્ર્સ 
સર જોસેફ આનોલ્ડ ે પોિાનો ચૂકાદો િાચંિા કહ્યું : 
કરસનદાસે કોની સમક્ષ હકીકિ જાહેર કરી છ?ે િ ે
હકીકિ જાહેર લોકો સમક્ષ જાહેર કરી છ.ે મહારાજો 
બદનક્ષીની બીનામાં જણાિેલી અનીતિ કરે છ;ે િ ે
અર્કાિિાને િેની ઉપર દીિાની કે ફોજદારી કોર્ટની 
સિા ચાલી શકિી નથી. મુખજુબાની ઉપરથી માલૂમ 
પડ ેછ ેકે 60/70 મહારાજ છ,ે િે મધ્યે શ્રીનાથજીિાળો 
મહારાજ િડો મહારાજ કહેિાય છ.ે એક મહારાજ 
બીજા મહારાજને અનીતિ છોડિાનું કહી શકિા ન હિા. 
આમ આ અનીતિ અર્કાિિાની ધમટની સિા ન હિી; િ ે
પ્રમાણે હદિાની કે ફોજદારી સિા ન હિી. સ્ત્રીઓને 
બગાડિામાં કોઈ જબરજસ્િી કે ફોસલામણ ન હિી. 
આ પંથની િહુ–દીકરીઓ પોિાની ખુશીથી; પોિાના 
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હાથમાં મોર્ી ભેર્ લઈને; કૃષ્ણ અિિારી મહારાજો પાસ ે
સંભોગ કરી િહ્મ/ઈશ્વરની સાથે લીન થઈ જિા જિી 
હિી. મહારાજોની આિી અનીતિ તિશે જ ેપતિના પેર્મા ં
દુ:ખે િે પતિ એ બાબિનો સુધારો કરિાની દાદ લયા ં
જઈ ગુજારે? િેની પાસે એક માત્ર ઉપાય હિો; િે એ કે 
િિટમાનપત્રની મારફિે લોકોના તિચારને િે િાિ સોંપિી. 
કરસનદાસ ેઆ કયુું. 

કરસનદાસ િલ્લભાચાયટ પંથનો હોિાને કારણે િેમ 
કરિાનો િનેે હક્ક હિો. િિટમાનપત્રના અતધપતિ લેખ ે
િેમ કરિાની િેની ફરજ હિી. લોડટ એતલનબરોના 
શબ્દોમા ં કહંુ િો ‘આિી ખરાબી જાહેર લોકોની નજર 
આગળ ખુલ્લી કયાટ િગર રહેિા દીધી િો િે હમ્પ્મેશ 
માર્ ે ચાલુ રહેિાની એર્લ ે િિટમાનપત્રોને છૂર્ાપણં 
આપિંુ જોઈએ.’ કરસનદાસે દુષ્ટિા જાહેર કરી િમેા ં
િેને િથા લોકોને ફાયદો/લાભ હિો. એિો કોઈ માણસ 
ન હોય, જ ે આિંુ દુષ્ટ કમટ કચડી નાખિાને/િોડી 
પાડિાને ફાયદા ભરેલું સમજિો ન હોય. લાઈબલ/ 
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બદનક્ષીની બીનામાં જ ેઆરોપ મૂકિામાં આવ્યો છ ેિ ે
આરોપ નીતિના અને બધા લોકોના મુખય કાયદાની 
તિરુદ્ધ છ;ે િે દુષ્ટકામ અર્કાિિામાં બધા લોકોને લાભ 
છ,ે બધા લોકોની ફરજ છ.ે આ બધું અર્કાિિા 
કરસનદાસે લખયું િેમાં જદુનાથજીની આબરુ ઉપર 
હુમલો થયો; િો એ પ્રમાણ ેકરિામાં જ ેપ્રસંગ હિો િ ે
િાજબી હિો. જયાં સુધી એિું સાતબિ નહીં થાય કે 
કરસનદાસે ઉન્મિપણાથી જદુનાથજીનુ ં નામ લખીન ે
હદની બહાર ગયો ત્યાં સુધી લખાયેલી બીના લાઈબલ 
ગણાિી નથી. 

▪ 
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આબરુ ઢાંકિા ગયા પણ ઉઘાડી પડી ગઈ! 
અનુક્રમણીકા 

કોર્ટ રુમમાં જક્સ્ર્સ સર જોસેફ આનોલ્ડને સૌ 
ધ્યાનથી સાંભળી રહ્યા હિા; િેમણે કહ્યું : કરસનદાસ 
મૂળજીએ જદનુાથજીનું નામ લઈને િનેા ઉપર હુમલો 
કીધો છ;ે પણ એને હુમલો કહી શકાય નહીં. જો િેન ે
હુમલો કહીએ િો િ ે હુમલો કરિાનું િરિનું કારણ શુ ં
હિું; િે જોઈએ િો માલૂમ પડ ેછ ે કે જદનુાથજીએ પેર્ 
ચોળી શૂળ ઊભું કરેલ હિું! જદુનાથજીએ પોિાના 
સેક્રરે્રી ગોરધનદાસ મારફિે કરસનદાસના િિટમાન 
પત્ર ‘સત્યપ્રકાશ’ અન ે ‘ચાબૂક’મા ં અન ે બીજા 
અખબારોમા ંસુધારાિાળાને ઠપકો આપ્યો હિો કે િેઓ 
શાસ્ત્રના આધાર તિના લખે છ!ે િેથી કરસનદાસ ે
શાસ્ત્રનો આધાર લઈન ે લખયંુ કે ‘મહારાજનો પંથ 
કતળયુગમાં ઊભો થયો છ ે િેથી પાખંડી છ;ે કેમ કે 
શાસ્ત્રમાં લખલે છ ે કે કતળયુગમાં પાખંડીધમટ અન ે
પાખંડી મિ ઊભા થશે! કતળયુગ શરુ થયો િેન ે 500 
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િરસ થયા છ ેઅન ેમહારાજનો પંથ 400 િરસ ઉપર 
ઊભો થયેલો છ ેએર્લે પાખડંી છ.ે જદુનાથજી મહારાજ 
‘સ્િધમટ િધટક’ ચોપાતનયું બહાર પાડિા હિા. 
કરસનદાસે લખયંુ કે ‘િમો વ્યતભચારના સમુરમાં ડૂબેલા 
છો, િમારાથી ધમટનો ઉપદેશ અને સ્િધમટનો િધારો થઈ 
શકે નહીં’. આમ જદુનાથજી પોિે િકરારમાં ઊિરેલ 
હિો. કરસનદાસને કારણ આપનાર જદુનાથજી હિો. 

સાહેદી ઉપરથી કરસનદાસનો કોઈ કીનો/કપર્/ 
િેર/કડિાશ માલૂમ પડ ે છ?ે જદુનાથજીની આબરુને 
નુકસાન પહોંચાડિા માર્ ેિેનુ ંનામ દુશ્મનાઈથી િાપરેલુ ં
માલૂમ પડ ેછ?ે મને આિું દેખાિું નથી. જદુનાથજી પોિ ે
પોિાની ખુશીથી મહારાજોનો બચાિ કરિા પહેલિાન 
થઈ બહાર પડ્ો હિો! જ ેહુમલો કયો િે મહારાજોના 
િગટને લાગુ પડ ે છ;ે બન્યંુ એિંુ કે મહારાજોની િરફે 
જદુનાથજી પોિે બહાર પડિાને લીધે િે એ લડાઈમાં 
હોળીનું નાતળયેર થઈ પડ્ો છ!ે લાઈબલ–બદનક્ષી 
બીનાનો હેિ ુ હુમલો કરિાની દીસિી નથી પણ 
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મહારાજોને ઉપદેશ કરિાની છ ે અને અંિકરણથી 
તિનંિી કરેલ છ ે કે અનીતિ છોડો; પતિત્રપણે ચાલો, 
જથેી ધમટનો િધારો થઈ શકે. આમ બીના પ્રગર્ 
કરિાનો પ્રસંગ િાજબી હિો. કરસનદાસે બીના પ્રગર્ 
કરી, એક મોર્ી અનીતિની તિરુદ્ધ થઈને િેણે નીતિની 
ફરજ બજાિી છ.ે લાઈબલની બીનામા ંજ ેશબ્દો િાપયાટ 
છ ેિે શબ્દમા ં િેર/કીનો/કપર્ માલૂમ પડિો નથી. એક 
મોર્ી અનીતિ/ખરાબી, મોર્ા ડાઘને કાઢિા માર્ ે િણે ે
દેશહહિકારી અન ે સમાજહહિકારી ઈચ્છાથી હહમ્પ્મિ 
દેખાડી છ.ે મારો અતભપ્રાય એિો છ ે કે 
મહારાજોની/જદુનાથજીની અનીતિ અને દુરાચરણન ે
લગિી દરેક િાિ પૂરેપૂરી સાતબિ થઈ ચૂકી છ.ે આબરુ 
ઢાંકિા ગયા પણ ઉઘાડી પડી ગઈ! 

▪ 
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‘મહારાજની સંગિથી િૈકંુઠ પામીશું!’ 
અનુક્રમણીકા 

‘મહારાજ લાઈબલ કેસ’માં જજ સર જોસેફ 
આનોલ્ડ ે તનરીક્ષણ કયુું : િલ્લભાચાયટનો પંથ પુક્ષ્ટ–
માગટના નામથી ઓળખાય છ.ે પુક્ષ્ટમાગટનો અથટ 
મોજનોમાગટ થાય છ.ે એર્લે િેઓ િેન ે વ્યતભચારની 
મોજ સમજ ે છ.ે એર્લે પુક્ષ્ટમાગટના આખા પંથ ઉપર 
છીનાળાનો ડાઘ લાગ ેછ.ે અતિનાશી િહ્મ સાથે સમ્પ્બન્ધ 
કરિાને/િેમા ંલીન થઈ જિાને દરેક મનુષ્ય ઈચ્છા રાખ ે
છ.ે મનષુ્ય દેહ ત્યાગ કયાટ પછી દરેક મનુષ્ય પોિાની 
કરણીથી લીન થઈ જશે; એિુ ંહહન્દુ શાસ્ત્રોમાં લખેલું છ.ે 
આ પતિત્ર અને ઊંચા તિચારને વ્યતભચારી મહારાજોએ 
જારકમટ કરિા ઉલર્ાિી નાખયો છ!ે સાક્ષી મથુરદાસ કહે 
છ ે કે ‘કતળયુગમાં િહ્મસમ્પ્બન્ધ ફલિ મહારાજની 
મારફિે થઈ શકે છ;ે અન ે િ ે મહારાજો િૈષ્ણિની 
બાયડીઓ સાથે સંભોગ કરીને કરે છ.ે’ ઈશ્વર સાથેનો 
સમ્પ્બન્ધને વ્યતભચારમાં પલર્ી નાખનાર ધમટગુરુઓ 
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લંપર્ છ.ે રાસલીલા અન ે જારભાિની રમિન ે જ 
ગૌલોક/સ્િગટનું સુખ ગણ્યું છ.ે મહારાજન ે રાસલીલાના 
સાગર કહે છ.ે મહારાજના મૃત્યુ િળેાએ ‘લીલા 
િસ્િાયાટ’ એમ કહેિાય છ,ે એર્લે જારભાિની રમિનો 
િધારો કીધો! િધુ જારકમટ કરિા ઉપર ગયા! 

‘તિષ્ણ પુરાણ’માં કહ્યુ ંછ ે કે કૃષ્ણ િગર દરેક પળ 

ગોપીઓ માર્ ે કરોડો િરસ જિેડી થઈ પડિી હિી; 
અને િેમના તપિા, ભરથાર, ભાઈઓ મનાઈ કરિા 

હિા છિાં; પણ પોિાના પે્રમી કૃષ્ણની સાથે લીલા 
કરિા રાિે જિી હિી! સેિક/સેિકીઓ મહારાજન ે

કૃષ્ણ માનીને જારભાિના ગીિો િેમની સમક્ષ ગાય છ.ે 
આ ગીિોમાં જારભાિની પ્રીતિનું સુખ માણિા બેહદ 
ઈચ્છા અને અતિ આિુરિા દેખાડ ે છ!ે સાક્ષી મકજી 

ખર્ાઈ કહે છ ે કે ‘વ્યતભચારને ર્કેો મળે એિા શરમ 
ભરેલા અને નાગાં ગીિ ગાિામાં આિે છ!ે િલ્લભ 

િરને શરણે સુતખયા થાશું; િેઓની સંગિથી િૈકંુઠ 
પામશું!’ 
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આ પંથના પુસ્િકોમા ં લખલેું છ ે કે જ ે પ્રકારે 
ઈશ્વરની પૂજા કરો િેિી જ રીિે મહારાજોની પૂજા કરો! 
ઈશ્વર કરિા મહારાજોન ેિધારે માનો! ગરુુ અન ેઈશ્વર 
િચ્ચે ભેદ સમજશે િે મરણ પછી સીચાના નામનો પક્ષી 
થાય છ!ે જયાં ધમટપુસ્િકો આિું કહેિા હોય ત્યા ં
મહારાજોની આંધળી ભક્લિ શરુ થાય. સેિકો પોિાની 
િહુ–દીકરીઓ ઈશ્વરની સાથે લીન થિાના ભરોસાથી 
મહારાજન ેભરે્િા જાય; િો િેમાં કાંઈ નિાઈ જિંુે નથી. 
આમ મહારાજોને કૃષ્ણના નામ ેવ્યતભચાર કરિાની મોજ 
પડી ગઈ! 

▪ 
 

 
 
 
 

http://govindmaru.com/


લોભી ગરુુ, લાલચી ચેલા             http://govindmaru.com/              85 
 

21 

ભલિોને ‘અિગુણ’માં ‘ગુણ’ દેખાય;  
વ્યતભચાર પણ પતિત્ર લાગે! 

અનુક્રમણીકા 

જજ સર જોસેફ આનોલ્ડ નોંધે છ ે : જદુનાથજી 
મહારાજના સાક્ષી ગોપાલદાસ કહે છ ે કે ‘જ ે પ્રમાણે 
મૂતિટની આરિી ઊિારિામાં આિ ે છ,ે િે પ્રમાણ ે
મહારાજની આરિી ઊિારીએ છીએ. સેિકીઓ િેન ે
હહંડોળામા ં બસેાડીને ઝૂલાિે છ!ે કેર્લાકં ભાહર્યા/ 
િાતણયા િેન ે ઈશ્વર માને છ.ે મહારાજના ચાિેલા ં
પાનસોપારી સેિકો ખાય છ!ે જ ે પાણીથી મહારાજના 
પગ ધોિાય છ ેિેને ચણાટમૃિ એર્લે પગનું અમૃિ ગણીને 
સેિકો પીિે છ!ે મહારાજનું મલેું ધોતિયું ધોિાય િે પાણી 
સેિકો પીિે છ!ે મહારાજ સ્નાન કરે છ ેત્યારે િેના ઉપર 
સેિકો કેસર નાંખે છ!ે’ 

કરસનદાસનું કહેિાનું આ જ છ ે કે મહારાજોના 
સેિકો મહારાજોને ઈશ્વરનો અિિાર ‘પૂણટ પુરુર્ોિમ’ 
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માને છ;ે અન ેજ ેપાણીથી મહારાજ નાહ્યા હોય છ ેિ ે
પાણી સેિકો પીિે છ!ે મહારાજોને મહાપ્રભુ કહેિાય છ!ે 
મહારાજ જ ેધૂળ ઉપરથી ચાલે છ ેિે ધૂળ લઈને સેિકો 
મોઢામાં મૂકે છ!ે ભલિોને ‘અિગુણ’માં ‘ગુણ’ દેખાય; 
વ્યતભચાર પણ પતિત્ર લાગે! જદુનાથજીનો સાહેદ 
ભુખણદાસ કહે છ ેકે ‘મહારાજ થઈને પાપ કરે નહીં. હંુ 
મહારાજને ઈશ્વરનો અિિાર માનું છુ!ં’ ઈશ્વર સ્િરૂપ 
ગુરુ પાપ કરે નહીં એિી માન્યિા ધરાિિા લોકો હોય 
ત્યારે મહારાજોને મનમાની કરિાનું મોકળું મેદાન મળી 
જાય. સેિકો એિંુ માનિા લાગે કે મહારાજના િો 
એકેએક અંગ પતિત્ર છ!ે િેથી સંભોગ કરિાના કામ જ ે
બીજા માણસોને કમકમાર્ ભરેલા ં લાગે િ ે કામ 

મહારાજોની સાથે કીધાથી ધમટનું અને િખાણિા લાયક 
કામ લાગે! મહારાજની પદિી જન્મ થિાં જ 

િારસામાં મળે છ;ે િે પાછળથી અજ્ઞાની/વ્યતભચારી/ 
દુરાચારી નીકળે િેની કોઈ દરકાર રાખિામાં આિિી 

નથી! 
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કરસનદાસ મળૂજી િરફના સાક્ષીઓએ પોિાની 
નાિનો/જૂના તમત્રોનો તધક્કાર સહન કરિો પડ્ો. નાિ 
બહાર મકૂિાની સજા સામ ે થિું પડંુ્. નાિ બહારની 
સજામાં પોિાનું જ નહીં; પણ પોિાના િહાલાં બાયડી–
છોકરાઓનું સખુ કેિંુ નાશ પામશે િે જાણિા હોિા છિા ં
અનીતિ સામ ે સાહેદી આપિા બહાર પડ્ા છ.ે ફલિ 
પોિાની સચ્ચાઈ માર્ ે અન ે િે િાિ જાહેર કરિાની 
પોિાની ફરજ છ,ે એમ સમજીને બહાર પડ્ા છ.ે મોરુ્ ં
જોખમ હિુ,ં ગેરફાયદો હિો છિાં પોિાની ફરજ 
સમજીને સાહેદી પૂરી છ.ે એ સાહેદી સાચી અન ે
લોકોના ફાયદાની હિી. જયારે જદુનાથજી િરફેના 
સાક્ષીઓ કહ્યું કે ‘મહારાજ ખરાબ કામ કરે જ નહીં. 
કોઈ કહે િો અમે માનીએ નહીં!’ આિી સાહેદીને િજન 
મળિું નથી, આિી સાહેદી કોડીના િજનની એર્લે કે 
િજન િગરની થઈ જાય છ!ે 

▪ 
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22 

વ્યતભચારની જૂઠ્ાઈ ઢાંકી શકાય? 
અનુક્રમણીકા 

જજ સર જોસેફ આનોલ્ડ પોિાના ચુકાદામા ં
આગળ િધે છ ે : ફોજદારી કેસમાં પ્રતિિાદીને સોગંદ 
ખાઈને પોિાની મુખજુબાની આપિાનો લાભ મળિો 
નથી; િે લાભ આ કેસમાં પ્રતિિાદી કરસનદાસને મળેલ 
છ.ે િાદી જદનુાથજીના ગળામાં ફાંસો આિી ગયો હોય 
એિી હાલિમા ં િેને સાહેદી આપિાની ફરજ પડી છ.ે 
કરસનદાસ િરફના સાક્ષી મથુરદાસ લિજી કહે છ ે કે 
“મારો બાપ મને કહેિો હિો કે મહારાજો વ્યતભચાર કરે 
છ.ે આ િાિ બધા લોકો જાણે છ;ે પણ કેર્લાંક કારણોન ે
લીધે કોઈ જાહેર કરિા નથી. 1855મા ંન્યાિના લોકોએ 

વ્યતભચાર અર્કાિિા િજિીજ કરી હિી. એક િખિ 
એક મહારાજ ેસ્ત્રી સામે એિી ઈશારિ કીધી જ ેઘણી 
જ નાગી અને લજામણી હિી! સમપટણ થયા પછી 

અમારા લોકોની િહુ–દીકરીઓ સાથે મહારાજ 
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પોિાની ઈચ્છા મુજબ કરે છ.ે દુતનયા આખી 
મહારાજોનો વ્યતભચાર જાણે છ,ે િો પણ મહારાજની 
સિા િેિીન ેિિેી જ છ!ે જીિણજી મહારાજને વ્યતભચાર 
અર્કાિિા અરજ કરી ત્યારે િેમણે કહ્યું કે મહારાજોમા ં
વ્યતભચાર ઘણો િધી ગયો છ,ે િેનો અર્કાિ કરિો 
મુશ્કેલ છ.ે મહારાજોને મોર્ી આિક બાયડીઓમાંથી મળ ે
છ!ે” આમ મન ેખાિરી થઈ છ ેકે આ અનીતિ ચાલુ અન ે
પ્રતસધ્ધ હિી. જદનુાથજીના સાક્ષીઓ માત્ર એર્લુ ં જ 
કહે છ ે કે અમે વ્યતભચાર જોયો નથી કે માનિા નથી! 
િેઓ પોિાના ગુરુ તિરુદ્ધની કોઈ પણ િાિ જોિી નહીં; 
સાંભળિી નહીં; માનિી નહીં એિી હઠ પકડીને બેઠાં 
હિાં! 

કરસનદાસના સાહેદ ડૉ. ભાઉ દાજીએ િથા             
ડૉ. ધીરજરામ ેજણાવ્યંુ છ ેકે ‘જદુનાથજીન ેગુપ્ત ભાગ ે
ચાંદી થઈ  હિી.’ ડૉ. ભાઉ દાજીએ જદુનાથજી તસિાય 
બીજા ત્રણ મહારાજોન ે ચાંદીની દિા કરી હિી!       
ડૉ. ધીરજરામ કહે છ ે કે ‘ડીસેમ્પ્બર 1860માં મેં 
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જદુનાથજીને િપાસેલ; િેની ઈન્રીના આગંળના ભાગ ે
ચાંદી થઈ હિી. મેં એક મહહના સુધી દિા કરી હિી. 
ત્યારે જદુનાથજીની ઉમ્પ્મર 33 િરસની હિી; આર્લી 
ઉમ્પ્મરમાં િેન ે બે િખિ ચાંદીનો રોગ થયો હિો! 
જદુનાથજીએ મન ે પૂછલે કે કોઈ િાજી–કંુિારી છોકરી 
સાથે સંભોગ કરિાથી ચાદંી મર્ ે કે નહીં?’ જયારે 
જદુનાથજી કહે છ ે કે ‘મને ચાંદી ન્હોિી થઈ, માત્ર 
ફોલ્લી થઈ હિી! ડૉ. ધીરજરામે મારી ઈન્રી િપાસી 
નહોિી.’ જદુનાથની મુખજુબાની ઉપર તિશ્વાસ રાખી 
શકાય િેમ નથી. 1860માં જદુનાથજીને બે િખિ ચાંદી 
થઈ હિી, િે અંગે મને શક રહ્યો નથી. િેણે પરજરી 
એર્લે ખોર્ા સોગંદ ખાિાનો ગનુો કયો છ.ે લાઈબલની 
બીના છપાઈ િે િખિમા ં જ જદનુાથજીને ખરાબ સ્ત્રી 
સાથે સંગ કીધાથી ચાંદીનુ ં દરદ થયું હિું; પરન્િુ 
જદુનાથજી પતિત્રિાનો દાિો કરે છ ેિે કઠણ હદલિાળા 
લુચ્ચા માણસના જિાબ છ;ે િેમ ગણિાની મને ફરજ 
પડી છ.ે 
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જદુનાથજીએ પોિાની જુબાનીમાં કહેલ છ ે કે ચાર 
િરસ સુધી પોિે પોિાની સ્ત્રી િગર હિો. િ ેપોિાની 28 
િરસની ભરજુિાનીમાં હોિા છિાં કોઈ પણ પ્રસંગે કોઈ 
પણ સ્ત્રી સાથે િેણે સંગ કીધો ન હિો. આ િાિ માની 
શકાય િેમ નથી. એક જુિાન હહન્દુ મહારાજ પુક્ષ્ટમાગી 
એર્લે મોજીલાપંથનો ધમટગુરુ કામણગારા કહાનની પેઠ ે
પૂજાય; રાસલીલાનો સાગર ગણાય િે માણસ પોિાની 
ભરજુિાનીના સમયે ચાર િરસ કોઈ પણ સ્ત્રી સાથે સંગ 
કયાટ િગર રહે; એ િાિ ગળ ેઉિરિી નથી. ચાદંી જિંુે 
દરદ લઈન ે પણ વ્યતભચારની મોજ કીધી ત્યારે આ 
અરીસાના જિેી દેખીિી જૂઠ્ાઈ શુ ં કોઈ િાિથી ઢાંકી 
શકાય?” 

▪ 
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23 

જ ેનીતિથી નઠારંુ હોય િે  

ધમટથી સારંુ કહી શકાય નહીં! 
અનુક્રમણીકા 

‘મહારાજ લાઈબલ કેસ’નો ચૂકાદો 22 એતપ્રલ, 
1862ના રોજ આવ્યો ત્યારે દયાનંદ સરસ્િિી (1824–
1882)ની ઉમ્પ્મર 38 િરસની હિી. 12 િરસ પછી 
1874માં િેમણ ે‘સત્યાથટપ્રકાશ’માં િૈષ્ણિ સમ્પ્પ્રદાય તિશે 
લખયું હિું : “ગુસાંઈ લોકો પોિાના પંથને ‘પુક્ષ્ટમાગટ’ 
કહે છ;ે અથાટત્ ખાિુંપીિુ,ં પુષ્ટ થિું અને સિટ સ્ત્રીઓની 
સાથે યથેષ્ટ ભોગતિલાસ કરિો! મહારાજ જ ેસ્ત્રી િરફ 
િાકીને જૂએ ત્યારે િેનો પતિ/ભાઈ/માિતપિા ઘણા 
પ્રસન્ન થાય છ.ે એ સ્ત્રીને બધા કહે છ ેકે િુ ંમહારાજની 
ચરણસેિામાં જા! મહારાજના શરીર પર કેસરનું લેપન 
કરી સ્ત્રીઓ સ્નાન કરાિે છ;ે મહારાજની ધોિીના જળનું 
સેિકો આચમન કરે છ!ે મહારાજના ચાિેલા પાન–
સોપારી પ્રસાદી િરીકે સિેકોમાં િહેંચાય છ!ે હોળી 
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િખિે તપચકારીઓ ભરીને સ્ત્રીઓની છાિી ઉપર િાકીને 
મારે છ!ે ‘રાસલીલા’ કરે છ!ે ગુસાંઈ મહારાજ કહે છ ે
અમે જ િહ્મ છીએ અને અમારી સાથ ેસમ્પ્બન્ધ થિાથી 
િહ્મસમ્પ્બન્ધ થઈ જાય છ!ે જયાં ગુરુ સાથે િહ્મસમ્પ્બન્ધ/ 
શરીરસમ્પ્બન્ધ કરિાથી ગૌલોક/સ્િગટ મળિું હોય; િેિુ ં
ધમટપુસ્િકોમાં લખેલ હોય અને એિું ગુસાંઈ મહારાજો 
બોલિા હોય ત્યાં વ્યતભચારનો કીચડ જ મળે! ભલા, એ 
ગુસાંઈઓને કોઈ પૂછ ે કે િમારામાં િહ્મના એક પણ 
ગુણકમટ સ્િભાિમાં નથી; શું િમે માત્ર ભોગતિલાસને 
માર્ ે િહ્મ બની બેઠા છો? તશષ્ય/તશષ્યાઓને િમ ે
પોિાની સાથ ે સમતપટિ કરીને શુદ્ધ કરો છો; પરન્િુ 
િમારી સ્ત્રી, કન્યા, પૂત્રિધૂ િગેરે અસમતપટિ રહી 
જિાથી અશુદ્ધ રહી ગયા કે નહીં? જો િમે અસમતપટિ 
િસ્િુને અશુદ્ધ માનો છો િો પછી િેનાથી ઉત્પન્ન થયેલાં 
િમે લોકો અશુદ્ધ કેમ નહીં? િમે પણ િમારી સ્ત્રી, 
કન્યા, પુત્રિધૂ િગેરેને અન્ય મિિાળા મહારાજન ે
સમતપટિ કરાવ્યા કરો! િમે કહો કે નહીં, એિું ન કરાય; 
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િો િમે પણ અન્ય સ્ત્રી, પુરુર્, ધન િગેરે પદાથોન ે
સમતપટિ કરિા–કરાિિાનું છોડી દો. તમથ્યા પ્રપંચ/ 
બુરાઈઓ/અનીતિને છોડો.” 

કોર્ટમાં િકીલો અને એકઠાં થયેલ લોકો જજ સર 
જોસેફ આનોલ્ડને ધ્યાન દઈને સાંભળી રહ્યા હિા. આ 
પ્રકારનો ચૂકાદો ભૂિકાળમાં લયારેય સાંભળિા મળ્ો ન 
હિો. સર જોસેફ આનોલ્ડ ે કહ્યું : “જદુનાથજીએ 
વ્યતભચાર કયો છ,ે િે સાતબિ કરિા પ્રતિિાદી 
કરસનદાસ ેજ ેસાક્ષીઓ રજૂ કયાટ છ ેિે ભરોસાપાત્ર છ;ે 
જમેાં લખમીદાસ ખીમજી, કાળાભાઈ લલ્લુભાઈ, 
ચત્રભુજ લાલજી, ડૉ. ભાઉ દાજી અને ડૉ. ધીરજરામનો 
સમાિેશ થાય છ.ે આ સાક્ષીઓ ઉલર્િપાસમાં ગભરાયા 
ન હિા. િેમની સાહેદી લુલી થઈ નથી. સાહેદ 
કાળાભાઈ લલ્લુભાઈ કહે છ ે કે ‘જદુનાથજી મહારાજ 
સુધારાનો ડોળ કરિા હિા. સ્ત્રી કેળિણીનો સુધારો 
કરિા મુમ્પ્બઈ આવ્યા હિા. એક હદિસ એક સ્ત્રી 
મહારાજના મંહદરમાં ગઈ. હંુ પાછળ ગયો. પેલી 
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મહારાજના ઓરડામાં ગઈ. હંુ અડધો કલાક બેસી રહ્યો. 
જદુનાથજી બહાર આવ્યા; િેણે ફલિ ધોતિયું પહેયુું હિું. 
હંુ હસિા લાગ્યો. જદુનાથજીએ મને પૂછંુ્ કે િું કેમ હસ ે
છ?ે મેં કહ્યું કે આપ સુધારો સરસ કરો છો! મહારાજ 
પણ હસી પડ્ા. ત્યાર પછી િે સ્ત્રી બહાર આિી; િેનો 

પોશાક ચૂંથાયેલો હિો! સુરિમાં જદુનાથજી મહારાજ 

પોિાના ઓરડામાં િાતણયાની 14 િરસની કંુિારી 
છોકરી સાથે જારકમટ કરિા મેં જાિે જોયા હિા!’ 

જુિાન કાળાભાઈની સાહેદી ન માનિાનું કોઈ કારણ 
નથી. આમ જારભાિના, રાસલીલા, િહ્મસમ્પ્બન્ધના 
નામે જદુનાથજી મુલિપણે જુિાન સ્ત્રીઓ/છોકરીઓ 

સાથે વ્યતભચાર કરિા હિા, િે બાબિ સાતબિ રહે છ.ે 

જ ેનીતિથી નઠારંુ હોય િે ધમટથી સારંુ કહી શકાય 
નહીં! કરસનદાસ મૂળજીન ે તનદોર્ ઠરાિિામાં આિે 
છ ે અને જદનુાથજીએ ખચટ પેર્ ે 11,500/– રુતપયા 
કરસનદાસન ેચૂકિિા હુકમ કરિામાં આિે છ!ે” 
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બીજ ે હદિસ ે અંગ્રેજી અખબારોની હેડ લાઈનમા ં
કરસનદાસ મળૂજી ‘ઇક્ન્ડયન માહર્ટન લ્યૂથર’ (1483–
1546) િરીકે છિાઈ ગયા! 

1860માં કરસનદાસ મૂળજીએ, વ્યતભચાર છોડાિિા 
માર્ ેિૈષ્ણિ મહારાજો સામે હહમ્પ્મિપૂિટક ઝંૂબેશ ચલાિી. 
‘મહારાજ લાઈબલ કેસ’ આંખ ઊઘાડનારો હિો; પરન્િ ુ

હજુ આ પાપાચાર અર્લયો નથી. ગુરુને ઈશ્વર માનિા 
િે અન્ધશ્રદ્ધા છ.ે આિી શ્રદ્ધા તિચારશૂન્યિાને પોર્ે છ.ે 

ભલિો પરલોક/ગૌલોકની તચંિામાં આ લોકને પ્રદૂતર્િ 
કરે છ!ે શ્રદ્ધાનો અતિરેક અનથટ કરે છ!ે ગુરુને સન્માન 

આપો. સન્માન એર્લે સહમિી નહીં; તિચારશક્લિનો 
ત્યાગ નહીં; આંધળો તિશ્વાસ નહીં. ગુરુને ઈશ્વર 
માનિાથી સ્િિંત્ર તિચારશક્લિ, મૌતલકિા, સજટન–

શીલિાનું અિમૂલ્યન થાય છ ેઅને ઘેર્ાંશાહી માનસ 
જન્માિે છ.ે આિું માનસ હોય ત્યાં સુધી મહહલાઓ/ 

સગીર છોકરીઓનું શોર્ણ અર્કે નહીં. 
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‘મહારાજ લાઈબલ કેસ’નો ચૂકાદો આવ્યો ત્યારે 
ગાંધીજીનો જન્મ થિાન ે હજુ 7 િર્ટની િાર હિી. 
ગાંધીજીનો જન્મ 2 ઓલર્ોબર, 1869ના રોજ થયો 
હિો; અને 56 િર્ટની ઉમ્પ્મરે, 1925માં ગાંધીજીએ 
આત્મકથામાં લખયંુ કે “મારો જન્મ િૈષ્ણિ સમ્પ્પ્રદાયમા ં
થયો. એર્લે હિેલીએ જિાનું િખિોિખિ બને; પણ િેન ે
તિશે શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન ન થઈ. હિેલીનો િૈભિ મને ન 
ગમ્પ્યો. હિેલીમાં ચાલિી અનીતિની િાિો સાંભળિો 
િેથી િેના તિશે મન ઉદાસ થઈ ગયું. ત્યાંથી મન ેકંઈ જ 
ન મળ્ું!” ●13 ડીસેમ્પ્બર, 2019●  

 

(સમ્પ્પણૂટ) 
 
▪ 
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‘પોલ’ કેસ 
 

 
▪ 
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1 

લોભી ગુરુ, લાલચી ચેલા! 

અનુક્રમણીકા 

િૈષ્ણિ સમ્પ્પ્રદાયમાં 1820 પહેલાંથી વ્યતભચાર, 
િહ્મસમ્પ્બન્ધ, શરીરસમ્પ્બન્ધનું દૂર્ણ ફેલાયેલું હિું. 
1860માં કરસનદાસ મૂળજીએ આ વ્યતભચારનો ભાંડો 
ફોડ્ો. દયાનંદ સરસ્િિીએ, 1874માં િૈષ્ણિ 
મહારાજોનો અતિ આકરા ં શબ્દો િડ ે કાન આમળ્ો : 
‘િમારા તશષ્ય/તશષ્યાઓને િમે પોિાની સાથે સમતપટિ 
કરીને શદુ્ધ કરો છો; પરન્િુ િમારી સ્ત્રી/કન્યા/પૂત્રિધૂ 
િગેરે અસમતપટિ રહી જિાથી અશુદ્ધ રહી ગયા કે 
નહીં? જો િમે અસમતપટિ િસ્િુન ેઅશુદ્ધ માનો છો િો 
પછી િેનાથી ઉત્પન્ન થયેલાં િમ ે લોકો અશુદ્ધ કેમ 
નહીં? િમે પણ િમારી સ્ત્રી/કન્યા/પુત્રિધૂ િગેરેને અન્ય 
મિિાળા મહારાજને સમતપટિ કેમ કરિા નથી?’ 
1925માં ગાંધીજીએ ખૂબ ઓછા શબ્દોમાં ઘણં બધું કહી 
દીધું : ‘િૈષ્ણિ સમ્પ્પ્રદાયમાંથી મને કંઈ જ ન મળંુ્!’ 
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િૈષ્ણિ પુક્ષ્ટમાગટના ધમટગુરુઓ, અનેક છોકરીઓ/ 
મહહલાઓ સાથે વ્યતભચાર કરિા; એર્લો વ્યતભચાર 
કોઈ રાજા/મહારાજાઓએ પણ નહીં કયો હોય! રાજા/ 
મહારાજાઓ સ્ત્રીસંગ માર્ ેખચટ કરિા; જયારે ધમટગુરુઓ 
પાસે મહહલાઓ પૈસા/સોનું/ચાંદી લઈન ે જિી! ધમટ–
ગુરુઓને આિકની સાથે વ્યતભચાર કરિા મળે! આ 
વ્યતભચારને ખૂલ્લો પાડ્ા પછી પણ િે બંધ ન થયો. 
એના મૂતળયા એર્લા ઊંડા હિા કે એમાંથી છૂર્િંુ 
મહારાજો માર્ ે મુશ્કેલ હિું. લોભી ગુરુ હોય અન ે
લાલચી ચેલા હોય ત્યાં અતિશય વ્યતભચારનો સડો 
ફેલાિો હોય છ.ે આ સડાન ે મૂંગા મોઢ ે સહન કરિાન ે
બદલે એને પડકારનારા તિરલાઓ પણ પાકે છ;ે પરન્િ ુ
એમને અનેક મુશ્કેલીઓ/દુ:ખો સહન કરિા પડ ેછ.ે કોર્ટ 
કેસનો/જ્ઞાતિના બહહષ્કારનો/કુરુ્બંીજનોનો સામનો કરિો 
પડ ેછ.ે 

1925માં ગાંધીજીએ બહુ થોડાં શબ્દોમા ં િૈષ્ણિ 
ધમટની કલઈ ઉિારી હિી; પરન્િુ વ્યતભચાર એર્લો 
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વ્યાપક હિો કે સમાજસુધારકો ચૂપ રહી શકે િેમ ન 
હિા. 1860માં કરસનદાસ મૂળજીએ ‘સત્યપ્રકાશ’ 
અખબારમાં ‘હહંદુઓનો અસલ ધમટ અન ેહાલના પાખંડી 
મિો’ લેખ લખી િૈષ્ણિ મહારાજોના વ્યતભચાર સામ ે
તશંગડા ભરાવ્યા હિા; િે પછી 65 િર્ે 1925માં, 
પુક્ષ્ટમાગટના મહારાજોના વ્યતભચારને ખલૂ્લો પાડિા 
મુમ્પ્બઈથી ‘પોલ’ નામનું અઠિાહડક અખબાર શરુ થયું. 
‘પોલ’માં મહારાજોની પોલ ખોલિાનો હેિ ુ હિો. િેના 
માતલક અન ેિંત્રી હિા : ‘પ્રિાસી પાગલ.’ િેની ઉપર 
બદનક્ષીના બ ે કેસ થયા; જ ે ‘પોલ કેસ’ િરીકે પ્રખયાિ 
છ.ે િા. 26 જુલાઈ, 1926ના રોજ મુમ્પ્બઈના ‘સત્ય–
પ્રકાશક’ કાયાટલયે 274 પેઈજનું ‘પોલ કેસ’ નામનુ ં
પુસ્િક પ્રગર્ કયુું હિું. શું થયંુ આ કેસમાં? ‘પ્રિાસી 
પાગલ’ કોણ હિા? કોની બદનક્ષી થઈ હિી? હિ ે
પછી. ●16 ડીસેમ્પ્બર, 2019● 

▪ 
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2 

‘પ્રિાસી પાગલ’ કોણ હિા? 
અનુક્રમણીકા 

‘પ્રિાસી પાગલ’ આિું તિતચત્ર નામ કોનું હિું? 
આિું નામ શા માર્ ે પડંુ્? ‘પોલ કેસ’ના ચૂકાદામા ં
પ્રિાસી પાગલનું નામ મગનલાલ ચુનીલાલ દશાટિેલ છ;ે 
પરન્િુ ‘પોલ કેસ’ પુસ્િકની પ્રસ્િાિના નાગરદાસ 
ગહઢયાએ લખી છ;ે િેમાં પ્રિાસી પાગલનું સાચું નામ 
હીરાલાલ મંગળદાસ દશાટિેલ છ.ે િે િળેાએ િેમના 
તપિા મંગળદાસ હયાિ હિા. પ્રિાસી પાગલનો જન્મ 
1886માં િડોદરામાં થયો હિો. જ્ઞાતિએ દશાશ્રીમાળી 
િતણક હિા. િૈષ્ણિ ધમટ પાળિા. િમેનો અભ્યાસ બહુ 
જ થોડો, બે–ત્રણ અંગ્રેજી જરે્લો. 17 િરસની ઉમ્પ્મરે 
1903માં, છૂપી રીિે ઘર છોડી દીધંુ. ગુજરાિ િથા 
કાહઠયાિાડમાં ફયાટ પછી મુમ્પ્બઈમાં મોિીનો િેપાર 

કરિા. 1917માં તસંધ િરફ ગયા. કરાંચીમાં રહેિા 
ત્યારે ડૉલર્રી કરિા. ત્યાં રાષ્ટરીય ચળિળમાં ભાગ 
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લેિા અને કોંગ્રેસનું કામ કરિા. 1920મા ં પૂિટ બંગાળ 
િરફ ગયા. કલકિા રોકાયા. ત્યાં કોંગ્રેસ/ગૌસેિા િગેરે 
અંગે અનકે ભાર્ણો કયાટ. અસહકારની લડિ િેળાએ 
ગુજરાિમાં આવ્યા અન ેગામડ ેગામડ ેફરી અસહકાર, 
સ્િદેશી, ગૌરક્ષા િગેરે ઉપર હજારો ભાર્ણો કયાટ. 
પાંચસો/છસો ભાર્ણો િો ખડેા તજલ્લામાં જ કયાટ હિા! 
નાતસકથી નીકળી ગુજરાિમાં ઉપદેશો આપિા પગે 
ચાલીને 67માં હદિસે નાગપુર પહોંચ્યા. દરેક સ્થળે ખૂબ 
માન મળ્ું. આ અસાધારણ પગની મુસાફરી બાદ લોકો 
િેમન ે‘પ્રિાસી પાગલ’ના નામથી ઓળખિા થયા. રૂ્કંમાં 
સૌ ‘પાગલજી’ કહેિા! 

1921માં કરમસદમાં ગાંધીજીના અધ્યક્ષસ્થાને એક 
જગંી સભામાં પાગલજી ભાર્ણ કરિાના હિા ત્યારે 
સરકાર તિરુદ્ધ ઉશ્કેરણી કરિાના આરોપસર પોલીસે 
IPC કલમ–124A હેઠળ અર્ક કરી િેમને જલેમાં પૂયાટ. 
િેમન ેએક િરસની સખિ કેદની સજા થઈ. જલેમાંથી 
છૂટ્ા બાદ ગૌસેિાનો ઝંડો ફરી ઉપાડ્ો. 1923માં 
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પાગલજી મહારાષ્ટરમાં 25–25 ગાઉ પગે ફરીને 200 
ગાયો મુમ્પ્બઈ લાવ્યા હિા. ત્યારબાદ પાગલજીએ જયા ં
જયાં કિલખાનાઓ હિા ત્યાં ત્યાં સંસ્થાઓ ખોલી, 
ખેડૂિોને મદદ કરિાની સુંદર યોજના ઘડી કાઢી. આિી 
સંસ્થાઓના પ્રમુખપદે કોઈ ધમટગુરુ હોિા જોઈએ િેમ 
તિચારી િેમણ ેભોઈિાડાના મોર્ા મંહદરિાળા િૈષ્ણિ ગુરુ 
ગોકુલનાથજી મહારાજનો સમ્પ્પકટ કયો. ગોકુલનાથજીએ 
યોજના િખાણી પણ પ્રમખુસ્થાન લેિા ઇન્કાર કયો. 
પાગલજી તનરાશ ન થયા; પરન્િ ુધમટગુરુઓમાં શુ ં દોર્ 
છ ેિે િપાસિાનું શરુ કયુું. 1861ના ‘મહારાજ લાઈબલ 
કેસ’ અને બીજા પુસ્િકો િાંચિા પાગલજીને લાગ્યંુ કે 
પુક્ષ્ટમાગટમાં અતિશય વ્યતભચારનો સડો છ.ે જથેી 
પુક્ષ્ટપંથની પોલ ખોલિા ‘પોલ’ નામનું છાપું કાઢ્ું! િ ે
િેળાએ િમેની ઉમ્પ્મર 39 િરસની હિી. દાઢી/મૂછ અન ે
લાંબા િાળ, હાથમાં જાડી લાકડી, ખભે થેલો, લાંબો 
ઝભો, ધોિી અન ેખુલ્લા પગ! આ હિો એમનો દેખાિ. 
પાગલજી મહહનાઓ સુધી માત્ર સીંગદાણા/ગોળ/કંદમૂળ 
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ઉપર જ ચલાિિા હિા. ‘પોલ’ મુમ્પ્બઈમાં ભુલેશ્વર, 
કાલબાદેિી, જુમા–મક્સ્જદ, બોરીબંદર િગેરે સ્થળ ે
િેચાિું હિું. િનેા િાચકોમાં હહન્દુ, મુક્સ્લમ, ખોજા, િોરા 
િગેરે હિા. 

પાગલજીએ 13 પુસ્િકો લખયા. િેમાં ‘માિબર માન 
તભખારી’, ‘કયું ઉિમ? આત્મા કે જગિ’, ‘બે રત્ન 
િીર’, ‘સ્નેહ સુિણટ’, ‘નાશનો પાર્લો’, ‘િબેલાનુ ં
િોફાન’ િગેરે હિા. િેમની ઉપર ‘પોલ કેસ’ ઉપરાંિ 
બીજા સાિ કેસ બદનક્ષીના થયેલાં. ભાહર્યા સમાજ 
સુધારક શેઠ લક્ષ્મીદાસ રિજી િેરસી દરેક કેસમા ં
સોલીસીર્ર/બેહરસ્ર્રનો ખચટ િથા દંડની રકમ આપિા 
હિા. પાગલજી સાચા ગૌસેિક અને હહમ્પ્મિિાન સમાજ 
સુધારક હિા. િેમણે 9 જુલાઈ, 1925ના રોજ ‘પોલ’મા ં
િૈષ્ણિ ગુરુ દેિકીનંદન મહારાજ [જ ે13 િરસ અગાઉ 
ગુજરી ગયેલ હિા] તિશે લખયું : “સાંઠ ેબુતદ્ધ નાઠી! 60 
િરસનો મહારાજ 16 િરસની છોકરી સાથ ેલગ્ન કરે!” 

▪ 
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3 

બાળ તિધિા આગલા જન્મની મહારાણી! 
અનુક્રમણીકા 

પ્રિાસી પાગલ ‘પોલ’ અખબારમાં એિા શબ્દો 
લખિા જાણ ે િેજાબમા ં બોળેલા હોય! 9 જુલાઈ, 
1925ના રોજ દેિકીનંદન મહારાજ તિશે લખયું : “સાંઠ ે
બુતદ્ધ નાઠી! આ કહેિિ સાચી છ,ે િે મહારાજ ેબિાિી 
દીધંુ હિું. જયારે ચામડી ઉપર કરચલીઓ િળી ગઈ 
હિી અન ેલીંબડાના ઝાડની છાલ જિેી થઈ ગઈ હિી; 
જયારે સંયમ ન રાખી શકે એિા ગંદા મુખન ેદાંિો ત્યજી 
દેિાની િૈયારીમાં હિા, ત્યારે િેઓ નિા જીિનના લ્હાિા 
લેિા લાગ્યા! 60 િરસના મહારાજ 16 િરસની છોકરી 
સાથે લગ્ન કરે! ધમટની અિગણના કરીને; પોિાના 
ઉપદેશોને ધૂળમાં મેળિીને િમેણે પોિાના ધમટનું ફારસ 
કયુું! િળી આ લગ્ન પહેલા ંિઓે પોિાની જ િયની એક 
ભાહર્યા સ્ત્રી સાથે સૂિા, બેસિા, ખાિાપીિાની સઘળી 
સંસાહરક તક્રયાઓ કરિા હિા. જમે કલાધરે શ્રદ્ધાને ખુશ 
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કરી હિી િેમ આ મહાપ્રભુએ પોિાની બધી સિા િ ે
સ્ત્રીને આપીને િેને પોિાની સ્ત્રી કરિા ંપણ ઊંચ ેદરજ્જ ે
ચડાિી હિી. પુત્રના લગ્ન િળેાએ નાચનારીઓને હજારો 
રુતપયા આપી િેમની પાસેથી આતશિાટદ મેળવ્યા!” 

23 જુલાઈ, 1925ના રોજ પાગલજીએ ‘પોલ’મા ં
લખયું : “દેિકીનંદન બીકાનેર ગયા. ત્યાં એક બાળ 
તિધિા રુક્ષ્મણીને; આગલા જન્મમાં િું મારી મહારાણી 
હિી િેમ કહીને િનેું પેર્ મોરુ્ ંકયુું હિું!” 

ભલિોએ િકીલ મારફિે પાગલજીને નોહર્સ ફર્કારી 
: “1. લેખમાં જ ેઉલ્લેખો છ ેિે પાછા ખેંચિા અન ેખદે 
દશાટિિો, અમે મંજૂર કરીએ િેિી લેતખિ માફી માંગિી. 
2. સ્િગટસ્થ દેિકીનંદન મહારાજની હકતિટન ેધક્કો પહોંચ ે
િેિું લખાણ ભતિષ્યમાં પ્રગર્ નહીં કરિા કબૂલાિ 
આપિી. 3. હિે પછીના ‘પોલ’ના અંકમા ં માફી િથા 
કબૂલાિ પ્રગર્ કરિી. 4. એ માફી/કબૂલાિ અમારા 
અસીલને યોગ્ય લાગે િે અખબારમાં છપાિિા મુખત્યાર 
છ.ે 5. ‘પોલ’ના નહીં િેચાયેલ અંકો િમારે અમારા 
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અસીલને સોંપિા!” પાગલજીએ માફી માંગિાનો ઈન્કાર 
કરી દીધો! િથેી પ્રથમ ફહરયાદ 16 જુલાઈ, 1925ના 
રોજ િથા બીજી ફહરયાદ 25 જુલાઈ, 1925ના રોજ 
દેિકીનંદન મહારાજના તિધિા ભાગીરથી િહુજી 
મહારાજ પરદાનશીન હોિાથી િેમના િિી પરમ ચુસ્િ 
તશષ્ય પ્રાગજી સુરજીએ, IPC કલમ–500 હેઠળ, 
મુમ્પ્બઈના ચીફ પે્રતસડને્સી મેતજસ્ર્રરે્ એસ. એસ. 
રાંગણેકરની કોર્ટ સમક્ષ કરી. આ કેસની સુનાિણી 2 
સપ્ર્મે્પ્બર, 1925ના રોજ શરુ થઈ. ફહરયાદી પ્રાગજી 
સૂરજીએ કહ્યુ ં : “પોલ છાપામાં પ્રગર્ થયેલ આક્ષેપો 
ખોર્ા છ.ે દેિકીનંદન મહારાજ નીતિિાન હિા.” 
પાગલજી પોિાનો બચાિ શુ ંકરશે, િે જાણિાની ઉત્કંઠા 
સૌને થિા લાગી! 

▪ 
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4 

અતિ સ્ફોર્ક પુસ્િક : િલ્લભકુળ છળકપર્ દપટણ! 

અનુક્રમણીકા 

 ‘પ્રિાસી પાગલ’ની જુબાની 8 ઓલર્ોબર, 
1925ના રોજ કોર્ ે નોંધી. િેણે કહ્યુ ં : હંુ િૈષ્ણિ છુ.ં 
િૈષ્ણિોમાં ચાલિી ચરણસ્પશટ, કેસહરયા સ્નાન, િહ્મ–
સમ્પ્બન્ધ, રાસલીલા િગેરે ખરાબ રૂહઢઓ રદ કરિાની 
હહમાયિ િર્ોથી કરી રહ્યો છુ.ં આ રુહઢઓ શાસ્ત્રમા ં
મંજૂર થયેલ નથી, અન ે િેમાં ભાગ લેિી યુિાન 
સ્ત્રીઓની નીતિ/સભ્યિાની તિરુદ્ધ છ.ે જ ેિસ્િુ નીતિની 
દૃક્ષ્ટએ ખોર્ી હોય છ ેિ ેધમટની દૃક્ષ્ટએ ખરી હોઈ શકે 
નહીં. આ તસદ્ધાંિ માર્ ેહંુ લડી રહ્યો છુ.ં જ ેિસ્િુ નીતિના 
પાયામાં જ સડો ઘાલે છ ે અને જમેાં સત્યના અનંિ/ 
અતિચળ તનયમનો ભંગ થાય છ;ે િે િસ્િ ુજયારે ધમટના 
બહાના હેઠળ સ્થાપિામાં આિે ત્યારે સમાજના ભલા 
ખાિર િેન ે ખૂલ્લી પાડી તધક્કારી કાઢિી જોઈએ. 
ગોસ્િામી મહારાજના ભલિ િરીકે મેં આિી િસ્િુઓ 
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જોઈ અને એિી િાિો સાંભળી િેથી મને તિચાર થિા 
લાગ્યો કે જો હંુ મૂંગો રહંુ િો કોમનો ગદ્દાર ગણાઉં. 

એતપ્રલ 1925માં જાહેર થયંુ કે મહારાજ ‘છપ્પન–
ભોગ’નો કમટકાંડ કરનાર છ ે અન ે બીજા ગોસ્િામી 
મહારાજો િેમાં ભાગ લેનાર છ.ે જથેી િૈષ્ણિોના 
બુતદ્ધશાળી િગટમાં ચળિળ જાગી અન ે દેશી/અંગ્રેજી 
છાપાઓમાં તિરોધ પ્રગર્ થિા લાગ્યો. મેં પણ ‘પોલ’મા ં
લખયંુ. ત્યારે અજાણ્યા ગૃહસ્થો િરફથી ‘મહારાજ 
લાઈબલ કેસ’, ‘િલ્લભકુળ છળકપર્ દપટણ’, ‘િલ્લભ–
કુળ દમ્પ્ભ દપટણ’, ‘િલ્લભકુળ ચહરત્ર દપટણ’ િગેરે 
પુસ્િકો મને મળેલ હિાં. ‘િલ્લભકુળ છળકપર્ દપટણ’ 
પુસ્િક સ્િાતમ બ્લાકર્ાનંદે 1897માં પ્રગર્ કયુું હિું. આ 
પુસ્િક િેના નામ મુજબ અતિ સ્ફોર્ક હિું. િેમાં 
મહારાજોના વ્યતભચારનું િણટન સ્થળ અને િારીખ સાથ ે
કરેલું હિું. આ પુસ્િકમાંથી કેર્લાંક મહારાજોના 
જીિનચહરત્રોના અનુિાદની લેખમાળા ‘પોલ’માં લખિી 
શરુ કરી. ‘િલ્લભકુળ છળકપર્ દપટણ’ પુસ્િક પ્રગર્ થયુ ં
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ત્યારે દેિકીનદંન મહારાજ હયાિ હિા; છિાં કોઈએ 
સ્િાતમ બ્લાકર્ાનંદ સામે કશા ંપગલાં લીધાં ન હિા. આ 
પુસ્િકોના ગજુરાિી અનિુાદો પણ દેિકીનદંન 
મહારાજની હયાિીમાં જ પ્રગર્ થયા હિા અન ેિેચાિા 
હિા. આથી મેં મારો પોિાનો એક પણ શબ્દ ન ઉમેરિાં, 
એ પુસ્િકોનો ગુજરાિી અનિુાદ ‘પોલ’માં પ્રગર્ કરિા 
માંડ્ો. એ પુસ્િકમાં પહેલુ ં જીિનચહરત્ર દેિકીનંદન 
મહારાજનુ ં હિું. મેં શુભતનષ્ઠાથી લખેો લખયા છ,ે 
દ્વરે્બુતદ્ધથી નહીં. િહુજી મહારાજની ભયંકર અનીતિ/ 
અપતિત્રિા તિશેના શબ્દો મેં સંભાળપૂિટક છોડી દીધા 
હિા; એ ઉપરથી પુરિાર થશે કે મેં દ્વરે્પૂિટક લખેલ 
નથી. 

કોર્ ે પૂછંુ્ : “અનુિાદ પ્રગર્ કરિા પહેલા ં
‘િલ્લભકુળ છળકપર્ દપટણ’ પુસ્િકમાં મહારાજ સામ ે
જ ેઆક્ષેપો કરેલ છ ે િ ેખરા છ ે કે નહીં, િેની િપાસ 
કરી હિી?” પાગલજીએ જિાબ આપ્યો : “હા, આ 
લેખો લખિા પહેલાં મેં ‘પોલ’માં જાહેર કયુું હિું કે હંુ 
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દેિકીનંદન મહારાજ તિશે લેખો લખિાનો છુ.ં કાકુ 
નામનો માણસ જ ે દેિકીનંદન મહારાજ સાથે રહેિો 
હિો અને હાલ િેમના પુત્ર િલ્લભલાલજી મહારાજ 
સાથે રહે છ,ે િે મને બે–ત્રણ િખિ મળિા આવ્યો હિો. 
મેં િનેે સ્િાતમ બ્લાકર્ાનંદના પુસ્િકમાં િણટિેલ 
વ્યતભચાર તિશે પૂછંુ્ હિું. િેણે બ્લાકર્ાનદંના પુસ્િકનુ ં
લખાણ ખરંુ છ ે કે ખોરુ્ ં િ ે અંગે સંિોર્કારક ખુલાસો 
કયો નહોિો. મેં બીજા ઘણા લોકોન ેપૂછંુ્ હિું. િેમનો 
મિ એિો હિો કે બ્લાકર્ાનંદનું પુસ્િક ‘િલ્લભકુળ 
છળકપર્ દપટણ’ દેિકીનંદન મહારાજ જીિિા હિા 
ત્યારે પ્રગર્ થયંુ હિું અન ેિનેી સામે કોઈ પગલાં લેિામાં 
આવ્યા ન હિા; િેથી િે પુસ્િકનું લખાણ ખરંુ હોિંુ 
જોઈએ!” 

▪ 
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5 

ગુપ્ત િાિોનો ભેદ કોણે ખોલ્યો? 
  અનુક્રમણીકા 

  િૈષ્ણિ ગુરુ દેિકીનંદન મહારાજની કામલીલા, 
રાસલીલા, િહ્મસમ્પ્બન્ધ, વ્યતભચાર તિશે સ્િાતમ 

બ્લાકર્ાનંદે ‘િલ્લભકુળ છળકપર્ દપટણ’ પુસ્િકમાં 
આંખે દેખયો અહેિાલ રજૂ કયો હિો. વ્યતભચારને 

ખૂલ્લો કરનાર આ સ્િાતમ બ્લાકર્ાનંદ કોણ હિા? 
‘મહારાજ લાઈબલ કેસ’ પુસ્િક 1866માં પ્રગર્ થયેલ; 

આ પુસ્િકની ચોથી આિૃતિ 1911માં પ્રગર્ થઈ હિી; 
િેની પ્રસ્િાિનામાં લખયું છ ે : “હજી આ મહારાજો 
સુધયાટ હોય િેમ લાગિું નથી. સ્િાતમ બ્લાકર્ાનંદે 

પુક્ષ્ટમાગટના મહારાજોના ચહરત્ર, િેમની િસિીરો, 
િેમના કુચાલની િારીખ િાર નોંધ પ્રતસદ્ધ કરેલ છ.ે 

બ્લાકર્ાનંદ પોિે મહારાજના ખાનગી નોકર હોિાથી 
એ બાબિો ખરી લખી હોય એ બનિા જોગ છ.ે અન ે
ખોર્ી હોય િો આ કૃષ્ણના અિિારોએ બ્લાકર્ાનંદને 
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કોર્ટમાં ઘસડ્ો હોિ!” આ ચોથી આિૃતિમાં સ્િાતમ 
બ્લાકર્ાનંદનો પત્ર પ્રતસદ્ધ કયો છ.ે િેમાં બ્લાકર્ાનંદના 

ત્રણ પુસ્િકોનો ઉલ્લેખ છ ે : 1. ‘િલ્લભકુળ છળકપર્ 
દપટણ’. 2. ‘િલ્લભકુળ દમ્પ્ભ દપટણ’. 3. ‘િલ્લભકુળ 

ચહરત્ર દપટણ’. આ પુસ્િકોથી ભડકીને 1907માં, 
ગોિધટનલાલજી મહારાજ ે પોિાના ભડંારીને તચઠ્ી 

સાથે સ્િાતમ બ્લાકર્ાનંદ પાસે મોકલ્યો હિો. તચઠ્ીમાં 
લખયું હિું : “મહારાજોની ગુપ્ત િાિોનો ભેદ િમોને 
કોણે આપેલ છ?ે ધમટથી કહો. ગુરુના ઘરની િાિ 

લખિી ઉતચિ ન હિી. કૃપા કરીને એ લોકોના નામ 
આપો, જણેે આ ગુપ્ત ચહરત્રનો ભેદ િમને આપ્યો છ;ે 

અને હિે એ પણ લખો કે આપની મનશા શી છ?ે 
અમે સિટ િાિમાં િૈયાર છીએ.” 

સ્િાતમ બ્લાકર્ાનંદે 17 ડીસેમ્પ્બર, 1907ના રોજ 

િળિો પત્ર ગોિધટનલાલજી મહારાજને લખયો : “બધા 
મહારાજ જો મારી 4 િાિો માનિાની પ્રતિજ્ઞા કરે િો 
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મારા લખેલા સમસ્િ પુસ્િકો સળગાિી દઉં. આ ચાર 
િાિો આ છ ે : 1. ચેલીઓને પુત્રી સમાન સમજીન ે

વ્યિહાર રાખિો. 2. લગ્ન િેળાએ િેશ્યાઓના નાચ 
બંધ કરિા. 3. સ્ત્રી–પુરુર્ોને મયાટદા આપિી. 

સહભોજન બંધ કરિું. 4. તશષ્ય િથા સેિકોને એંઠુ ં
ભોજન ન આપિું. આ ચાર બાબિોથી સમ્પ્પ્રદાયની 

અતિ તનંદા થઈ રહી છ.ે આ તનંદાને અસહ્ય/દુખદ 
સમજીને મેં પુસ્િકો લખયા છ.ે” આ પત્રનો જિાબ 
ગોિધટનલાલજી મહારાજ િરફથી મળ્ો ન હિો; 

એર્લે પ્રતિિ થાય છ ે કે િેમને પોિાની કુરીતિઓ 
છોડિી ન હિી! 1861ના ‘મહારાજ લાઈબલ કેસ’ના 

ફહરયાદી જદુનાથજી મહારાજની ભૂંડી હાર થઈ, 
પછી પણ મહારાજોનો વ્યતભચાર ન અર્લયો; ત્યારે 
46 િરસ પછી 1907માં સ્િાતમ બ્લાકર્ાનંદે 

મહારાજોના વ્યતભચારને ત્રણ પુસ્િકો દ્વારા ખૂલ્લો 
કયો હિો. બ્લાકર્ાનંદ પોિે ઘણા િર્ો સુધી 
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દેિકીનંદન મહારાજની ખાનગી નોકરીમાં હિા, િેમણે 
મહારાજની અનીતિ નજીકથી જોઈ હિી. બ્લાકર્ાનંદનુ ં

અિસાન 1915 કે 1916માં થયું હિું. 
23 ઓલર્ોબર, 1925ના રોજ પ્રિાસી પાગલના 

સાહેદ લક્ષ્મીદાસ રિજી િેરસીએ કોર્ટ સમક્ષ જુબાની 
આપી : “િલ્લભકુળ છળકપર્ દપટણ પુસ્િક હહંદી 

અને ગુજરાિીમાં પ્રગર્ થયું હિું. િેના કિાટ સ્િાતમ 
બ્લાકર્ાનંદ છ.ે હંુ િેમને મુમ્પ્બઈમાં 20–25 િરસ 
પહેલાં મળ્ો હિો અને પુસ્િકના તિર્ય અંગે ચચાટ 

કરી હિી. આજથી 25 િરસ પહેલાં મેં ‘મહારાજ 
લાઈબલ કેસ’નું પુસ્િક િાંચ્યું હિું ત્યારથી મેં િૈષ્ણિ 

હિેલીએ જિાનું બંધ કરી દીધું છ.ે 1911માં, સ્િાતમ 
બ્લાકર્ાનંદનું પુસ્િક ‘િલ્લભકુળ છળકપર્ દપટણ’નો 
ફેલાિો અર્કાિિા કેર્લાંક રૂહઢચુસ્િ ભાહર્યાઓએ 

પોલીસ કતમશ્નરને અરજી કરી હિી. જયારે અમે 
ઈચ્છિા હિા કે પોલીસ કતમશ્નરે િચ્ચે પડિંુ ન 
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જોઈએ. 4 જુલાઈ, 1925ના રોજ મેં ‘મુમ્પ્બઈ 
સમાચાર’માં ચચાટપત્ર લખયું હિું અને િેમાં મેં 

િૈષ્ણિોને ‘પોલ’ છાપું િાંચિાની ભલામણ કરી હિી; 
જથેી એમની આંખો ઉઘડ.ે ‘પોલ’ મહારાજોના 

દુષ્કૃત્યો ખૂલ્લા પાડિું હિું. મહારાજોનો ઈતિહાસ 
ભલિોને ખબર પડ ેઅને િેઓ કેિા માણસોને પૂજ ેછ ે

િેનું ભાન થાય!” 
▪ 
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6 

પોલીસ કતમશ્નર : ‘સત્ય એ બદનક્ષી નથી!’ 
અનુક્રમણીકા 

 ‘પ્રિાસી પાગલ’ના સાહેદ લક્ષ્મીદાસ રિજી 
િેરસીએ કોર્ટ સમક્ષ કહ્યુ ં કે મેં િથા અન્ય 20 
ભાહર્યાઓએ પોલીસ કતમશ્નરન ે પત્ર લખયો હિો. 
બ્લાકર્ાનંદનું પુસ્િક ‘િલ્લભકુળ છળકપર્ દપટણ’ અન ે
બીજા બે પુસ્િકો મુમ્પ્બઈમાં િેચાિા હિાં િેથી 
દેિકીનંદન મહારાજના ચસુ્િ ભલિોને પેર્માં દુખિું હિું. 
ભલિોએ મુમ્પ્બઈના પોલીસ કતમશ્નરને ફહરયાદ કરી, 
આ પુસ્િકોના િેચાણન ે અર્કાિિા માંગણી કરી. િેની 
સામે જાગૃિ સમાજસુધારકો પોલીસ કતમશ્નરને મળ્ા 
અને લેતખિ રજૂઆિ કરી; િે આ મુજબ હિી : 
િારીખ : 19 સપ્ર્મે્પ્બર, 1911 
પોલીસ કતમશ્નર જોગ, 
પોલીસ કતમશ્નર ઓતફસ,  
ક્રાફડટ માકેર્ સામે,  
મુમ્પ્બઈ. 
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સાહેબ, 
અમને ખબર મળી છ ે કે અહીંના કેર્લાંક 

ભાહર્યાઓએ આપનું ધ્યાન દોયુું છ ે કે સ્િાતમ 
બ્લાકર્ાનંદના પુસ્િકો લાગણી દુ:ખાિે એિા છ ેિેથી એ 
પુસ્િકોનુ ં િેચાણ અર્કાિિું. એમની અરજીમાં તિગિો 
અમે જાણિા નથી િેથી તિશેર્ અમે કહી શકિા નથી. 
ફહરયાદમાં જણાિેલ પુસ્િકો િર્ોથી પ્રગર્ થયેલાં પડ્ા 
છ.ે હજુ સુધી એ પુસ્િકોના લખાણ સામ ેકોઈએ કોઈ 
િાંધો લીધેલ નથી. ‘િલ્લભકુળ છળકપર્ દપટણ’ 
પુસ્િકની ત્રણ આિૃતિ થઈ ગઈ છ.ે બીજી આિૃતિ 
1895માં થઈ હિી. અમે હહમ્પ્મિપૂિટક જણાિીએ છીએ 
કે અમારા અતભપ્રાય મુજબ એ પુસ્િકો બદનક્ષીભયાટ 
નથી; તસિાય કે સત્ય એ બદનક્ષી ગણાિી હોય! િ ે
પુસ્િકો બીભત્સ પણ નથી. 1861ના ‘મહારાજ લાઈબલ 
કેસ’નો સમ્પ્પણૂટ અહેિાલ પુસ્િક રુપ ે પ્રગર્ થયેલ છ,ે 
િેની નકલ સામેલ છ.ે આ કેસના ચકૂાદામાં જજ સર 
જોસેફ આનોલ્ડ ેકહ્યું હિું : ‘જયારે સત્યના અનંિ અન ે
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અતિચળ તનયમોનો ભગં કરે એિી નીતિના પાયાને 
ઉખેડી નાખનારી રીિભાિો ધમટના બહાને સ્થાતપિ 
કરિામા ં આિે ત્યારે સમાજહહિ માર્,ે માનિજાતિના 
કલ્યાણ ખાિર િે ખૂલ્લી પાડી, િેને તધક્કારી કાઢિી 
જોઈએ.’ કેર્લીક િસ્િુઓ એિી હોય છ ે કે સત્યના 
પ્રકાશમાં ર્ક્કર ઝીલી શકે િેમ નથી હોિી, િેથી િેન ે
ઢાંકી દેિા ધણી િખિ તનષ્ફળ પ્રયત્નો કરિામાં આિ ે
છ.ે કોર્ટમાં જઈને મનાઈહુકમ મેળિિાનો રસ્િો ભલિો 
માર્ ે ખૂલ્લો જ છ.ે અમારી અરજ છ ે કે કેર્લાકં 
ચુસ્િભલિ ભાહર્યાઓએ કરેલી ફહરયાદ ઉપર આપ 
લક્ષ્ય આપશો નહીં. 
સહી : લક્ષ્મીદાસ રિજી િેરસી  
અને બીજા 20 ભાહર્યાઓ. 

પોલીસ કતમશ્નરે, અરજીમાં દશાટિેલ જજ સર 
જોસેફ આનોલ્ડના િાલયો િાચંીને કહ્યું : “બ્લાકર્ાનંદના 
પુસ્િકોના િેચાણ અર્કાિિા માર્ ે હસ્િક્ષેપ કરિા જિંુે 
મને લાગિું નથી; કેમ કે સત્ય એ બદનક્ષી નથી!” ▪ 
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7 

દેશ કરિા સડલેો ધમટ મોર્ો! 
અનુક્રમણીકા 

કેસ ચાલુ હિો, બચાિપક્ષના સાહેદ લક્ષ્મીદાસ 

રિજી િેરસી એકલાની જુબાની થઈ હિી િેિા સમયે 
‘પ્રિાસી પાગલ’ અને િેના અખબાર ‘પોલ’ સામે 
તિરોધ કરિા સર પરશોિમદાસ ઠાકોરદાસ અને 

બીજા 102 ભલિોની સહી સાથે 24 ઓલર્ોબર, 
1925ના રોજ એક પતત્રકા બહાર પાડિામાં આિી. 

િેમાં લખયું હિું : “શ્રી નાથજી અને શ્રી િલ્લભાચાયટજી 
સમ્પ્બન્ધમાં ‘પોલ’ અને બીજા પત્રોએ કરેલા જૂઠ્ા 

અને હલકા આક્ષેપોનો તિચાર કરિા અને િે અંગ ે
જરુરી ઠરાિો કરિા માર્,ે રતિિાર 25 ઓલર્ોબર, 
1925ના રોજ માધિબાગમાં સાંજ ે પાંચ િાગ્યે 

જાહેરસભા બોલાિિામાં આિી છ.ે સઘળા િૈષ્ણિ 
ભાઈ–બહેનોન ેહાજરી આપિા તિનંતિ કરિામાં આિે 

છ.ે” 
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પ્રિાસી પાગલે િ ેજ હદિસ ેપોિાના િકીલ મારફિ ે
સર પરશોિમદાસને નોહર્સ પાઠિી : “અમારા 
લખાણોનો પ્રોર્સે્ર્ કરિા િમારા પ્રમુખસ્થાને જાહેર–
સભાનું િમોએ આયોજન કરેલ છ.ે અમારી સામ ે
બદનક્ષીનો મકુદ્દમો ચાલે છ.ે બચાિપક્ષના સાહેદો રજૂ 
કરિાના બાકી છ.ે આ સંજોગોમાં બચાિના સાક્ષીઓ 
સત્ય હકીકિ કોર્ટમાં રજૂ કરી શકશ ે નહીં. કેસનો 
તનકાલ ન થાય ત્યાં સુધી જાહેરસભા મુલિિી રાખિી.” 
ઉપરાંિ પાગલજીએ િૈષ્ણિોને અરજ કરિી એક પતત્રકા 
બહાર પાડી : “આજ ે માધિબાગમાં બોલાિેલ 
જાહેરસભા મારી સામનેા બદનક્ષી કેસન ે હાતનકિાટ છ ે
અને મારા બચાિને ઘણી રીિે નુકસાનકિાટ છ.ે હંુ 
તિનંતિ કરંુ છુ ં કે કેસનો ફેંસલો ન આિે ત્યાં સુધી આ 
અન ે આિી બીજી સભાઓ ભરિી ન જોઈએ.” 
પાગલજીની તિનંતિ છિાં સાંજ ે પાંચ િાગ્યે 
માધિબાગમાં જાહેરસભા થઈ. િેમાં ઠરાિો થયા : 
‘અઠિાહડક ‘પોલ’ છાપાનો બહહષ્કાર કરિો. પોલના 
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લખાણોના કારણે િૈષ્ણિોની લાગણી દુ:ખાણી છ.ે 
જરુરી પગલાં લેિા આ ઠરાિોની નકલ મુમ્પ્બઈ સરકાર 
અન ેપોલીસ કતમશ્નરને મોકલિા સર પરશોિમદાસને 
સિા આપિામાં આિે છ.ે” 

29 ઓલર્ોબર, 1925ના રોજ પાગલજીએ સર 
પરશોિમદાસને િથા સભામાં ભાર્ણ કરનારાઓન ે
નોહર્સ ફર્કારી. પરશોિમદાસે 2 નિેમ્પ્બર, 1925ના 
રોજ જિાબ પાઠવ્યો. 9 નિેમ્પ્બર, 1925ના રોજ 
પરશોિમદાસ ે ‘સાંજ’ અખબારમાં ચચાટપત્ર લખયું : 
“અસહકારની ચળિળના કારણે કેર્લાક અંશે ધમટનો 
રોહ થયો છ ે અન ે દેશના હહિનો ભોગ લેિાયો છ.ે 
તિદ્યાથીઓમાં અને ઉછાછંળા મગજના માણસોમા ં
ઉશ્કેરણી ફેલાિી હજારોન ે જલેમાં મોકલ્યા છ.ે એ 
અસહકારિાળા કરિા લાખ ગણી લાગણીથી હંુ મારા 
ધમટની ખાિર જલેમાં જિા િૈયાર છુ.ં અન ે હંુ ઇચ્છુ ંછુ ં
કે હાઈકોર્ટના નામદાર ન્યાયાતધશ મારી સામેના કેસમા ં
મને જલેમા ંમોકલિાનું પસંદ કરે!” 
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અસહકારની ચળિળ 1920થી શરૂ થઈ અને 
ફેિુઆરી, 1922 સુધી ગાંધીજીના નેિૃત્િ હેઠળ સમગ્ર 
દેશમાં ચાલી. આ ચળિળનો ઉદ્દશે્ય અહહંસક પદ્ધતિથી 
ભારિમાં તિર્ીશ રાજનો તિરોધ કરિાનો હિો. આ 
ચળિળ હેઠળ તિહર્શ માલનો બહહષ્કાર, સ્થાનીય 
હસ્િકળાને અપનાિિી, દારૂની દુકાન સામે પીકેહર્ગં 
અને ભારિીય સ્િમાન જાળિિાનો ઉદ્દશે્ય હિો. એક 
િરફ અંગ્રેજો સામે અસહકારની લડિ માર્ ેજ ેજલેમા ં
ગયા િેની ર્ીકા કરિી અને બીજી િરફ વ્યતભચારના 
સડાિાળા ધમટ માર્ ેજલેમા ંજિાની િત્પરિા! દેશ કરિા 
સડલેો ધમટ મોર્ો! પાગલજીથી આ સહન ન થયું; િેણે 
18 નિેમ્પ્બર, 1925ના રોજ સર પરશોિમદાસ અન ે
બીજા 18ની સામે મુમ્પ્બઈ હાઈકોર્ટમાં ફહરયાદ દાખલ 
કરી. 

▪ 
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8 

ભલિો સત્યને ઢાંકિા કાિાદાિા કરે છ!ે 
અનુક્રમણીકા 

 ‘પ્રિાસી પાગલે’ મુમ્પ્બઈ હાઈકોર્ટ સમક્ષ રજૂઆિ 
કરી : હંુ ધાતમટક અને સામાતજક સુધારાનો હહમાયિી છુ.ં 
િેથી મારા ‘પોલ’ પત્રમાં સ્િગટસ્થ દેિકીનદંન મહારાજ 
અને બીજા િલ્લભાચાયટ મહારાજોના કૃત્યો અને ખોર્ી 
માન્યિાઓ ખલૂ્લી પાડી રહ્યો છુ.ં આ હેિુથી સ્િામી 
બ્લાકર્ાનંદ ે હહન્દીમાં પ્રગર્ કરેલ ‘િલ્લભકુળ છળકપર્ 
દપટણ’ પુસ્િકમાંથી કેર્લાક ભાગનો અનુિાદ ‘પોલ’માં 
પ્રગર્ કરી રહ્યો છુ.ં મારી સામેના કેસમાં બચાિનો 
પુરાિો મારે આપિાનો બાકી છ.ે કેર્લાંક િૈષ્ણિો શ્રીમંિ 
છ,ે લાગિગિાળા છ,ે જ ે મારી તિરુદ્ધ છ.ે િેમણ ે
િિટમાનપત્રોમા ં મારી તિરુદ્ધ લખાણો આપ્યા છ;ે 
સભાઓ ભરે છ.ે મારી તિરુદ્ધની પતત્રકાઓ બહાર પાડી 
છ.ે 25 ઓલર્ોબર, 1925ના રોજ માધિબાગમાં 
જાહેરસભા ભરીને મારા તિરુદ્ધ ઠરાિો કયાટ છ.ે 
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મારી નમ્ર અરજ છ ેકે મારી સામે મોર્ી જાહેરસભા 
ભરીને; િેમાં મારી તિરુદ્ધ ભાર્ણો કરીને; િેના 
અહેિાલોની તિશાળ જાહેરાિ કરીને; મારી સામ ે
બદનક્ષીનો મકુદ્દમો ચાલી રહ્યો છ ે િે દરતમયાન મારી 
સામે લોકો દ્વરે્થી જોિા થાય િેિી કાયટિાહી મહારાજના 
ભલિોએ કરી છ.ે મારા સાહેદોન ે રોકિાનો, 
ગભરાિિાનો અને નસાડી મૂકિાનો ઈરાદો છ.ે ભલિો 
ધમટના અફીણી નશામાં છ;ે િેમને વ્યતભચારી મહારાજો 
ગુણિાન લાગ ે છ!ે અનીતિ ખૂલ્લી પાડનાર િેમન ે
ધમટરોહી લાગ ે છ!ે સત્યને ઢાંકિા કાિાદાિા કરે છ.ે 
ભલિો ન્યાયના કામમાં દખલ કરે છ!ે ભલિોએ 
મુમ્પ્બઈના ચીફ પે્રતસડને્સી મેતજસ્ર્રરે્ની કોર્ટનો તિરસ્કાર 
કયો છ.ે 

18 નિેમ્પ્બર, 1925ના રોજ હાઈકોર્ટમા ં ફહરયાદ 
કરી; િે જ હદિસે ચીફ પે્રતસડને્સી મેતજસ્ર્રરે્ સમક્ષ કેસ 
આગળ ચાલ્યો. 

▪ 
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9 

મહારાજ, નગ્ન યુિિીઓ િચ્ચે બેઠા હિા! 
અનુક્રમણીકા 

ચીફ પે્રતસડને્સી મેતજસ્ર્રરે્ સમક્ષ 18 નિેમ્પ્બર, 
1925ના રોજ પ્રિાસી પાગલના બચાિના સાહેદ ધનજી 
લક્ષ્મીદાસની જુબાની થઈ : “હંુ 30–35 િરસથી 
પુસ્િકો િેચિાનો ધંધો કરંુ છુ.ં હંુ જ્ઞાતિએ ભાહર્યા છુ ં
અન ે ધમ ે િૈષ્ણિ છુ.ં હંુ 30 િરસથી હિેલીએ જિો 
નથી. હંુ સ્િાતમ બ્લાકર્ાનંદને ઓળખિો હિો. િેમણ ે
મને કહેલ કે ‘િલ્લભકુળ છળકપર્ દપટણ’માં લખેલી 
બધી િાિો સાચી છ.ે આ િાિ મેં પ્રિાસી પાગલને 
જણાિેલ હિી. બ્લાકર્ાનંદના પુસ્િકો મેં ઘણા 
મહારાજોને ર્પાલથી મોકલ્યા હિા. િૈષ્ણિોનો મોર્ો િગટ 
મહારાજોન ે પૂજિો નથી; માત્ર પુક્ષ્ટમાગીઓ જ 
મહારાજોને પૂજ ે છ.ે પુક્ષ્ટમાગીઓ ઐહહકસુખમા ં
માનનારાં છ.ે 1911માં તિઠ્લદાસ દામોદરદાસની 
આગેિાનીમાં કેર્લાક ભાહર્યાઓએ પોલીસ કતમશ્નરન ે
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મળીને બ્લાકર્ાનંદના પુસ્િકોનું િેચાણ અર્કાિિા 
અરજી આપેલ હિી. િનેા અનુસંધાને પોલીસ કતમશ્નરે 
મને બોલાિેલ. મેં પુસ્િકોનુ ં િેચાણ બંધ કરિાની ના 
પાડી હિી. બ્લાકર્ાનંદના પુસ્િકો િેચિાન ે કારણે મારે 
મુશ્કેલીમાં આિિંુ પડશે; મારી સામે દાિો માંડિામા ં
આિશ,ે એિી ધમકીઓ ભલિો િરફથી મને મળિી 
હિી. પુક્ષ્ટમાગીઓને આ પુસ્િકો ગમિાં ન હિાં.” 

બચાિપક્ષના સાહેદ િલ્લભદાસ રણછોડદાસે કોર્ટ 
સમક્ષ કહ્યું : “બ્લાકર્ાનંદના પુસ્િકોનું િેચાણ ચાલુ થિા ં
જ િૈષ્ણિોમાં ખળભળાર્ જાગ્યો હિો. આ પુસ્િકોની 
નકલો િૈષ્ણિોમાં અને મહારાજોમાં િહેંચિામાં આિી 
હિી. આ પુસ્િકોનો અનુિાદ પમાનીએ કયો હિો. 
બ્લાકર્ાનંદ ે પોિાના પુસ્િકો મફિમા ં િહેંચિા માર્ ે
ધનજી લક્ષ્મીદાસને ત્યાં મૂલયા હિા. પ્રિાસી પાગલે મને 
બ્લાકર્ાનંદના પુસ્િકોની તિગિો ખરી છ ેકે કેમ; િે અગં ે
પૂછંુ્ હિું. મેં િેમન ેકહેલ કે મેં િપાસ કરી છ,ે મારી 
જાણ મુજબ પુસ્િકોની તિગિો સાચી છ.ે મેં પ્રિાસી 
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પાગલને બ્લાકર્ાનંદના પુસ્િકના સમથટનમાં ચાર 
પુસ્િકો– ‘બેંગી કેસ’, ‘કાળો પુરાણો પહરચ્છદે’, ‘કાળા 
પુરાણા પહરચ્છદેનો જિાબ’ અને ‘ર્ીપણીની પીર્ણી’ 
દેખાડ્ા હિા. બ્લાકર્ાનદં ે મને કહેલ કે િેઓ 
દેિકીનંદન મહારાજની ખાનગી નોકરીમાં ઘણા િર્ો 
સુધી રહેલ હિા. બ્લાકર્ાનદંે મને ડઝનેક ફોર્ા બિાવ્યા 
હિા, જમેાં દેિકીનંદન મહારાજ કેર્લીક નગ્ન યુિિીઓ 
િચ્ચે બેઠા હિા!” 

પ્રિાસી પાગલના સાહેદ ચીમનલાલ કરશનદાસે 
કોર્ટ સમક્ષ કહ્યું : “હંુ િખિો િખિ દેિકીનંદન 
મહારાજ પાસે જિો. કેર્લીક નાચનારીઓ ત્યાં આિિી. 
િેમાં એક 40 િરસની ‘બાપુિારા’ હિી, િે મોર્ ેભાગ ે
સાંજ ેઆિિી. મોજશોખ માર્ ેફાિે િેમ નાણાં ખરચિાનુ ં
મહારાજોની મનુસફી ઉપર છ.ે” 

▪ 
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10 

આંખોમાં િીર ભોંકાય િો પણ િૈયાર છુ!ં 
 

અનુક્રમણીકા 

3 ડીસેમ્પ્બર, 1925ના રોજ ‘પ્રિાસી પાગલ’ે 
િધારાનું સ્ર્રે્મેન્ર્ કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કયુું : સ્િાતમ 
બ્લાકર્ાનંદના લખાણોનો અનુિાદ ‘પોલ’માં પ્રગર્ 
કરિામાં મારો આશય શો હિો િ ેસ્પષ્ટ કરિા ઈચ્છુ ંછુ.ં 
‘પોલ’ના 16 એતપ્રલ, 1925ના અંક–23 માં મેં લખયું હિું 
: “આજ ેએ ગરુુઓ લયાં છ ેકે જઓે હમ્પ્મશેાં જગંલોમા ં
રહેિા; જઓે બીજાના કલ્યાણ માર્ ે જીિન સમપટણ 
કરિા અન ે તત્રલોકન ે કંપાિિા? રામની પડખે ઊભા 
રહી િેમને બાણતિદ્યા અને શૌયટ શીખિનારાઓ લયા ં
છ?ે અહહંસા ધમટના ખરા અને અમલૂ્ય ઉપદેશો 
આપનાર મહાત્મા બુદ્ધ જિેા ગુરુઓ લયાં છ?ે ભલિો, 
આંખો ખોલો. જૂઓ આ ગુરુમહારાજો કેિા છ!ે” 
દેિકીનંદન મહારાજ તિશે મેં િેમના નજીકના 
સગાઓની લાગણી દુ:ખિિા નથી લખયું; દેિકીનંદન 
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તસિાય બીજા મહારાજો તિશે પણ લખયું હિું. 
બ્લાકર્ાનંદના પુસ્િકોમાં જ ેલખેલું છ,ે િેની સામે કોઈને 
િાંધો ન હોય િો િે પુસ્િકના અનુિાદ સામ ેકેમ તિરોધ 
છ?ે” 

20 મ,ે 1925ના રોજ, અંક નંબર–25 માં લખયું હિુ ં
: “એક ફેરી કરનારા બાળક ઉપર હુમલો કરિા માર્ ે
ભલિો અને મહારાજો ગિટ કરે છ;ે પરન્િુ ‘પોલ’ના િંત્રી 
ઉપર એિો હુમલો કરો િો પણ સત્ય જાહેર કરિાના 
પોિાના કાયટમાંથી િે પાછો હઠશે નહીં. જો ફરજની 
ખાિર આ દુતનયામાં હાથેપગે જજંીરો જકડિાનુ;ં 
આંખોમાં િીરો ભોંકાિાનુ ં કે ગરદન ઉપર િલિાર 
ચાલિાનું સજાટયંુ હશે િોપણ હંુ િે સહન કરિા િૈયાર 
છુ!ં” 

▪ 
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11 

બદનક્ષી લયારે થાય? લયારે નહીં? 
અનુક્રમણીકા 

બદનક્ષી એર્લે શુ?ં IPC કલમ–499 મુજબ કોઈ 
વ્યક્લિની આબરુને હાતન પહોંચાડિી. આબરુને હાતન 
પહોંચશે એમ જાણ હોિા છિાં શબ્દોથી, ચેષ્ટાથી કે 
આકૃતિથી કોઈ આળ મૂકિંુ; િો એ બદનક્ષી કહેિાય. 
આિી બદનક્ષી મૃત્યુ પામેલ વ્યક્લિની, કમ્પ્પની, 
એસોતસએશન કે સમહૂની હોઈ શકે; પરન્િુ આમા ં 10 
અપિાદ છ ે: 1. જાહેરહહિમાં સાચુ ંઆળ મૂકી શકાય. 
2. રાજયસેિકના જાહેર િિટનની શદુ્ધબુતદ્ધથી ર્ીકા કરી 
શકાય. 3. જાહેર પ્રશ્નને સ્પશટિું કોઈ વ્યક્લિના િિટનની 
શુદ્ધબુતદ્ધથી ર્ીકા કરી શકાય. 4. કોર્ટની કાયટિાહીનો 
રીપોર્ટ કરી શકાય. 5. કોર્ ે ચૂકાદો આપેલ હોય િે 
કેસના સાક્ષી/પક્ષકારના િિટન તિશ ે શુદ્ધબુતદ્ધથી ર્ીકા 
કરી શકાય. 6. જાહેરકૃતિ ઉપરથી િેના કિાટના ચાહરત્ર્ય 
અંગે શુદ્ધબુતદ્ધથી અતભપ્રાય આપી શકાય. 7. 
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શુદ્ધબુતદ્ધથી ઠપકો આપી શકાય. તશક્ષક તિદ્યાથીને; શેઠ 
નોકરને. 8. અતધકૃિ વ્યક્લિ શુદ્ધબુતદ્ધથી આરોપ મૂકી 
શકે. 9. પોિાનું કે બીજાનુ ં હહિ જાળિિા શુદ્ધબુતદ્ધથી 
આળ મૂકી શકાય. 10. બીજી વ્યક્લિના ભલા માર્ ે કે 
જાહેરહહિ માર્ ે શુદ્ધબુતદ્ધથી ચેિિે િ ે બદનક્ષી માર્ ે
જિાબદાર નથી. 

અપિાદ–Exception 1 િથા 4 જણાિે છ ેકે આક્ષેપ 
સાચો હોિો જોઈએ. બાકીના અપિાદો માત્ર એર્લું કહે 
છ ે કે આક્ષેપો શુભતનર્/શુભદાનિ સ્થાતપિ કરિા માર્ ે
પાંચ બાબિો અગત્યની છ ે: 1. લયા સંજોગો હેઠળ એ 
બોલિામાં/લખિામાં આવ્યુ ં હિું? 2. એિું તનિદેન 
કરનારમાં/લખનારમા ં કોઈ દ્વરે્ હિો કે નહીં? 3. 
આક્ષેપો કરિા પહેલા કરનારે આ તિશે િપાસ કરી હિી 
કે નહીં? 4. એણે દરકાર લીધી હિી; સાિચેિી લીધી 
હિી, િેિું સ્િીકારિાના કોઈ કારણો છ ે કે કેમ? 5. 
આરોપી શુભતનષ્ઠાથી િત્યો હિો એ માર્ ેસંભતિિિાનુ ં
બાહુલ્ય–Prepond–erance of probability છ ેકે કેમ? 
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આ બધું પુરિાર કરિાનો બોજો આરોપી ઉપર છ.ે 
‘મહારાજ લાઈબલ કેસ’માં આ બાબિ જોિા મળી 
હિી; પરન્િુ ‘પોલ કેસ’માં આ બાબિ જોિા મળે છ?ે 

બદનક્ષી માર્ ે સજા શું છ?ે IPC કલમ–500મા ં
બદનક્ષી માર્ ે બે િર્ટ સુધીની સાદી કેદ અથિા દડં 
અથિા બન્ને તશક્ષાની જોગિાઈ છ.ે યાદ રહે બદનક્ષીના 
હતથયાર િડ ે સત્યને ઢાંકી રાખિામા ં આિે છ.ે 
અતભવ્યક્લિની સ્િિંત્રિાને તનયંતત્રિ કરિામાં આિે છ.ે 
ગાંધીજીએ કહ્યું છ ે: ‘ચોરને ચોર કહેિો અને બદમાશન ે
બદમાશ કહેિો એ અપશબ્દ નથી!’ 

▪ 
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12 

િૃધ્ધ માણસ બાળાને પરણે િે પાપ છ!ે 

અનુક્રમણીકા 

િા. 3 ડીસેમ્પ્બર, 1925ના રોજ, બન્ને પક્ષના 
સાહેદોની િપાસ પૂરી થઈ. પ્રિાસી પાગલના િકીલ 
જહાંગીર પર્લેે કોર્ટ સમક્ષ દલીલ કરી : મુમ્પ્બઈમા ં
આિો પ્રથમ કેસ છ,ે જમેાં એક મૃત્યુ પામનારના 
સગાઓએ બદનક્ષીનો આરોપ મૂકેલો છ.ે આ કેસન ે
કારણે અસાધારણ ખળભળાર્ જાગ્યો છ.ે ફહરયાદ 
કરિાનો પ્રાગજીને અતધકાર નથી. ફહરયાદી પ્રાગજી 
મરનાર દેિકીનંદનનો સગો નથી. આરોપી પ્રિાસી 
પાગલે દ્વરે્બુક્ધ્ધથી કે િેરભાિથી નથી લખયંુ. િેનો હેિ ુ
લોકોને ચેિિિાનો હિો. પુક્ષ્ટમાગી ધમટગરુુઓ કેિા છ,ે 
િેનું ચાહરત્ર્ય કેિંુ છ,ે િે જાણ્યા પછી િેમની પૂજા કરો; 
િેિી અન્ધશ્રદ્ધાળુઓને તિનંિી કરી છ.ે ‘બેંગી કેસ’માં 
(બેંગી એર્લે સ્મોલ પાસટલ) જામનગરના વ્રજશેજી 
મહારાજ ેપોસ્ર્ માસ્િર પારસી દાદાભાઈ િમેુલજી સાથ ે
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રુતપયા 5000/–નો િીમો ઉિરાિેલ. બેંગી ફોડી, દાગીના 
કાઢી લીધા અને િમેાં કૂચો ભરીને ચોરી કરી હિી! કેસ 
થયો. નીચલી કોર્ ે મહારાજને બે િર્ટની સજા કરી. 
તશક્ષા િધારિા અપીલ થિા ંમહારાજન ેપાંચ િર્ટની કેદ 
થયેલ! 1903માં મુમ્પ્બઈમાં ગોસ્િામી ઘનશ્યામજી 
મહારાજ ેપોિાની તશષ્યા મીઠીબાઈ હહરદાસના દાગીના 
પચાિી લીધા હિા િનેી ફહરયાદ થિા ંમંહદરમાં ઝડિી 
દરતમયાન મુદ્દામાલ મળ્ો હિો! પ્રિાસી પાગલે એક 
પછી એક દાખલા આપી ગુરુ મહારાજો કેિા છ ે િ ે
બિાવ્યું છ.ે િણેે દેિકીનદંન મહારાજનું અપમાન કરિા 
લખેલ નથી; પરન્િુ  િનેો ઈરાદો મહારાજો કેિા છ ેિ ે
લોકોને જણાિિાનો છ.ે િેથી IPC કલમ–499, િેના 
ખુલાસા હેઠળ જિાબદાર ગણી શકાય નહીં. 

બચાિના ત્રણ આબરુદાર સાહેદ લક્ષ્મીદાસ રિજી 
િેરસી, ધનજી લખમીદાસ અન ે િલ્લભદાસ 
રણછોડદાસે કહ્યું છ ે કે “બ્લાકર્ાનંદે પોિાના પુસ્િકની 
િાિો ખરી હોિાનું જણાિેલ હિું.” બ્લાકર્ાનંદે પોિાના 
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પુસ્િકમાં ખલૂ્લું લખયંુ છ ે કે “જો કોઈ પણ િખિ ે
મહારાજો મારી સામે પગલા ં લેશ ે િો િેમની ફહરયાદ 
િોડી પાડિા માર્ ે હંુ પૂરિા પુરાિા રજૂ કરીશ!” 
ભલિોએ બ્લાકર્ાનંદના પુસ્િકો જપ્ત કરિા અરજી 
કરેલ ત્યારે પોલીસ કતમશ્નરે ના પાડી. મહારાજો 
બ્લાકર્ાનંદ સામે કોર્ટમાં કેમ ન ગયા? આ બધી 
બાબિોની આરોપી પાગલજીના મન ઉપર એિી છાપ 
પડી કે બ્લાકર્ાનંદના પુસ્િકની તિગિો સાચી છ.ે 
આરોપી પાગલજીનો હેિ ુ ધાતમટક સુધારાનો હિો. 
પાગલજી એર્લું જ કહે છ ે કે “િૃધ્ધ માણસ નાની 
કન્યાને પરણ ે િે પાપ છ!ે” ફહરયાદી પ્રાગજી સૂરજી 
ઉલર્ િપાસમાં કબૂલ કરે છ ે કે “મહારાજ ે 45 િરે્ 
ત્રીજી િખિ 12 િર્ટની બાળા સાથ ેલગ્ન કરેલ હિા!” 
પાગલજીએ આ િાિ કાવ્યમય રીિે કહી છ.ે લોકો 
જુબાની આપિા ન આિે િ ેમાર્ ેદબાણ કરિામાં આવ્યંુ 
હિું. માત્ર મુમ્પ્બઈમાં જ નહીં, આખા દેશમાં સભાઓ 
ભરિામાં આિી અન ે અમન ે સાહેદો ન મળે િે માર્ ે
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મહારાજોએ આયોજન કયુું છ!ે પાગલજીએ કરેલ 
લખાણો માર્ ેપુરાિા મેળિિા અઘરંુ કામ હિું. િળી આ 
િાિ 40 િર્ટ જૂની છ.ે આ બાબિો કોર્ ે ધ્યાને લેિી 
જોઈએ. 

▪ 
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છાપેલી તિગિોની ખરાઈ કરિી પડ!ે 
અનુક્રમણીકા 

બીજા હદિસ,ે 4 ડીસેમ્પ્બર, 1925ના રોજ, 
ફહરયાદપક્ષ િરફથી િકીલ િેલીનકરે દલીલો શરુ કરી 
: પ્રિાસી પાગલે પોિાના ‘પોલ’ પત્રમાં િાચકોન ે
ગલગતલયાં કરિા માર્ ે લખયંુ છ.ે મરણ પામનાર 
વ્યક્લિના ભૂિકાળનો ઈતિહાસ લખિાનો અતધકાર છ;ે 
પરન્િુ િેમા ં દ્વરે્બુક્ધ્ધ ન હોિી જોઈએ. લેખની 
શરુઆિમાં દુહો લખયો છ ે : ‘કહિ હૈ કરિ નહીં, મૂંહ 
કે બડ ેલબાડ; અંિે ફજિે હોયંગે, સાહેબ કે દરબાર!’ 
અથાટત્ ‘જૂઓ આ માણસ જૂઓ, એ પોિાના મોઢથેી 
બોલે છ ે એક િાિ, અને પોિાના હાથ ે કરે છ ે બીજી 
િાિ. આિો માણસ જયારે ઈશ્વરના દરબારમાં જાય છ ે
ત્યારે ફજિે થાય છ!ે’ િે પછી દેિકીનંદન મહારાજની 
છબી મૂકી છ.ે આમ શરૂઆિથી જ િંત્રી ‘પાગલ’ 
દ્વરે્બુક્ધ્ધથી મહારાજના ચહરત્ર ઉપર હુમલો કરે છ.ે 
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ફહરયાદી પ્રાગજી સૂરજીએ નોહર્સ આપી િો િેનો 
જિાબ ન આપ્યો. ચેિિણી આપી પણ ગણકારી નહીં. 
આરોપીએ શુભતનષ્ઠાથી નથી લખયું. િે તિરસ્કારયુલિ 
ભાર્ા િાપરે છ ે  જમે કે બાળ તિધિાનું પેર્ ફૂલાવ્યંુ! 
બચાિપક્ષના ત્રણ સાહેદોની જુબાનીથી કંઈ પુરિાર થિુ ં
નથી. િેમનું કહેિાનું છ ેકે બ્લાકર્ાનંદે અમને આમ કહ્યુ;ં 
અમે પોિે કશી અંગિ માહહિી ધરાિિા નથી. 

1911માં સુધારાની ચળિળ ઊભી થઈ હિી. 
કેર્લાંક ભલિો બ્લાકર્ાનંદના પુસ્િકોનું િેચાણ 
અર્કાિિા પોલીસ કતમશ્નર પાસે ગયા હિા. િ ેિેળાએ 
દેિકીનંદન મહારાજ મુમ્પ્બઈમાં હિા, બ્લાકર્ાનદં 
મુમ્પ્બઈમાં હિા, પોલીસે કોઈ પગલાં ન લીધાં. 
દેિકીનંદન મહારાજ ે બ્લાકર્ાનંદ સામે કોઈ પગલા ન 
લીધા. ભલિોએ કોઈ પગલા ન લીધા; પરન્િુ િે કારણે 
આક્ષેપો સાચા બનિા નથી. દેિકીનંદન મહારાજ ે કેમ 
પગલા ન લીધા િેના કારણો હોઈ શકે. કોર્ટમાં જિાથી 
બ્લાકર્ાનંદના પુસ્િકોને િધારે અગત્યિા મળે, િધારે 
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પ્રતસતદ્ધ મળે! આિા પુસ્િકોને અર્કાિિાનો સારામા ં
સારો રસ્િો એ જ છ ે કે િેમને િિાિિા ં નહીં; અન ે
િેમની સામે ફોજદારી કોર્ટમાં દાિો પણ ન માંડિો. 
સમજદાર માણસ િરીકે ‘પોલ’ના િંત્રીએ આ પ્રકારનુ ં
અનુમાન કરિંુ જોઈિું હિું. િેના બદલે િેણે એિુ ં
અનુમાન કયુું કે બ્લાકર્ાનંદના પુસ્િકની િાિ સાચી છ!ે 
છાપેલી તિગિોની ખરાઈ કરિી પડ.ે બ્લાકર્ાનંદ જીિિા 
હિા ત્યારે િમેની સામ ેકશાં પગલા ંલીધાં ન હિા; એ 
ઉપરથી બદનક્ષીભયાટ લખાણો સત્ય છ,ે એિું અનમુાન 
કોઈ સમજદાર માણસ ન કરે. િંત્રીએ િધુ ભરોસાપાત્ર 
માહહિી મેળિિી જોઈિી હિી. માત્ર પગલાં લેિામાં ન 
આવ્યા; િેર્લાથી સંિોર્ માનિો જોઈએ નહીં. 9 જુલાઈ, 
1925ના રોજ પ્રથમ લેખ લખયો; િેની સામે ચેિિણી 
આપી છિાં 23 જુલાઈ, 1925ના રોજ બીજા લેખમાં 
િધુ ખરાબ બદનક્ષીિાળુ ંલખાણ લખયું! 

▪ 
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કોર્ટરુમમાં સન્નાર્ો છિાઈ ગયો!  

અનુક્રમણીકા  
મુમ્પ્બઈના ચીફ પે્રતસડને્સી મેતજસ્ર્રરે્ એસ. એસ. 

રાંગનેકરે 21 જાન્યુઆરી, 1926ના રોજ, ચૂકાદો 

આપ્યો : ફહરયાદી પ્રાગજી સૂરજી િેપારી છ,ે 
દેિકીનંદન મહારાજનો ચુસ્િ ભલિ હિો. સ્િગટસ્થ 

મહારાજની પૂજા મુમ્પ્બઈ અને દેશમાં જુદી જુદી 
જગ્યાએ થિી. આરોપી પ્રિાસી પાગલે મહારાજ તિશે 

બદનક્ષીિાળા આક્ષેપો ‘પોલ’ અઠિાહડક અખબારમાં 
કયાટ હિા, િેિી ફહરયાદ 16 જુલાઈ, 1925ના રોજ 
IPC કલમ–500 હેઠળ થઈ છ.ે દેિકીનંદન 

મહારાજનો જન્મ 1858 થયો હિો અને િેમનું 
અિસાન 1913માં થયું હિું. િે ત્રણ િખિ પરણ્યા 

હિા. િેમના બીજા પત્ની 1901માં મરણ પામેલ િેથી 
1904માં ત્રીજી િખિ ભાગીરથીને પરણ્યા હિા. િે 
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િખિે મહારાજની ઉમ્પ્મર 45ની હિી અને 
ભાગીરથીની  ઉમ્પ્મર 12ની હિી. 

‘પોલ’ના તનયતમિ ગ્રાહકો 237 જણાય છ.ે આ 
છાપંુ મુમ્પ્બઈમાં છૂર્ ે હાથે િેચાય છ;ે મુક્સ્લમો પણ 
‘પોલ’ ખરીદીને િાંચ ેછ.ે દેિકીનંદન સામ ેઆક્ષેપ છ ેકે 
“60 િર્ટની િયે 12 િરસની બાળા જોડ ે લગ્નકરીન ે
પોિાનો ભિાડો કયો. એક તિધિા ભાહર્યા સ્ત્રીને રખાિ 
િરીકે રાખી હિી; અને પોિાની પત્ની કરિા મોર્ી 
બનાિી હિી. મહારાજ ે પોિાના પુત્રના લગ્ન િેળાએ 
િૈશ્યાઓ અન ે નાચનારીઓને હજારો રુતપયા આપ્યા 
હિા. િે એર્લા બેશરમ હિા કે ‘શરમ’ પોિે િેમની 
પાસે આિિા શરમાિી! ઈશ્વર િો કંઈ નથી, એિો ફાંકો 
રાખિા. બીકાનેરમા ં એક બાળ તિધિાને આગલા 
જન્મમાં પોિાની મહારાણી હિી િેમ કહીને િેનું પેર્ 
મોરુ્ ંકયુું હિું!” 

બચાિપક્ષે શરુઆિમા,ં બદનક્ષીની જોગિાઈના 
અપિાદ નંબર–1, 3 અને 9નો આધાર લીધો; પરન્િ ુ
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પાછળથી અપિાદ નંબર–1નો આધાર છોડી દીધો; કેમ 
કે જુદા જુદા આક્ષેપોનું સત્ય પુરિાર કરિા બચાિપક્ષ 
તનષ્ફળ ગયો છ.ે આક્ષેપો બદનક્ષીભયાટ છ,ે એિો તનણટય 
કરિામાં હંુ સાચો હોઉં િો આરોપીનો ઈરાદો 
મહારાજના કુરુ્બંની લાગણી દુ:ખિિાનો હિો એ સ્પષ્ટ 
છ.ે જો આરોપી વ્યાજબીપણં બિાિે નહીં િો િેનો હેિુ 
ગમે િે હોય િો પણ િેણે પહરણામો સહન કરિા પડ.ે 
પોિાના કૃત્યના સ્િાભાતિક અન ે સામાન્ય પહરણામો 
દરેક માણસના ઈરાદામા ં હોય, એ માની લેિું જોઈએ. 
પ્રિાસી પાગલે લેિી જોઈિી કાળજી લીધી ન હિી, િેમ 
જણાય છ.ે 

કોર્ટરુમમાં સન્નાર્ો છિાઈ ગયો!   
 
▪ 
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ધમટનો સડો દૂર કરિાનો હેિુ પ્રશંસનીય;  

પરન્િુ કામ સાિચેિીથી કરિું પડ!ે  

અનુક્રમણીકા  
મુમ્પ્બઈના ચીફ પે્રતસડને્સી મેતજસ્ર્રરે્ એસ. એસ. 

રાંગનેકરે ચૂકાદો આગળ િાંચ્યો : બ્લાકર્ાનદં કોણ હિા 
િેની િપાસ આરોપી પ્રિાસી પાગલે કરી ન હિી. 
બ્લાકર્ાનંદે મહારાજોની તિરુદ્ધ ત્રણ પુસ્િકો લખયા હિા; 
િેના જિાબમા ં ‘બ્લેક પુરાણનો પહરચ્છદે’ પુસ્િક હિું; 
આ પુસ્િક અગંે આરોપીએ કોઈ િપાસ કરી ન હિી, કે 
િેમના સાક્ષીઓ સાથે ચચાટ કરી ન હિી. આ પુસ્િક 
અને બ્લાકર્ાનદંે પોિાના એક પુસ્િકની પાછળ માંગેલી 
માફી; આ બન્ને ઉપરથી આરોપીએ ચેિિાની જરુર 
હિી, િધુ િપાસની જરુર હિી. જ ે પુરુર્ને આખા 
દેશમાં હજારો માણસો પૂજિા હોય િેના તિશે અનીતિનું 
આરોપણ કરિાં પહેલાં આરોપીએ સાિચેિ રહેિાની 
જરુર હિી. જો િપાસના અંિે કુહરિાજો દૂર કરિાના 
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હેિુથી સામાન્ય ર્ીકા કરિામાં આિી હોિ િો 
શુભતનષ્ઠાની દલીલ ર્કી શકિ. બદનક્ષીની વ્યાખયાનો 
ત્રીજો અપિાદ છ ે : જાહેર પ્રશ્નને સ્પશટિું કોઈ 
વ્યક્લિના િિટનની શુદ્ધબુક્ધ્ધથી ર્ીકા કરી શકાય; પરન્િ ુ
આરોપીએ એ બિાિિંુ જોઈએ કે ર્ીકા સત્ય હકીકિોના 
પાયા ઉપર રચાયેલી છ.ે અહીં િો ર્ીકા દેિકીનંદનના 
ખાનગી જીિનના અમુક કૃત્યો/િિટન ઉપર છ;ે નહીં કે 
િેના જાહેર પ્રશ્ન અંગે. 

બ્લાકર્ાનંદ સામે દેિકીનદંન મહારાજ ેકોઈ પગલા 
લીધા ન હિા માર્ ેઆક્ષેપો ખરા હિા એિંુ માની લેિા 
માર્ ે પ્રિાસી પાગલ પાસે કોઈ કારણો ન હિાં. 
નાચનારીઓ તશષ્યા િરીકે હોઈ શકે; િે ગાિાનું કામ 
કરિી, નાચિાનું નહીં. આ મુલાકાિો અયોગ્ય પ્રકારની 
હિી, િેિો કોઈ પુરાિો નથી. આર્લા કારણથી 
દેિકીનંદન મહારાજને અનીતિમાન પુરુર્ કહી શકાય 
નહીં. તિધિા ભાહર્યા સ્ત્રી સાથે ‘ખાિુંપીિું/ઊઠિું બેસિુ ં
બધુંય થિું’ એ શબ્દો આરોપીએ ઉમેરેલ છ,ે મૂળ 
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પુસ્િકમાં આ શબ્દો નથી. આમાં આરોપીની શુભતનષ્ઠા 
દેખાિી નથી. આરોપીએ 9 જુલાઈ, 1925ના રોજ પ્રથમ 
લેખ લખયો, િે અંગે 16 જુલાઈ, 1925ના રોજ પ્રથમ 
ફહરયાદ આરોપી સામે થઈ. આ અંગે ફહરયાદીએ 
આરોપીન ે નોહર્સ આપી. 25 જુલાઈ, 1925 રોજ 
આરોપી સામે કોર્ ે િોરંર્ કાઢંુ્, અને આરોપી જામીન 
ઉપર છૂર્ી; 29 જુલાઈ, 1925ના રોજ આરોપી બીજો 
લેખ લખ ેછ,ે જમેાં કહે છ ે કે મહારાજ ેબાળ તિધિાનુ ં
પેર્ મોરુ્ ંકયુું! આ િો ખરેખર આ અદાલિના તિરસ્કાર 
જિંુે છ!ે આરોપી કહે છ ે કે દેિકીનદંન મહારાજની 
કીતિટ ખરાબ કરિા કે િેમના કુરુ્બંની લાગણી 
દુ:ખિિાના હેિુથી નથી લખયું; પરન્િુ આરોપીની 
શુભતનષ્ઠા દેખાિી નથી. આ કેસની શરુઆિમાં પોિાની 
ભૂલ સુધારિાની િક આપિામાં આિી હિી, િે િેણ ે
સ્િીકારી ન હિી. આ બધા સંજોગોનો તિચાર કરિા મને 
લાગે છ ેકે આરોપી ‘પ્રિાસી પાગલ’ને પ્રથમ ગુના માર્ ે
રુતપયા 150/– અન ે બીજા ગુના માર્ ે રુતપયા 150/–નો 
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દંડ કરંુ િો ઈન્સાફ થયો ગણાશે. દંડ ન ભરે િો દરેક 
ગુના માર્ ેબ ેમહહનાની સખિ કેદની સજા કરિામાં આિે 
છ.ે 

21 જાન્યુઆરી, 1926ના આ ચૂકાદામાં કોર્ ેનોંધ્યંુ 
હિું : “એ ખરંુ છ ે કે ધમટના બહાના હેઠળ સમાજમા ં
અનેક કુહરિાજો, ખોર્ી રીિભાિો ઘૂસી ગયેલ છ ે િેન ે
દૂર કરિા અન ેધમટમાં સુધારો કરિાના સાચા પ્રયત્નોમા ં
કાયદો આડ ે આિશે નહીં. આિી કુરુહઢઓ નાબદૂ 
કરિાનો; ધમટનો સડો દૂર કરિાનો હેિુ પ્રશંસનીય છ;ે 
પરન્િુ કામ સાિચેિીથી કરિું પડ!ે લોકોએ સમજિુ ં
જોઈએ કે િઓેને ભયંકર માગટ ઉપર ચાલિાનું છ.ે િેથી 
શુભતનષ્ઠાથી િિટિું જોઈએ.” ●28 ડીસેમ્પ્બર, 2019● 

[સમ્પ્પણૂટ]   
▪ 
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II 

અમારાં પ્રકાશનો 
 અનુક્રમતણકા  

નિી દૃક્ષ્ટ, નિા તિચાર, નિું તચંિન માણિા ઈચ્છિા િાચક 

તબરાદરો માર્ ે ‘મણી મારુ પ્રકાશને’ 8 સપ્ર્મે્પ્બર, 2021 સુધીમાં 
લોકજાગૃિી માર્ ે નીચે મુજબ 49 ઈ.બુલસનુ ં પ્રકાશન કયુું છ.ે 

‘અતભવ્યલિી’ બ્લૉગ https://govindmaru.com ના મથાળે 

‘ઈ.બુલસ’ તિભાગ પરથી તન:શુલ્ક ડાઉનલોડ કરિાની સુતિધા છ.ે 

1 1. રમણ પાઠક (િાચસ્પતિ)ના 25 લેખોની ‘અતભવ્યક્લિ’ 
ઈ.બુક –01 (પાના ં: 113; મૂલ્ય   : લોકજાગૃતિ) 

2 હદનેશ પાંચાલના 25  રૅશનલ લેખોની ‘અતભવ્યક્લિ’ 
ઈ.બુક – 02 (પાનાં   : 108; મૂલ્ય   : લોકજાગૃતિ) 

3 મુરજી ગડાના 25  લેખોની ‘અતભવ્યક્લિ’ ઈ.બુક – 03 
(પાના ં:  127; મૂલ્ય   : લોકજાગૃતિ) 

4 રમણ પાઠક (િાચસ્પતિ)ના તચન્િનાત્મક 37  લેખોની 
ઈ.બુક ‘તિિેક–િલ્લભ’ (પાનાં : 190; લોકજાગૃતિ) 

5 રમણ પાઠક (િાચસ્પતિ)ના 206  રૅશનલ મુદ્દાઓ 
િારિી કાઢીને િૈયાર કરેલ ગ્રંથ ‘તિિેકતિજય’ની 
ઈ.બુક (પાનાં: 131;  મૂલ્ય   : લોકજાગૃતિ) 
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6 ડૉ. શતશકાંિ શાહનું પુસ્િક ‘આનન્દની ખોજ’ની 
ઈ.બુક (પાનાં   : 53; મૂલ્ય   : લોકજાગૃતિ) 

7 ડૉ. શતશકાંિ શાહની ઈ.બુક ‘ર્ીન–એજ’માં 
બોયફ્રેન્ડથી સાિધાન’ (પાનાં   : 51; મૂલ્ય   : લોકજાગૃતિ) 

8 રોહહિ શાહના 25  લેખોની ‘અતભવ્યક્લિ’ ઈ.બુક – 
04 ‘અધ્યાત્મના આર્ાપાર્ા’ (પાનાં : 111; લોકજાગૃતિ) 

9 ડૉ. શતશકાંિ શાહનું પુસ્િક ‘આનન્દનું આકાશ’ની 
ઈ.બુક (પાનાં   : 116; મૂલ્ય : લોકજાગૃતિ) 

10 રમણ પાઠકની આત્મકથા ‘આત્મઝરમર’ની ઈ.બુક 
(પાના ં: 257; મૂલ્ય : લોકજાગૃતિ) 

11 નાથુભાઈ ડોહડયાની પુક્સ્િકા ‘દુ:ખતનિારણના ભ્રામક 
ઉપાયો’ની ઈ.બુક (પાના ં: 26; મૂલ્ય : લોકજાગૃતિ) 

12 એન. િી. ચાિડાની ‘અતભવ્યક્લિ’ ઈ.બુક – 05 
‘ચાિાટક દશટન’ (પાનાં   :  96; મૂલ્ય : લોકજાગૃતિ) 

13 હદનેશ પાંચાલની ‘અતભવ્યક્લિ’ ઈ.બુક – 06 
‘સત્યસન્દૂક’ (પાના ં: 110; મૂલ્ય : લોકજાગૃતિ) 

14 ડૉ. શતશકાંિ શાહની પુસ્િીકા ‘સમ્પ્બન્ધ મીમાંસા’ની 
ઈ.બુક (પાનાં   : 83; મૂલ્ય : લોકજાગૃતિ) 

15 ડૉ. શતશકાંિ શાહની પુસ્િીકા ‘તજન્દગી કઈ રીિ ે
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જીિશો?’ની ઈ.બુક (પાનાં   : 75; મૂલ્ય : લોકજાગૃતિ) 

16 િલ્લભ ઈર્ાતલયાના 10  લેખોની ‘અતભવ્યક્લિ’ ઈ.બુક 
– 07 ‘તિચારયાત્રા’ (પાનાં   : 84; મૂલ્ય : લોકજાગૃતિ) 

17 બી. એમ. દિેના લેખોની ‘અતભવ્યક્લિ’ ઈ.બુક – 08  
‘ભ્રમ ભાંગ્યા પછી...’ (પાનાં   : 90; મૂલ્ય : લોકજાગૃતિ) 

18 કાતમની સંઘિીના 11  લેખોની ‘અતભવ્યક્લિ’ ઈ.બુક – 
09 ‘હકિની હકીકિ, હકિના ફસાના?’ (પાનાં   : 72) 

19 હદનેશ પાંચાલના 12 લેખોની ‘અતભવ્યક્લિ’ ઈ.બુક – 
10 ‘રૅશનાતલઝમનો ઘંર્નાદ’ (પાના ં: 93; લોકજાગૃતિ) 

20 હદનેશ પાંચાલના 12  લેખોની ‘અતભવ્યક્લિ’ ઈ.બુક – 
11 ‘રૅશનાતલઝમનો ઘંર્નાદ–2’ (પાના ં: 110) 

21 હદનેશ પાંચાલના 12  લેખોની ‘અતભવ્યક્લિ’ ઈ.બુક – 
12 ‘રૅશનાતલઝમનો ઘંર્નાદ–3’ (પાના ં: 122) 

22 રમેશ સિાણી તલખીિ 14 સત્ય ઘર્નાઓની 
‘અતભવ્યક્લિ’ ઈ.બુક – 13 ‘દેિે હૈં ભગિાન કો ધોખા’ 
(પાનાં : 136;  મૂલ્ય : લોકજાગૃતિ)  

23 ડૉ. શતશકાંિ શાહની પુક્સ્િકા ‘મૃત્યુમીમાંસા’ની ઈ.બુક 
(પાના ં: 34; મૂલ્ય : લોકજાગૃતિ) 

24 ડૉ. શતશકાંિ શાહની પુક્સ્િકા ‘સંિાનોમાં 
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સંસ્કારતસંચન’ની ઈ.બુક (પાનાં : 95; લોકજાગૃતિ) 

25 ડૉ. શતશકાંિ શાહની ઈ.બુક ‘તજપ્સીની ડાયરી’ – ‘એક 
સૈતનકની નોંધપોથી’ (પાના ં: 112; મૂલ્ય : લોકજાગૃતિ) 

26 ડૉ. બી. એ. પરીખના 12  લેખોની ‘અતભવ્યક્લિ’ 
ઈ.બુક – 14 ‘મન્ત્ર–યન્ત્ર–િન્ત્રનું અતિજ્ઞાન’ (પાનાં : 111) 

27 ગોતિન્દ મારુ સમ્પ્પાહદિ ‘અંગદાન’ અંગેના 11    
લેખોની ‘અતભવ્યક્લિ’ ઈ.બુક–15 ‘અંગદાનથી 
નિજીિન’ (પાના ં: 102; મૂલ્ય : લોકજાગૃતિ) 

28 તિક્રમ દલાલના 10  લેખોની ‘અતભવ્યક્લિ’ ઈ.બુક – 
16 ‘રૅશનાતલસ્ર્ની દૃક્ષ્ટએ ગીિાનો સંદેશ’ (પાના ં: 81) 

29 ડૉ. શતશકાંિ શાહના ‘તિચારમોિી’ની ઈ.બુક 
‘શાણપણનાં મોિી’ (પાના ં: 104; મૂલ્ય : લોકજાગૃતિ) 

30 રચના નાગહરક સમ્પ્પાહદિ રમણ પાઠકના 19 લેખોની 
‘અતભવ્યક્લિ’ ઈ.બુક – 17 ‘આચાહર સબ જગ તમલા’ 
(પાના ં: 165; મૂલ્ય : લોકજાગૃતિ) 

31 રચના નાગહરકના 07 કંઠીમુલિ તિચારલેખોની 
‘અતભવ્યક્લિ’ ઈ.બુક – 18 ‘બૈઠ પથ્થર કી નાિ’ 
(પાના ં: 167;  મૂલ્ય : લોકજાગૃતિ) 

32 રમણ પાઠક (િાચસ્પતિ)ના 12 લેખોની ‘અતભવ્યક્લિ’ 
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ઈ.બુક – 19 ‘સ્િગટ ધરિી પર છ’ે (પાનાં   : 170) 

33 હદનેશ પાંચાલે લીધેલ ઈન્ર્રવ્યુની ઈ.બુક ‘અતભનેિા 
નરેન્ર મસરાણી’ (પાનાં   : 89;  મૂલ્ય : લોકજાગૃતિ) 

34 સૂયટકાન્િ શાહના 11 લેખોની ‘અતભવ્યક્લિ’ ઈ.બુક – 
20 ‘આપણો માંદો સમાજ’ (પાનાં : 210; લોકજાગૃતિ) 

35 ‘િાસ્િુશાસ્ત્ર : તિજ્ઞાન કે અતિજ્ઞાન’ અતભવ્યક્લિ’ 
ઈ.બુક – 21 (પાનાં   : 110;  મૂલ્ય : લોકજાગૃતિ) 

36 ડૉ. મુકુલ ચોકસીના 13 લેખોની ‘અતભવ્યક્લિ’ ઈ.બુક 
– 22 ‘મનમિાિંર’ (પાનાં   : 226; મૂલ્ય : લોકજાગૃતિ) 

37 જ.ે પી. મહેિાની 175 રૅશનલ પંક્લિઓની 
‘અતભવ્યક્લિ’ ઈ.બુક – 23 ‘ભારેલા અક્ગ્નના િણખા’ 
(પાનાં   : 120;  મૂલ્ય : લોકજાગૃતિ) 

38 ઇન્દુકુમાર જાની સમ્પ્પાહદિ 25 રૅશનલ લેખોની 
‘અતભવ્યક્લિ’ ઈ.બુક – 24 ‘રૅશનાતલઝમ : નિલાં 
મુક્લિનાં ગાન...’ (પાનાં : 262;  મૂલ્ય : લોકજાગૃતિ) 

39 િર્ાટ પાઠકના 12 લેખોની ‘અતભવ્યક્લિ’ ઈ.બુક – 25 
‘આપણી િાિ’ (પાનાં   : 119; મૂલ્ય : લોકજાગૃતિ) 

40 મુરજી ગડાના તચન્િનાત્મક 13 લેખોની ઈ.બુક 
‘તિચારિા જિેી િાિો’ (પાનાં   : 230; લોકજાગૃતિ) 
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41 મુરજી ગડાના તચન્િનાત્મક 13 લેખોની ઈ.બુક 
‘માન્યિાની બીજી બાજુ’ (પાનાં   : 263; લોકજાગૃતિ) 

42 પ્રો. જ.ે પી. મહેિાના રૅશનલ 7 પ્રકરણોની  ઈ.બુક  
‘હંુ’ (પાનાં : 49;  મૂલ્ય : લોકજાગૃતિ) 

43 મનોતચહકત્સા અંગે ડૉ. મુકુલ ચોકસીના 12 લેખોની 
‘અતભવ્યક્લિ’ ઈ.બુક – 26 ‘મનમિાિંર’ (પાનાં : 253) 

44 મુરજી ગડાના તચન્િનાત્મક 13 લેખોની ઈ.બુક 
‘કુદરિને સમજીએ’ (પાનાં   : 243; મૂલ્ય : લોકજાગૃતિ) 

45 હરનીશ જાની તલખીિ 12 વ્યંગાત્મક લેખોની 
‘અતભવ્યક્લિ’ ઈ.બુક–27 ‘હદલ હૈ કી માનિા નહીં...’ 
(પાનાં   : 240; મૂલ્ય : લોકજાગૃતિ) 

46 લોડટ ભીખુ પારેખના પ્રિચનનો ભાિાનુિાદ 
‘બાબાસાહેબ આંબેડકરનો િારસો’ પુક્સ્િકાની ઈ.બુક 
(પાનાં   : 180; મૂલ્ય : લોકજાગૃતિ) 

47 તનરીશ્વરિાદી નરતસંહભાઈ ઈશ્વિરભાઈ પર્લે તલખીિ 
પુસ્િક ‘ઈશ્વરનો ઇન્કાર’ (ઈ.સ. 1934)ની ઈ.બુક 
(પાના ં: 298; મૂલ્ય : લોકજાગૃતિ) 

48 અશ્વીન ન. કારીઆ તલખીિ ‘ચાલો સમજીએ 
રૅશનાલીઝમ’ પુસ્િકની ઈ.બુક (પાના ં: 210;  લોકજાગૃતિ) 
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મણી મારુ 
 ●‘ઈ.બુક’ પ્રકાશક● 

405 , સરગમ એપાર્ટમેન્ર્,  
નિસારી કૃતર્ યુતનિતસટર્ી સામે,  

તિજલપોર–નિસારી.  
પોસ્ર્ : એરુ એ. સી. – 396 450 

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

▪ 

 

49 રમેશ સિાણી તલખીિ ‘લોભી ગુરુ, લાલચી ચેલા’ 
(‘મહારાજ લાઈબલ કેસ’ અને ‘પોલ કેસ’ની આંખ 
ખોલનારી સત્યકથા)ની ઈ.બુક (પાનાં   : 156; મૂલ્ય : 
લોકજાગૃતિ) 
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