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અનુક્રમણીકા
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I

‘ઈ–બુક’ પ્રકાશન નીમીત્તે પ્રકાશક બીપીન શ્રોફના બે બોલ
અમારા જ ેવા રોયવાદી માટે ‘બીલાડીની આત્મકથા’ પુસ્તકનો ઈ–બુક
તરીકે નવો આધુનીક જન્દ્મ એક ક્રાંતીકારી રોમાંચ પેદા કરે છે. કારણ કે સદર
પુસ્તકની તમામ હાડઘકોપી અથવા પ્રકાશીત નકલો અલભ્ય બની ગઈ. નવા
પ્રકાશન અને પછી તેના વીતરણના પ્રશ્નોની માયાજાળમાંથી બહાર નીકળવું
લગભગ અશક્ય છે. એવે સમયે ‘અભીવ્યક્તી’ બ્લૉગના સજકઘ અને ‘મણી
મારુ પ્રકાશન’ના અમારા સાથી ગોવીંદભાઈ મારુ, જ ે ઈ–બુકના ક્ષેત્રમાં અમારા
માટે મીત્ર, માગઘદશઘક, અને એક સારથી છે, તેઓએે અમારો હાથ પકડ્યો.
મહાન ક્રાંતીકારી એમ. એન. રોયના વીચારોને ‘બીલાડીની આત્મકથા’ પુસ્તક
દ્વારા ગુજરાતીમાં મુકીને વીદ્યાનગર યુનીવસીટી, આણંદના પ્રો. મહે ન્દ્રરભાઈ
ચોટલીયાએ એક માનવવાદી વીચારસરણીને લોકભોગ્ય અને હળવાશની
ભાષામાં મુકી હતી. તેની ઈ–બુક બનાવીને ગોવીંદભાઈએ તેને સાત સમંદરની
સીમાઓની આજુબાજુ વસતા ગુજરાતીઓને હવે પેલા ‘બીલાડીના મ્યાંઉ’ને
વૈશ્વીક બનાવી દીધું. બીજુ ં આ ઈ–બુકના જીવનને ગોવીંદભાઈએ સમયાતીત
અને અમર બનાવી દીધી છે. યાદ રાખજો! દોસ્તો, ગોવીંદભાઈએ ફક્ત ઈ–
બુકને અમરત્વ જ આપયું નથી પણ ખરે ખર તો બીલાડીના મુખેથી એમ. એન.
રોયે જ ે વીચારો આધારીત વીરોહ માટેની ભુમી તૈયાર કરી આપી છે તે
કાબીલેદાદ છે. રોય સાહે બે આ પુસ્તક સને 1936માં દહે રાદુનની જ ેલમાં લખ્યુ
હતું. તેમાં રજુ કરલા વીચારો આજ ે લગભગ એકસો વષઘ પછી પણ તેટલા જ
મહત્ત્વના અને માગઘદશઘક છે. સદાબહાર છે. તે વીરોહની ભુમીમાં બીલાડીના
મુખેથી અવીરત વહે તા જ્વાળામુખી સાથે વીસ્ફોટક બનીને વીચારોને ખુલ્લા મને
અનુક્રમણીકા
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માણવાની તક આપણા સૌના દોસ્ત ગોવીંદભાઈએ પુરી પાડી છે. સાથી
ગોવીંદભાઈ, સાચા અથઘમાં તમે માનવવાદી અને રે શનલ વીચારોના રથને
હાંકનારા સારથી જ બન્દ્યા છે. હં ુ તમારો ખુબજ ઉપકારવશ છુ .ં

બીપીન શ્રોફ
તંત્રી : વૈશ્વીક માનવવાદ
સેલફોન : 97246 88733
ઈ–મેલ : shroffbipin@gmail.com
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▪
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II

બીલાડીની આત્મકથાની બીજી આવૃત્તીના પ્રકાશન સમયે –
સને 1992માં પ્રો. મહે ન્દ્રભાઈ ચોટલીયાએ આ પુસ્તકનો જ ે લાજવાબ
ભાવાનુવાદ કરે લો. તેની કોપીઓ લગભગ અપ્રાપય બની ગયેલી. ગણ્યાગાંઠ્યા
મીત્રો પાસે નમુનારૂપે રહે લી. વધુમાં ગુજરાતમાં નવી પેઢી જ ે રૅ શનાલીઝમની
ઉભરી રહી છે તેને ખુબ જ સરળ ભાષામાં રૅ શનાલીઝમ, માનવવાદ, સ્વતંત્રતા,
હીંદુ ધમઘ આધારીત વીચારસરણીની ત્રુટીઓ આ બધું એકી કલમે જ્ઞાન સાથે
ખુબ જ હળવાશભરી પણ બીનસમાધાનકારી રીતે રજુ કરી શકે તેવા નાના
પુસ્તકની તાતી જરુર હતી. મારી દૃષ્ટીએ એ ખોટ ખુબ જ સરસ રીતે ગઈ
સદીના મહાન ક્રાંતીકારી વીચારક એમ. એન. રોયે પોતાના જ ેલસમય દરમ્યાન
લખેલ ‘Cats, Crime, Karma & Indian womanhood’ પુસ્તકમાંથી એક
ભાગ ‘બીલાડીની આત્મકથા’ સ્વરુપે મહે ન્દ્રભાઈએ અમારા વડીલ મીત્ર
પ્રો. સુરેશભાઈ પરીખ સંચાલીત સંસ્થા ક્રેસ્ટ એસોસીયેશન દ્વારા આપણી સમક્ષ
મુક્યો હતો.
મારા માટે ચીંતાનો વીષય હતો કે ‘વૈશ્વીક માનવવાદ’ માસીક દ્વારા આ
પુસ્તકની બીજી આવૃત્તી કેવી રીતે પ્રકાશીત કરાવવી? પ્રો. મહે ન્દ્રભાઈનો કોઈ
પરીચય નહીં. માહીતી એટલી હતી કે તે વીદ્યાનગર યુનીવસીટીમાં અધ્યાપનનું
કાયઘ કરે છે. મારા મીત્ર અને માગઘદશઘક આણંદ–વીદ્યાનગર સ્થીત સોમભાઈ
પ્રજાપતી યાદ આવ્યા. ફોન કરવાની સાથે જ સોમભાઈએ મહે ન્દ્રભાઈ સાથે
મુલાકાત જ પોતાને ર્ેર જ ગોઠવી દીધી. પછી તો વીચારે લી બધી જ તકલીફો
કે મુશ્કેલીઓ જાણે કે તરત જ તકોમાં જ રુપાંતર થતી દેખાઈ! મહે ન્દ્રભાઈના
હકારાત્મક જ નહીં પણ સમ્પુણઘ ઉત્સાહપ્રેરક અભીગમ વધારામાં ક્રેસ્ટ
અનુક્રમણીકા
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એસોસીયેશનના સંચાલક પ્રો. સુરેશભાઈ પરીખની ફોન પર જ તરત જ સંમતી પણ
મેળવી આપી.
હજુ એક ખુટતી કડી હતી કે આ પુસ્તક પ્રકાશનનાં નાણાંની વ્યવસ્થા કેવી
રીતે થશે? મેં સદર પુસ્તકમાંથી જુદા જુદા વીષય ઉપરના પસંદ કરે લા ફકરાઓ
તૈયાર કયાઘ. સોમભાઈ જ ેવા જ સદા મદદ કરવા તૈયાર હોય તેવા જ મુરબ્બી
સુરતનીવાસી ઉત્તમભાઈ ગજ્જરનો સમ્પકઘ કયો. મારી કમ્યુટર પર તૈયાર કરે લ
મેટરને ઉત્તમભાઈએ ફક્ત સજાવી ધજાવી નહીં; પણ તેમના વીશાળ ઈ–મેઈલ
સમ્પકઘ સામ્રાજ્ય દ્વારા ઈન્દ્ટરનેટ પર રમતી મુકી દીધી. જ ેને ક્યારે ય મળેલા નહીં,
બીલકુ લ નામ–સરનામાથી પરીચીત નહીં તેવા અમેરીકામાં ટેક્સાસ રાજ્યમાં રહે તા
ભાઈ દીનેશ ભક્તાએ મારો ઈ–મેઈલ વાંચીને તેના સમ્પુણઘ ખચઘની જવાબદારી
લીધી. અને તે પણ કોઈ જાતની શરત વીના.
અન્દ્ય સાથીઓમાં મુરબ્બી જયંતીભાઈ પટેલ જ ેમણે જુના પુસ્તકનું આમુખ
લખેલું તેમણે તે પ્રકાશીત કરવાની સંમતી આપી. જ્યોતી શ્રોફ અને બીરે ન કોઠારીએ
પુસ્તકના મુખપૃષ્ઠ અને છેલ્લા પાનાની ડીઝાઈન લે–આઉટ માટેના જરુરી માગઘદશઘનો
ઘ ઍન્દ્ડ કૉમસઘ કૉલેજના આચાયઘ જીતેન્દ્ર મેકવાને
પુરા પાડ્યા. મહે મદાવાદ આટસ
અને તેમના સાથી મીત્રે પુસ્તકનું જોડણી સુધાર કામ સત્વરે પુરું કરી આપયું. ચંરીકા
પ્રીન્દ્ટરીના માલીક મુરબ્બી રાકેશભાઈ દેસાઈએ અપેક્ષા કરતાં પણ ઝડપથી પુસ્તીકા
મારા અને તમારા હાથમાં મુકી માટે, ઉપર જણાવેલ સૌ સાથીઓનો આભાર માનું
છુ .ં

બીપીન શ્રોફ
સેલફોન : 97246 88733
ઈ–મેલ : shroffbipin@gmail.com

▪
અનુક્રમણીકા
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III

બીલાડી ફરી આળસ મરડે છે
કારણ કે બીપીનભાઈને થયું કે આ બટકબોલી જો જાગશે તો ર્ણા લોકોના
મગજ પર જામી ગયેલી મલાઈ સફાચટ કરી નાખશે, ‘અમે સૌથી શ્રેષ્ઠ’ જ ેવી
ચરબી (મલાઈ) ચડાવીને બાકીના જગતને ઠેબે ચડાવતાં જડભરત મહીલા/મદોની
સાન ઠેકાણે લાવવાનો અક્સીર ઉપાય રૉયસાહે બની આ બીલાડી છે. એમણે સાત
ફીલસુફોને ભાંગીને અજીબ કારીગરીથી આ નાજુક, નકોરીયા જીવનું સજનઘ કયુું છે.
એનું configuration (રચનાવીન્દ્યાસ) તો જુઓ : અંધારને ચીરતી નજર, તીવ્ર
ગંધપરખ, કોઈ પણ ગામની કોઈ પણ ગલી કુ ંચીમાં રહે તા ગમે તેટલા દુલઘભ
માણસને પણ શોધી કાઢે તેવી in–built GPS ટેકનોલૉજી, લેઝર જ ેવી નજરથી
માણસના ભમરાળા ભેજામાં સજાવેલા ઈમીટેશન જ્વેલરી જ ેવા ફટાકીયા વીચારોનો
મોતીયો ઉતારી લે તેવી સજનઘ શીલતા, ગોબરી, તકઘદૃષ્ટા, વીરોધાભાસી માન્દ્યતાઓનું
સોટીંગ કરવાની બાકી અદા, અંદર ગયેલી વાત ખીરની જ ેમ બહાર લાવ્યા વગર
રહે જ નહીં તેવું અસલી બીલ્લીછાપ પેટ ને છોગામાં રૉયસાહે બની
લીંબુમરીમસાલાવાળી બેધારી ભાષા! વીષય, શૈલી અને વીચારણાનો સંગીન
સમન્દ્વય! રં જન તો સૌનું થાય – ઝવેરીને મોંર્ા મુલ સમજાય ને જનસામાન્દ્યને
કહે ણીમાં જલસા પડી જાય.
આજથી 20 વષઘ પહે લા આ વીદગ્ધ બીલાડીએ કરે લું મ્યાંઉ હર વષે કોઈ ને
કોઈ સહૃદયી વાચકભાવકના પ્રતીભાવોમાં પડર્ાતું રહ્ું છે. કૈં કેટલાય વ્યવસાયીકો,
અધ્યાપકો, વીદ્યાથીઓ, ગૃહીણીઓ અને વીચારવલોણં ર્ુમાવતા વાચકોને આ
નાચીજ જીવની આત્મકથામાં રસ પડ્યો છે. તેઓએ સ્વીકાયુું છે કે પોતે સાચવી
રાખેલા ખ્યાલોના ખપેડા ફાડીને આ વાયડી વાર્માસીએ તેઓના મગજમાં ખાતર
પાડ્યું છે. પ્રથમ અનુવાદ વખતે સુરેશભાઈ પરીખે (વીચારવલોણં ફે ઈમ) છુ ટ્ટો દોર
અનુક્રમણીકા
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આપેલો ને મને કાઠીયાવાડી માંજો ચડાવેલી ભાષાનો દોર ચલાવી માનવમુઢતાની
ફીરકી લેવાની મજા પડેલી. આજ ે ફરીથી વાંચતી વખતે એ કથનશૈલી મને એટલી
જ કાચદાર ને જાનલેવા જણાય છે. એ વખતે (1992) લોકો હજુ ટીવીના રવાડે
આટલી હદે નો’તા ચડ્યા. છાપેલી ચોપડીનું સ્વાગત ને સન્દ્માન થતું. ભણેલા લોકો
મળે ત્યારે ‘હમણાં શું વાંચો છો?’ જ ેવો પ્રશ્ન શરમાયા વગર પુછતા હતા, ને એના
બબ્બે મીનીટ લાંબા જવાબો પણ મળતા હતા. આજ ે આ પ્રશ્ન પુછીએ તો
સામાવાળાની લાજ લુંટાઈ જાય ને मोबाईल संस्त्रते हस्तात् वेपथुश्च जायते આવા
માકેટીંગકાળમાં લોકો વૈવીધ્યપુણઘ ખરીદીનો આનન્દ્દ મેળવવા માટે પુસ્તકો વસાવે છે;
પરન્દ્તુ વાંચવા–વંચાવવાના આનન્દ્દ માટે વસાવે છે ખરા?
માહીતીયુગને જ્ઞાનયુગમાં પરીવતીત કરવા માટે હવે માનવેન્દ્રનાથ રોયના
વૈજ્ઞાનીક માનવવાદી વીચારો અને આવું બીલાડીનું પલે–બેક આજ ે વધુ પ્રસ્તુત ને
અનીવાયઘ લાગે છે. વીજ્ઞાન–ટેકનોલૉજીનું ભણતર વધ્યું છે, સાધન–સુવીધાઓની
ભરમાર વધી છે. પણ આ બધો વીકાસ (?) તો હાડઘવેરમાં થયો છે. માણસની
વીચારણાના સોફ્ટવેરમાં તકઘનીષ્ઠા, સંશય, વીવેચના, સત્ય માટેનું સતત સંશોધન,
મતસ્વાતંત્ર્ય હજુ કંઈ નોંધપાત્ર પ્રમાણમાં જણાતું નથી. માસ–મીડીયા અને ઈન્દ્ટરનેટ
માહીતી પ્રસારણની સાથોસાથ અન્દ્ધશ્રદ્ધાને પણ મોટા પ્રમાણમાં, મોટા વીસ્તારોમાં,
ઉંડે સુધી હાઈ–ટેક ઝાકઝમાળથી ફે લાવી દીધી છે. આજના ઈ–પ્રચારકાળમાં
દાઢીવાળા–વગરના, અંગ્રેજી–હીન્દ્દી બોલતા ટીવીસ્ટાર બાવાસાધુઓ, સાંપ્રદાયીક
પ્રચારકો, નીમ–ધામીકી, ગૉડમેન, સ્ટાઈલીશ ભાષણખોર બાપજી–માતાજીની એક
નવી પ્રજાતી પેંધી પડી છે. એમના જ ેટલી ઝડપથી કોઈ ઉદ્યોગસાહસીક પણ
સમ્પત્તીસત્તાનું સામ્રાજ્ય સજીઘ શકતા નથી. અંગ્રેજી માધ્યમની કે ઈન્દ્ટરનેશનલ
શાળા–કૉલેજોમાંથી ડીગ્રી મેળવેલા ને લેપટોપની ચાવીઓ પર ટકોરા મારીને
લાખોકરોડો રળનારા સ્માટઘ યુવાન–યુવતીઓ આવા ગૉડમેન ને બાપજી–માતાજીઓ
અનુક્રમણીકા
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પાસે શીયાવીયાં થઈ લોટી જાય છે. તેઓના વીજ્ઞાન–ટેકના ભણતરનો ગીલેટ એક જ
ર્સરકામાં ઉતરી જાય છે. તદ્દન અતાર્કઘક, અવૈજ્ઞાનીક, કેવળ મનોવૈજ્ઞાનીક એવી
પોકળ–પોલીશ્ડ શબ્દાવલીની પ્રચારમાયાના આવેગમાં તેઓ આધ્યાત્મીક ઓગેઝમ
મેળવી લે છે. હં ુ ઈચછુ ં કે રોયસાહે બની આ બીલાડી તેઓની જીવનશીક્ષીકા બને. આ
નાનકડા પુસ્તકના ‘બીલાડી–લેખક’ તરીકે મને અંદાજ બંધાય છે કે આ અનુવાદ
એક ચટપટી ડીશ કે સીઝલરની જ ેમ દાઢે વળગશે; ને પેટમાં ગયા પછી નવી
સમજના નવા એન્દ્ઝાઈમ પણ વછુ ટશે.
‘બીલાડીની આત્મકથા’ની બીજી આવૃત્તી ગુજરાતનાં ર્ર–ચૌટામાં રમતી
મુકવા બદલ હં ુ બીપીનભાઈ શ્રોફનો આભારી છુ .ં આશા છે કે બીલાડીના અનેક
ક્લોનીંગ થતાં રહે અને એ લોકોના ખોળામાં બેસીને એના સંમોહક મ્યાઉંકારથી
મનના પાખંડી પોપટાઓને ખેરવતી રહે .
વાચકમીત્રો સાથે આ રીતે પુનઃ સંવાદ સ્થાપીત કરવાનો રોમાંચ છે.

મહે ન્દ્ર એ. ચોટલીયા
8, જાનકી એપાટઘમેન્દ્ટ
નુતન ક્લબ પાસે, નાના બજાર
વલ્લભ વીદ્યાનગર–388 120
સેલફોન : 70690 68921

ઈ–મેલ : vynspu@yahoo.co.in

▪
અનુક્રમણીકા
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IV

બીલાડીથી સાવધાન!
પ્રથમ આવૃત્તી સમયે
કારણ કે બીલાડીઓ દેખાય છે તેના કરતાં વધુ cattish હોય છે. માનવજાત
અંગેનો તેઓનો વીપુલ જ્ઞાનરાશી, નહોર જ ેવાં નીરીક્ષણો અને સંમોહક આંખો દ્વારા થતું
વક્રદશઘન – આ બધું એમ. એન. રૉયના પ્રતીભાવંત play–backથી આપણને સંભળાય તે
વીચારપ્રધાન સાહીત્યનું એક સીમાચીહ્ન જ કહે વાય.
આ ‘બીલાડી’ મારી પાસે આવી સુરેશભાઈની થેલીમાંથી (એમની એ
કોથળીમાંથી જાતભાતનાં આવાં બીલાડાં નીકળતાં રહે છે તે આપણા માટે લાભની વાત
છે.). મને કહે , ‘આ ચોપડી ભલે જુની રહી, પણ ઓલ ટાઈમ ક્લાસીક છે. આના પર
કામ કર, એની કહે ણીનો સ્પીરીટ જાળવી શકીશ તો સરસ થશે.’ મેં બાંય ચઢાવી. વાંચતો
ગયો, મજા પડતી ગઈ... વાંચતો ગયો, મજા પડતી ગઈ. રૉયનાં અવલોકનો જોડે મારી
વીચારણા–માન્દ્યતાની એકરુપતા મને દેખાવા લાગી. (રૅ શનાલીટીનું પુછડુ ં ઝાલી રાખેલું છે
તેથી જ સ્તો) ‘હમ્મ્્... આ બધું આમ જ, આવી રીતે જ રજુ કરવાનો પ્રયાસ હં ુ કરીશ,’
મેં માનસીક મ્યાંઉ કયુું. પરીણામ તમારા હાથમાં છે.
ક્રેસ્ટ દ્વારા પ્રકાશીત થતા આ સારાનુવાદનું ‘કુ હાડી’થી એકદમ પ્રકાશ
પાથરનારું ઉરર્ાટન કરી આપવા માટે શ્રી જયંતીભાઈ પટેલનો ભાવપુવઘક આભાર
માનું છુ .ં
આ કામ કરવામાં મને જ ે આનન્દ્દ થયો છે તે હં ુ આપ સૌ સાથે વહેં ચવા ઈચછુ ં
છુ .ં આ સારાનુવાદનું લાલીત્ય અને વીચારતત્ત્વ માણી–પામી જરી રાજીપો દેખાડશો તેવી
આશા છે.

મહે ન્દ્ર ચોટલીયા
વલ્લભ વીદ્યાનગર

▪
અનુક્રમણીકા

https://govindmaru.com

Page 14

બીલાડીની આત્મકથા
V

દંભ, ભ્રમ અને વહે મ ઉપર કટાક્ષની કુ હાડી
‘બ્રીટનનાં મહારાણીને તેમના સામ્રાજ્યથી વંચીત કરવા માટે કાવતરું
યોજવાના’ ગુના માટે એમ. એન. રૉયને 1931માં જ ેલ થઈ. ‘કાનપુર કાવતરા કેસ’
તરીકે વીખ્યાત આ ખટલાને અંતે, 1936 સુધીનાં વષઘ રોયે જ ેલમાં ગાળ્ાં. આ
દરમીયાન રૉય આંતરરાષ્ટરીય ગજુ ં કાઢી ચુક્યા હતા. 1905થી તેઓ બંગાળની
અનુશીલન સમીતીમાં સક્રીય હતા. સશસ્ત્ર વીરોહ દ્વારા ભારતની સ્વાધીનતા તેમનું
લક્ષ્ય હતું. આ માટેનું ભંડોળ એકત્ર કરવા માટે તેમણે ધાડો પાડી હતી, પકડાયા
હતા, છુ ટ્યા હતા અને સરકારની કાળી યાદીમાં ચઢી ચુક્યા હતા. પ્રથમ વીશ્વયુદ્ધ
વખતે જમઘનશસ્ત્રોની શોધમાં તેઓ ઈન્દ્ડોનેશીયા, ચીન, જપાન થઈ અમેરીકા
પહોંચયા. માક્સઘવાદી વીચારોના સમ્પકઘમાં આવ્યા અને રાષ્ટરીય સ્વાધીનતામાં
સમાનતાનું એક લક્ષ્ય ઉમેરાયું. શુરો–અતીશુરો અને પીડીતોની મુક્તી, શોષણમાંથી
મુક્તી, તેમનું ધ્યેય બન્દ્યું. મેક્સીકોમાં સામ્યવાદી આંદોલનના પ્રેરક બન્દ્યા, લેનીનના
આમંત્રણથી રશીયા ગયા, લેનીનને પણ પડકારવા જ ેટલી સ્વતંત્ર વીચારશક્તી
દશાઘવી, સામ્યવાદી વ્યવસ્થામાં ઉચચ સ્થાને પહોંચયા, પુવઘના દેશોમાં સામ્યવાદી
ચળવળના વીકાસના સુત્રધાર બન્દ્યા, 1926માં સ્તાલીનના પ્રતીનીધી તરીકે ચીનની
ક્રાંતીમાં સહભાગી બન્દ્યા, ચીનનો વીરોહ નીષ્ફળ જતાં ભાગીને મોસ્કો પહોંચયા,
ચીનની નીષ્ફળતાનો દોષ તેમના માથે મઢવામાં આવ્યો, સામ્યવાદી પક્ષમાંથી દુર
કરાયા, ભારત પાછા ફયાઘ, પકડાયા અને જ ેલમાં પુરાયા.
આવું બહુરંગી જીવન ધરાવતી વ્યક્તી રાજકારણ વીષે લખે, વીદ્વાન હોય તો
સહે જ ઉંડા ઉતરી દાશઘનીક વીવેચન કરે , સૈદ્ધાંતીક સમસ્યાઓની ચચાઘ કરે , જુદી
જુદી વીચારધારાઓ અને વીચારોના વીકાસનું મુલ્યાંકન કરે . રૉયે આવું ખુબ લખ્યું
છે; પરન્દ્તુ જ ેલવાસ દરમીયાન તેમણે કેટલીક નોંધપાત્ર રચનાઓ કરી. ચીલાચાલુ
અનુક્રમણીકા
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રોજ–બ–રોજના રાજકારણની સમસ્યાઓ ઉપરનાં રૉયનાં લખાણો પાછળ પણ
ચીંતનની એક સરવાણી વહે તી રહી છે; પરન્દ્તુ આ ગાળા દરમીયાન તેમણે ચીંતનનાં
મુળ તત્ત્વો અને આધારોની, વૈજ્ઞાનીક પાયાઓની છણાવટ કરી. આ લખાણોના મોટા
સંગ્રહમાંથી કેટલાંક લખાણો પ્રગટ થયાં છે. આધુનીક વીજ્ઞાનની શોધો અને દશઘન
સાથેનો તેનો નાતો ચકાસવાની રૉયની મથામણ તેમાં વ્યક્ત થઈ છે. બીજી બાજુ
જ ેલમાં તેમણે ‘એલનને પત્રો’ અને ‘પ્રીઝનસઘ ડાયરી’ લખી. આ લખાણ રૉયનું એક
બીજુ ં જ પાસું પ્રગટાવે છે. મેમોયસઘ ઑફ કેટ, ક્રાઈમ એન્દ્ડ કમઘ, આઈડીયલ ઑફ
ઈન્દ્ડીયન વુમનહુડ વગેરે લખાણોનો તેમાં સમાવેશ થાય છે. રાજકારણ અને દશઘનનાં
ક્ષેત્રથી જુદા જ વીશ્વમાં વીહરતા રૉયનું દશઘન આ લખાણો દ્વારા થાય છે.
પ્રજાજીવનની માન્દ્યતાઓ, પુવઘગ્રહોનું તલસ્પશી બુદ્ધીનીષ્ઠ વીશ્લેષણ તથા
પોકળતાનો પદાઘફાશ તેમાં રહે લો છે. આ નીબંધો પણ રૉયની મુક્તી માટેની ખોજનું
જ પાસું છે. મનુષ્યના મનને, બુદ્ધીને, શક્તીઓને જકડી રાખતા અનુચીત ખ્યાલો
અને ભ્રમો સામેની બગાવત તેમાં વ્યક્ત થાય છે.
આ નીબંધોમાં ‘બીલાડીની આત્મકથા’ અનુઠી ભાત પાડે છે. તેનું કલ્પન અને
શૈલીને કારણે તે એક સાહીત્યકૃ તી બની જાય છે. તેમાં ધારદાર કટાક્ષો દ્વારા, એક
બીલાડીના બચોળીયાની નજરે , આપણાં ભ્રમ, દંભ, વીકૃ તીઓ, પુવઘગ્રહોની ઠેકડી
ઉડાડી તેનું વાહીયાત સ્વરુપ ખુલ્લું પાડવામાં આવ્યું છે. આ લખાણની કટાક્ષમય
શૈલીની ચાહનામાં પડેલા શીવનારાયણ જ ેવા રૉયના સાથી અને બંગાળના મુધઘન્દ્ય
સાહીત્યકારને હમ્મેશાં એવો વસવસો રહ્ો કે રોયે આ શૈલીમાં વધુ લખાણો ના
આપયાં.
કટાક્ષમય લખાણોનું એક આગવું આકષઘણ છે; પરન્દ્તુ એવા લખાણો માટે
જાણીતા ગુજરાતી સાર્હત્યકાર મુરબ્બી જયંતી દલાલના સાંનીધ્યમાંથી મને સમજાયું
છે કે તેની પાછળ કેટલી વેદના અને આક્રોશ ધધકતાં હોય છે! આ નીબંધની
પશ્ચારભુમીકામાં પણ આ લાગણીઓની હાજરી સતત નજરે ચઢે છે.
અનુક્રમણીકા
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ભારતીય સંસ્કૃ તી, સૃષ્ટીની ઉત્પત્તી, ઈશ્વર વગેરે ખ્યાલોના હાદઘને પકડી
તેમાં રહે લી પોકળતા, બુદ્ધીહીનતા ખુલ્લી પાડવા સાથે ત્યાગ, વૈરાગ્ય, પ્રેમ જ ેવી
ભાવનાઓનાં ઓઠાં નીચે ફે લાવાતી ભ્રમજાળ ઉપર તે પ્રહારો કરે છે. આ
ખ્યાલોની તેઓ ક્યાંક ઠેકડી ઉડાડે છે કે તેની તરફે ણમાં એવી દલીલો રજુ કરે
છે જ ે સમગ્ર ખ્યાલને હાસ્યાસ્પદ બનાવી દે.
આ પુસ્તક મેં પ્રથમ વાંચયું ત્યારે એટલો ખુશ થયેલો કે તેના અનુવાદની
કામગીરી હાથ ધરી હતી. આજ ે લાગે છે કે મારો અનુવાદ અધુરો રહ્ો તે સારું
થયુ,ં નહીતર શ્રી ચોટલીયાએ આપેલા આ સુંદર અનુવાદથી આપણે વંચીત
રહી જાત.
અનુવાદકે લેખકનાં ચીંતન અને શૈલીનાં હાદઘને પણ પકડ્યાં છે અને
પ્રગટાવ્યાં છે. તળપદી રસાળ શૈલીમાં સામાન્દ્ય માનવીની ભાષામાં વાત કરતાં
કરતાં એકાએક કોઈ ભારે ખમ પારીભાષીક શબ્દ આવી પડે છે અને એક ઝટકા
સાથે આપણને જાણ થાય છે કે આ કોઈ બાળવાતાઘ નથી. લેખક કોઈ સામાન્દ્ય
વ્યક્તી નથી. કથાકાર અને કથન ર્ણી ગંભીર વાત રજુ કરી રહ્ા છે, જ ેની
પાછળ ચીંતન છે; અને તેના ઉંડાણમાં રહે લાં દદઘ અને રોષની ઝલક પણ
આપણને મળે છે.
રૉયનાં રાજકીય કે ચીંતનાત્મક લખાણો સાથે આ બીલાડીની આત્મકથાનું
પણ અગત્યનું સ્થાન છે. જ ેલમાં પોતાના સાથી બની ગયેલા આ બચોળીયાના
માધ્યમથી રૉયે એક અનુપમ કૃ તીની આપણને ભેટ આપી.
રૉયના વીચારો વીષે જાણવા માંગતા કે બુદ્ધીનીષ્ઠ પ્રવૃત્તીને સમજવા
માગતા ર્ણા મીત્રોને હં ુ આ પુસ્તકની ભલામણ કરતો રહ્ો છુ .ં રૉયનાં ‘સાયન્દ્સ
ઍન્દ્ડ સોસાયટી’ કે ‘સત્તા, રાજકારણ અને પક્ષો’ જ ેવાં પુસ્તકને હાથમાં લેતાં
અનુક્રમણીકા
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પહે લાં આ નાનકડી પુસ્તીકા અચુક વાંચી જવા જ ેવી છે. આ રસપ્રદ નીબંધનો
રસ વધુ પ્રગટે તેવો અનુવાદ કરવા માટે ભાઈશ્રી ચોટલીયા અને તેના પ્રકાશન
માટે ક્રેસ્ટ ઍસોસીએટ્સ – શ્રી સુરેશ પરીખ ખરે ખર અભીનન્દ્દનના અધીકારી
છે.

જયંતી પટેલ
1૦, કાદમ્બરી સોસાયટી,
સુરેન્દ્ર મંગળદાસ રોડ,
અમદાવાદ – 380 015
સેલફોન : 94294 28822
06–11–1991

▪
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બચાવનામું
સજ્જનો અને સ્ારીઓ, દુનીયા સમક્ષ પોતાની આપકથા કહે તી કોઈ
બીલ્લીબાઈને તમે ક્યારે ય સાંભળી છે? એમાંય વળી એક નાચીજ નાગરીક જ ેવી
સામાન્દ્ય બીલાડી કે જ ેનાં માબાપને માથે ‘ગુનાખોર’ની ટીલી લાગેલી હોય, તેવી
બીલાડીની કથા તો સાંભળી નહીં જ હોય. તો મહે રબાનો, સાહીત્યના ઈતીહાસમાંના
આ અભુતપુવઘ સાહસ સામે નાકનું ટેરવું ના ચડાવશો પણ થોડો રાજીપો તો
દેખાડજો! એક જનાવરની આવી સાહીત્યીક હીમ્મત સામે તમારા મનમાં હાસ–
ઉપહાસ રમતો હશે તે છતાં આ ર્ડીએ તો મને એવું દેખાય છે કે હવે તમે
બરાબરના ફસાઈ ગયા છો અને આવા વીચીતર ચરીતરની વાત સાંભળવાની
તમારી ઈન્દ્તેજારી વધતી જાય છે, ખરું ને? લ્યો ત્યારે , ખાતરી રાખજો કે હં ુ તમને
નીરાશ નહીં જ કરું . કદાચ આ વાતાઘ તમને જકડી રાખે તેટલી રોમાંચક નહીં હોય
પણ આમાંથી કમ સે કમ તમને કંઈક શીખવા જોગું મળશે જ.
હા, શરુઆતમાં જ એક વાત તમને કહી દઉં : હં ુ મારા વીશે કંઈ વીનમ્ર
અભીપ્રાય ધરાવતી નથી. એનું કારણ એ છે કે વીનમ્રતાનો અભાવ તે
સાહીત્યજગતમાં સફળ થવાની ગુરુચાવી છે. તમે તો એવાં કેટલાંય નામ જાણતાં
હશો કે જ ેનામાં આ ફાંકડા સરગુણની ગેરહાજરી હોત તો સાહીત્યના આભમાં એક
ટમકલુંય મારી ના શક્યા હોત. મારી એક બીજી માન્દ્યતા એવી છે કે સાહીત્યની
પ્રગતીની સાચી પારાશીશી લેખકોની સંખ્યામાં થતો વધારો નહીં પણ વાચકોની
સંખ્યામાં થતો વધારો ગણાવો જોઈએ. આવા મંતવ્ય માટે તમે મને દ્વેષીલી કહે શો.
ભલે, કહો; પણ એ યાદ રાખજો કે હં ુ એક બીલાડી જ છુ ં અને તેથી કોઠે ર્ર કરી
ગયેલાં લખાણ તો દેખાવાનાં જ. એક તો પવીત્ર સરસ્વતી દેવીના ઉપાસકો સામે
દ્વેષભાવે ર્ુરકીયાં કરવાં અને તોય આ દુનીયાની માલીપા એક નક્કામી ચોપડીનો
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વધારો કરવો તે વીચીતર તો કહે વાય પણ શું થાય; એક બીચારી, અભણ
બીલ્લીબાઈ પાસે તમે તાકીકતાની આશા તો રાખી જ ના શકો ને? સૉરી
શ્રોતાજનો, હં ુ લગાર આડે રસ્તે ચડી ગઈ – કોઈ બીલાડીની જ ેમ જ. હં , મારે ફોડ
તો એ વાતનો પાડવાનો હતો કે મેં મારી કથની સીધી ને સટ ચાલુ કેમ ના કરી. તો
એનું કારણ એ છે કે મારામાં આત્મવીશ્વાસની જરી ખેંચ છે. એટલે જ સ્તો મને થયું
કે જ ે આ અવળચંડુ ં પરાક્રમ કરવાની છુ ં તેનું બચાવનામું આપ કદરદાનો સમક્ષ મારે
પેશ કરવું જોઈએ. તમે તો મને લાગલો જ સવાલ પુછી કાઢશો કે ‘સાલ્લી આ
અમથી બીલ્લીબાઈએ એવું તે કેમ ધારી લીધું કે એની કથામાં માણસોને મજા પડશે
જ?’ આવા વાહીયાત સવાલનો સચોટ જવાબ તો એવો જ અલાય કે ‘વારુ, મજા
કેમ ના પડે?’ પણ મારા મગજમાં કંઈ રાઈ નથી ચડી ગઈ. ઉલટાનું, મેં તમને કહ્ું
એમ, આ કથની હં ુ તમને થોડા ખચકાટ સાથે જ કહી શકીશ.
મેં મારી નાનકડી જીન્દ્દગી જ ેલમાં જ ગાળી છે. કમનસીબે મને માણસોના
ર્રમાં–રસોડામાં રહે વા–રખડવાની તક મળી નથી; પણ જ ેલ એ પણ કંઈ ઓછી
મજાની જગ્યા નથી. અહીં માણસમાં રહે લું જનાવર એની ચામડી ચીરીને દેખા દે છે
અને અમારા જ ેવી વાંકદેખી જાત સમક્ષ એનાં ભાતભાતનાં મજ ેદાર અને રમુજી
લખણો ઝળકી ઉઠે છે. માણસના અજ્ઞાનના ડુગ
ં રાઓ જોઈને, આર્ાત પામીને,
મહીનાઓ સુધી ટાઢા કોઠે ચીંતન–મનન કયાઘ પછી હં ુ એવા તારણ પર આવી છુ ં કે
મારી પાસે જ્ઞાનનો જ ે અઢળક ખજાનો છે તે મારે સંર્રી રાખવો જોઈએ નહીં. આવા
પરોપકારી તોડમાંથી–વીચારમાંથી જ મારી આ સાહીત્યકૃ તી ર્ાટ પામી છે. મારું
કામ કાંઈ રુડુ ં કામ નથી. કેમ કે મારે માણસના લુગડાં વગરના દેદાર જોડે પનારો
પાડવાનો છે. એટલે ‘સત્યં બ્રુયાત્ પ્રીયં બ્રુયાત્, મા બ્રુયાત્ સત્યમપ્રીય’ એવી
મુનીમાત્માની શીખને મારે કોરાણે મુકી દેવી પડશે. માત્ર પરોપકારના પાક ઈરાદાથી
મેં આ સાહસમાં ઝંપલાવ્યું છે તેથી હં ુ છેક લગી ની:સ્વાથી જ રહીશ તેનું વચન
આપું છુ .ં આ માટે, અમારી આખી નાત જ ે લખાણ માટે નામીચી છે તે સ્વાથઘ–વૃત્તીની
અનુક્રમણીકા
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સામે પડીને મારે અકુ દરતી વતઘન કરવું પડશે; પણ એક ફે રા પરોપકારીનો કોલ
આપયો એટલે હવે હં ુ આ ફરજ દીલમાં કાંટો ખોસીને પણ અદા કરીશ એ વાતની
ખાતરી રાખજો.
મારી આ કડવી ફરજના ભાગરુપે સૌ પ્રથમ તો હં ુ આ પનોતા દેશમાં જનમ
ધરીને અવતરે લાં ભગવાનનાં લાડકાં છોરુઓને તેમનાં જ શાસ્ત્રોમાં ભાખેલી
શીખામણના બે બોલ યાદ કરાવીશ. આ બોલ છે : આત્માને ઓળખ. જો કે સાચી
વાત તો એ છે કે આ શબ્દ મને ભારતીય અધ્યાત્મના લાગતા જ નથી. જરા બીતાં
બીતાં હં ુ કહં ુ છુ ં કે તે ગ્રીસદેશના છે; પણ મારી શંકા ખોટી જ હશે. કારણ કે મેં
અહીંના લોકોને છાતી ઠોકીને કહે તાં સાંભળ્ા છે કે પ્રાચીન ગ્રીકો જ ે કંઈ જાણતા
હતા તે બધું આપણી કનેથી જ શીખ્યા હતા. ખેર, આવી માથાકુ ટ જાય ભાડમાં. મારે
તો એટલું જ કહે વાનું કે ઉપરવાળાએ જ ે કાજ સારુ મનખાવતાર દીધો તે કાજને
પાર પાડવા સૌએ પોતાના માંહ્લાની પીછાન તો કરવી જ જુવે ને!
પોતાના કરતાં કંઈ નહીં તોય જ ૈવીક રીતે ઉંચી છે તેવી માનવજાતને આવાં
ઉપદેશનાં વેણ સંભળાવવા તે એક અભણ અને ક્ષુર બીલાડી માટે સરાસર ધૃષ્ટતા
જ કહે વાય; પણ જનાબ, જરી તમારા ફીલસુફ બગઘસાંને કાન દ્યો. એણે જ કહે લું કે
માનવ દેહતંત્ર એ પ્રાકૃ તીક પસંદગીની પ્રક્રીયાનું ઉચચતમ પરીણામ નથી. આથી
અવળું જ, માણસ એ તો એક વંઠી ગયેલું જીવતંત્ર છે. આ મુદ્દાને ખાતરીબંધ રીતે
સાબીત કરવા તેણે માણસની સરખામણી હાથી અને વાંદરા સંગાથે કરી છે. એના
મતે માણસ કરતાં ઉંચી પાયરીના જીવમાં વનરાજાનું નામ તો આવે જ આવે. તો
પછી વાર્નું પણ આવે ને? અને ભલા’દમી, તમે વાર્ને ઉંચી જાતનો જીવ ગણતા હો
તો પછી એની આ માસીને કેમ ભુલી જાઓ છો? હવે તો કાનબુટ ઝાલશો ને કે
માણસને ઉપદેશ આપવા જ ેટલો મોભો આ બંદાનો છે. તમારી રીતે જુઓ તો આ
વાજબી પણ છે; કેમ કે તમારાં કુ ટુબ
ં ોમાં વડીલોને માન આપવાનો, તેઓના ડહાપણને
માથા પર ચડાવવાનો રીવાજ તો ધરમ દીધેલો છે. વળી જ ેવી રીતે ભુદેવ
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એટલે ભુદેવ–પછી ભલે ને તે અંગુઠાછાપ હોય કે ગઠીયો હોય–તમારે એને
પાયલાગણ તો કરવાં જ પડે. એ જ પ્રમાણે માસી એટલે માસી. એમાં વળી ઉમ્મરનો
શો બાધ? જો વડીલોને માન આપવાની દૈવી આજ્ઞાનું પાલન નહીં કરો તો આ દેશનું
રાષ્ટરીય ચારીત્ર્ય ખાડે જ જવાનું. પવીત્ર આદેશોની અવગણના કરશો તો તમારા
અજ્ઞાન, અન્દ્ધશ્રદ્ધા અને પુવઘગ્રહોના ભવ્ય વારસાનું દેવાળું ફં કાઈ જશે. ગાંડાભાઈ,
વડીલની ઉમ્મર ન તપાસાય, અને વડીલ હોય એટલે શાણા તો હોવાના જ. આમાં
તાકીક રીતે શંકાઓ કરવી એટલે ભૌતીકવાદી પશ્ચીમની નાદાનીયતનું અનુકરણ.
તમે અહીંની રીતરસમ પ્રમાણે વીચારો. જુઓ, ઉમ્મરને તો માત્ર શરીર સાથે
લેવાદેવા; પણ આત્મા તો અમર છે. તેને ઉમ્મર ક્યાંથી નડે? માટે ધારો કે તમારી
આ માસી એકદમ નાની હોય તો એમાં તેને ઉતારી પાડવાની શી જરૂર? મારો
આત્મા તે જ મારી ખરી જાત છે. તેને આધારે મને ‘માસીપણં’ ભોગવવાનો સમ્પુણઘ
અધીકાર મળવો જ જોઈએ. ભાણાભાણીમાં હોય તે કરતાં ઉંચી કીસમનું શાણપણ
તે માસીપણાનું અમુતઘ, નીરપેક્ષ અને અવીભાજ્ય લક્ષણ છે. ‘માસીપણં’! વાહ! આ
અમુતઘ વીભાવનાની શોધ એ તત્ત્વજ્ઞાનના ક્ષેત્રે મારું મૌલીક પ્રદાન છે. મારી ગુપ્ત
માહીતીના આધારે કહં ુ કે ‘અમુતઘ વીચારો’ના શોધક પલેટોને પણ ‘ર્ોડાપણં’,
‘વૃક્ષપણં કે ‘સફરજનપણં’ જ ેવા તેજસ્વી નમુનાઓનો ખ્યાલ નહોતો આવ્યો!

વારુ, આટલાં બધાં ટકોરાબંધ કારણો હોવા છતાં, મારા ભવ્ય ભાણાભાઈ
વાધ કરતાં પણ ઉતરતી પાયરીના માણસોને શીખનાં બે વેણ કહે વાનો મારો
હક્ક હં ુ જતો કરું છુ .ં મેં બીજો નરમ મારગ ખોળી કાઢ્યો છે. હવે હં ુ તમને
માણસોની આજુબાજુ મેં ગાળેલી જીન્દ્દગીનું બયાન કરીશ. જ ે લોકોને મારા
જ ેવા પામર જીવ સંગાથે નાતો હતો તેઓની વાતાઘ માંડીશ. હં ુ જ ે કહીશ તે
છાતી કાઢીને કહીશ. આ પારાયણ કંઈ ફીક્કીફસ્સ નહીં હોય. ને લટકામાં તમને
એ વાતની ખબર પડશે કે તમારી જાતના જીવો ખરે ખર કઈ હે ડીના હોય છે.
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મારા આ સાહસને ફરી એકવાર વાજબી ઠેરવવા માટે હં ુ આ યુગના સૌથી
સફળ લેખક બનાઘડઘ શોના અધીકારનું ઓઠુ ં લઉં છુ .ં હં ુ તેઓના જ ેટલી જ વીનમ્રતા
દાખવીને પહે લું પગલું ઉઠાવું છુ .ં મારી મંશા તો એવી છે કે હં ુ એક સાહીત્યકાર
તરીકે નહીં પણ એક સમાજ–વીવેચક લેખે તો સફળ થાઉં જ. આથી, હં ુ આ કથની
કેવી રીતે કહં ુ છુ ં તેના કરતાં હં ુ શું કરું છુ ં તેની સામે તમારું ધ્યાન ધરજો, મારા
મહે રબાનો.
અબર્ડી હં ુ ઓચરી’તી કે એક નાચીજ બીલ્લીબાઈની આપકથામાં માણસોને
રસ કેમ ન પડે? પડવો જ જોઈએ. અને ખોંખારીને કહં ુ તો મારી જાતના કોઈ પણ
ઈસમને પોતાની કરમકથની આલેખવાનો અબાધીત ભોગવટો દેવો જ જોઈએ, વળી
માણસ લોકોએ આવી કથાવાતાઘનું શ્રવણ કરીને એમાંથી કંઈક સારાં વાનાં પણ
શીખવાં જોઈએ. મારી વાત જોડે તમને વાંધો છે ને? મને અંદેશો હતો જ કે
બડાઈખોર ને દંભીલો માનવી આમાંથી પોરાં કાઢશે જ; પણ હે કાળામાથાળા, જ્યારે
તને ભાન થશે કે તું તો આ બ્રહ્ાંડની એક રજ પર રેં ગતો એક બચુકલો કાબઘનદાણો
છે ત્યારે તારી આ એંટની તને જ શરમ આવશે.
તમારા કાકા કોપરનીક્સે હે લીયોસેન્દ્ટરીક ખગોળશાસ્ત્ર(જ ેમાં પ્રતીપાદીત
કરવામાં આવે છે કે પૃથ્વી બ્રહ્ાંડના કેન્દ્રસ્થાને છે અને બધા પદાથો તેની આસપાસ
ર્ુમે છે.)ની માંડણી કરીને માણસની પતરાજીને માથે પેલવેલ્લો ર્ણ ફટકાયો. પછી
આધુનીક અવકાશવીજ્ઞાને આ આખી સુયઘમાળા તો એક હલકટ તરં ગ–તુક્કો છે તેવી
મહોર પાડી આપી. ખવઘનીખવઘ તારાઓથી મઢેલા આ આકાશી ચરખામાં તમારા
સુરજદાદા એ તો એક ટબુકડુ ં તારોડીયું ગણાય. હવે આ કંઈ એવો તખ્તો નથી કે
તેની મહાનતા માટે ઓડકાર ખાઈ શકાય ને જો માણસ દેવબાપાનું માનીતું સજનઘ
હોય અથવા વેદાંતીઓ ભણે છે તેમ ‘અનંતનું શાંત સ્વરુપ’ હોય તો ઈ બચચાડા
જીવને આટલી અમથી ભોં માથે મુકીને સાવ દયા ખાવા જોગ કાં કરી મુક્યો?
અહં કારના પુતળા જ ેવા માણસ અને તેના જીવનના રં ગઢંગ એ આ વીશ્વરચનાનાં
અનુક્રમણીકા

https://govindmaru.com

Page 23

બીલાડીની આત્મકથા

ઉંચેરાં છોગાં નથી. સાચી વાત એ છે કે માણસ અને તેનું જીવન એ આ જગતના
ભવ્ય પટોળામાં પડી ગયેલો એક ખજુરો માત્ર છે. તમારા ટાગોર કે એડગર વોલેસ
તો આ જગતની આવી એક ખાંપણ જ ગણાય. હં ુ કંઈ તેવી નથી.
ઉંચી કોટીના બધા જીવ એકસરખી રીતે જ જન્દ્મે છે. જ્યારે હં ુ બે માસના
ગભઘરુપે મારી માના પેટમાં સુતી હતી ત્યારે મહાન કહે વાતી મનુષ્યજાતીના એ જ
ઉમ્મરના કોઈ પણ જીવ કરતાં જરાય નોખી નહોતી. ગમે તેવા બડેખાંઓના અને
મારા સજનઘ માં પાયાની વાત તો અદ્દલ સરખી – માતાના અંડકોષ સાથે પીતાના
શુક્રાણનું આકસ્મીક મીલન. આમ મારી કાયા અને મનુષ્યની કાયા એકસરખી રીતે
જ સજાઘઈ છે. બોલો, આ વાત પર તો તમારી બડાઈના ફુરચા ઉડી ગયા ને? હવે
વૈજ્ઞાનીક ઢબની સરખામણી કરવા બેઠા જ છીએ તો મારા આ ડીલનાં હાડકે–હાડકાં
અને સાંધેસાંધાને માણસનાં હાડકાંસાંધા જોડે સરખાવો. એમાં કોઈ ખાસ ગુણાત્મક
ફે ર દેખાતો નથી. અરે , શરમજનક રીતે ઢળેલા જ રહે તા મારા માથામાં ગોઠવાયેલા
મગજને આધ્યાત્મીકતાનો ડાયનેમો ગણાતા માણસના મગજની જોડાજોડ મુકો. અને
જો તમે કદને ગણતરીમાં લેવાના ન હો તો તમે એ નહીં કહી શકો કે કયા મગજનો
માલીક ઈન્દ્સાન છે અને કીયું દડબું મારું છે. એટલે એ વાત તો નક્કી જ કે અમે
બીલ્લીબાઈઓ કદાપી પ્રતીભાવંત હોઈએ જ નહીં તે વાત જીવશાસ્ત્રીય રીતે તો
ખોટી જ છે. માટે કરીને મારી સાહીત્યીક મહત્ત્વાકાંક્ષાની ઠેકડી મા ઉડાડજો. જો જો,
હવે પાછી એવી વાહીયાત દલીલ ના ફટકારશો કે, ‘તમારા લોકોમાં અમ માણસને
છાજ ે તેવાં છીનાળાં અને તોર–ર્મંડી વેવાર દેખા દેતાં નથી તેથી કરીને તમે
બીલાડીઓ પ્રતીભાવંત હોઈ જ કેમ શકો?’ અરે , મારે તો એ પણ કહે વું છે કે
સરસ્વતીના મન્દ્દીરમાં જવાનો ઈજારો આજ લગી તમ માનવોએ જ ધરી રાખ્યો છે
તે પણ વાજબી વાત નથી. એ માતાજીનાં દશઘન–પુજા કરવાનો હક્ક મારો પણ છે.
માણસ પોતાના હં ુપદ થકી અક્કલને ઉંધે માથે કરીને કાળાને કેવી રીતે
ધોળામાં ખપાવે છે તેનો સચોટ દાખલો પેશ કરું છુ ,ં સાહે બો. મગજથી માણસ
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એટલી રાંક છે કે જ ે વાત ધ્વનીની પ્રણાલીકા (જ ેને ભાષા કહે છે). મહીં રજુ ન થઈ
હોય તે વાત એના માથામાં કોઈ કાળે ઉતરવાની જ નહીં. આવી અપમાનજનક
ખામીને આ મહાપુરુષો પોતાની મહાન લાયકાત તરીકે ખપાવે છે. વળી આ ‘બોલી
શકવાની શક્તી’ના શંકાસ્પદ સીંહાસન માથે ચડીને કુ ક રે કુ ક કરે છે કે એના થકી
જ અમે સૌ પ્રાણીઓમાં શ્રેષ્ઠ છીએ અને અમે ભગવાનની સ્પેશીયલ ઓલાદ છીએ.
ભાઈ, તમારો ઈશ્વર તો એવો આસામી છે કે જ ે નથી એની ઓલાદને સમજી શકતો
કે નથી એની પ્રજા એને સમજતી. મારે આવી જાતના ઈશ્વરની કાંઈ જરુર નથી.
અમારો ઈશ્વર તો ભવ્ય, ચમકતો બીલાડો જ હોય કે જ ેના પર મારા જ ેવી ફુટડી
બીલાડીઓ ઓવારી જતી હોય. (હાય હાય! મેં મારી જાતી શા માટે કહી દીધી?)
આવી ભાવનાનું કારણ કદાચ એ હોય કે મને ભારતીય આદશઘ નારીના ઉદાત્ત
ગુણોનો ચેપ લાગ્યો હોય. આવી સ્ારીઓ માટે તો તેમની સાથે રહે નાર નર જ
પરમેશ્વર હોય છે... ઓહ! સોરી, હં ુ પાછી આડે રસ્તે વહી ગઈ.

તમારો ઈશ્વર બેપગો જ શા માટે છે, તેની તમને ખબર છે? તો વાત એમ
બની કે આ સૃષ્ટીની સરજત કરનારે ઉંચી જાતના જીવોના શરીરમાં ચાર ટેકા
મુક્યા હતા. જ ેથી હાલવાદોડવામાં સમતુલન રહે ને ઝાઝો ભાર પણ ઉપાડી
શકાય; પણ આમાંથી કેટલાક સ્વાથી ખોપરીના જીવને દેવબાપાએ દીધેલી
શરીરવ્યવસ્થામાં સળીસંચા કરવાની ર્ુરી ચડી એટલે તેઓ ચાર ટેકાને બદલે
બે ટેકા પર ઉભા થઈ ગયા. હા, પણ એના મનમાં સ્વાથઘ એવો કે બે ટકા પર
રહીએ તો જલ્દી ઝાડ પર ચડી જવાય અને બાકીના બેને વીંઝીને સારાં સારાં
ફળ તોડી શકાય. કરતાં તો કરી નાખ્યું પણ પછી પેટમાં પાપ રાખીને, ચારમાંથી
બે પર આવી જઈને ઈશ્વરીય વ્યવસ્થામાં જ ે ભંગ કયો હતો તેની બીક લાગવા
માંડી. અને કોઠાડાહ્ા પુવઘજોએ નાખુશ દેવબાપાને રીઝવવા માટે તેમને પોતાના
જ ેવા જ, એટલે કે બેપગા બનાવી દીધા. જોઈને કમાલ!
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તમારાં આધ્યાત્મીક–ધામીક મહાકાવ્યો અંગે બે ર્સાતાં વેણ કહે વાની મારી
સાહીત્યીક આરત નથી; છતાં હનુમાન–પુજા એ આદીમાનવોમાં પુવઘજ–પુજા તરીકે
જ પ્રચલીત હશે તેવું હં ુ માનું છુ .ં આ તથ્ય પરથી બે તદ્દન વીરોધી એવાં તારણો
મળી શકે. જ ે માનવંતા લોકો એવી આસ્થા રાખે છે કે બધી જ આધુનીક શોધખોળો
આ પનોતા દેશ ભારતમાં જ થઈ છે તેઓ એવો ટંકારવ કરી શકે કે રામાયણનો
કતાઘ ડાવીનવાદનો જનક હતો. જ્યારે વાંકદેખાઓ (મારા જ ેવા) એવું તારવશે કે
સુસંસ્કૃ ત કહે વાતા રામાયણ–કાળમાં પશુ–પુજા જ ેવી રુઢી પાળતા જ ંગલી લોકો
અસ્તીત્વ ધરાવતા હતા.
ભાષા–શક્તી એ માણસ માટે નયો આશીવાઘદ નથી. આ ભાષાનું ભુત ભરાઈ
જવાને કારણે જ સ્તો એ બાકીની સૃષ્ટીથી આડે રવાડે ચડી ગયો અને પોતાના જ ેવા
જીવોના વીશાળ સમુદાયને સમજવાની શક્તી ખોઈ બેઠો. તે પોતે એવું માનવા
લાગ્યો કે પોતે પ્રાણી જ નથી; પણ તેઓનું આધુનીક મનોવીજ્ઞાન એવું સાબીત કરી
ચુક્યું છે કે માણસની સારી–નરસી ચાલચલગતનો આધાર માત્ર પ્રાણી–સહજ
પ્રેરણાઓ જ છે. આ પ્રાણીજગતમાં પોતાનાં પીતરાઈ ભાંડુઓ
ં જ ેવાં કુ તરાં–ર્ોડાં,
ગાય–ભેંસને સમજવામાં પણ માણસ નાપાસ થયો છે. નમુનાદાખલ ર્ોડાની જ વાત
કરો ને. માણસ ર્ોડાને મહોબ્બત કરે છે. તેને ‘ઉમદા સાથી’ કહી તેના વીશે ગીતડાં
ગાય છે; પરન્દ્તુ આવી કવીતાઓ રચતાં પહે લાં કોઈ માઈના લાલે ર્ોડાને પુછી જોયું
છે કે વફાદારી તેને ગમે છે? માણસનો ર્ોડા માટેનો પ્રેમ અસલમાં તો પોતા માટેનો
જ છે. જરી વીચારો, કોઈ માણસ ર્ોડાને જો ખરે ખર ચાહતો હોય તો તેની પીઠ પર
ચડી બેસશે? પોતાના પ્રીય ર્ોડાના ટાંટીયા તોડી નાખે તેવી દોડહરીફાઈઓ યોજ ે?
શું ર્ોડાઓ તેમના પ્રેમાળ માલીકોની ક્રુરતા અને ત્રાસથી ખુશ દેખાય છે? વારુ, જો
તમે જમઘન લોકોને પુછો કે ‘તમે જોસ્સાપુવઘક હીટલરને મત શા માટે આપયા હતા?’
તો જમઘનો, અને તેવી જ રીતે ર્ોડાઓ, જવાબ આપશે : ‘કોણ કહે છે કે અમે
અમારા માલીકોને ચાહતા હતા?’ મારું કહે વાનું એટલું જ છે કે માણસ માત્ર પોતાના
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નીચ, સ્વાથી ઈરાદા ખાતર જ પ્રાણીઓને પાળે છે. ગૌપુજા પણ આવું જ તુત છે.
લ્યો ત્યારે , આવી જોખમી વાત અંગે મેં જીભ કચરી જ છે તો હવે એ વીશે હં ુ બે
શબ્દો માંડીને કહીશ.
ગૌ–પુજાની જુનવાણી રુઢીને આ યુગના હીન્દ્દુ બૌદ્ધીકો તાકીક અને ન્દ્યાયી
ઠેરવવાનો પ્રયાસ કરે છે. આને ભાવનાના પ્રતીક તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.
પણ મારી નજરે તો આ સમસ્યાને જમીન પર પગ ખોડીને જ જોવી જોઈએ. મને
ખાતરી છે કે તમે બધા જ એક રાગે કહે શો કે આ દેશનો વીકાસ કરવા માટે
હીન્દ્દુમુસ્લીમ એકતા જરુરી છે. તો સાંભળી લો, ભારતની બે કોમો કપાળમાં
કરચલી પાડી સામેસામી ઉભી થઈ જાય છે તેનું કારણ આ ગાયમાતા જ છે. હં ુ તો
કડક ર્ુરકીયું કરીને એમ પણ કહીશ કે આજના હીન્દ્દુ સમક્ષ બે પસંદગીઓ છે :
ગૌ–પુજાની રુઢી પકડી રાખવી અથવા તો આ દેશના સપુત બનવું. આમ કહે વાનાં
કારણો છે.
જો હીન્દ્દુઓને કણકણમાં ભગવાનનાં દશઘન થતાં હોય તો પછી અમુક ચોક્કસ
પ્રાણીમાં જ દૈવત કેમ માની લીધું? અક્કલનો કોઈ ઓલીયો આવું ના કરે .
હીન્દ્દુઓની પ્રાણી પ્રત્યેની નજરમાં ‘ઈશ્વર સવઘત્ર છે’ તેવી ભાવનાનો છાંટો પણ મેં
દીઠો નથી. ભાઈઓ, મારું આટલુંક અમથું આયખું જુનવાણી હીન્દ્દુઓની વચચે જ
વીત્યું છે. એટલે અનુભવે હં ુ કહી શકુ ં કે જો મને બીજા કોઈ લાભ ના મળતા હોત
તો મારી જીન્દ્દગી નરકાગાર બની ગઈ હોત. મેં મારા સગા કાને આ લોકોને બોલતા
સાંભળ્ા છે કે ‘બીલાડી તો નઠારો જીવ છે’, ‘બલાડુ ં તો કોઈનેય શું કામ આવવાનું
હતું?’ બોલો, આ સ્વાથી જીવો ઉપયોગીતાવાદ સીવાય બીજી કોઈ રીતે વીચારતા
હોય એવું લાગે છે? અરે , હીન્દ્દુઓએ તો કયાં પ્રાણીને અપવીત્ર ગણવાં તેનું લીસ્ટ
પણ તૈયાર કયુું છે! આવા સ્વાથી લોકોની સંસ્કૃ તી આધ્યાત્મીક કહે વાય? હીન્દ્દુનાં
કીતીમન્દ્દીરોમાં ગાયને સ્થાન શા માટે મળ્ું? એ ધમઘ અને તત્ત્વજ્ઞાનના ઈતીહાસનો
સવાલ છે. એનો જવાબ મારા જ ેવી ગમાર બીલાડીના ભેજામાં તો કેમ ઉતરે ? પણ
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મને એટલી ખબર છે કે મધ્યએશીયામાંથી અહીં આવેલા હીન્દ્દુઓ ગોમાંસ ખાતા
હતા. અહીં આવીને ખેતી ચાલુ કરી એટલે પછી બળદીયાની જરુર પડે જ. પછી
હીન્દ્દુઓને ઝબકારો થયો કે માંસ સાટુ ગાયને વધેરી નાખીશું તો ખેડ કેમની થશે?
એટલે પછી ગાયને ‘દૈવી’ પ્રાણી તરીકે જાહે ર કરીને તેને ‘માતા’નું બીરુદ આપી
દીધું. અણર્ડ માણસોને ધમઘનું ઓઠુ ં આપો તો જ સમજ પડવાની. ખેર, ગાયને
ખાટકીના છરાથી મુક્તી એટલા માટે મળી કે જ ેથી તેઓ જીન્દ્દગીભર વેતર જણ્યે
રાખે, માણસની ગુલામી કરે અને પોતાનાં વહાલસોયાં સંતાનોને માણસની લાલસા
પુરી કરવા માટે ન્દ્યોછાવર કરી દે. ‘દૈવી–માતા’ જ ેવો શરપાવ કંઈ મફત ઓછો મળે
છે? પણ તમારા ગળાના સોગંદ ખાઈને કે’જો કે કોઈ પણ જીવને વધારે શું ગમે –
એક ર્ાએ ધડમાથું છુ ટુ ં થઈ જાય તે કે છેલ્લા શ્વાસ લગી ઢસરડા કરવા તે? જો કે
આમાં સો ટકા વાંક બાપડા માણસનો જ છે એવું નથી. અમારા કમઅક્કલ પ્રાણી–
પીતરાઈઓ પણ એ જ લાગના હતા. પોતે વધારે ઉપયોગી છે તેવું દેખાડવાની
તેઓને શી જરુર હતી? અમે બીલ્લીબાઈઓએ કદી આવો દાખડો કયો જ નથી;
તેથી તો અમે છુ ટમાં ફરીએ છીએ. અને યાદ રાખો, સ્વતંત્રતાથી અન્દ્ય કશું જ પરમ
દૈવી ન હોઈ શકે.
ગાય અને તેનાં સંતાનોને ગુલામીના બદલામાં કતલમાંથી મુક્તી આપવી તેમાં
કોઈ નૈતીક પ્રશ્ન ઉભો થતો જ નથી. જગતની બધી જ સંસ્કૃ તીઓમાં મનુષ્ય અને
પ્રાણીઓની ગુલામી જોવા મળે છે. ગુલામીપ્રથા વગર ગ્રીક સંસ્કૃ તી કેવી રીતે ટકી
શકત? શુરો વગર બ્રાહ્ણો બુદ્ધીમંત કેવી રીતે બન્દ્યા હોત? મને આનો કોઈ વાંધો
નથી. વાંધો તો માત્ર એટલો જ છે કે ગૌ–પુજાની રુઢીને આજના હીન્દ્દુઓ તાકીક
અને ન્દ્યાયી ઠેરવવાનો પ્રયાસ શા માટે કરે છે? આ લોકો એવી દલીલ કરે છે કે મુળ
ધામીક થોથાંઓમાં કોઈ પણ પશુનો વધ કરવાની મનાઈ છે. તો ભઈલા મારા,
વેદોમાં પણ ગૌ–પુજાનો ક્યાંય અણસારો નથી તે કાં ભુલી જાઓ છો? તમારા વેદના
ઋષીઓ જ માંસભક્ષી હતા. સાચચું કહં ુ છુ ,ં આ જાતીના લોકોએ મારી જોડે જ ે
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અમાનવીય વ્યવહાર કયો છે તેના પરથી એટલી ખાતરી તો આપી જ શકુ ં કે આમ
હીન્દ્દુવગઘ તેના બરોબરીયા સાંસ્કૃ તીક વગઘના બીજા કોઈ બેપગાં પ્રાણી કરતાં જરાય
વધારે માનવતાવાદી નથી.
હીન્દ્દુઓ મને ધીક્કારે છે કારણ કે અમે માંસાહારી છીએ. જ્યારે હં ુ મારા
શીકાર પર ઝાપટ મારું છુ ં ત્યારે મારો હીન્દ્દુ પાડોશી મારા સામે એવી રીતે જુએ છે
કે જાણે હં ુ એના ભગવાને બનાવેલી આ નીમઘળ દુનીયાને અપવીત્ર કરવા ન નીકળી
હોઉં!
શાકાહારીમતની વીરુદ્ધમાં હં ુ તીવ્ર સંવેગો ધરાવું છુ .ં કારણ કે આ વીચાર ગૌ–
વધને ગેરવાજબી ઠેરવવાના કુ તકઘમાંથી જન્દ્મ્યો છે. મારી લાકડા જ ેવી દલીલ તો એ
છે કે જો કોઈ ધમઘ અમુક જાતનું માંસભક્ષણ વાજબી ગણે તો બીજી કોઈ પણ
જાતના માંસભક્ષણનો નીષેધ કરી જ કેમ શકે? ગાયનું માંસ બકરીના માંસથી જુદું
કેવી રીતે પડે છે, બોલો? ‘સમ્પુણઘ શાકાહાર’ પણ એક તુત જ છે. ખોરાકને સત્ત્વ,
રજસ અને તમસના ગુણ સાથે જોડવાની વાત તદ્દન હમ્બગ છે. શરીરને અમુક રવ્યો
અમુક પ્રમાણમાં મળવા જોઈએ. પછી તે શાક–વનસ્પતીમાંથી મળે કે માંસમાંથી મળે,
શો ફરક પડે? વૈજ્ઞાનીક રીતે જોઈએ તો મનુષ્યનું શાકાહારી કે માંસાહારી શરીર
સરખા પ્રમાણમાં જ રાસાયણીક રવ્યો મેળવે છે. ભાવવું અને પાચન થવું એ તો
ટેવનો સવાલ છે. હકીકત તો એવી છે કે ધામીક પુવઘગ્રહોને કારણે શાકાહારી બનેલા
ભારતવાસીઓ બળ અને બુદ્ધીમાં નબળા છે. આનું કારણ તે કે બળ–બુદ્ધી તેજ
કરવા માટે માણસે મોટા પ્રમાણમાં કાબોહાઈડરટે અને પ્રોટીન આરોગવાં પડે. આ માટે
જ ેટલા ચણા, મકાઈ, ભાત ખાવા પડે તેને પચાવવા વળી ઓર તાકાત જોઈએ, જ ે
મેળવવા ઓર સારી જાતનાં કઠોળ, ફળ, શાક ખાવાં પડે. ભુખડી–બારશ
ભારતદેશનાં સંતાનોને સાદો રોટલો મળે તો પણ ગનીમત. આવાં શાક, ફળ, કઠોળ
તો સપનામાંય મળે તેમ નથી. હે ભારતવાસીઓ, આ નાચીજ બીલાડીના મ્યાંઉને
સાંભળો : વધારે માંસ ખાઓ; કારણ કે તે જ તમારા આત્માને મોક્ષ લગી
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પહોંચવાનું ઈધણ આપશે. મારા દેશબાંધવો, મારા જીવનમાંથી કમસે કમ એટલું તો
શીખો કે માંસાહારી પ્રાણીને ક્યારે ય ગુલામ બનાવી શકાતાં નથી. આથી, ર્ાસભક્ષી
પ્રાણીઓ દ્વારા ગાઈવગાડીને કહે વામાં આવતી સ્વૈચછીક ગુલામીની વાત અમને
અત્યંત ધૃણાસ્પદ લાગે છે, માંસાહારી પ્રાણીઓનો રોહી, વીકૃ તઆત્મા કુ તરો, એક
અપવાદ છે; પણ તેની વફાદારી વીશે હં ુ પછીથી થોડી વાત કરીશ.
હં , તો આપણે માણસની ભાષા–શક્તીની વાત માંડી હતી. ભાષા નામના
ખીલાને જોરે માનવ–વાછરડુ ં ભલે કુ દાકુ દ કરે , એને ખબર નથી કે ભાષા જ દંભ
અને પુવઘગ્રહની જનેતા છે તથા તેનાથી બૌદ્ધીક વીકાસ રું ધાય છે. ભાષાનો જનમ તો
લાગણીના વહે વારને બળુકો બનાવવા કાજ ે થયેલો; પણ પછી બચોડો માણસ
શબ્દના જાલીમ ફં દામાં એવો સલવાઈ ગયો કે એના દીલોદીમાગને લકવો થઈ ગયો.
શબ્દો લાગણી અને વીચારના રીંગ–માસ્ટર બની બેઠા. ધમઘગ્રંથોએ એવી શબ્દજાળ

ગુંથી બતાવી કે સાચકલી સંવેદના અને વીચારસ્વાતંત્ર્યની પાંખો નક્કામી થઈ
ગઈ. ખરા ઈશ્વરને બદલે ઈશ્વરના નામનો મહીમા થવા માંડ્યો, મોટાભાગના
હીંદુઓ ‘રામ રામ’, ‘શીવ શીવ’, ‘હરી હરી’ બોલવાના કૌવતને જ
આધ્યાત્મીકતા માની સલામ ઠોકવા માંડ્યા. મારા આ નરવા–સરવા સગા કાને
મેં ધોળાવાળના ધણીઓને ‘ધમઘ એ જ જીવનનું સારતત્ત્વ છે’ તેવું સુત્ર ઓચરતાં
સાંભળ્ા છે; પણ હજારમાંથી સમ ખાવા જોગ માંડ એક ઓલીયો જડવાનો કે
જ ે ‘ધમઘ એટલે શું?’નો ચોક્કસ ખ્યાલ ધરાવતો હોય. ‘ધમઘ’ જ ેવા એક જ
અથઘહીન શબ્દના જુલમ હે ઠળ દુનીયાના કરોડો બોલીબહાદુરોએ પોતાનાં માથાં
રગદોળી નાખ્યાં છે. આ શબ્દશુરાઓને તમે એવું પુછો કે ‘આ રુઢી કે માન્દ્યતા
શા માટે ધરાવો છો?’ તો તરત બોદા રુપીયા જ ેવો જવાબ આપશે : ‘ધમઘનો
આદેશ છે માટે,’ પછી જો તમે એવી ચોખવટ માગવાના હોકે ‘ભલા’દમી, આ
ધમઘ એટલે શું?’ તો એનો ઉત્તર સાંભળવા રાહ ન જોશો. કોઈનેય નહીં આવડે.
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‘ધમઘ એટલે એવો વ્યવહાર કે જ ેના થકી પરમ સત્ય–પરમાત્માનાં દશઘન થાય.’
આ વ્યાખ્યા સીફઘ હીન્દ્દલ
ુ ોકની નથી; પણ બધા જ ધમોના ઝંડાધારી, લોકલાડીલા
ગાંધીજીએ આપેલી છે. આમાંથી એક નવો, અથઘહીન શબ્દ મળી આવે છે :
પરમાત્મા, પરમાત્મા કેવા હોય તેની કોઈનેય ખબર નથી. પરમાત્મા તો માણસની
કપોળ કલ્પનાની સરજત છે. અમુક પ્રકારના જપ–તપ–વ્રતથી આવા કાલ્પનીક
તત્ત્વની ઝાંખી થશે એમ કેવી રીતે કહી શકાય? પણ ધામીક ગળથુથીવાળાં
માનવપ્રાણીઓ ‘ધમઘગ્રંથોના આદેશનું પાલન કરો, બધું જ સમુંસુતરું થઈ રહે શે’
એવા શબ્દોની જોહુકમીને માથા પર ચડાવે છે.
સજ્જનો, એક જાણવા જ ેવી મજાની વાત કહં ુ. ગુઢ પ્રતીક અને આદી ધ્વની
‘ઓ્’ને બધી ભાષાની ગંગોત્રી માનવામાં આવે છે એ તો તમે જાણો જ છો; પણ
ભાષાશાસ્ત્રીય દૃષ્ટીએ ‘ઓ્’ને ભાગ્યે જ ઉચચરીત ભાષાનો ર્ટક ગણી શકાય.
આવો ધ્વની માત્ર ‘ભાષા બોલનાર’ માણસનો જ ઈજારો છે તેવું નથી. મારો બા’દુર
ભાણીયો (વાર્) જો આવો દીવ્ય ધ્વની જરી ઉમંગથી ઓચરે તો તમારા કેટલાય
ભાષા–ભડવીરોની જીભ તાળવે ચોંટી જાય. આધુનીક તકઘવાદીઓ (તકઘનીષ્ઠો નહીં)
મારી આ અધામીક દલીલને તરત ભડાકે દેશે. તેઓ વદશે કે ‘ઓ્’ એ જોડીયો
ધ્વની છે. અ+ઉ+્. ચાલો, આ સાચું છે; પણ આ તકઘથી એટલું જ સાબીત થાય છે
કે તમારી મહાન ભાષાની ઉત્પત્તી આદીમાનવો વડે ઉચચારાયેલા બે સ્વરો અને એક
વ્યંજનમાંથી થઈ છે. કેટલું પછાતપણં! જરી વીચારો તો ખરા કે આ ભાષાના
પાયામાં એક આખો શબ્દ પણ નથી; છે માત્ર એક આંશીક રીતે ઉચચાર પામતો
ધ્વની–કટકો. અને આવા એક અથઘહીન ધ્વનીએ એક જાતીના સમ્પુણઘ આધ્યાત્મીક
જીવન પર વચઘસ્વ જમાવ્યું છે. કેવી કરુણતા! જો ભરપેટ ભોજન પછી પરમતૃપ્તીના
ઓડકાર સાથે ‘ઓ્... ઓ્’નું રટણ કરવાથી આધ્યાત્મીક અનુભુતી થઈ જતી
હોય તો પછી મને ‘મ્યાંઉ... મ્યાંઉ’ કરવાથી એવો જ લાભ શા માટે ન મળે? હં ુ ગમે
તેટલી દલીલો કરું તો પણ માણસ તેને સ્વીકારવાનો નથી; કેમ કે ‘વીચારો નહીં,
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માની લો’ એવું સુત્ર ભાષા દ્વારા જ અનાદીકાળથી પ્રચારમાં મુકવામાં આવ્યું છે.
માનવજાત હજુ આ સુત્રની ગુલામી કરે છે. ભારતને ‘વાક્ય–બ્રહ્ની’ ગુલામીમાંથી
છુ ટવા માટે હજુ ભવની વાર છે.
‘સત્ય’ નામના શબ્દનો ત્રાસ કંઈ ઓછો નથી. જ્યારે મારું પેટ ખેંચાવા લાગે
ત્યારે ભુખ એ એક નીભેળ સત્ય હોય છે. એવે સમે જો ક્યાંય દુધનો કટોરો નજરે
ચડી જાય તો હં ુ તે મીલકતના માલીકને પુછ્યા વગર જ કટોરો ચકચકતો કરી નાખું
છુ .ં માલીકને વીનંતી કરવાનો કોઈ અથઘ જ નહીં મળે. કારણ કે બીજુ ં સત્ય એ છે કે
પોતાને ઉપયોગી ન હોય તેવા, ભુખથી ટળવળતા, કોઈ પ્રાણીના પેટને ઠારવા માટે
માણસ કદાપી પોતાના એક ટંકના ભોજનનું પણ બલીદાન નહીં આપે. છતાં પણ આ
લોકો મારા પર નૈતીક અધ:પતન અને ચોરીનું આળ ચડાવે છે; પરન્દ્તુ તમે ક્યારે ય
એ વીચારવાની તસ્દી લીધી છે કે આ ‘અધમ કૃ ત્ય’ બે સત્યોના સરવાળા થકી પેદા
થતી કટોકટીનું ફરજદં છે? સત્યના આવા આટાપાટામાંથી મારગ કાઢવા માણસોએ
કેટલાંક નૈતીક મુલ્યો ખોળી કાઢ્યાં છે. તેઓ મને ‘દૈહીક તૃષ્ણા પર નીયંત્રણ’નો
ઉપદેશ આપશે કે જ ેથી હં ુ ભુખી હોઉં ત્યારે પણ ચોરી કરવાની લાલચ રોકી શકુ ં.

પણ મને ચોખ્ખું દેખાય છે કે આની પાછળ માણસનો ઈરાદો મને પાપમાંથી
ઉગારી લેવાનો નહીં પણ પોતાની માલીકીના દુધને સલામત રાખવાનો છે. મારા
મહે રબાનો, જો ભુખ લાગે ત્યારે ખાઈ લેવું એ પાપકમઘ ગણાતું હોય તો ભગવાને
અમને પેટ આપયું જ ન હોત. ભુખ તો ઈશ્વરદત્ત છે, તેને તૃપ્ત કરવી એટલે
ઈશ્વરના કાનુનનું પાલન કરવું. જ ે લોકો મને ચોરીછુ પીથી દુધ પીતાં રોકે છે તે
નગુણાઓ તો નાસ્તીક છે નાસ્તીક! સજનઘ હારે જ ે લીલા રચી છે તે એમને ખોટી
લાગે છે. જગતના તાતે રચેલા કુ દરતી નીયમોને નેવે મુકી દઈને આ અહં કારી
જીવડાંઓ નવી દુનીયા બનાવવા માગે છે. પોતાની માલીકીના બે પૈસાના દુધને
બચાવવા આ માનવજમાત ઈશ્વર સુધ્ધાંને વેચી ખાય તેમ છે!
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‘બલીદાન’ના સરગુણનું પણ આવું જ છે. માણસો મને આ ગુણ શીખવે છે
પણ જ્યારે તેઓ વાછરડા પાસેથી તેની માતાનું દુધ છીનવી લે છે ત્યારે આ ગુણની
વાત તેઓને યાદ આવતી નથી. ખરે ખર તો ‘બીલદાન'ની ભાવના મારે નહીં; પરન્દ્તુ
માણસોએ જ વીકસાવવા જ ેવી છે. પ્રાણીઓ અને માણસોમાં મુખ્ય તફાવત એ છે કે
અમે લોકો અમારા સાચકલા સંવેગો અને સ્વયંભુ લાગણી દ્વારા જ અમારા વીવેકને
વશ વતીએ છીએ. જ્યારે માણસ ‘સત્ય’, ‘બલીદાન’ જ ેવા શબ્દોને તાબે થઈને
અકુ દરતી, અને તેથી અસત્યનું, આચરણ કરે છે. આ વાત હં ુ તમને મારું જ
ઉદાહરણ આપીને સમજાવું. મારા પરભવના પાપે કે મારાં મા–બાપના નયાઘ
તરં ગતુક્કાને કારણે હં ુ જ ે જગ્યાએ જન્દ્મી છુ ં ત્યાં દુધના કટોરાનાં દશઘન દુલઘભ જ
હોય છે; પણ ભોગેજોગે મને જ ેવો કટરો દેખાય કે મારો પહે લો સંવેગ તેના પર
તતખેવ ઝપટ મારવાનો હોય છે. આ પેટછુ ટી વાત હં ુ તમને એટલા માટે કહી શકુ ં છુ ં
કે મને મારા કુ દરતી આવેગ–સંવેગની શરમ નથી. આ તો દેહધારી અસ્તીત્વનો
નીયમ છે, મનુષ્યની ભાષા ઉછીની લઈને કહં ુ તો ‘દૈવી વ્યવસ્થાનો ભાગ’ છે. મારા
વા’લા વીશ્વકમાઘને આવી લાગણી નઠારી લાગી હોત તો તેણે મારામાં મુકી જ ના
હોત ને! ટુકં માં, હં ુ જ્યારે ‘ચોરી કરવાની’ વૃત્તીને તાબે થાઉં છુ ં ત્યારે ઉપરવાળા
માલીકની ઈચછાનું પાલન જ કરું છુ .ં મને પાકી ખબર છે કે મારા જ ેવી સ્થીતીમાં
માણસને પણ આવી જ અનુભુતી થતી હશે; પરન્દ્તુ નૈતીક કાયરતાને કારણે તે
પોતાના આવેગને દાબી દે છે. તેને બીક તો એ જ વાતની હોય છે કે કોઈક તેને ચોર
કહે શે અથવા ચોરી બદલ સજા ભોગવવી પડશે. કાયર માનવોની જ ેમ હં ુ મારા
આવેગોને રું ધતી નથી. દુધને ઈશ્વરની ભેટ તરીકે સ્વીકારી તેનું પાન કરી લઉં છુ .ં
તેનો મને કોઈ નૈતીક ડંખ નથી હોતો; હા, માર પડવાની બીક જરુર હોય છે; પરન્દ્તુ
બહાદુરી તો બતાવવી જ પડે ને! સભ્ય માનવસમાજ નામે ઓળખાતી ર્ાતકી સંસ્થા
તેઓનાં કાટલા પ્રમાણે મને ચોરી બદલ સજા ફટકારી દેશે પણ હં ુ ભુખના દુ:ખથી
રામચરણ પામું તો તેનો ખટકો આ લોકોને લગીરે ય નહીં રહે !
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મને ચીંતન કરતાં એ સમજાયું છે કે મનુષ્યના બનાવેલા કાયદા હમ્મેશાં
ઈશ્વરના કાયદાનો ભંગ કરનારા હોય છે. જો ભુખ સંતોષવી એ ચોરી ગણાય તો
વીજય પણ લુંટ જ કહે વાય. આજના ભારતીય લોકો વીદેશી ચડાઈ અને વીજયને
ગાળો ભાંડ ે છે કારણ કે તેઓ આના શીકાર બન્દ્યા છે; પણ જ ેના અક્કલના
ઈસ્કોતરામાં થોડીર્ણીય મુડી હશે તે એવું કદાપી ન માની શકે કે હીન્દ્દુ
માનવવાદના પાયામાં અહીંસા રહે લી છે. જ ે ભારતીયો આજ ે વીજયને ધુત્કારે છે
તેઓ પોતાના વડવાઓની મહાનતા પુરવાર કરવા તેઓએ મેળવેલા વીજયોની ગાથા
ગાય છે. રામ, કૃ ષ્ણ, ભીમ, અજુનઘ જ ેવાની પુજા અને મહીમા તેઓએ મેળવેલા
અનેક વીજયો અને તેઓએ કરે લી જથ્થાબંધ હીંસાને કારણે જ થાય છે. ચોરી એ
વીજયનું લર્ુ સ્વરુપ છે. તેથી એને પણ ગૌરવપ્રદ ગણવી જોઈએ. વળી, માણસ કંઈ
દુધનો કટોરો હાથમાં ઝાલીને જમ્યો ન હતો. દુધની ખરી માલીક તો ગાય જ છે.
માણસ વાછરું ના હક્કને ડુબાડીને દુધને અંકે કરે છે. આમ તે ડબલ હીંસા કરે છે –
ગાયના માતૃભાવનો અને વાછરું ની દૈહીક જરુરીયાતનો ભોગ લે છે. માણસે કટોરો
ભરીને એ દુધ મુકી રાખેલું તેનો મતલબ જ એ કે એટલા દુધની તેને જરુર નહોતી.
દુધ પર તુટી પડવાનું મારું કામ ન્દ્યાયી છે પણ દુધનું રક્ષણ કરવાનું માણસનું
અપકૃ ત્ય સવઘથા અન્દ્યાયી છે. મને દયા તો એ વાતની આવે છે કે પોતાની જાતને
બુદ્ધીમાન ગણાવતો માણસે આ દીવા જ ેવી વાત સમજી કેમ નહીં શકતો હોય?

અફસોસ, માનવમન ખોખલા શબ્દોથી જાતે ગુંથેલી જટાજાળમાં ભેરવાઈ ગયું છે.
પરમકૃ પાળુ પરમાત્મા (એ લોકોના) એમને સરબુદ્ધી આપે.
આ મુદ્દો એટલો બધો રસપ્રદ અને સમજવા જ ેવો હતો કે તેના પર આટલી
લાંબીચોડી વાત મેં કરી હોવા છતાંય હં ુ માફી માગવાની નથી.
હવે થોડી પ્રેમમીમાંસા થઈ જાય. ઉચચ પ્રકારના જીવોમાં જાતીય આકષઘણ એ
કુ દરતી લક્ષણ છે. માણસે પોતાની ભાષાનો (ગેર)ઉપયોગ કરીને એક રુપકડો શબ્દ
ખોળી કાઢ્યો – પ્રેમ. પછી તો ગમે તેવી કાલ્પનીક લાગણી માટેય આ શબ્દ ફેં કાવા
અનુક્રમણીકા

https://govindmaru.com

Page 34

બીલાડીની આત્મકથા

લાગ્યો. આ મુખાઘઈ એટલી હદે વકરી પડી કે પ્રેમને આધ્યાત્મીક સંવેદના સાથે લાગુ
પાડી દેવામાં આવ્યો. અને ત્યાં સુધી કે જાતીયતા સાથેનો તેનો મુળ અથઘ કરવો
એટલે આ શબ્દને નાપાક કરવો. આવું જુઠાણં અને દંભ આ કુ દરતી લાગણીને માથે
સવાર થઈ ગયાં. ખલ્લાસ! કુ દરતી જાતીય આવેગ માટે માણસ શરમ અનુભવવા
માંડ્યો. જીવનનો સહજ આનન્દ્દ શબ્દની હલકટ રમતને કારણે છુ ં થઈ ગયો.
શબ્દના આ શયતાનોએ દંભને વાજબી ઠેરવવા એક ઓર કીમીયો કયો. ‘બ્રહ્ચયઘ’
નામના શબ્દની શોધ કરી નાખી! જો કોઈ વ્યક્તી બ્રહ્ચયઘ પાળી ન શકે તો તેને
આધ્યાત્મીક દલ્લો મળતો જ નથી એવી જાહે રાત કરવામાં આવી. બીચચારો માણસ!
દેખીતી રીતે જ એ કુ દરત સામેની લડાઈ હારી જવાનો; પછી દંભ અને જુઠાણાંનો
આશરો લઈને ખોટુ ં જીવન જીવ્યે રાખવાનો. આ પામર જીવ શબ્દોની સરમુખત્યારી
સામે નીચી મુંડી કરી દે છે. ભલા માણસ, જો તમે દેહરચના વીશે તલભારે ય જાણતા
હો તો તમને ખબર હશે કે અમુક હદ સુધીનો જાતીય વ્યવહાર કોઈ રીતે
નુકસાનકારક નથી; ઉલટાનો જરુરી છે. જાતીય ક્રીયામાં શરીરમાંથી બહાર ફેં કાતું
રવ્ય કોઈ અસાધારણ વીકાસમાં કામ આવતું નથી. જો તેને બહાર કાઢવામાં ન આવે
તો શારીરીક નુકસાન થઈ શકે. જો કામના આવેગને દબાવી દેવામાં આવે તો
મનોવીકૃ તીઓ પેદા થાય. જોયું, ‘પ્રેમ’ અને ‘બ્રહ્ચયઘ’ના ફાંસલામાં કેવો ઝલાઈ ગયો
છે આ ભાષાજીવ!
આવા દંભને કારણે ભારતીય સાહીત્યને પણ ગ્રહણ લાગ્યું છે. સાચું સાહીત્ય
લાગણીઓ તથા સંવગ
ે ોનો સાચકલો અહે વાલ આપે છે. જો સાહીત્યને આ ગૌરવ
અપાવવું હોય તો સૌ પહે લું કામ તો તેને માણસોના સુવાંગ ઈજારામાંથી છોડાવવાનું
છે. હવે એ સમય આવી ગયો છે કે મારો દાખલો લઈને મારી જ ેમ પ્રાણીઓ આ
પવીત્ર ક્ષેત્રમાં ઝંપલાવે, અથવા તો સ્ત્રી–પુરુષો પોતાના આવેગોની સચચાઈનો સ્વીકાર
કરે , શરમ ન અનુભવે. પશ્ચીમના દેશોમાં આવાં સ્ત્રી–પુરુષો છે, એવા લેખકો પણ છે.
ભારતના ‘માનવીય’ સાહીત્યને વાસ્તવીકતા સાથે નહાવા–નીચોવવાનોય નાતો રહ્ો
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નથી. અહીંના નાયક–નાયીકા અસત્યનાં પ્રતીકો છે. તેમના જ ેવું કશું જ જગતમાં
અસ્તીત્વ ધરાવતું હોતું નથી. આપણી કથાઓમાં પ્રેમ એવી લાગણી તરીકે વણઘવાય
છે કે જ ેને સાચકલા જગત સાથે કોઈ સમ્બન્દ્ધ ન હોય.
અરે , વીદ્યાપતી, જયદેવ, ચંડીદાસ અને રવીન્દ્રનાથનાં રતી–આનન્દ્દને
નીરુપતાં ગીતોને, આ સાહીત્ય–બબુચકો દ્વારા, કોઈ અપૌરુષેય દેવ સાથેના ઉન્દ્માદી
સંભાષણ તરીકે ર્ટાવવામાં આવ્યાં છે. ગોપ–ગોપીકાનાં પ્રણયગીતોને પણ જીવાત્મા
અને પરમાત્મા વચચેના દીવ્ય આકષઘણ તરીકે ખપાવવામાં આવે છે. ભારતમાં આજ ે
પણ દરે ક જણ ઈશ્વર બનવાની ખ્વાહીશ રાખે છે. આ લોકો લાગણીશીલ સ્ત્રીજાતીને
‘દેવી’નું બીરુદ આપીને તેને છેતરવા મથે છે; પણ બધી સ્ત્રીઓને ખબર છે કે
પુરુષજાત તેઓ પ્રત્યે કેવું વલણ રાખે છે. મનુષ્ય કદાપી દેવ બની શકવાનો નથી;
છતાંય સાહીત્ય આવી હીન ભાવનાને તાકીક બનાવવાનો વાંઝીયો પુરુષાથઘ કરે છે.
ભારતીય સાહીત્યમાં આજની તારીખેય વાસ્તવીકતાને અછુ ત ગણવામાં આવે છે.
ે ીજન્દ્સ વીશે જરી વાત કરી દઉં તો કેવું? નીચી
હવે માણસની ઈન્દ્ટલ
પાયરીના ચોપગા જીવો કરતાં માણસ ઉંચી જાતની બુદ્ધી ધરાવે છે એવું
મીથ્યાભીમાન એણે સૈકાઓથી રાખ્યું છે; પણ આધુનીક મનોવીજ્ઞાને માણસની
‘ગુણાત્મક બુદ્ધીશક્તી’નું સુરસુરીયું કરી નાખ્યું છે. મનુષ્યો અમારા માટે ‘નીચી
પાયરીનાં’ એવો શબ્દપ્રયોગ કરે છે તેની સામે હં ુ મારો કાયદેસરનો વીરોધ નોંધાવું
છુ .ં કઠોર વાસ્તવીકતા તો એ છે કે આ માણસ જ ે હલકટ, નીતીભ્રષ્ટ અને નીચ
પ્રાણી છે, તેને પોતાની કહે વાતી બુદ્ધીશક્તી પર બાર ખાંડીનો એંકાર છે; પણ એ
જનાવર જાણતો નથી કે તેના મન પર પાશવી વૃત્તીઓનું જ રાજ ચાલે છે. એને
વતઘન કરાવનાર અજાગૃત મન પશુતાથી ખદબદે છે. અરે , વતઘનવાદી મનોવૈજ્ઞાનીકો
તો એમ કહે છે કે માણસને મનબન જ ેવું કશું છે જ નહીં. માણસ એક જ ૈવીક
કરામતખાનું છે. જ ેવો અવાજ તેવો પડર્ો પાડે. અમે ચોપગાં તો અમારી કુ દરતી
વૃત્તીઓને સહારે જરાય શેહશરમ વગર વતઘન કરીએ છીએ. જ્યારે આ માનવબચચો
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પશુવતું હોવા છતાં દંભી ચોખલીયાવેડાની ધુંસરી હે ઠ ે જીવતર ખેંચી નાખે છે. એ
દુષ્ટ આટલેથી ખમૈયા કરતો હોત તો સારું . એણે ‘આધ્યાત્મીકતા’નો જ ે પ્રપંચ ર્ડી
કાઢ્યો છે તે તો અસહ્ જ છે. ભાઈને વતઘન કરવું છે પાશવી સહજવૃત્તીઓથી, અને
તેને ગણાવવું છે બૌદ્ધીક અને નૈતીક! હદ થઈ ગઈ આ તો! આને હં ુ આધ્યાત્મીક
વીકૃ તી જ ગણં. વળી, જો તેઓ ઈશ્વરમાં આસ્થા રાખતા હોય તો ઈશ્વરદત્ત
વૃત્તીઓને ઢાંકપીછોડો કરીને, વૃત્તીઓમાં ર્ાલમેલ કરીને, પોતાની શ્રદ્ધા પાસે
જારકમઘ શા માટે કરાવવું જોઈએ? મારા બેપગા દોસ્તો, તમે ખરે ખર જ ેવા છો તેના
કરતાં જુદા કે બહે તર દેખાવાનો દંભ ૨હે વા દો. ભ્રામક એવા આધ્યાત્મીક તત્ત્વની
ખોજ કરવી એટલે દંભ અને જ જુઠાણાઓથી ભરે લું જીવન જીવવું. બ્રહ્ચયઘની
અકુ દરતી માન્દ્યતા ધરાવતા પંથો મનુષ્યની જાતીય આનન્દ્દ માટેની ઈચછાને દબાવી
દે છે; પણ કુ દરત આનો બદલો લઈ લે છે. માણસ જાતીય આવેગને સાહજીક રીતે
દબાવી શકતો નથી તેથી તે લીંગને ઈશ્વરના પ્રતીક તરીકે પુજવાની રુઢી ઉપજાવી
કાઢે છે. આજ ે ભારતમાં ‘લીંગપુજા’ને મહત્ત્વ આપતા ર્ણા ધામીક વાડાઓ છે. આ
કોઈ આધ્યાત્મીક વતઘન નથી પણ ફ્રોઈડની ‘લીબડો’ થીયરી પ્રમાણેનું વતઘન છે.
મનુષ્યો ભલે પોતાની બુદ્ધીશક્તી અંગે બડાઈઓ મારે પણ તેઓ જાણતા નથી
કે હં ુ કેટલી બુદ્ધીશાળી છુ ં અને મારી લાગણીઓ કેટલી તીવ્ર છે, મારી ખોપરી નાની
છે એટલે મારા મગજનું કદ નાનું છે એટલું જ. બાકી મારા ક૨તાં મનુષ્યનું મગજ
ગુણાત્મક રીતે બહે તર છે એ વાતમાં કશો માલ નથી. ફ૨ક માત્ર સંખ્યાત્મક છે. કદ,
બંધારણ અને કાયઘપ્રણાલીની દૃષ્ટીએ અમારાં મગજ સરખાં જ છે. જો મારું માથું
મોટુ ં હોત તો મારું મગજ પણ મોટુ ં હોત. છતાંય હં ુ કેટલીય રીતે બાપડા માણસ
કરતાં ચડીયાતી છુ .ં તે જોઈ શકતો નથી તેવી કેટલીય વસ્તુઓ હં ુ જોઈ શકુ ં છુ .ં
આજુબાજુના વીશ્વ અંગે હં ુ વધારે સંવેદનશીલ છુ .ં બુદ્ધી કઈ એવી અજાયબ ચીજ
નથી કે જ ે માત્ર માણસમાં જ હોય. બુદ્ધી એટલે પયાઘવરણમાંથી મગજ દ્વારા
સ્વીકારાયેલી અને સંગ્રહાયેલી તરે હતરે હની છાપનો જથ્થો. આવી છાપ જ્ઞાનેન્દ્રીયો
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દ્વારા ભેગી કરવામાં આવે છે. તમને તો ખબર છે કે મારી ચક્ષુ, કણઘ, ઘ્રાણ વગેરે
ઈન્દ્રીયો માણસ કરતાં ક્યાંય ચડી જાય તેવી છે. અને આટલા બયાન પછી તમને એ
પ્રતીતી પણ થઈ ગઈ હશે કે મારો જ્ઞાનભંડાર મનુષ્યો કરતા કોઈ રીતે ઉતરતો
નથી. અમે પ્રાણીલોક માણસને સમજાય તેવી ભાષા બોલી શકતાં નથી એટલામાત્રથી
જ માણસે જ્ઞાન પર પોતાનો સુવાંગ હકદાવો જાહે ર કરી દીધો છે. વાસ્તવમાં,
વીચારવું એ માત્ર શારીરીક ક્રીયા છે. મનુષ્યો અને પ્રાણીઓ સમાન રીતે જ ઉદ્દીપક
અને પ્રતીચારની પ્રણાલીથી વતઘન કરે છે. પછી જ ૈવ–રાસાયણીક પ્રક્રીયા દ્વારા આ
વતઘન લાગણીઓ અને વીચારોમાં રુપાંતર પામે છે. માનસીક વ્યવહારની સાચી
જાણકારી મેળવવી હોય તો શારીરીક વતઘનનો જ અભ્યાસ કરવો પડે. માણસ અને
પ્રાણીમાં શારીરીક વતઘનનો કોઈ તફાવત હોય તો તે છે માત્ર ભાષાનો; પણ ભાષા શું
છે? બોલવું એટલે મોટેથી વીચારવું. માણસો એવું માને છે કે બકબકીયા જીવો મોટા
ભાગે ખાલી ખોપરીના હોય છે. મૌન તો સોના જ ેટલું મુલ્યવાન છે જ્યારે માણસ
એકદમ કઢંગી રીતે ટાંટીયા વાળીને, આંખો મીંચી કે નજર દુંટી તરફ ઢાળીને બેસે
છે ત્યારે તે ‘ધ્યાન’ ધરે છે તેમ કહે વાય છે; પણ અન્દ્યાય તો જુઓ, હં ુ જ્યારે આવી
સ્થીતીમાં બેઠી હોઉં ત્યારે હં ુ સુતી છુ ,ં ધ્યાનાવસ્થામાં નથી એવું શા માટે માનવામાં
આવે છે? જો માણસ હોવાના અહં કારને બે ર્ડી બાજુ પર મુકીને જુઓ તો મારા
ચહે રા પર ઉધ્વઘદશાના એવા ભાવ દેખાશે કે જ ેવા ગાંજાના આધ્યાત્મીક ધુમાડાથી
ધુળ થઈ ગયેલા મગજવાળા સાધુબાવાના મોઢા પર હોય. ચબરાકીપુવઘક ચોરીને કે
સામેથી અપાયેલા દુધ કે રસબસતા માંસનું ભક્ષણ કયાઘ પછી મને આંતરીક
પ્રકાશથી સભર હોવાની મધુર અનુભુતી થાય છે – તમારા સમ!
ખરે ખર તો અમે બીલાડીઓ સ્વભાવથી જ ફીલસુફ હોઈએ છીએ. અમારી
આધ્યાત્મીક મહાનતાને કમ સે કમ હીન્દ્દુઓએ તો પ્રણામ કરવા જોઈએ, કેમ કે
તેઓ ઉજાઘ બચાવવા વરસને વચલે દહાડે મૌન પાળી લે છે, જ્યારે અમે મોટા ભાગે
મૌનાવસ્થામાં લીન હોઈએ છીએ. બીજુ,ં હીન્દ્દુઓ માને છે કે આધ્યાત્મીક પ્રવૃત્તી
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માટે આરામ અને સુખચેન પાયાની જરૂર છે. તો અમે ખાધા પછી સમ્પુણઘ આરામ
જ ફરમાવીએ છીએ. ત્રીજુ ં, અમે માનવજીવનને ખુબ જ નજીકથી જોઈએ છીએ
એટલે જીવન વીશે અધીકારપુવઘક મનન કરી શકીએ છીએ. માણસ તો બબડાટ
કરીને માનસીક સીદ્ધીનું દેવાળું ફંુ કી દે છે. જ્યારે બોલવાની શક્તીના અભાવને
કારણે અમારું તો આખું આયખું તપસ્યા જ બની જાય છે તેમ સમજો ને.
કરુણા–લાગણીને આધ્યાત્મીક જીવનનું એક અંગ માનવામાં આવે છે. આ
લાગણી અને આત્માને કંઈ લેવાદેવા નથી. આધુનીક શરીરવીજ્ઞાનીઓએ સાબીત
કયુું છે કે શરીરમાંની નલીકારહીત ગ્રંથીઓમાંથી રાસાયણીક પ્રવાહીનો સ્રાવ થવાથી
લાગણીની અનુભુતી જન્દ્મે છે. આવી ગ્રંથીઓ ઉચચ વગઘનાં બધાં પ્રાણીઓ–ગાય,
ભેંસ, ર્ોડો, કુ તરો, બીલાડી, માણસમાં સરખા સ્વરુપે હોય છે. એટલું જ નહીં,
વાઢકાપ કરીને એકના શરીરમાંથી બીજાના શરીરમાં આવી ગ્રંથીઓ બેસાડી શકાય.
જ્યારે ગ્રંથી ખોટવાઈ જાય ત્યારે તેને કૃ ત્રીમ રીતે ઉત્તેજીત કરીને ‘આધ્યાત્મીક’
પ્રવાહીનો સ્રાવ પણ કરાવી શકાય. અમુક પ્રકારની ગ્રંથીના પ્રવાહીનું ઈન્દ્જ ેક્શન
આપીને ભય કે ક્રોધની સંવેદના પણ જન્દ્માવી શકાય. આજના બધા જ
જીવશાસ્ત્રીઓ અને ચીકીત્સાશાસ્ત્રીઓ માને છે કે ‘આધ્યાત્મીક અનુભુતી’ એ માત્ર
માણસનો જ ઈજારો નથી. પ્રાણીવીજ્ઞાને એવું સીદ્ધ કયુું છે કે જગતના જીવોને
‘આત્માવાળા’ અને ‘આત્મા વગરના’ એમ બે વીભાગમાં વહેં ચી શકાય નહીં. માણસ
અને પ્રાણીઓ વચચે આધ્યાત્મીકતાને કારણે ભેદ પડે જ નહીં. એકદમ વૈજ્ઞાનીક
રીતે કહીએ તો વનસ્પતી અને નીચા સ્તરના જીવોમાં પણ ઉદ્દીપક–પ્રતીચારની
પ્રક્રીયા જોવા મળે છે. અરે , અમીબાને પણ કોઈ પ્રકારનો માનસીક અનુભવ ન જ
થતો હોય તેમ કહી શકાય નહીં. ઉચચ પ્રકારનાં સસ્તન પ્રાણીઓ – જ ેમાં મારો
સમાવેશ ખચીત થાય – સંવેદના અને લાગણી ધરાવે છે, તેમાં કોઈ શંકા નથી.
અલબત્ત, હં ુ એકરાર કરું છુ ં કે રસેલ, વ્હાઈટહે ડ અને વીટ્જ ેન્દ્સ્ટાઈનનું ગાણીતીક
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તકઘશાસ્ત્ર મોટા ભાગના માણસો સમજ ે છે તેનાથી વધારે પ્રમાણમાં મારા ભેજામાં
ઉતરતું નથી.
મારામાંય બુદ્ધીશક્તી છે તેવો દાવો પુરવાર કરવાનો આટલો બહોળો પ્રયત્ન
મેં એટલા માટે કયો કે તેનાથી સાબીત થાય કે મનુષ્યના સ્વભાવ, માન્દ્યતાઓ,
વીચારો અને ટેવો અંગે મેં જ ે કંઈ વીવેચન કયુું છે તે ટકોરાબંધ છે. મારું ખોખું ખાલી
છે તેવું બધા માની લે તો મારી વાતને કોઈ ગંભીરતાથી સ્વીકારે નહીં, ભલે મારા
દ્વેષીલા સ્વભાવને થોડો આર્ાત લાગે પણ હં ુ એટલું તો સ્વીકારીશ કે મનુષ્યની
વાણીશક્તીને કારણે મારામાં અને તેઓનામાં સામાન્દ્ય એવો પ્રાણી–વારસો અરભુત
રીતે વીકાસ પામી શક્યો છે; પરન્દ્તુ કમનસીબી તો એ છે કે મોટા ભાગના માણસો
નથી તો આનું મુલ્ય સમજી શક્યા, ન તો એનો સારો ઉપયોગ કરી શક્યા છે.
મનુષ્યની શ્રેષ્ઠતા વીશે વાંધો ઉઠાવવા પાછળ મારો શુભ ઈરાદો છે. મારાં
વીધાનોને કારણે જો માણસ ઉશ્કેરાય તો પોતાની શ્રેષ્ઠતાનો ડંકો વગાડવા માટે
તૈયાર થાય અને તે માટે પોતાની જાતમાં ડોકીયું કરીને જુએ. પોતાનાં સારાં–નરસાં
લખણોને ઓળખે. બાકી અહીં જ ે લોકો સાથે મારો પનારો પડ્યો છે, તેઓ સમગ્ર
ભારતદેશના લોકોનું પ્રતીનીધીત્વ કરે છે. તેઓએ તો આધ્યાત્મીક ૨સ્તે એક
ડગલુંય નથી માંડ્યું. તેઓ પ્રાણી કરતાં પણ હલકટ જીન્દ્દગી જીવે છે. છતાંય વીશ્વના
‘દીવ્યતત્ત્વ’ જોડે પોતે એકરુપ છે તેવા મીથ્યાભીમાનને કારણે તેઓ વાસ્તવીકતા
જોઈ શકતા નથી. આ લોકો મારા કરતાં બે આંગળ ઉંચા છે તે વાતને હં ુ માનતી જ
નથી. કારણ કે જ ેલના કેદીઓ મારા જ ેટલી મુક્ત રીતે સંવેદના અનુભવી શકતા
નથી, મારા જ ેટલી નીખાલસતાથી આનન્દ્દ પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી, સત્યનીષ્ઠાથી
જીવી શકતા નથી, સામાન્દ્યપણે વતી શકતા નથી, પ્રામાણીકપણે વીચારી શકતા નથી
અને મારા જ ેટલી સહજતાથી નીણઘય લઈ શકતા નથી.
મને લાગે છે કે આ અભુતપુવઘ સાહીત્યીક સાહસ આમાં આવતા સામાજીક
વીરોહને કારણે પણ સફળ થશે. મહાન સાહીત્યકૃ તીઓ હમ્મેશાં આદશો અને
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સામાજીક સંસ્થાઓ પ્રત્યેના વીરોહમાંથી જ જન્દ્મે છે. હાલના ભારતીય સાહીત્યમાં
આવી લાગણીનો છાંટોય દેખાતો નથી. જો આપણા સાહીત્યમાં વહે લામોડુ ં રે નેસાં
લાવવું હશે તો આધુનીક જીવનને લાગી ગયેલો લુણો, લોકપ્રીય માન્દ્યતા – આદશોનું
ખોખલાપણં અને ઉપહાસપાત્ર, કાલગ્રસ્ત સંસ્થાઓનો ભાંડો ફોડી નાખવો પડશે.
મને દયા તો એ વાતની આવે છે કે આજનો યુવાવગઘ પણ સામાજીક પ્રશ્નોને
વીવેચનાત્મક દૃષ્ટીથી જોઈ શકતો નથી. મારી આ કૃ તીને કારણે ભારતના સાહીત્ય
અને સમાજમાં વીવેચનાત્મક દૃષ્ટીકોણનો ઉદય થશે. માફ કરજો, હં ુ કોઈ મહાન
સાહીત્યકૃ તીનું સજનઘ કરી રહી છુ ં એવી ભ્રમણામાં નથી. સામાજીક વીરોહનો સુર
જગાવીને હં ુ એક એવો નમ્ર પ્રયાસ કરું છુ ં કે આમાંથી પ્રેરણા લઈને ભવીષ્યમાં
વધારે સારી કૃ તીઓનું સજનઘ થાય.
મને ડર છે કે મારી વાણીશક્તીના અભાવને કારણે આ સાહસ થોડુર્ં ણં
પાંગળું બની જશે. જો કે ઉચચરીત શબ્દોની ગેરહાજરીને કારણે મારા વીચારોને
કોઈ આંચ નહીં આવે. મને ખબર છે કે મારે જ ે કહે વાનું છે તે માણસની બોલીમાં
નહીં કહે વાય તો એ શબ્દ–સેવકોને કશું જ નહીં સમજાય. આ મુશ્કેલીમાંથી પાર
પડવા માટે મારે એક એવા સહયોગીની જરુર હતી કે જ ે પોતે ‘દૈવી’ હોવાની
બાલીશ ભ્રમણામાંથી છુ ટો થઈ ગયો હોય. વધારામાં તે પોતાની પ્રાણીસહજ
વૃત્તીઓથી સભાન હોય કે જ ેથી મારી વતઘણક પરથી મારા વીચારો વાંચી શકે અને
પછી માનવભાષામાં રજુ કરી શકે.
આવો એક સહયોગી મને મારા જન્દ્મસ્થળે જ મળી ગયો છે. મારા જીવનના
પ્રથમ મહીનામાં જ અમારો ભેટો થયો, હં ુ તેની પાળીતી બની ગઈ. એને કારણે જ
આ અભુતપુવઘ વૃત્તાંત તમારી સમક્ષ પહોંચી શક્યું છે. સોરી, આને અભુતપુવઘ તો ન
જ કહે વાય કેમ કે જગતનું બધું જ સાહીત્ય પ્રાણીજન્દ્ય, પ્રાણીસહજ સંવેદનાઓનું
જ વૃત્તાંત હોય છે. ફરક એટલો જ કે માનવસજીઘત સાહીત્યમાં લાગણીઓ વીકૃ ત,
ભ્રષ્ટ અને જુઠાણાં સ્વરુપે પણ ઉદાત્તતાની કલાઈ ચડાવીને નીરુપવામાં આવે છે.
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મારામાં લાગણીઓ યથાતથ સ્વરુપે આવી છે. ઉપરાંત અહીં મેં મનુષ્યની વતઘણક
અંગેની કારણમીમાંસા પણ રજુ કરી છે.
મને લાગે છે કે અત્યાર સુધી માત્ર મનુષ્યના જ ઈજારાનું ક્ષેત્ર ગણાતું હતું તે
સાહીત્યક્ષેત્રમાં પ્રવેશવાની મારી ઈચછા અને તેની આવશ્યકતાનું યોગ્ય ‘બચાવનામું’
મેં આપ સાહે બો સમક્ષ પેશ કયુું છે.
▪
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જન્દ્મ શા માટે?
ભારતમાં બધા લોકો હે પી બથઘડ ે ઉજવતા નથી; આવી રુઢી અહીં પ્રચલીત
પણ નથી. બીચારો ભારતવાસી દુઃખ અને યાતના ભરે લા આ ભવસાગરમાં ક્યારે
આવી પડ્યો તે તીથી શા માટે યાદ રાખે કે નોંધે? તો પછી મારા જ ેવી એક આમ
બીલાડીના કીસ્સામાં આવી ઐતીહાસીક ચોકસાઈ ક્યાંથી જળવાઈ હોય?
આમ તો જન્દ્મ એ જીવનની મુળભુત ર્ટના છે. જન્દ્મ્યા વગર કોઈ જીવી શકે
જ નહીં. છતાંય આવી મહત્ત્વની ર્ટનાની ઉજવણી એક આખું રાષ્ટર શા માટે નથી
કરતું તે અંગે ચીંતન કરવું જોઈએ. જન્દ્મદીન ઉજવણી પ્રત્યેની રાષ્ટરીય
ઉદાસીનતાનાં મુળ એક હીન્દ્દુ સીદ્ધાંતમાં છે. આ સીદ્ધાંત કહે છે કે મનુષ્યનું આ
પૃથ્વી પરનું જીવન એક નરી ભ્રમણા છે, બંધન છે. ભ્રમણા કે બંધનને ગંભીરતાથી
લેવાય કંઈ? આપણે ર્ણીવાર સપનામાં પરીઓના કે રાક્ષસોના દેશમાં આંટો મારી
આવીએ છીએ પણ જ ેવું સપનું પરું થાય કે તરત સપનાનું સુખ કે દુ:ખ હવા થઈ
જાય છે. હીન્દ્દુ તત્ત્વજ્ઞાન કહે છે કે જન્દ્મ એટલે સપનાની શરુઆત. એટલે ભ્રમણાની
શરુઆત થવાની ક્ષણ અંગે કોઈ માથાકુ ટ કરતું નથી. વળી જીન્દ્દગી બંધન પણ છે.
તો તમે કદી જાણ્યું છે કે કોઈ કેદી પોતાની ધરપકડની ર્ડી નોંધી રાખતો હોય અને
ઉજવતો હોય? ભારતની મોટા ભાગની પ્રજા ભુખમરાને પોતાના ર્રનું આંગણં
ચડવા ન દેવા માટે સખત ઢસરડો કરે છે. બૌદ્ધીક મનોરં જન, સાંસ્કૃ તીક પ્રગતી એ
બધું એમની પહોંચ બહારનું. આવા ખાટલે ગયેલા જીવનને ‘આધ્યાત્મીક જીવન’નું
મહોરું પહે રાવી સીંહાસન પર બીરાજમાન કરવામાં આવે છે. ‘રામ રાજ્ય’ એ તો
એક ઠાલી દંતકથા છે. જો એમાં રતીભારે ય સત્ય હોત તો આજ ે આ દેશની
ફીલસુફી કંઈ ઓર જ હોત. અથવા જો ‘સુવણઘયુગ’ આ દેશમાં આવ્યો હશે તો તે
ભારત આધ્યાત્મીકતાના રોગની ઝપટમાં આવ્યું તે પહે લાં જ હશે. રામાયણમાં
ક્યાંય આમજનતા કેવી જીન્દ્દગી જીવતી તેનું વણઘન નથી. તેમાં તો માત્ર રાજાઓની
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ભવ્યતાનાં જ ગુણગાન છે. આવા રાજવી ઠાઠ માટે ધન ક્યાંથી આવતું હતું તે વાત
વાલ્મીકીએ ગપચાવી જ દીધી છે. આપણે જાણીએ છીએ કે બાણ છોડવાની રમત
રમ્યે રાખતા રાજ કુ મારોએ કદી દાન નહોતું કયુું કે ન તો જનકરાજાએ સોનાના
હળથી જમીનનો ટુકડોય ખેડલ
ે ો. મતલબ કે ત્યારે સમ્પત્તીનું સજનઘ કરનાર જીવો
અમાનવીય જીવન ગુજારતા હશે. જો આવું ન હોય તો એ લોકો વીશે વ્યાપક
ઉલ્લેખો કેમ નથી આવતા? સાચું કહં ુ તો આ લોકોને ઈતીહાસકારોએ ક્યારે ય
મનુષ્યનો દરજ્જો આપયો જ નથી. રામરાજ્ય કે સુવણઘયુગ એ આમજનતા માટે હતાં
જ નહીં!
જો તમે ઈશ્વરમાં આસ્થા રાખતા હો અને એવું માનતા હો કે જગતની રચના
ઈશ્વરના આદેશ પ્રમાણે થઈ છે તો તમે જીવન પ્રત્યે તીરસ્કારનો હીન્દ્દુવાદી
અભીગમ ધરાવતા ન હોત. ‘પારલૌકીક’, ‘ઉચચ જીવન’ જ સાચું જીવન છે તેવો
ભ્રમ હીન્દ્દુવાદે પોષ્યો છે. આ જીવન ભલે તુચછ લાગતું હોય, પણ છે વાસ્તવીક.
વળી આ ભગવાને સજ ેલા વીશ્વનો જ એક અંશ છે. પારલૌકીક જીવન તો એક
તરં ગતુક્કો છે. એ જ પ્રમાણે જાતી આધારીત શ્રેષ્ઠતા પણ એક વીકૃ ત ખ્યાલ છે. જો
ઈશ્વરના દૈવતમાં કમી હોય તો જ આવા અધકચરા સીદ્ધાંતો તેની દુનીયામાં આવી
શકે. તમામ ગાંડીર્ેલી રુઢીઓનો વીવેચનાત્મક અભ્યાસ કરીને ભારતના સામાજીક
ઈતીહાસકારોએ આવા વીરોધાભાસોની ચોખવટ કરવી જોઈએ. પ્રગતી આડેનો
સૌથી મોટો પથ્થર છે – બધું જ ેમ છે તેમ જ સ્વીકારી લેવાની વૃત્તી. આપણે એ
સમજી લઈએ કે ‘દીવ્ય–પારલૌકીક’ જીવન એ એક ગંજાવર ગપપું જ હતું. આનો
પ્રચાર એટલા માટે કરવામાં આવેલો કે જ ેથી ગરીબાઈમાં પીસાતી આમપ્રજા પોતાના
દારીરય જોડે સમાધાન કરી શકે અને રાજાલોકોની ગુલામી કરે (કે જ ેથી પોતાનાં
પાપ ધોઈને બીજા ભવમાં સ્વગઘમાં સ્થાન મેળવી શકે.). આવી જીન્દ્દગીને
‘આધ્યાત્મીક’ ગણીને ગુણગાન ગાવાં તે નરી વીકૃ તી જ કહે વાય. આ તો ભયંકર
છેતરપીંડી છે. આવા આધ્યાત્મીકવાદે જ ભારતદેશનું નખ્ખોદ કાઢ્યું છે. સામાજીક
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ક્રાંતીનું ખરું ઉચચાલન છે જીવનની કંગાળ પરીસ્થીતી સામેનો આમજનતાનો વીરોહ;
પણ ઉપજાવી કાઢવામાં આવેલી આધ્યાત્મીકતાને કારણે ભારતીય સમાજ બંધીયાર
બની ગયો. પરીણામે આપણે એક હજાર વષઘ સુધી રાજકીય ગુલામી, આથીક
પછાતપણં, બૌદ્ધીક જડતા અને સાંસ્કૃ તીક પતનનો ભોગ બન્દ્યા.
બ્રીટીશરો દ્વારા ભારત પર કબજો તે એક ઐતીહાસીક કોયડો છે. મુઠ્ઠીભર
સાહસીક વેપારીઓ આટલે દુરથી આવીને થોડાં વષોમાં આ દેશના માલીક બની
બેસે અને કરોડો લોકોને ગુલામ બનાવી આથીક શોષણ કરે તે ચમત્કાર કેવી રીતે
બન્દ્યો? આનો ઉત્તર મેળવવાની જો તમારામાં હીમ્મત હોય તો તમારે ભારતના
‘આધ્યાત્મીક જીવન’ના દૃષ્ટીકોણની ટીકા કરવાની તૈયારી બતાવવી પડશે.
ભારતની આધ્યાત્મીક ફીલસુફી પ્રત્યે આપણને જ ે પુવઘગ્રહ છે તેમાં ભારતની
રાષ્ટરીય ચળવળની નબળાઈનાં મુળ પડેલાં છે. આપણા રાષ્ટરીય સારથીઓ જ ે રથ
પર બેસીને આઝાદી કે પ્રગતીની મંજીલ તરફ દોડતા હતા તે જ રથના ર્ોડાની
લગામ તેઓ ખેંચતા હતા. પ્રારબ્ધવાદથી જ ેના ગુડા ભાંગી ગયા ગયા હતા તેવી
પ્રજા આળસુ અને નીષ્કમી બની ગઈ હતી. પરમાત્માની કહે વાતી લીલાને લલકારવા
જ ેટલું જોર તેનામાં નહોતું. અને સત્તાધીશો માટેના પુજ્યભાવને કારણે વીરોહની
ભાવના ઉભી થવાનો સવાલ જ ન હતો. વધારામાં ભુદેવોએ ગુલામીને જ સરગુણ
તરીકે ખપાવી આપી હતી. આવી વારસાગત સાંસ્કૃ તીક ગુલામીની સરભાવનાને
કારણે જ અંગ્રેજોને અહીં રાજ કરવું સહે લ થઈ પડ્યું.
હીન્દ્દુવાદ તો સામાજીક ગુલામીની વીચારધારા છે. દરે ક ધમઘ એવું કાવતરું
ગોઠવી પાડે છે કે જ ેથી આમપ્રજાને આધ્યાત્મીક અંધારામાં રાખીને તેઓ પાસેથી
ઉચચ વગઘની સેવા કરાવી શકાય. આ બીચારી જનતા એવી ભોળવાઈ જાય કે તે
સ્વેચછાથી જ સેવા કરે , શંકા ના ઉઠાવે અને માનવા લાગે કે આપણે તો ગયા ભવના
પાપમાંથી છુ ટકારો મેળવવા આ આકરી તાપણીમાં તપીએ છીએ. તેઓને શ્રદ્ધાના
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ખોળામાં સુવડાવી દેવામાં આવતા, જ ેથી તેઓ જ્ઞાન–જીજ્ઞાસાથી હે રાન ન થાય.
અજ્ઞાનના વરદાનના બદલામાં તેઓ બૌદ્ધીક સ્વાતંત્ર્ય ન્દ્યોછાવર કરી દેતા.
હા, ઉત્ક્રાંતીનાં શરુઆતનાં વષોમાં, જ્યારે મનુષ્યની ચેતના નીમ્ન કક્ષાએ હતી
ત્યારે કદાચ ધમઘ એ સામાજીક જરુરીયાત હતી. ત્યારે માણસ બધી ર્ટનાઓને
પરા–પ્રાકૃ તીક ધારણાથી જ મુલવતો. ધામીક દૃષ્ટીથી વીચારવાની ટેવ મનુષ્યના
વીકાસનું માત્ર એક પગથીયું છે. તેથી જ તે એક ઐતીહાસીક આવશ્યકતા છે કે
માણસે આ તબક્કાની બહાર નીકળી જવું જોઈએ અને જુદી રીતે વીચારવાનું શરુ
કરવું જોઈએ. જ ે જાતી આ પ્રકારનો વીકાસ સાધવામાં નીષ્ફળ જાય છે તે જાતી
અંધારી ખીણ તરફ ધસી જાય છે. અને પછી ચુકી ગયેલા રસ્તાને કાપવા માટે
પોતાનાં મુળથી ઉખડી જવું પડે છે.
શારીરીક રીતે શૈશવ પછી જ તારુણ્ય અને પછી જ પુખ્તતા આવે છે.
શૈશવનું મુળ લક્ષણ છે બાલીશ તરં ગો, તારુણ્યનું માનસીક બેચેની અને પુખ્તતાનું
સ્થીર વીચાર. માનવજાતના ઈતીહાસમાં પણ આવા ત્રણ તબક્કા આવે છે – ધમઘ,
તાકીકતા અને વૈજ્ઞાનીક જાણકારી. જો કોઈ વ્યક્તી યુવાનીમાં પહોંચે પણ છતાંય તે
બાલીશ ખ્યાલોમાંથી બહાર નીકળી ન હોય તો એ રોગ જ ગણાય, તેવી જ રીતે
તાકીક વીચારસરણીવાળા તબક્કામાં એક આખી જાતીમાં શંકાને બદલે વીશ્વાસ,
વીરોહને બદલે રુઢીચુસ્તતા, સંશોધનને બદલે વહે મ અને વીવેચનને બદલે પુવઘગ્રહ
જોવા મળતાં હોય તો એ મોટી બીમારી જ છે. ભારતીય સમાજ સ્થીરતાના રોગથી
ર્ેરાઈ ગયેલો છે. આ રોગે સમગ્ર ભારતીય સમાજની મનો–શારીરીક પ્રણાલી
છી્ભી્ કરી નાખી છે. આનો ઉપાય એ જ કે કોહવાઈ ગયેલી ગ્રંથીને
નીદઘયતાપુવઘક કાપી નાખવી અને બીજી જાતીઓના શરીરમાંથી તંદુરસ્ત ગ્રંથીઓ
લઈ તેની રોપણી કરવી તેમ જ તે જાતીનું વીરતાપુણઘ લોહી ઉછીનું લેવું. મગનું નામ
મરી પાડીને કહં ુ તો આપણી લકવાગ્રસ્ત રુઢીઓને જાકારો આપવો. જ ેને કેટલાક
દુષ્ટ નેતાઓ ગાળો ભાંડ ે છે તે પશ્ચીમની સભ્યતાનાં સારાં તત્ત્વોનો સ્વીકાર કરવો જ
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પડશે. લખી રાખજો : જ્યાં સુધી ભારતની આમપ્રજા આધ્યાત્મીક ગુલામીને પોતાના
માથા પર બેસાડી રાખશે અને તેને ઉચચતમ માનવીય મુલ્ય તરીકે પુજશે ત્યાં સુધી
ભારતને મુક્તી મળશે નહીં. જ્યાં સુધી નામધારી પયગંબરો અને બની બેઠલ
ે ા
ફીલસુફો સાદગીભયાઘ જીવનનું તત્ત્વજ્ઞાન ડહોળતા રહે શે ત્યાં લગી ભારતની કાંધેથી
કમનસીબ હે ઠુ ં નહીં ઉતરે . ‘જીવન જ ેમ વધારે સાદું તેમ વધારે સારું .’ આ સુત્રની
પુંછડી પકડીને આપણે ચાલીશું તો પ્રગતીથી વીમુખ થઈ જઈશું. અને છેવટે આપણા
ગુફાવાસી પુવઘજો જ ેવી ‘વરદાનરુપ’ સ્થીતીમાં પહોંચી જઈશું.
ભૌતીક, નૈતીક અને સાંસ્કૃ તીક રે નેસાં માટેની પહે લી શરત છે ‘સાદગીભયાઘ
જીવન’ના સંપ્રદાયનો ત્યાગ. સાદગીનો આ આદશઘ ઉમરાવશાહી ટકાવી રાખવા માટે
પ્રચલીત કરે લો કે જ ેથી સમાજનો એક વગઘ બીજા વગઘને ભોગે અમીરીમાં રહી શકે.
સાદગીનો સીદ્ધાંત એવા સમાજ માટે વ્યવહારુ ગણાય કે જ્યાં સમ્પત્તીનું વીતરણ
એકદમ અસમાન હોય. આવા સમાજમાં શાસકવગઘ આરામપ્રીય જીન્દ્દગી જીવે છે
જ્યારે આમજનતા એકદમ કંગાળ અવસ્થામાં રહે છે.
પ્રાચીન ભારતની ભવ્યતા રોમન સામ્રાજ્ય કે મધ્યયુગીન યુરોપની જ ેમ
આમપ્રજાની ગરીબી પર ચણાયેલી હતી. ભવ્ય મન્દ્દીરો અને ખચાઘળ ધામીક ઉત્સવો
એ ખરે ખર તો પવીત્રતાનાં નહીં; પરન્દ્તુ દુ:ખ–દદો અને કંગાલીયતનાં સ્મારકો છે.
આવા બીનઉત્પાદક હે તુ માટે રાષ્ટરીય સમ્પત્તીનો બગાડ કરવાથી આથીક વીકાસ
રું ધાઈ જાય છે. પથ્થરો અને સોનામાં રોકવાને બદલે ધન ઉત્પાદક કાયોમાં રોકાવું
જોઈતું હતું; પણ એમ ન થયું એટલે ગુલામી, વેઠ, જ્ઞાતીપ્રથા જ ેવી શોષણ
પદ્ધતીઓનો વીકાસ થયો. આથીક અને બૌદ્ધીક પછાતપણામાંથી મુક્ત થવા માટે
સાદગીના ર્ાતકી સંપ્રદાયનો ત્યાગ કરવો પડશે. આમ પ્રજા ભૌતીક સુવીધાઓનો
ત્યાગ પોતાની પસંદગીથી નહીં પણ ધામીક ફરજના ભાગરુપે કરે છે. તેઓ માટે
જીવન દુ:સ્વપન સમાન છે તેથી તેઓ જીવનથી ભાગી છુ ટવામાં મદદરુપ થાય તેવી
આત્મર્ાતી વીચારસરણીને શાંતીપુવઘક સ્વીકારી લે છે. આધ્યાત્મીક વળગણો અને
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ધામીક જડતાઓ તેઓને સહજ જીન્દ્દગી જીવતાં રોકે છે. સુખસગવડો પ્રતી
ઉદાસીનતા એ કંઈ સરગુણ નથી, એ તો કેળવેલો દંભ છે. અને દંભ પર
આધારીત કોઈ પણ સંસ્કૃ તી અનૈતીક જ કહે વાય કારણ કે દંભનો કીડો
મનુષ્યના આત્માને ખાય છે, દંભ પુવઘગ્રહ ઉત્પ્ કરે છે, બૌદ્ધીક સ્વાતંત્ર્યને
હણે છે, વહે મ ઉભો કરી નૈતીક સ્વાતંત્ર્યને અવરોધે છે. સાદગીનો દંભ
શીખવાડનારાઓ ધામીક અને આથીક ક્ષેત્રના નામીચા ગઠીયાઓ હતા.
ટુકં ી ને ટચ વાત એટલી જ કે ભારતની પ્રજાએ જીન્દ્દગીને મહોબ્બત કરતાં
શીખવું પડશે. નહીંતર આઝાદી, આબાદી અને સાંસ્કૃ તીક પ્રગતીના નામનું નાહી
નાખવું જોઈશે. કોઈ માણસ અકસ્માતે ગંગા કે એવી બીજી કોઈ કાદવીયા કાંઠાવાળી
નદીની આજુબાજુ જન્દ્મી પડે એટલે તેનામાં પરાશક્તી ફુટી ના નીકળે. અરે મારાં
ભાઈ–બહે નો, આ જીવન પ્રેમમાંથી જ પાંગરે લું છે. અને જો જીન્દ્દગીને ચાહવું પાપ
ગણાતું હોત તો ખુદાએ આ ખલકનો ખેલ નોખી રીતે નાખ્યો હોત, ઈશ્વરને કંઈ
થોડો અક્કલનો દુકાળ હતો તે માણસ તરી તરીને તુટી જાય તે સારુ જ પાપનો
પ્રશાંત મહાસાગર પાથરે ? અહીં સૌના મનમાં સ્વગઘની જલસેદાર જીન્દ્દગીનો સ્વાદ
સળવળે છે એ વાત જ બતાવે છે કે એને જીન્દ્દગીથી મહોબ્બત તો છે; પણ
ધમઘગુરુઓએ ધરબી દીધેલી ધાસ્તીને કારણે અંત:કરણમાં ગુનાઈત ડંખ લાગ્યા રાખે
છે. ભલા’દમી જીવનને પયાર કરવામાં બીવાની શી જરુર છે? ખુલ્લંખુલ્લા પયાર હો
જાને દો! આત્મા ઉપર ઓરસીયો મુકી દેવાથી અમરાપુરી ના પહોંચાય. પ્રેમથી
જીવતાં શીખશો તો સમાજની તબીયત ફાઈન થઈ જશે, અને તો જ આધ્યાત્મીકતા
ભણીની કેડીઓ ખુલ્લી થશે. પછી જીવનનો આનન્દ્દ ઉગશે અને પછી ભારતના
લોકો જન્દ્મદીવસ ઉજવવા માંડશે – પશ્ચીમના દેશોની જ ેમ. મહે રબાનો, મને એ વાતે
માફ કરજો કે મારી આ કરમકથનીની શરુઆત કોઈ ચોક્કસ તારીખથી હં ુ કરી શકી
નથી; પણ આમાં મારો રતીભારે ય વાંક નથી. જ ે પરીસ્થીતી મેં નથી સજીઘ તેનો હં ુ
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શીકાર બની છુ .ં એટલે કે આ દેશમાં જનમ લેવાને કારણે જ સ્તો મને મારી જન્દ્મ
તારીખ યાદ નથી.
મારાં માબાપ ખુબ જ શાણાં હતાં એટલે તેઓ જ્યોતીષમાં માનતાં નહોતા.
તેથી મારી જન્દ્મકુ ંડળી કઢાવી નહોતી. આકાશમાં લટકતા–ર્ુમતા જાતભાતના
ગોળાઓ આ ટચુકડી ધરતી પર સરકતા જીવોની જીન્દ્દગી પર અસર કરે છે તે
માન્દ્યતા માણસનો નકરો વહે મ જ છે. અમે પશુઓ આધ્યાત્મીક કહે વાય તેવા
તકઘવીતકો કરી શકતાં નથી. આનો ફાયદો એ કે આથી અમારામાં ચીત્ર–વીચીત્ર
વહે મો ર્ુસી જતા નથી. પૃથ્વી પરના જીવોની જીન્દ્દગી પ્રપંચી પંડીતોએ ચીતરે લાં
ચોકઠાં – કુ ંડાળા પ્રમાણે ચાલતી નથી. મારી કુ ંડળી ન કઢાવવાનું બીજુ ં કારણ હતું
મારાં માબાપની ગરીબાઈ. અને એવું પણ બને કે ભાગ્ય જ ેવી દૈવી જણસ વેચનારા
પુજ્યપાદ પંડીતો ગ્રાહક તરીકે પ્રાણીઓને સ્વીકારવા તૈયાર પણ ન હોય! રખે
માનતા કે આવી ગરીબાઈના માયાઘ અમે ભોં ખોતરવા માંડીએ. આ તો અમારી
આધ્યાત્મીક શાહુકારી દેખાડે છે. અમને કંઈ સોનાચાંદીના સીક્કા ભેગા કરવાની
હલકટ તૃષ્ણા નથી હોતી. અને શ્રદ્ધાની ગેરહાજરી એ ખરે ખર તો આત્માની
આઝાદીની નીશાની છે.
ભાઈ, આટલી સીધીસાદી વાત તો સમજો કે માણસે જો આધ્યાત્મીક મુક્તી
પામવી હોય તો ધન–સમ્પત્તીના મોહને કોરાણે મુકી દેવો જોઈએ. સૌ જીવડાં આ
દુનીયા મધ્યે નાગાપુગા જ આવે છે. સૌના શરીર–ચરખામાં એવી કરામત મોજુદ
હોય છે કે જને ાથી જીવ, બુદ્ધી, લાગણી અને નીતીના વીકાસ થકી જીવનને સમ્પ્
બનાવી શકે. આવી કુ દરતી બક્ષીસને કેવળ સોનાની સાંકળ કમાવામાં વેડફી નાખવી
તે નરી વીકૃ તી જ કહે વાય. હીન્દ્દુવાદમાં અનાસક્તી નામે જ ે સીદ્ધાંત છે તે ફક્ત
પ્રાણીઓ જ પાળી શકે તેવો છે. અમો પ્રાણીઓ માટે તો આ સીદ્ધાંત સ્વાભાવીક જ
ગણાય. કારણ કે અમે દુન્દ્યવી માલમત્તાનો ઢગલો કરવાની ખેવના રાખતાં નથી;
અમે તો જીવન ટકાવી રાખવા પુરતું જ રળીએ છીએ, જરા જ ેટલામાં જ સંતોષ
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માનીએ છીએ, પછી અમારે અનાસક્તીના પાઠ ભણવાની શી જરુર, ભલા? આવું
શીખવાની જરુર તો વાસનાના કીડા જ ેવી માનવજાતને છે. ખેર, જોષીમહારાજને
આપી શકાય તેટલા પૈસા મારાં માબાપે ભેગા ન કયાઘ હોવાથી મને એક વાતની
ધરપત થઈ ગઈ કે મારી જીન્દ્દગીની માલીક હં ુ પોતે જ છુ .ં ગ્રહો અને દેવોના છંદ
પ્રમાણે નક્કી થયેલી જીન્દ્દગી મારે જીવવાની નથી.
મારા ભવીષ્ય વીશે મારાં માબાપ નચીંત હતાં તેનું બીજુ ં કારણ એ કે અમારે
પ્રાણીઓમાં પ્રેમ એ વેપાર–વાણીજ્યની ચીજ નથી. માણસો એનાં સંતાનો પર
માલીકીભાવ રાખે છે. અને બાળકોને એવી ભાવનાથી મોટાં કરવામાં આવે છે કે
તેઓ ભવીષ્યમાં પોતાનાં ર્રડાં માબાપને સાચવશે. આમ માણસોને મન બાળકો
વૃદ્ધાવસ્થાના વીમા જ ેટલી કીમ્મત ધરાવે છે. વળી, કેટલીક જાતી છોકરીઓને
જવાબદારી તરીકે ગણે છે અને માત્ર છોકરાઓને જ મીલકત માને છે. પ્રેમના પણ
પૈસા પેદા કરતી માનવજાત કરતાં અમે પ્રાણીઓ સત્તર દરજ્જ સારાં. અમારામાં
કોઈ માલીકીફાલીકીભાવ જોવા ના મળે. બાપનું કામ ફક્ત માના ગભઘમાં જીવ રોપવા
સુધીનું જ. પછી એ નફકરો થઈને ફરે . માતાની જવાબદારી જરી વધારે પણ
બચચાંનો જનમ થાય, જાતે હરીફરી, ખાતું કારવતું થાય એટલે એય નવરી. આને
કહે વાય સાચું નીષ્કામ કમઘ. ગીતાના સોગંદ, (માણસ ભલે દીવસમાં દસ ફે રા ખાતો
હોય) પણ જ ેવી રીતે ખેડુ–વાવણી કરે લી જમીનની દરકાર ખેડુ એટલા માટે કરે છે
કે તેમાં સારો પાક નીપજશે, તેવી રીતે બાપ એની પત્નીના પેટમાં રોપેલા સંતાનની
કાળજી લેતો હોય છે. અને જ ેમ જમીનની કીમ્મત તે કેટલો પાક આપશે તેના પર
નક્કી થાય છે તેમ પતી પોતાની પત્નીની કીમ્મત તે દીકરો જણાશે કે દીકરી તેના
આધારે કરે છે. અરે , હીન્દ્દુ કાયદો આ વાતની સાબીતી પણ આપે છે. જો પત્ની
સંતાન, અને એમાંય વળી પુત્રસંતાન, પેદા કરવામાં નીષ્ફળ જાય તો પુરુષ બીજાં
લગ્ન પણ કરી શકે છે. જમીનનો એક કટકો પાક આપવામાં ફે લ ગયો તો બીજો
ખરીદો! ગીતાની નીષ્કામ કમઘની વાત જાય કુ વામાં! ધમઘગ્રંથ ભલે તે આજ્ઞા કરે .
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માણસ એવું હરામખોર પ્રાણી છે કે વળતર વગર કામ જ નહીં કરવાનું; પછી તે
કામ ખેતર ખેડવાનું હોય કે બચચાં પેદા કરવાનું. હા, જ ે ભલા માણસો ગીતાના
સોગંદ ખાતા નથી તેઓમાં આ નીષ્કામ કમઘની ભાવના વધારે જોવા મળે છે.
વક્રતા તો જુઓ : પ્રજોત્પત્તીના કામમાં પુરુષનો ખેલ તો જરીક જ ેટલો જ
તોય કુ ટુબ
ં નો સત્તાધીશ એ. એ પણ ભારતના ‘સભ્ય’ ગણાતા સમાજમાં! ભારતના
લોકો જ ેને ગાળો ભાંડ ે છે તે પશ્ચીમની સભ્યતાએ પ્રગતી દેખાડી છે, ત્યાં પીતા
પાસેથી બાળક પરના અધીકારો છીનવી લેવામાં આવ્યા છે. જ્યારે ભારતમાં હજુ
સામંતશાહીની જ ેમ પીતૃપ્રધાન વ્યવસ્થાને કારણે માતાના વ્યતીત્વનું ગળુ ર્ોંટી
નાખવામાં આવે છે. અહીં પણ પંડીતો. આધ્યાત્મીકતા અને અદ્વૈતનો જન્દ્મ પહે લાં
માતૃપ્રધાન કુ ટુબ
ં વ્યવસ્થા હતી. જીવન–સજનઘ માં માતાની મુખ્ય કામગીરીને ધ્યાનમાં
રાખીને તેને મહત્ત્વ અપાયેલું; પણ જ્યારથી માતાને સીંહાસન પરથી હે ઠ ે ઉતારી
મુકવામાં આવી ત્યારથી માનવજાત સુવણઘયુગમાંથી કથીરયુગમાં ફેં કાઈ ગઈ છે.
પશ્ચીમના ડાહ્ા વડવાઓએ તો થોડાર્ણા સુધારાય દાખવ્યો છે પણ ભારતના
શુરાપુરાઓ ભુતકાળની સંધ્યાના છેતરામણા તેજમાં જીવે છે. તેમણે અતીતનાં મડદાં
દાટી નથી દીધાં પણ એનાં હાડપીંજરને ઉત્તમ મુલ્યોની નીશાની તરીકે શો– કેસમાં
પ્રદશઘન માટે મુકી રાખ્યાં છે.
ભારતમાં સ્ત્રી માત્રને જણસ જ ગણવામાં આવે છે એવી મારી વાત સાંભળીને
ર્ણાના કપાળમાં ખાડા પડ્યા હશે. મારા વીદ્વાન વાચકો એવુંય કહે શે કે ‘એક પામર
બીલાડી પાસેથી તમે ઓર આશાય શી રાખો? વળી આ તુચછ પશુડુ ં એ ક્યાંથી
જાણતું હોય કે અમે હીંદુઓ સ્ત્રીને શક્તીના સ્વરુપે પુજીએ છીએ; દેવી તરીકેનું ઉંચું
સ્થાન પણ આપીએ છીએ.’ વારુ, વારુ, મને ખબર છે તમારી લુચચાઈની. તમે સ્ત્રીને
પુજ્ય હોવાના ભરમમાં નાખી દો છો અને એનો સામાજીક ઉપયોગ કરી લો છો.
મારી બહે નો, તમે જરા ગાયનો દાખલો યાદ કરો. માણસો ગાયનું પુંછડુ ં આંખે
અડકાડશે કારણ કે ગાય ઉપયોગી જાનવર છે. તેવી જ રીતે આ પુરુષો તમારી
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ખુશામત કરીને તમને પોતાની મીલકત બનાવી દે છે. પછી પુરુષ એ જ તમારો
ભગવાન, એ જ તમારો સુવાંગ માલીક. હજુ ખરાબ વાત તો એ છે કે આવી દુષ્ટ
પ્રથાને ભારતીય સંસ્કૃ તીમાં છોગે ચડાવવામાં આવી છે. મનુ ભગવાને ફરમાન કીધું
છે કે અસ્ત્રીની પરથમ ફરજ એના ધણીને શરીરસુખ આપવાની છે, અને પોતાની
નહીં પણ પતીની મરજી પ્રમાણે બચચાં પેદા કરવાની છે. આ ગ્રંથમાં ધમઘના નામ પર
બીજો ફતવો એવું જણાવે છે, બૈરીએ પુરુષની જાતીય ગુલામી વફાદારીથી કરવાની
જ્યારે સામી પા પુરુષ પોતાનાં મુલ્યવાન બીજ વાવવા એક કરતાં વધારે જાતીય–
ખેતરો ખેડી શકે. વળી લાચાર બૈરીએ પોતાના ધણીના એક જરાક જ ેટલા હીસ્સાને
કાળજીથી સંર્રવાનો, સાચવવાનો, ઉછેરવાનો, માણસ બનાવવાનો. એમાંય પાછુ ં આ
જીવની માલીકી તો ગણાય પુરુષની જ! છે ને હડહડતો અન્દ્યાય! અરે મારી
સખીઓ, સાચું કહે જો, તમને પણ ધણી સીવાયના મરદનો સંગાથ કરવાની ઈચછા
થતી હશે; પણ તમે એમ કરી શકશો નહીં. તમારે તો તમારા પોતાના શરીર પરનો
તમારો હક્ક તમારા ધણીને જ મુખત્યાર કરી આપવો પડે છે – લાચારીથી.
વારુ, મારી ખુદની વાત કરું તો મને એ વાતની ગળા સુધીની ખુશી છે કે હં ુ
આ દુનીયા મધ્ય એક પ્રાણી તરીકે પધારી. સાંભળી લ્યો, હં ુ મારી માની
ગુલામીમાંથી પેદા થઈ નથી. અને મને એ વાતનુંય અભીમાન છે કે મારી મા પોતાના
જીવનના સંતોષ અને જરુરીયાત ખાતર માતા બનેલી, નહીં કે કોઈ અહં કારી નરના
માલીકીભાવથી દબાઈને. અરે મારી માને તો આખી સ્ત્રીજાતીએ આદશઘ તરીકે જોવી
જોઈએ. કારણ કે તે ધમઘની ફરજના ભાગરુપે માતા નહોતી બની. એ ન તો કોઈ
મીલકતના ભાવી વારસદારને પેદા કરવા માટે મજબુર બની. ન તો હીટલર–
મુસોલીની જ ેવાના સત્તાના મદને પોષવા માટે યુદ્ધમાં તોપના ચારા તરીકે બચચાંની
માંગ પુરી કરવા માતા બનેલી. હં ુ મારી માતાના પવીત્ર આનન્દ્દમાંથી જન્દ્મી છુ .ં
અલબત્ત, એમાં મારા બાપની ભાગીદારી હતી; પણ તેઓ મને કોઈ પુવઘનીધાઘરીત
યોજનાના ભાગ તરીકે જગતમાં લાવ્યા નથી. તેઓ મારી જીન્દ્દગી પર પોતાનો
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હકદાવો કરતાં નથી. ન તો તેઓએ કોઈ જોષી પાસે મારી કુ ંડળી કઢાવીને મારા
ભવીષ્યમાંથી કોઈ લાભ ખાટવા ચાહ્ો, આમ મને એ વાતની અનહદ ખુશી છે કે
મારું ભાવી કાગળની ચબરખી પરનાં ગુઢ ચકરડાં–ચોકઠાંમાં બંધાયેલું નથી.
એક મીનીટ મહે રબાનો, જ્યોતીષ નામના પ્રાચીન વહે મ અંગે થોડા શબ્દો
કહે વાની મને અદમ્ય ઈચછા થઈ આવે છે. કેમ કે વહે મ પ્રત્યે મને સખત નફરત છે.
આ દેશના શીક્ષીત લોકો આજ ે પણ આને વીજ્ઞાનનો દરજ્જો આપે છે. મને દીવા
જ ેવું દેખાય છે કે જ્યાં સુધી આ વહે મનાં વાદળો હટશે નહીં ત્યાં સુધી આ દેશની
ધરતી માથે જ્ઞાનનો સુરજ ચમકવાનો નથી. આ કાલગ્રસ્ત શાસ્ત્રને કોઈ વૈજ્ઞાનીક ટેકો
સાંપડ્યો નથી. આ વહે મ તો પ્રાણીવાદની સાખ પુરે છે. એમાંય ભારતીય
જ્યોતીષવદ્યા તો ભારે રમુજી છે. આપણં શાસ્ત્ર સમજાવે છે કે આકાશના ચમકતા
તારલા કંઈ ધુળ–માટી–વાયુના બનેલા નથી. તે તો બધા દેવો છે. વળી, રાહુ–કેતુ તો
દેવ અને દાનવનું મીશ્રણ છે. નવ ગ્રહના પાયા પર મંડાયેલી આ વીર્ા કપોળકલ્પીત
જ છે. અહીં નવ ગ્રહોને ‘તારા’ ગણવામાં આવ્યા છે; પણ હકીકત તેમાં એક જ
તારો છે – સુયઘ. આ લોકો ચંરને પણ તારો ગણે છે! અને રાહુ–કેતુ તો કેવળ
કાલ્પનીક જ છે. આમ, નવમાંથી પાંચ જ ગ્રહો આ કહે વાતા વીજ્ઞાનમાં સ્થાન ધરાવે
છે.

મને ખબર હતી જ કે તમે મારી સામે ર્ુરકીયાં કરવાના! હં ુ તમારાં
દેવદેવલાંઓને માટીપગાં સાબીત કરી દઉં અને તમારી ચહે તી જ્યોતીષવીદ્યાની
દાણાદાળ–રે વડી કરું

એટલે તમે ર્ુરકીયાં કરવાના જ. (ભારતના

અધ્યાત્મવાદીઓ વૈજ્ઞાનીક જ્ઞાનની બાબતમાં આવું કરવા ટેવાયેલા છે.) આવે
ટાણે મને ડૉ. ફાઉસ્ટ યાદ આવે છે. શેતાને તેમને કહે લું, ‘માનવીની શ્રેષ્ઠ
શક્તીરુપ તકઘ અને વીજ્ઞાનનો તું અવશ્ય તીરસ્કાર કરજ ે. અને પછી તું સદાને
માટે મારો બની જઈશ, તેમાં કોઈ શંકા નથી.’
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આધુનીક ખગોળશાસ્ત્ર અને ભૌતીકશાસ્ત્ર જ્યોતીષવીદ્યાને સોઈ–ઝાટકીને કહી
દે છે કે ‘તું સાડી સત્તરવાર હં બગ છો.’ કારણ સાફ છે. જુઓ, બ્રહ્ાંડમાં ર્ુમતાં
તારા–નક્ષત્રો વચચે એટલું બધું અંતર છે કે માત્ર પ્રકાશના માધ્યમથી જ સમ્પકઘ શક્ય
બને. હવે ર્ડીભર માની લઈએ કે તારાઓ માનવજીવન પર પ્રભાવ પાડે છે – તો તે
પ્રકાશ દ્વારા જ પાડી શકે એટલું તો સાચું પણ જોઈ લ્યો મજા! કુ ંડળીમાં સયઘ
સીવાયના ફક્ત ત્રણ જ તારા એવા છે કે જ ેનો પ્રકાશ સો વષઘ સુધીમાં પૃથ્વી પર
પહોંચતો હોય. અરે , સૌથી નજીકના તારાને પણ પૃથ્વી પર જન્દ્મેલા બાળકને અસર
પહોંચાડતાં 4.3 પ્રકાશવષઘ લાગે. એટલે કે બાળકના મૃત્યુ બાદ સેંકડો વષઘ! હે
મહાપંડીતો, હવે કહો કે આમાં પ્રભાવ પાડવાની વાત આવે જ ક્યાંથી? અને ધારો કે
‘તારા નહીં પણ ગ્રહોની અસર થાય છે’ એમ આ વીદ્યા કહે તી હોય તો પણ એ
વીદ્યા અણર્ડ છે. કેમ કે કોઈ ગ્રહને પોતાનો પ્રકાશ તો છે જ નહીં, તો પછી અસર
કરે કેમની? અરે બાપલા, માણસ આ ધરતી પર જન્દ્મ્યો તે પહે લાં અસંખ્ય વષોથી
તારા–નક્ષત્રો બ્રહ્ાંડમાં ઝગતાં જ હતાં; પણ બડાઈખોર માણસ એમ જ કહે વાનો કે
આ તો અમારા જનમને વધાવવા કાજ ે ભગવાનબાપા વષો અગાઉથી જ બ્રહ્ાંડનો
તખ્તો ગોઠવતા હતા. જો ભાઈ, કોઈ એવું માને કે રે તીના દાણાના દસ લાખમાં ભાગ
જ ેટલા કચરાના કણ પર રેં ગતા માનવજીવના અસ્તીત્વ પર નજર રાખવા માટે આ
ખગોળીય જટાજાળ રચવામાં આવેલી છે, તો તે દંભનો આડો આંક જ કહે વાય!

ભગવાનનું પયારું સજનઘ – આદમી – અવતરે તેટલા ખાતર ભૌતીક–
જ ૈવીક ઉત્ક્રાંતીની પ્રક્રીયા આટલી લાંબી ચાલી તેમ માનવું તે નયો પવઘગ્રહ છે.
કારણ કે ભૌતીક જગતના સજનઘ માં ‘બુદ્ધી’ નામના તત્ત્વની હાજરી ક્યાંય
દેખાઈ નથી. માનવનું સજનઘ એ બ્રહ્ાંડરચનાનો હે તુ તો નથી જ નથી. માણસ
એ ઈશ્વરની શ્રેષ્ઠ સરજત નથી. ખરે ખર તો માણસ એ આ ભૌતીક વીશ્વની
સંવાદીતા પર કલંક સમાન લબડતી એક રસોળી છે.
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આધુનીક ખગોળવીજ્ઞાન માણસના દંભને જરાય ટેકો આપે તેમ નથી. જુઓ,
આખાય બ્રહ્ાંડમાં આપણી સુયઘમાળા એક જ એવી રચના છે કે જ ેમાં ગ્રહો આવેલા
હોય. એય પાછી અકસ્માત સજાઘયેલી છે – કોઈની સાથે ભટકાઈ પડવાથી. જીન્દ્સ
નામના ખગોળશાસ્ત્રીના મતાનુસાર 70 લાખ વષે એકાદ વખત એક તારો બીજા
લાખેક તારામાંના એકની ખુબ નજીક આવી જાય છે. તેમાંય સુયઘમાળાનું સજનઘ થાય
તેવી અથડામણ તો 10માંથી એક કીસ્સામાં માંડ થાય છે. અને છતાંય, ધારો કે
ઈશ્વરનો ઈરાદો પોતાના રુપ જ ેવા જ માણસ સજવઘ ાનો હોય તો પછી મંગળ અને
શુક્ર જ ેવા ગ્રહો – કે જ્યાં જીવ ઉત્પ્ થવાની શક્યતા છે – પર માનવીને કેમ ન
મુક્યો? એટલે બગઘસાં અને લોઈડ મોગઘન દ્વારા રચાયેલો ઈશ્વરના દૈવી હે તુ અંગેનો
સીદ્ધાંત પડી ભાંગે છે. ખરે ખર તો ઈશ્વર મનુષ્યને બ્રહ્ાંડના આ ચીત્રમાં મુકવા
માગતો જ ન હતો; એ તો અદકપાંસળી આદમ ચોરીછુ પીથી અહીંયાં ર્ુસી ગયો.
મનુષ્યનું અવતરણ એ ઈશ્વરીય ઈચછાનું ખુલ્લંખુલ્લા કરે લું ઉલ્લંર્ન જ છે.
એટલે હવેથી તમારે ‘મનુષ્ય દૈવી હે તુનો ધારક–વાહક છે’ એવી બડાઈ ઠોકવી
જ નહીં. અવકાશી પદાથો, તેની ગતી; અને જીવરસનો આ દ્વીપદી લબાચો, જ ે
કેવળ અકસ્માતે આ પૃથ્વી પર ર્સડાઈ રહ્ો છે, તે બેની વચચે રજમાત્ર
આધ્યાત્મીક સમ્બન્દ્ધ હોઈ શકે નહીં. હોય તો કેવળ ભૌતીક–રાસાયણીક સમ્બન્દ્ધ
હોય. આ બધી વીગતો ટનાટન સાચી છે અને જ્યોતીષવીદ્યાનો ભાંડો ફોડવા માટે
પુરતી છે. નવાં વીજ્ઞાનીઓએ આ તથ્ય પર મંજુરીની મહોર પાડી દીધી છે. એટલે
કે, હે સજ્જનો! કોઈ સ્વગઘમાં કોઈ ભગવાન તમારું ધ્યાન રાખવા બેઠો નથી. આ
ધરતી પરના જીવધારીઓ કંઈ ઈશ્વરની કઠપુતળીઓ નથી. જો તમારામાં કચુકાના
કટકા જ ેટલું પણ આત્મગૌરવ હોય તો તમારી જાતને કોઈ દૈવી બજાણીયાની
કઠપુતળી તરીકે ગણાવવી જોઈએ નહીં. આવા અપમાનને શા સારુ આમંત્રો છો?
અને ધારો કે તમે કોઈ દેવી–દેવતામાં માનતા હો તો એ પણ સમજી લેજો કે તેઓ
એટલા અહં કારી અને ક્ષુર છે કે માનવોની તેમને કોઈ જ પડી ન હોય. તેઓ બધા
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તો સોમરસની પાટીઓ અને અપસરાના ડાન્દ્સમાં ગુલતાન રહે છે. વચચે વચચે, તક
મળતાં તેઓ ગેરકાયદેસર વાસનાકાંડો પણ ખેલી નાખે છે – ક્યારે ક તો પોતાની
ગુરુપત્ની જોડે જ!! તેઓ કાવતરાં, ઈષ્યાઘ અને ઝર્ડાના દલદલમાં કમર લગી
ખુંપેલા છે. વારં વાર દાનવો પર ચડાઈ કરવી અને સ્વગઘના પ્રદેશમાંથી તેઓને હાંકી
કાઢવા આ તેઓનો સાઈડ બીઝનેસ. હે અક્કલમંદો, જરા તો વીચારો કે આવી દૈવી
જાતી જો ખરે ખર અસ્તીત્વમાં હોય તો પણ પોતાની જ પળોજણમાં એટલી
સલવાયેલી હોય કે બીજાનું ધ્યાન રાખવાની એને ફુરસદ જ ન મળે. સાચું કહં ુ છુ ,ં
અન્દ્યાયથી ખદબદતા સ્વગઘ નામના અડ્ડામાં રહે તા દારુડીયા, આળસુ, કાયર,
કમઅક્કલ અને દુરાચારીઓની ગેંગના હાથમાં માણસ પોતાનું ભાવી સોંપીને
પોતાની જાતને જ હલકી પાડે છે. ઓહ સોરી! જરા વધારે થઈ ગયું. પણ શું કરું ?
જ્યારે વહે મ અને અન્દ્ધશ્રદ્ધાની વાત આવે છે ત્યારે મને કાળ ચડે છે અને હં ુ વરસી
પડુ ં છુ .ં
ચાલો, હવે જ્યોતીષશાસ્ત્રના આ વીષયને એક પ્રશ્ન પુછીને સમેટી લઉં. તમે
ક્યારે ય જ્યોતીષવદ્યાને પ્રાયોગીક કસોટીની એરણ પર મુકી છે? જો આ વીદ્યામાં
જરા જ ેટલીય વૈજ્ઞાનીકતા હોય તો તે પ્રાયોગીક કસોટીમાંથી ખરી ઉતરવી જોઈએ.
વારુ, હં ુ તમને એક કસોટી સુચવું છુ .ં તમે જરી ટરાય કરી જોજો. હં , તમે એટલું
તો સ્વીકારશો જ કે આ ધરતી પર એક પળમાં કેટલાય જીવો જનમ ધરીને અવતરે
છે. હવે જો કોઈ પણ પ્રકારની ગ્રહસ્થીતી થોડી ક્ષણો માટે પણ સ્થીર રહે તી હોય
(જ્યોતીષશાસ્ત્ર પ્રમાણે તો ર્ણો લાંબો સમય રહે છે.) તો તે ક્ષણ દરમીયાન જન્દ્મેલા
લોકોના જીવનમાં એક સરખા જ બનાવો બનવા જોઈએ. અને આ શાસ્ત્ર પ્રમાણે
ગ્રહસ્થીતી પુનરાવતીત પણ થતી હોય છે – તો પછી ઈતીહાસનું પણ પુનરાવતઘન
થતું રહે વું જોઈએ. જગતમાં વારં વાર અનેક જીસસો, હે ્ીબાલો, સીકંદરો,
નેપોલીયનો જન્દ્મવા જોઈએ. અને મનુષ્યના જીવનની તરાહો પણ એકદમ નીશ્ચીત
સંખ્યામાં જ હોવી જોઈએ. કેમ કે ગ્રહસ્થીતીની સંખ્યા પણ મયાઘદીત છે. આના
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પુરાવા એકત્ર કરવા માટે ઈતીહાસ પર વીવેચનાત્મક દૃષ્ટી નાખવી પડે. જો કે
ઈતીહાસના ખરા વાચકોને ખબર જ હશે કે ઈતીહાસ થવો જોઈએ તે રીતે
પુનરાવતઘન પામતો નથી – જ્યોતીષશાસ્ત્ર પ્રમાણે તો નહીં જ નહીં.
માનવીના આધ્યાત્મીક વીકાસની આડે આવતું સૌથી મોટુ ં લાકડુ ં અન્દ્ધશ્રદ્ધા
છે. જો ભારતના લોકો જ્યોતીષવીદ્યા જ ેવી અન્દ્ધશ્રદ્ધાને આધ્યાત્મીક શ્રેષ્ઠતાના
બાજઠ પરથી હે ઠ ે નહીં ઉતારે તો આ દેશ ક્યારે ય નીતીભ્રષ્ટતા, ગરીબાઈ, શરમ
અને અપકીતીમાંથી બહાર નીકળી નહીં શકે. ભારતમાં રે નેસાં લાવવું એટલે રુઢી
સામે વીરોહ કરવો, અધીકારવાદી જ્ઞાનની સામે તકઘના શસ્ત્રથી બાખડવું અને શ્રદ્ધા
સામે જ્ઞાનનો મહીમા કરવો.
મારા વહાલા વાચકો, જ ે વીતી ગયું છે તેને ભુતકાળની ગતાઘમાં ગરક થઈ
જવા દો. અને સાંભળો, હં ુ તમને એક જીવનમંત્ર સંભળાવું. ટાગોર પયગંબર બનીને
રહસ્યવાદનો ઉપદેશ આપવા માંડ્યા તે પહે લાં તેમણે રચેલી એક કવીતામાંથી આ
જીવનમંત્ર લીધો છે. ટાગોર પયગંબર તરીકે ખતમ થઈ ગયા છે પણ કવી તરીકે
હજુ જીવે છે. આપણે ભલે તે પયગંબરને હસી કાઢીએ પણ કવી પાસેથી થોડુ ં શીખી
લઈએ. આ મંત્ર છે :
આગે કદમ, આગે કદમ હો બંધુઓ, આગે કદમ!
સૌની પાછળ હે ડવું, ર્સડાતા રહે વું હરકદમ
એટલે જીવવું નકામું, વ્યથઘ શ્વસવું એકદમ.
હોય કેવળ મૃત્યુ જ ે, શા કાજ જીવવું એ જીવન?
આગે કદમ, આગે કદમ, હો બંધુઓ, આગે કદમ...
▪
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અમારાં પ્રકાશનો
નવી દૃષ્ટી, નવા વીચાર, નવું ચીંતન માણવા ઈચછતા વાચક બીરાદરો
માટે તા. 13 ડીસેમ્બર, 2021) સુધીમાં ‘મણી મારુ પ્રકાશને’ લોકજાગૃતી
માટે નીચે મુજબ 54 ઈ.બુક્સનું પ્રકાશન કયુું છે. ‘અભીવ્યક્તી’ બ્લૉગ
https://govindmaru.com ના મથાળે ‘ઈ.બુક્સ’ વીભાગ પરથી ની:શુલ્ક
ડાઉનલોડ કરવાની સુવીધા છે.
1.1

રમણ પાઠક (વાચસ્પતી)ના 25 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 01
(પાનાં : 113; મુલ્ય : લોકજાગૃતી)

2 દીનેશ પાંચાલના 25 રૅ શનલ લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 02
(પાનાં : 108; મુલ્ય : લોકજાગૃતી)
3 મુરજી ગડાના 25 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 03 (પાનાં : 127)
4 રમણ પાઠક (વાચસ્પતી)ના ચીન્દ્તનાત્મક 37 લેખોની ઈ.બુક ‘વીવેક–
વલ્લભ’ (પાનાં : 190; મુલ્ય : લોકજાગૃતી)
5 રમણ પાઠક (વાચસ્પતી)ના 206 રૅ શનલ મુદ્દાઓ તારવી કાઢીને
તૈયાર કરે લ ગ્રંથ ‘વીવેકવીજય’ની ઈ.બુક (પાનાં : 131; લોકજાગૃતી)
6 ડૉ. શશીકાંત શાહનું પુસ્તક ‘આનન્દ્દની ખોજ’ની ઈ.બુક (પાનાં : 53)
7 ડૉ. શશીકાંત શાહની ઈ.બુક ‘ટીન–એજ’માં બોયફ્રેન્દ્ડથી સાવધાન’
(પાનાં : 51; મુલ્ય : લોકજાગૃતી)
8 રોહીત શાહના 25 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 04 ‘અધ્યાત્મના
આટાપાટા’ (પાનાં : 111; મુલ્ય : લોકજાગૃતી)
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9 ડૉ. શશીકાંત શાહનું પુસ્તક ‘આનન્દ્દનું આકાશ’ની ઈ.બુક (પાનાં : 116)
10 રમણ પાઠકની આત્મકથા ‘આત્મઝરમર’ની ઈ.બુક (પાનાં : 257)
11 નાથુભાઈ ડોડીયાની પુસ્તીકા ‘દુ:ખનીવારણના ભ્રામક ઉપાયો’ની
ઈ.બુક (પાનાં : 26; મુલ્ય : લોકજાગૃતી)
12 એન. વી. ચાવડાની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 05 ‘ચાવાઘક દશઘન’ (પાનાં
: 96; મુલ્ય : લોકજાગૃતી)
13 દીનેશ પાંચાલની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 06 ‘સત્યસન્દ્દક’ (110)
14 ડૉ. શશીકાંત શાહની પુસ્તીકા ‘સમ્બન્દ્ધ મીમાંસા’ની ઈ.બુક (83)
15 ડૉ. શશીકાંત શાહની પુસ્તીકા ‘જીન્દ્દગી કઈ રીતે જીવશો?’ની ઈ.બુક
(પાનાં : 75; મુલ્ય : લોકજાગૃતી)
16 વલ્લભ ઈટાલીયાના

10 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 07

‘વીચારયાત્રા’ (પાનાં : 84; મુલ્ય : લોકજાગૃતી)
17 બી. એમ. દવેના લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 08 ‘ભ્રમ ભાંગ્યા
પછી...’ (પાનાં : 90; મુલ્ય : લોકજાગૃતી)
18 કામીની સંર્વીના 11 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 09 ‘કીતની
હકીકત, કીતના ફસાના?’ (પાનાં : 72; મુલ્ય : લોકજાગૃતી)
19 દીનેશ પાંચાલના 12 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 10
‘રૅ શનાલીઝમનો ર્ંટનાદ’ (પાનાં : 93; મુલ્ય : લોકજાગૃતી)
20 દીનેશ પાંચાલના

12 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 11

‘રૅ શનાલીઝમનો ર્ંટનાદ–2’ (પાનાં : 110; મુલ્ય : લોકજાગૃતી)
21 દીનેશ પાંચાલના
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‘રૅ શનાલીઝમનો ર્ંટનાદ–3’ (પાનાં : 122; મુલ્ય : લોકજાગૃતી)
22 રમેશ સવાણી લીખીત 14 સત્ય ર્ટનાઓની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક –
13 ‘દેતે હૈં ભગવાન કો ધોખા’ (પાનાં : 136; મુલ્ય : લોકજાગૃતી)
23 ડૉ. શશીકાંત શાહની પુસ્તીકા ‘મૃત્યુમીમાંસા’ની ઈ.બુક (34)
24 ડૉ. શશીકાંત શાહની પુસ્તીકા ‘સંતાનોમાં સંસ્કારસીંચન’ની ઈ.બુક
(પાનાં : 95; મુલ્ય : લોકજાગૃતી)
25 ડૉ. શશીકાંત શાહની ઈ.બુક ‘જીપસીની ડાયરી’ – ‘એક સૈનીકની
નોંધપોથી’ (પાનાં : 112; મુલ્ય : લોકજાગૃતી)
26 ડૉ. બી. એ. પરીખના 12 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 14 ‘મંત્ર–
યન્દ્ત્ર–તન્દ્ત્રનું અવીજ્ઞાન’ (પાનાં : 102; મુલ્ય : લોકજાગૃતી)
27 ગોવીન્દ્દ મારુ સમ્પાદીત ‘અંગદાન’ અંગેના 11 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’
ઈ.બુક–15 ‘અંગદાનથી નવજીવન’ (પાનાં : 102; મુલ્ય : લોકજાગૃતી)
28 વીક્રમ

દલાલના

10

લેખોની

‘અભીવ્યક્તી’

ઈ.બુક–16

‘રૅ શનાલીસ્ટની દૃષ્ટીએ ગીતાનો સંદેશ’ (પાનાં : 81; લોકજાગૃતી)
29 ડૉ. શશીકાંત શાહના ‘વીચારમોતી’ની ઈ.બુક ‘શાણપણનાં મોતી’
(પાનાં : 104; મુલ્ય : લોકજાગૃતી)
30 રચના નાગરીક સમ્પાદીત રમણ પાઠકના 19 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’
ઈ.બુક–17 ‘આચારી સબ જગ મીલા’ (પાનાં : 165; લોકજાગૃતી)
31 રચના નાગરીકના 07 કંઠીમુક્ત વીચારલેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક
– 18 ‘બૈઠ પથ્થર કી નાવ’ (પાનાં : 167; મુલ્ય : લોકજાગૃતી)
32 રમણ પાઠક (વાચસ્પતી)ના 12 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 19
અનુક્રમણીકા
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‘સ્વગઘ ધરતી પર છે (પાનાં : 170; મુલ્ય : લોકજાગૃતી)
33 દીનેશ પાંચાલે લીધેલ ઈન્દ્ટરવ્યુની ઈ.બુક ‘અભીનેતા નરે ન્દ્ર મસરાણી’
(પાનાં : 89; મુલ્ય : લોકજાગૃતી)
34 સુયઘકાન્દ્ત શાહના 11 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 20 ‘આપણો
માંદો સમાજ’ (પાનાં : 210; મુલ્ય : લોકજાગૃતી)
35 ગોવીન્દ્દ મારુ સમ્પાદીત 13 લેખોની અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 21
‘વાસ્તુશાસ્ત્ર : વીજ્ઞાન કે અવીજ્ઞાન’ (પાનાં : 110; લોકજાગૃતી)
36 ડૉ. મુકુલ ચોકસીના 13 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 22
‘મનમતાતંર’ (પાનાં : 226; મુલ્ય : લોકજાગૃતી)
37 જ ે. પી. મહે તાની 175 રૅ શનલ પંક્તીઓની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક –
23 ‘ભારે લા અગ્નીના તણખા’ (પાનાં : 120; મુલ્ય : લોકજાગૃતી)
38 ઈન્દ્દુકુમાર જાની સમ્પાદીત 25 રૅ શનલ લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’
ઈ.બુક–24 ‘રૅ શનાલીઝમ : નવલાં મુક્તીનાં ગાન...’ (પાનાં : 262)
39 વષાઘ પાઠકના 12 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 25 ‘આપણી વાત’
(પાનાં : 119; મુલ્ય : લોકજાગૃતી)
40 મુરજી ગડાના ચીન્દ્તનાત્મક 13 લેખોની ઈ.બુક ‘વીચારવા જ ેવી વાતો’
(પાનાં : 230; મુલ્ય : લોકજાગૃતી)
41 મુરજી ગડાના ચીન્દ્તનાત્મક 13 લેખોની ઈ.બુક ‘માન્દ્યતાની બીજી
બાજુ’ (પાનાં : 263; મુલ્ય : લોકજાગૃતી)
42 પ્રો. જ ે. પી. મહે તાની રૅ શનલ ઈ.બુક ‘હં ુ’ (પાનાં : 49; લોકજાગૃતી)
43 ડૉ. મુકુલ ચોકસીના મનોચીકીત્સા સારવાર અંગન
ે ા 12 લેખોની
અનુક્રમણીકા

https://govindmaru.com

Page 61

બીલાડીની આત્મકથા

‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 26 ‘મનમતાતંર’ (પાનાં : 253; લોકજાગૃતી)
44 મુરજી ગડાના ચીન્દ્તનાત્મક 13 લેખોની ઈ.બુક ‘કુ દરતને સમજીએ’
(પાનાં : 243; મુલ્ય : લોકજાગૃતી)
45 હરનીશ જાની લીખીત 12 રમુજી લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક–27
‘દીલ હૈ કી માનતા નહીં...’ (પાનાં : 240; મુલ્ય : લોકજાગૃતી)
46 લોડઘ ભીખુ પારે ખના પ્રવચનનો ભાવાનુવાદ ‘બાબાસાહે બ આંબેડકરનો
વારસો’ પુસ્તીકાની ઈ.બુક (પાનાં : 180; લોકજાગૃતી)
47 નીરીશ્વરવાદી નરસીંહભાઈ ઈશ્વવરભાઈ પટેલ લીખીત પુસ્તક
‘ઈશ્વરનો ઈન્દ્કાર’ (ઈ.સ. 1934)ની ઈ.બુક (પાનાં : 298; લોકજાગૃતી)
48 અશ્વીન ન. કારીઆ લીખીત ‘ચાલો સમજીએ રૅ શનાલીઝમ’
પુસ્તીકાની ઈ.બુક (પાનાં : 210; મુલ્ય : લોકજાગૃતી)
49 રમેશ સવાણી લીખીત ‘લોભી ગુરુ, લાલચી ચેલા’ (‘મહારાજ
લાઈબલ કેસ’ અને ‘પોલ કેસ’ની આંખ ખોલનારી સત્યકથા)ની
ઈ.બુક (પાનાં : 143; મુલ્ય : લોકજાગૃતી)
50 રમેશ સવાણી લીખીત ‘લાશો પુછ ે છે’ [કોરોના મહામારીમાં લોકોની
પીડાનો દસ્તાવેજ] ભાગ–1ની ઈ.બુક (પાનાં : 254; લોકજાગૃતી)
51 રમેશ સવાણી લીખીત ‘લાશો પુછ ે છે’ [કોરોના મહામારીમાં લોકોની
પીડાનો દસ્તાવેજ] ભાગ–2ની ઈ.બુક (પાનાં : 272; લોકજાગૃતી)
52 સ્વપુણઘ મહારાજ લીખીત તથા વલ્લભ ઈટાલીયા સમ્પાદીત
જીવનોપયોગી અને મૌલીક વીચારોનો સંગ્રહ ‘માનવતા’ની ઈ.બુક
(પાનાં : 181; મુલ્ય : લોકજાગૃતી)
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53 એન. વી. ચાવડા લીખીત પુસ્તક ‘વણઘવ્યવસ્થા : એક ષડ્યંત્ર’ની
ઈ.બુક (પાનાં : 138; મુલ્ય : લોકજાગૃતી)
54 એમ. એન. રોય લીખીત અને પ્રો. મહે ન્દ્ર ચોટલીયા અનુવાદીત
પુસ્તક ‘બીલાડીની આત્મકથા’ની ઈ.બુક (પાનાં : 64; મુલ્ય :
લોકજાગૃતી)

ગોવીન્દ્દ મારુ
●મણી મારુ પ્રકાશન●
405, સરગમ કો–ઓ હા. સોસાયટી
નવસારી કૃ ષષ યુનીવષસઘટી સામે
વીજલપોર–નવસારી
પોસ્ટ : એરુ એ. સી. – 396450
સેલફોન : 9537 88 00 66
ઈ–મેલ : govindmaru@gmail.com
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