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 ‘લીલેક–લલ્લબ’ની ‘ઈ.ફુક’ અલતયણ લેા 

અંતયનો આલકાય 

 લીજ્ઞાન અને તકથલીજ્ઞાન યૅળનારીઝભન ામ છ ેઅને વભાજવુધાય, ધભથવુધાય 
તેનુાં પ્રભુખ ધ્મેમ છ.ે પ્રા. યભણબાઈ ાઠકનુાં વભગ્ર ચીન્તન ભુ ત ભાનલજાતને ભીથ્મા 

ભાન્મતાઓભાાંથી ભુક્ત કયી, વુખી અને આનન્દપ્રદ જીલનપ્રદાન કયલાની એભની તીવ્ર 

ઝાંખનાનુાં યીણાભ છ.ે ભાનલી કેભ લધાયે વુખી થામ તે જ તેઓન પ્રાણપ્રશ્ન અથલા પ્રથભ 
ચીન્તાન લીમ. એથી જ તેઓ લીલેકફુદ્ધીલાદી શલાની વાથે વાથે પ્રકાાંડ વભાજવુધાયક 

ણ છ.ે ભાનલજાતને સ્ળથતાાં રગબગ તભાભેતભાભ ક્ષેત્રભાાં તેઓની વુધાયકદૃષ્ટી ભ્રભણ 
કયતી યશી છ.ે 

 યભણબાઈ તાના યવબય, આનન્દવબય અને બાતીગ આમુષ્મનાાં 92 લથ 

ુયાાં કયી, તાજતેયભાાં જ આણી લચ્ચેથી લીદાઈ રઈ ગમા. એભનાાં ભુલ્મલાન લીચાય–
ુસ્તક ગુજયાતના વાશીત્મજગતની, લીચાયજગતની ભશાભુરી ભુડી છ.ે યભણબાઈ ગમા; 

ણ એભન લીળા લીચાયલાયવ ભુકતા ગમા છ,ે જ ેશમ્ભેળાાં આણી વાથે અને આલનાયી 

ેઢીઓ વાથે જીલાંત યશેલાન છ.ે 
 ભુમ્ફઈના દૈનીક ‘વભકારીન’ભાાં તે કાે પ્રકાળીત થમેરા યભણબાઈના રેખનુાં, 

શ્રી. વુનીરબાઈ ળાશ ( ઈ.ભેઈર : sunilshah101@gmail.com ) વમ્ાદીત એક ુસ્તક 

‘લીલેક–લલ્લબ’ની પ્રથભ આલૃત્તી ઘણા વભમથી ખરાવ થઈ ગઈ શતી. અભે ફીજી આલૃત્તી 
પ્રકાળીત કયલાનુાં લીચાયતા જ શતા, ત્માાં જ આદયણીમ શ્રી ઉત્તભબાઈ ગજ્જયે તે ુસ્તકના 

ભુલ્મલાન રેખની ‘ઈ.ફુક’ ફનાલલાન પ્રસ્તાલ ભુક્મ. દડલુાં શતુાં ને ભને ત ઢા ભી ગમ ! 

ભેં તે પ્રસ્તાલ તયત જ સ્લીકામો અને ‘યૅળનરલીચાય’ લશેલડાલતા ને પ્રવાયતા નલવાયીના 
બાઈ શ્રી. ગલીન્દબાઈ ભારુએ ત તે કાભ ઉરટબેય, તત્કા ઉાડી આયમ્બી ણ દીધુાં...!  

આ ફન્ને ભશાનુબાલને એભની અલીયત ભશેનત, ધગળ અને નીષ્ઠા ફદર ભાયા અાંતયથી 

અબીનન્દન.. 
 શલે, ભાત્ર ગુજયાત યાજ્મના જ નશીં; દેળદેળાલયના અવાંખ્મ લીચાયલન્ત 

લાચકભીત્ર આ ફશુઆમાભી, ફશુઅલગાશી અને ફશુભુલ્મ ‘ઈ.ફુક’ન ની:ળુલ્ક રાબ ભેલી 

ળકળે. અને એ યીતે ઈન્ટયનેટના ભાધ્મભથી આ ેઢી અને બાલી ેઢી વુધી યભણબાઈના 
થદળથક લીચાય શોંચલાના છ.ે યૅળનારીસ્ટ ભીત્ર શ્રી. ગલીન્દબાઈ ભારુ યૅળનારીઝભ 

લીમક લીલીધ રેખકના વત્ત્લળીર, ભુલ્મલાન રેખ ત તાના ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય 

mailto:sunilshah101@gmail.com


 

http://govindmaru.wordpress.com                                        9 

 

લશેતા ભુકલાની ‘યૅળનર લીચાયમાત્રા’, તાનુાં જીલનધ્મેમકામથ વભજીને વાત લથથી કયી યષ્ણા 

છ.ે વલથશ્રી યભણબાઈ ાઠક, દીનેળબાઈ ાાંચાર અને ભુયજી ગડાના ‘યૅળનર રેખ’ની ત્રણ 
ઈ.ફુક્વ ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ( https://govindmaru.wordpress.com/e-books/ ) ય 

આ અગાઉ તેઓ પ્રગટ કયી ચુક્મા છ.ે એ જ યીતે શલે યૅળનારીઝભનાાં લીલીધ ાવાાંને 

ઉજાગય કયતુાં, લૈલીધ્મવબય; છતાાં યૅળનરકેન્રી પ્રાણલાન પ્રકાળન ‘લીલેક–લલ્લબ’ને ‘ઈ.ફુક’ 
સ્લરુે તેઓ પ્રગટ કયી યષ્ણા છ,ે ત્માયે તેભની ‘યૅળનરનીષ્ઠા’ અને તેભના ‘વેલાબાલ’ને 

અાંતયથી ભાય આલકાય અને અબીનાંદન ણ.. 

વુયત –લલ્લબ ઈટારીમા 
4થી જુન, 2015 vallabhitaliya@gmail.com 

 

 
 

અનકુ્રભણીકા 

  

https://govindmaru.wordpress.com/e-books/
mailto:vallabhitaliya@gmail.com
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II 

વુગન્ધભાં વુલણણ 
જાણીતા યૅળનારીસ્ટ અગ્રણી, યૅળનારીઝભના પ્રચાયક તથા વચ્ચયીત્રફધક 

ચીન્તનાત્ભક નીફન્ધના ળક્તીળાી રેખક–વજ થક એલા શીયા–ઉદ્યગતી શ્રી. લલ્લબબાઈ 

ઈટારીમાને ગત લથન ‘યભણભ્રભણ વુલણથચાંરક’ એનામત થમ (જ ે લથબય કે નીયન્તય 

યૅળનારીઝભ લીચાયધાયાની નોંધાત્ર લીસ્તાયક પ્રલૃત્તી કયનાય વ્મક્તીને અામ છ.ે); એના 
પ્રદાનલીધી પ્રવાંગે, ખાવ ત શ્રી. લલ્લબબાઈનાાં જ આમજનદૃષ્ટી તથા ુરુાથથ–વશામને 

યીણાભે જ ેબવ્મ વભાયશ મજામ (ભ–ે2008); એ પ્રવાંગે યૅળનારીઝભના પ્રચાયના અનેક 
કામથક્રભ ત વભાલામા જ, વાથે વાથે ભાનલતાના ભાનલલાદી લીલીધ કામોને ણ એભાાં લણી 

રેલાભાાં આવ્માાં. ત્માયે જ એલ લીચાય ણ પ્રગટ્ય જ કે, આ વત્લલન્તા વભાયશ નીભીત્ત ે

જો એક ુસ્તક–પ્રકાળનનુાં કામથ ણ થઈ જ જામ, ત આ ફૃશદ્–વ્માક લીલેકવમ્ન્ન 
વુગન્ધભાાં લી વુલણથ બે ! વલથબાલે વખાદાતાય એલા લલ્લબબાઈની વમ્ભતી ત ની:ળાંક 

ભી જામ – એટરે એ નક્કી ણ થઈ ગમુાં. તત્કા, લીજ્ઞાનલીદ યૅળનારીસ્ટ શ્રી. વુનીર 

ળાશન વાથ વશકાય વાભેથી જ ભી ગમ. તેઓએ ભાયા અનેક તથા અનેકલીધ રેખભાાંથી 
વન્દગી કયી, વાંગ્રશન ગ્રન્થ તૈમાય કયી આલ, એ કાભ ખુળીથી સ્લીકામુું, અને ઝટટ 

ુણથ ણ કયી આ્મુાં. પ્રકાળનનુાં ફીડુાં ઝીરનાયામ યૅળનારીઝભ ક્ષેત્રે વદામ તત્ય એલા 

જોયાલયનગયના જલાાંભદથ યૅળનારીસ્ટ શ્રી. જભનાદાવ કટચેા ઉત્વાશુલથક પ્રગટ થમા અને 
આભ પ્રસ્તુત બવ્મ તથા વત્લળીર વભાયશના વીદ્ધીકામથભાાં એક લધુ વુયાંગી ભયીચ્છ 

ઉભેયામુાં, જ ેશે લાચકભીત્ર, અત્માયે તભાયા શાથભાાં છ ે! 

વાંગ્રશના નાભાબીધાનનુાં કામથ ણ વન્દબોને ધ્માનભાાં રેતાાં એકદભ વય ફની 
ગમુાં: ‘લીલેક–લલ્લબ’, કાયણ કે યૅળનારીઝભની વીભાઓ આ યીતે વેંકડગણી લીસ્તાયનાય 

શ્રી. લલ્લબબાઈ જ જ્માયે વલથ ઘટનાઓના નામક શમ, ત્માયે આ ભશાપ્રવાંગની કામભી 

સ્ભૃતીભાાં વુચકબાલે તેઓનુાં જ નાભ લણી રેલુાં ઘટ ે ને ? ‘લીલેક–લલ્લબ’ન વભાવ જો 
આણે છુટ ાડીએ ત, એ યીતે ાડી ળકીએ કે, જનેે યૅળનારીઝભ–લીલેકફુદ્ધીલાદ લશાર 

(લલ્લબ) છ ેએલી વ્મક્તીના આલા ુરુાથથથી, લીલેકફુદ્ધીલાદ ફશુજન શીતામ ફશુજનપ્રીમ 

ફની યશ ! 
આ પ્રકાયના નૈભીત્તીક ગ્રાંથ ભાટ ેભાયા રેખન વાંગ્રશ પ્રકાળનાથે વાંદ કયલાભાાં 

આવ્મ, એ ફદર શુાં આ વલથની ઉંડી આત્ભીમતાન અન્તયથી ઋણી છુાં જ. અને લધાયાભાાં, 
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એભાાં ઔચીત્મ ણ ખરુાં  જ ને ? ‘યભણભ્રભણ’ વુલણથચાંરક પ્રદાન પ્રવાંગે, વભાયશ–

સ્ભૃતીગ્રાંથ ફશાય ાડલા ભાટ ેવોથી લધુ નીકટની વ્મક્તી તયીકે ત શુાં જ માદ આલુાં ને ? 
આબાય ! અશીં ત્લયીત તથા સ્લમાંસ્પુયીત એલી આલશ્મક વેલાઓ આલા તત્ય થનાય   

શ્રી. લલ્લબબાઈ ઉયાન્ત, શ્રી. વુનીર ળાશ અને શ્રી. જભનાદાવ કટચેાનમ ઋણ સ્લીકાય 

ત કરુાં  જ, ફાકી આલા આત્ભીમ કામથ ફદર આબાયન બાય ત તેઓને અણગભત જ રાગે 
ને? આલાાં વલથ પ્રકાળનીમ કે લાઙભમી વેલાકામથભાાં જાણીતા કેલણીકાય, ઉંઝા–જોડણીના 

જ્મતીધથય શ્રી. ઉત્તભ ગજ્જયન પ્રત્મક્ષ–યક્ષ વશકાય ણ લણભાગ્મ ભે જ, જ ે આ 

કામથભાાં લીલીધ યીતે પ્રાપ્ત થમ છ.ે ત આ નીભીત્તે શ્રી. ઉત્તભબાઈનુાં અને શ્રીભતી ભધુફશેનનુાં 
(જઓેને અભે કે વો કઈ ‘ઉત્તભ–ભધુ’ના ળુબ નાભે ઓખીએ છીએ) નાભ સ્ભયણ કયી, 

ઋણાનુાં ફન્ધન સ્લીકાય કયી રઉં !... લધુભાાં, અત્રે ખાવ નોંધલુાં ઘટ ે કે શ્રી. વુનીર ળાશ 

વાચા અને ાકા, છતાાં લીનમ્ર તથા વય યૅળનારીસ્ટ છ;ે જઓે લૈજ્ઞાનીક અબીગભના 
પ્રચાયના ખાવ જ્મતીધથય છ.ે આ ુસ્તકને જ ેલૈજ્ઞાનીકતાન વાંસ્ળથ ભળ્ય છ,ે એન તભાભ 

મળ શ્રી. વુનીર ળાશને પાે જ જામ છ.ે 
ખાવ નોંધ એ જાશેય કયલાની કે આ ુસ્તક બરે ઠીક ઠીક ભડુાં પ્રવીદ્ધ થામ છ,ે 

યન્તુ એનુાં નીભીત્ત ત શ્રી. લલ્લબબાઈને અથણ થમેર ‘યભણભ્રભણ’ વુલણથચાંરકના પ્રદાન–

વભાયશ વાથે જ વાંકામેરુાં છ.ે બરે આ સ્ભૃતીગ્રાંથ પ્રસ્તુત વભાયશને એક લધુ ળબા તે 
કાે ન અી ળક્મ; યન્તુ ઉમુથક્ત નીભીત્ત ત આ વાંગ્રશની ળબાભાાં અબીલૃદ્ધી કયનારુાં  

ફને જ છ.ે ુસ્તક–પ્રકાળનનુાં કામથ આભેમ અઘરુાં , જ ેઆણે ત્માાં કદાચ લધુ અઘરુાં  છ,ે જથેી 

લીરાંફ થઈ જ જામ, જ ેથમ; ખેય, ફેટય રેઈટ ધેન નેલય ! 
શ્રી. વુનીર ળાશની એક લધુ ઉદાયતામ અત્રે ચીંધી દઉં : વાંાદક તયીકે, (ભાયી 

ભાંજુયી ફાદ) વલથશક્ક તેઓન જ શમ, ગણામ તેભ છતાાં, આ લીનમ્ર ુરુેએ અધીકાય ણ 

ભને વોંી દીધ : ાલય ઓપ એટની ! અથણ, નાભકયણ, વુધાયા–લધાયા, ઉભેયા વશીત 
ફધ જ અધીકાય ભને વુલાાંગ વુયત ! આલા ની:સ્ૃશ અગ્રણીઓથી જ યૅળનારીઝભનુાં 

નાભ–કાભ ઉજ્જલ યશે છ ેઅને એન પ્રચાય–પ્રબાલ લેગલાન ફને છ.ે 

ધન્મલાદ..... જીલનબય યૅળનારીઝભના વલાુંગી પ્રચાય અથે ઝઝુભનાય 
શ્રી.જભનાદાવે ણ એલ જ ઉદાય અબીગભ દાખવ્મ : ‘તભે કશ તેભ’ – એ જ ભાયા પ્રતી 

તેઓનુાં ઉદાય વુલાક્મ. એભનેમ ુન: ુન: વાબાય ધન્મલાદ ! 

અન્તભાાં, નમ્રતાુલથક જણાલુાં કે, યૅળનારીઝભ–પ્રચાયક રેખન ભાય આ 
ાત્રીવભ–છત્રીવભ વાંગ્રશ છ,ે જ ેઉમગી ણ નીલડ ેછ ેએલા શેલાર ભતાાં આનન્દ–
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યીત અનુબલુાં છુાં. શજી ત, લધુ એક વાંગ્રશ શ્રી. વુનીર ળાશ તે જ પ્રગટાલલા ઈચ્છ ે

છ,ે એભ તેઓનુાં કશેલુાં છ.ે તેઓની આ વાદય આત્ભીમતા ફદર, ન ઈચ્છુાં તમ, ઋણ વ્મક્ત 
થઈ જ જામ છ.ે આલા વક્રીમ, ઉત્વાશી, ઉદાય તથા વેલાબાલી, યૅળનારીઝભની વાચી 

રગનલાા અનેક ુરુના શાદીક ુરુાથથથી યૅળનારીઝભની ગતી ભટ લેગ કડી યષ્ણ છ,ે 

એ વુખદ યીસ્થીતીનીમ અત્રે નોંધ રઈ રઈએ ! 
અને છલેટ,ે એક વોથી ભશત્ત્લન નાભલે્લખ તથા ઋણસ્લીકાય, અને તે વુયતની 

‘વત્મળધક વબા’ન. આ તભાભ પ્રલૃત્તીઓ, પ્રચાયકામથ, વભાયશ તથા વભામજન 

ાછનુાં પ્રભુખ પ્રેયકફ, નીભીત્ત તથા ભુરાધાય ત આ વત્મળધક વબા, વુયત જ છ ેને ? 
માદ યાખ કે, પ્રતીલથ ‘યભણભ્રભણ વુલણથચાંરક’ ણ આ વાંસ્થા દ્વાયા જ અામ છ.ે આજ,ે 

આ નીભીત્તે શુાં વત્મળધક વબા તથા એના પ્રખય યૅળનારીસ્ટ વુત્રધાય (નાભલે્લખ ટાુાં) ને 

ણ વાબાય તથા રાગણીુલથક સ્ભયી રઉં છુાં. આ વુલણથચાંરકની સ્થાના ણ એ વાંસ્થાના 
ભાયા પ્રત્મેના આત્ભીમ આદયબાલનુાં જ પ્રતીક છ ેને ? એનુાં ફશુલીધ ઋણ તે કેભ બુરામ ? 

એ જ યીતે, શ્રી. લલ્લબબાઈ ઈટારીમા ભાય આ વાંગ્રશ પ્રગટાલે છ,ે એ ત ખરુાં  
જ; કીન્તુ એ ઉયાાંત ણ, ભાયા પ્રત્મે તેઓ અવીભ પ્રીતી તથા આદયબાલ વતત વેલતા–

દાખલતા યષ્ણા છ.ે ભાયી ત આ એક ભટી ભુડી, ભટુાં આશ્વાવન છ.ે ભાયી લૃદ્ધ લમને ધ્માનભાાં 

યાખતાાં, અશીં તેઓના ઋણનમ સ્લીકાય કયી જ રઉં, કાયણ કે છી વભમ ભે, ન ભે ! 
અાંતભાાં વલથ વાથી ભીત્રના, ચાશકન, લાચકન, વાંફાંધીતન, ભાયા રેખ 

પ્રગટાલનાય વાભમીકન તથા આ વભગ્ર કામથભાાં આત્ભબાલે વશકાય આનાયા વો કઈન 

આબાય... આબાય... આબાય ! 
–યભણ ાઠક ‘લાચસ્તી’ 

 
● 

અનકુ્રભણીકા 
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01 
લલ્રબ ઉપફણ લશારા ઉપફણ ભાનલતાના ભફયુ 

 લલ્લબબાઈને અગાઉ એક લીદ્વાન રેખકે ‘ભાનલતાના ભેરુ’ કષ્ણા છ.ે તે વચટ 

ઉભા આજ ેમાદ આલે છ ેતે વાથે વાથે જ, એભાાં તાજતેયભાાં જ થમેર એક વીદ્ધી વાનન 
ઉભેય ભેરુ લથતના એ ઉત્તુાંગ ળીખયને વાચા વુલણથના ઝશાટ વાથે લી ઉત્તુાંગતય ફનાલે 

છ.ે એ આનન્દઘટનાની જ આજ ે અત્રે વાંક્ષેભાાં લાત કયલી છ.ે ત એ વાથે, આ 

ભાનલતાલાદી ુરુનાાં કેટરાાંક લીળીષ્ટ તથા વનેયી લૈચાયીક વ્મક્તીત્લનાાં ાવાનેમ ઉજાગય 
કયી રઈએ. એક આડલાત એ ણ કયી રઉં કે વાંસ્કૃત ળબ્દ ‘લલ્લબ’ન ગુજયાતી અથથ છ ે

‘લશારા’, અને એ અથથભાાંમ ખયે જ લલ્લબ ઈટારીમા આણને વોને લશારા જ છ.ે 

 એભને વુયતની ‘વત્મળધક વબા’ તયપથી 2008ની વારન ‘યભણભ્રભણ’ 
વુલણથચાંરક અથણ કયલાન નીણથમ થમ, ત્માયે ચાયે દીળાએથી લધાભણાાંના જ ભાંગર ધ્લની 

વાંબામા કે આથી ફશેતય વાંદગી અન્મ કઈ શઈ ળકે જ નશીં. આ ફશુભાન કઈ એક 

વ્મક્તીની યૅળનારીઝભ (લીલેકફુદ્ધીલાદ)ના ક્ષેત્રે તેણે પ્રદાન કયેરી લીળીષ્ટ અને નોંધનીમ 
પ્રલૃત્તી ફદર અથણ કયલાભાાં આલે છ ે– એ ત વલથલીદત લાત છ.ે આથી અશીં એ વત્મ 

વભુજ્જલર રુે ધ્લનીત થામ છ ે કે ભાનલતાના ભુતીભાંત અને જીલાંત પ્રતીક વભા આ ુરુ 

લી, એક અગ્રગણ્મ યૅળનારીસ્ટ ણ છ.ે ભાયા નમ્ર ભતે, વાચા અને ાકા યૅળનારીસ્ટ ફની 
યશેલુાં એ ભાનલીની લૈચાયીક–ભાનવીક ઉધ્લથમાત્રાનુાં આખયી કરુાં  ચઢાણ છ,ે જ ેલીયરા જ 

વય કયી ળકે છ;ે કાયણ કે ચઢાણ વીધાાં છ,ે ત ાંથ ણ અનેક લીધ્નથી કાાંટા ફનેર છ.ે 
 લાયવાભાાં ભેરાાં અને જન્ભ વાથે ભાનલજીલનને ચભેયથી વજ્જડ યીતે ઘેયી 

લતાાં ભાન્મતાઓ, શ્રદ્ધાઓ, લશેભ, કકલ્ીત એલાાં ામાયશીત ચીંતન, રુઢીઓ–

કુયીલાજો, કભથકાાંડ, સ્થાનબાન આદીના વલથ વખ્ત ફાંધનને બાયે શીમ્ભત તથા વત્મના 
વાક્ષાત્કાય લડ ે છદેલા ડ ે છ.ે ત્માયે બરબરા ળુયલીયમ એભાાં શીમ્ભત શાયી જામ છ,ે 

ાયઠનાાં ગરાાં બયલા ભજફુય ફને છ.ે કાયણ કે યૅળનારીઝભ એટરે ત ઈશ્વય લીળે વાંળમ, 

‘ભાનલધભથ’ વીલામના વલથધભથ વમ્પ્રદામન ત્માગ. કેલ લીલેકફુદ્ધીથી ગ્રાષ્ણ અને 
‘લીજ્ઞાનવીદ્ધ’ વત્મન જ સ્લીકાય અને તદનુવાયન ુયેુય ફાષ્ણાભ્માંતય વ્મલશાય; જ ેતીક્ષ્ણ 

લીલેકફુદ્ધ, વજાગ અને વબાન લીચાય–ચીન્તન, ભાનલકલ્માણની અદમ્મ ઝાંખના તથા 

બાલના અને લીજ્ઞાનનુાં ુયતુાં જ્ઞાન તેભ જ લૈજ્ઞાનીક અબીગભ અનીલામથણે ભાાંગી રે છ.ે આ 
વલે કઠય વાધના લલ્લબબાઈએ પ્રખય ફ–ભનફથી ાય કયી છ ેઅને એક ઉત્તભ–
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ઉભદા ભાનલી ફની યશેલાની વાથે જ, એક વાચા, વબાન, વુવજ્જ તથા વલથતભુખી 

યૅળનારીસ્ટ તયીકે ણ તેઓ પ્રગટ થમા છ.ે  
 આલા લીયર વ્મક્તીની ‘યભણભ્રભણ’ વુલણથચાંરક દ્વાયા વુમગ્મ કદય થઈ યશી 

છ.ે એથી લલ્લબબાઈનાાં વીદ્ધી–ળબાભાાં એક વુન્દય, યાંગફેયાંગી ભયીચ્છ ત ઉભેયામ જ 

છ;ે ણ તે વાથે જ ખુદ આ વુલણથચન્રકનાાં ળબા અને ભુલ્મ ઘણાાં લધી જામ છ.ે આ કાાંઈ 
ભાત્ર ઔચાયીક ળબ્દચ્ચાય નથી, યસ્યની પ્રતીતી છ;ે કાયણ કે છકે છલેટ વુધી, 

લલ્લબબાઈ ચાંરક સ્લીકાયલાન કેલ ઈનકાય જ કયી યષ્ણા શતા. તેઓ કેલ વ્મલશાય 

તયીકે નશીં; વાચા અાંતયની નમ્રતા–બાલનાથી કશેતા શતા કે, ‘આલા ભટા ફશુભાનને રામક 
ભાયી જાતને શુાં ગણત નથી !’ યન્તુ ફીજી ફાજુ, વલથ યીચીત તથા વમ્ફન્ધીત તેઓને 

એલા ુણથ રામક ુરુ ગણતા જ શતા એનુાં ળુાં ? આખયે રાગણીનુાં વત્મ જીત્મુાં અને આ 

ની:સ્ૃશ ુરુે વોના આગ્રશને લળ થઈ, પ્રસ્તુત ચાંરકન સ્લીકાય કયી, વાંસ્થાને અને વાથે 
વાથે ભનેમ ઋણી ફનાવ્માાં. અશીં ભાયી અાંગત ધન્મતા ત શુાં એ શકીકતને આધાયે જ 

ઉદ્ગારુાં  છુાં કે, ખુદ લલ્લબબાઈના કશેલા પ્રભાણે આ ચાંરકન તેઓએ ના છુટકે કયેર 
સ્લીકાય એ તેઓનાાં ભાયા પ્રત્મેનાાં આદય, પ્રેભ અને આત્ભીમતાનુાં જ યીણાભ છ.ે 

નખળીખ વાચા યૅળનારીસ્ટ એલા લલ્લબબાઈ વ્મલવામે ત એક ભટા 

ઉદ્યગતી–શીયા વ્મલવામના અગ્રણી છ.ે આભ ત શ્રી અને વયસ્લતી (વાંત્તી અને 
વાશીત્મ) ન વુભે વાંવાયભાાં દુશ્કય તથા દુરથબ ગણામ છ.ે ણ એ વીદ્ધી આ વજાગ ુરુે 

વીદ્ધ કયી ફતાલી છ.ે ધનલાન શલાની વાથે વાથે જ તેઓ ફુદ્ધીભાન અને લીદ્વાન ણ છ.ે 

એના ભુભાાં જ, ેર યૅળનારીસ્ટ અબીગભ યશેર છ.ે યૅળનારીસ્ટ થલા ભાટ ેજ્ઞાની થલુાં ડ,ે 
વત્મનુાં જ્ઞાન અને જ્ઞાનનુાં વત્મ લીલેકફુદ્ધીથી તાયલલુાં યશે, જુઠાાં, જીણથ, નીયથથક છતાાં 

ીડાકાયી, ફશુલીધ ફાંધન લડ ેફાાંધનાયાાં જાાાં છદેલાાં–બેદલાાં ડ;ે ભીથ્મા ભુલ્મ ત્મજલાાં 

ડ.ે લલ્લબબાઈભાાં આલી વાંળમાત્ભક ફુદ્ધી, તકથલીલેક જન્ભજાત પ્રતીબારુે શતાાં જ, જનેે 
તેઓએ લીળા લાચન તથા ઉંડી લીચાય પ્રક્રીમાથી વભૃદ્ધ અને વફ ફનાવ્માાં અને એભ 

તેઓ યૅળનારીસ્ટ ફન્મા. લી, તે ભાનલતાલાદીમ ુયા અને વક્રીમ એટરે જ્માયે તેઓને 

પ્રતીતી થઈ કે, ભાનલકલ્માણન એક ભાત્ર એલ શ્રેષ્ઠતભ ભાગથ યૅળનારીઝભ જ છ;ે ત્માયે 
તેઓ એલા ઉચ્ચતય ધ્મેમ ભાટ ે વભજુલથક યૅળનારીસ્ટ ફન્મા. એટરુાં જ નશીં, 

યૅળનારીઝભના પ્રચાયભાાં તન–ભન–ધનથી વલથબાલે વક્રીમ થમા.  

એભના રેખન–વજ થનની નીવગથદત્ત ળક્તી–પ્રતીબા શતી જ, જ ે યૅળનારીઝભના 
લીચાય–પ્રચાયની માત્રાના આયાંબથી વે કાએ ખીરી ઉઠી. તેભની અખફાયી કટાયનુાં 
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ળીથક જ ‘લીચાયમાત્રા’ શતુાં. આ કટાય અતીરકપ્રીમ ફની જલાનાાં તથા ફની યશેલાનાાં ભુખ્મ 

કાયણ જ ફે : એક તે, લીચાયની નલીનતા, ભોરીકતા, જીલનરક્ષીતા, સ્ષ્ટતા તથા ભીળનયી 
ધગળ અને ફીજુ ાં, એભની રેખનકરા અથાથત્ પ્રવન્નભધુય ળૈરી. તેઓ એક ઉંચી કટીના 

નીફાંધકાય છ,ે જનેી વશજ પ્રતીતી આણને તેઓના રેખભાાંથી ભે જ છ.ે કલીત્લભમ, 

યવભમ, પ્રળાાંત, ગાંબીય, આક્રળ–કટતુાથી ભુક્ત, ભીઠાાં તથા વત્ત્લળીર જથી કરકર નાદે 
લશેતી નદી જલે તેઓન એકધાય રેખન–પ્રલાશ અને વફતા, વજ્જતા તથા વચટતા એ 

તેઓની કટાયભાાં પ્રગટરેા રેખનુાં વત્ત્લ છ.ે ત વાથેવાથે જ એભાાં રરીત વાશીત્મગુણ ણ 

છ.ે આણા આ ફશુભાન લીજતેા યૅળનારીસ્ટ અગ્રણીની લી ફીજી ભટી નીવગથદત્ત 
કરાવીદ્ધી તે તેઓની લકતૃત્લકરા–લકતૃત્લપ્રતીબા. લલ્લબબાઈનુાં પ્રલચન વાાંબલુાં એ ણ 

એક રશાલ છ.ે તેઓ ફરલાના છ,ે એલી જાણકાયીથી જ શ્રતાઓ ઉત્કાંઠ ફને; કાયણ કે 

તેઓની કરાભમ, ભધુય અને છટાદાય લાણીન શ્રલણાનન્દ ત ભે જ, લધુભાાં કળુાંક નલુાં, 
વત્ત્લળીર, આગલી–લૈજ્ઞાનીક યીતે તાયલેર વત્મમ્, ળીલમ્, વુન્દયમ્ ણ જાણલા ભે. 

તેઓની એક અન્મ ખાવીમત ણ પ્રળસ્મ તેભ જ આલકામથ છ ે: તેઓ ુયી નીષ્ઠાથી વુવજ્જ 
થઈને, ુયતા અભ્માવ તથા ચીંતનવબય ફન્મા ફાદ જ રેખન મા પ્રલચન કયે છ.ે કળુાંમ 

અધુરુાં  કે આડધેડ, ઉતાલુાં કે ઉયચટીમુાં આ ઠયેર, ગાંબીય, નમ્ર છતાાં ગોયલળીર વ્મક્તીને 

જયામ વાંદ જ નશીં ! લી વાશીત્મન એક વીદ્ધાન્ત છ ે : ળીર તેલી ળૈરી : અથાથત્ 
વ્મક્તીનાાં જલેાાં સ્લબાલ–ગુણરક્ષણ, તેલુાં જ તેનુાં વજ થન–પ્રલચન શમ. એ જ યીતે, એક 

વ્મક્તી તયીકે લલ્લબબાઈ વુભધુય, વદા પ્રવન્ન, વોજન્મળીર, વુકુભાય (કઠયતાન એક 

અાંળ ણ જ્માાં દીલ રઈ ળધતાાંમ ન જડ ેએલા), વુકભ, આકથક, ભુરા તથા વ્મલશાયના 
ધાયક એલા નમ્ર અને ભીરનવાય ુરુ છ,ે એલાાં જ વયવ–વુન્દય તત્ત્લ–વત્ત્લ તેઓનાાં 

રેખન–પ્રલચનભાાંમ ભાણલા ભે છ.ે 

એક યૅળનારીસ્ટ તયીકે તેઓ જરુય ડે્ય તન–ભન–ધનથી ણ યૅળનારીઝભ 
પ્રચાયક પ્રલૃત્તીભાાં વશામબુત થમા છ,ે થામ છ.ે યન્તુ એથીમ લધુ નોંધાત્ર કે વ્મલશાયભાાં 

અને જીલનભાાં ણ યૅળનારીઝભમુક્ત, લીલેકફુદ્ધીલાદી, લૈજ્ઞાનીક અબીગભ સ્લીકામો અને 

આચમો છ ે ને ભુતીભાંત ણ કયી ફતાલમ છ.ે નાનણથી જ, તાના ભટાબાઈ 
યાભજીબાઈએ ઘયભાાં કયેરા વાભાજીક વુધાયાભાાંથી નાના બાઈ શકાયાત્ભક પ્રેયણા રેતા યષ્ણા. 

યાભજીબાઈએ શાંભેળાાં કુયીલાજો, શાનીકતાથ રુઢીઓન ત્માગ કયી, એલા ભટા ખચથ ફચાલી, એ 

નાણાાં ભાનલકલ્માણ ભાટ ેલયામ એલુાં ઉંચુાં ધ્મેમ તાનાાં વુધાયક ગરાાં અાંતગથત વેલેરુાં, જ ે
લલ્લબબાઈને ણ ઉંડથેી સ્ળી ગમુાં. દા.ત., ઉબમના યીલાયભાાં છલે્લા ચલીવ લથભાાં ફાય 
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રગ્ન થમાાં, ક્માયેમ એની નીભાંત્રણ ત્રીકાઓ નથી છાલી કે બવ્મ બજનવભાયાંબ નથી 

મજ્મા. રગ્નલીધી ણ એકદભ વાદ અને વય, ત લી અભુક રગ્નપ્રવાંગે ત ધાભીક 
લીધી ભુદ્દરેમ નશીં ! તેઓનાાં ભાતુશ્રીનુાં અલવાન થમુાં ત્માયે ભયણત્તય ક્રીમાલીધી ફીરકુર 

ફન્ધ યાખ્મ અને એભ, ફચેરાાં નાણાાંભાાંથી ગાભભાાં ળાાનુાં વુન્દય, વગલડબમુું ભકાન 

ફાંધાવ્મુાં. રગ્નભાાં વાદાઈ ણ એટરી ફધી કે વગા બત્રીજાના એલા ફે રગ્નપ્રવાંગે ત ખુદ 
લલ્લબબાઈ જ ગેયશાજય ! 

ટુાંકભાાં, એભન અાંગત જીલનવ્મલશાય ણ લીલેકફુદ્ધીલાદી અબીગભ ય જ 

આધાયીત. તેભણે તભાભ ભીથ્મા કભથકાાંડ, રુઢીયીલાજ, ખટા દેખાડાઓની ાછ નાણાાંન 
દુવ્મથમ, ધભથધતીંગ કે અન્ધશ્રદ્ધાઓન ધયભુથી ત્માગ કમો છ.ે તે એટરી શદે કે, કયડની 

ઉથરાથરલાા તાના નલા વ્મલવામની નલી ઓપીવનુાં ઉદ્ઘાટન તેઓએ ખાવ ‘કા 

ચઘડીમુાં’ જોઈને જ યાખેરુાં ! 
અાંગત જીલનભાાં લલ્લબબાઈ વલે લાતે વુખી જ છ;ે જ ેજોતાાં પ્રતીતી થામ છ ેકે, 

આસ્તીકન કશેલાત ઈશ્વય નાસ્તીકને દાંડી ળકત નથી. અથાથત્ વુખી, પ્રળાાંત, સ્લસ્થ તથા 
વાંતુષ્ટ જીલનન ામ ધભથ નશીં; ણ યૅળનારીઝભ જ છ.ે ત્ની ભીતાફશેન વુળીર અને 

વભજદાય છ,ે જઓે તાના યૅળનારીઝભને મથાથથણે વભજી ત ળકે જ છ.ે વાંતાન ણ ફે 

જ : ુત્રી ‘દીળા’ ભેડીકર કરેજભાાં ત્રીજા લથભાાં અભ્માવ કયે છ.ે જ્માયે ુત્ર ‘દીલવ’એ આ 
લે ફડથભાાં દવભા ધયણની યીક્ષા આી. લલ્લબબાઈ તાના નાનકડા યીલાયને ‘પ્રવન્ન 

દામ્ત્મ’થી ઓખાલે છ,ે જભેાાં દાંબ કે ક્રેળન અબાલ, ભાનવીક ઉચાટ કે અસ્લસ્થતાન 

અબાલ, યસ્ય કઈને કઈન કળ બમવાંકચ કે છાનગતીમાાંન અબાલ. અને એભાાંથી 
પ્રગટત વમ્ુણથ નીયાભમતા અને ુણથ નીશ્ચીંતતાન બાલ વુચલામ છ.ે 

અાંતભાાં, વલથભીત્ર એલા આણા આ યૅળનારીસ્ટ ફીયાદય લલ્લબબાઈ ઈટારીમા 

રાાંફુાં જીલ, વુખી યશ અને યૅળનારીઝભને વલથ લાતે વશામક એલી પ્રલૃત્તીઓ કયતા યશ, 
એલી આ ભાંગર પ્રવાંગે શાદીક ળુબેચ્છાઓ !. 

નોંધ: 

શ્રી. લલ્લબબાઈ ઈટારીમાને ‘યભણભ્રભણ’ વુલણથચાંરક પ્રદાન નીભીત્ત ે મજામેરા વભાયશ 
(તાયીખ: 11/05/2008) પ્રવાંગે અનેક વાભમીકભાાં પ્રગટરે રેખ. 

 
● 

               અનુક્રભણીકા 
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02 
એક ભુરાકાત : લલ્રબબાઈ ઈટારીમા વાથફ 

તાંત્રી : તભને ‘યભણભ્રભણ’ વુલણથચાંરક અથણ થમ એન યભાાંચ કેલ ? 

લલ્લબબાઈ : ચાંરક જાશેય થમા છી ભને નશીં, કઈ ફીજાને તે ભે એ ભાટ ે શુાં રગબગ 
એક અઠલાડીમા વુધી રડત યષ્ણ. યન્તુ, ચાંરક વભીતી, વત્મળધક વબાના ભાયા ભીત્ર 

અને ભુયબ્ફી યભણબાઈ ાઠકને શુાં ભનાલી ળક્મ નશીં. અાંતે વાંકચ વાથે, અને વભથણ 

બાલે જ આ ચાંરક ભાટ ેભાયે વાંભત થલુાં ડુ્યાં છ.ે ‘વભથણ’ન ભાય અથથ યભણબાઈ પ્રત્મેના 
આદયબાલ પ્રેયીત ભાયી ભજફુયી. 

ભાયા ચીંતન–રેખનની આભ કદય થામ, એન આનન્દ ત ખય જ; ણ આ 

ચાંરક કઈ ફીજાને અામ શત ત ભને લધાયે આનન્દ થમ શત, એનાાં ચાય કાયણ તભને 
કશુાં : 

(1) ચાંરક એલી વ્મક્તીને ભલ જોઈએ, જને ઉત્વાશ એથી લધે. 

(2) યભણબાઈ વભગ્રતમા ભને તાના રાગે છ,ે છી એભના નાભ વાથે 
જોડામેર ચાંરકની આલશ્મકતા ભાયા ભાટ ેફચતી નથી. 

(3) કઈની ાવેથી કળુાં સ્લીકાયલુાં ભને ગભતુાં નથી. શુાં આી ળકુાં એલી 

સ્થીતીભાાં છુ ાં. અને... 
(4) વોથી લધાયે ભશત્ત્લનુાં એ કે, શુાં આ અતી ભુલ્મલાન ચાંરકને રામક શઉં 

તેભ ભને રાગતુાં નથી.  

તાંત્રી : લીચાયન ઝક યૅળનારીઝભ તયપ ક્માયથી ? કઈ યીતે ? કઈનુાં ભાગથદળથન ખરુાં  ? 

લલ્લબબાઈ : સ્લબાલથી જ લીચાય–ચીન્તન કયલાનુાં લરણ અને લધુભાાં લાચનભાાં યવ. થડ 

વાંળમાત્ભા ણ ખય, એટરે ફધી લાાંચેરી–વાાંબેરી લાત ગે ન ઉતયે. ભાયા ભટાબાઈ 
યાભજીબાઈ એક વુધાયાલાદી ભાણવ. એટરે ઘયભાાં યીલાજો અને યમ્યાગત રુઢીઓભાાં 

એભણે કયેરુાં યીલતથન શુાં નાનણથી જોત યષ્ણ છુાં. કૉરેજભાાં શત ત્માયે યભણબાઈના રેખ 

નીમભીત લાાંચત અને છી ત યભણબાઈન યીચમ થમ અને યૅળનારીઝભની પીરવુપીને 
નજીકથી વભજલાન અલવય ભળ્ય. 

તાંત્રી : ઘય–કુટમુ્ફન લૈચાયીક ઝક યૅળનારીઝભ તયપ ખય ? કેટરા પ્રભાણભાાં ? 
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લલ્લબબાઈ : જઓેને રુઢીચુસ્ત કશી ળકામ એલાાં ભાયા સ્લજન છ ે જ નશીં. ભટાબાઈ 

યાભજીબાઈના પ્રમાવ ત શાંભેળાાં વ્મક્તીને કે વભાજને શાનીકાયક રુઢીઓ, કભથકાાંડ અને 
યીલાજોને ધયભુથી ફદરી ભાણવનુાં જીલન વ્મલશારુ–વય ફને અને ભાણવ ખટા ખચથથી 

ફચે એ ભાટનેા જ યષ્ણા છ.ે 

 યમ્યાગત યીલાજો ાછ લેડપાતાાં નાણાાં યીલાયનાાં ળીક્ષણ અને સ્લાસ્થ્મ 
ાછ લયામ ત ભાણવ લધાયે વુખી થામ – એલ પ્રચાય યાભજીબાઈ લોથી કયતા યષ્ણા 

છ ેઅને તેનુાં ારન અભે અભાયા ઘયથી કયલાન પ્રમાવ કમો છ.ે છલે્લા 24 લથભાાં અભાયા 

ઘયભાાં રગબગ 12 રગ્ન થમાાં, યન્તુ કદી નીભાંત્રણ કાડથ છાવ્મુાં નથી, બજન વભાયાંબ 
મજ્મ નથી. એભાાં કેટરાાંક રગ્ન ત લીધી લીના જ કમાું છ.ે અભાયાાં ભાતુશ્રીનુાં અલવાન થમુાં 

ત્માયે ણ દશાડ કયલાને ફદરે અભાયા ગાભભાાં નીળા ફાાંધલા ભાટ ે એ રુીમા આી 

દીધેરા. ભાયા વગા ફે બત્રીજાનાાં રગ્નભાાં શુાં તે ણ શાજય યષ્ણ નશત. આટરી વાદગી 
જાલલાન પ્રમત્ન કમો છ.ે 

તાંત્રી : ‘યભણભ્રભણ’ વુલણથચાંરક ાછન ઉદ્દળે તભે ળુાં ભાન છ ? 
લલ્લબબાઈ : ઉદ્દળે ત અરફત્ત તે સ્થાનાય વાંસ્થાએ જ નક્કી કયલાન શમ. શુાં જાણાં છુાં 

અને ભાનુાં છુ ાં ત્માાં વુધી ત, યૅળનારીઝભની પ્રચાયક–પ્રવાયક પ્રલૃત્તીને પ્રત્વાશન ભે, એની 

કદય થામ, વભાજને જાણ થામ અને વભાજ ભ્રાન્તી, લશેભ–અન્ધશ્રદ્ધાભાાંથી ફશાય આલે 
તથા યૅળનારીઝભ પ્રતી અબીભુખ થામ અને વાથે વાથે યભણબાઈ ાઠકે આ કૉરભ દ્વાયા 

જીલનબય કયેરી યૅળનારીઝભની વેલા કે તેના લીયાટ પ્રચાયકામથની સ્ભૃતી જલામ એલા 

ઉદ્દળે શઈ ળકે કે શલા જોઈએ. 

તાંત્રી : કરભ વાથે વાંફાંધ કઈ યીતે ? તભારુાં  રખાણ અને લકતવ્મ ણ પ્રબાલી શમ એભ 

રાગે છ.ે આની ાછનુાં યશસ્મ ? 

લલ્લબબાઈ : શુાં ચ્ચીવેક લયવથી શીયાઉદ્યગભાાં છુાં. રખલાન શુાં આવુ ભાણવ છુાં. જ્માયે 
જ્માયે ભીત્ર દ્વાયા રખલાની પયજ ાડલાભાાં આલી છ ે ત્માયે જ રખામુાં છ.ે વયુતભાાં ‘રક 

વભથથન’ અખફાય ળરુ થમુાં ત્માયે તેના તાંત્રી ભીત્રે રખલાની પયજ ાડી અને ‘લીચાયમાત્રા’ 

કૉરભન આયાંબ થમ. રગબગ ફે લથ એ કટાય રખી ળક્મ. શલે વભમની પ્રતીકુતાના 
કાયણે રખલાનુાં ટાુાં છુ ાં. ફીજુ ાં, કે શુાં પ્રલચન દ્વાયામ ભુખ્મત્લે યૅળનારીઝભન જ પ્રચાય કરુાં  

છુાં. 
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 ભાયાાં લકતવ્મ વાાંબનાયાને ગભે છ,ે એભ ત શુાં નશીં કશી ળકુાં; યન્તુ રક 

શાંભેળાાં ભને આદયથી વાાંબતા શમ એભ રાગે. ઘણી ળાા–કરેજો તયપથી અને લીલીધ 
વભાયાંબ ભાટ ેનીભાંત્રણ ભે છ;ે યન્તુ શલે વભમની પ્રતીકુતાના કાયણે ક્માાંમ ણ જલાનુાં 

ટાુાં છુ ાં. 

તાંત્રી : લાચન નીમભીત ખરુાં  ? કમા પ્રકાયનુાં ? 
લલ્લબબાઈ : ળાા–કૉરેજભાાં શત ત્માયે ાઠ્યુસ્તક ઓછાાં; યન્તુ ભુખ્મત્લે ઓળ 

યજનીળ, ગુણલાંત ળાશ, યભણ ાઠક લગેયેને લાાંચત. શલે વ્મસ્તતાને કાયણે ખ ુયતુાં જ 

લાાંચુાં છુ ાં. ભનયાંજક કયતાાં, પ્રેયક, ચીન્તનાત્ભક, વુધાયાલાદી, યચનાત્ભક અને લૈજ્ઞાનીક 
અબીગભ પ્રેયીત ુસ્તક લાાંચલાનુાં લધાયે ગભે છ.ે ુસ્તક લાાંચી રીધા છી વાચલલાની 

આદત નથી, ળખીન ભીત્રને ભકરી આુાં છુ ાં. 

તાંત્રી : રેખન પ્રત્મે શારની ઉદાવીનતા ભાત્ર વ્માલવામીક કાયણવય જ કે અન્મ કઈ કાયણ 
ખરુાં  ? દા.ત., ‘આન કઈ અથથ નથી’ એલુાં અનુબલામુાં શમ ? 

લલ્લબબાઈ : ના, એભ નથી. ભાત્ર વ્માલવામીક કાયણે જ કરભનુાં ઢાાંકણાં ફાંધ છ.ે શલે ત ત્ર 
ણ બાગ્મે જ રખુાં છુાં. ભાયા ભનભાાં રેખક તયીકે રકપ્રીમ થલાની ઝાંખના જ નથી, તેભ 

રેખન દ્વાયા ઉાજ થનની જરુય નથી. ફાકી, તભે કષ્ણ એલ નીયાળાલાદ નથી. આણે ત 

પ્રભાણભાાં ઓછી પરુ જભીનભાાં ફીજ લાલલાનાાં છ.ે એટરે જટેરાાં ણ ઉગે એથી વાંત 
ભાનલ જોઈએ. તભે ઈતીશાવ જુઓ–યીલતથન શાંભેળાાં પ્રમાવથી જ આવ્મુાં છ;ે નીયાળાથી 

નશીં. 

તાંત્રી : આથીક વદ્ધયતાને જીલનની જડીફુટ્ટી ભાન છ ? વમ્ત્તીન લીનીમગ કઈ યીતે થામ 
તે ગભે ? 

લલ્લબબાઈ : આથીક વદ્ધયતા કને ગણી ળકામ એ ચચાથન લીમ છ.ે કાયણ કે એ ભાટ ે

દયેકન ભાદાંડ અરગ શમ છ.ે ભાયે થડ લખત ‘સ્લુણથ ભશાયાજ’ વાથે યશેલાનુાં ફનેરુાં, એ 
ખીસ્વાાં લગયનાાં લષ્ડ જ શેયતા, રુીમાથી લશેલાય કયતા નશીં; છતાાં આથીક દૃષ્ટીએ ભને 

ફીર ગેટ્વ કયતાાં ઓછા વધ્ધય નથી રાગ્મા ! જ ેભાણવ તાનુાં અને તાના યીલાયનુાં 

બયણણ વાયી યીતે કયી ળકે તેને શુાં આથીક યીતે વધ્ધય ગણાં. 
 એક યૅળનારીસ્ટ તયીકે શુાં જીલનના એક ધ્મેમરુે વુખવગલડને તથા આનન્દને 

સ્લીકારુાં  છુાં; યન્તુ લધાયાની વમ્ત્તીન લીનીમગ વભાજશીતભાાં, કઈના વ્મક્તીગત, દુ:ખ–
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આત્તી કે ળીક્ષણ–સ્લાસ્થ્મ ાછ થામ એ મગ્મ ભાનુાં છુ ાં. અાંતે ત ઓછાભાાં ઓછી 

જરુયીમાત એ જ ભટાભાાં ભટી વધ્ધયતા છ ે! 

તાંત્રી : તભે ‘સ્લુણથ ભશાયાજ’ ની લાત કયી; અન્મ વાધુવન્ત પ્રત્મે આકથણ ખરુાં  ? 

લલ્લબબાઈ : સ્લુણથ ભશાયાજ એક યૅળનારીસ્ટ વાધુ શતા. તભે એભનુાં ‘ભાનલતા’ ુસ્તક 

લાાંચ્મુાં ના શમ ત લાાંચલુાં જોઈએ. ભાત્ર લેળધાયી શલાના કાયણે શુાં કઈને વાધુ–વન્ત ભાનત 
નથી. વાધુની ભાયી વ્માખ્મા જયાક જુદી છ ે: 

 ‘જ ે ભાણવ તાન યટર જાતે ેદા કયત શમ, કઈને નડત ન શમ અને 

ફીજાના ખભાાં આલત શમ એને શુાં વાધુ ભાનુાં અને સ્લુણથ ભશાયાજ એ જ અથથભાાં વાધુ 
શતા !’ 

 શુાં લેળધાયી વાંત કયતાાં વુટ–ફુટધાયી વન્તને લધાયે ઓખુાં છુાં. વાંવાયભાાં જ 

યશીને લગય મુનીપભે વભાજશીતનુાં કામથ કયનાયા ‘વન્ત’ પ્રત્મે ભને લધાયે આદય છ.ે ભાત્ર 
બગલ મુનીપભથ શેયી રેનાયાને વાધુ ભાની રેલ એ ‘વાધુ’ ળબ્દનુાં અભાન છ.ે 

 દા.ત., સ્લુણથ ભશાયાજ જ ેગાભભાાં યકાતા તે ગાભના શીતભાાં ઓછાભાાં ઓછ 
ત્રણ કરાક ળયીયશ્રભ કયતા અને છી જ એ ગાભભાાં યટર ભાગતા. રગબગ 85 લથની 

લમે ળાયીયીક ક્ષભતા ઘટી એટરે તેભણે સ્લેચ્છાએ જ અન્નન ત્માગ કયી સ્લેચ્છાભૃત્મુ 

સ્લીકાયી રીધુાં. સ્લુણથ ભશાયાજ ેછલે્લી ચીઠ્ઠીભાાં ભને રખેરુાં : ‘શુાં શલે કઈના ખભાાં આલી 
ળકુાં તેભ રાગતુાં નથી. ભાયા ળયીયને પગટન યટર ચાલલાની ટલે નથી. ઉમ્ભયે તાન 

ધભથ નીબાવ્મ છ;ે ફે દીલવથી ખાલાનુાં ફાંધ કયી શુાં ભાય ધભથ નીબાલુાં છુ ાં.’ 

 આભ, ફીજા ભાટ ેજીલલા અને ભયલા તૈમાય શમ, એ જ ભશાત્ભા અને એ જ 
વાંત. 

તાંત્રી : તભાયી દૃષ્ટીએ યૅળનારીઝભ ળુાં છ ે? લધુ રકને યૅળનારીઝભ તયપ લાલા ભાટનેા 

ઉામ વુચલી ળક ? 
લલ્લબબાઈ : યૅળનારીઝભ એટરે લીલેકફુદ્ધી : ળુાં વારુાં  ને ળુાં ખયાફ ? ળુાં વાચુાં અને ળુાં 

ખટુાં? ળુાં રાબકતાથ અને ળુાં શાનીકતાથ ? –એની વાચી વભજ– કઈ ણ કામથ ભાત્ર યીલાજ 

કે યમ્યાના કાયણે જ કયલુાં ઠીક નથી. ભાણવે દયેક કામથ કયતી લખતે તેની ાછના શેતુ 
અને રાબારાબન ણ લીચાય કયલ જોઈએ – ફવ, એ જ યૅળનારીઝભ. 
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 લધુ રકને યૅળનારીઝભ તયપ લાલા ભાટ ેતભે જ ે ‘લીલેકાંથી’ દ્વાયા કય છ 

એ રેખન અને પ્રકાળન ઉત્તભ યસ્ત છ.ે ભુયબ્ફી યભણબાઈએ એભની કૉરભ દ્વાયા 
જનજાગૃતીનુાં એક લીયાટ કામથ કમુું છ ે અને કયે છ.ે એ ણ આજ લાત વીદ્ધ કયે છ.ે 

અન્ધશ્રદ્ધા પેરાલતાાં તત્ત્લને ખુલ્લાાં ાડી, ળણ અટકાલતા પ્રતીફાંધક કામદાઓ છ ે તેને 

લધાયે કડક કયલાની વયકાય ાવે ભાાંગ ણ થઈ યશી છ.ે આ ઉયાન્ત કશેલાતા 
ચભત્કાયના દાથપાળની પ્રલૃત્તી વત્મળધક વબા, વુયત અને દેળબયની યૅળનારીસ્ટ 

વાંસ્થાઓ કયે છ.ે એને બયુય પ્રત્વાશન આલુાં જોઈએ. ળાા–કરેજોભાાં ણ કીળય અને 

ફાકને લૈજ્ઞાનીક પ્રમગ–પ્રલચન દ્વાયા અન્ધશ્રદ્ધા પેરાલતાાં તત્ત્લ વાભે ભાનવીક યીતે 
તૈમાય કયલા જોઈએ. 

તાંત્રી : યૅળનારીસ્ટ વભાજ અને યમ્યાગત વભાજ લચ્ચે ામાન બેદ ળુાં ભાન છ ? 

લલ્લબબાઈ : યૅળનારીસ્ટ વભાજભાાં વાયા, શીતકાયી ાવાને જ વ્મલશાયભાાં ઉતાયામ અને તે 
પ્રભાણે વાભાજીક તથા વ્મક્તીગત જીલન ગઠલામેરુાં યશે. યીણાભે યૅળનારીસ્ટ વભાજભાાં 

ભીથ્મા કભથકાાંડ, શાનીકાયક યીલાજો, રુઢીઓ, ભ્રાન્તીઓ, ખટા દેખાડા, ફગાડ, ધાભીક 
ધતીંગ કે એ નીભીત્તે થતા ઝઘડાન ભુખ્મત્લે અબાલ શમ. જ્માયે યમ્યાગત વભાજભાાં 

અનુચીત અને પ્રદુણ પેરાલતા ઉત્વલ, ભૃત્મુ છીનાાં ભીથ્મા ક્રીમાકાાંડ, ષ્ડીજાતી યનાાં 

ફાંધન, જ્ઞાતી–જાતીના બેદ અને ખટા યીલાજો ાછ ભાણવનાાં વભમ, ળક્તી અને 
નાણાાંન દુવ્મથમ થામ છ.ે અભે ાંદય લથ શેરાાં અભાયી નલી ઓપીવનુાં ઉદ્ધાટન ‘કા’ 

ચઘડીમાભાાં જ કયેરુાં. 

તાંત્રી : કુટમુ્ફ–યીલાયની લીગત વાંક્ષેભાાં કશેળ ? યૅળનારીઝભ લીમ ેજીલનવાથીનુાં લરણ 
કેલુાં ? 

લલ્લબબાઈ : શુાં ભાયી જાતને વમ્ુણથ યૅળનારીસ્ટ વભજત નથી. ત્ની ભીતા ણ ાકી 

યૅળનારીસ્ટ ત નથી. યન્તુ ળુાં વારુાં  અને ળુાં નયવુાં એ ભાયા કયતાાં તે લધાયે વભજી ળકે છ.ે 
વાંમુક્ત લશેલાયભાાં બાગ્મે જ કદી ભતબદે થામ. ફાકી, ફે ફાક છ ે: દીકયી ‘દીળા’ ભટી, 

જ ે ત્રીજા લથભાાં ભેડીકર કરેજભાાં છ ે અને ુત્ર ‘દીલવ’ આ લે ફડથની ધયણ 10 ની 

યીક્ષા આી છ.ે જરુય ુયતાાં વુખી છીએ. 

તાંત્રી : વુખી દામ્ત્મની વ્માખ્મા ળી કય છ ? 
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લલ્લબબાઈ : વુખી દામ્ત્મ એટરે તી–ત્નીભાાં વમ્ુણથ વુભે, એટરે કે વાંમુક્ત 

વ્મલશાયભાાં ભતબેદ નશીં. એ વીલામ યસ્ય વ્મક્તીગત સ્લાતાંત્ર્મ. તાના લીચાય કે 
વ્મલશાય વાભા ક્ષ ય જફયજસ્તીથી ઠકી ફેવાડલાના નશીં. ‘વુખી દામ્ત્મ’ ને ફદરે શુાં 

‘પ્રવન્ન દામ્ત્મ’ ળબ્દને લધાયે વન્દ કરુાં  છુાં. ‘પ્રવન્ન’ એટરે નીદથમ્બ, કળામ ભાનવીક 

ઉચાટ લગયનુાં, યસ્ય બમવાંકચ લગયનુાં. 
 

નોંધ: 

શ્રી. લલ્લબબાઈ ઈટારીમાને ‘યભણભ્રભણ’ વુલણથચાંરક અથણ થતાાં, ‘લીલેકાંથી’ના તાંત્રીશ્રી 
ગુરાફબેડાએ રીધેરી તેભની ખાવ ભુરાકાત.    

 
● 

 

અનકુ્રભણીકા 
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03 
ધભણકથાઓ અનફ ાયામણો પક્ત યાતફ જ મોજામ તો કફભ ? 

કીં તદ બ્રષ્ઢ, કીભધ્માત્ભભ, 
કીં કભથ ુરુત્તભ ? 

અધીબુતાં ચ કીં પ્રક્તભ, 

અધીદૈલાં કીભુચ્મતે ? 
(શ્રી–ગીતા, 8/1) 

 એક નીલૃત્ત લૃદ્ધ ેફાગભાાં કષુ્ણાં કે શુાં લૃદ્ધાલસ્થાન વભમ ધાભીક પ્રલૃત્તીભાાં ગાુાં છુ ાં, 

ત ફીજાએ લી ફીજા પ્રવાંગે જણાવ્મુાં કે ભાય ભટા બાગન વભમ આધ્માત્ભીક પ્રલૃત્તીભાાં 
લીતે છ.ે એ વાાંબી વાથેના ભીત્રે પ્રશ્ન કમો કે ‘ધાભીક’ અને ‘આધ્માત્ભીક’ એ ફે ળબ્દન 

ચક્કવ અથથ ળ ? એ ફે લચ્ચે કઈ અથથબેદ ખય ?  

 ભેં કષુ્ણાં, આલ જ પ્રશ્ન શ્રીભદ્બગલદગીતાભાાં અજુ થને શ્રી. કૃષ્ણને કમો છ.ે જોકે 
કૃષ્ણબગલાને સ્ષ્ટ તથા લીગતલાય ઉત્તય નથી આ્મ, ટુાંકભાાં જ ફધુાં તાલી દીધુાં છ.ે ત 

ચાર, એ યત્લે થડુાં ચીન્તન કયીએ: લી, એ એટરા ભાટ ેણ જરુયી છ ે કે આજ કાર 
વાયા રેખક અને લીદ્વાન ણ ‘આધીબોતીક’ ળબ્દ ‘અરોકીક’ના અથથભાાં પ્રમજ ેછ;ે કાયણ 

કે ‘અધી’ ુલથગ એલ આબાવ ઉત્ન્ન કયે છ.ે કીન્તુ ખયેખય ત, આધીબોતીક એટરે કેલ 

બોતીક જ, અથાથત્ સ્થુ, જડ દાથથને રગતુાં. આ દુનીમાને રગતુાં લગેયે. ‘અરોકીક’ન અથથ 
‘બોતીક’ ળબ્દને અથલ શમ ત ‘અતીબોતીક’ થામ, અથાથત્ ‘અતી’ ુલથગ રગાડલ યશે. 

ચાર ફવ, બાાલીજ્ઞાનન આટર ઈળાય જયા જરુયી જણામ એટરે કયી રીધ. 

 ભીત્રને ભેં દાખરા દ્વાયા આધ્માત્ભીક અને ધાભીક લચ્ચેન બેદ સ્ષ્ટ કયતાાં કષ્ણુાં,     
ડૉ. ગુણલાંત ળાશનાાં ‘ગીતાપ્રલચન’ તે આધ્માત્ભીક પ્રલૃત્તી કશેલામ, જ્માયે ુ. ભયાયીફાુની 

‘યાભામણકથા’ તે ધાભીક પ્રલૃત્તી કશેલામ. શ્રી. અયલીંદનુાં ‘ચીન્તન’ તે આધ્માત્ભીક લીમ 

ગણામ, જ્માયે ‘ળીક્ષાત્રી’ન ઉદેળ એ ધાભીક ફધ રેખામ. અગાઉ ભેં એક પ્રવાંગે ધભથની 
ત્રણ ળાખાઓ દળાથલેરી : (1) ચીન્તન (2) બક્તી અને (3) લીધીનીેધ. જોકે ધાભીકતાભાાં 

કભથકાાંડ ણ વભાલીષ્ટ છ;ે યન્તુ અભુક કભથકાાંડને ુજા બક્તીભાાં અને અન્મને 

લીધીનીેધભાાં વભાલી રઈ ળકામ. દા.ત., દેલને નલડાલલા, ત્ર, ુષ્, વુગાંધ કે પરાદી 
અથણ કયલાાં એલુાં કભથકાાંડ તે બક્તીભાાં આલે, જ્માયે વાંધ્માકા ુલે જભીજ રેલુાં મા બજન 
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ુલે સ્નાન કયલુાં જ, જલેા કભથકાાંડ લીધીનીેધભાાં વભાલી રઈ ળકામ. એલુાં જ રગ્નલીધી, 

શ્રાદ્ધલીધી આદી યત્લે વભજી રેલુાં. 
 કેટરાક ુરુ, લીળેત: ળીક્ષીત તથા વજાગ વાભાજીક, આજકાર ધાભીકતા 

કયતાાં આધ્માત્ભીકતાને ઉંચી ગણાલે છ ેઅને ળબ્દવ્માંજના ણ એભ જ વુચલે છ ેકે ધભથની 

અેક્ષાએ અધ્માત્ભ કાંઈક વુક્ષ્ભતય લીમ કે લીબાલના છ.ે ધભથ ભશદાંળે વાભાજીક વ્મલસ્થા 
રેખામ, જભેાાં વ્મલશાય, પયજો, ભાન્મતાઓ, ઉત્વલ, રેફર આદી અનેક જીલનરીરાઓન 

વભાલેળ થામ છ.ે જ્માયે અધ્માત્ભ એટરે આત્ભા–યભાત્ભા લીમક જ્ઞાન તેભજ ચીન્તન. 

 જોકે આખયે ત આ ફધી જ કકલ્નાઓ છ,ે એટરે કેલ ભીથ્મા પ્રલૃત્તી છ.ે 
કાયણ કે આત્ભા મા યભાત્ભા જલેાાં કઈ તત્ત્લ–વત્ત્લ લાસ્તલીક અસ્તીત્લ ધયાલે છ ે કે 

નશીં? – એ લીજ્ઞાને શજી ળધલુાં અને વીદ્ધ કયલુાં ફાકી જ છ.ે અત્માય વુધીભાાં પ્રાપ્ત થમેરાાં 

જ્ઞાન તથા તકથલીલેક લડ ે ત એ જ વીદ્ધ થામ છ ે કે આત્ભા મા યભાત્ભા જલુેાં કળુાં જ 
અસ્તીત્લ ધયાલતુાં નથી, જ ે છ ે તે ફધી જ દાથથ રીરા છ,ે જડના જ ફધા લીલતો છ.ે 

વદીઓ ુલે ચાલાથક ભુનીએ કશેરુાં કે ચૈતન્મ જલે કઈ સ્લતાંત્ર દાથથ છ ે જ નશીં, ભાટ ે
આત્ભા નથી; ાંચભશાબુતના વાંભીશ્રણભાાંથી જ ચૈતન્મબાલ ઉદ્બલે છ.ે શલે આધુનીક 

લીજ્ઞાન ણ એ જ વીદ્ધ કયે છ ેકે રવ્મ (દાથથ) અને ઉજાથ એ ફે બીન્ન બીન્ન તત્ત્લ નથી, 

એક જ છ ેઅને એકનુાં અન્મભાાં રુાાંતય થઈ ળકે છ.ે દા.ત., કઈણ સ્થુ દાથથ પ્રકાળના 
લેગે ગતી કયે ત એ ઉજાથભાાં યીલતીત થઈ જામ છ ેલગેયે... 

 થડીક આડલાત કયીએ ત, આલુાં વાદુાં અને વાચુાં વત્મ વશેજ ેસ્લીકાયી રેલાને 

ફદરે, રક આત્ભા – યભાત્ભાનાાં કામો તથા યસ્ય વમ્ફન્ધ વભજલા જીલનબય 
કથાપ્રલચન વાાંબલા દડ ેછ ેઅને કેલ ભીથ્મા પ્રલૃત્તીભાાં કીભતી વભમ ફયફાદ કયે છ.ે 

એક વયવ પ્રેયક પ્રવાંગ અત્રે ટાાંકલા જલે વભજુ ાં છુાં : 1961ના લથની આ ઘટના છ,ે જ્માયે 

ઈંગરેન્ડભાાં ફ્રી–થીંકય, એટરે કે યૅળનારીસ્ટની એક લીશ્વ યીદ ભેરી, જભેાાં બાયતના 
જગલીખ્માત તથા લીદ્વાન લીલેકફુદ્ધીલાદી અગ્રણી, શ્રીરાંકાની યૅળનારીસ્ટ વાંસ્થાના પ્રતીનીધી 

તયીકે ડૉ. અબ્રાશભ કલુય શાજયી આલા ભાટ ેગમા શતા. યીદભાાં ભુખ્મ લક્તા તયીકે 

બ્રીટનના ભજુય ક્ષના તે લખતના વાાંવદ રૉડથ ફે્રનય બ્રકલે ણ શતા, જઓેએ તાના 
પ્રલચનભાાં કષુ્ણાં કે, ‘શ્ચીભના વુલીકવીત દેળએ તથા બોતીકલાદી યાષ્ટ રએ ુલથના ગયીફ 

અને અધ્માત્ભલાદી દેળને ભદદ આલાનુાં ફાંધ કયી દેલુાં જોઈએ.’ આલુાં લીધાન વાાંબતાાં        

ડૉ. કલુયને ત તીવ્ર આઘાત રાગ્મ; કાયણ કે રૉડથ બ્રકલે બાયત, શ્રીરાંકા જલેા ુલથના દેળ 
પ્રતી લીળે વશાનુબુતી ધયાલનાય એક ઉદાયભતલાદી તયીકે જાણીતા યાજુરુ શતા. 
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યીદ ફાદ ડૉ. કલુયે, રૉડથ બ્રકલેને આશ્ચમથલત્ પ્રશ્ન કમો કે ‘આ નાભદાય ત અભાયા 

શભદદથ છ; છતાાં કેભ એલુાં કશ છ કે વભૃદ્ધ શ્ચીભી દેળએ દયીર એળીમાઈ દેળને ભદદ 
કયલી જોઈએ નશીં ?’ 

 જલાફભાાં ભાંદ સ્ભીત કયતાાં રૉડથ બ્રકલે ફલ્મા, ‘અભે શ્ચીભી પ્રજાઓ વુખી તથા 

વભૃદ્ધ છીએ, એનુાં કાયણ ત જાણ છ ને ? અભે રક દીનયાત કઠય યીશ્રભ કયીએ 
છીએ, લીજ્ઞાન તથા ટકૅનરૉજીન વમ્ુણથ લીનીમગ કયીને અભે અભાયી આ ધયતી યના જ 

બોતીક જીલનને લધુ ને લધુ વુખી તથા વગલડબમુું ફનાલલાન ુરુાથથ ખેડી યષ્ણા છીએ, 

જ્માયે તભે ુલથની ‘આધ્માત્ભીક’ પ્રજાઓ, ભૃત્મુ અને ભૃત્મુ છીના ફીજા બલનુાં જીલન મા 
છી જ ેશમ તે – એ અલસ્થા વુધાયલા ભાટ ેકલ્ીત દેલીદેલતાઓને ખુળ કયલા ાછ જ 

ભટા બાગનાાં વભમ–ળક્તી નીયથથક લેડફ્મા કય છ ! તભાયા દેળનાાં કાભ કયી ળકે એલા 

વલથ વળક્ત ને મુલાન ષ્ડી–ુરુ વુધ્ધાાં જીલનના કેટરા ફધા કરાક કથાાયામણ, 
દેલદળથન, બક્તીુજા મા માત્રાપ્રલાવ ને દમાત્રાઓ ાછ ફયફાદ કય છ અને કાભ 

કયતા નથી ! ચારુ પયજ ેણ કાભ છડી તભે રક બક્તીલન્દના ભાટ ેનીકી ડ છ ! 
આભ તભે તભાયાાં ાે જ દુ:ખી થાઓ છ. અયે ! જ્માયે તભાય શજાય શાથલા બગલાન 

જ તભને વશામ કયળે એલી શ્રદ્ધા તભે રક ધયાલ છ ત છી ળા ભાટ ેઅભાયી ભદદ 

ભાાંગ છ ? લગેયે.’ 
 રૉડથ બ્રકલેની લાત વાલ વાચી : ફાલાફાુઓનાાં કથા–ાયામણભાાં આઠ–દવ 

દીલવ વુધી યજના આઠદવ કરાક આણા રાખ રક નલયાધુ ફેઠા જ યશે, કાંઈ જ 

ઉત્ાદક કામથ ન કયે, અને લથબય અનેક સ્થે આલી લીનાળક પ્રલૃત્તી લી અનેકાનેક રુે 
ચાલ્માાં જ કયે ! છી દેળ વભૃદ્ધ થામ જ ક્માાંથી ? અને આખય, આલાાં કથા–ાયામણથી 

રાબ ળ ? પ્રજાનુાં આથીક ધયણ ત કથે જ; છતાાં ધાય કે, નૈતીક ધયણ ણ ઉંચુ આલતુાં 

શમ તમ બરે ભાપ ! યન્તુ એમ કરુણ યીતે કથળ્યુાં જ સ્ષ્ટ યીતે વભજામ છ ે: આણા 
જલેી બમાંકય ભ્રષ્ટાચાયી તથા ઘય અનૈતીક પ્રજા, આ દુનીમાભાાં ફીજી ફશુ થડી જ શળે. 

ચાર, તત્કા એક વુધાય ત કયી જ નાખીએ : કથાલાતાથ ને ાઠાયામણ પક્ત યાતે જ 

મજી ળકામ એલ કામદ કય ! ફાુઓ, સ્લાભીઓ, ભશાયાજો તભેમ વાાંબ છ કે ? ત 
જયા વશકાય આળ ! 

 આ થઈ ધાભીક પ્રલૃત્તીઓના લીનાળક યીણાભની લાત ! ત લી, આધ્માત્ભીક 

પ્રલૃત્તીમ એટરી જ ભીથ્મા તથા ભશદાંળે વ્મક્તીગત અને થડ ેઅાંળે યાષ્ટ રીમ અલનતી–શાની 
જન્ભાલનાયી જ છ;ે કાયણ કે એની ાછ ણ નીયથથક જ વભમ–ળક્તી લેડપામ છ.ે દા.ત., 
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ભાયા એક ભીત્ર ભટા લીદ્વાન તથા ઘણા વભજદાય ુરુ છ;ે છતાાં વાંસ્કાયલળ યજ ધ્માન કયે 

છ.ે શલે તાની એલી અન્ધશ્રદ્ધાન ફચાલ કયલા, એને ‘ગ્રયીપામ’ કયલા એકદા તેઓ ભને 
કશે, ‘શુાં કાાંઈ ુજાબક્તીરુે કે ચીત્તનાાં ળાાંતીસ્લાસ્થ્મ જલેા વાભાન્મ શેતુવય આ ધ્માન નથી 

કયત; શુાં ત લૈશ્વીક–કસ્ભીક રમ વાથે ભાયા તાના રમનુાં અનુવાંધાન વાધલા આલી 

આધ્માત્ભીક વાધના કરુાં  છુાં.’ 
 એ વાાંબી ભેં તેઓની વભક્ષ ચાય પ્રશ્ન ભુક્મા : 

(1) લીશ્વભાાં મા બ્રષ્ઢાાંડભાાં કળુાં રમ જલુેાં છ ેખરુાં  ? ત્માાં ત અાંધાધુાંધ ફન જ 

વીદ્ધાન્ત પ્રલતે છ,ે અને ઘય અવ્મલસ્થા ચારે છ.ે દા.ત., શભણાાં જ એક 
લીયાટ ધુભકેતુને ગુરુન ગ્રશ નીભથભ બાલે આખ ને આખ જ ગી ગમ ! 

ત ભીત્ર, બ્રષ્ઢાાંડભાાં ત આલ છ ેકસ્ભીક રમ ! 

(2) આણ તાન રમ એટરે ળુાં ? આ દેશ ત કુદયતના વલથ અન્ધ કાનુનને 
જ આધીન એલુાં એક જડલત્ માંત્ર ભાત્ર છ,ે લધુભાાં, લી બદ્દ ુાં અને ગાંદુાં ! 

એભાાં માાંત્રીક વાંચરન વીલામ કઈ ઉચ્ચતય રમ નથી દેખાત. 
(3) કસ્ભીક રમ વાથે આણા રમનુાં, જો એલુાં કાંઈ શમ ત; એનુાં અનુવન્ધાન 

ધ્માન દ્વાયા વીદ્ધ થામ, એલ કઈ નીમભ છ ેખય ? એન ુયાલ ળ ? 

(4) અને આખય, આલી ફધી અનીશ્ચીત કડાકુટ કયલાથી રાબ ળ ? 
આણ આત્ભા યભાત્ભારુ યભ લૈશ્વીક ચૈતન્મન જ એક અાંળ છ,ે એલી 

અજ્ઞાનજનીત, ુયાણી આધ્માત્ભીક ભાન્મતાભાાંથી જ આલાાં ફધાાં કભથકાાંડ પ્રગટ્યા વભજામ 

છ.ે અને શલે આ એકલીવભી વદીના લીજ્ઞાનમુગભાાં જભે અનેક કારગ્રસ્ત અને કારવાેક્ષ 
ધાભીક ભાન્મતાઓ, લીધીનીેધ તથા કભથકાાંડ આભુર યીલતથન ભાગી રે છ;ે એજ યીતે 

આધ્માત્ભીકતાના ખટા ખ્માર ણ ફદરાલા જોઈએ. નાનારારીમ યીબાાભાાં અાંતે 

ઉદ્ફધુાં ત : ‘આત્ભા ત દીઠ શમ તે દાખલે, આણાાં ભાનલીનાાં ત છ ેઆ ળયીય !’ 

ભરતવાક્ય 
મગીક ક્રીમાઓ અથલા ભાનવીક એકાગ્રતા કે ધ્માનાદી લડ ે જલેી અરોકીક 

(અલાસ્તલીક) ભનગત અનુબુતીઓ પ્રાપ્ત થઈ ળકે છ,ે ફયાફય એલી જ (દીવ્મ) 

અનુબુતીઓ ગાાંજો, એર.એવ.ડી., ભેસ્કેરીન, શેયઈન, અપીણ, બાાંગ ઈત્માદી નળીરાાં 

રવ્મના વેલન દ્વાયા ણ પ્રાપ્ત થઈ ળકે છ.ે લી, એલ જ અનુબલ ચક્કવ ફીભાયીઓ 
દયભીમાન ણ ભાણવને થામ છ.ે એન અથથ એ જ કે કેપી રવ્મ, તાન્ત્રીક પ્રમગ, વમ્ભશન 

અથલા આત્ભવમ્ભશન તેભ જ શભોન–લીટાભીનની ખાભીને યીણાભે ઉદ્બલતા ભાનવીક 
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યગ એ વલથ દ્વાયા એકવયખી જ ભાનવીક ભ્રભણાઓ ભાણવના ભનભાાં ઉદ્બલે છ.ે યન્તુ 

અન્ધશ્રદ્ધાુ જણ એને લીશ્વચેતના, બ્રષ્ઢજ્ઞાન મા ભુક્તાલસ્થા ગણી–ગણાલી ખટ જ ખુળ 
થત પયે છ.ે–ડો. અબ્રામ કોવુર 

 
● 

અનકુ્રભણીકા 

 
 

  



 

http://govindmaru.wordpress.com                                        28 

 

04 
તકણ  ત્રીજું નફત્ર છફ, તમાં અન્ધતલ કફલું ? 

As right is in the body, so is reason in the soul. 
...Aristotle... 

 ‘તકાથન્ધ’ ળબ્દ સ્લમાં લદતવ્માઘાત છ.ે ‘લદતવ્માઘાત’ એટરે ુલથદ અથલા 

ુલથલીધાન અને ઉત્તયદ–ઉત્તયલીધાન યસ્ય લીયધી શમ, ઉબમ એકફીજાન છદે ઉડાડી 

દેતાાં શમ, એલુાં ળબ્દ જોડકુાં કે એલી ઉક્તી. એયીસ્ટટર ઉયના અલતયણભાાં કશે છ ેતેભ, 
‘તકથ એ ત આત્ભાની આાંખ છ,ે ત્રીજુ ાં નેત્ર છ,ે જનેા લડ ેભાણવ વત્મદળથન ાભી ળકે.’ શલે 

જ ે વ્મક્તી આાંખલાી છ ે એને સ્ષ્ટતા કયલી જ યશી કે આત્ભાની આાંખ એટરે ‘ભનની 

આાંખ’ વભજલી; કાયણ કે આ દેશભાાં આત્ભા જલુેાં કઈ સ્લતન્ત્ર તત્ત્લ અસ્તીત્લ ધયાલતુાં જ 
નથી. 

ભગજના લીકાવ વાથે ભાનલફુદ્ધી લીકવતાાં જ, લીશ્વને ાભલાના તેના ુરુાથથભાાં 

તથા તદનુવાયનાાં લતથન–વ્મલશાયભાાં ભાણવે અયમ્ાય અવત્મન આશ્રમ રેલા ભાાંડ્ય; 
કાયણ કે તે રાચાય શત, વત્મ જાણલાનાાં લૈજ્ઞાનીક વાધનન અબાલ શત, નયી આાંખની 

તથા અન્મ ઈન્રીમની ળક્તીઓ ભમાથદીત શતી; જનેા દ્વાયા જલુેાં અને જટેરુાં નીયીક્ષણ થામ 

તેલુાં અને તેટરુાં કમુું. છી તેથી આગ તેણે કલ્ના તેભ જ ક કલ્નાઓન લીનીમગ 
કમો, અને અનેક અવત્મભુરક તાયણ પ્રતીષ્ઠીત કમાું, જલેાાં કે ઈશ્વય, આત્ભાયભાત્ભા, 

ાુણ્મ, સ્લગથનયક, ધભથ–અધભથ લગેયે.. વાંસ્કૃતીની આગેકુચ વાથે ભાણવે વત્મને ભાનવીક 

યીતે ચકાવલાની લીદ્યામ લીકવાલી, જનેે તકથળાષ્ડ Logic કશે છ.ે શ્ચીભી તકથળાષ્ડનુાં ભુ 

ગ્રીવભાાં છ,ે ત બાયતભાાં ણ આ લીદ્યા એટરી જ ખેડાઈ શતી. આણા પ્રાચીન 

ળાષ્ડગ્રાંથભાાં ‘તકથબાા’ નાભક એક ગ્રાંથ છ ે જ, જ ે વશેરાઈથી પ્રા્મ છ.ે આજથી ુયાાં 
અઢીત્રણ શજાય લથ ુલે, ત્માયના ભનીી અગ્રણીઓએ તકથની એક નીમભાલરી સ્થાીત 

કયી,  જનેા લડ ેવત્મ તાયણ જ વીદ્ધ થામ. દા.ત., ગ્રીક રૉજીકન એક નીમભ: 

વઘા ભનુષ્મ ભયણળીર છ,ે 
વક્રટેીવ ભનુષ્મ છ,ે 

આથી વક્રટેીવ ભયણળીર છ.ે 

આ એક અપય વીદ્ધાન્ત છ,ે જ ેતકથળાષ્ડન નીમભ છ.ે શજી વુધી કઈ અભય 
ભાણવ જોલા ભળ્ય નથી. અશ્વત્થાભા અભય છ ેઅને આજમે તે બાયતલથભાાં લીચયે છ,ે એ 
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લાત તકથભાાં કે તકથળાષ્ડભાાં ફેવતી નથી. લીજ્ઞાનના નીમભભાાં અલાદ શઈ ળકે છ;ે કીન્તુ 

તકથળાષ્ડના નીમભભાાં અલાદ વાંબલતા નથી. અરફત્ત, લીજ્ઞાનની પ્રગતી વાથે નલી ળધ 
થામ ત્માયે અભુક તકથવીદ્ધાન્તનુાં પ્રથભ દ જ ફદરાઈ જામ. ભતરફ કે તકથવયણી ત 

અક્ષુણ્ણ જ યશે છ,ે યીસ્થીતી રટાઈ ગઈ શમ છ.ે દા.ત., લીજ્ઞાન ભાણવને અભય ફનાલી 

દેલાની લીદ્યા ળધે, ત છી ઉયના વીદ્ધાન્તનુાં પ્રથભ દ જ ઉડી જામ !  
આભ, ‘તકાથન્ધ’ ળબ્દ એક લદતવ્માઘાત શઈ, એના લીનીમગ ાછ કેલ 

વમ્ફન્ધીત ુરુનુાં ઝનુન જ પ્રેયકફ વીદ્ધ થામ છ.ે તકથ, શ્રદ્ધાન લીયધી છ,ે અને ઉમુથક્ત 

ઝનુનના ભુભાાં તે તે જનની શ્રદ્ધાઘેરછા જ કાયણબુત શમ છ.ે શ્રદ્ધાની ણ એક 
અલૈજ્ઞાનીક આત્તી છ;ે કાયણ કે કક્ષા કે સ્તય પ્રભાણે શ્રદ્ધાભાાં ઉંચનીચના બેદ ડ ેછ.ે આ 

એક લીચીત્ર શકીકત છ.ે બગલાનભાાં શ્રદ્ધા વેલનાય બુતપ્રેતભાાં શ્રદ્ધા યાખનાયની ટીકા કયી 

જ કેલી યીતે ળકે ? ફન્ને દાથો અભુતથ શઈ, કેલ ભાન્મતાન લીમ છ.ે ધાય કે કઈ 
વાધુફાલાજી એભ ભાને અને કશે કે, ‘ભાયી ફામાવ વજ થયી વપ થઈ, એને શુાં ઈશ્વયની 

યભ કૃા ભાનુાં છુ ાં.’ શલે અશીં પ્રશ્ન એ ઉદ્બલે કે જ ેરકની વજ થયી નીષ્પ ગઈ, અને 
ભયણળયણ થમા એભનુાં ળુાં ? ઈશ્વયે તાના કમા નીમભના આધાયે એ રક ય અલકૃા 

કયી ? આન જલાફ આસ્તીક દ્વાયા ફે યીતે આલાભાાં આલે છ:ે એક ત ‘નીમતી મા 

પ્રાયબ્ધ’, ‘આમુભમાથદા’ લગેયે. શલે જો આલુાં ફધુાં ુલથનીણીત અને અપય જ શમ, ત છી 
ઈશ્વય કે ઈશ્વયકૃાન છદે જ ઉડી જામ. ફીજુ ાં, તે ા–ુણ્મન ફદર: ભતરફ કે ાી 

જીલની વજ થયી નીષ્પ જામ, અને ુણ્મળાી બક્તજનની વજ થયી ઈશ્વયકૃાથી વપ 

નીલડ!ે બક્તી દ્વાયા ઈશ્વયની ‘સ્ેળીમર’ કૃા પ્રાપ્ત કયનાયા ભાણવ એક તાકીક તાયણ–
તથ્મ લીવયી જામ છ ે કે તેઓ તાના જ ઈશ્વયને ખુળાભતખય અને ક્ષાતી વીદ્ધ કયી 

યષ્ણા છ ે! 

‘તકાથન્ધ’ જલે અવત્મભુરક, ઝનુની ળબ્દપ્રમગ પગાલલા ાછ એક કાયણ છ,ે 
અને એ છ,ે ‘શ્રદ્ધા ભાટનેી ામા લગયની આવક્તી.’ શ્રદ્ધાુઓ સ્લમાં ‘શ્રદ્ધા’ની લીબાલના કે 

વ્માખ્મા જ જાણતા નથી, એભાાંથી તેઓની આ કરુણતા પ્રગટ ે છ.ે તકથલીલેક શ્રદ્ધાન છદે 

ઉડાડી દે એ તેઓ વશી ળકતા નથી, એલ ચુસ્ત તેઓન શ્રદ્ધાભશ છ.ે અભુક ળબ્દ 
વાભાન્મ જનના રાડીરા શમ છ.ે ત અત્રે શ્રદ્ધાની વ્માખ્મા પ્રસ્તુત કરુાં  : ‘પ્રકૃતીના – 

કુદયતના કામથ–કાયણ ન્મામથી બીન્ન, ઈતય કળુાંક ફનળે એલી ભજફુત ભનદળા વેલલી 

એનુાં નાભ શ્રદ્ધા’; યન્તુ ખુદ શ્રદ્ધાુઓ જ ‘શ્રદ્ધા’, ‘દૃઢ લીશ્વાવ’ તેભ જ ‘ભજફુત ભનફ’ 
લચ્ચે બેવે કમાથ જ કયે છ.ે યવેરે એક વયવ દાખર આ્મ છ ે : ‘આલતી કારે વુમથ 
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ઉગળે જ એલી ભને ુણથ શ્રદ્ધા છ.ે’ એભ કદી કઈ ફરતુાં નથી. આ લીધાનનુાં ુરુાં  અથથઘટન 

કયીએ ત વશેરાઈથી વભજાળે કે અપય, લૈજ્ઞાનીક વત્મને ‘શ્રદ્ધા’ ળબ્દ રાગુ ડત નથી. 
અથાથત્ શ્રદ્ધાન વમ્ફન્ધ કળાક અવત્મ મા ત ળાંકાસ્દ શકીકત વાથે જ છ.ે દા.ત., કઈ 

ધાભીક ભલડી એલ આદેળ આે કે ‘યજ યાત્રે શનુભાનચારીવા અચુક ઢ, ત તભારુાં  

નગય બુકમ્થી ફચી જળે.’ (લડદયાભાાં ખયેખય ગુજયાતના ભટા બુકમ્ પ્રવાંગે આલુાં 
ઘડાુય યભણે ચડુ્યાં શતુાં !) શલે શ્રદ્ધાુઓ જ ે ભાનતા શમ તે, તકથલીલેકલાદીઓ તથા 

લૈજ્ઞાનીક ત કદીમ ના સ્લીકાયી ળકે કે શનુભાનચારીવાન કઈ પ્રબાલ, પ્રત્મક્ષ મા યક્ષ, 

બુકમ્ ઉય ડત શમ ! આલા તકથલીલેકનીષ્ઠ, લૈજ્ઞાનીક વત્મનીષ્ઠને તકાથન્ધ કશેલા એ 
ઝનુની લીલેકશીનતા રેખામ. 

શ્રદ્ધાપ્રેભીઓ કેટરાક વીદ્ધાન્ત અવમ્ફદ્ધ યીતે, ુલાથય વમ્ફન્ધ લીના પગાલીને 

તકથલીલેકલાદીઓને જયે કયલાન ાગર પ્રમાવ કયતા શમ છ.ે દા.ત., એલ એક વીદ્ધાન્ત છ:ે 
‘ુયાલાન અબાલ એ અબાલન ુયાલ નથી’. આ વીદ્ધાન્ત ત વાલ વાચ જ; યન્તુ એમ 

તકથલીલેકથી ય નથી. દા.ત., કઈ એભ કશે કે, ‘આ ૃથ્લીટ ે ક્માાંક ળીંગડાલાા ભાણવ 
ણ લવે છ,ે બરે એન ુયાલ પ્રા્મ ન શમ. યન્તુ ુયાલાન અબાલ એ લસ્તુના અબાલન 

ુયાલ નથી.’ એ ન્મામે, શુાં નથી ભાની ળકત કે કઈ ણ શ્રદ્ધાુ જીલ આ દરીર સ્લીકાયી 

રેળે. અશીં તકથલીદ્યાનુાં તથા લીજ્ઞાનનુાં ભુલ્મ વભજી ળકાળે. અરફત્ત, આજ ે ત રગબગ 
આખીમ ૃથ્લીને ભાણવે ડખી નાખી છ ે એ જુદી લાત છ.ે યન્તુ એ વીલામ ણ, 

ળીંગડાલાા ભાણવની શસ્તી યત્લે ળાંકા ત ઉદ્બલે જ. આજ ેએલી એક ભાન્મતા પ્રચરીત 

છ ેણ ખયી, અને તે શીભભાનલની (મેટી). છતાાં બાગ્મે જ કઈ વભજદાય વ્મક્તી સ્લીકાયે છ ે
કે શીભભાનલ જલે કઈ ખયેખય ભનુષ્મ અસ્તીત્લ ધયાલત શમ. ળક્મ છ ે કે ભાનલીને 

ઓછલત્ત ભત આકાય ધયાલતુાં કઈ પ્રાણી શીભાચ્છાદીત શાડભાાં ખુફ ઉંચાઈએ લવતુાં 

શમ ! યન્તુ એ જુદી લાત છ.ે 
અશીં નકાયાત્ભક ુયાલાન પ્રશ્ન ઉદ્બલે છ,ે અને એની વદન્તય અલગણના 

કયનાયા જ ેર વીદ્ધાન્ત પગાલે છ ે કે ુયાલાન અબાલ એ અબાલન ુયાલ નથી. 

‘ુયાલાન અબાલ’ ળબ્દપ્રમગ જ સ્ષ્ટ વુચલે છ ેકે શકાયાત્ભક ુયાલ ત એક ણ નથી 
જ. ફીજી ફાજુ, નકાયાત્ભક ુયાલા વાંખ્માફન્ધ ભતા શમ, એનુાં ળુાં ? ઈશ્વય છ ે– એલ 

નક્કય ુયાલ એક ણ ભત નથી, વીલામ કે ટુાંકી દૃષ્ટીલાાાં, ટુાંકી ફુદ્ધીનાાં આત્ભકેન્રી 

તાયણ, ેરી ફામાવ વજ થયી જલેાાં ! ટુાંકી ફુદ્ધી ઈત્માદી ત એટરા ભાટ ે કે બુકમ્ભાાંથી 
ફચી જનાયા ણ એને ઈશ્વયકૃા જ રેખાલે છ.ે તેઓના ભનભાાં કેભ એલ પ્રશ્ન નથી થત કે 
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ેરા ભયણ ાભનાયા શજાય પ્રત્મે યભકૃાુ યભાત્ભાએ કેભ જયામ કૃા ન દળાથલી ? જો 

આ લીશ્વન વાંચારક, યાખણશાય, તાયણશાય ઈશ્વય જ શમ ત, તે બુકમ્ રાલે જ ળુાં કાભ? 
આલા વાંખ્માફન્ધ નકાયાત્ભક ુયાલાઓ શમ ત્માાં ુયાલાન અબાલ એ અબાલન ુયાલ 

નથી– એ વીદ્ધાન્ત વાાંગાાંગ રાગુ ના જ ાડી ળકામ. શ્રદ્ધા વેલલી અને વાંળમ ન કયલ એ 

અત્મન્ત શાનીકતાથ એલી પ્રભાદી ભનદળા છ,ે જણેે વદીઓથી ભાનલજાતને ઘય માતનાન 

બગ ફનાલી છ.ે પીરવુપી–ચીન્તનદળથનનુાં ઉદ્બલસ્થાન જ વાંળમ છ ે : Philosophy is 
doubt – વાંળમ એટરે જ તત્ત્લચીન્તન. આણા ુલથજોએ ધભથનાાં પયભાન પ્રત્મે થડક ણ 

વાંળમ દાખવ્મ શત, ત કેટકેટરી ઘય નયકમાતનાભાાંથી ભાણવ ફચી ગમ શત ! દા.ત., 

ફાઈફરનુાં પયભાન છ ે કે, ‘તુાં ડાકણને જીલતી જલા દેત નશીં !’ અને ડાકણ ભનાતી ષ્ડી 
ઉય ાળલી અત્માચાય ગુજાયલાન અને એને જીલતી જરાલી દેલાન યલૈમ ભધ્મમુગભાાં 

ળરુ થમ. બાયતભાાં તી ાછ વતી થલાના ધાભીક પયભાન નીભીત્તે રાખ કડીરી 

કન્માઓ, મુલતીઓ, પ્રોઢાઓને એભનાાં જ સ્લજનએ જફયજસ્તી જીલતી જરાલી દીધી. આ 
ઉયાન્ત, ધભથારનને નાભે ભાણવ તેભ જ ળુની યાક્ષવી યીફાભણીન યલૈમ બીણ ચાલ્મ, 

અને આજમે નથી ચારત એલુાં આશ્વાવન રઈ ળકામ એભ ત નથી જ. ચાયાાંચ શજાય લથ 

ુયાણ ધભથન ઈતીશાવ ઘય ભાનલમાતનાથી બમાનક કભકભા પ્રેયક છ,ે જભેાાં કઈ ધભથ 
અલાદ નથી. ભાટ ે આજ ે શ્રદ્ધાુઓએ ચેતી જલા જલુેાં છ;ે કાયણ કે ઈતીશાવની બુાંડી 

આદત છ ેકે તે કળ ફધાઠ આત નથી, અને એનુાં ુનયાલતથન થમા જ કયે છ ે! ક્ષીતીજ 

ઉય કાાાં લાદ ઘેયાઈ યષ્ણાાં છ.ે 

બયતલાક્મ 
પ્રકૃતી (કુદયત) લીમક અજ્ઞાન એ ભાનલીનાાં તભાભ દુ:ખનુાં ભુ છ.ે ફાણભાાં 

જ લજ્રરે વભ ચોંટી ગમેરા અન્ધ ભતને જ ેશઠાગ્રશથી ભાણવ લગી યશે છ,ે જ ેએના 

અસ્તીત્લન એક અાંળ ફની યષ્ણ શમ છ,ે તે તેના ચીત્તને ુલથગ્રશથી પ્રદુીત કયી નાખે છ.ે 
એ છી તે ગુરાભ ફની જામ છ,ે તેન લીકાવ અટકી જામ છ,ે અને નીયન્તય તે બુરનુાં 

ુનયાલતથન કયત જ યશે છ.ે  –દ‘શરફાળ (ફ્રેન્ચ ચીન્તક) 

 
● 

અનકુ્રભણીકા 
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05 
યૅળનારીઝભના લીયોધીઓ કળું લાંચતા જ નથી 
Rationalism may be defined as the mental attitude, which 

unreservedly accepts the supremacy of reason and aims at establishing 
a system of philosophy and ethics verifiable by experience and 
independent of all arbitrary assumptions of authority. 
 (રાંડનના યૅળનારીસ્ટ એવળીમેળને આેરી અને વ્માકણે સ્લીકૃત થમેરી 
યૅળનારીઝભની વ્માખ્મા તથા લીબાલના) 

 ભુમ્ફઈભાાં, ભુમ્ફઈના અગ્રણી યૅળનારીસ્ટના ુરુાથથથી અને ળુબ શેતુથી 

યૅળનારીસ્ટ કન્પયન્વ ભી ગઈ : એ ભુલ્મલાન–અબીનન્દનીમ ઉક્રભના અનુવન્ધાનભાાં જ ે
ચચાથઓ થઈ એ લાાંચતાાં થમેરા ખેદથી પ્રેયાઈને અત્રે અભાયે યૅળનારીઝભની એક ભાન્મ 

વ્માખ્મા ુન: ટાાંકલી ડી છ.ે 

‘યૅળનારીઝભ’ એક એલ ભાનવીક અબીગભ છ ે કે જભેાાં લીલેકળક્તી તથા 
તકથળક્તી (યીઝન)ની વલોયીતાન ફીનળયતી સ્લીકાય કયલાભાાં આલે છ ે અને જને શેતુ 

પીરવુપી તથા નીતીળાષ્ડની એલી તયાશ સ્થાલાન છ ે કે જ ેઅધીકાયી ભનાતા કઈ ણ 

વ્મક્તી કે ગ્રાંથ (ઓથયીટી)ની એકક્ષી ભાન્મતાઓથી વદાંતય ભુક્ત શમ અને જ ેતયાશને 
તકથ તેભ જ લાસ્તલીક અનુબલ–પ્રમગ દ્વાયા ચકાવી વત્મ મા અવત્મ વીદ્ધ કયી ળકાતી 

શમ. 

 ભીત્ર, જુઓ ઉમુથક્ત વ્માખ્મા રાંડનના યૅળનારીસ્ટ એવવેળને ઘડરેી છ ેઅથાથત્ 

અાંગ્રેજીબાીઓ લડ ેયચીત છ.ે છતાાં એભાાં ક્માાંમ ફુદ્ધી ળબ્દ (intellect કે intelligence) 
પ્રમજલાભાાં આવ્મ નથી, એને સ્થાને લીલેક (યીઝન) ળબ્દ પ્રમજામ છ.ે એનુાં કાયણ એ જ કે 
ભાણવ જાતની ફધી જ વીદ્ધીઓ, તેભ ફધાાં જ અનીષ્ટનુાં ભુ તેની ફુદ્ધી જ છ;ે કાયણ કે 

ફુદ્ધી અલે ભાગે ણ ગતી કયે છ.ે ત્માયે તકથલીલેકથી એને યકલી તેભ જ ઉચીત ભાગ ે

લાલી યશે છ;ે કાયણ કે ‘લીલેક’ એટરે ‘ળુાં વત્મ અને ળુાં અવત્મ ?’ તેભ જ ‘ળુાં વારુાં  અને 
ળુાં ખયાફ ?’ – એ નક્કી કયનાય નીયક્ષીયલીલેકની ળક્તી. ફાકી ત ઈશ્વયની કલ્નાથી 

ભાાંડીને તે વત્મનાયામણની કથા, ભન્દીય–ધભથસ્થાનનુાં ફાાંધકાભ, બુતપ્રેતની ભાન્મતા અને 
એને કાઢલાના ઘય કુ્રય લીધીઓ, ઉંચનીંચના બેદ અથલા આત્ભા–યભાત્ભાની પીરવુપી ને 

કભથકાાંડ આદી તભાભ ભાન્મતાઓ અને લીધીનીેધ એ ભાણવની ફુદ્ધીનુાં જ વજ થન–કુવજ થન 
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છ;ે કાયણ કે ઈતય પ્રાણીઓ ત બગલાનને બજતાાં જ નથી મા ત બુત ઘુણાલતાાં નથી, જનુેાં 

કાયણ એ જ કે તેઓભાાં ફુદ્ધીન અબાલ છ.ે 
આ લાત શુાં અત્રે પ્રથભ લાય જ નથી દળાથલત એ આ કટાયભાાં રખાઈ ગમેરી છ ે

અને ભાયાાં એકથી લધુ ુસ્તકભાાં ણ ભેં ચચી છ ે અને તેભ છતાાં ભુમ્ફઈ ખાતેના 

યૅળનારીઝભના ટીકાકાય, ખાંડનકાય તેભ જ લીયધીઓએ ભશદાંળે યૅળનારીઝભ યત્લે 
ફુદ્ધી, ફુદ્ધીજીલી, ફુદ્ધીનીષ્ઠ આદી ફુદ્ધીકેન્રી ળબ્દપ્રમગ જ કમાથ છ.ે એ દુ:ખદ છ;ે કાયણ કે 

એન અથથ જ એ કે તેઓ કળુાં લાાંચતા જ નથી કે જાણતામ નથી ! ત વલથપ્રથભ ભાય નમ્ર 

અનુયધ કે કઈ ણ લીચાય કે લીબાલનાનુાં ખાંડન–ભાંડન કયતા ુલે, એન ુણથત: અભ્માવ 
કય, તેનાાં તભાભ ાવાાં ફયાફય જાણ ને વભજો ! ત ‘યેળનકાડથ ધયાલે તે યૅળનારીસ્ટ’ જલેી 

ફારીળ ઠકેડીઓન આળય રેલ ન ડ.ે એક જાણીતા વજ થકે અભાયી આલી ભજાક 

ઉડાલેરી. 
દુ:ખદ આશ્ચમથની ઘટના ત એ કે વુયતભાાં શુાં છલે્લાાં ચ્ચીવ લથથી આલી જ 

એક કટાય ‘યભણભ્રભણ’રખુાં છુાં. ાાંચેક લથ ુલે ભુમ્ફઈભાાં ‘વભકારીન’ ભાાં એલી જ એક 
કટાય ળરુ થઈ ત્માયે પ્રથભ જ ભાવભાાં ુ. દાંડીસ્લાભીએ ડકાય પેંકેર કે ‘અશીં ભુમ્ફઈ 

લીસ્તાયભાાં ત ફધા ભશાન લીદ્વાન લવે છ,ે ભાટ ેઅશીં તભારુાં  ફેપાભ ટટ્ટ ુ ચારળે નશીં...’ 

કીન્તુ છી દુ:ખદ અનુબલ એલ થમ કે વુયત જટેરી અને જલેી વત્ત્લળીર ચચાથ ણ 
ભુમ્ફઈના લાચકએ બાગ્મે જ કયી. એને ફદરે યૅળનારીસ્ટને ભુખાથ કશેલા કે યેળનકાડથના 

ઘાયક ગણાલલા જલેી અણવભજુ, ઉતાલી, અધકચયી, અજ્ઞાનજનીત, અવત્મભુરક, 

અતાકીક એલી ક્ષુર ચચાથઓ જ ફશુધા લાાંચલા ભી. 
એક ઘટના આ વન્દબે માદ કરુાં  ત આ કટાયના પ્રાયાંબકાભાાં નગીનદાવ 

વાંઘલીએ ભાયી લીરુદ્ધભાાં રખ્મુાં કે ‘ળાંકયાચામથ જલે ફીજો યૅળનારીસ્ટ ભેં જોમ નથી, કાયણ કે 

તેઓએ કશેરુાં કે ‘અગ્ની ળીત છ ેએભ વ લેદભાાં રખ્મુાં શમ તમ શુાં ભાનુાં નશીં !’ – 
આભાાં ળાંકયાચામે ફશુ ભટી લાત નથી કયી. કાયણ કે કઈ ણ વાભાન્મ સ્લસ્થ વ્મક્તી ણ 

આભ જ કશે; કાયણ કે યજીાંદા વાક્ષાત અનુબલથી લીયીત લાત વાભાન્મત: કઈનામ ગે 

ઉતયે જ કેલી યીતે ? જભે કે વુમથ શ્ચીભભાાં ઉગે છ ે– એલી લાત ગભે તેલા ભાન્મગ્રાંથભાાં 
રખેરી શમ તમ કણ ભાને ? (અશીં ‘શ્ચીભ’ ળબ્દ વાભાન્મ અથથભાાં જ વભજલાન છ,ે 

ફાકી લૈજ્ઞાનીક વન્દબે ુલથ–શ્ચીભ જલુેાં કાંઈ જ નથી – એલા અલકાળી વન્દબથની આ લાત 

નથી) ત્માયે ળાંકયાચામથની લાત કયીએ ત જ ે ુરુે ‘બજ ગલીન્દમ્’ જલેાાં ઉદેળસ્તત્ર 
તથા દેલીસ્તુતી (વોદમથરશયી ?) રખી શમ કે ‘બ્રષ્ઢ વત્મમ્ જગન્ભીથ્મા’ જલેા વીદ્ધાન્ત 
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પ્રચામો શમ, તેઓને યૅળનારીસ્ટ કશેલામ જ કેલી યીતે ? ભાયા લીનમ્ર ભતે, લાદ–લીલાદભાાં 

સ્લસ્થ, ળાષ્ડીમ બાા ને લૈજ્ઞાનીક દરીર તથા વલાુંગદળથન પ્રમજાલુાં જોઈએ, ગાાગાી, 
ભજાકભશ્કયી મા ઝનુન એ ળાષ્ડ–ચચાથની યીત નથી. 

એલી જ ગાંબીય બુર અનીર જોળીએ કયી છ.ે તેઓ રખે છ ેકે ‘યૅળનારીઝભની 

ચચાથ કયીએ ત્માયે ગાાંધીમુગના ભશાન લીચાયક કીળયરાર ઘ. ભળરુલાા અચુક માદ 
આલે...’ પ્રીમ બાઈજોળી, કઈકને ત ુછલુાં શતુાં કે ભળરુલાા જલેા શ્રદ્ધાુ આસ્તીક 

આત્ભાને કદીમ યૅળનારીસ્ટ કશેલામ ? ના, તેઓ યૅળનારીસ્ટ નશતા જ. અભે કૉરેજભાાં 

ભળરુલાાની ‘વભુી ક્રાાંતી’ બણાલતા ત્માયે યભુજભાાં એલી ટકય કયતા કે ‘વભુી ક્રાાંતી’ 
એટરે ‘નભુી ક્રાાંતી’ અથલા ‘અલી ક્રાાંતી’ ! પ્રબુકૃાની લાત કયનાયા, બક્તીભાાં ભાનનાયા, 

ચીરાચારુ વાંમભ પ્રફધનાયા, યમ્યાગત ષ્ડી–ુરુ ભમાથદાનુાં વભથથન કયનાયા એલા 

ભળરુલાાન યૅળનારીઝભની ચચાથભાાં ઉલે્લખ જ અસ્થાને ! ગાાંધીમુગન જ દાખર ટાાંકલ 
શમ ત નયવીંશબાઈ ટરેન ટાાંકી ળકામ. તેઓનાાં તથા તે લીમક કેટરાાંક વયવ ુસ્તક 

શભણાાં પ્રગટ થમાાં છ ે જ ે અનીરબાઈ, જયા લાાંચ ! પ્રાપ્તીસ્થાન : જભનાદાવ કટચેા, 
જોયાલયનગય – 363 020. જીલ્લો : વુયેન્રનગય (વોયાષ્ટ ર) [શલે તેઓ શમાત નથી] 

યૅળનારીસ્ટ ય બાાંડણરીરાન આક્ષે કયતા જોળીએ તે પીપાાં ‘ખાાંડલાાં’, ‘છડીમાાં 

ાડલાાં’ કે ‘ફુદ્ધ’ુ કશેલા જલેી ામા લગયની બાાંડણરીરા આચયી છ.ે ગારીપ્રદાનન ણ જો 
ામ શમ ત એ ળીયવાલાંદ્ય જ. ફાકી કીળયરારને ‘આજ ે ત અપ્રા્મ જ એલા 

યૅળનારીસ્ટ’ કશેનાય ચચાથકાય યૅળનારીઝભ યત્લે કેટરુાં વભજતા શળે એ જ પ્રશ્ન.  

અનીર જોળીએ યેળનારીસ્ટના શ્રદ્ધાલીયધની ઠકેડી લી નીચે પ્રભાણે ઉડાલી 
છ:ે ‘બાઈ, શ્રદ્ધાભાાં તને શ્રદ્ધા નથી, એ તાયી ભાન્મતાભાાં ત તને શ્રદ્ધા છ ેને ?’ આ ળબ્દખેર 

તથા લાક્મપ્રાંચના જલાફભાાં જણાલલાનુાં કે આદયણીમ અનીરબાઈ, કઈ ણ ભુદ્દા મા 

ળબ્દની ચચાથ કયતાાં ુલે લીલાદકાયએ પ્રસ્તુત ભુદ્દાની કે ળબ્દની લીબાલના વમ્ુણથ સ્ષ્ટ 
કયીને છી જ આગ લધલુાં ઘટ.ે ‘શ્રદ્ધા’ ળબ્દન અથથ વાભાન્મ બાક ખુફ જ ળીથીર 

યીતે કયે છ,ે એ જ અનીશ્ચીત અથથભાાં ચચાથ કયલી લીદ્વાનને ળબે નશીં. દા.ત., શ્રદ્ધા એટરે 

‘દૃઢ લીશ્વાવ’, ‘ભનફ’ આદી અનેક અથથછામાઓ ભાટ ે આણે વાભાન્મ લાતચીતભાાં 
‘શ્રદ્ધા’ ળબ્દન વેબેીમ લીનીમગ કયીએ છીએ. કીન્તુ તાત્ત્લીક ચચાથભાાં એભ ન ચારે, 

અભે યૅળનારીસ્ટ જ ેશ્રદ્ધાન લીયધ કયીએ છીએ, એ શ્રદ્ધાની અભાયી સ્ષ્ટ વ્માખ્મા છ ે

અને તે એ કે ‘કુદયતના કામથ–કાયણના ન્મામથી કળુાંક બીન્ન મા લીયીત ફનળે – એલ 
અડગ લીશ્વાવ વેલલ એનુાં નાભ શ્રદ્ધા.’ દા.ત., ફારાજી કે ફાાજીની ફાધા યાખલાથી છકય 
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યીક્ષાભાાં પ્રથભ લગથ વાથે ાવ થઈ જળે અથલા જભાાથી કે કભથકાાંડથી સ્લજન અવાધ્મ 

યગભાાંથી ઉગયી જળે – એલી અવાંબલીત આળા અડગ બાલે વેલલી એનુાં નાભ શ્રદ્ધા. ભાટ ે
જ શુાં કશુાં છુ ાં કે શ્રદ્ધા ભાત્ર અન્ધશ્રદ્ધા જ શમ છ ે અને એલી શ્રદ્ધાને અભે યેળનારીસ્ટ 

રેળભાત્ર ભાન્મ યાખતા જ નથી. કેલ શુાં જ નશીં, ભશાત્ભા ગાાંધીજીએ ણ એ જ કષુ્ણાં છ ેકે 

‘શ્રદ્ધા આાંધી જ શમ’ કુદયતભાાં કામથ–કાયણ ન્મામ વમ્ુણથ અપય છ.ે એભ અનેક ભશાન 
ચીન્તકએ ણ સ્લીકામુું જ છ ેઅને લીજ્ઞાનીઓ ત દૃઢણે એભ ભાને જ છ.ે આસ્તીક એલ 

જભથન પીરવુપ કાન્ટ ણ કશે છ ે કે ‘કામથ–કાયણ ન્મામના વીદ્ધાન્તન અસ્લીકાય કઈણ 

લતથભાન અનુબલને આધાયે થઈ ળકે તેભ છ ેજ નશીં. (ક્રીટીક ઓપ ્મય યીઝન). એ જ યીતે 
છકે આઠભી વદીભાાં થઈ ગમેર બાયતીમ ચીન્તક કુભાયીર બટ્ટ રખે છ,ે ‘ન રકવ્મયીક્તીં 

શી પ્રત્મક્ષાં મગીનાભી ! ’ અથાથત્ રક એટરે કે લીશ્વના નીમભથી બીન્ન એલુાં કળુાં મગીઓ 

ણ જોઈ–જાણી, પ્રભાણી ળકતા નથી. આ રકનીમભ એટરે જ કામથકાયણ ન્મામ. 
ભુમ્ફઈના ભાયા ભીત્રનુાં દુ:ખ, અથાથત્ દુ:ખદ અબીગભ એ જ છ ે કે તેઓ કળુાં 

લાાંચતા નથી, વ્માક તરાલગાશી અભ્માવ કયતા જ નથી અને છતાાં ચચાથના યણભેદાનભાાં 
ફુઠ્ઠી તરલાયે કુદી ડ ેછ.ે અત્રે નમ્રતાુલથક જણાલુાં કે આ જ કટાયભાાં અગાઉ ભેં ‘શ્રદ્ધા’ 

લીમે ચચાથ કયી જ છ.ે ઉયાાંત તેઓને લીનલુાં કે ભાયાાં ુસ્તક ‘ભધુકથ’ તથા ‘વાંળમની 

વાધના’ ભાાં તેઓ અનુક્રભે પ્રકયણ–01 અને પ્રકયણ–16 લાાંચે ! આલી બરાભણ શુાં ભાયી 
ચડીઓ ખાલલા ભાટ ેજ કરુાં  છુાં – એલી ઠકેડી બાઈ અનીરબાઈ ફીનધાસ્ત કયે, ભને 

લાાંધ નથી. ફાકી તેઓ ભટા વાશીત્મકાય છ ેએટરે જાણતા જ શળે કે ગુજયાતીભાાં ુસ્તકની 

યમલ્ટી ફશુધા ઉચ્ચક જ ભે છ.ે (જો કે ભુદ્દરે ભતી નથી– એ લી જુદી લાત છ.ે) 
તા.ક.: જો કે ભુમ્ફઈના જ કેટરાક નીગ્રુંથ, ભુક્ત ભનના, તાત્ત્લીક લીચાયના 

વજ્જન યૅળનારીઝભન ભભથ–ધભથ મથાથથ વભજ્મા ણ છ ેઅને ભુખ્મત્લે આ કટાયભાાંથી જ, 

‘વાંળમની વાધના’ભાાંથી જ પ્રેયણા કે લીચાય ગ્રશણ કયીને, યૅળનારીસ્ટનુાં ભાંડ ત્માાં સ્થા્મુાં 
છ ેઅને વાભમીક ણ પ્રગટ કયલા ભાાંડ્યુાં છ ે(‘લીલેકાંથી’). તેઓને ધન્મલાદ ! 

 
● 

અનકુ્રભણીકા 
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06 

ીડા–તયંગથી બુકમ્ થામ ? શીવંા લીળફની ગફયવભજો 
ભધુકે ચ મજ્ઞે ચ 

ીતૃદેલાથથ કભથણી, । 

અત્રૈલ ળલ શીંસ્મા : 

નાન્મત્રૈત્લબ્રલીત્ભનુ: ।। 
 એક વભમ એલ શત જ્માયે ભાાંવ ખાધા લીના કઈ બ્રાષ્ઢણ યશી ળકત જ નશીં. 

લેદભાાં જ આણે લાાંચીએ છીએ કે, જ્માયે કઈ વન્માવી કે યાજા જલે કઈ ભટ ભાણવ 

ભશેભાન તયીકે આલે, ત્માયે વાયાભાાં વાયા લાછયડાને લધેયલાભાાં આલત. 
–સ્લાભી લીલેકાનન્દ 

એક આદયણીમ જગત્પ્રલાવી સ્લાભીજીએ આશ્ચમથ વ્મક્ત કયતાાં રખ્મુાં કે, ભને એ 

શકીકતથી ખુફ આશ્ચમથ થામ છ ેકે, રગબગ વલથબક્ષી એટર ેકે જાતજાતનાાં પ્રાણીઓને ખાઈ 
જનાયી જાાની પ્રજા કેભ આટરી ફધી ભાનલતાલાદી છ ે ! (આ અલતયણ ળબ્દળ: નથી, 

કેલ બાલાથથ છ,ે જ ેલી સ્ભૃતી આધાયે જ ટાાંકેર છ)ે ઉયના શ્લકભાાં, ભનુબગલાને ત 
લી કાંઈક અાંળ ેલીચીત્ર લાત કયી છ ે કે, ભધુકથ ભાટ,ે મજ્ઞભાાં ફરી ચઢાલલા ભાટ,ે ીતૃઓ 

તથા દેલ પ્રીત્મથથ કભથકાાંડ ભાટ ે ળુઓની શીંવા કયલાભાાં દ નથી એભ ભનુએ કષુ્ણાં છ.ે 

મગાંફયવાશેફે એક વુન્દય ઉદેળ આ્મ છ ે કે, જો આશાય અથે ણ તુાં કઈ પ્રાણીની 
શત્મા કયે, ત એલી યીતે તુાં એની કતર કયજ ેકે જથેી એને ઓછાભાાં ઓછી ીડા થામ. 

 આ લીચાય અત્રે શુાં એટરા ભાટ ે પ્રસ્તુત નથી કયી યષ્ણ કે, ભાયે ભાાંવાશાયન 

પ્રચાય કયલ છ;ે યન્તુ શભણાાં એક ુસ્તીકા લાાંચલાભાાં આલી, જનુેાં તાયણ મા જને બાલ 
કાંઈક એલી લાત ય છ ે કે ૃથ્લીટ ે ફેપાભ જીલશીંવા થામ છ ે એથી જ આજકાર ભટા 

ધયતીકાં થામ છ ે ! અલાથચીન મુગભાાં શીંવા લધી ગઈ છ,ે એના યીણાભે કુદયત કે છ ે

લગેયે. ત્માયે ભને એક ઘટના તથા એક વીદ્ધાન્તનુાં સ્ભયણ થઈ આલે છ.ે પ્રસ્તુત વીદ્ધાન્ત એલ 
કે, કઈ ણ વાયા, ળુબ શેતુ ભાટ ેણ અવત્મન આશ્રમ રેલ જોઈએ નશીં; કાયણ કે એભ 

કયલાથી એક ળુબ શેતુ વીદ્ધ કયલા જતાાં, અનેક અનીષ્ટ ેદા થલાનુાં કે લકયી જલાનુાં જોખભ 

ઉદ્બલે છ.ે જો કે ભાવાાંશાય એ ખયાફ આચયણ છ ેઅને ળાકાશાયન આધાય એ ળુબ શેતુ 
રેખામ – એભ વુચલલાન ભાય શેતુ નથી. વલાર અલૈજ્ઞાનીકતા તથા અન્ધશ્રદ્ધાઓના 

ુયસ્કાયન છ.ે 
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પ્રસ્તુત ઘટના એલી છ ે કે, કેટરાક દામકા ુલે, ફીશાયભાાં પ્રચાંડ, લીનાળક 

ધયતીકાં થમેર, ત્માયે ગાાંધીજીએ ફયાફય એલુાં જ ળુબ શેતુલાુાં છતાાં અન્ધશ્રદ્ધા–વભથથક 
લીધાન કયેરુાં કે – ‘બાયતભાાં ા લધી ગમાાં છ,ે એન ફદર કે વજા ઈશ્વયે આણને આ 

યીતે આ્માાં.’ ભને માદ છ ે ત્માાં વધુી, ગાાંધીજીએ એભ કશેરુાં કે, ‘શયીજન યના 

અત્માચાયની વજા ઈશ્વયે આણને ધયતીકાંરુે પટકાયી.’ ગાાંધીજીનુાં આ એક અનુચીત, 
અન્ધશ્રદ્ધા–પ્રચાયક ગરુાં શતુાં, જથેી કલીલય ટાગયે તત્કા એન લીયધ કયેર. ટાગયે 

ભશત્ભા ગાાંધીને લીનન્તી કયેરી કે ફાુ, કૃા કયીને આલી અન્ધશ્રદ્ધાઓ ન પેરાલ.  

શલે ડૉ. એભ. એભ. બભગયાએ ફયાફય આલી જ એક ુસ્તીકા રખી, ત્માયે 
આણે આ લીમની ચચાથ કયીએ; કાયણ કે આલી ભાન્મતાભાાં વાંળમને ઘણ જ અલકાળ છ.ે 

આલ કામથ–કાયણ ન્મામ અલૈજ્ઞાનીક અવત્મ જ છ.ે ભનુષ્મની પ્રકૃતી જ એલી છ ેકે, ભશદાંળ ે

ફીનામાદાય મા કલચીત ામાદાય એલી તાની ભાન્મતાના વભથથનભાાં જો થડુાંમ કાંઈક, 
વાલ ગોણ ક્ષેથી ણ કશેલાભાાં આલે, તમ એના તયપદાય એને ભશાન લેદલાક્મ ભાનીને 

ખુળીથી નાચી ઉઠ ે જ. અભુકતભુક ધભથના અનુમામીઓ તેભ જ ગાાંધીલાદીઓ અશીંવાની 
ધાભીક બાલનાથી જ ભુખ્મત્લે ળાકાશાયના  જફયજસ્ત વભથથક છ.ે એટરે તેઓને 

કતરખાનાભાાં ભટ ે ામે કતર થતાાં પ્રાણીઓના વાંશાયની પ્રતીક્રીમારુે બમાનક ધયતીકાં 

થામ એલુાં લીધાન ગભી જ જામ. ત્માયે આણા જલેા તટસ્થ અને સ્લસ્થ ભને ચીન્તન 
કયનાયા, લૈજ્ઞાનીક અબીગભલાા ભનુષ્મના ભનભાાં વાંળમ જાગે, જાગલ જ જોઈએ; કાયણ કે 

‘વાંળમ શભેળાાં વત્મના શીતાથે લધુ આલકામથ ભાનવીક પ્રત્માઘાત ગણામ’ એ સ્લાબાલીક છ.ે 

એ વન્દબે ડૉ. બભગયાનુાં લીધાન–રખાણ જોઈએ : તેઓ રખે છ ે કે,           
‘ડૉ. નેભીચન્ર જનેૈ એક નલ જ અબીપ્રામ યજુ કમો છ.ે આ ભશાનુબલ કશે છ ેકે ધયતીકાં 

ભાટ ેજભે બોતીક અને બોગરીક કાયણ છ,ે તેભ અતીબોતીક તથા અબોતીક કાયણ ણ 

શમ છ.ે એ લીળે શેરી લાય 1995ભાાં દીલ્શી લીશ્વલીદ્યારમના ત્રણ નીષ્ણાત નાભે          
ડૉ. ભદનભશન ફજાજ, એભ. એવ. ઈબ્રાશીભ અને લીજમયાજ વીંશે યળીમાના એક 

કતરખાનાભાાં પ્રાણીઓની કતર લેા ઉદ્બલતા ‘ેઈન લેલ’ એટરે કે ‘ીડા–તયાંગ’ અને 

એનાથી ધયતી ય થતી અવયન એક અભ્માવ પ્રકાળીત કયેર. આ અભ્માવ દ્વાયા 
ઉમુથક્ત લૈજ્ઞાનીકએ એલ અબીપ્રામ યજુ કમો કે, ‘ધયતીકાંનુાં કાયણ ભાનલી જ ે શત્મા 

અને કુ્રયતા આચયે છ ે તે છ.ે કતરખાનાભાાં ભાનલી જ ે પ્રાણીઓન વાંશાય કયે છ,ે તે મુદ્ધ 

દયભીમાન ભાનલી ભાનલન જટેર વાંશાય કયે છ ેતેના કયતાાં કયડગણ લધાયે છ.ે જો આલ 
શત્માકાાંડ ફાંધ કયલાભાાં આલે, ત ધયતીકાં ય ણ અાંકુળ આલી ળકે મા એની તીવ્રતા 
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ઓછી થઈ ળકે એભ આ લૈજ્ઞાનીકનુાં ભાનલુાં છ.ે ડૉ. જનૈ કશે છ ે કે આ ુસ્તકભાાં લણથલેરા 

નીષ્કોન એક આધાય ભશાન લૈજ્ઞાનીક આલ્ફટથ આઈન્સ્ટાઈનન ‘ેઈન લેલ’–ીડાતયાંગન 
વીદ્ધાાંત જ છ.ે આ વીદ્ધાાંત પ્રભાણે, ળુ–ક્ષીઓને અથલા કઈ ણ જીલને કતરખાનાભાાં 

કતર કયલાભાાં આલે છ ે ત્માયે એને જ ેીડા થામ છ,ે તેની તીવ્રતા વોથી લધાયે શમ છ.ે’ 

ઉક્ત રેખના ફન્ને રેખકએ ડૉ. જગદીળચન્ર ફઝના એ વીદ્ધાાંતન ઉલે્લખ કમો છ ે કે 
બ્રષ્ઢાાંડન કણેકણ વાંલેદનળીરતાથી ધફકે છ,ે ફધા જીલ–લનસ્તી જગત ણ યસ્ય 

વાંલેદનળીરતા અનુબલે છ.ે લૈજ્ઞાનીકએ ‘ેઈન–લેલ’ના વીદ્ધાન્ત ભુજફ, જાશેય કમુું છ ે કે 

પ્રાણીશત્માના કાયણે ેદા થતાાં ીડાતયાંગ લનસ્તીવૃષ્ટીભાાં કાંન જગાડ ેછ.ે એના સ્ાંદન 
ધયતીને ધ્રુજાલી ળકે છ.ે (આણા દેળભાાં પ્રતી લથ કદાચ ત્રીવ કયડ પ્રાણી કાતાાં શળે એભ 

ડૉ. બભગયા રખે છ ે – ભને ત આ આાંકડ ઘણ નાન રાગે છ;ે કાયણ કે અશીંવા ને 

કરુણાના અણવભજુ દાલેદાય એલા આ દેળભાાંમ એાંવી ટકા રક ભાાંવાશાયી છ)ે. 
ભને પ્રથભ ત એભ રાગે છ ે કે, ‘શીંવા’ ળબ્દ ફાફતે ધાભીક તેભ જ 

અશીંવાલાદીઓ બાયે ગેયવભજ કયી યષ્ણા છ ે: વભગ્ર વજીલ વૃષ્ટી શીંવાના આધાય ય જ 
ટકી યશી છ,ે ત્માયે પ્રાણીશત્માને શીંવા ભાનીએ તમ એન કળ જ અથથ નથી. લી, જો 

શત્મા એલી મુક્તીુલથક કયલાભાાં આલે કે વાંફાંધીત પ્રાણીને રેળ ભાત્ર ીડા ન થામ, ત એલી 

શત્મા નશીલત શીંવા ગણામ અથલા ગણામ જ નશીં; કાયણ કે ભાનલેતય પ્રાણી ભૃત્મુ લીળે 
કાંઈ જ જાણતુાં–વભજતુાં શતુાં નથી. ભૃત્મુ અતીગાંબીય આત્તી કે શીંવા–ઘય ા કૃત્મ 

ભાનલ વન્દબોભાાં ત એટરા ભાટ ેગણામુાં કે ભાણવ ભૃત્મુને ફયાફય ઓખે છ,ે તે જીલલા 

ઈચ્છ ેછ,ે લી ાછ જીલનાયને ભાથે અયમ્ાય કે અવષ્ણ આત્તીઓ ત્રાટકે છ.ે ફાકી 
આભ ત, ભયનાયને ભૃત્મુ વાથે રેલાદેલા જ ળી ? એીક્મુયવે મગ્મ જ કષુ્ણાં છ ે કે, ‘ભૃત્મ ુ

વાથે આણે કળ વાંફાંધ જ નથી, કાયણ કે જ્માાં વુધી આણે જીલીએ છીએ, ત્માાં વુધી ભૃત્મ ુ

જ નથી, અને આણે ભયણ ાભીએ, છી આણે ખુદ યશેતા નથી !’ 
ીડાન પ્રશ્નેમ પ્રાણી જ્માાં વુધી વજીલ છ,ે ત્માાં વુધી જ ઉદ્બલે છ.ે અને ીડન 

એ જ ખયી શીંવા છ,ે શત્મા બાગ્મે જ શીંવા ગણામ. એક દાખરાથી આ લાત સ્સ્ટ કરુાં  ત, 

એક ફદ કે ઘડાને ગાડીએ જોડલ, એને ચાફુક પટકાયતાાં દડાવ્મા જ કયલ, એનાાં થાક, 
બુખ–તયવ કળાની જ ખાવ યલા કમાથ લીના, આણા સ્લાથથ–ઈચ્છા–મજના ભુજફ જ 

શાાંક્મે યાખલ, બમાંકય ગયભી, ઠાંડી કે ધધભાય લયવાદભાાંમ દડાવ્મા જ કયલ, ગજા 

ફશાયન ફજ બયલ, એની દમાજનક અળક્તીના વાંજોગભાાં જ ાંગરી ઉામ રુે ફેયશભ 
ભાયપાડ, ઘોંચયણા, આાંખભાાં ભયચાાં આાંજલા, આગ ચાાંલી– ટુાંકભાાં, અવષ્ણ, જીલરેણ, 



 

http://govindmaru.wordpress.com                                        39 

 

અતીકુ્રય, યાક્ષવી યીફાભણી એ ઘય કભકભાાંપ્રેયક શીંવા છ.ે ભાટ ે કુતયા ભાયલા કે નશીં ? 

એલા પ્રશ્નને ફદરે ફદને, ઘડાને કે ઉંટને ગાડાાંએ જોડી દડાલલાાં કે નશીં ? એ પ્રશ્નને 
અશીંવા તથા કરુણાન પ્રશ્ન ગણલ ઘટ.ે આણા ભશાન અશીંવાલાદીઓ શીંવાન આલ ખય 

ભભથ વભજતા જ નથી. ફાકી, જીલન છ,ે ત્માાં શીંવા યશેલાની જ; કાયણ કે એ ક્રભ દીવે છ ે

કુદયતી ! જીલ જીલસ્મ જીલનભ ! પ્રકૃતીન એ નીમભ છ ે કે, એક જીલ ફીજા જીલને ખાઈ 
જામ, ત જ તે ખાનાય જીલી ળકે. 

કુદયતભાાં ત એક પ્રાણી ફીજા પ્રાણીને વાલ નીદથમ યીતે ભાયી ખાઈ જામ છ.ે એભ 

યજીન્દા અફજો જીલ ખલામ છ.ે જો પ્રાણીશત્માનાાં ‘ેઈન લેલ’થી ધયતીકાં થતા શમ, ત 
યજ જ ધયતી ધણધણલી જોઈએ. જો લનસ્તીનાાં સ્ાંદન ધયણી ધ્રુજાલી ળકતાાં શમ ત, 

ચભાવાભાાં તૃણાશાયી ળુઓને રીરુાંછભ ઘાવ દીનબય બચડબચડ ચમાથ જ કયતાાં જોઉ છુાં, 

એટરે સ્લાબાલીક જ પ્રશ્ન ઉઠ ેછ ેકે આ ઘાવ લનસ્તી કશેલામ કે નશીં, એને વાંલેદન થામ કે 
નશીં ? એના દદથના તયાંગ કેભ ધયતીકાં નથી જગાલતા ? એ જ યીતે, જ ાંગરના કામદાભાાં 

ત યજના કયડ નશીં; ફરકે અફજોનાાં અફજો પ્રાણીઓની શત્મા થામ છ;ે કાયણ કે 
જ ાંગરનુાં જીલન એટરે જ ખાલુાં અને ખલાઈ જલુાં. જો એના ‘ીડા તયાંગ’ની ૃથ્લીના 

વ્મલસ્થાતાંત્ર ય ભાઠી અવય થતી જ શમ ત, ધયતી કેલ ધ્રુજ ે નશીં, પાટી જ ડ.ે.. 

ભુભાાં, લીયધ ભાનલીના ભાાંવાશાય વાભે જ છ,ે એથી આલાાં તેલાાં ગતકડાાં લશેતાાં ભુકલાભાાં 
આલે છ.ે (લધુભાાં, ધાભીક ભાન્મતા ણ ખયી જ.) 

લનસ્ત્માશાયન આગ્રશ ભુખ્મત્લે ધાભીક ઝનુન છ;ે કાયણ કે વલથપ્રથભ ત એક 

જીલ ફીજા જીલને ખાઈ જામ, ત જ તે જીલી ળકે અને લનસ્તી ણ ‘જીલ’ જ છ.ે ફાકી 
ધુ, યેતી ને થયા ખાઈને જ ેજીલી ળકે, એ જ વાચ અશીંવક કશેલામ ! ભનુષ્મ ભુબુત 

યીતે એક ભાાંવાશાયી પ્રાણી જ છ.ે તેના અસ્તીત્લને જો વ ટકાના ભાથી ગણીએ ત નવ્લાણાં 

ટકા જટેરાાં લો વુધી ભાનલી એક ળીકાયી પ્રાણી જ શત, અને ભુખ્મત્લે જ ાંગરભાાં લવી, 
જ ાંગરનાાં પ્રાણી–ક્ષીને ભાયી ખાત. પક્ત છલે્લા ત્રણ ટકા લોથી જ તે ખેતી કયત અને 

અનાજ ખાત થમ છ.ે ાચનતાંત્રની યચનાની દરીર અત્રે નથી છડેત; ણ એટર નીદેળ 

કયી રઉં કે, ઘણી જાતનાાં અનાજ–કઠ ભાણવ કાચાાં નથી જ ખાઈ ળકત, તેભ કાચુાં ભાાંવ 
ણ ફશુધા તે નથી ખાત. તેનુાં ફન્ને પ્રકાયનુાં બજન ભુખ્મત્લે યાાંધેરુાં જ શમ છ.ે 

અાંતભાાં, ેરા વુધાયક સ્લાભીજીના આશ્ચમથ લીળે ફે ળબ્દ : લનસ્ત્માશાયી 

ભાણવ દમાુ, અને ભાાંવાશાયી કુ્રય શમ છ ે – એલી જ ે રકલામકા છ ે એ નીયાધાય છ.ે 
ખયાક દેશ ભાટ ેક તત્ત્લ ેદા કયે છ;ે ભન ભાટ ેસ્લબાલના ગુણદ ેદા નથી કયત. 
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અભુક વ્મક્તીઓ ભાટનેા ુલથગ્રશભાાંથી વાંબલત: ઉમુથક્ત જોખભી રકલામકા પ્રગટી છ.ે.. 

જીલશત્મા અને જીલદમા યત્લે એક જ લાત પ્રાણવભ ભશત્લની વભજામ છ,ે જ ેભાન્મતા 
તથા ાળ્યા લીના આજ ેછુટક જ નથી અને એ છ ે: ‘માથલયણની વભતુરા.’ 

બયત લાક્મ 
I conjure you, my brethren, remain faithful to Earth, and do 

not believe those who speak unto you of super terrestrial hopes ! 
Poisoners they are whether they know it or not. 

–Friedrich Nietzsche 
 

● 
અનકુ્રભણીકા 
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07 
યૅળનારીઝભ ‘તકણજડતા’ નથી; ‘વંળમલાદ’ છફ 

The persons who live in obedience to reason are worth to be 
accounted free. They alone live as they will, who have learned what 
they ought to will. –Plutarch 

જ ેજ ેવાથીઓ, ભીત્ર, શભવપય, પ્રળાંવક ભી જતાાં, જ્માયે દીર ખરીને લાત 

કયી ફેવે છ,ે ત્માયે બાલલીબય, પ્રવન્ન ચીત્તે એક પ્રાપ્તી કે વાંપ્રાપ્તી ઉદ્ગાયે છ ેકે, ‘તભાયી 

લીચાયવયણી સ્લીકાયલાથી અભે શલાપુર થઈ ગમા. તભાભ ખટ ફજો ભનભાાંથી તેભ જ 
જીલનભાાંથી ઉતયી ગમ’ (દા.ત., શભણાાં જ અભદાલાદભાાં દળીદમ્તી – આળીતબાઈ, 

કલ્નાફશેને ફયાફય આભ જ કષુ્ણાં). જ ે ભાનલફન્ધુઓ ધભથભાાં અને ઈશ્વયભાાં તેભ જ 

તદનુવાયનાાં યમ્યાઓ, કભથકાાંડ, ભીથ્મા ભુલ્મ અને આચાયભાાં ભાને છ ેએ રક તાને 
ભાથે અને વ્મલશાયભાાં કેટર ભટ અને ભીથ્મા ફજ લેંઢાયીને રડખડતા લીચયતા શમ છ.ે 

જ્માયે યૅળનારીસ્ટ શલાપુર ! 
એનુાં કાયણ એ જ કે યૅળનારીઝભન ામ ‘લીલેક’ છ.ે યૅળનારીસ્ટ થલુાં એટરે ળુાં 

વારુાં  અને ળુાં ખયાફ, ળુાં વત્મ અને ળુાં અવત્મ, ળુાં શીતકય અને ળુાં અશીતકય, ળુાં આલશ્મક 

અને ળુાં અનાલશ્મક – એ મથાથથ ાયખલાની ળક્તી અને તદનુવાય જીલનને જીલલાન 
નીણથમ. ભાટ ે જ ઉય ટાાંકેર લીધાનભાાં ્રુટાકથ કશે છ ે કે ‘જ ે વ્મક્તીઓ લીલેકળક્તી કે 

લીલેકફુદ્ધીને આધીન ફનીને જીલે છ,ે તેઓ જ વાચા સ્લતાંત્ર ભનુષ્મ ગણામ; કાયણ કે તેઓ 

તાની ઈચ્છાનુવાય જીલે છ ેઅને તે ખયેખય ળુાં ઈચ્છલુાં એ ણ તેઓ ફયાફય નક્કી કયી 
ળકતા શમ છ.ે’ ખાવ માદ યાખ કે લીલેકફુદ્ધીની આલી તાયીપ કયનાય ્રુટાકથ આજથી ફે 

શજાય લથ ુલે થઈ ગમ. 

જ ે લીદ્વાન ભીત્ર યૅળનારીઝભની વ્માખ્મા કે લીબાલના મથાથથ નથી જાણતા, 
કદાચ કડલી ને કઠય ટીકા કયી ળકામ એટરા ખાતય જાણલા જ નથી ભાગતા, એ રક જ 

એભ જાશેય કયે છ ે કે યૅળનારીઝભન ામ તકથ છ ેઅને એથી યૅળનારીસ્ટ ‘તકાથન્ધ’ છ,ે 

યન્તુ આલી ભનસ્લી વ્માખ્મા તથા ભનસ્લી ભુલ્માાંકનન અથથ જ ળ ? વીલામ કે ામાયશીત 
ટીકા ભાટ ેએ કાભ રાગે ! યૅળનારીઝભન ામ ત ભનુષ્મે ભશાભશેનતે, ભાંથનથી, લાચન–

ભનનથી પ્રાપ્ત કયેરી લીલેકફુદ્ધી જ છ.ે Reason ળબ્દન એક અથથ ‘લીલેકળક્તી’ એલ થામ 

છ ેએ ણ ગત રેખભાાં જણાવ્મુાં જ છ.ે તદનુવાય યૅળનારીસ્ટ  sound of judgment શમ 
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છ,ે એથી જ યૅળનારીઝભનુાં ગુજયાતી અભે ‘લીલેકફુદ્ધીલાદ’ એલુાં કયીએ છીએ. તકથ એ ત 

લીલેકનુાં એક અાંગ છ.ે વત્મ ાભલા ભાટ ે પ્રથભ કઈ ણ ભાન્મતા કે ભાની રીધેર વત્મ 
યત્લે તકથુત ચીન્તન કયલુાં ઘટ,ે એ છી જ ેતાયણ નીકે તેન લાસ્તલીકતા વાથે તાંતતાંત 

ભે ફેવલ જોઈએ અને ત્માય ફાદ પ્રમગાદીથી તે એ જ પ્રભાણે વીદ્ધ થલુાં જોઈએ. આટર 

શ્રભ કયી વત્મની નીયન્તય ખજ કયતા ભાનલીને ‘તકાથન્ધ’ કશી જ કેભ ળકામ ? લાસ્તલભાાં, 
યૅળનારીસ્ટ વાંળમલાદી શમ છ ેઅને વાંળમ અને અન્ધતા લચ્ચે ત ઉત્તય ધ્રુલ–દક્ષીણ ધ્રુલ 

જટેરુાં અભીટ અન્તય છ ેએ સ્ષ્ટ છ.ે વાંળમની વાધના એ શકીકતે વત્મની જ વાધના છ.ે 

આસ્તીક અન્ધશ્રદ્ધાને લગી યશે છ;ે જ્માયે યૅળનારીસ્ટ વાંળમ કયી વત્મ ળધત યશે છ.ે 
એક દાખર રઈ આ ભુદ્દાને સ્ષ્ટ કયીએ : લી, આ પ્રશ્ન જ આસ્તીક–નાસ્તીક 

લચ્ચેની લીયાટ ખાઈ – great rift valley છ.ે પ્રશ્ન એ છ ે: આત્ભા–યભાત્ભા છ ેકે નશીં? 

આસ્તીક ભીત્ર ખુદ જણાલે છ ેતેભ, શ્રદ્ધાુઓ ત અન્ધશ્રદ્ધાુઓ શમ છ.ે તેઓના ભનભાાં 

આ પ્રશ્નના શકાયાત્ભક પ્રત્મુત્તય યત્લે કળી ળાંકા જાગતી જ નથી; યન્તુ વાંળમલાદી એલા 

યૅળનારીસ્ટના ચીત્તભાાં ત ળાંકા જાગે જ કે જો કઈ ઈશ્વય ખયેખય શમ ત આ દુનીમા 
આટરી ફધી ખયાફ અથલા ત બમાનક અને માતનાુણથ ળા ભાટ ેછ ે? આસ્તીક જલાફ 

આળે કે વાંવાયના અનીષ્ટ એ ઈશ્વયનુાં વજ થન નથી, ભાનલીનુાં કભથપ છ,ે તેનાાં દુષ્કૃત્મનુાં 

દુષ્યીણાભ છ.ે એ વાાંબતાાં તત્કા યૅળનારીસ્ટના ચીત્તભાાં ફીજો પ્રશ્ન જાગળે કે એલાાં 
દુષ્કૃત્મ ફનાવ્માાં કણે ? લી, એ ખયાફ કાભ કયલાની ળક્તી ભાણવને કણે આી ? એલુાં 

ળા ભાટ ે? ‘વત્મમ્ , ળીલમ્ , વુન્દયમ્’ની બાલના કે પ્રક્ષે વાથે આલાાં ઘય અનીષ્ટન ભે 

જ કેભ કયીને ફેવે ? ળુાં દુષ્કૃત્મ ફનાલનાય કઈ અન્મ ળક્તી છ ે? ત ત એ ઈશ્વય કયતાાં 
ચઢીમાતી જ ગણામ. શલે આલા વાંળમ ન જાગે તેને અન્ધ કશેલ કે આલા વાંળમલાદી 

યૅળનારીસ્ટને અન્ધ કશેલ ? એ પ્રશ્નન ઉત્તય વભજદાય વ્મક્તી ત વશેજ ેાભી ળકે. 
શલે આત્ભાની લાત કયીએ ત વજાગ ચીત્તભાાં પ્રથભ પ્રશ્ન એ જાગલ જ જોઈએ 

કે આ આત્ભા એટરે ળુાં ? વાભાન્મત: જલાફ ભળે કે આત્ભા તે પ્રાણીભાત્રના દેશભાાં લવેરુાં 

ચૈતન્મ. તત્કા વાંળમલાદીના ચીત્તને એ પ્રશ્ન થળે કે ચૈતન્મરુ એલા એ આત્ભાને આલા 
ગાંદા અને બદ્દા સ્થુ દેશન આશ્રમ રેલાની અનીલામથતા કેભ ઉદ્બલી? લી એલા જડ અને 

નીફથ દેશના આધાય લીના ચૈતન્મભમ આત્ભા કેભ કળુાં જ કયી ળકત નથી ? કેટરાક 

આસ્તીકને ભતે ત આત્ભા લી યભ અને લીયાટ ચૈતન્મરુ યભાત્ભાન જ અાંળ છ.ે ત 
છી તેનુાં સ્લતાંત્ર અસ્તીત્લ ળા ભાટ ેળક્મ જ નશીં ? ઉનીદના યચમીતા એલા ભનીી 

ભુનીઓ આ અક યીસ્થીતીને ‘અાંધ–ાંગુ ન્મામ’ લડ ેવભજાલલા ભથે છ ેકે આત્ભા અથલા 
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ુરુ તે ાંગુ છ,ે જ્માયે દેશ અથાથત્ પ્રકૃતી એ અન્ધ છ.ે યીણાભે આ ઉબમ તત્ત્લ 

એકફીજાની વશામથી જ ગતી કયી ળકે છ.ે ાંગુ ચૈતન્મ અન્ધ પ્રકૃતીને ખબે ચઢીને ચારે છ ે
ઈત્માદી; કીન્તુ આલી ભમાથદા ચૈતન્મને ળા ભાટ ેનડલી જોઈએ ? અન્ધ–ાંગુ ન્મામ એ જલાફ 

નથી; જ ે લાસ્તલભાાં છ ે એનુાં દૃષ્ટાાંતરુ, પ્રતીકાત્ભક લણથન ભાત્ર જ છ.ે ભાટ ે જ ચાલાથકનુાં 

તાયણ લધુ વત્મ પ્રતીત થામ કે પ્રકૃતીનાાં તત્લના, ાંચભશાબુતના વાંઘાતથી જ ચૈતન્મ કે 
આત્ભા ઉદ્બલે છ.ે તે કઈ સ્લતાંત્ર તત્ત્લ છ ેજ નશીં. 

વાંળમાત્ભાના ભનભાાં લી અન્મ એક ગશનતય પ્રશ્ન ણ ઉદ્બલે છ ેકે આત્ભા જો 

યભ ચૈતન્મન જ અાંળ શમ અને દેશન તે જ ળક્તીભાન કતાથશતાથ શમ ત, જીણથ દેશ 
ત્મજી અન્મ દેશભાાં પ્રલેળતાાંની વાથે જ તે ુલથજન્ભનુાં વલથસ્લ વદાંતય બુરી કેભ જામ છ?ે જડ 

દેશની ળક્તીના ખયા ષ્ડતરુ એલ આત્ભા સ્લતાંત્ર યીતે તાના ુલથકાનુાં કઈ જ જ્ઞાન–

તાના ખુદના લીળેના કળામ વન્દબો વાથે રઈને લીચયી જ ન ળકે, એલી તે કેલી 
યભાત્ભાની મજના ? એભ ફને જ કેભ ? શ્રીભદ્ બગલદગીતા જલે વન્ભાન્મ ચીન્તનગ્રન્થ 

ત કશે છ ેકે ‘ભાયા, એટરે કે યભાત્ભાના (શ્રીકૃષ્ણના) અાંળરુ એલ જીલાત્ભા જ્માયે એક 
દેશ છડ ેછ ે ત્માયે ાાંચ ઈન્રીમ તથા છઠ્ઠા ભનને, લામુ જભે ગન્ધને લશી જામ તેભ, વાથે 

રઈને જ ચાલ્મ જામ છ ે(15/7-8). શલે આલી ફધી વાભગ્રી અથાથત્ વાંપ્રજ્ઞતાનાાં વાધન વાથે 

રઈ જનાય આત્ભા તાના ુલથજીલન દયભીમાનની તભાભેતભાભ ઘટનાઓ નલા દેશભાાં 
પ્રલેળતાાંની વાથે જ વાલેવાલ લીવયી જામ એલુાં ફને જ કેભ ? આ પ્રશ્નન પ્રતીતીકય જલાફ 

અદ્યાી ભળ્ય જ નથી અને જ ે ભે છ ે તે ગે ઉતયત નથી; કાયણ કે એથી અન્મ 

અનેકલીધ પ્રશ્ન તથા વાંળમ ઉદ્બલે છ.ે શલે આલી અલસ્થાને તકાથન્ધતા કશેલામ કે છી 
લીલેકુત વાંળમલાદ કશેલામ ? એ પ્રશ્નન ઉત્તય ગમ્બીયતાથી લીચાયલા જલે છ.ે એને ફદરે 

ઝનુનથી ઉતાલે કળ ચુકાદ આી દેલ એને કદાચ આસ્તીકતાની અન્ધતા કશેલામ. 

ચાલાથક તથા લીજ્ઞાન ાવે કશેલાતા આત્ભાની આ ભમાથદાન જ ે ઉત્તય છ ે એ ખયેખય 
પ્રતીતીકય છ ે: સ્થુ તત્ત્લના વાંઘાતને કાયણે જ ચૈતન્મ ઉદ્બલે છ ેઅને એ તત્ત્લનુાં લીઘટન 

થતાાં જ ચૈતન્મનુાં તે ચક્કવ સ્લરુનુાં અસ્તીત્લ નષ્ટ થામ છ.ે છી કઈ સ્લતાંત્ર 

આત્ભાતત્ત્લના કઈ અન્મ દેશભાાં પ્રલેળલાની કળી ળક્મતા જ વાંબલતી નથી. આલા પ્રશ્ન 
જાગે અને ચીન્તન–ભાંથન પ્રગટ ેએ તકાથન્ધ નથી, વાંળમની અને એ ભાગે તે વત્મની વાધના 

જ છ.ે 

છતાાં કળા આખયી નીણથમ, કેટરીક ફાફતભાાં યૅળનારીસ્ટ સ્લીકાયી રેત નથી, 
તેભ જડણે એને તે લગી યશેત ણ નથી. ઈશ્વયના અસ્તીત્લ યત્લે ણ તેન અબીગભ 
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આ પ્રકાયન, એટરે કે અજ્ઞેમલાદી મા અજ્ઞાતલાદી (agnostic) શઈ ળકે. લીશ્વના એક 

ભશાન પીરવુપ એલા યૅળનારીસ્ટ ફટરાન્ડ યવેરે ણ તાને ચક્કવ પ્રવાંગે agnostic 
ગણાવ્મા જ છ ેઅને અજ્ઞાતલાદની તાયીપ ણ કયી જ છ.ે જો કે તેઓએ પ્રમજરેા આ 

ળબ્દની વ્માંજના atheism નીયીશ્વયલાદની છ.ે Absence of evidence is not the 
evidence of absence – એ કારથ વાગનનુાં વુત્ર ણ અજ્ઞાતલાદનુાં જ વભથથક છ.ે વાગન 

ણ જફય યૅળનારીસ્ટ શત. ુયાલાન અબાલ એ અબાલન ુયાલ નથી એ લાત ત વાલ 

વાચી જ; યન્તુ નકાયાત્ભક ુયાલા અનેક ગણા લધુ શમ ત્માયે ળુાં કયલુાં ? લી, ઈશ્વયના 

અસ્તીત્લના વક્રીમ સ્લીકાયથી ત આ વાંવાયભાાં અયમ્ાય આત્તીઓ ત્રાટકી છ:ે ઝઘડા, 
ક્ષાક્ષી, ફગાડ, રશીમા મુદ્ધ, કુ્રયતા, છતેયીંડીઓ, ળણ લગેયે લગેયે. ભશાન 

અબીનેતા અને પ્રખય યેળનારીસ્ટ એલા ડૉ. શ્રીયાભ રાગુએ વુયત ખાતેના તેઓના પ્રલચનભાાં 

એ જ કષુ્ણાં કે આણી અનેકાનેક આત્તીઓ (ખાવ કયીને ધભથ વમ્ફન્ધી)ના ભુભાાં ઈશ્વયની 
કલ્ના છ.ે જો આ કલ્ના નષ્ટ થામ ત ઘણાાં જ ઘણાાં દુ:ખ–માતનાઓ, અનીષ્ટ ણ નષ્ટ 

થામ લગેયે. આલાાં ફશુલીધ દુષ્યીણાભ જોતાાં કેલ agnostic, (અજ્ઞેમલાદના અથથભાાં) 

થઈને નીષ્ક્રીમ ફેવી યશેલુાં એ તાભવી પ્રભાદ જ, અયાધ જ ફની યશે. આણી લીલેકફુદ્ધી 

એભ ન જ કયલા દે. 

્રુટાકથ ઉયાાંત ણ અનેક ભશાન ચીન્તકએ લીલેકફુદ્ધી–reasonની મથાથથ 

તાયીપ કયી જ છ,ે તે અાંતે ટુાંકભાાં ટાાંકી રઈએ: 

(1) ઈશ્વયન કળમ ઉલ્લેખ કમાથ લીના જ, ભનુષ્મની લીલેકફુદ્ધી એ વત્મ અને 
અવત્મન તેભ જ વાયા અને નયવાન નીણથમ કયલાનુાં એક ભાત્ર કાભીમાફ 

વાધન છ.ે લીલેકફુદ્ધી સ્લમાં એક કાનુન છ,ે જ ેભાનલજાતનાાં તથા યાષ્ટ રનાાં શીત 

અને કલ્માણ વાધલા ભાટનુેાં એક વશજ, પ્રાકૃતીક યીફ છ.ે 
– ામવ–9 

(2) લીલેકુત જીલન એક એલ આદળથ છ ેકે જનેી વભક્ષ વાંવાયની વલથ ગતીલીધીને 

ગોણ જ રેખલી જોઈએ. એ વત્મને અવત્મથી વદાને ભાટ ેજુદુાં ાડી આે છ.ે 
–વાાંત્મામન 

(3) જીલનન વાચ વદ્ગુણ તે લીલેકફુદ્ધીના ભાગથદળથનમુક્ત જીલન છ.ે 

–સ્ીનઝા 
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(4) લીલેકનીષ્ઠ ભનુષ્મ તાનુાં જલુેાં અને જટેરુાં શીત લાાંચ્છ ેછ ેએલુાં અને એટરુાં જ 

શીત તે ભાનલજાતનુાં ણ ઝાંખે છ.ે 
–સ્ીનઝા 

(5) જો ભનુષ્મ તાની લીલેકફુદ્ધીન લધુ ળાણ અને લધુ શીમ્ભતબમો લીનીમગ કયે 

ત તે ભાનલબાલીની એ જ એકભાત્ર આળા છ.ે 
–લ્મુકાવ 

(6) ધભથ અને શ્રદ્ધા પ્રતી ભીટ ભાાંડલી એ તાની લીલેકફુદ્ધી પ્રતી અન્ધ ફની યશેલા 

વભાન છ.ે 
–ફેન્જાભીન ફ્રેન્કરીન  

બયતલાક્મ 
The agnostic suspends judgment, saying that there are not 

sufficient grounds either for affirmation or for denial. At the same time, 
an agnostic may hold that the existence of God, though not impossible, 
is very improbable; he may even hold it so improbable that it is not 
worth considering in practice. In that case, he is not far removed from 
atheism. 

–Bertrand Russell 

 
● 

અનકુ્રભણીકા 
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08 
યૅળનારીઝભનું બાલી એકદભ ઉજ્જલ છફ 

એ જ વત્મના ાંથે 

શે ડૉ. કલુય ! 
તભે તભાયા ઉન્નત શસ્તે 

એ જ ચીયાગ વાશીને, 

આગ અને આગ લધી યષ્ણા છ ! 
–ી. શ્રીધયન 

 અગાઉ જ્માયે જગતના ભશાન નીયીશ્વયલાદીઓ લીળે રખ્મુાં ત્માયે એક લીયાટ 

વ્મક્તીત્લ લીવયામુાં એભ કદાચ કઈને રાગ્મુાં શમ, અને તેમ લી એક બાયતીમ 
જગલીખ્માત નીયીશ્વલયલાદી યૅળનારીસ્ટ. ણ ના, એભ શેતુવય જ કયલાભાાં આલેરુાં, કાયણ 

એ જ કે શભણાાં જ ‘એ રક તભને છતેયે છ’ે ુસ્તકની ચથી આલૃત્તી પ્રગટ થઈ. ત્રીજી 

આલૃત્તી ફાદ ુયાાં ફે લથ ણ નથી થમાાં ત્માાં આ ચથી પ્રગટી – આ પ્રત્વાશક શકીકત એ 
ભાંગર અને આળાસ્દ વત્મ પ્રગટ કયે છ ે કે, યૅળનારીઝભ–લીલેકફુદ્ધીલાદન પ્રચાય 

દીનપ્રતીદીન લધત જામ છ ેઅને લધુ ને લધુ જાગ્રત જન પ્રસ્તુત લીચાયધાયા પ્રતી આકાથઈ 

યષ્ણા છ.ે 
આ મ એક ચભત્કાય છ ે કે યૅળનારીસ્ટ વાશીત્મ આજ ેગુજયાતભાાં જથ્થાફાંધ 

પ્રગટ થઈ યષ્ણુાં છ ેઅને લી ધધભાય લેચાઈ યષ્ણુાં છ.ે એ ફદર ત ખાવ ત ત્રણ વાંસ્થાઓને 
ધન્મલાદ ઘટ ેછ ે: શ્રી. ભુકુન્દ વીંધલ, ડૉ. વુજાતલરી અને ડૉ. અશ્વીન કાયીમા, ફીજી એલી 

વાંસ્થા તે, જોયાલયનગયનુાં ભાનવ પ્રદુણ નીલાયણ કેન્ર, જને એકરલીય વાંચારક છ ે

જભનાદાવ કટચેા. ત્રીજી વાંસ્થા તે વુયતની વત્મ ળધક વબા. એક અન્મ આલકામથ શકીકત 
ણ જ ેઆ પ્રકાળન યત્લે નોંધાત્ર છ ે તે એ કે થડાાં લથ ુલે ગુજયાતભાાં એક અજોડ 

એલી વાંસ્થા – ‘વસ્તુ વાશીત્મલધથક ુસ્તકારમ’, ુસ્તક પ્રગટ કયી ખુફ ઓછી કીંભતે 

લેચતી, ફયાફય એલી જ કીભતી વેલા આ યૅળનારીસ્ટ ભીત્ર અને વાંસ્થાઓ ફજાલી યષ્ણાાં છ.ે 
કેટરાાંક ુસ્તક ખુફ ઓછી કીંભતે, ડતય બાલે લેચલાભાાં આલે છ,ે ત અભુક લી અભુલ્મ 

લશેંચલાભાાં આલે છ.ે ભતરફ કે યૅળનારીઝભનુાં બાલી ઉજ્જલ છ.ે દા.ત., ‘એ રક તભને 

છતેયે છ’ે – દઢવ ાનાાંના ુસ્તકની કીંભત છ ેપક્ત ત્રીવ રુીમા. 
ના, એ ભશાજનની લાત અત્રે ુન: લીવયાઈ નથી જ. ત આ પ્રખય નીયીશ્વયલાદી 

ુરુનાાં કેટરાાંક લીધાન ટાાંકીએ : 
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‘ભશાત્ભા ફનલા ભાટ ે

કઈ કઈ રામકાત જોઈએ ?’ 
‘પ્રથભ ત આત્ભભુક્તી, આત્ભવાક્ષાત્કાય, આત્ભળુદ્ધી, યભ ચૈતન્મ, લૈશ્વીક 

ચેતના, બ્રષ્ઢજ્ઞાન, બ્રાષ્ઢી સ્થીતી, બ્રષ્ઢબાલ, અધીભનવ, કભથપર, દીવ્મ ળક્તી, દીવ્મ પ્રકાળ, 

ઈન્રીમાતીત અનુબુતીઓ, કુાંડરીની આદી અથથશીન (કે અસ્ષ્ટ અને ભ્રાભક) ળબ્દન 
ફાંધફેવત લીનીમગ કયીને વાંદીગ્ધ લાતાથરા આલાની કુળતા કેલલી જોઈએ. 

ફીજુ ાં, ‘ચભત્કાય’ રાગે એલી અભુક મુક્તી–પ્રમુક્તીઓ (તથા ચારાકીઓ) કયતાાં 

તેને આલડલુાં જોઈએ. 
અને ત્રીજી વોથી ભશત્ત્લની રામકાત એ કે ુસ્તક, અખફાય, પીલ્ભ, યેડીમ 

અને ટીલી જલેાાં ળક્તીળાી ભાધ્મભ દ્વાયા વમ્ફન્ધીત ‘ગડભેન’ – અલતાયી ુરુની 

ચભત્કાયીક ળક્તીઓ લીળે યશસ્મભમ તથા ગેફી લાત ચાયે તયપ પેરાલલાભાાં કુળ પ્રચાયક 
એલા થડા દરાર શસ્તગત કયલા જોઈએ.’ 

આજકાર આલા અનેક કશેલાતા અલતાયી ુરુ ટીલી ઉયથી નીમભીત યીતે 
આલી ગગ, ગેફી અને વયલાે અથથશીન લાણી લશાવ્મા જ કયે છ,ે જથેી શલે આણે 

વભજી ળકીએ કે આ ફાલાઓ કેલુાં જફયજસ્ત પ્રચાયતાંત્ર નીબાલી યષ્ણા છ ેઅને નીબાલી 

ળકે એટરી રખરુટ દરત તેઓ જભા કયી ળકે છ ેઅને ળક્મા છ.ે દેળની આ એક લીનાળક 
કરુણતા છ.ે જો આલા ફધા જ વીદ્ધ ુરુ રકશીતાથે તાની વમ્ત્તી દેળને ચયણે ધયી દે 

ત પ્રત્મેક દેળલાવીને કભવે કભ એક નાનકડુાં વુઘડ ઘય ત યશેલા ભી જ ળકે. વન્તને 

લી વમ્ત્તીનુાં ળુાં કાભ ? આજ ેદેળના ચારીવ ટકા ફાાંધલ ફીસ્ભાય ઝુાંડટ્ટીઓભાાં લવે છ ે
અન ેએક ટક ત ળય્મા બુભીતરમ્ , દીળ–ી લવનમ્ અને ભાથે આબના ઉઘાડા છાયા 

શેઠ ગભે તેભ ડી યશે છ.ે લાસ્તલભાાં આલી અલસ્થાભાાં ત ત્માગી વન્તએ લવલુાં જોઈએ. 

‘ળય્મા બુભીતરમ્’ – એ ત મગીની વ્માખ્મા છ.ે 
‘એ રક તભને છતેયે છ’ે એ આલા કશેલાતા ભશાન વન્ત, દીવ્મ ુરુ, 

અલતાયી આત્ભાઓ, ગડભેન દ્વાયા ચરાલાતી છતેયીંડી, શાથચારાકી તથા અન્મ અનેક 

કયતુત અને ાખાંડને ખુલ્લાાં ાડતુાં ુસ્તક છ,ે જનેા રેખક છ ે: જગલીખ્માત નીયીશ્વયલાદી 
યૅળનારીસ્ટડ. અબ્રાશભ ટી. કલુય. પ્રસ્તુત ુસ્તકભાાં ડૉ. કલુયે ચભત્કાય ખુલ્લા ાડ્યા છ ે

અને વલથ ચભત્કાયીઓને ડકામાથ છ.ે વત્મ વાાંઈફાફાની શાથચારાકી, તેઓના જાદુટણાાં 

અને જુઠી પ્રચાયરીરા લીળે તથા તેના દાથપાળ લીળે ત આ ુસ્તકભાાં આખુાં એક રાાંફુ 
પ્રકયણ રખલાભાાં આવ્મુાં છ ે : ‘ડૉ. બગલન્થભ’ અને વત્મ વાાંઈફાફા, જભેાાં ેરી જાાનીઝ 
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ઘડીમાના નભુનાલાી વાાંઈફાફાની ફનાલટ શતી, તે ડૉ. કલુયે બાયે શ્રભ તથા ખાંતુલથક 

ખુલ્લી ાડી છ.ે પ્રકયણને અાંતે તેઓ રખે છ ે: 
‘આ ત્રન (શ્રી. બગલન્થભને ડૉ. કલુયે રખેરા વાાંઈફાફાના ેરા 

ઘડીમાલાા ચભત્કાય ફાફતે) ણ આજ વુધી કઈ જલાફ ન શલાથી ભાયે એ જ ભાનલુાં 

યષુ્ણાં કે ડૉ. બગલન્થભ ખાવ ઈયાદા તથા સ્લાથથ ખાતય ાખાંડી વત્મ વાઈફાફાના ભતીમા 
તયીકે તેઓન જુઠ પ્રચાય કયી યષ્ણા છ.ે’ 

બાયતના દીવ્મ ુરુ લીળેના પ્રકયણ–2ભાાં ડૉ. કલુય રખે છ ે: ‘આઝાદી છી 

ત તેઓએ નલાાં નલાાં ક્ષેત્રની ળધભાાં યદેળભાાં થાય કમો છ,ે ખાવ કયીને વભૃદ્ધ એલા 
શ્ચીભી દેળભાાં, જ્માાં બાયતની આધ્માત્ભીકતાને ભીથ્મા પ્રતીષ્ઠા પ્રાપ્ત થમેરી છ.ે લધુ ને લધુ 

બાયતીમ ચારફાજો–ગુરુઓ, સ્લાભીઓ, ભશાત્ભાઓ, ફાફાઓ, બગલાન, ભશીઓ, 

ભશાયાજો અને મગીયાજો આકથક નાભ ધાયણ કયીને લીદેળ જલા ભાાંડ્યા છ.ે આ દ્ધતી 
એલ ધીકત લેાય ફની છ ે કે આ દીવ્મ ુરુ બાયત ભાટ ે ભટુાં લીદેળી શુાંડીમાભણ 

કભાનાયા ફન્મા છ.ે ધભથનીયેક્ષ બાયત ભાટ ેઆ ઈશ્વયીમ વ્માાય રાગે છ.ે’ ભશી ભશેળ 
મગી ફીજા કયતાાં લધુ વપ થમા, કેભ કે વદનવીફે કયડતી એલા વાંગીતલાા 

ફીટલ્વ ભશીના ળીષ્મ ફન્મા અને ભશી તાનુાં ખાનગી લીભાન ણ યાખી ળક્મા ! જો કે 

ાછથી ફીટલ્વ એભને છડી ગમા. ફીટર જૉન રીનનના કશેલા ભુજફ ભશી ભશેળ 
મગીએ તેઓની એક ળીષ્મા ભામા પેયા ઉય ફાત્કાય કયલાન પ્રમત્ન કમો શત (આ પણ 

કદાચ કશીક ટ્રાન્સેન્ડેન્ટ્ યૌગીક વીધી હશે). એ છી ફીટલ્વે આ ગુરુન ત્માગ કમો. 

ત્માય ફાદ ત આ ભશી દાણચયી ભાટ ેણ કડામા અને છતાાં આજમે ભશી ભશેળ ભટી 
વાંખ્માભાાં ળીષ્મગણ ધયાલે છ ે! 

‘એ રક તભને છતેયે છ’ે એ ુસ્તકભાાં ડૉ. કલુયે એલી અનેક યશસ્મભમ 

ઘટનાઓનુાં ફમાન આ્મુાં છ ેકે જ ેઘટનાઓ દૈલી ચભત્કાય, બુતપ્રેત, લગાડ, ડાકણચુડરે, 
જ્મતી કે ઈરભરુ ગણાતી શતી; યન્તુ એના યશસ્મસ્પટ કયી ડૉ. કલુયે એ લૈજ્ઞાનીક 

વત્મ સ્થાીત કમુું કે લીશ્વભાાં કઈ ચભત્કાય એટરે કે બોતીક–લૈજ્ઞાનીક કામથકાયણ ન્મામથી 

ય એલી ઘટના કદાી ફનલી વાંબલીત જ નથી. જનુેાં કામથકાયણ પ્રાપ્ત ન શમ મા ત 
વભજાતુાં ન શમ એને ચભત્કાય ગણી વાભાન્મ જન એથી અબીબુત થામ છ.ે 

યન્તુ આ ુસ્તકભાાં લધુ અગત્મની વાભગ્રી ત ડૉ. કલુયનુાં ચીન્તન છ,ે જ ે

નીયીશ્વયલાદી, લૈજ્ઞાનીક તથા યૅળનારીસ્ટ છ.ે ઈશ્વય લીળે તેઓ કટાક્ષભાાં રખે છ ેકે  ‘લીશ્વભાાં 
ફનતી વલથ ઘટનાઓ ઈશ્વય દ્વાયા મજીત મા ુલથમજીત શમ ત વલથ દુ:ખ, ખુન, રુાંટપાટ, 
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ફાત્કાય, અત્માચાય, મુદ્ધ, કત્રેઆભ, દુષ્કા, યગચાા અને અન્મ તભાભ અનીષ્ટ તથા 

દુષ્કૃત્મ ણ બગલાનની જ મજના ગણામ. આલ તે કેલ બગલાન ? ુનજ થન્ભ લીળે તેઓ 
એક વયવ નીદળથન પ્રસ્તુત કયતાાં જણાલે છ ે કે વગતી ભીણફત્તી ફુઝાલી દલેાભાાં આલે 

એટરે પ્રકાળ તથા ઉષ્ણતા નષ્ટ થામ છ,ે યન્તુ એને પયી વગાલલાભાાં આલે એથી એ 

પ્રક્રીમાઓ ુન: ચારુ થઈ જામ છ.ે આભ ઉક્ત ગયભી અને પ્રકાળ એ ભીણફત્તીથી સ્લતાંત્ર 
એલુાં કઈ બીન્ન તત્ત્લ નથી, જ ે યીતે ભીણફત્તીભાાં આલજા કયતુાં શમ. ભતરફ કે દેશથી 

સ્લતાંત્ર એલ કઈ આત્ભા નથી અને એથી ુનજ થન્ભ ણ નથી. ચૈતન્મ એ ભાત્ર ચક્કવ 

પ્રકાયની યાવામણીક પ્રક્રીમાનુાં જ યીણાભ છ.ે’ ચાલાથક ણ ફયાફય આભ જ કશે છ ેઅને તે 
જ લૈજ્ઞાનીક વત્મ છ.ે 

જ્મતી લીળે ડૉ. કલુય રખે છ ેકે ‘પ્રાચીન જ્મતીલીદ ને ગ્રાંથાંડીત એ ણ 

જાણતા નશતા કે વુમથ કઈ ગ્રશ નથી, ણ તાય છ.ે એ જ યીતે ચન્ર ણ ગ્રશ નથી, કીન્તુ 
ઉગ્રશ છ.ે તેઓ તે વત્મ ણ જાણતા નશતા કે જ્મતીની ગણતયીના ામારુ ફાય 

યાળીભાાંન એક ણ તાય એલ નથી કે જને પ્રકાળ ૃથ્લી વુધી શોંચતાાં વાડાચાય લથથી 
ઓછ વભમ રાગત શમ. કેટરાક તાયક ત રાખ્ખ પ્રકાળલથ દુય છ,ે તેનુાં જ્ઞાન ણ તેઓ 

ધયાલતા નશતા. આલા તાયક પાટી ડ ેએ છીમ શજ્જાય લથ વુધી ભાણવને એની ખફય 

ન ડ ે એ શકીકત ણ તેઓ નશતા જાણતા. આલા જ્ઞાની ભાણવએ જ્મતીનુાં તયકટી 
લીજ્ઞાન–સ્મુડવામન્વ યચ્મુાં. એ વત્મ શઈ જ કેલી યીતે ળકે ?’ 

ડૉ. કલુય જન્ભે ખ્રીસ્તી શતા અને છી નાસ્તીક–યૅળનારીસ્ટ ફન્મા. એથી લીત્ર 

ફાઈફરના ઉદેળ–આદેળનાાં વાયાાંભાઠાાં તત્ત્લ તેઓ મથાથથ ભુરલી ળક્મા છ.ે તેઓ રખે 
છ ે: ‘ઈશ્વયનુાં અસ્તીત્લ જ જ્માાં શજી વીદ્ધ નથી થમુાં ત્માાં ફાઈફરને ‘ઈશ્વયની લાણી’ તયીકે 

સ્લીકાયી જ કેલી યીતે ળકામ ? છતાાં ધાય કે ઈશ્વયનુાં અસ્તીત્લ વીદ્ધ થામ; ત ણ ફાઈફર 

તેની જ પ્રેયણા છ ેએલા દાલાને ત એથી કઈ ટકે વાાંડત જ નથી. ફાઈફર ઈશ્વયી વત્તાનુાં 
વજ થન શઈ ળકે જ નશીં; કાયણ કે એના ઉદેળભાાં ત અનેક બમાનક તત્ત્લ ણ વભાલીષ્ટ 

છ.ે ફાઈફર ગુરાભી પ્રથાને વભથથન આે છ,ે તે અવશીષ્ણતા ળીખલે છ ેઅને એભાાં ષ્ડી લીળે 

અનેક શરકી લાત રખલાભાાં આલી છ.ે મશલાશને ભન ષ્ડીઓ એ ુરુની લાવના વાંતલાનુાં 
યભકડુાં જ છ.ે’  (ુસ્તકના અનુલાદક : ભનજ ઓઝા). 

બયતલાક્મ 
ધ્માન ધયનાય વ્મક્તી ‘ક્રી્ટસે્થેવીમા’ નાભક યગન બગ ફને છ,ે જથેી તે એલી 

ભ્રભણાન ળીકાય ફને છ ે કે તે કળીક ગુઢ, દૈલી ળક્તીઓ ધયાલે છ.ે વાભાન્મ ભાણવની 
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ભાનવીક વભતુરા ખયલાઈ જામ ત્માયે એને ાગર કે ઉન્ભાદી કશેલાભાાં આલે છ;ે યન્તુ 

જ્માયે કઈ પ્રબાલળાી વ્મક્તી ભ્રભણાન બગ ફને ત્માયે રક એને દીવ્મ વાક્ષાત્કાય મા 
ઈશ્વયની અનુબુતી ગણી રે છ.ે લાસ્તલભાાં અવાધાયણ ફુદ્ધીળક્તી ધયાલતી વ્મક્તીની 

ભાનવીક વભતુરા ખયલામ ત્માયે ઘણી લાય તે ધભોદેળક ફની જામ છ.ે 

 –ડૉ. અબ્રાશભ કલુય 
 

 
● 

અનકુ્રભણીકા 
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09 
ભુમ્ફઈમાત્રાનું તીથણવરીર : યૅળનારીઝભનો પ્રવાય 

 શુાં લાયાંલાય જ ેએભ કશુાં છુાં કે ગુજયાતભાાં યૅળનારીઝભનુાં બાલી ઘણાં ઉજ્જલ છ.ે 

ભાયા આ લીધાનના ઉત્વાશપ્રેયક એલા દસ્તાલેજી ુયાલા દીનપ્રતીદીન લધુ ને લધુ પ્રાપ્ત થતા 
જ જામ છ ે: પક્ત ફે–અઢી દામકા ુલે, કદાચ ગુજયાતભાાં ‘યૅળનારીઝભ’ ળબ્દ જ રગબગ 

અજાણ્મ શત– આજ ે અનેક નગય–ગાભભાાં યૅળનારીસ્ટ (લીલેકફુદ્ધીલાદીઓ)નાાં ભાંડ 

ચારે છ ેઅને લી ખુફ વક્રીમતાથી ચારે છ.ે અયે, એક જ લથભાાં અડધ ડઝન ઉયાાંત 
ુસ્તક પ્રગટ થમાાં, ફધાાં જ લી વત્ત્લળીર ! એકરલીય જલાાંભદથ જભનાદાવે ત 

યૅળનારીઝભ–પ્રચાયક ુસ્તકના પ્રકાળનનુાં કામથ બાયે ધગળથી, ભીળનયી બાલે ઉાડુ્યાં છ ેને 

તે વયવ ચારે છ.ે તેઓ ુસ્તક ખુફ વસ્તા બાલે લેચે છ ેને લી લશેંચે ણ છ ે! એ જ યીત ે
ગધયાની ષુ્ણભેનીસ્ટ યૅળનારીસ્ટ વવામટી તથા વુયતની વત્મળધક વબા ણ ભુલ્મલાન 

પ્રકાળન કયે છ ેઅને એ જ યીતે, પ્રસ્તુત વાંસ્થાઓ તથા અન્મ યૅળનારીસ્ટ વાંસ્થાઓની ઈતય 

પ્રલૃત્તી ણ ધભધકાય તથા પ્રત્વાશક પ્રતીત થામ છ.ે.. 
(ભાયા તાજતેયભાાં જ પ્રગટરેા નલા નીફાંધવાંગ્રશ ‘ઉજાવનાાં એાંધાણ’ભાાંથી જરુયી 

પેયપાય વાથે.). 

 ભજાન મગાનુમગ ત જુઓ : આ ુસ્તક ભેં ‘ભુમ્ફઈના વલથ યૅળનારીસ્ટ 
ભીત્રને’ અથણ કમુું છ ેઅને એના પ્રાકટ્યના એકાદ જ ભશીનાભાાં ત ભાયે એ જ યૅળનારીસ્ટ 

ભીત્રના નીભાંત્રણે ભુમ્ફઈ જલાનુાં થામ છ.ે એટરુાં જ નશીં, કામથક્રભ ણ લી ુસ્તક – 
પ્રકાળન અાંગેન જ અને તેમ ગુજયાતી–ભયાઠી યૅળનારીસ્ટ ફીયાદયીન. લાત એભ ફની કે, 

ભયાઠી બાાના ક્રાન્તીકાયી રેખક–લીચાયક, ભાક્વથલાદી–યેળનારીસ્ટ એલા શ્રી. નાયામણ 

દેવાઈના ુસ્તક ‘ઈશ્વય નશીં; વત્મ ભૈં શુાં ’ ન ગુજયાતી અનુલાદ ભુમ્ફઈના યૅળનારીસ્ટ 
‘લીયાાંગના’ ફશેનશ્રી લીણાફશેન ે કમો તે, ‘જગત વત્મ, ઈશ્વય ભીથ્મા’ અને આ ુસ્તક      

શ્રી. જભનાદાવ કટચેાએ તેઓની એકાત્રી યૅળનારીસ્ટ–કભ–પ્રકાળન વાંસ્થા ‘ભાનવ 

પ્રદુણ નીલાયણ કેન્ર’, જોયાલયનગય–363020) ને ઉક્રભે પ્રવીદ્ધ કમુું. ભુમ્ફઈના 
લીલેકફુદ્ધીલાદી જુથે (યૅળનારીસ્ટ ભાંડે) આ ત્રણ ફીયાદયનુાં વન્ભાન મજ્મુાં અને શુાં એભાાં 

શાજય યષ્ણ. ભુમ્ફઈના યૅળનારીસ્ટ ફાંધુઓએ ત ‘લીલેકાંથી’ નાભક વાભમીક (ત્રીકા) 

પ્રગટાલલુાં ળરુ ણ કયી દીધુાં છ.ે ફર, આ ફધા જ ‘ઉજાવના એાંધાણ’ ખયાાં કે નશીં ? 
‘દીવે અરુણ યબાત, જમ જમ ગયલી ગુજયાત!’ 
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 વલથપ્રથભ ત ભાય એ આનન્દ–વાંત વ્મક્ત કરુાં  કે, ભુમ્ફઈના યૅળનારીસ્ટ 

ભીત્રના ઉત્વાશ તેભ જ વભુચીત દૃષ્ટીભાાં બયતી છ,ે વાંન્નતા છ ેઅને વાચી દીળા ણ છ;ે 
કાયણ કે આજ ે શલે જ્માયે યેળનારીઝભની પ્રલૃત્તી એક વ્માક આન્દરનરુે ગુજયાતભાાં 

(અને બાયતભાાંમ) જોળબેય લીસ્તયી યશી છ,ે ત્માયે એકરા ચભત્કાયના દાથપાળ ઉય જ 

ળક્તી કેન્રીત કયી યાખલાથી કાભ વમ્ણુથત: વીદ્ધ ના થઈ ળકે. આલ ઉલે્લખ પક્ત એટરા 
જ ભાટ ે કે આ પ્રલૃત્તી ત રાાંફા લખતથી વયવ ચારે છ ેઅને એ ખુફ જ આલશ્મક તથા 

ભુલ્મલાન ણ છ ે જ; કાયણ કે ચભત્કાય આધાયીત નલાાંનલાાં ધતીંગ યજફયજ આણા 

દેળ–પ્રદેળભાાં ચેી અને જીલરેણ યગની જભે પાટી નીકતાાં યશે છ ે ને એથી બમાલશ 
અનીષ્ટ વજાથમ છ.ે દા.ત., શભણાાં જ વયુતની વત્મળધક વબાએ અદ્ધય રટકતા ત્રીળુરન 

બેદ ખલ્મ અને એ દાલ ક ઠયાવ્મ. આણા રકનુાં ભાનવ પ્રદુણ ણ આજકાર 

નીયાળાજનક શદે લકયી ગમુાં છ,ે એ શકીકત જાણલા જલેી છ ે : ભાાંડલી (જી. વુયત)ના ઉન 
ગાભભાાં એક ‘વજજન’ના લાડાભાાં ભાતાજીનુાં નાનકડુાં ભન્દીય છ,ે એની ફાજુભાાં એક ત્રીળુ 

શલાભાાં ત્રણ પુટ અદ્ધય જ રટકતુાં યશે છ ે– અખફાયભાાં આલા વભાચાય પ્રગટ્યા, (આલાાં 
અખફાયનમે ળુાં કશેલુાં ?) અને દળથનાથી રકનાાં ટેટાાં ઉભટ્યાાં ! ૈવાન ઢગર થઈ 

ગમાના ણ વભાચાય છ.ે વુયતની વત્મળધક વબા તયપથી શ્રી. ગુણલાંત ચોધયી અને 

કરુણાફશેને સ્થ ય જઈને, બક્તન લેળ રઈને, છી ડકાય કમો, ત તે વજ્જનનાાં 
ત્નીએ કફુલ્મુાં કે, પ્રસ્તુત ત્રીળુ ક્માયેમ શલાભાાં અદ્ધય રટકતુાં યષુ્ણાં જ નથી. આલુાં ફનલુાં 

અળક્મ છ,ે એભ આણાં રક વભજ ેકેભ નશીં ? અને યૅળનારીસ્ટ વીલામ અન્મ ળીક્ષીત 

નાગયીક રકને આલુાં વત્મ વભજાલેમ કેભ નશીં ? 
લધુ દુ:ખદ શકીકત ત એ છ ે કે, આ ગૃશસ્થ ભન્ત્રતન્ત્ર અને દયાધાગાન જ 

ધાંધ કયે છ ેઅને લી એ ધભધકાય ચારે છ ેત્માયે એને કણ યકળે ? વયકાય ત છુટી 

ડ ેછ ેએટરુાં જ નશીં, શલે ત આલા પયેફને તે વભથથન ણ આે છ.ે થડા જ ભાવ ુલે, 
લડદયાભાાં ફનેર એક બમાનક કરુણ ફનાલ બુલ્મ બુરાત નથી. એક દાંતીન વ 

લથન એકન એક ુત્ર ભાાંદવાજો યશેત શત. બુલાએ તેને ડાભ દેલા ભાાંડ્યા, તે એટરા ફધા 

ડાભ દીધા કે છકય ફીચાય ચીવ ાડીાડીને અાંતે ભયણળયણ થમ. કેલી રાચાયી શળે 
એની ? જ્માયે ખુદ ભાતાીતા જ તેને ભાયી ફાાંધીને ડાભ દેલડાલતાાં શમ ! 

કશેલાન બાલાથથ એ જ કે, આલી કરુણીકાઓ તથા લીબીીકાઓથી નીયાધાય ને 

રાચાય રકને કણ ફચાલે ? ભાટ ેજ યૅળનારીસ્ટ ભાંડની વક્રીમ વૈનીક–ાાંખ તથા એની 
પ્રલૃત્તી અત્માંત આલશ્મક, ફરકે અનીલામથ જ છ.ે 
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શલે ભુ લાત ય આલીએ ત, કેલર દાથપાળ અને ડકાયથી ધામુું ધ્મેમ વીદ્ધ 

ન થામ. લધુભાાં, પ્રત્મેક યૅળનારીસ્ટ ફાંધુભાાં વૈદ્ધાન્તીક વજ્જતા ણ એટરી જ અનીલામથ 
રેખામ. યેળનારીઝભ એટરે અરોકીકતા, અદ્બુતતા મા ચભત્કાયભાાં ન ભાનલુાં એટરુાં જ 

નથી; ફરકે એ ત એક જીલનવ્મલસ્થા છ,ે જીલનકરા છ ેઅને આણે યૅળનારીસ્ટએ આભ 

જનતાને આ દીળાભાાં વુળીક્ષીત કયલાની છ.ે ખાવ ત, આજ ેજ્માયે ળાાકીમ કેલણી નલી 
ેઢીને અલી દીળાભાાં આાંખે અન્ધશ્રદ્ધાના ાટા ફાાંધી, ધકેરી યશી છ,ે ત્માયે યૅળનારીસ્ટએ 

કભય કવલી જ ડળે, ળષ્ડ વજલાાં જ ડળે અને ઘણાંક ઘણાં બાાંગલા ઘણ ઉય ઘણ 

ઝીંકલા ડળે. આ ળષ્ડભાાં એક અગત્મનુાં કે અભઘ ળષ્ડ તે ળાષ્ડ, અથાથત્ વૈદ્ધાન્તીક 
વજ્જતા, લૈચાયીક વજ્જતા. ભને જણાલતાાં યભ આનન્દ થામ છ ેકે, આ આલશ્મકતા યત્લે 

ભુમ્ફઈના યૅળનારીસ્ટ ભીત્ર ખુફ વજાગ છ,ે ઉત્વુક છ ેઅને વક્રીમ ણ છ ેજ : દા.ત., ભાયા 

ફે દીલવના યકાણ દયભીમાન તેઓએ બયુય જીજ્ઞાવાથી ફશુલીધ ચચાથ કયી. વોથી વુખદ 
શકીકત ત એ કે એભની તેલી જીજ્ઞાવા લી એલી લીનમ્ર કે ભને દીરથી પ્રશ્ન કયલાભાાં 

કઈનેમ તાન અશમ્ આડ આલત ન દેખામ. ધન્મલાદ ! 
જાણી ર કે, યૅળનારીઝભન ભુરાધાય લીજ્ઞાન છ ેઅને તેમ છી કઈ એકાદ 

નશીં; યન્તુ રગબગ ફધાાં જ ભુખ્મ લીજ્ઞાન : ખગ લીજ્ઞાન તથા બોતીક લીજ્ઞાન, 

જીલળાષ્ડ, ઉત્ક્રાાંતીન વીદ્ધાાંત અને પ્રજનનળાષ્ડ, ભનલીજ્ઞાન, બોતીકલીજ્ઞાન–યવામણલીજ્ઞાન 
ઈત્માદી... ઉયાાંત ધભથળાષ્ડ કે ળાષ્ડમ ખાવ ઉંડાણથી જાણલાાં ડ–ે  ધભથ એટરે ફધા જ 

ધભો, કાયણ કે જગતવભગ્ર ઈશ્વય તથા ધભથની લેદનાથી અવષ્ણ ીડાઈ યષુ્ણાં છ,ે ભાન કે 

શાશાકાય ભચ્મ છ.ે આ કઈ એક જ ધભથની ચચાથ કે આત્તી નથી. કઈ ણ લીચાયવયણીના 
પ્રવાય–પ્રચાય ભાટ ેલૈચાયીક ખાંડનભાંડન અનીલામથ ઠયે છ ેઅને એક લણરખ્મ નીમભ જ છ ેકે 

ભાંડન એટરે કે વભથથન ભાટ ેલીમનુાં જ્ઞાન જટેરુાં જોઈએ, તે કયતાાં જનુેાં ખાંડન કયલાનુાં છ ે

એટરે કે જનેે ખટ ઠયાલલાન છ ેએલા લીમનુાં જ્ઞાન ઘણાં લધાયે જોઈએ; ફરકે તે ુયતુાં મા 
યીુણથ શલુાં ઘટ.ે ત જ લીલાદભાાં ટકી ળકામ અને પ્રચાય થઈ ળકે. દા.ત., કેટરીક ધાભીક 

ભાન્મતાઓ મા દાંતકથાઓને ઐતીશાવીક ઘટનાઓ ભાની રેલી, એલુાં વાભાન્મ રકનુાં લરણ 

શમ છ,ે યીણાભે અનેકલીધ અન્ધશ્રદ્ધાઓ પ્રલતે છ.ે રકના આલા ભ્રભનુાં નીયવન કયલા 
આણી ાવે ઈતીશાવનુાં વાધાય જ્ઞાન શલુાં જ યશે. 

જભે કે, આજ કાર એલ લીલાદ ઉદ્બવ્મ છ ેકે જભેાાં એલુાં પ્રતીાદીત કયલાન 

પ્રમત્ન છ ેકે, આમો ભુ બાયતના જ આદ્ય લતનીઓ છ,ે તેઓ ફશાયથી આલેરા આક્રભક 
નથી. અરફત આલી ભાન્મતા પ્રચાયનાયા ની:ળાંક લીદ્વાન ુરુ છ;ે યન્તુ અભુક ગ્રાંથીથી 
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ફદ્ધ છ.ે ફાકી આ ભુદ્દ લીલાદાસ્દ જ યશે છ.ે પ્રશ્ન એ ઉદ્બલે છ ેકે, ત છી ભશેં–જો–

દડ અને શડ્ાની વાંસ્કૃતી કઈ પ્રજાની ? અને બાયતીમ રલીડી પ્રજા લી કેભ દક્ષીણનાાં 
ચાય યાજ્મભાાં જ જઈને લવી ? ુયાણભાાં આલતી દેલ અને યાક્ષવ લચ્ચેનાાં મુદ્ધની કથાઓ 

ળુાં વુચલે છ ે? વોથી લધુ ત એ કે, ફરુચીસ્તાનની આવાવના એક નાનકડાાં લીસ્તાયભાાં 

આજમે રલીડ કુની બાા ફરામ છ ેએનુાં ઐતીશાવીક કાયણ ળુાં વાંબલે ?.... અશીં કઈને 
પ્રશ્ન થળે કે, આમો ભુ બાયતના કે છી ફશાયથી આલેરા ? – એલા પ્રશ્નને યૅળનારીઝભ 

વાથે ળ વાંફાંધ ? આ પ્રશ્નન જલાફ ભીત્ર, કાંઈક એલ છ ેકે આણ જ ાંગ, ધભથ તથા ઈશ્વય 

જનીત અનીષ્ટ વાભે છ,ે ત્માયે ભાનલવભાજની આલી ફધી વભસ્માઓ ભશદાંળ ેએકફીજી 
વાથે વાંકામેરી શમ છ.ે ભાટ ે જ વમ્ફન્ધીત વ્માક જ્ઞાન એ પ્રસ્તુત જ ાંગનુાં વોથી લધુ 

યાભફાણ ળષ્ડ છ.ે વાચુાં કશીએ ત, આમો ભુ બાયતના લતની છ,ે એલા શઠાગ્રશ ાછ 

અભુક અાંળે ધાભીક ઝનુન પ્રલતે છ.ે 
વદીઓથી આલ વાંઘથ ચાલ્મા જ કયે છ ે: દા.ત., કલી નભથદને, આજથી આળયે 

વલાવ લથ ુલે આલી કવટીન વાભન કયલ ડરે. પ્રશ્ન શત : લીધલા ુનરથગ્નન. ત્માયે 
આ લીલાદ – વાંઘથ જીલવટવટન ભનાત શત. બરબરા લીદ્વાન ભશાયથીઓ લીધલા ફીજુ ાં 

રગ્ન કયે, તેને ધભથલીયધી, ા–ગરુાં ગણતા અને તાન લીયધના વભથથનભાાં ધભથગ્રાંથન 

આધાય ટાાંકતા. ભને થામ છ ેકે ભાનલજાત કેટરી ભુયખ તેભ જ આત્ભઘાતી છ ે? વ જ લથ 
ુલે જ ેપ્રશ્નને રઈને નભથદ જાનના જોખભે લાદલીલાદ કયલા ગમેર અને ભાય ખાઈને ઘામર 

થઈને બાગ્મ, રુઢીચુસ્ત જનેે પ્રાણપ્રશ્ન ગણી અધભથમુદ્ધ ે ચડરેા, એ જ ભુદ્દાને આજ ે કઈ 

પ્રશ્નેમ ગણતુાં નથી ! આજ ેલીધલા એક લાય ત ળુાં, ફેાાંચ લાય ુનરથગ્ન કયે, તમ કઈનુાં 
રુલાડુાં યથી ના પયકે. શલે એ જ વન્દબે આજની યીસ્થીતી લીચાય : કેટકેટરા તુચ્છ, 

ક્ષુલ્લક તથા ગાંબીય શાનીકતાથ પ્રશ્ન રઈને આણે અાંદયઅાંદય ગાકા ઝઘડીએ છીએ; 

કીન્તુ કારે એ જ પ્રશ્નન કઈ ભતબેદન ભુદ્દમ નશીં ભાનતુાં શમ. ખેય, યૅળનારીસ્ટ અને 
વુધાયક શાંભેળાાં તાના જભાનાથી શજાય લથ આગ શમ છ.ે આણા છીની ાાંચભી 

ેઢીનાાં વાંતાન વાશ્ચમથ ઉદ્ગાયળે કે ‘ઓશ, આણા ુલથજો કેટરા અજ્ઞાન, અણઘડ તથા 

કેલા ભુખથ શતા !’ 
શા, ત ક્રાાંતીકાયી વુધાયક કલી નભથદ લૈષ્ણલ ધભથગુરુ જદુનાથ ભશાયાજ વાથે, 

‘ુનલીલાશ ળાષ્ડક્ત ણ છ ેજ’ – એ ભુદ્દ ેલાદલીલાદ કયલા શોંચી ગમ. ફશાય કભવે કભ 

ાાંચવ લૈષ્ણલ બક્ત રાઠીઓ વાથે વજ્જ થઈને ખડા શતા. નભથદે ભશાયાજશ્રીને વીધ જ 
ડકાય કમો કે, ‘તભે લેદને ઈશ્વય–પ્રણીત ભાન છ ? ત શુાં લેદ–ગ્રાંથભાાંથી જ લીધલા 
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ુનરથગ્ન ભાન્મ શલાનુાં પ્રભાણ કાઢી ફતાલુાં.’ ભશાયાજશ્રી ત ગબયામા, ગરલામા અને ચુ 

થઈ ગમા, એટરે ેરા ળષ્ડવજ્જ બાટીમા–બક્ત નભથદ ય રાઠીઓ લીંઝતા તુટી ડ્યા. 
ઘામર થમેર નભથદ ત બાગી છુટ્ય, ણ ેરા કટ્ટય લૈષ્ણલધભીઓને ત્માયે એ ખ્માર જ ન 

આવ્મ કે ઘામર લીય નભથદ નથી થમ, લાસ્તલભાાં, એભન ધભથ જ ખય ઘામર થમ છ.ે 

યન્તુ આસ્તીકને ફીજુ ાં આલડ ેણ ળુાં ? ભાયપાડ, ધાકધભકી ને દાફદફાણ. 
ભાટ ેજ લલ્ટય કશે છ ેને કે આસ્તીક જ ઝનુની શમ. નાસ્તીકને ત ઝનુન ભાટ ેકઈ કાયણ 

જ નથી, કાયણ કે તેની ાવે વત્મની પ્રતીતી છ.ે 

ખેય, ભુ વલાર એ છ ે કે, નભથદ જ્ઞાનની દૃષ્ટીએ વુવજ્જ શત, એ લેદ તથા 
ુયણભાાંથી લીધલા–ુનરથગ્નનાાં પ્રભાણ દળાથલલા વભથથ શત, ત જ લાદલીલાદભાાં તે તેના 

પ્રતીસ્ધી જદુનાથ ભશાયાજને ચુ કયી દઈ ળક્મ ને ? ઝનુની બક્તગણના ટાભાાં 

ગણ્માગાાંઠ્યામ વભજુ જન ત શળે જ. તેઓ ત વભજી ગમા શળે ને કે આણા ગુરુજી 
લાદલીલાદભાાં શામાથ ! (અત્રે નભથદ–જદુનાથ વાંલાદ કે લીલાદની આખીમ ઘટના સ્ભૃતી આધાયે 

જ લણથલી છ,ે એથી થડ લીગતદ કદાચ શઈ ળકે. ફાકી ફધુાં ભુ ભુદ્દાના વન્દબે 
ઐતીશાવીક વત્મ જ છ.ે) તાત્મથ એ જ કે યૅળનારીસ્ટ ભાંડની લૈચાયીક ાાંખે તાત્ત્લીક મુદ્ધ 

ભાટ ે જરુયી વલથ જ્ઞાનથી વજ્જ યશેલુાં જોઈએ. અને ભને જણાલતાાં આનન્દ થામ છ ે કે, 

ભુમ્ફઈના યૅળનારીસ્ટ ભીત્ર આ દીળાભાાં ુયા વજાગ તેભ જ ુણથ પ્રમત્નળીર છ.ે ળીલાસ્તે 
ાંથાન: વન્તુ ! 

બયતલાક્મ 
ધભથથી ભાનલજાતને એકાંદયે રાબ કયતાાં ગેયરાબ જ લધાયે થમ છ.ે ધભથ–ધભથ 

લચ્ચે જ યસ્ય બાયે લીવાંલાદ છ,ે એટરે કમ ધભથ વત્મ એ નકકી જ કણ કયે ? આ 

ધભોને નાભે જ ઢોંગ, ધતીંગ, અન્ધશ્રદ્ધાઓ અને કાયભી કુ્રયતાઓ ઉદ્બવ્માાં અને બીણ 
અત્માચાય પ્રલત્માું. ધભથના નાભે ફુદ્ધીન અનાદય થમ અને ભાનલી દ્વાયા ભાનલી ઉય 

અવાંખ્મ ાળલી જુરભ થમા.... ત્માયે ભાનલપ્રેભ એ જ ઈશ્વયની ભીથ્મા તથા લૃથા ળધભાાંથી 

ભુક્તી ભેલલાન વાચ ભાગથ શલાનુાં વભજામ છ.ે  –ફટાથન્ડ યવેર 
 

 
● 

અનકુ્રભણીકા 
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10 
અધ્માતભલાદ એટરફ અવતમની આયાધના: 

એલા યે એલા અભે એલા યે ! 

બક્તી કયતાાં ભ્રષ્ટ કશેળ, 
તમ કયળુાં શયીની વેલા યે ! 

 નયવીંશ ભશેતા જ્માયે તેના વભમભાાં અસ્ૃશ્મ ગણાતા એલા બક્તજનના 

લાવભાાં બજન કયલા ગમા, ત્માયે નાગયી નાતે તેને ભ્રષ્ટ કષ્ણા અને જ્ઞાતી ફશાય કાઢ્યા. ણ 
નયવીંશ ભશેતાભાાં એ ખુભાયી શતી કે તે કશે, ‘અભે ત બાઈ એલા જ. અભે ત બગલાનની 

બક્તી કયીએ છીએ, એભાાં ઉંચનીચના કઈ બેદ જોતા નથી. એભાાં તભાયી પ્રળાંવા કે તભાયા 

તીયસ્કાયને ત કઈ સ્થાન જ નથી. ભાટ ેજ ેગારીપ્રદાન કયલુાં શમ તે ચેનથી કમાથ કય. 
અભને એની કઈ યલા નથી.’ 

 કશેલાન બાલાથથ પક્ત એટર જ કે તાના જભાનાથી જ ે વ્મક્તીઓ વદીઓ 

આગ છ ેએભણે ચીરાચારુ વભાજની ગા ખાલા શમ્ભેળાાં તૈમાય યશેલુાં યષુ્ણાં. ફરકે, એથી 
ખુળ થલા જલુેાં રેખામ, કાયણ કે ાાંચવ લથ ુલે જ્માયે ગેરેરીમએ વત્મ જાશેય કમુું કે 

ૃથ્લી વુમથની આવાવ પયે છ ેત્માયે તેને કડક વજા કયલાભાાં આલી. તેણે ભાપી ત ભાગી; 

ણ ફલ્મ ત એભ જ કે, ‘જ ેબ્રષ્ઢાાંડગત વત્મ છ ેએ ત તભાયી શોંચની જ વદાંતય 
ફશાય છ.ે તભાય ધભથ ગભે તે કયે, ભને ગભે તેલી વજા પયભાલે; કીન્તુ તભાયાભાાં કે તભાયા એ 

ધભથભાાં રેળ ભાત્ર તેલી તાકાત નથી જ કે ઉક્ત અલકાળી વનાતન વત્મને યજભાત્ર ણ 
ફદરી ળકે.’ એ જ વજા ાભનાય અને ઘુાંટણીમે ડીને ભાપી ભાગનાય ગેરીરીમની આજ ે

નાભદાય  ખુદ ભાપી ભાગે છ.ે યૅળનારીઝભ એ ણ પ્રલતથભાન જભાનાથી વદીઓ 

આગની લીચાયધાયા છ.ે એટરે ચીરાચારુ ભાન્મતાઓથી ગ્રસ્ત ભાણવ ત યૅળનારીસ્ટને 
‘ભુખથ’ જ કશેલાના. એલા ભાણવની ત દમા જ ખાલી યશી. યૅળનારીસ્ટએ ત પ્રેભુલથક 

એટરુાં કશેલાનુાં કે, ‘Who cares ? અભે ત બાઈ, એલા જ.’  

 લાત જાણે એભ ફની કે ચીન્તકભીત્ર શ્રી. વલેળ લયાએ યૅળનારીસ્ટને ‘ભુખાથઓ’ 

કષ્ણા અને એથી નાવીકના યૅળનારીસ્ટ ભીત્ર શ્રી. ઈળાક યાંગલારાની રાગણી દબુાઈ. જો કે 

તેઓએ ત શ્રી. લયાને એટર જ ઠક આ્મ કે ‘ગીતાના અધ્મમનકાય – પ્રલચનકાય તથા 
આધ્માત્ભીક ચીન્તક એલા શ્રી. લયાએ આભ ભગજ ગુભાલીને અળબ્દ ન લાયલા જોઈએ, 

એ તેભને ભાટ ેળબાસ્દ નથી, લગેયે...’ 
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 અત્રે ભાયે શ્રી. લયાને ત કાંઈ જ કશેલુાં નથી; કાયણ કે આધ્માત્ભીક વાશીત્મ 

લાાંચલા ભાત્રથી ભાણવ કાાંઈ ભાણવ તયીકે વુધયી જત નથી કે સ્થીતપ્રજ્ઞ, યાગદ્વેથી ભુક્ત 
ફની ળકત નથી. જો ધાભીક–આધ્માત્ભીક લાચન–ભનન–ચીન્તન–શ્રલણથી ભાનલજાત 

વુધયી ળકતી શત ત આજ ે દુનીમા વલથતબર ફની ચુકી શત. એથી ઉરટુાં, ાાંચ ાાંચ 

શજાય લથથી વભગ્ર દુનીમાભાાં આ ખેર ત ચારી જ યષ્ણ છ;ે છતાાં ભાનલજાત જયામ વુધયી 
રાગતી નથી. છકે ઓગણીવભી વદીના અન્ત વુધી ત રગબગ તભાભ ધાભીક વભાજોભાાં 

ફીમ ભાણવ નફા ભાણવ ઉય ધભથને નાભે અભાનુી ત્રાવ જ ગુજાયત, જલુેાં 

અપઘાનીસ્તાનભાાં આજ ેતારીફાન કયી યષ્ણા છ.ે (ઈ.વ. 2000ના અયવાભાાં) અને મુયીમન 
ખ્રીસ્તી વભાજભાાં રગબગ ગઈ વદીના અન્ત વુધી ડાકણ ગણાતી ષ્ડી ઉય એલા જ 

ાળલી, કભકભાપ્રેયક અત્માચાય ગુજાયલાભાાં આલતા. અયે, આજમે દરીત ય જ ેવીતભ 

ગુજાયલાભાાં આલે છ ેએના ભુભાાં ણ ધાભીક વ્મલસ્થા જ કાયણબુત છ.ે ભાટ ેજ યવેર વત્મ 
જ કશે છ ેકે ‘લીવભી વદીભાાં આજન ભાણવ જ ેવુધયેર પ્રતીત થામ છ ેએનુાં કાયણ ધભથ 

નશીં; કીન્તુ લીજ્ઞાન છ.ે’ વાચી જ લાત છ;ે કાયણ કે આજની લીવભી–એકલીવભી વદી એ 
લીજ્ઞાનમુગ છ ેઅને ભાનલગોયલન જ ેખ્માર આજ ેવ્માક ફન્મ છ ેમા ફની યષ્ણ છ ેએ 

ણ લીવભી વદીની જ નીજ છ.ે જ્માાં વુધી ભાનલવભાજ ઉય ધભથનાાં પ્રબાલ–કડ શતાાં 

ત્માાં વુધી વ્મક્તીનાાં ત્રીલીધ સ્લાતાંત્ર્મન કઈને ખ્માર કયલાન વુધ્ધાાં અધીકાય નશત : ‘ન 
ષ્ડીસ્લાતાંત્ર્મભશથતી । દાંડભઅશથતી અધાભીકા ।’ આલાાં ળાવનવુત્ર ગાજતાાં ! 

આજનાાં ફેત્રણ નક્કય વત્મ ણ પ્રગટ કયી રઉં : ‘દરીત ેન્ટભાાં ખભીવ 

ઈન્વટથ કયીને નીકે ત ફેપાભ ભાય ડ,ે એ જભાન ગમ.’ આ વન્દબે શુાં એલુાં લીધાન 
કયનાય ભીત્રને અભદાલાદથી નીકતુાં ‘નમા ભાગથ’ ાક્ષીક લાાંચલાની બરાભણ કરુાં , જથેી 

તેઓને જાણ થામ કે આજમે દરીતભીત્ર ય આ દેળભાાં ને ગુજયાતભાાં કેલા કેલા ને એલા ને 

એલા જ વીતભ ગુજયે છ ે! ધાભીક આસ્તીક–યમ્યાલાદીઓ ભાને છ ેકે, જુગાય એક ભટુાં 
અનીષ્ટ છ.ે ભાટ ે રીવે જુગાયીઓને ફેયશેભ ીટલા જ જોઈએ અને તેભની આાંખભાાં 

ટાઈગય ફાભ ઘવીને એભને આાંધામ ફનાલી જ દેલા જોઈએ. આ ભીત્રને  શુાં એક લાય 

અભેયીકાની દુ્યતનગયી રાવ લેગાવ જોઈ આલલાની બરાભણ કરુાં  છુાં; છતાાં અભેયીકાની પ્રજા 
ભશાન છ ેમા કભ વે કભ એ જુગાયી દેળ દુનીમાની નાંફય લન વત્તા ત ની:ળાંક છ ેજ. ભાટ ે

ભીત્ર, જુગાયફન્ધી કે દારુફન્ધીથી પ્રજાઓ ને યાષ્ટ ર કદાી ભશાન નથી ફની જતાાં. ળયાફ કે 

ગુટખા ઉયના પ્રતીફન્ધના પ્રેભી ભીત્ર આનન્દ કે શલે નલ ‘ટાડા’ આલે છ ેઅને એક નલ 
પ્રતીફન્ધ ણ આલી યષ્ણ છ,ે આલી ગમ છ ે : આણી ફશેનદીકયીઓને જીન્વ(ેન્ટ) 
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શેયલાની ભનાઈ પયભાલલાભાાં આલી છ.ે પાવીઝભનુાં શમ્ભેળાાં એ ખુળનવીફ શમ છ ેકે, તે 

આલત શમ ત્માયે પ્રજા તેને લધાલે છ ેઅને છી એ જ પ્રજા ત્રાશી ભાભ કાયે છ.ે 
 ક્ષભા કયજો, ખુફ જ રાાંફુ લીમાાંતય થઈ ગમુાં, ણ ભાયી ત ળૈરી જ કાંઈક 

એલી છ.ે ત શલે ભુ લાત ય આલીએ ત, શ્રી. વલેળ લયાએ યૅળનારીસ્ટને ગા દીધી 

અને એથી ભીત્ર ઈળાક યાંગલારાનુાં દીર દુખામુાં. એ વન્દબે ભાયે શ્રી. લયાને ત કળુાં જ નથી 
કશેલુાં; યન્તુ ઈળાકબાઈને આશ્વાવન આુાં કે જ્માયે ભાણવ ાવે તાકીક દરીર ન શમ, તેને 

ક્ષે લજનદાય વત્મ ન શમ ત્માયે તેલ ભાણવ ગારીપ્રદાનથી જ વાંત ભાને છ.ે એટર ે

એથી નીફથતા ત તેલા જણની જ પ્રગટ થામ છ.ે ભાટ ેઆણે યૅળનારીસ્ટએ એથી દુ:ખી 
થલાનુાં કઈ કાયણ જ નથી. અધ્માત્ભલાદીઓની ત આણે દમા જ ખાલી યશી; કાયણ કે 

અવત્મના આયાધક શલાથી તેઓ ાવે તાકીક, લીલેકુત, રજીકર દરીર જ નથી. એથી 

તેઓ ફાડા ળુાં કશી ળકે છ,ે એન એક નભુન જુઓ : ‘અભુક અનુબુતીઓ તકથથી વાફીત 
થઈ જ ન ળકે. કેટરીક ફાફત બાા મા તકથથી વભજાલી ળકામ જ નશીં, અભુક લીમ 

તકથ–લીલેકથી ય છ,ે એ ફધા શ્રદ્ધાના લીમ છ.ે’ એલી દરીર કયનાયા ભીત્રને શુાં ુછુ ાં કે 
તકથથી ય, લીલેકથી ય અને ફુદ્ધીથી ણ ય એલી અનુબુતીઓ આખયે લવે છ ેક્માાં ? 

શ્રદ્ધાનુાં ઉગભસ્થાન કમુાં છ ે? એ ત ફવ એ જ ભાનલચીત્ત ને ? કે છી અધ્માત્ભલાદીઓએ 

ભનથીમ ય એલ કઈ અલમલ મા એલી કળી ઈન્રીમ લીકવાલી છ ે? ફાકી, અનુબુતી ભાત્ર 
ભનન જ લીમ છ,ે એટરે તે અલશ્મ તકથલીલેક તથા લીલેકુત ફુદ્ધીથી ાભી–પ્રભાણી જ 

ળકામ. જો અધ્માત્ભલાદીઓ ભગજથીમ ઉંચેય એલ કઈ અલમલ ધયાલતા શમ ત છી 

અભાયે કાંઈ જ કશેલાનુાં યશેતુાં નથી. છતાાં એટર નીદેળ કરુાં  કે ફયાફય એ જ યીતે બુતપ્રેત, 
ડાકણ–ચુડરે, ભન્ત્ર–તન્ત્ર, ભેરી લીદ્યાઓ, જોગણીઓ અને ભેરડીભાતાઓ આદી ણ ફુદ્ધીથી 

ય, તકથલીલેકથી ભુક્ત એલ શ્રદ્ધાન જ લીમ ગણામ અને તદનુવાય એને ઉચ્ચતય 

અનુબુતી જ ગણલી યશી. ગણતી દુધ ી જામ કે ડુાંગયુયલાા ફાફા કેન્વયની ગાાંઠ 
કાઢીને ફતાલે એ ફધુાં જ ભનફુદ્ધી–તકથલીલેકથી ય, રકત્તય અનુબુતીઓ છ.ે આણે ત તે 

વલેને ભશાન વીદ્ધીઓ ગણી લધાલી જ રેલી યશી. છી લશેભ, અન્ધશ્રદ્ધાઓ જલુેાં વભાજભાાં 

કાંઈ યશેળે જ નશીં. કેટરુાં વયવ ? વત્માં યાં  ધીભશી । 
 વત્મનુાં યભ વત્મ ત એ છ ે કે જ ેઅનુબુતીઓને તકથ, લીલેક મા ફુદ્ધીથી ય 
ભાની, ભનની ભાનીતી ને ઉંચી ગણલાભાાં આલે છ ેએ લાસ્તલભાાં ભ્રભણાઓ ભાત્ર શમ છ.ે ભાટ ે

જ ભશાન લીજ્ઞાની કારથ વાગન એક સ્થે રખે છ ેકે, ‘ભાાંદા, ભનયગી ભાનલીની ભ્રભણાઓ 

યત્લે ત તફીફી લીજ્ઞાને તથા ભનલીજ્ઞાને ઘણી ભટી ળધખ કયી છ;ે યન્તુ તાંદુયસ્ત 
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ભાણવ જ ેભ્રભણાઓન બગ ફને છ ેએ લીળે ખાવ કળુાં વાંળધન થમુાં નથી.’ ભતરફ એ 

જ કે કુાંડરીની, આત્ભજ્ઞાન, વાક્ષાત્કાય, ળક્તીાત જલેી કાલ્નીક પ્રાપ્તીઓ મા આાંતયીક 
અનુબુતીઓ એ અન્મથા તાંદુયસ્ત એલી વ્મક્તીની ભાત્ર ભાનવીક ભ્રભણાઓ જ શમ છ.ે 

 આધ્માત્ભજ્ઞાન મા અનુબલ ત વદીઓ ુલે, શજ્જાય લથ ુલે અજ્ઞાન ભાણવએ 

કયેરા કલ્નાલીશાયના જ અલળે છ.ે અરફત્ત, તકથ, ફુદ્ધી તથા વભજ–લીલેકથી ન ાભી 
ળકામ એલુાં ત ઘણાં જ ઘણાં બ્રષ્ઢાાંડભાાં છ ે જ; યન્તુ એ ત લીજ્ઞાનની પ્રગતીએ શજી 

ાભલાના પ્રદેળ છ.ે કીન્તુ એ ભાનલભનથી યન લીમ છ ેઅને અભુક ભશાન વ્મક્તીઓ 

એલા લીમની અનુબુતી તાની કઈ અરોકીક ળક્તી દ્વાયા (ભનથી ણ નીયેક્ષ યીતે) કયી 
ળકે છ,ે એલી એલી લાત એ ફધાાં ભ્રભ, છરના મા કલ્નાલીશાય છ.ે તે જ યીતે, ભાનલી 

અદ્યાી નથી પ્રભાણી ળક્મ તે ફધુાંમ દીવ્મ, આધ્માત્ભીક, ઈશ્વયીમ તથા ઈશ્વયના અસ્તીત્લન 

ુયાલ–એલ દાલમ વદન્તય ફેફુનીમાદ છ.ે ભતરફ કે જ્ઞાનલીજ્ઞાન દ્વાયા જ ેઅદ્યાી નથી 
ાભી ળકામુાં તે કદાી જ કઈથી ણ નથી ાભી ળકામુાં – ફવ એટરી લાત વાચી. 

 ઈળાકબાઈ, યૅળનારીસ્ટ થલુાં એ યભતલાત નથી, એ ત ઘણી કયી પ્રાપ્તી છ;ે 
કાયણ કે એ ભાટ ેઅનેકાનેક ગ્રાંથીઓ, અન્તયામ ને ભનભાાં જટાજુટ જાાાં બેદલાાં ને ઉલ્લાંઘલાાં 

ડ ે છ.ે એ અવાંબલીત છ ે મા વાભાન્મ ભાણવના ગજા ફશાયની વીદ્ધી છ ે એલી લાત 

(અધ્માત્ભલાદીઓની જભે) શુાં નથી કયત. કઈ ણ વ્મક્તી એ બેદી, જરુય યૅળનારીસ્ટ ફની 
ળકે; કાયણ કે તે ત વત્મન, પ્રત્મક્ષન, લીલેકફુદ્ધીન એકદભ વય લીમ છ.ે દા.ત., 

ળાંકયાચામે કષુ્ણાં કે, ‘અગ્ની ળીત શમ એલુાં શજાય લેદભાાં રખ્મુાં શમ ત ણ શુાં ન જ 

સ્લીકારુાં ’. ફવ, આટરી વાલ વાદીવીધી લાત છ ેઆ. યન્તુ ભાણવને વાદાાં વત્મભાાં ભજા 
નથી આલતી. એને ફદરે ભ્રભણાઓભાાં યાચલુાં તેને ગભે છ.ે વેમ્મુઅર ફટરય મગ્મ જ રખ ે

છ:ે     

 A credulous mind finds most delight in believing strange 
things, and the stranger they are the easier they pass with him. But it 
never regards those that are plain and feasible… 
 યૅળનારીસ્ટ થલુાં એ અલકાળમાનના ઉડ્ડમન જલેી લૈજ્ઞાનીક વીદ્ધી છ.ે યકેટને 

ભુક્ત અલકાળભાાં શોંચતાાં ુલે અનેક ાથીલ સ્તય અને અાંતયામ ઉલ્લાંઘલા ડ ેછ,ે એથી 
એટરા લેગથી તેણે છુટલુાં જ યષુ્ણાં. છલેટ ેજ્માયે તે ગુરુત્લાકથણની ખેંચના અન્તયામથી ણ 

ભુક્ત થામ એ છી જ તે અલયધયશીત, નીફથન્ધ અલકાળભાાં પ્રલેળી મથેચ્છ ઉડ્ડમન કયી 

ળકે. એ જ યીતે વ્મક્તી એના ફશુલીધ વાંસ્કાયલાયવાને યીણાભે ભગજભાાં જાભેરાાં ગ્રાંથીઓ, 
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જાાાં આદી બેદી નાખે એટરે વશેરાઈથી તે યૅળનારીસ્ટ ફની ળકે. વલાર પક્ત લૃત્તી–

લરણ, લીલેકળક્તી અને ભનફન છ.ે અરફત્ત, સ્લાથથ તથા સ્થાીત શીતની લાત જુદી. 

બયત લાક્મ 
જ ેલીચાય કે લસ્તુ તાના જ વત્મના ામા ઉય અડીખભ ઉબાાં યશેલા વભથથ 

ન શમ, જ ેતથ્મયશીત, લીવાંગત મા અુણથ શમ–એલાાં લીચાય–લસ્તુને વભથથન આલાન 

અન્ધ પ્રમત્ન એટરે ઝનુન !  –એયીપ શપપય 
 

 
● 

અનકુ્રભણીકા 
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11 
ભ્રભણાનફ આધ્માતભીક વીદ્ધી યખફ ભાનો ! 

 The practice of superstition is so congenial to the multitude 
that if they are forcibly awakened, they will regret the loss of their 
pleasing vision. Their love of the marvelous and supernatural, their 
curiosity with regret to future events and their strong propensity to 
extend their hopes and fears beyond which favored the establishment 
of polytheism…. –Edward Gibbon  
 આ લીધાન ત ગીબ્ફન ેઅઢાયભી વદીના ભધ્મ અયવાભાાં કયેરુાં, જનેી વાથે વાથે 
તેણે એલ આળાલાદ ણ વ્મક્ત કયેર કે એ યીસ્થીતી વુધયતી જામ છ.ે તેના જણાવ્મા 

ભુજફ આભ જનતાને એટરે કે ગ્રાભ જનતાને લશેભ તથા અન્ધશ્રદ્ધાઓ એટરી ફધી ્માયી 
તથા અનુકુ રાગે છ ેકે જો એ રકને એભાાંથી જગાડી, વત્મનુાં બાન કયાલલાભાાં આલે ત 

તેઓ વખેદ દુ:ખ વ્મક્ત કયે કે અભારુાં  ભનગભતુાં વનુાં તભે ળા ભાટ ેછીનલી રીધુાં ? એ 

રકને ચભત્કાયીક અને યશસ્મભમ એલી અરોકીક દુનીમા ખુફ ્માયી છ.ે તેઓને આ 
દૃશ્મભાન રકની ફશાયના દીવ્મ રકનુાં પ્રચાંડ આકથણ છ,ે બાલીની ઘટનાઓ આદી પ્રત્મ ે

એલુાં ત તીવ્ર કુતુશર છ ે કે એ ભાટ ે તેઓ જાતજાતના દેલીદેલતની આયાધના કયે છ.ે ધભથ 

તથા ઈશ્વયની કલ્નાએ જન્ભાલેરુાં આ એક ભટાભાાં ભટુાં અનીષ્ટ છ.ે 
 ગીબ્ફનને આળા છ ે કે યીસ્થીતી વુધયતી જામ છ,ે અને લશેભ–અન્ધશ્રદ્ધાઓ 

ફશુધા આભ પ્રજા અને ગ્રાભ પ્રજા ુયતી જ પ્રચરીત યશી છ,ે જ્માયે ફીજી ફાજુ, ળીક્ષીત 

વાંળમલાદ તેભ જ લીલેકફુદ્ધીલાદ પ્રતી લી યષ્ણા છ.ે... યન્તુ આજ ે એકલીવભી વદીના 
પ્રાયાંબે આણે ળુાં જોઈ યષ્ણા છીએ ? ગીબ્ફનની આળા ઠગાયી નીલડી છ,ે અને ઉરટ ઉચ્ચ 

લગથ, ળીક્ષીત લગથ, વમ્ન્ન તથા વુખીમ લગથ જ લશેભ તથા અન્ધશ્રદ્ધાઓ પ્રત્મે લધુ ને લધુ 

આકાથઈ યષ્ણ છ.ે અને આણા બાયતલથભાાં ત ધભથ–અધ્માત્ભે જ ેશાશાકાય ભચાવ્મ છ ેએ 
વલથ આલા વુખીમા લગથની જ અલીચાયી રીરા છ,ે લીનાળક તાાંડલ છ,ે કદાચ આખયી 

વનેાત છ ે ! ફાુઓ, ભશીઓ, મગીયાજો, મગેશ્વય, તાાંત્રીક, સ્લાભીઓ, ફાફાઓ, 

ફાાઓ અને દીવ્મ ળક્તીઓ ધયાલતા વીદ્ધ ુરુની આખી લીયાટ યજીલી જભાત ઉબી 
થઈ ગઈ છ,ે અને ફશુધા ળીક્ષીત જ બયટ્ટ ે આલા લાંચકના ળીષ્મ ફને છ,ે કથાઓ, 

ાયામણ, પ્રલચન, વત્વાંગ, ળબામાત્રાઓ, થીમાત્રાઓ, પ્રાગટ્ય ભશત્વલ, 
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પ્રાણપ્રતીષ્ઠાઓ, દીક્ષા વભાયશ, અખાંડ બજનધુન–અશાશા, આખ દેળ જ જાણે કે ાગર 

થઈ ગમ છ ે!! જલા દ ! 
 ફે શજાય ઉયાાંત લથ ુલે ભશી ચાલાથકભુની બાયુલથક ઉદ્ફધી ગમા કે, 

ન સ્લગો, નાલગો લા 

નૈલાત્ભા ાયરોકીક: 
નૈલ લણાથશ્રભાદીનામ્ 

ક્રીમાળચ પરદામકા: 

 સ્લગથ નથી, નયક નથી, આત્ભા નથી, યરક નથી, ભક્ષ નથી, જ ેછ ેતે ફધુાં ત 
આ વાક્ષાત નજયે દેખામ છ ે તે ાથીલ વાંવાય જ છ.ે આત્ભા જલે, ચૈતન્મ જલે દેશથી 

બીન્ન એલ કઈ દાથથ અસ્તીત્લ ધયાલત જ નથી, જ ેછ ેતે આ ફધી ાંચ(ભશા)બુતની જ 

રીરા છ.ે ચાય ભશાબુતના વાંઘાતભાાંથી એટરે કે વાંભીશ્રણભાાંથી જ આત્ભા નાભે ઓખાતી 
આ ચેતના ેદા થામ છ,ે ફાકી એલુાં કઈ અરગ સ્લતાંત્ર અસ્તીત્લ ધયાલતુાં જ નથી. ચાલાથક 

રખે છ ેકે : ‘જ ેદાથથનુાં પ્રત્મક્ષ દળથન ળક્મ શમ, કેલ એના જ અસ્તીત્લન સ્લીકાય કયલ 
જોઈએ.’  

 વમ્ુણથ લૈજ્ઞાનીક લાત છ ે આ ત. અરફત્ત, ચાલાથક અને લીજ્ઞાન ઉબમ જનેે 

‘પ્રત્મક્ષ દળથન’ કશે છ ે તે ચક્ષુગ્રાષ્ણ અથથભાાં નશીં; યન્તુ ઈન્રીમગચયતાના અથથભાાં જ 
વભજલાનુાં છ.ે ભતરફ કે જ ેાાંચભાાંથી કઈ ણ એક ઈન્રીમ દ્વાયા ગચયીબુત થામ તે જ 

વત્મ. અને લીજ્ઞાનની આગેકુચ ફાદ ત લી, અનેકલીધ દળથન, શ્રલણ આદીન લીળે 

અનુબલ કયાલનાયાાં લીલીધ વાધન ણ લીકવાલામાાં છ.ે એ વાધનને ણ ઈન્રીમળક્તીન 
જ લીસ્તાય ગણીને ભાન્મ યાખલાાં યશે. દા.ત., નયી આાંખે દેખામ એ વત્મ એભ નશીં, 

ટરેીસ્કથી દેખી ળકાતા દુયવુદુયના ાદાથો ણ ઈન્રીમગચય વત્મ જ. 

આજની અનીશ્ચીત તેભ જ નજાકતબયી જોખભી યીસ્થીતીભાાં દુયવુદુયથી–
અભેયીકાથી એક વજ્જન નાભે શ્રી. છગનબાઈ બાયતભાાં ઉતયી ડ ેછ,ે અને જાણ્મેઅજાણ્મે 

ફતાભાાં ઘી શભલાન અન્ધશ્રદ્ધા–મજ્ઞ આયાંબે છ.ે આણે એની લૈજ્ઞાનીક ચચાથ કયીએ : 

છગનબાઈએ કદાચ ુય એક ભશીન આ દેળનાાં દીનદુખીમાાંની જ ેવેલા કયી, તે ફવ, એક 
જ કે બુકમ્થી ભયણ ાભેરા અને શાર તુયતને ભાટ ે સ્લગથભાાં, અથાથત્ છગનબાઈની 

યીબાાભાાં ‘સ્ીયીટ લલ્ડથ’ભાાં લવતા આત્ભાઓ વાથે તેઓનાાં શમાત વગાાંની ભુરાકાત 

કયાલલી ! (નાભ ફદલ્મુાં છ)ે 
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છગનરારને આલી દૈલી વીદ્ધી લયેરી છ;ે યન્તુ એનુાં લૈજ્ઞાનીક ૃથક્કયણ અત્રે 

પ્રસ્તુત કરુાં , એ ુલે પ્રખ્માત લીજ્ઞાની કારથ વાગનનુાં એક પ્રેયક–વુચક લીધાન જયા ટાાંકી રઉં : 
‘સ્ષ્ટ છ ેકે, તભાભ ભાનલીમ વ્મલશાય અથલા ત અનુબલ, જ ેવાભાન્મ શમ મા 

અવાભાન્મ; યન્તુ એ વલથભાાં ફશુધા ભ્રભ કે ભ્રભણા વ્માાયનુાં પ્રલતથન શમ જ છ.ે આણ ે

ભાનવીક ફીભાયીન બગ ફનેરી વ્મક્તીઓની ભ્રભણાગ્રસ્તતા લીળે વારુાં  એલુાં વાંળધન કમુું 
છ;ે યન્તુ તાંદુયસ્ત દેખાતા, વાજાવભા વાભાન્મ ભાણવ ણ લીલીધ ભ્રભ તથા ભ્રભણાઓ 

(illusions and hallucinations) ન બગ ફનેરા શમ જ છ,ે એ લીળે ખાવ ળધખ 

કયતા નથી. જો એ કામથ મથાથથ યીતે થામ, ત અનેક અતીન્રીમ તેભ જ અરોકીક ઘટનન 

ઉકેર ભી જામ.’ 

ફવ આ જ લાત છ.ે છગનબાઈની કશેલાતી દીવ્મ વીદ્ધીની ચાલી જ એ છ ે કે 
તેઓશ્રી તે ભ્રભણા–યગન બગ ફનેરા છ;ે ભતરફ કે ભાનવીક ફીભાયીના દદી છ,ે જથેી 

તેઓને યરકની ભ્રભણા થામ છ,ે ‘ભૃતાત્ભાઓ’ દેખામ છ,ે એ રક વાથે તેઓ લાતચીત 

કયી ળકે છ ેઅને દુબાીમાની જભે આ ૃથ્લી ય ાછ જીલી ગમેરાાં સ્લજનન તાનાાં 
પ્રીમજન વાથે વમ્કથ કયાલે છ.ે.. તેઓના ‘દળથન’ ભુજફ, આ ૃથ્લીથી ફવ ભાઈર (પક્ત?) 

ઉંચે છ રક (‘સ્ીયીટ લલ્ડથ’) છ,ે જભેાાંથી કઈ એકભાાં તતાની રામકાત ભુજફ 

આત્ભાઓ લવે છ.ે તેઓશ્રી જણાલે છ ે કે, આ અધ્માત્ભરકની વ્મલસ્થા આણા અશીંના 
જલેી જ છ,ે જ્માાં ફારભન્દીય શમ, યભતગભતનાાં વાધન શમ, ભીટીંગ થામ, કભીટીઓ 

યચામ, ચુાંટણીઓ થામ, અયે, યવઈ થામ અને કઢીળાક ણ ફને ! (ભૃતાત્ભા ળબ્દ મગ્મ 

નથી, તેઓ ત ‘ભૃતદેશ’ના જીલાંત આત્ભા છ ે!) 
અત્રે એક અાંગુરીનીદેળ ણ કયી રઈએ કે ભનલીજ્ઞાનની એક યાભનલીજ્ઞાન 

નાભક ળાખા છ ેખયી; જભેાાં આલા ભયણત્તય મા અતીન્રીમ ળક્તી દળથનના વીદ્ધાાંત ચચાથમા 
છ.ે યન્તુ લીવભી વદીના અાંત બાગે યાભનલીજ્ઞાને એની શ્રદ્ધમેતા ગુભાલી દીધી છ ેઅને 

રગબગ વીદ્ધ થઈ ચુક્મુાં છ ેકે, આલી ળક્તીઓ કે જ્ઞાન અવાંબલ જ છ,ે અને ફધા વીદ્ધાાંત 

લાશીમાત છ.ે મુનીલવીટીઓએ યાભનલીજ્ઞાન (ેયાવામકરજી)ની ળાખાઓ એક છી એક 
ફાંધ કયલા ભાાંડી. દા.ત., ઉદેુય મુનીલવીટીભાાં આલુાં એક ડીાટથભેન્ટ શતુાં, જ ે આલા જ 

કાયણવય છી ફાંધ કયી દેલાભાાં આવ્મુાં. ટુાંકભાાં, ઈન્રીમાતીત અનુબલ ળક્મ જ નથી, એ 

કેલ ‘ભ્રભણા’ જ શમ છ.ે દા.ત., યાભકૃષ્ણ યભશાંવને થમેર અતીન્રીમ અનુબલ લાાંચીએ, 
ત સ્ષ્ટ વભજામ કે આભ ફનલુાં એ ત સ્લ્ન મા ભ્રભણા જ શઈ ળકે. 
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‘શેરાાં કદી નશત અનુબવ્મ, એલ ગાઢ આનન્દન પ્રલાશ હૃદમભાાં લશેત 

અનુબવ્મ. ભકાન, ભન્દીય, ફધુાં ભાયી આાંખ વાભેથી ઓગી ગમુાં એન અણવાય ણ ન 
યષ્ણ. ગભે તેટરુાં દુય અને ગભે તે દીળાભાાં શુાં જોત, તમે ભને ભાત્ર ભાયા તયપ વતત એક 

છી એક ધવી આલતાાં ભજાાં જ દેખાતાાં. બાયે લેગથી એ આલતાાં શતાાં. શુાં જાણે કે ુયભાાં 

વડાઈ ગમ... ફેબાન થઈ ઢી ડ્ય.’ 
યાભકૃષ્ણજીન આલ અનુબલ ‘આધ્માત્ભીક વાક્ષાત્કાય’ શત; યન્તુ રગબગ 

આલ જ અરોકીક અનુબલ લીખ્માત રેખક આરડવુ શકઝરીને ત નળીરી દલા ‘ભેસ્કેરીન’ 

રેલાથી, કેલ નળાથી થમ શત – એ શકીકત ખુફ જ વુચક છ.ે ભતરફ કે આલા ફધા 
ઈન્રીમાતીત, અરોકીક, દીવ્મ અનુબલ કેલ ભાનવીક ભ્રભણા જ શમ છ.ે.. ચાલાથક વાચ 

છ ેઅન ેકારથ વાગન ણ વાચ જ છ.ે કાયણ કે આજ ેત ભાનલવજીથત અલકાળમાન ફાષ્ણ 

અલકાળન ફૃશદ લીસ્તાય ખુાંદી લળ્યા છ,ે ખુાંદી યષ્ણાાં છ.ે અને લીજ્ઞાને ઉજાથ તત્ત્લનાાં વુક્ષ્ભતભ 
ૃથક્કયણ ણ કમાું છ;ે છતાાં ક્માાંમ સ્લગથ–નયક જલેાાં આત્ભાનાાં નીલાવસ્થાનનુાં અથલા ત 

સ્લમાં આત્ભા જલેા, દેશથી બીન્ન એલા કઈ ઉજાથતત્ત્લનુાં, ચૈતન્મનુાં અસ્તીત્લ જોલા અનુબલલા 
ભળ્યુાં નથી. કાયણ એ જ કે, લાસ્તલભાાં એલુાં કાંઈ ભુદ્દરે છ ેજ નશીં 

શલે પ્ર. છગનરારની કયાભત, ળક્તી મા વીદ્ધીની કશાણી : સ્લાબાલીક જ પ્રશ્ન 

ઉદ્બલે કે, તેઓ આલુાં કયે છ ેળુાં કાભ ? ળુાં તેઓ ઠગ છ,ે ધુતાયા છ ે? ૈવા ડાલલાન ધાંધ 
રઈ ફેઠા છ ે? ત જલાફ છ,ે નાજી, જયામ નશીં ! ખયેખય જ, તેઓ કઈનીમ ાવે એક 

ાઈ ણ રેતા નથી, અને દીનબય આલ તનતડ–ભનતડ યીશ્રભ ભપતભાાં જ કયે છ,ે 

છગનબાઈ ત ચત્રીવ લથથી અભેયીકાભાાં લવે છ,ે જાણીતા ીમાનલાદક વાંગીતકાય છ,ે 
ચીત્રકાય છ,ે ચીત્રકરાના અધ્માક ણ છ,ે જથેી ૈવાની ત તેઓને કળી ખટ કે તભા જ 

નથી. 

છતાાં નધાત્ર શકીકત એ છ ે કે છગનરાર અભુક ખટા જલાફ આે છ,ે 
ગલ્લાાંતલ્લાાં કયે છ,ે બમાંકય બુરચકુ ણ કયે જ છ,ે એન વીધ ભતરફ એ જ કે, 

બાઈશ્રીની આલી કવફ કે કાભગીયી એ કઈ દુરથબ એલી દીવ્મ, અરોકીક ળક્તી–વીદ્ધી 

નથી જ, યન્તુ કળીક ભાનવીક ધુન, ક્ષતી મા ઘેરછા છ.ે અથાથત્ સ્ષ્ટ જ છ ેકે, છગનરાર 
ભ્રભણાના ભનયગના દદી છ.ે આ કેલ ભારુાં  જ તાયણ નથી; ગુજયાતના લીખ્માત 

ભનચીકીત્વક ડૉ. બચેચ કશે છ ે કે, છગનરારને વાઈક્રીક કેવ ગણી ળકામ. એભને 

નાનણથી જ ગુઢ, અરોકીક મા ગેફી લાતભાાં અતીળમ યવ શલ જોઈએ. યીણાભે આ 

પ્રકાયનુાં ચક્કવ ભાન્મતાતાંત્ર, ગ્રાંથી (Belief System) તેઓના ભગજભાાં લીકવી અને જાભી 
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ગઈ. આલી વ્મક્તીઓનાાં ભગજન આગન બાગ–બારપ્રદેળ (lobe) જયા લધુ ડત 

લીકવીત દેખામ છ.ે આલા ભાણવ તાની ભ્રભણાઓને ગુઢ–અગમ્મ એલી લાસ્તલીક 

અનુબુતી ભાનીને ચારે છ.ે છગનબાઈન કેવ આલ જ છ.ે તેઓએ તે જ તાના 

આત્ભકથાત્ભક ુસ્તકભાાં નોંધ્મુાં છ ેકે, ફાણથી જ એભને અગભનીગભની લાત તથા ગુઢ–
ગેફી ફાફતભાાં બાયે યવ ડત. 

બયતલાક્મ 
 Whatever their neurological and molecular antecedents, 
hallucinations feel real. They are sought out in many cultures, and 
considered a sign of spiritual enlightenment… Hallucinations are 
common. If you have one, it doesn’t mean you are crazy ! –Carl Sagan 
 આણા બાયતદેળભાાં ણ ભ્રભણાઓને આધ્માત્ભીક વીદ્ધી–અનુબુતી જ 

ભાનલાભાાં આલે છ.ે 
 

● 
અનકુ્રભણીકા 
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12 
શ્રદ્ધા અનફ વંળમ : જોડીમાં બાઈ–ફશફન જ ! 

ક અદ્ધા લેદ ક ઈશ પ્રલચત 

કુત આજાતા કુત ઈમભ લીવૃષ્ટી : । 
...મ મસ્માધ્મક્ષ: યભે વ્મભન્વત 

અઙગલેદ મદી લા ન લેદ ।। 

(ઋગલેદ) 
 જલા દ, અશીં કઈ ળાંકયાચામથજી મા દાંડીજી ઉસ્થીત શળે ત ડકાયળે : 

‘ળુરને લેદાઠન અધીકાય નથી.’ ભાયી જીબ કાી નાખળે ને તભાયા કાનભાાં ધગધગતુાં વીવુાં 

યેડળે, કાયણ કે યૅળનારીસ્ટ એટરે ળુર, અને ળુર દ્વાયા લેદાઠ એ ત ઘય અયાઘ (કેટરા 
ભીથ્માબીભાની, વાંકુચીત, કુ્રય ભાનવના શતા આણા ુલથજો !). 

 ણ ભજા ત જુઓ : ખુદ લેદના વજ થકભાાં જ કઈ ભશી યૅળનારીસ્ટ પ્રગટ્ય, 
જણેે ઉમુથક્ત ‘નાવદીમ વુક્ત’ દ્વાયા વાંળમ કમો કે ‘ખયેખય કણ જાણે–કણ કશે કે આ 

લૈલીધ્મુણથ વૃષ્ટી ક્માાંથી ઉત્ન્ન થઈ, ક્માાંથી પાંગાઈ ? દેલ ણ કદાચ આ લીલીધતાુણથ 

વજ થન છીનુાં જ વજ થન શઈ ળકે, ત છી આ વૃષ્ટી ક્માાંથી આલી, એ કણ જાણે ? એ ત 
યભવ્મભભાાં આ વલથન જ ેઅધ્મક્ષ લીયાજ ેછ ેતે જ જાણે –અયે કદાચ તે ણ નશીં જાણત 

શમ !’ આને skepticism – વાંળમલાદ કશેલામ, અને વાંળમ એ ત યૅળનારીઝભન ામ 

છ.ે ઋગલેદને જો ાાંચ શજાય લથ ુયાણ ગ્રાંથ ગણીએ ત યૅળનારીઝભન ઈતીશાવ ણ 

કભવે કભ ાાંચ શજાય લથ ુયાણ છ ેએભ વીદ્ધ થામ. 

 અને એ વાલ જ સ્લાબાલીક છ;ે કાયણ કે ધભથ–અધ્માત્ભ અને ઈશ્વયની 
કકલ્ના એ એટરી ત અવત્મભુરક તથા અપ્રતીતીકય લીબાલનાઓ મા સ્થાનાઓ છ ે

કે જ ેલીળે કઈ ણ વાંનીષ્ઠ ફુદ્ધીનીષ્ઠ, લીલેકનીષ્ઠ, પ્રાભાણીક, ભોરીક લીચાયનાયા નીગ્રાંથ 

જનને વાંળમ ઉદ્બલે જ. ભતરફ કે શ્રદ્ધા અને વાંળમ એ ફે જોડીમા બાઈ–ફશેન ગણામ, 
ઉબમ વાથે જ જન્ભે ને લી શ્રદ્ધાફશેન ભામાલી ને પયેફી છ;ે એટરે શયે વાંળમબાઈ 

એને ડકાયત અને નીમાંત્રીત કયત યશે જ. એ જ યૅળનારીઝભન ઉદ્બલ. ઈન્ર, લરુણ, 

ભીત્ર, વલીતા, રુર, ભરુત, અગ્ની, ુા, ઉા, પ્રજાતી – જાતજાતના દેલ કલ્્મા, પ્રકૃતીનાાં 
તત્ત્લ–વત્ત્લની સ્તુતી કયી, છી એક લીયાટ ુરુની ણ કલ્ના કયી, જ ેતાનાાં વશષ્ડ 

ળીથ, વશષ્ડ ફાશુ, વશષ્ડ ાદ આદી લડ ે આ વભગ્ર બ્રષ્ઢાાંડને આલયીને, છતાાં એનાથી 
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દળાાંગુર ઉધ્લથ ખડ છ ેઈત્માદી. તેભ છતાાં લીલેકફુદ્ધીનીષ્ઠ પ્રજ્ઞાલાા જનના ભનભાાં આલી 

લાત કાંઈ તત્ત્લત: અને તાંતતાંત ફેઠી નશીં. એને વાંળમ જાગ્મ જ કે કણ પ્રતીતીુલથક કશી 
ળકે કે ‘આ ફધુાં ક્માાંથી આવ્મુાં, કે કણે ફનાવ્મુાં ? કળુાં જ વભજાતુાં નથી...’ આજ ે ત 

લીજ્ઞાનના પ્રતાે આણે રગબગ પ્રતીતીુલથક જાણી ળકીએ છીએ કે આ બ્રષ્ઢાાંડ આઆ 

અને અકસ્ભાત જ વજાથમુાં છ.ે વેક અફજ લથ ુલે પ્રચાંડ લીસ્પટ – Big bang – થમ ને 

આજના સ્લરુની વૃષ્ટી આયાંબાઈ એટરુાં રગબગ વુનીશ્ચીત. કીન્તુ કઈ લધુભાાં એભ ુછ ેકે 

‘ણ લીસ્પટ ાભનારુાં  પ્રસ્તુત આદીભ રવ્મ આવ્મુાં ક્માાંથી ?’ ત આણેમ ેરા લૈદીક 
ઋીની જભે રાચાયી જ વ્મક્ત કયલી યશી કે એ ત કણ જાણે ? કણ કશી ળકે ? ણ 

એથી યભેશ્વય નાભક કઈ વબાન, લીલેકવાંન્ન, વલથળક્તીભાન એલા વલોયી વજ થનશાય 

તત્ત્લે એ ફનાવ્મુાં એભ ત વીદ્ધ નથી જ થતુાં. ભાટ ેજ ેરા લૈદીક ઋીએ વાંળમ લમક્ત કમો 
કે કદાચ તે (યભેશ્વય) ણ એ લાત નશીં જાણત શમ !’ 

 ફીજી એક ળાંકાન અશીં આછ જ ઉલ્લેખ કયી રઈએ ત, વલથળક્તીભાન ને 

વબાન એલા યભેશ્વયે ચક્કવ શેતુવય જો આ વૃષ્ટી વજીથ શમ ત, એ આલી અન્ધાધુન્ધ, 
અથથશીન, નીભથભ, નીદથમ, કુ્રય અને ઘય માતનાભમ ત ન જ શમ ને ? યવેર કશે છ ે તેભ, 

કઈ ાગર ણ આલી દુનીમા ત ન જ વજ.ે કઈ અત્રે કભથન વીદ્ધાન્ત યજુ કયળે; કીન્તુ એ 

ચચાથ લી બલીષ્મભાાં કઈ લાય : એક લીયાટ ધુભકેતુને વુલીયાટ એલ ગુરુન ગ્રશ ગી જામ 
અથલા એક નીદો, નીફથ ભૃગરાને ફીમ વીંશ ગી જામ એ તત્ત્લત: કભથન વીદ્ધાન્ત કે 

છી ફન વીદ્ધાન્ત ? 

 ... અને લેદકાભાાં જ એક એલા ઋીન નાભલે્લખ ણ ભે જ છ ે કે જઓે 
નાસ્તીક શતા. તેઓ દ્વાયા રીખીત ગ્રાંથ ‘ફાશથસ્ત્મ દળથન’ ત આજ ેપ્રા્મ નથી, રુપ્ત છ;ે 

કીન્તુ અનેક પ્રાચીન ગ્રાંથભાાં ફૃશસ્તી–ભતનુાં ખાંડન કયલાભાાં આલેરુાં જોલા ભે છ,ે જ ેએભ 
વીદ્ધ કયે છ ેકે ‘ફાશથસ્ત્મ દળથન’ એ વલથથીમ ઠીક ઠીક પ્રાચીન અને વભથથ શળે. ભતરફ એ 

જ કે વાંળમલાદ, નાસ્તીકલાદ, બોતીકલાદ કે યૅળનારીઝભ જલેી વત્મનીષ્ઠ, 

લીલેકફુદ્ધીજનીત, લૈજ્ઞાનીક લીચાયધાયાઓન જન્ભ ણ રગબગ આસ્તીકતા વાથે જ થઈ 
ચુક્મ શલ જોઈએ. 

 જો કે પ્રાચીન બાયતીમ ચીંતનધાયાભાાં નીયીશ્વયલાદ એ કઈ લીયર, ઉદ્વ ાંડ કે 

છુટક, અવાભાજીક અલાદરુ ઘટના નથી. ફૃશસ્તી છી રગબગ તયત જ કીરભુનીએ 
વાાંખ્મદળથન યચ્મુાં એ ણ ઈશ્વયના અસ્તીત્લને ડકાયનારુાં  જ ચીંતન શતુાં. કીર વૃષ્ટીના 

ઉદ્બલનુાં કાયણ યભાત્ભાની રીરા નશીં; કીન્તુ પ્રકૃતીનાાં તત્ત્લનાાં પ્રલતથનને જ ગણાલે છ ે
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અને એલાાં ભુબુત તત્ત્લની વાંખ્મા તેઓ ચીવની આે છ.ે ‘વાંખ્મા’ ળબ્દ ઉયથી જ 

‘વાાંખ્મ’ ળબ્દ વ્મુત્ન્ન થમ છ.ે રકામતલાદ નાભક એક અન્મ ચીન્તનધાયા ણ ઘણા 
પ્રાચીન કાથી બાયતીમ દળથનભાાં ગણનીમ ફની ચુકી શતી. ‘રકામત’ એટરે ઈશ રકને 

જ, ભતરફ કે ાથીલ જગતને જ ભાન્મ યાખત ભત, જભેાાં યરકના મા યભાત્ભાના 

અસ્તીત્લન વદાંતય અસ્લીકાય કયલાભાાં આવ્મ છ.ે 
 રકામતલાદને સ્ભયીએ એટરે ચાલાથક ઋીને ઉલે્લખ્મા લીના ચારે જ કેભ ? આ 

લીદ્વાન બાયબાય અને પ્રકાાંડ નાસ્તીક શત. એટરુાં જ નશીં, તેણે લેદક્ત ધભથનાાં ચીન્તન તથા 

કભથકાાંડનાાં તભાભ ાવાાંને તાની ફરીષ્ઠ અને વચટ તકથફુદ્ધીથી ડકામાું. તે લૈજ્ઞાનીક 
દૃષ્ટીલા યભ જ્ઞાની ુરુ શત અને એન ભત ણ એટર ત વત્ત્લળીર, લીલેકનીષ્ઠ, 

વચટ તથા પ્રબાલળાી શત કે રકએ તેને ‘ઋી’ કશી ફીયદાવ્મ. લેદના ઉદ્ગાતાઓ 

અને એન અભર કયનાયા–કયાલનાયા બ્રાષ્ઢણને ચાલાથકે ધુતથ, ાખાંડી, ેટબયા, રબી અને 
ઠગ ઠયાલી ખુલ્લા ાડ્યા. 

 ચાલાથક ુણથત: બોતીકલાદી (લીજ્ઞાનલાદી) શત. તેણે એક પ્રચાંડ વત્મ ુયસ્કામુું. 
તકથ તથા વત્મને આધાયે તેણે પ્રતીાદન કમુું કે સ્થુ દાથથથી ચૈતન્મ બીન્ન નથી, તેભ 

દેશથી આત્ભા બીન્ન નથી. પ્રકૃતીનાાં ચાય ભુબુત જડ તત્ત્લ – ૃથ્લી, જ, અગ્ની અને 

લામુના વાંઘાતથી ચેતના ઉત્ન્ન થામ છ,ે જ ેકઈ સ્લતાંત્ર તત્ત્લ નથી. તેણે ભદીયાન દાખર 
દળાથલી વીદ્ધ કમુું કે જભે કીણ્લાદી રવ્મ છુટક છુટક રેલાથી નળ ચઢત નથી; યન્તુ એ 

વલથને બેગા કયી, વાંભીશ્રીત સ્લરુે રેલાથી નળ ઉદ્બલે છ,ે એલુાં જ આત્ભાનુાં છ.ે 

ાંચભશાબુતજનીત દેશની વાથે જ આત્ભા જન્ભે છ ેઅને દેશન નાળ થતાાં તે નષ્ટ થામ છ.ે 
તેણે દળાથવ્મુાં કે આ વૃષ્ટીન કઈ વજ થનશાય નથી, એ પ્રકૃતીભાાંથી અકસ્ભાત જ ઉદ્બલી છ.ે 

આ લીચાય ુણથત: યૅળનારીસ્ટ છ;ે કાયણ કે આણે યૅળનારીસ્ટ ણ વાધાય ભાનીએ છીએ 

કે આ વૃષ્ટીના ઉદ્બલ ાછ ન ત કઈ શેતુ છ,ે ન પ્રમજન કે મજના, મા ઉદ્દળે; એ કેલ 
પ્રાકૃતીક અકસ્ભાત છ.ે ઉયાાંત આ જીલનનુાં ધ્મેમ ળુાં ? એક જ, અને તે આનન્દ. ચાલાથક 

પ્રફધે છ ે કે ઋણાં કૃત્લા ધૃતાં ીફેત – દેલુાં કયીને ણ ઘી ીઓ, ભતરફ કે ખાઈ–ીને 

આનન્દ કય ! સ્લગથ નથી, નયક નથી, ુનજ થન્ભ ણ નથી, ભાટ ેઐશીક જીલન વુખથી જીલી 
ર. માલત જીલેત ! વુખાં જીલેત ! અરફત્ત, ચાલાથક કે અન્મ બોતીકલાદીઓ વાંકુચીત 

સ્લાથથયસ્ત કે બગલીરાવી, ભાનલતાના લીયધીઓ નશતા જ. તેઓ ભાનલભાત્રને વુખી 

જોલા ભથતા શતા અને એથી જ બાયુલથક કશેતા કે આનન્દ કય; કીન્તુ અન્મના બગે નશીં. 
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 ફયાફય આલ જ ભત અને આલુાં જ ચીન્તન–દળથન પ્રસ્તુત કયનાયા એક 

નાસ્તીક લીચાયક રગબગ એ જ અયવાભાાં ગ્રીવભાાં ણ થઈ ગમ અને તે એીક્મુયવ. 
એીક્મુયવ ગ્રીવન ચાલાથક ગણામ છ;ે કાયણ કે ઉબમની લીચાયધાયાભાાં જફયદસ્ત વામ્મ 

છ,ે જ ેવાંળમલાદ–યૅળનારીઝભની વશજોત્ત્તી જ વીદ્ધ કયે છ.ે આ વૃષ્ટીની ઉત્ત્તીને કેલ 

આકસ્ભીક ગણાલતાાં એીક્મુયવ જણાલે છ ેકે અણઓની નીશેતુક random ગતીભાાંથી આ 

લીશ્વ આલુાં યચાઈ ગમુાં છ,ે જને કઈ વજ થનશાય નથી. દેલને ભાનલીના જીલનભાાં કઈ યવ 

નથી, દેલને આણી વાથે કળી રેલાદેલા નથી. જીલન એક અથથશીન નાટક છ,ે જને એક 
ભાત્ર ઉદ્દળે આનન્દ છ.ે આળયે ત્રેલીવવ લથ ુલે ગ્રીવભાાં થમેરા એીક્મુયવ ભાટ ેકશેલામુાં 

છ ેકે Epicurus was the least of the Epicurean ભતરફ કે તે ુણથ ભાનલતાલાદી 

શત, જ ે પ્રફધત કે આનન્દથી જીલ અને જીલલા દ. આનન્દથી જીલલાભાાં ફીજાને 

ભદદગાય ફન. એીક્મુયવ તે ત લી ખુફ વાદાઈથી જીલત. ચાલાથકન અને 

એીક્મુયવન આનન્દધભથ એ પ્રેભધભથ શત. પ્રખય યૅળનારીસ્ટ ચીન્તક પ્ર. યભેન્ર દળાથલે છ ે
તેભ, બાયતની પ્રભુખ પ્રાચીન ચીન્તનધાયાઓભાાં ુયી ચાવ ટકા ત નીયીશ્વયલાદી જ શતી. 

યૅળનારીઝભન ઈતીશાવ આરેખનાય કઈ ણ વ્મક્તી એક ભશાન ધભથ મા 

વમ્પ્રદામ તેભ જ એના સ્થાકને કદી અલગણી ળકે નશીં અને એ છ ેફોદ્ધ ધભથ અને તેના 
આદ્ય ુરુ ગોતભ ફુદ્ધ. ‘બગલાન’ ફુદ્ધ, બગલાનની વત્તાને સ્લીકાયતા નથી અને બક્તી 

દ્વાયા બગલાનની પ્રાપ્તીના ધ્મેમને ુયસ્કાયતા ણ નથી. તેઓ ત પ્રફધતા કે આ દુનીમાનાાં 

વાક્ષાત દુ:ખદદોની જ ચીંતા કય. યન્તુ એથીમ આગ તેઓન પ્રખય યૅળનારીસ્ટ 
અબીગભ ત એ કે તેઓ તાના ળીષ્મને બાયુલથક કશેતા : શુાં કશુાં છુ ાં ભાટ ેઅભુક લાત 

ભાની રેળ નશીં, તભુક લાત ુયાણા ધભથગ્રાંથભાાં રખેરી છ,ે એટરાભાત્રથી એને વાચી ભાની 

રેળ નશીં; યન્તુ તભાયી લીલેકફુદ્ધીથી જ ેલાત તભાયા ગે ઉતયે એને જ વાચી ભાનજો ! 
ુયાાં અઢી શજાય લથ ુલે તેઓએ આેર આલ ઉદેળ ખયેખય જ વભથથ યૅળનારીસ્ટ 

અબીગભ રેખામ. જનૈ દળથન ણ નીયીશ્વયલાદી જ ગણામ છ.ે આળયે અઢી શજાય લથ ુલે 

થઈ ગમેર ભશાન ચીની ચીંતક કન્ફ્મુળીમવ ણ નીયીશ્વયલાદી શત. 
ચોદભી–ાંદયભી વદી છી ત કયનીક્વ, ગેરેરીમ લગેયેએ એલાાં એલાાં 

નક્કય, લૈજ્ઞાનીક, બોતીક વત્મ ળધીળધી વભથથતાુલથક પ્રસ્તુત કયલા ભાાંડ્યા કે ઈશ્વય તથા 

ઈશ્વયીમ વજ થનની દન્તકથા જ myth કકડબુવ તેભ જ નષ્ટ થઈ ગઈ. લીજ્ઞાનનાાં અબીનલ 

વત્મએ ધભથનાાં કશેલાતાાં જયીુયાણાાં અવત્મને ખુલ્લાાં ાડ્યાાં–ુણથત: જુઠાાં વાફીત કમાું; 

લીજ્ઞાને જ યૅળનારીઝભ–લીલેકફુદ્ધીલાદની લીયાટ તથા લેગીરી પ્રગતીન ભાગથ એકદભ 
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લીળા અને ખુલ્લ કયી દીધ. ઓગણીવભી, લીવભી વદીભાાં પ્રકાાંડ યૅળનારીસ્ટ ચીંતક તથા 

કામથકય પ્રગટ્યા, જભેણે તાની વભથથ ચીન્તન–પ્રલૃત્તી દ્વાયા આજ ેત યેળનારીઝભને એક 
અયીશામથ એલી સ્થીય–નક્કય બુભીકા ય રાલીને સ્થાીત કયી દીધ છ ેકે જણેે આસ્તીક 

ક્ષની તભાભ નીફથતાઓ–કતાઓ વચટ વીદ્ધ કયી આી છ.ે 

બયતલાક્મ 
શલે બમ નથી થે, 

લીજમ છ ેજ.... આગે ફઢ. 

 
● 

અનકુ્રભણીકા 
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13 
લૈજ્ઞાનીક વતમ અનફ બાલનાતભક વતમ 

શીયણ્ભમેન ાત્રેણ 

વત્મસ્માીશીતાં ભુખભ । 
તત્ ત્લાં ુન્ અાલૃણ 

વત્મધભાથમ દૃષ્ટમે ।। 

‘વુલણથના ાત્ર લડ ેવત્મનુાં ભુખ ઢાંકામેરુાં છ,ે ત શે ુન્, તુાં એને ખરી નાખ, 
જથેી અભે વત્મધભથના દળથન ાભી ળકીએ !’ 

યૅળનારીસ્ટ શ્રી. ઈળાક યાંગલારાએ (નાવીક) પ્રશ્ન ાઠવ્મ છ ેકે, ‘ણ આ વત્મ 

એટરે ળુાં ? અને એ ુલે, ચચાથત્ર દ્વાયા શ્રી. નેભચાંદ ળાશે એલ દાલ કયેર કે ‘શ્રદ્ધાથી 
વત્મ ાભી ળકામ.’ – એ દાલાને શ્રી. યાંગલારાએ ડકામો છ ેઅને ુછુ્ાં છ ેકે ‘શ્રદ્ધા દ્વાયા 

કમુાં વત્મ ળધામુાં ?’ ઈત્માદી.. 

શલે શ્રી. ઈળાકબાઈના પ્રથભ પ્રશ્નના ઉત્તયભાાંથી થડી ચચાથ કયીએ ત, વત્મલાદી 
યાજા શયીશ્ચન્રથી ભાાંડીને તે ભશાત્ભા ગાાંધીજી વુધીના વત્મપ્રેભીઓએ ‘વત્મ’ની બાયે પ્રતીષ્ઠા 

કયી છ;ે ણ એની ભટી કરુણતા એ કે ‘વત્મ’ ળબ્દન અથથ કે ભભથ જ તેઓ ાભી ળક્મા 

નથી. ગાાંધીજીએ આ ળબ્દના એટરા જ આાંળીક અથથ ઉય ફીનજરુયી બાય ભુક્મ કે વાચુાં 
ફરલુાં તે વત્મ, અને છી એન અથથલીસ્તાય કયીને એટરે વુધી એને ખેંચી ગમા કે ‘ઈશ્વય 

વત્મ છ’ે એભ નશીં; ‘વત્મ જ ઈશ્વય છ.ે’ છતાાં એભાાંથી ેરા ભુબુત પ્રશ્નન ઉત્તય ત 
ભત જ નથી કે, ણ ‘વત્મ’ એટર ેળુાં ? લાસ્તલભાાં, આ ફધા ‘વત્મ’ ળબ્દના બાલનાત્ભક 

અથો છ,ે જને કઈ બોતીક મા લૈજ્ઞાનીક નક્કય અથથ વાંબલત જ નથી. દા.ત., ‘વત્મ એ જ 

ઈશ્વય છ’ે – એન, અથલા ત, વામ્મલાદી ળાવન લીરુદ્ધના વલ્ઝે–નીત્વીન પ્રકયણ પ્રવાંગે જ ે
એક એલુાં વુત્ર પ્રચરીત કયલાભાાં આલેરુાં કે, ‘વત્મના એક ળબ્દનુાં લજન ૃથ્લીના લજન 

કયતાાંમ લધુ છ’ે – આલાાં લીધાનન કઈ બોતીક અથથ નીકત નથી. એથી આલા 

બાલનાત્ભક વત્મન અથથ વ્મક્તીએ વ્મક્તીએ બીન્ન બીન્ન, ભનપાલત કાઢી ળકામ. ‘શ્રદ્ધા’ 
ળબ્દ ણ એલ જ બાલનાત્ભક છ.ે ભાણવના ભાનવીક ુલથગ્રશને ભાટ ે આલા અનીણીત 

અથથલાા ળબ્દ ખુફ જ અનુકુ અને ભાનીતા ફની યશે છ.ે એથી જ આલાાં તેલાાં લીધાન કે, 

‘વત્મ એ જ ઈશ્વય છ’ે મા ‘શ્રદ્ધા લડ ેવત્મ ાભી ળકામ’ ઈત્માદી વુત્ર રકપ્રીમ ફની જામ 
છ.ે લધુભાાં એભાાં ધાભીકતાન, આધ્માત્ભીકતાન અથથ ઉભેયામ છ.ે 
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શકીકતે ‘વત્મ’ ળબ્દ ‘વત’ ઉયથી વ્મુત્ન્ન થમ છ,ે જને વાદવીધ 

બાાકીમ અથથ ત એટર જ થામ છ ેકે ‘વત્મ એટરે જ ેખયેખય છ ેતે, જ ેનક્કય અસ્તીત્લ 
ધયાલે છ ે તે.’ લીજ્ઞાન તાનાાં ળધકામોભાાં પક્ત આ એક જ અથથ સ્લીકાયીને ચારે છ ે કે 

લીશ્વભાાં ખયેખરુાં  નક્કય અસ્તીત્લ ધયાલતા દાથો કમા છ,ે અને તે ળુાં છ ે ? એ જ યીતે, 

ઋતના નીમભ અથાથત્ ક્રીમા ળુાં છ,ે અને કેલી છ ે ? ળાથી, ઉદ્બલે છ ે ? લગેયે. આ છ,ે 
વત્મની ળધ. એભાાં શ્રદ્ધા જલેી બાલનાત્ભક લીબાલનાઓનુાં કળુાં પ્રદાન કે ભુલ્મ વાંબલી ળકે 

જ નશીં. જ્માયે ‘વાંળમ’ ળબ્દન અથથ એલ થામ કે, શજાય, વેંકડ લોથી અથલા 

દામકાઓથી ભાનલ વભાજ અભુક ફાફતે અભુક ભાન્મતા ધયાલત આવ્મ છ,ે એ લાસ્તલીક, 
શકીકતરુ દાથથ મા ઘટના છ ેકે નશીં ? – એલ પ્રશ્ન થલ, એલી ળાંકા થલી તે. અને આલી 

ળાંકા વમ્ફન્ધીત દાથથ મા ઘટના યત્લે વાક્ષાત અથાથત્ ઈન્રીમગચય તથ્મ કે તત્ત્લ ાભલા 

ભાટ ેવાંળધન કયાલે અને વાંબલત: મા ફશુધા તે ાભે – એ જ વાંળમન ભટ રાબ. શ્રદ્ધાભાાં 
આલ રાબ પ્રા્મ નથી. 

ભાટ ેજ ભથાે ટાાંકેરા ધાભીક પ્રાથથના–લીધાનન જો આણે એલ લીળીષ્ટ અથથ 
ઘટાલીએ કે શ્રદ્ધાના વુલણથાત્ર શેઠ વત્મનુાં ભુખ ઢાંકાઈ યષુ્ણાં છ,ે ત શે વાંળમરુ ુનદેલ, 

તુાં વાંળધનરુ ફની એને ખરી નાખ, જથેી અભે વત્મનાાં દળથન ાભી ળકીએ, ત એ અથથ 

લૈજ્ઞાનીક વન્દબે ઘણ મથાથથ તથા ભુલ્મલાન ફની યશે. આણા ુલથજો ાવે લીજ્ઞાન નશતુાં 
અને લૈજ્ઞાનીક વાધન ણ નશતાાં. અત્રે માદ યાખલુાં ઘટ ેકે લીજ્ઞાનને વત્મ અને કેલ વત્મ 

વાથે નીવફત શમ છ,ે આલુાં લૈજ્ઞાનીક નક્કય કે લાસ્તલીક વત્મ ળધલા આણા ુલથજો 

અવભથથ શતા. આથી તેઓએ અનેકલીધ, અનેકાનેક કલ્નાઓ દડાલી ને બાલનાત્ભક 
દૃષ્ટીએ રકના પ્રશ્નના ઉત્તય ફનાલી કાઢમા. સ્લાબાલીક જ આલા ઉકેર ફધા જ કાાંઈ 

વત્મ ન વાંબલે, યીણાભે ફુદ્ધીવમ્ન્ન, તકથવજ્જ વ્મક્તીઓને એ યત્લે ળાંકા જન્ભે એમ 

સ્લાબાલીક. આ યીતે પ્રચરીત ભાન્મતા લીયધી લરણ પ્રલતથતુાં યકી દેલા ભાટ ે તત્કારીન 
વભાજના અગ્રણીઓએ ‘શ્રદ્ધા’ નાભક અભુક ભાનવીક અલસ્થા મા અબીગભ ય વલથ લજન 

ભુકી, એન જ આદેળ પયભાવ્મ અને કશી દીધુાં કે શ્રદ્ધાથી જ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થામ, જ્માયે વાંળમ 

કયલાથી ત લીનાળ જ થામ. 
એટરુાં જ નશીં; યન્તુ આલી વાચી–ખટી ભાન્મતાઓને વત્મ, યભ વત્મ કે 

અપય વત્મ ઠયાલી, એને લી ધભથ વાથે જોડી દીધી. એથી છી વાંળમ કયલા ઉય ચુસ્ત 

ધાભીક પ્રતીફાંધ આલી ગમ. યીણાભે વદીઓની વદીઓ વુધી ભાણવ અજ્ઞાનભાાં વફડત 
ને વફડત યષ્ણ. આભ શ્રદ્ધા અજ્ઞાનની જનની જ ફની યશી અને છ ેજ – એ સ્ષ્ટ શકીકત 
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છ.ે આ વન્દબે, લૈજ્ઞાનીક વત્મના પ્રકાાંડ વત્માગ્રશી એલા ગેરીરીમએ ફશુ લેધક લાત કયી 

છ.ે તે કશે છ ે: ‘જો ધભથગ્રાંથનાાં પયભાન વત્મ શમ ત એક અપય પ્રાકૃતીક કાનુન છ ેકે વત્મ 
શાંભેળાાં વત્મ વાથે વુભેભાાં જ પ્રલતે, તદનુવાય ધાભીક વત્મ પ્રકૃતીનાાં વત્મથી બીન્ન 

વાંબલે જ નશીં, અને પ્રકૃતીનાાં વત્મ ત તકથલીલેક તથા પ્રમગથી ાભી ળકામ છ.ે’ આ થઈ 

લૈજ્ઞાનીક વત્મની લાત, જ ેલડ ેનક્કય બોતીક વત્મરુ ઘટના કે દાથથને ાભી ળકામ. 
એથી જ ગેરીરીમ આલાાં ‘ધાભીક વત્મ’ યત્લે આગ ફરતાાં, ધભથગુરુઓ ય 

એક લેધક પ્રશાય કયે છ ે કે કઈ ભાન્મતાને સ્લીકાયલી કે તીયસ્કાયલી એ ફાફતે ધભથવાંસ્થા 

અફાધીત વત્તા જરુય ધયાલી ળકે છ;ે યન્તુ બ્રષ્ઢાાંડની પ્રકૃતીભાાં જ ેનક્કય, બોતીક વત્મભમ 
દાથો મા ઘટનાઓ પ્રલતથભાન છ,ે એને અવત્મ ગણાલી નાફુદ કયલાની યજ ભાત્રેમ વત્તા 

ધભથ ાવે નથી. તેના આલા લીધાનને તેણે જ ળધેરા એક વાદાવીધા વત્મ લડ ેસ્ષ્ટ કયીએ 

ત, ૃથ્લી વુમથ પયતે પયે છ ે– એલી શકીકતને સ્લીકાયલી મા તીયસ્કાયલી એ ધભથવાંસ્થાના 
વત્તાક્ષેત્રની ફાફત છ;ે યન્તુ એથી જ ેભુબુત પ્રાકૃતીક વત્મ છ ેએભાાં કળ જ પયક ડી 

ળકલાન નથી, અથલા ાડી ળકાલાન નથી. ધભથની એ ભટાભાાં ભટી ભજફુયી છ,ે ભમાથદા છ.ે 
આભ લૈજ્ઞાનીક વત્મ એ ત વાદીવીધી, વય અને વભજામ તેલી ઘટના મા ત 

તેલા દાથથ છ,ે એભાાં તે વમ્ુણથ વીદ્ધ થમા ફાદ વાંળમને ખાવ સ્થાન જ યશેતુાં નથી. 

અરફત્ત, લૈજ્ઞાનીક વત્મ વમ્ુણથ વીદ્ધ થમુાં ત્માયે જ રેખામ કે જ્માયે એ ત્રણે તફક્કાભાાંથી 
ની:ળાંક, નીલીઘ્ને વાય થઈ ળકે. આ ત્રણ કવટી છ ે: વાક્ષાત અનુબલ, તકથવાંગતતા અને 

પ્રમગ. યન્તુ લીજ્ઞાનનાાં કેટરાાંમ ક્ષેત્ર એલાાં છ ે કે જ્માાં વાક્ષાત અનુબલ મા પ્રમગની 

ળક્મતા જ નથી. ત્માાં વતત વાંળમ કયલાની સ્લતાંત્રતા ણ લીજ્ઞાન ત સ્લમભેલ યીતે જ ફક્ષે 
છ.ે ભતરફ કે લીજ્ઞાન વદામ સ્લાતાંત્ર્મને ક્ષે યશે છ,ે જ્માયે ધભથ ગુરાભી અને ફાંધનને 

આધાયે જ પ્રલતી ળકે છ.ે દા.ત., ‘ફીગ ફેંગ’ (ભશાલીસ્પટ)ન વીદ્ધાન્ત મા ઉત્ક્રાન્તીન 

નીમભ એનાાં વાક્ષાત દળથન મા પ્રમગ અળક્મ જ. ત્માયે કેલ યીણાભના વલાુંગી અભ્માવ 
તેભ જ તજ્જન્મ તકથ દ્વાયા જ કળક નીણથમ મા નીમભ તાયલી ળકામ. અને છતાાં એભાાં વાંળમનુાં 

સ્થાન ત વદામ યશેલાનુાં જ. આજમે ઘણા લીજ્ઞાનીઓ ‘ફીગ ફેંગ’ વીદ્ધાન્તને આખયી ગણી, 

સ્લીકાયી રેતા નથી. એ જ યીતે ઉત્ક્રાન્તીના નીમભ ફાફતે ઘણા વાંળમ દળાથલે છ;ે યન્તુ 
લીજ્ઞાનને એની વાભે ક્માયેમ, કળ લાાંધ શત નથી, ફરકે તે ત આલા અબીગભને આલકાયે 

જ છ ે કે ‘લધુ ને લધુ ળધખ ચારુ જ યાખ !’ ધભથ અને લીજ્ઞાન લચ્ચે અબીગભન મા 

ઉદાયતાન આલ ભુબુત બેદ છ.ે 
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ફીજી ફાજુ, બાલનાત્ભક ‘વત્મ’ એ લાસ્તલભાાં વભાજજીલનના ઉચ્ચ આદળો 

ભાત્ર શમ છ,ે ને એથી એ અપય મા અયીલતથનીમ વાંબલે જ નશીં. વત્મન જ દાખર 
રઈએ ત ‘વત્મભેલ જમતે’ – આખયે ત વત્મ જ જીતે છ;ે યન્તુ લાસ્તલીકતા વાથે એન 

વુભે વદામ વધાત નથી. લાસ્તલીક વ્મલશાયભાાં ત ક્માયેક વત્મ જીતે ત ક્માયેક અવત્મ 

ણ જીતી જામ. એટરુાં જ નશીં, અવત્મે જીતલા ભાટ ેઘણી લાય વત્મની વશામ રેલી ડ.ે ત 
એથી ઉરટુાંમ વાચુાં જ છ ેકે, વત્મને ણ જીતલા ભાટ ેઅવત્મની ભદદ ભેલલી ડ.ે દા.ત., 

ન્મામારમના ભુકદ્દભા કેલ વત્મ ફરીને, એને જ લગી યશેલાથી જીતી ળકાતા નથી. 

લકીરન આળય ફશુધા રેલ જ ડ ે છ,ે ભતરફ કે વાચા–ખટા વાક્ષી ુયાલા લીના 
અદારતી ખટરા જીતી ળકામ જ નશીં. 

અરફત્ત, એથી બાલનાત્ભક વત્મનુાં અલભુલ્માાંકન કયલુાં, એલુાં તાયણ કદાી 

ભાન્મ યાખી ળકામ નશીં. વભજી રેલાનુાં પક્ત એટરુાં જ કે, એલાાં વત્મ, વીદ્ધાાંત કે 
ભાન્મતાઓ અફાધીત અપય વત્મ શતાાં જ નથી; કાયણ કે એ ત ભાનલીમ ભુલ્મ છ.ે 

પ્રકૃતીને એની રેળ ભાત્ર રેલાદેલા શતી નથી. પ્રકૃતી એક વમ્ુણથ અન્ધ, અબાન, 
લીલેકયશીત, અપય યીફ છ ેઅને લી એનાથી ઉય કઈ નીમાભક એલુાં તત્ત્લ (ઈશ્વય) 

ણ નથી જ. આથી જ ઉચ્ચ કે ઉચ્ચચ્ચ ભાનલીમ આદળો કે વીદ્ધાન્તને પ્રકૃતી તતવન્દબે 

કદી સ્લીકાયીને ચારતી જ નથી. અને એથી જ જીલનભાાં શ્રદ્ધાન છદે ત સ્લમભેલ, વદાંતય 
ઉડી જ જામ છ.ે જ ેકઈ આદળથ કે ભાનલીમ વીદ્ધાન્ત પ્રકૃતી વાથેના વુભેભાાં શળે, એટરાને 

જ પ્રકૃતી ભાન્મ કયળે. એ વીલામના વીદ્ધાન્ત–આદળો કેલ ભાનલીમ ભુલ્મ શઈ એભાાં, 

ભાનલીમ વન્દબે, લીલેકફુદ્ધીુલથક ફાાંધછડ થઈ ળકે અને કયલીમ ડ.ે જો કે આ ખુફ 
નાજુક ભુદ્દ છ ે અને ખુફ ચતુયાઈ, વભજ તથા તટસ્થતાુલથક જ એન અભર થઈ ળકે. 

ફાકી, સ્લશીત ખાતય વાભાજીક મા ભાનલીમ દૃષ્ટીએ અનુચીત શમ, એલી ફાફતને ણ 

લીલેકફુદ્ધીભાન્મ ઠયાલલાની, rationalize કયલાની ટલે ડ,ે એ ઈચ્છલાજોગ નથી. 

વત્મલચન, પ્રાભાણીકતા, અશીંવા લગેયે આલાાં ઉચ્ચ આદળથરુ ભાનલીમ ભુલ્મ છ,ે જ ેઅપય 

યીતે વપ જ અથાથત્ રાબકાયક જ નીલડ ે એલ આગ્રશ વેલી ળકામ નશીં. (ક્માયેક 
અવત્મન આળયમ કેટર ફશુજનશીતામ ઉમગી નીલડ ે – એના નભુના ભાટ ે શ્રી. 

યજનીકુભાય ાંડમાની ‘જુગાય’ લાતાથ ટાાંકી ળકામ; જભેાાં એક તફીફે એક કન્મા ફાફતે 

આેરુાં અવત્મ પ્રભાણત્ર કેલ તે કન્માની જ નશીં; એક યીલાય વશીત સ્લજનની 
જીન્દગી વુધાયી દે છ.ે) 
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બયતલાક્મ 
By the spirit of truth, I mean that frame of mind, by which 

men who acknowledged their own fallibility, and who desire above all 
things to discover what is true, should adjudicate between conflicting 
arguments. Reason, reason alone, should determine their opinions. 

–W. E. H. Lecky 
(History of Rationalism) 

તાનમ દ ાયખીને, નીયેક્ષ બાલે લીલેકફુદ્ધીથી વત્મની ખજ કયલી – 

એનુાં નાભ Sprit of truth  
 
● 

અનકુ્રભણીકા 
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14 
આધ્માતભીક વુખળાન્તી એટરફ ફડાળ અનફ આતભપ્રતાયણા 

 ઘણી લાય એભ કશેલાભાાં આલે છ ે કે શ્ચીભ બોતીકલાદી છ,ે જ્માયે ુલથ 

અધ્માત્ભલાદી છ;ે યન્તુ આ ‘ુલથ’ એટરે ળુાં એ શુાં નથી વભજી ળકત. ુલથભાાં ત બાયતના 
શીન્દુઓ છ,ે ત અયફસ્તાનના યખડુાં ફેદુઈન ણ છ,ે ભોંગરીમાના બયલાડ ણ ુલથના છ ે

અને ચીનના નીયીશ્વયલાદી કન્પમુળીમનમ ુલથના જ છ.ે લાસ્તલભાાં ુલથ અને શ્ચીભ જલે 

કઈ બેદ જ નથી. શીતવાધુ વામ્રાજ્મલાદીઓના બેજાની જ એ નીજ છ ે અથલા કેલ 
ફશાનુાં છ,ે મા ત જઓેનાાં ભનન ુય કફજો કઈ ધુાંધા બુતકાની ુયાણકથાઓ તથા 

દન્તકથાઓએ રીધ છ ેએલા રકની એ ભનગભતી કલ્ના છ.ે  –જલાશયરાર નશેરુ 

 ફયાફય આલી જ લાત તે દીલવે લશેરી વલાયની પટી–વીક્્ અ ેવેન્જયભાાં 
સ્લાધ્મામલાદી ળીક્ષકભીત્ર એ કયેરી : તેઓ કશે, ‘શ્ચીભની વાંસ્કૃતી બોતીકલાદી છ,ે એટર ે

ત્માાં ફધુાંમ છ;ે ણ ભાનવીક ળાન્તી નથી. જ્માયે આણી બાયતીમ વાંસ્કૃતી આધ્માત્ભીક છ.ે 

અશીં ગભે તેલ ગયીફ ભાણવ ણ ભાનવીક યીતે વુખી છ;ે કાયણ કે આણી વાંસ્કૃતીન 
ામ ‘તેન ત્મકતેન બુાંજીથા:’ ન છ,ે ત્માગન છ.ે ત્માગીને બગલલુાં એ જ આણી લીળીષ્ટ 

જીલનવ્મલસ્થા છ.ે ભાટ ેજ આણા વભાજભાાં યસ્ય પ્રેભ, વુખ અને ળાન્તી છ.ે’ 

 ભને થમુાં, કભવ ેકભ આ દેળભાાં આ ળીક્ષકભીત્ર ત ભાનવીક ળાન્તી ભાણી જ 
યષ્ણા છ;ે કાયણ કે એ ટરનેની આલી આફશલાભાાં આટરી ગશન ચચાથ ત તેઓ જ કયી ળકે. 

ચભેય ગાંદકી, ઘોંઘાટ, વલાયના અધલામુની દુગથન્ધ અને ક્ષુર પ્રકાયના ઝઘડાઓ ત્માગ તથા 
ળાન્તીની આણી વાંસ્કૃતીન યભુજી ુયાલ આતાાં શતાાં. એક ણ ઉતારુ એકાદ વેન્ટીભીટય 

ણ આધાછ થઈને ફીજા ઉબેરાને જગ્મા આી, ત્માગીને બગલલા તૈમાય નશત. એથી 

ઉરટુાં, કેટરાક ત જાણીફુજીને લધુ શા થઈને ફેવતા શતા. શુાં ભનભન યાજકુભાય બજ ે
ભુાંજને રખેર શ્લક સ્ભયી યષ્ણ : 

‘આજ મુંત આ ૃથ્લી, ભમાથ ફાદ કઈનીમ વાથે યરકભાાં આલી નથી; કીંતુ શે 

ભુાંજ, એ તાયી વાથે ત અલશ્મ આલલાની જ ! (બુરચુક ભાપ, કાયણ કે સ્ભૃતી આધાયે જ 
આ ટાાંકુાં છુ ાં). શુાંમ શા થઈ ફેઠરેા ેવેન્જયને વમ્ફધીને ભનભન ફલ્મ કે ગાડીની આ 

ાટરી, શે ૃથુનીતાંફી પ્રલાવી બાઈ, કદાી કઈની વાથે ઘયે આલી નથી; ણ તે જરુય તાયી 

વાથે ત આલળે ને આલળે જ !’ 
એક ણ ઉતારુ અન્મના ફે ઘડી વુખને ખાતય તાનુાં સ્લલ્તભ વુખ ણ 

ત્માગલા તત્ય નશત. ઉબેરાભાાં બરે ને છી કઈ ફીભાય શમ, અાંગ શમ, લૃદ્ધ–
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વીનીમય વીટીઝન શમ કે કેડ ેફાક તેડીને ભાાંડ ભાાંડ વભતુરા જાલતી ઉબેરી કઈ દુફથ 

અફા શમ. એથી ઉરટુાં, ઉબેરાની ભજફુય શરચર પ્રતી ફેઠરેા તાનુાં ભોં કટાણાં કયતા 
શતા. કેટરીક ફથથ લચ્ચે ગાાગાી, ભાયાભાયી ને ખુનખાય જ ાંગ ણ ખેરાઈ યષ્ણ શત. ભને 

થમુાં, ડાલીનના ‘વયલાઈલર ઓપ ધી પીટસે્ટ’ના વીદ્ધાન્તન વોથી ભજફુત ુયાલ ખયેખય 

બાયતીમ વાંસ્કૃતી જ છ.ે આલા લાતાલયણભાાં ેરા સ્થીતપ્રજ્ઞ ળીક્ષકભીત્ર લી ‘ત્મેન ત્મક્તેન 
બુાંજીથા’ન ભન્ત્ર યટી યષ્ણા શતા ! 

ભને એક યભુજી પ્રવાંગ ણ માદ આલી ગમ : ફાગભાાં ભી ગમેરા એક 

ગાાંધીલાદી આધ્માત્ભીક ભીત્ર ફયાફય એ જ લાત કશે કે, ‘શ્ચીભભાાં ફધુાંમ છ;ે ણ ભાનવીક 
ળાન્તી નથી.’ 

છી થડા દીલવ ફાદ ુન: તેઓ ભળ્યા ત્માયે કશે, ‘ાઠકવાશેફ, આજકાર 

ફાકને એકરાાં ભુકીને ઘયફશાય નીકામ એલુાંમ યષુ્ણાં નથી. તે દીલવે શુાં ફયે જયા ફશાય 
ગમેર ત્માાં ત શીજડા ઘયભાાં ઘુવી આવ્મા, નાચે, ગામ ને જોયજોયથી તાફટા ાડ.ે ફાક 

ત ફાડાાં બમાંકય ગબયાઈ ગમાાં, ળુાં કયે ? શીજડા કશે, ‘ાાંચવ રુીમા આ ત જ ઘય 
ફશાય નીકીએ.’ 

ભેં જયા યભુજભાાં ેરા અધ્માત્ભલાદી વજ્જનને કષ્ણુાં, ‘શીજડામ આણી 

આધ્માત્ભીક વાંસ્કૃતીની જ દેન કશેલામ ને ?’ 
ખયે જ આણે કાાં ત બી પ્રજા છીએ, કાાં ત ભીથ્મા ળેખીખય, ફડાળભારુ ! 

વદીઓ ુલે કઈ પ્રાચીન ભશી પ્રફધી ગમા કે ‘ત્માગીને બગલ.’ એટરે એના ટીમા 

યટણ ભાત્રથી આણે ભાની જ રીધુાં કે ત્માગીને જ બગલલાન ભશાન વદ્ગુણ આણા 
યક્તના કણકણભાાં લવી ગમ છ ે ! તવુએ તવુ જભીન ભાટ ે કે ધયેણાાં ને ઘયલખયી ખાતય 

જીલરેણ જ ાંગ ખેરતા બાઈઓના ખટરાઓથી ત આણી અદારત પાટપાટ થામ છ.ે ધાભીક 

ઝઘડાઓની ત લાત જ જલા દ. ટુાંકભાાં, તુચ્છ સ્લાથથલળ ભાણવ ભાણવને યશેંવે એ જ 
આણા ધભથ–વાંસ્કૃતી. અને છાત–ગયીફ દેળભાાં એલુાં જ શમ : દાયીદ્રમદ 

ગુણયાળીનાળી. જાણીતા રેખક કન્લયરાર રખે છ ે: 

Now for all their profession to the country, the Indians are 
about the most materialistic and money–loving people in the world. 

(‘Good–bye, Mr. Gandhi’) 
આદયણીમ લીચાયક એલા લીશ્વપ્રલાવી સ્લાભીજીએ એક પ્રવાંગ ટાાંક્મ છ ે : 

સ્ભયણ છ ેત્માાં વુધી એ ફનાલ રાંડનન છ,ે કઈ શ્ચીભી દેળન ત છ ેજ : 
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કઈ ચીક્કાય ીધેર ગય તાની કાય શાંકાયીને જઈ યષ્ણ શત, ત્માાં તેની કાય 

યસ્તે ાકથ કયેરી ફીજી કાય વાથે અથડાઈ ગઈ. ભધયાતન વભમ, એટરે ફીજુ ાં ત ળુાં થઈ 
ળકે ? એથી રેા ીધેરા ગયાએ, કઈ જોનાય ત શતુાં જ નશીં; છતાાંમ ટક્કયન બગ 

ફનેરી કાયભાાં એક ચીઠ્ઠી ભુકી, ભાપી ભાગી ને તાનાાં નાભઠાભ જણાવ્માાં... અરફત્ત, એમ શુાં 

ફયાફય જાણાં છુાં કે શ્ચીભભાાંમ ાક્કા ફદભાળ અયમ્ાય છ ે જ; યન્તુ ઘણીલાય 
ફદભાળમ ત્માાં પ્રાભાણીક શમ છ.ે તીવ્ર લેદનાની લાત ત એ કે બાયતભાાં ત આલી એક 

ણ વ્મક્તી નશીં જ ભે જ ેીધેરી શારતભાાં ત ળુાં, વબાન દળાભાાંમ ટક્કય ભામાથ છી 

યકામ ને તાના નાભ–વયનાભાાં જણાલે. અશીં ત ટક્કય ભાયનાય લી ઓય લધુ ઝડે 
શાંકાયી જળે અને આજુફાજુલાામ આાંખ આડા કાન કયી આઘાાછા થઈ જળે; કાયણ કે 

‘યખેને રીવનુાં રપરુાં  થામ !’ ફ્રેન્ચ ક્રાાંતી ુલે ફ્રાન્વભાાં શતી, એલી યીસ્થીતી આજ ેઆણે 

ત્માાં પ્રલતે છ;ે ણ અશીં ક્રાન્તી નશીં થામ. કાયણ એ જ કે પ્રજા આધ્માત્ભીક છ.ે 
આધ્માત્ભીકતા ભાનલ–ખભીય શણી નાખે છ.ે ડીકન્વે એની જગલીખ્માત નલરકથા ‘એ ટઈેર 

ઓપ ટ ુવીટીઝ’ ભાાં એક પ્રવાંગ ટાાંક્મ છ:ે ેયીવના યાજભાગથ ઉયથી તાની છ ઘડાની 
ફગી શાંકાયીને ઉભયાલશ્રી ભાક્લીવ ઝડબેય જઈ યષ્ણા શતા. ત્માાં એની ગાડીની અડપેટ ેએક 

ગયીફ–ભાવુભ ફાક આલી ગમુાં અને ભયી ગમુાં. એટર ેઉભયાલ–જાનન ભીજાજ ગમ, તેણ ે

ભૃત ફાકના ીતાને તતડાવ્મ કે ‘તભે તભાયા છકયાને કાફુભાાં કેભ નથી યાખતા ? ભાયા 
ઘડાઓને કેટરી ઈજા થઈ એ દેખાતુાં નથી ?’ 

અખફાયભાાં એક એલા વભાચાય લાાંચ્માનુાં માદ છ ે કે ગુજયાતન પ્રલાવ કયતા 

કઈ મુયીમ વપયીઓની કાય શેઠ એક ફાકી કચડાઈ ભયી. એટર ેએ પ્રલાવીઓ જાતે 
જ રીવથાણે ખફય કયલા ગમા. ભાય કશેલાન બાલાથથ એ જ છ ેકે વભૃદ્ધી લીના ભાનલીમ 

વદ્ગુણ કદાી ખીરી ળકતા જ નથી. ધભથ–અધ્માત્ભના ફધથી કાાંઈ ન લે. આણ ફૃશદ 

વભાજ જ ેઅનેકાનેક અભાનલીમ દથી ખદફદે છ ેએના ભુભાાં આણી ગયીફી છ ે(આ 
ઉલ્લેખ ભાપીમા ટકીઓન નથી, વાભાન્મ ભાણવની લાત છ)ે. 

શ્ચીભી વાંસ્કૃતી બોતીકલાદી ને બગલાદી છ.ે આથી ત્માાં ફધુાંમ છ;ે ણ 

ભાનવીક ળાન્તી નથી, જ્માયે બાયત અધ્માત્ભલાદી ત્માગલાદી યાષ્ટ ર છ,ે એટરે બરે અશીં 
કળુાંમ નથી; કીન્તુ ભાનવીક ળાન્તી છ,ે ભાનલતા છ,ે પ્રેભ છ ે – આલી ભાન્મતા એ કેલ 

રકક્તી કે દન્તકથા ભાત્ર છ,ે જનેે આણે ધુભકેતુળાશી બાલનાલાદ કશી ળકીએ: 

લાતાથવમ્રાટ રેખક સ્લ. ધુભકેતુની લાતાથઓના ગાભડાભાાં કેલ ઘીદુધની જ નશીં; ભાનલતાની 
ણ નદીઓ લશેતી ! ગ્રાભજન બા, ની:સ્લાથથ, નીષ્કટ, પ્રેભા, ફાંધુતાલાદી તથા ત્માગ 



 

http://govindmaru.wordpress.com                                        79 

 

બાલનાલાા જ શમ, જ્માયે ળશેયલાવીઓ સ્લાથી, દુષ્ટ ઈત્માદી આ લાતાથકાય આરેખતા. 

શકીકતે આણા ગાભડાાં અને ળશેયના લાવીઓની ભનદળા લચ્ચે ઝાઝ પયક જ નથી. 
ફરકે અનુબલી ત ફયાફય જાણે છ ે કે ગાભડાભાાં વાંકુચીતતા, લેયઝેય, દ્વે–ઈષ્માથ, 

નીન્દાકુથરી, અજ્ઞાન–લશેભ, ભીથ્મા અશાંબાલ, ઉંચનીચના ફેલકુપ ખ્માર, ભીથ્મા 

ભાન્મતાઓ લગેયે અનેકગણા લધુ પ્રભાણભાાં જોલા ભે છ.ે વારુાં  જ છ ે કે લીનફાપ્રેયીત 
ગ્રાભસ્લયાજ નથી આલતુાં. જનેે આ ભત વાચ ન રાગત શમ તે કઈ એક ગ્રાભાંચામતની 

ચુાંટણીની આફશલા જઈને જોઈ આલે. થડીઘણી જ ેભાનલીમતા શતી તેમ આ સ્લાતાંત્ર્મત્તય 

ાંચામતયાજ ેધઈ કાઢી (વભૃદ્ધીભાાં વુખ–ળાન્તી કેભ શમ ને કેલા છ ેએ લીળે લી ક્માયેક). 
આજ ેબાયતીમ પ્રજા બાયે બીંવભાાં છ,ે ત્માયે એને ટાલીને ળાન્ત યાખલા ખાતય 

તેના ઠારા શાથભાાં આલાાં ઠારાાં વુત્ર કડાલી દેલાભાાં આલે છ.ે પ્રજાના આલા ભીથ્મા ગલથને 

લા ાછનુાં એક યીફ સ્થાીત શીતની બમાંકય સ્લાથથટ ુયાજયભત ણ છ.ે તેઓ 
પ્રજાની બુખને કચયાટ્ટીથી વાંતે છ ેઅને તૃપ્તીના ખટખેટા ઓડકાય ખલડાવ્મે યાખે છ.ે 

ભાક્વે કષુ્ણાં જ છ ેકે ધભથ એ નળ છ.ે આધ્માત્ભીક તત્ત્લજ્ઞાનની અપીણી ગીીલડાલીને આ 
ફાપ્રજાને ઉંઘાડી યાખલાભાાં આલે છ,ે જથેી તે તપાન ન કયે અને ભટા રકની વુખની 

નીંદયને ઉની આાંચ ન આલે. 

ભીથ્મા ફડાળ શાાંકી આત્ભ વાંત ભાનલાનુાં લરણ આણને સ્લાભી લીલેકાનન્દે 
તથા ગાાંધીજીએ ળીખવ્મુાં મા ત એને ઉશ્કેમુું : લીલેકાનન્દે મુયીમ પ્રજાને ડકાયતાાં ઘણા 

કયી કે ‘તભાયા દેળભાાં ભાણવ લષ્ડથી ળબે છ,ે જ્માયે ભાયા દેળલાવીઓ ચાયીત્ર્મથી ળબે 

છ.ે’ વ લથ ુલે સ્લાભીજીએ આ પ્રજાભાાં કમુાં ચાયીત્ર્મ જોમુાં એ ત યાભ જાણે ! કાયણ કે 
ત્માયે ત કરકત્તાના ભશાકારીના ભન્દીયભાાં લધ્મ ળુઓના રશીની નદીઓ લશેતી અને 

દયલાજા ફશાય બીખાયીઓનાાં ટેટા ઉબયાતાાં. 

એ જ યીતે ગાાંધીજીએ ઘણા કયી કે ‘ભને રેળભાત્ર ળાંકા નથી કે બાયતલથનુાં 

નીભાથણ લીશ્વની ધાભીક વલોયીતા ભાટ ેજ કમુું છ,ે religious supremacy ! પ્રકાળ અથે 

શ્ચીભ તયપ ભીટ ભાાંડલાની લૃત્તી ખટી છ.ે પ્રકાળ શાંભેળાાં ુલથભાાંથી જ શ્ચીભભાાં જામ છ,ે 
ગમ છ.ે ુલથ ાવે જ ેઆ પ્રકાળ છ ેએ કદાી ખુટત નથી; કાયણ કે ફાણથી જ શુાં 

વભજ્મ છુાં કે આ પ્રકાળ ત આલાથી જ લધત યશે છ.ે શ્ચીભની વાંસ્કૃતી બોતીકલાદી છ,ે 

એભાાં ધભથ નથી તેભ નીતી ણ નથી. અાંતે ત બાયતે ઉત્ક્રાાંતી કયેરી વાંસ્કૃતીન જ 
લીશ્વલીજમ થલાન છ.ે’ (શીન્દસ્લયાજ) એથી ઉરટુાં, આજ ેઆ દેળની શારત કેલી છ ેઅને 

કેલુાં સ્થાન છ ે?  
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ભાટ ેઆલી ફધી લાત કયલી એ નીયાધાય ફડાળ ભાત્ર જ ગણામ–એભ કેલ શુાં 

જ નથી કશેત, કલીલય ટાગયે ણ એની ટીકા કયી જ છ.ે તેઓ રખે છ,ે ‘ગાાંધીના 
આલાતેલા આદેળ એ કેલ વાંકુચીત ક્ષેત્રની જ નીજ છ.ે તેઓ પક્ત એટરુાં જ ળીખલે છ ે

કે કાાંત અને લણ ! આલ તે કાાંઈ નલવજ થન ભાટને, નુતન મુગન વાંદેળ શઈ ળકે ?’ 

જલાશયરારે ણ ગાાંધીજીના આલા ઉદ્ગાયની ટીકા કયી જ છ,ે જ ેઅશીં પ્રાયાંબે ટાાંકી છ.ે 
ટુાંકભાાં, આણે અધ્માત્ભલાદી પ્રજા છીએ, એથી બરે આણી ાવે કળુાંમ નથી, 

કીન્તુ ભાનવીક ળાન્તી છ,ે ભાનલતા છ.ે આલી આલી ભાન્મતાઓ કેલ અથથશીન અશાંવાંત 

વીલામ ફીજુ ાં કાંઈ જ નથી. આણે દુ:ખી છીએ અને દુગુથણન બાંડાય છીએ; કાયણ કે 
આણે દયીર છીએ; વભૃદ્ધી લીના વુખ નશીં, અને વદ્ગુણમ નશીં. 

બયતલાક્મ 
A good world needs knowledge, kindness and courage; it 

does not need a regretful hankering after the past or fettering of the 
free intelligence by the words, uttered long ago by ignorant men. It 
needs a fearless outlook and a free intelligence. –Bertrand Russell 

 
● 

અનકુ્રભણીકા 
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15 
ળીક્ષીતો ણ ચભતકાય એટરફ અધ્માતભ એલું ભાનફ છફ 

Man may fail, even God may fail, but the nature will not. 
‘ભાણવ બુર કયે, કદાચ સ્લમાં ઈશ્વય ણ બુર કયી ફેવે, યન્તુ પ્રકૃતી કદાી 

બુર કયતી જ નથી’ – આ લીધાન કનુાં છ ેએ ત માદ નથી આલતુાં; કીન્તુ એ વનાતન વત્મ 

છ.ે શલે પ્રસ્તુત વીદ્ધાન્તભાાંથી અન્મ ફે એલા જ અપય વીદ્ધાન્ત પરીત થામ છ ેતે એ કે :  
(1)  ‘કાયણેન લીના કામું ન બલતી’, અથાથત્ પ્રત્મેક ઘટનાને અલશ્મ એનુાં કાયણ શમ 

જ. ઈભેન્મુઅર કાન્ટ જલે આસ્તીક પીરવુપ ણ કશે છ ે કે કામથ–કાયણના વીદ્ધાાંતન 

અસ્લીકાય લતથભાન અનુબલને આધાયે કઈ ણ યીતે થઈ ળકે તેભ છ ેજ નશીં. આણા વલથ 
વત્મન એ જ આધાય છ.ે  

(2)  કુદયતના કાનુન–Law of nature અપય છ,ે પ્રકૃતી એના નીમભભાાં યજભાત્ર 

ણ ફાાંધછડ કયતી નથી. ભાટ ેજ કુભાયીર બટ્ટ જલેા લેદપ્રેભી લીચાયકે ણ આળયે દઢકે 

શજાય લથ ુલે કષુ્ણાં કે ન રકવ્મતીયીક્તાં શી પ્રત્મક્ષાં મગીનાભી– રક અથાથત્ – બોતીક 

જગતના નીમભથી વ્મતીયીક્ત એલુાં કાંઈ જ મગીઓ ણ જોઈ–જાણી ળકે નશીં. 
પ્રકૃતીના નીમભની અપયતા દળાથલતા આ ફધા વીદ્ધાન્ત ત એટરા ભાટ ેટાાંક્મા 

કે આજકાર રકને ચભત્કાયનુાં બાયે ગાાંડણ લગ્મુાં છ.ે અબણ અને અજ્ઞાન રક ત દૈલી 

ચભત્કાયભાાં ભાને એ વભજી ળકામ; યન્તુ ળીક્ષીત એલા ઉરા–વુધયેરા લગથભાાં ણ કાંઈક 
એલુાં વભીકયણ રકપ્રીમ ફનલા રાગ્મુાં છ ે કે ચભત્કાય એટરે જ અધ્માત્ભ. લીજ્ઞાનીઓ કે 

તફીફ જ્માયે આત્ભા–યભાત્ભાભાાં ભાને ત્માયે વભજલુાં કે દેળન લીનાળ નક્કી જ છ ે ! 

અયલીન્દ–ભાતાજીથી ભાાંડીને છકે કેળલાનન્દ વુધીના, સ્થાન અને વભૃદ્ધીના ઉરક્ષભાાં 
ઉચ્ચાલચ વાધુવાંત આજ ેભુખ્મત્લે ચભત્કાયને આધાયે જ પ્રબાલ જભાલી યષ્ણા છ ેમા ટકાલી 

યષ્ણા છ.ે દા.ત., વત્મ વાાંઈફાફા ભામનવ ચભત્કાય ફયાફય ળુન્મ ! શ્રી. અયલીન્દ ત બરે 

આસ્તીક અને કકલ્ીત વીદ્ધાન્તના ુયસ્કતાથ; છતાાં લીદ્વાન લીચાયક શતા, ભટા કલી 
શતા, યન્તુ વત્મ વાાંઈફાફા મા કેળલાનન્દનુાં ચીન્તન ક્ષેત્રેમ પ્રદાન ળુાં ? ઓળ યજનીળ 

ચભત્કાયના વભથથક નશતા; છતાાં પ્રકાાંડ લીદ્વાન શતા અને વાયા ચીન્તક શતા, જથેી લીયાટ 

જનવભુશ–ળીષ્મગણને આકી ળક્મા– એ વભજી ળકામ અને ક્ષમ્મ ણ ગણીએ. જો કે 

ઉત્તયાલસ્થાભાાં ઓળ ણ કેલ એક mystic જ ફની ગમા એ અપવવ ! જ.ે કૃષ્ણભુતી 

ણ વયલાે ત એલા જ ‘ભીસ્ટીક’ વીદ્ધ થમા. જોકે કૃષ્ણભુતી લીળે તેઓએ તે મા તેભના 
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ળીષ્મએ જ ેચભત્કાયીક ળક્તીના દાલા પેરાવ્મા, એલ તુચ્છ ઉક્રભ ઓળલાદીઓએ બાગ્મે 

જ આદમો. જભે કે રાપ ભાયીને કાનન દુખાલ ભટાડી દેલાન દાલ ઓળ નથી કયતા ! 
તેભ છતાાં ધ્માનથી ભાનલજાત વુધયી જળે અને નલભાનલનુાં પ્રાગટ્ય થળે, એલી થીમયી તથા 

પ્રલૃત્તી એ ણ અાંતે ત mysticism જ છ.ે 

ખેય ! આજ ેઆણે આલા દાખરા–ઘટનાઓ ટાાંકલાને ફદરે ભુખ્મત્લે તાત્ત્લીક 

ચચાથ કયીએ, જને શેતુ એ જ કે ચભત્કાય એ અધ્માત્ભ નથી, એભ વીદ્ધ કયલુાં, ઉયાાંત 

લીશ્વભાાં કઈ ચભત્કાય ફનતા જ નથી, ફની ળકે જ નશીં, એભ પ્રતીાદીત કયલુાં. એ વન્દબ ે
વલથ પ્રથભ ચભત્કાયની વ્માખ્મા તેભ જ લીબાલના સ્ષ્ટ કરુાં  ત કુદયતના–પ્રકૃતીના કામથ–

કાયણ ન્મામથી ય કઈ ણ ઘટના ફનલી તે ચભત્કાય. દા.ત., ભાણવ ાણીભાાં ડફુી જામ તે 

ચભત્કાય નશીં; યન્તુ જો કઈ ભનુષ્મ ાણી ય ચારે ત એ ચભત્કાય ગણામ, કાયણ કે લધુ 
ઘનતાલા કઈ ણ દાથથ ઓછી ઘનતાલાા પ્રલાશીભાાં ડફુી જ જામ એ પ્રકૃતીન અપય 

નીમભ છ.ે આ દેળભાાં આધ્માત્ભીકતાનાાં જ ે ઘડાુય ઘુઘલી યષ્ણાાં છ ે એનાાં કાયણ ણ 

તાવીએ; યન્તુ શુાં જાતે એ કશેલાને ફદરે અત્રે ાંડીત કેદાયનાથજીનુાં ૃથક્કયણ જ ટાાંકુાં : 
(આ દેળના પ્રજાજન ાવે) ‘દયયજની જરુયીમાત ુયી કયલા ભાટ ેમગ્મ ભાગથ 

ન શલાથી, જ ે વભાજભાાં અવાંત અને દીનતા ઘણા પ્રભાણભાાં લધેરાાં શમ છ ે અને જ ે

વભાજ અનેક પ્રકાયના અજ્ઞાનથી બયેર શમ છ ેતે વભાજભાાં દૈલી ચભત્કાયન પ્રતા ભટા 
પ્રભાણભાાં જણાઈ આલે છ.ે તાવ કયતાાં એ ફધા ચભત્કાયભાાં ભ્રભ જ શમ છ.ે કઈ દેલતા 

અથલા વત્ુરુ અથલા તેની વભાધી કે ભુતીની આવાવ ચભત્કાયની વૃષ્ટી નીભાથણ થમેરી 

શમ છ.ે આ ફધાાંની ાછ રબરારચ, ુરુાથથશીનતા અને અજ્ઞાન જ ભુખ્મ દેખાઈ આલે 
છ.ે.. ચભત્કાય જ વાધુન અને વત્ુરુન ખય ભાદાંડ. ચભત્કાયીક ળક્તી જ તેનુાં ખરુાં  

રક્ષણ છ–ે એભ વભાજભાાં વભજલાભાાં આલે છ.ે યન્તુ આલા ચભત્કાયનુાં ખરુાં  કાયણ 
ઈશ્વયબક્તી કે દીવ્મ વાભથ્મથ નશીં; યન્તુ રકની કાભના, સ્લાથથ, અતૃપ્તી, ુરુાથથશીનતા, 

અજ્ઞાન, બણ અને બક્તી લીળેની ખટી કલ્ના (ત ફીજી ફાજુ) વાધુન વીદ્ધ 

કશેલડાલલાન દાંબ, વત્માવનાન અબાલ અને ગુરુણાને રઈને ભનાયાાં ઐશ્વમથ અને 
પ્રતીષ્ઠાન રાબ એ જ ચભત્કાય કયલાનુાં ખરુાં  કાયણ છ.ે આ દ ય જ કેટરાક વમ્પ્રદામ 

નીભાથણ થામ છ ેઅને ચારે છ.ે’  –ાંડીત કેદાયનાથજી 

આ વનેયી અનુબલફર ત એકાદ દામકા ુલેના છ.ે આજ ેત યીસ્થીતી ઓય 
બમાંકય લણવી છ;ે કાયણ કે અણઘડ અને ફેપાભ ળાવનકતાથઓના રકલીયધી દુયાચયણને 

યીણાભે રકની શાડભાયીઓ અનેકગણી લધી ગઈ છ.ે ળીક્ષીત ણ દુ:ખી છ,ે અબાલગ્રસ્ત 
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તેભ જ વભસ્માગ્રસ્ત છ,ે જથેી અભુકતભુક ભન્દીયે કે કઈ ભઝાય–દયગાશ ઉય 

બણેરાાંગણેરાાં રક રાઈન રગાલે છ ે! વાંખ્માફાંધ નલા નલા ાંથ ને વાંપ્રદામ પાટી નીકળ્યા 
છ.ે જ્માાં દુ:ખ શમ, લેદનાઓ–માતનાઓ શમ, ત્માાં બગલાનનુાં અને બગલાનના એજન્ટ 

જલેા વાધુવાંતનુાં ભશત્ત્લ, તેઓન ધાંધ એકદભ લધી જામ છ ેઅને એથી જ ખુદ ઈશ્વય તથા 

વાધુફાલાઓ વદામ ઈચ્છ ેછ ેઅને એલી જ ભાન્મતાઓ પેરાલે છ ેકે જથેી રક દુ:ખી થામ 
અને દુ:ખી યશે. વાધુફાલાઓ ઈશ્વયકૃા, પ્રાયબ્ધલાદ અને કભથન વીદ્ધાન્ત પ્રચાયી, પ્રજાને 

ભ્રભભાાં નાખી, ુરુાથથશીનતા પ્રેયી, દુ:ખભાાં જ વફડતી યાખલાની તયકીફ વપતાુલથક 

અજભાલે છ.ે આલી ફશુલીધ તયકીફભાાંની એક તે ચભત્કાય. પ્રાભાણીક શ્રભથી ણ જ્માાં 
યટર દુરથબ શમ, ત્માાં ‘ક્માાંમ કળુાંક ભી ણ જામ !’ એલી આળાભાાં ને આળાભાાં ભજફુય 

ભાણવ ચભત્કાયી ઉપે પયેફી ગુરુઓ ાછ દટ્ય કાઢ ે છ–ે આલી છરનાભમી તથા 

ળણખય રીરાને ધ્માનભાાં રઈ વયકાયે તભાભ પ્રકાયની વાધુગીયી ઉય પ્રતીફન્ધ પયભાલી 
દેલ જોઈએ. કાયણ કે એક ણ ગુરુની પ્રલૃત્તી રેળભાત્ર રકશીતની નથી, વલથત્ર ળણના 

ખેર છ.ે 
આજકાર, ગુરુઘેરા ળીક્ષીતભાાં લી એક પેળન ચારી છ ે કે ચભત્કાયના 

ફચાલભાાં તેઓ દરીર કયે છ ેકે ‘લીજ્ઞાન જને ાય અદ્યાી નથી ાભી ળક્મુાં એલાાં ત કાંઈક 

યશસ્મ આ લીશ્વભાાં છ.ે ભાનલફુદ્ધીથી કાાંઈ ફધુાં જ વત્મ ાભી ળકામ નશીં. – આલી દરીર 
આભ ત વાલ જ વાચી અને વલથપ્રથભ ત ખુદ લીજ્ઞાન જ તાની આ ભમાથદા સ્લીકાયે જ 

છ.ે યન્તુ ઉમુથક્ત લીધાનન જ ેરક્ષ્માથથ છ ેએ લીજ્ઞાનને મા લીલેકફુદ્ધીલાદીને ભાન્મ નથી. 

ભતરફ કે લીજ્ઞાન જ ેયશસ્મ અદ્યાી નથી ાભી ળક્મુાં, એ યશસ્મ આધ્માત્ભીક છ ેઅને તે 
અભાયા ગુરુજી, વાધુવન્ત તેભ જ અભાયા ુલથજ ઋીભુનીઓ ાભી ગમા છ,ે એ યશસ્મ 

અતીન્રીમ છ,ે લગેયે લગેયે. આલ દાલ વાલ જ ખટ. જ ેયશસ્મ લીજ્ઞાન અદ્યાી નથી ાભી 

ળક્મુાં એ અન્મ કઈ જ ાભી ળક્મુાં નથી. અને આ ાાંચ ઈન્રીમથી ય એલી ફધી 
અનુબુતીઓ એ કેલ ભ્રભણાઓ અથલા ત ગ્ાાંફાજી ! છી એ ટરેીથી શમ કે 

વાક્ષાત્કાય, ળક્તીાત શમ મા ળુન્મભાાંથી વજ થન, શ્રદ્ધા શમ કે આત્ભાન અલાજ લગેયે 

લગેયે. આલી કઈ અક ઘટના ધાય કે ક્માાંક ફની ત એને દીવ્મ, અરોકીક, ફુદ્ધીથી ય 
એલી ઈશ્વયીમ રીરા આદી ભ્રાભક ભાન્મતાઓને આધાયે સ્લીકાયી રઈ, ત્માાં જ અટકી જલુાં 

એ ફુદ્ધીનુાં કે લીલેકફુદ્ધીનુાં રક્ષણ નથી; ફરકે અન્ધશ્રદ્ધા છ.ે દા.ત., ગણતીની જડ ભુતી દુધ 

ી જામ, ત એને દૈલી ચભત્કાય ભાનીને જ કેભ સ્લીકાયી રેલામ ? ઉક્ત શાસ્માસ્દ ઘટનાનુાં 
કાયણ ત લીજ્ઞાને તત્કા આ્મુાં જ; યન્તુ એલુાં કાયણ ધાય કે તત્કા પ્રા્મ ન શમ ત 
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ણ એથી એલી તેલી કઈ ણ ઘટના ‘ચભત્કાય’ વીદ્ધ થઈ જતી નથી. એને ફદરે પક્ત 

એટરુાં જ કશી ળકામ કે ‘વમ્ફન્ધીત ઘટનાન કામથ–કાયણ ન્મામ શજી લીજ્ઞાને ળધ્મ નથી’. 
એટરે પ્રત્મેક લીલેકવાંન્ન વ્મક્તીન ુરુાથથ ન વભજામ એલી ઘટનાનુાં યશસ્મ, અથાથત્ 

લૈજ્ઞાનીક કાયણ ળધલાન જ શલ ઘટ.ે 

બયતલાક્મ 
Miracles happen to those, who believe in them. Otherwise 

why does not the Virgin Mary appear to Lamaists, Mohamedans or 
Hindus, who have never heard of her ? –Bernard Berenson   

યાભકૃષ્ણ યભશાંવને ભા કારી દેખામ અને ઈલેતા ગમ્વને ભા ભેયી એલુાં કેભ ? 

ફ્ક્ત ભ્રભણા !  –પ્રા.રમણ પાઠક (વાચસ્પતી) 
 

 
● 

અનકુ્રભણીકા 
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16 
બમભાાંથી ઉદ્બલેર ધભથ આજ ેસ્લમમ્ બમજનક 

શુાં ભાનુાં છુ ાં કે, ધભથ ભુખ્મત્લે તેભ જ ભુબુત યીતે બમભાાંથી ઉદ્બલેર લીબાલના 

છ,ે અભુક કભથકાાંડ છ.ે પ્રસ્તુત બમ અજાણ્મા (અજ્ઞાત) પ્રદેળ, ઘટનાઓ તથા બાલીની 

કલ્નાભાાંથી જન્ભેર શમ છ.ે અને ધભથના અભુક લીધીલીધાન તથા ઈશ્વયભાાં ભાન્મતા 
વેલલાથી, તભાયા જીલનની આત્તીઓ તેભ જ ભુશ્કેરીઓભાાં લડીર જલે, જો કે અદૃશ્મ છતાાં 

એલ કઈ વશાય છ ેએલુાં આશ્વાવન ભી ળકે છ.ે આના ભુભાાં ણ બમ જ યશેર છ,ે 

જનેા ભુભાાંથી લી આ બ્રષ્ઢાાંડની યશસ્મભમતા અને એથીમ લધુ બમાલશ એલા યશસ્મભમ 
ભૃત્મુન બમ યશેર શમ છ.ે.. મુગથી ભાનલજાત આલા નીયાધાય બમથી ીડીત યશી છ.ે 

આજ ેલીજ્ઞાન ભાણવના આલા અનેક ભીથ્મા બમનુાં નીયવન કયી ળકે છ.ે લીજ્ઞાન આણને 

ળીખલી ળકે, અથલા ત વત્મના લૈજ્ઞાનીક જ્ઞાનને કાયણે આણે સ્લમમ્ ણ વભજી ળકીએ 
કે ેરા કાલ્નીક ભદદગાય પ્રતી નજય ભાાંડલી અને આકાળભાાં આણ કઈ તાયણશાય 

ફેઠ છ,ે એલુાં આશ્વાવન રઈ ચારલુાં– એન કળ જ અથથ નથી. એને ફદરે ભાણવ તે જ 

તાના ુરુાથથથી આ ધયતીને જીલલા વભુાં વુન્દય ‘સ્લગથ’ ફનાલી ળકે તેભ છ;ે યન્તુ 
લાસ્તલભાાં વદીઓથી ભુખ્મત્લે ધભે જ આ ાથીલ જગતને જીલલા ભાટ ે દુષ્કય એલુાં લવભુાં 

તથા આત્તીઓથી બયુય સ્થાન ફનાલી ભુક્મુાં છ.ે  –ફટાથન્ડ યવેર 

(‘વ્શામ આઈ એભ નટ એ ક્રીશ્ચીમન’ભાાંથી) 
ભેં જોમુાં કે, ભુમ્ફઈલાવી એલા ભાયા યૅળનારીસ્ટ ભીત્ર એટરા વાંચીત છ,ે અને 

ઉત્વુક ણ છ ેકે ધભથ અને ઈશ્વય રુી ભાણવજાતને અવષ્ણ ીડતી જડ નીભુથ કયલા ભાટ ે
ળક્તી તથા વજ્જતા કેલલી એને ભાટ ેજ્ઞાનળીફીય (વજ્જતા–ળીફીય) મજલા વુધીની તૈમાયી 

ચારે છ.ે એ યૅળનારીઝભનાાં વળક્તીકયણન, વ્માન, પ્રબાલન તથા પ્રવાયન એક 

આળાસ્દ ુયાલ જ છ.ે ધભથના ભુીમાાં ઉંડ ેજભીનભાાં શમ મા ઉય આકાળભાાં ઉધ્લથભુર 
શમ, એને કાી નાખ્મા લીના ભાણવ વુખી થઈ ળકે એભ છ ેજ નશીં. એન બીણ અનુબલ 

શભણાાં જ (2002) ગુજયાતે ત જાતે ાક કમો, એક ઘય અને શતાળાપ્રેયક દુ:સ્લ્ન વભ. 

અને યૅળનારીઝભ જ એ ભુીમાાંને કાી ળકલા વભથથ છ.ે લીયધી ભીત્ર ણ એ સ્લસ્થ ચીત્તે 
નોંધી રે કે, અશીં પ્રમજામેર ળબ્દ કેલ ‘ધભથ’ છ,ે અને યવેરને ભન ણ ભુખ્મત્લે વભગ્ર 

ભાનલજાત જ કેન્રભાાં છ;ે કાયણ કે ‘શુાં ળા ભાટ ેખ્રીસ્તી નથી’ એલા પ્રશ્નન અને તદલીમક 

ુસ્તકન એલ ભમાથદીત અથથ નથી જ કે યવેરને ખ્રીસ્તી ધભથ અનુકુ તથા ઉચીત નથી 
રાગ્મ, એથી તે કઈ અન્મ ધભથ સ્લીકાયલા તત્ય ફન્મ છ.ે આટરુાં મથાથથ વભજી ળકામ ત 



 

http://govindmaru.wordpress.com                                        86 

 

કેટરાક આસ્તીક–ધાભીક ભીત્રની અકાભણ મા તેઓન ઉશ્કેયાટ ભટ.ે ‘શુાં ળા ભાટ ેખ્રીસ્તી 

નથી ?’ એલી ુસ્તીકા રખલાન વાચ ભભથ ત એ જ છ ેકે ‘શુાં ળા ભાટ ેધાભીક નથી?’ એ 
પ્રશ્નની ચચાથ અરફત્ત, રેખક તે ખ્રીસ્તી છ,ે એટરે તેને ભટા બાગના દાખરા સ્લાબાલીક 

જ પ્રસ્તુત ધભથભાાંથી જ જડલાના. ફાકી તેની નેભ કઈ એક ધભથની ટીકા–નીન્દા કયલાની છ ે

જ નશીં, એની વભગ્ર પયીમાદ ત ભાનલજાતને વદીઓથી ઘય માતના આતી ધભથ નાભક 
સ્લીકૃત તથા વાક્ષાત લીબાલના વાભે જ છ.ે 

શા, ત ભુ ભુદ્દા ય આલુાં ત યૅળનારીસ્ટ આરભના ભીત્રની, આસ્તીક જુથની 

અતાકીક અને રુઢીજડ દરીરન ભજફુત, વચટ તથા તકથફદ્ધ વાભન કયલા ભાટનેી ળક્તી 
તથા વજ્જતા કેલલાની ભશેચ્છા તથા પ્રલૃત્તીભાાં શુાં ભાય મત્કીંચીત પા આી ળકુાં, એ 

શેતુવય ભેં એલુાં લીચામુું છ ે કે, ઈશ્વય તથા ધભથની જોખભી કકલ્ના લીરુદ્ધનુાં એકાદ 

ભાન્મ– વાંભાન્મ એલા યૅળનારીસ્ટ લીચાયકનુાં લીધાન રઈ, એન લીચાયલીસ્તાય કયલ, જથેી 
લાચક ભીત્રને લધુ લીચાયલાનુાં બાથુાં ભી ળકે. આજ ેધભથના ઉદ્બલ લીળેનુાં યવેરનુાં એક 

એલુાં લીધાન વન્દ કમુું છ,ે જનેી ચચાથ કયીએ : પ્રથભ નોંધાત્ર શકીકત ત એ કે ધભથ લધુભાાં 
લધુ ાાંચ કે વાત જ શજાય લથ ુયાણ છ.ે ભતરફ કે જો ભાનલજાતનુાં અદ્યાી અસ્તીત્લ 

એક રાખ લથ કલ્ી રઈએ ત ુયાાં ાંચાણાં શજાય લથ ત તેણે ધભથયશીત અલસ્થાભાાં જ 

ગુજામાું એ વભગ્ર પ્રરમ્ફ વભમગાા દયભીમાન જો ઈશ્વય જલુેાં કઈ વજ થક, ારક તથા 
વાંયક્ષક તત્ત્લ શમ, ત તેણે ત લગય ુજાબક્તીએ, ધભથસ્થાન કે ભુતીઓ લીના જ, આયતી 

અને ઢરત્રાાંવા લગય જ, કભથકાાંડ મા લીધીનીેધ લીના જ ભાણવનુાં ારનણ કમુું જ, 

લયવાદ લયવાવ્મ, અનાજ–પપાદી ઉગાડ્યાાં ! ટુાંકભાાં, આજની જભે જ ભાનલપ્રાણીની 
તેણે નીયેક્ષ બાલે મા ત નીજી પયજ વભજીને, ાકી વયબયા તથા ખાતયફયદાસ્ત કયી જ. 

ત છી છલે્લાાં ાાંચ વાત શજાય લથભાાં એલી તે કઈ જોખભી અનીલામથતા ઉદ્બલી કે ભાણવ 

એકાએક બગલાનને બજલા રાગી ગમ અને ધભથની સ્થાના કયીને ઈશ્વયને ખુળ કયલાની 
તેભ જ ખુળ યાખલાની લીળા તથા અટટી મજના કે જટાજા ફનાલી ફેઠ ? સ્ષ્ટ જ 

છ ેકે ભાણવ ધભથ ન મજ,ે ના ાે, ઈશ્વયને ખુળ યાખલાનાાં લીધીલીધાન ના આચયે, ત ણ 

તેન ેર કશેલાત વજ થનશાય તેભ જ ારનશાય ીતા ત ુલથલત જ નીજી પયજબાલે 
ભાણવને તેના અસ્તીત્લ ભાટ ે જરુયી વશામ આત જ યશેલાન. ભનુષ્મેતય પ્રાણીઓનુાં 

વજ થન, ારન, ણ તે તેના નીમભનુવાય કયે જ છ ે ને ? જ ાંગરનાાં લાઘવીંશ મા 

ભૃગરાાંવવરાાં ક્માાં બગલાનની બક્તી કયે છ ે? 
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ત્માયે પ્રશ્ન એ ઉદ્બલે કે, ત છી ભાણવને ધભથની સ્થાના કયલાની આલશ્મકતા 

કેભ લયતાઈ ? આ પ્રશ્નન એક જ જલાફ જ ેયવેરે આ્મ છ ે તે એ છ ે કે બમને કાયણે. 
ઘડીબય લીચાય કય ત વભજાળે કે વાંસ્કૃત ુલેન આદીભ ભાનલ વતત કેટર ફધ 

બમબીત શળે ! કાયણ કે આ ાથીલ (ૃથ્લી યની) એલી જડચેતન વૃષ્ટી અત્મન્ત બમાલશ 

છ.ે આજ ેવુધયેર ભાણવ ણ અયમ્ાય એલા ગમ્બીય બમ લચ્ચે જીલે છ.ે ત જ્માયે 
અન્ધકાયભમ ગુપાભાાં કે ઝાડની એકાદ ડાી ય ેર અવાંસ્કૃત ભાણવ આળય ળધત 

શળે, ત્માયે એ કેટર યભયભ બમબીત શળે ! એક ત શીંવક પ્રાણીઓન બમ અને ફીજો તે 

પ્રકૃતીનાાં યીફન બમ. ભાણવ તયીકે આણે, પ્રાણીવૃષ્ટીના વન્દબે આણી જાતને બરે 
ગભે તેટરી ઉંચી અને ભશાન ગણાલીએ, ગ્રયીપામ કયીએ, ત ણ ભાાંવાશાયી શીંવક 

પ્રાણીઓની નજયે ત આણે તેન પક્ત એક ટાંકન ખયાક જ ! ગભે તેલી ભશાત્ભા વ્મક્તીને, 

દીવ્મ અલતાયી ુરુને ણ જો લાઘવીંશના ાાંજયાભાાં ભકરી દઈએ ત એ પ્રાણી ભાટ ેત તે 
એક ઉત્તભ આશાય જ ! 

એ જ યીતે પ્રકૃતીના બમાલશ, ઈજાકાયક તત્ત્લને ભન ણ જડચેતનન કઈ જ 
બેદ નથી; કાયણ કે પ્રકૃતીના નીમભ અન્ધ છ,ે જ ેતાના અપય નીમભ ભુજફ તભાભેતભાભ 

દાથોને એક જ રાકડીએ શાાંકે છ.ે એલાાં કેટરાાંક પ્રાકૃતીક યીફ છ ે : લાલાઝડાાં, 

અતીલૃષ્ટી, લીજી તથા લાદની ગજ થના, શીભલાથ, અવષ્ણ ગયભી, ઉયાન્ત યાત્રીન 
યજીન્દ અન્ધકાય. આલી બમાલશ ઘટનાઓનુાં કઈ ણ મા કઈ જ કાયણ આદીભ ભાનલ 

વભજી ળકત નશીં. એના અલ્લીકવીત ભગજ ભુજફની સ્લલ્ ફુદ્ધી લડ,ે તે કાંઈક એલુાં જ 

લીચાયત શળે કે જભે તેના ય શીંવક પ્રાણીઓ ગભે ત્માયે ત્રાટકે, તેભ આલી અજ્ઞાત (અક 
અને અજાણી) ઘટનાઓ ણ ત્રાટકે. કાક્રભે આ ફે બમજનક દાથો લચ્ચેન બેદ ણ તે 

તાયલી ળક્મ શળે. ભતરફ કે, શીંવક પ્રાણી વીધુાં જ તેને ખાઈ જલા આલે અને ખાઈ જ 

જામ, જ્માયે પ્રકૃતીનાાં તપાની યીફન શુભર વીધ તેના ય જ શમ એલુાં નથી રાગતુાં, 
તે યક્ષણ ભેલી ળકે અને ત્માયે પ્રકૃતી વબાનણે તેન ીછ નથી કયતી એલુાં ણ તેને 

વભજામ. આલા તેલા ‘ભનભાંથન’ ને અન્તે તે વભજી ળક્મ કે પ્રકૃતીના તત્ત્લ લીયાટ છ;ે જ ે

ફશુધા ઉયથી કે દુયવુદુયથી આલે છ ેઅને તેને તાને મા કઈનેમ વીધુાં નીળાન ફનાવ્મા 
લીના જ, ત્રાટકે છ ેઅને છી એની ભેે જ લી ચારીમ જામ છ ેમા ળાાંત થઈ જામ છ.ે 

આ થમ ભાણવન જ્ઞાતન, એટરે કે અક તત્ત્લન બમ, જને કઈ ઈરાજ 

લી તેની ાવે નશીં. લાઘવીંશને ત તે થ્થય મા રાઠી લડ ેકે છી આગ ચેતાલીને બગાડી 
ળકે. યન્તુ પ્રકૃતીનાાં ેરાાં તતીંગ તત્ત્લ વભક્ષ ત તે રાચાય, રાઈરાજ, નીયાધાય ! 
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યીણાભે, ભનભન તે એલી તીવ્ર ઝાંખના વેલત યશે કે આ તપાન ક્માયે ળભે ? કેભ ળભ ે? 

અને ળભી જામ ત વારુાં . ફવ, આ ઈચ્છા ઝાંખના કે લીચાય એ જ પ્રાથથનાનુાં ભુ. એ જ 
પ્રભાણે લૃક્ષ તેને યક્ષણ આે, આશાય આે, ત ક્માયેક લાલાંટથી ઝરે ચઢી ને ઉખડી ડી 

તેને ઈજામ શોંચાડ.ે નદી–જાળમનુાં ણ એલુાં જ. ીલાનુાં ાણી જરુય આે, ણ ુય ચઢ ે

ત્માયે તાણીમ જામ. લયવાદન ણ એ જ વાય–નયવ અાંજાભ... આલાાં કાફુ ફશાયનાાં તત્ત્લ 
વભક્ષ રાચાય એલ ભાનલી છી તેની દમા જ માચે. લી તે લીચાયે કે ઉય આકાળભાાંથી 

કઈ ભશાળક્તીળાી તત્ત્લ જ આલાાં આપત કે વુખદતા ભકરી યષુ્ણાં શમ એભ રાગે છ.ે ત 

એનીમ કૃા ભાગ ! ફવ આ યીતે જ, ઈશ્વયની કલ્ના તથા તેની ુજાબક્તી ળરુ થઈ. અને 
આ ભાન્મતાન લી વચટ ુયાલ એ જ કે શજી આજમે વાભાન્મ ફશુભતી ભાનલીની વભજ 

કે લીચાયવયણીભાાં ઝાઝ લીકાવ કે પયક નથી દેખાત. 

બયતલાક્મ 
Science can purify religion from error and superstition; 

religion can purify science from idolatry and false absolutes. Each can 
draw the other into a wider world, a world in which both can 
flourish… Such bridging ministries must be nurtured and encouraged.  
–POPE JOHN PAUL – II   

 

● 
અનકુ્રભણીકા 
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17 
આણફ એક બમાલશ લીલફકભ્રષ્ટ પ્રજા છીએ 

જ ે ુરુ લીલેકફુદ્ધીને અનુવયે છ ે એ રક કેલ તાનુાં જ નશીં, ફાકીની 

વભગ્ર ભાનલજાતનુાં ણ શીત વાધે છ.ે  –સ્ીનઝા 
 આજકાર ગાભેગાભ, ભશલ્લેભશલ્લે અને ળેયીએ–ાદયે ફવ રગ્નના 

ધુભધડાકા, ઢરનગાયાાં અને ગાણાાંપટાણાાં વાાંબુાં છુાં, ઘેરી નાચકુદ અને ચભકદાય 

વાજવણગાય જોઉં છુાં ત્માયે ભને એક વાંસ્કૃત વુબાીત માદ આલી જામ છ:ે 
લીલેકભ્રષ્ટાનામ્ 

બલતી લીનીાત: ળતભુખ: । 

 આણે એક બમાલશ લીલેકભ્રષ્ટ પ્રજા છીએ અને આણ લીનીાત તથા ુણથ 
લીનાળ શલે શાથલેંતભાાં જ છ.ે રારુપ્રવાદની વુુત્રી ‘ભીવા’નાાં કભકભાાં મા ઘૃણા પ્રેયે એલાાં 

દયફાયી ઠાઠભાઠલાાાં, કયડના ફગાડમુક્ત રગ્ન લીળે શકીકત લાાંચ્મા છી, કમા 

વભજદાયના શૈમે શજી આળા યશે કે આ દેળનુાં બાલી ઉજુાં છ ે? યન્તુ વાભાન્મ જનમ 
રારુછા શયીપાઈભાાં ઝાઝા ાછ નથી એ લી બમાનકતય ઘટના છ.ે જ ેકામથ (રગ્ન) ભાાંડ 

વ રુીમાભાાં ુણથ થામ તેની ાછ કયડ રુીમા ફેપાભ લેડપલા એ ાગરણ નીશ્ચીત આ 

પ્રજાન નાળ કયલાનુાં ! (અત્રે યદેળે આ ાાંડીત્મ નથી એટરે સ્ષ્ટતા કરુાં  કે ભેં તે પક્ત 
ફે રુીમાભાાં દીલ્શીની અદારતભાાં રગ્ન કયેરાાં અને ભાયી એકભાત્ર ુત્રીના રગ્નપ્રવાંગે ભાાંડ 

ફવ ખચેરા. આટરી ‘ભટી’ યકભન ખચથ ત એટરા ભાટ ેકે ફધાએ બેગા ભી આઈસ્ક્રીભ 
ખાધ.) 

 ગાભેગાભ રગ્નભાંડથી ઝાાંશાાં યળની જોઉં છુાં અને એ વાથે જ યેરલે 

સ્ટળેનએ તથા જાશેયભાાં વયકાયી અનુયધ લાાંચુાં છુ ાં કે ‘લીજી ફચાલ, ાણી ફચાલ.’ 
ત્માયે રાજલાફ પ્રશ્ન ઉઠ ેછ ે કે આલી ઝાકઝભા યળનીની લીજી લી ક્માાંથી આલતી 

શળે ? પલ્લા ગાભભાાં ીલાના ાણીની તાંગીમ શભણાાં એલી તીવ્ર ઉબી થઈ કે રકએ ાણી 

ભાગ્મુાં ત આણી ાણીદાય વયકાયે ગીઓ છડી. ફેચાય ભાણવને ્માવભાાંથી વદાના 
ભુક્ત કયી દીધા. ચાર, એટરુાં ાણી ત ફચ્મુાં. શલે ગાભેગાભ જરીમાાંલારા ! 

અચ્છા ત એક ભજાન પ્રવાંગ લણથલુાં : કદાચ કઈની અક્કર ખુરે. જો કે આ 

દેળભાાં વોથી ભટી તાંગી ત અક્કરની જ છ ેને ? ફુદ્ધીનાળાત્ પ્રણશ્મતી–એ શલે શાથલેંતભાાં 
જ વભજલુાં. 
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આઝાદી ુલેની આ ઘટના છ:ે ત્માયની ઈંગ્રેન્ડની ારાથભેન્ટભાાં એક ઘણા 

ભાનલતાલાદી અને પ્રગતીળીર લીચાયના વભ્મ શતા: નાભ પેનય બ્રકલે. તેઓ ઘણા 
ઉદાયભતલાદી, ઉભદા, વત્મનીષ્ઠ ને વજાગ એલા, ગયીફ દેળ અને પ્રજાઓ પ્રતી ુયી 

શભદદી વેલનાયા એભ.ી. શતા. અરફત્ત, યૅળનારીસ્ટ (લીલેકફુદ્ધીલાદી) ણ શતા. 

એક લાય રાંડનભાાં લીશ્વ યૅળનારીસ્ટ યીદ ભેરી, જનેા અતીથીલીળે શતા 
ભી. બ્રકલે. તેઓએ તાના પ્રલચનભાાં આક્રળુલથક જાશેય કમુું કે, ‘એળીમાના છાત, 

ફેશાર દેળને અભાયે મુયલાવીઓએ ભદદ કયલી જોઈએ નશીં. અત્માયે એ પ્રજાઓને જ ે

ભટી વશામ અામ છ ેતે ફન્ધ કયી દેલી જોઈએ. બરે એ રક બુખે ભયી જતા.’ 
એ વાાંબતા ડૉ. કલુય ત સ્તબ્ધ જ થઈ ગમા કે આ શુાં ળુાં વાાંબુાં છુાં ? શા, 

બાયતના જગલીખ્માત યૅળનારીસ્ટ ડૉ. અબ્રાશભ કલુય સ્લાબાલીક જ પ્રસ્તુત યીદભાાં 

શાજય શતા અને તેઓ ણ એલા જ ગયીફયલય, ભાનલતાલાદી, એટરે ફ્રેનય બ્રકલેની 
રાગણીશીન ઘણા વાાંબીને તેભને ત તીવ્ર આઘાત રાગ્મ. એટરે યીદ ુણથ થતાાં જ 

તેઓએ જઈને બ્રકલેને ુછુ્ાં કે, ‘ભી. બ્રકલે, આ ત એળીમાના ગયીફ ને ગુરાભ દેળ 
પ્રત્મેની વદૈલ વશાનુબુતી ભાટ ેજાણીતા તથા આદયણીમ છ. અભાયા દયીર દેળને ભતી 

ભદદની આે શાંભેળાાં તયપેણ કયી છ ેઅને છતાાં આજ ેઆ કેભ આલુાં લીયીત, કઠય અને 

લીચીત્ર ફલ્મા ?’ 
ભાંદ ભાંદ શવતા એ ઉદાય ભનના અાંગ્રેજ ભી. બ્રકલેએ જલાફ આ્મ, ‘ભીત્ર, 

શજી આજમે ભાય લીચાય તથા અબીગભ ત એ જ છ ેઅને શુાં ભક્કભ છુાં; યન્તુ આ યીદ 

ત યૅળનારીસ્ટની શતી, એટરે ભાયે આભ ફરલુાં ડુ્યાં.’ 
‘એટરે ? શુાં વભજ્મ નશીં.’ ડૉ. કલુયે લી ુછુ્ાં. 

ત્માયે ભી. ફ્રેનય બ્રકલેએ સ્ષ્ટતા કયી કે, ‘જુઓ ભીત્ર, અભે અાંગ્રજો અને તભાભ 

ગયી પ્રજાઓ દીનબય લથબય નીમભીત, તનતડ શ્રભ કયીએ છીએ. યજીન્દા કાભના આઠ 
કરાકભાાંથી આઠ ભીનીટ ણ અભે ફીનજરુયી લેડપતા નથી. લથબયભાાં અભે અભાયા દેળભાાં 

ભાાંડ છ–વાત જાશેય યજાઓ ાીએ છીએ અને એભ અભાયા પ્રાભાણીક રશીવીના દ્વાયા 

જ અભે આટરી ભટી વભૃદ્ધી પ્રાપ્ત કયી છ.ે જ્માયે તભે રક ાકા પ્રભાદી છ. એલા તભાયા 
જલેા આવુ ને અલીચાયી, અમગ્મ જનને જીલાડલા ભાટ ેળા વારુ અભાયે અભાયા રશીનુાં 

ાણી કયલાનુાં ? અને એભ અભાયી ભશેનતની કભાણી તભને ફેઠાખાઉને ખલડાલલા ભાટ ે

લેડપી નાખલાની ? આ ત અભાયી જ ફેલકુપી ગણામ...’ 
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અને આગ ફરતાાં એ ભાનલ કરુણાલાદી અાંગ્રેજ યાજુરુે ઉભેમુું કે, ‘તભાયા 

રકના ધાભીક ઉત્વલમ અયમ્ાય. એટરે દય લે તભે લીવચીવ ત યજાઓ ા અને 
દયેક ઉત્વલે કાભ ફાંધ ! યજા ન શમ ત યજા રઈને ણ તભાયે એલી ભુખથતા ઉજલલાની. 

અયે, ચારુ કાભેમ, ચાયાાંચ લાય તભે ધાભીક કભથકાાંડ નીભીત્તે કાભ છડીને,  ધભથસ્થાનભાાં 

જઈ ફાંદગી કય ! ત છી શુાં એભ ુછુ ાં છુ ાં કે તભાય એ ભાનીત બગલાન તભને રકને ેટ 
બયીને ખલડાલતમ કેભ નથી ? એ ત અભાયે ખલડાલલુાં ડ ેછ ે! ભાટ ેતભે જાણ ને તભાય 

બગલાન જાણે ! અભે નાશક તભાયા જલેા રક ખાતય અભાય વીન ળીદને લેડપીએ ?’ 

આ ત આઝાદી ુલેની ઘટના છ ેઅને ત્માયે ત આજના જલેા બવ્માતીબવ્મ 
લયઘડા નશતા જ નીકતા. રગ્નપ્રવાંગમ ભટા બાગના પ્રભાણભાાં વાભાન્મ અને 

તશેલાયની ઝાકઝભા ણ એકદભ ભમાથદીત. આજ ે ત વાધુના લયઘડાભાાં વનાચાાંદી 

ઉછે ને લૈયાગી ભુનીજી શાથી ય વલાય શમ એ કેલુાં ? રગ્નભાાં શલે ત શાથી – ઘડા – 
ારખી આલે અને ધાભીક તશેલાયની ધભાર, ળબા, દભાભ, ઠાઠભાઠ ને લેડપાટ, અઢક 

ફીનઉત્ાદક પ્રલૃત્તીઓ, અલાજ, બીડ, ગાંદકી, જીલરેણ પ્રદુણ... ક્માયેમ કઈ ળાણી ને 
વભજદાય પ્રજા આલુાં ાગર લતથન કયે ખયી ? દસ્ત, એક જ ક્ષણ થબીને, જયા લીચાય ત 

કય કે આલી કભઅક્ક્ર પ્રલૃત્તીઓ કયલાથી આખયે રાબ ળ ? ળા ભાટ ેઆણે આલ 

આત્ભઘાતી ઉાડ રઈ ફેઠા છીએ ? અને ફીજી ફાજુ અધાથ ઉયાાંતની પ્રજા રશી રુશાણ 
છ.ે ચારીવ ટકા ભાટ ેત ુયતુાં અન્ન નથી, લષ્ડ નથી. એભણે દુધ–ઘી જોમાાં જ નથી. દીનબય 

દભતડ શ્રભ અને ટાઢ – તા – લયવાદ વશેતાાં ગભે ત્માાં શ્વવલુાં એ જ એભને ભન જીલન, 

લીવ કયડ ફેકાય અને છ કયડ ફાભજુય, બીખાયીઓનાાં ટાાં... શલે આ ‘ભેયા બાયત 
ભશાન’નુાં ભનબય ફમાન ક્રાાંતીકાયી કલીમીત્રી વરુ ધ્રુલના ળબ્દભાાંમ થડુાં ેળ કરુાં  

(વાબાય): 

‘લકયેર ભુડીલાદ અને લધતી જતી ફેકાયી – ગયીફી, વડરેાાં વાભાંતી ભુલ્મની 
ભાથુાં પાડી નાખતી ફદફુ, ધભથ અને યાજકાયણની વાાંઠગાાંઠ, તાનાળાશી, ભ્રષ્ટ વત્તાખયી, 

રીવદભન, ક તાંત્ર અને લણથબેદન લીકૃત યગચા, ષ્ડી–ુરુ અવભાનતા, 

અવભતર ને અન્મામી લીકાવ, તુટતાાં અને તુટરેાાંપુટરેાાં ગાભડાાં, શાાંપતા–શચભચતાાં નગય, 
ફેશાર, નીયક્ષય અન્ધશ્રદ્ધાુ ભાનલજભાત...’ એભાાં ઉભેયીએ અવષ્ણ બીડ, કાનપાડ ઘોંઘાટ, 

ઘાાંઘાાં–બુયાાંટાાં ટાાં, ગીચ ને ગાંદી ઝુાંડટ્ટીઓ, ગુનાખયી, ફેઈભાની, બેવે, ઉઘાડછેગ 

રુાંટ ! ટુાંકભાાં, આ દેળભાાં ભાનલતા જીલતી નથી, કણવી યશી છ.ે કદાચ એ આખયી શ્વાવનાાં 
એાંધાણ છ.ે 
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ખેય, દેળની વલથદેળીમ દુગથતીના લણથનની જરુય જ ક્માાં છ ે? જનેે જોલુાં–જાણલુાં 

છ ેએને ભાટ ેત ફધુાં ખુલુ્લાંપટાક છ.ે વલારનમ વલાર ત એ છ ેકે આલી ફીસ્ભાય ફેશારી 
લચ્ચે ભુઠ્ઠીબય ભાણવ આલા નીરથજ્જ જરવા મજી જ કેલી યીતે ળકે ? એભને ળયભ નશીં 

આલતી શમ ? શજાય–શજાયની એક એલી રાખ–ફે રાખ રુીમાની ત કાંકતયીઓ, 

રાખન ભાંડ ને કયડન જભણલાય, બેટવગાદ, લષ્ડાબુણ, લટલશેલાય, દાાાં ને દક્ષીણા 
ાછ લી ફીજા રાખ્ખ–કયડ...! એલુાં જ ધાભીક તશેલાય અને ઉત્વલ, ળબામાત્રાઓ, 

મજ્ઞ અને દીક્ષા–ધયાભણીઓ નીભીત્તેમ જાભે. કઈ ુછનાય નશીં, કઈ યકણશાય નશીં, 

એમ કેલુાં ? 
અને વયલાે પ્રાપ્તી ળુાં ? અઢક ધન, અાય વાધનવમ્ત્તી, અવાંખ્મ કાભના 

કરાક આભ લેડપીને આણે આખયે ભેલીએ છીએ ળુાં ? શલાનુાં પ્રદુણ, અલાજનુાં પ્રદુણ, 

ાણીનુાં પ્રદુણ, ટરાપીકના અાંતયામ ને ખયલાટ, ચીજલસ્તુઓની તાંગી, ખેંચભતાણ ને 
ભાયાભાયી, યભખાણમ જાભી જામ. ુસ્તકીમા કે લેદીમા રક દાલ કયે છ ે કે લીજ્ઞાન–

ટકૅનરૉજીભાાં આગ લધેરા દેળ ખતયનાક બીણ પ્રદુણ પેરાલે છ;ે ણ એ લાત ત 
અધથવત્મ જ. ખરુાં  લીનાળક, વત્મનાળી ને વલથનાળી પ્રદુણ ત આણે છાત પ્રજાઓ જ 

પેરાલીએ છીએ. વુધયેરા દેળ ત વબાન છ,ે વજાગ છ ેઅને વાલચેતી, વરાભતીનાાં તભાભ 

જરુયી કડક ગરાાંમ એ રક અભરભાાં ભુકે છ.ે જ્માયે આણે ત્માાં ત કઈ ુછનાય જ 
નથી, ત્માાં ભાનાય લી ક્માાંથી ? વલેક્ષણ કેલુાં ને વાલચેતીમ ળુાં ? આણે એક ઠયેર, 

ળાણી, વભજદાય અને જલાફદાય પ્રજા ક્માયેમ ફનીળુાં ખયાાં ? ના, શલે ત point of no 
return ઉય રગબગ આલી ખડા છીએ. 

દામકાઓ ુલે, આઝાદી શેરાાં બુગભાાં અભને ગબીત દેળબક્તીના ાઠ 

બણાલલાભાાં આલતા કે India is a rich country, inhabited by the poor – અથાથત્ 

‘શીન્દ દેળ (બાયત) એક એલ વભૃદ્ધ દેળ છ ે કે જભેાાં ગયીફ રક લવે છ.ે’ વુચન કાંઈક 

એલુાં શતુાં કે આણે તમાાં ભફરક પ્રાકૃતીક વમ્ત્તી છ.ે યન્તુ લીદેળી ળાવનને કાયણે 
યદેળીઓ એ રુાંટી જામ છ ેઅને યીણાભે આણે ત દીનશીન જ યશી ગમા છીએ. 

યન્તુ શલે આણે આઝાદ થઈને લી ળુાં ળીખ્મા ? India is a poor 
country, inhabited by the poorest people. જાણે લાાંદયાના શાથભાાં શીયાન શાય 

આવ્મ. આણે ફધી જ કુદયતી વમ્ત્તી ફેપાભ અને ફેલકુપ યીતે લેડપી ભાયી. ક્માાં ગઈ એ, 
વુજરા, વુપરા, ભરમજળીતરા ને ળસ્મશ્માભરા બાયતભાતા ? લીજ્ઞાનના પ્રતાે લી શજી 
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અન્ન ભી યશે છ;ે ણ શલે એમ કેટર લખત ? આણે આાંખ ભીંચીને ફાક ેદા કયી 

કયીને એક અફજના આાંકડાનેમ ઉલ્લાંઘી યષ્ણા છીએ ત્માયે લીજ્ઞાનેમ ફાડુાં રાચાય ! લી, 
અન્ન ભોંઘુ છ ે ને અન્મ ખાદ્ય દાથોની ત બમાંકય તાંગી જ છ.ે રાખ્ખ ફાક કુણને 

યીણાભે અકાે ભયે છ.ે ાણીની ત વખત અછત છ.ે બાયત ફધી જ યીતે આજ ે‘ાણી 

લગય’ન દેળ છ.ે જ ાંગર કાઈ ગમાાં છ ેઅને ઓક્વીજનની તીવ્ર તાંગી ઉદ્બલી છ.ે લયવાદ 
ઘટ્ય છ ેઅને જાળમ વુકાઈ ગમાાં છ.ે રક ફેપાભણે જભીનભાાંથી ાણી ખેંચ્મે જ યાખે 

છ;ે યન્તુ બુગબથભાાં કાંઈ અખુટ જબાંડાય નથી શતા. ચાવ ચાવ લથની આઝાદીને 

અન્તે આણી વીદ્ધીઓનુાં વયલૈમુાં ળુાં ? ફુદ્ધીનુાં દેલાુાં : લીનાળક લસ્તી લીસ્પટ, ઘનઘય 
ગીદી અને ગાંદકી, ભયણતર ગયીફી, રાગણીશીન બગલીરાવ ને જરવા જ જરવા, 

રુાંટારુાંટ ને ઝુાંટાઝુાંટ, ધાાંધર, ધભાર ને જગનબડાકા–ઉત્વલ, અડાફીડ અજ્ઞાન ને આખયી 

વનેાત, દ્વે, દુશ્ભની, યગડાઝઘડા ને ભાયપાડ, લશેભ, અન્ધશ્રદ્ધાઓ ને કુાત્રે બક્તી, 
અગલડ ને ઘય અવ્મલસ્થાઓ, અવરાભતીઓ, અન્મામ, યખડતાાં ઢય, યઝતાાં ભાનલી ને 

ઢયભાય ખાતાાં ફાક, માતના, કુ્રયતા ને આક્રન્દ, ભજફુયી ને ભત એક નઘય, નફ્પટ, 
નીયાધાય, પુલડ ને નીયથથક શ્વવતવાંવાય..... 

બયતલાક્મ 
જુઓ તભાયા જલેી વાલ તકરાદી નથી અભાયી આસ્થા, 

અભે ત અલવય આવ્મે થડાાંક ભાથાાં ણ લાઢી રઈએ !! 

–કલી થબણ યભાય 
(‘ઝાકની ખેતી’ – કાવ્મવાંગ્રશભાાંથી વાબાય) 

● 
અનકુ્રભણીકા 
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18 
સ્લગથ આકાળભાાં નશીં,  ધયતી ય જ છ ે

ન સ્લગો નાલગો લા નૈલાત્ભા ાયરોકીક:  

–ચાલાથક 

 ધભથ, જ ેવાભાન્મ યીતે પ્રેભ, કરુણા, વશાનુબુતી, બાતૃબાલ જલેા ભાનલીમ ગુણ 
પ્રફધે છ,ે એને ફદરે જો તે નપયત, ઘૃણા, તીયસ્કાય અને લેય પેરાલત શમ ત, દયેકે વચેત 

થઈ જલુાં જોઈએ. શીન્દુ ધભથભાાં જ સ્લાભી લીલેકાનન્દ, સ્લાભીશ્રી દમાનન્દ વયસ્લતી, કફીય, 

ગોતભ ફુદ્ધ કે ઈશ્વયચન્ર લીદ્યાવાગય જલેી લીબુતીઓ અને દાળથનીકએ કભથકાાંડ, ભુતીુજા 
આદીનુાં ખાંડન કમુું જ છ.ે અને ભાનલગોયલની પ્રતીષ્ઠા કયી છ.ે આ દેળભાાં ગયીફી, આથીક 

અવભાનતા, ળણ, અનાયગ્મ, અન્ધશ્રદ્ધા, લશેભ અને રુઢીજડતા વદીઓથી પ્રલતથભાન છ.ે 

આણે જીલનનાાં ઈતય ક્ષેત્રભાાં યીલતથન વશેરાઈથી સ્લીકાયી રીધાાં છ.ે યન્તુ ધભથ કે 
ધભથગ્રાંથ દ્વાયા અામેરાાં ઉદેળ – ભાન્મતાઓભાાં યીલતથન કયલા આણે રેળ ભાત્ર તૈમાય 

થતા નથી. લાસ્તલભાાં, શજાય લથ અગાઉ તત્કારીન યાજકીમ, વાભાજીક કે ધાભીક 

યીપ્રેક્ષ્મભાાં રખામેરા ગ્રાંથ કે એની આચાયવાંશીતા લતથભાન વાંજોગભાાં કેટરા વુવાંગત તથા 
ઉમગી ? એ પ્રશ્ન તાવલાની તાતી જરુય છ.ે 

–અશ્વીન ન. કાયીમા (‘સ્લગથ–નયકની ભાન્મતાઓ’ ુસ્તકભાાંથી) 

આણા ુલથજ ઋીભુનીઓ ભશાજ્ઞાની શતા, અને આજના લીજ્ઞાનની તભાભ 
વીદ્ધીઓ તથા ળધ શજાય લો ુલે તેઓ કયી જ ચુક્મા શતા, જને અણવાય અથલા 

આછા કે વુચીતાથથરુ ુયાલા આણા ધભથગ્રાંથભાાંથી ભે જ છ.ે 
–એલા એલા દાલા... કેટરાક પ્રાચીનતાપ્રેભી ધભથનીષ્ઠ મા વાધુવાંત અને 

ધભાથચામો કયે છ,ે ત્માયે ભને એક લીચાય આલે છ ે કે ભશાવાગયભાાં ફેચાય ઘડા ાણી 

ઉભેયલાથી રાબ જ ળ ? શીન્દુ ધભથ અથાથત્ પ્રાચીન આમથધભથ ભશાન છ,ે અતીભશાન છ ેજ. 
એના ધભથગ્રાંથ, લેદ કે ઉનીદ અને ુયાણભાાં જ ેઉંચુાં અને ઉંડુાં ચીન્તન છ,ે ભાનલતાન 

વદુદેળ છ,ે જીલન લીળેની બવ્મ કલ્નાઓ છ,ે ‘દ્યો: ળાાંતી: અાંતયીક્ષાં ળાાંતી: લનસ્તમ: 

ળાાંતી, વલથ ળાાંતી:’ અથલા ત ‘અત્રૈલ લીશ્વાં બલતી એકનીડભ’ કે છી ‘ળુની ચ એલ, શ્વાકે 
ચ ાંડીતા: વભદળીન:’ – એલી એલી બાલનાઓ, ભાનલવભાજ ભાટ ે અતીભુલ્મલાન તથા 

પ્રેયક એલા એલા વનાતન વદફધ આ જ ધભે આેરાાં છ,ે જો કે એ જ ધભથ લણથવ્મલસ્થા, 

ઉંચનીચના તીવ્ર બેદબાલ તથા અસ્ૃશ્મતામ પ્રલતાથવ્માાં છ ેએ ધભથળાષ્ડભાાં લીજ્ઞાનનાાં વત્મ ન 
શમ, તમ એથી ળ પયક ડ ે છ ે ? લતથભાન ભાનલીની અેક્ષાએ આણા ુલથજો ઘણા 
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અજ્ઞાન શતા, ખાવ કયીને બોતીક લીજ્ઞાનભાાં, એ શકીકત સ્લીકાયી રેલાથી, આણા ભશાન 

ુલથજોનાાં કામોની કે એક બવ્મ વાંસ્કૃતી તથા વભાજની ભશાનતાભાાં રેળભાત્ર ઉણ આલતી 
નથી, એભ ભારુાં  નમ્રણે ભાનલુાં છ.ે 

દા.ત., ભાનલવજીથત પ્રથભ ઉગ્રશ ઋી લીશ્વાભીત્રે ચઢાવ્મ શત, અથલા પ્રથભ 

્રાસ્ટીક વજ થયી બગલાન ળાંકયે કયી, ગણતીજીના ધડ ય શાથીનુાં ભાથુાં ફેવાડી આ્મુાં શતુાં 
– એલી એલી ભાન્મતાઓ વેલલી મા પ્રચાયલી એ અનાલશ્મક એલ શાસ્માસ્દ ુરુાથથ છ.ે 

ગણતીદેલની ્રાસ્ટીક વજ થયી લીળે આણા જાણીતા ગઝરકાય, શાસ્મકાય અને લીચાયક 

શ્રી. યતીરાર–અનીરે કટાક્ષભમ લીલયણ આ્મુાં છ:ે કઈ અાંગ કામ મા અન્મનુાં જોડાણ 
થામ, ત્માયે બ્રડ ગ્રુ ભાણવના રશી વાથે ફયાફય ભતુાં આલે, એલુાં ‘કસ્ભરીટીન’ શમ 

છ ે કે નશીં, એ ત ભને ખફય નથી... લી શાથીના ભસ્તકનાાં અાંગાાંગ ભાનલબાા કેલી 

યીતે ફરી ળક્માાં શળે ? એમ એક પ્રશ્ન છ.ે દેલના લૈદ્ય અશ્વીનીકુભાયે ચક્કવ લીદ્યા જાણી 
રેલા ભાટ ેકઈ ઋીનુાં ભસ્તક કાીને એને ઘડાનુાં ભાથુાં ચટાડુ્યાં, એ છી એ અશ્વ ભસ્તક 

ેરી દીવ્મ લીદ્યા ભાનલલાણીભાાં ફરી ગમુાં, ત પ્રશ્ન એ યશે છ ે કે કઈ ભાનલેતય પ્રાણીના 
દા.ત., ફકયાના ધડ ય ભાનલભસ્તક પીટ કયી દેલાભાાં આલે ત ળુાં થામ ? ઈત્માદી. 

વત્મ શકીકત ત એ જ કે આલી ફધી લાત વત્મ – આધાયીત નશીં; યન્તુ 

ભાનલભનની ધભાથબીભાની ભનગભતી કલ્નારીરા જ છ.ે તે જ યીતે, આણા ુલથજોએ આલી 
કકલ્નાઓ કયી, એની ાછનુાં ભુખ્મ કાયણ એ જ કે જીજ્ઞાવા તીવ્ર શતી, ઈચ્છાઓ, 

આલશ્મકતાઓ અને અનીલામથતાઓ ણ ઉત્કટ શતી; યન્તુ વત્મ ાભલુાં એટરુાં વય 

નશતુાં. એટરે એ ુલથેઢીઓએ અલનલીન અને અદ્બુત કલ્નાઓભાાં યાચીને વાંત રેલ 
યશે એ સ્લાબાલીક રેખામ. આણા ુલથજોના લીયાટ જ્ઞાનયાળી લીળે ભેં અગાઉ આ 

લીબાગભાાં રખ્મુાં જ છ;ે યન્તુ જ્ઞાનનાાં એ વલથ ક્ષેત્ર ઐશીક તથા ભાનલવાધ્મ શતાાં. નયી 

આાંખે જોઈ ળકામ એલાાં અને ઈન્રીમગચય શતાાં, તે કયતાાં અનેક ગણાાં લધુ ત ‘આધ્માત્ભીક 
શતાાં, જ ે ળાંકાસ્દ રેખામ.’ ફીજી ફાજુ, આજ ે છ ે એલાાં અટટાાં અનેકલીધ લૈજ્ઞાનીક 

વાધનના અબાલે, આણા ુલથજો કેટરાાંક વુક્ષ્ભતભ અથલા ત લીયાટ વત્મ ાભી ળકેરા 

નશીં, એ વભજી ળકામ અને સ્લીકાયી ળકામ એલી શકીકત છ.ે દા.ત., ફેક્ટયેીમા કે લામયવ 
અથલા ત ક્લાવાય, લ્વાય અને બ્રેક શૉર જલેી લસ્તુઓ કે ઘટનાઓ ાયખી ળકલા તેઓ 

ળક્તીભાન નશતા. ફીજી ફાજુ, વાશીત્મ, ચીત્રકરા, વાંગીત, નાટ્યકરા, નૃત્મકરા, માંત્રલીદ્યા, 

ફાણલીદ્યા, આમુલેદ, બાાલીજ્ઞાન લગેયે... લગેયે અનેકાનેક લીદ્યાળાષ્ડ તેઓએ લીકવાવ્માાં 
શતાાં. છતાાં ાણી એ ઓક્વીજન અને શાઈડરજનનુાં વાંમજન છ,ે અથલા ત E=mc2ના 
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વભીકયણની તેઓને રેળભાત્ર જાણ નશતી. અને એભાાં કળી નાનભ ભાનલાને ણ કાયણ 

નથી. ભાનલજીલનની વ્મલસ્થા અને એના ધ્મેમ વન્દબે એ ુલથજો કેટરીક ઉત્તભત્તભ 
લીબાલનાઓ અલશ્મ વેલતા શતા; એમ તેઓની ભશાનતા જ છ.ે આટરી પ્રાસ્તાલીક ચચાથ ત 

અત્રે ભેં એટરા ભાટ ે કયી કે આ રેખભાાં શુાં ડ. અશ્વીન કાયીમા રીખીત ‘સ્લગથ–નયકની 

ભાન્મતાઓ’ – ુસ્તકન કેટરક યવપ્રદ યીચમ કયાલલા પ્રલૃત્ત થમ છુાં. પ્રાયાંબે જ કશી દઉં 
કે સ્લગથ અને નયક જલેાાં સ્થાન શલાની કલ્ના રગબગ તભાભ ધભોભાાં પ્રલતથભાન છ,ે આલી 

ભાન્મતા વદાંતય નીયાધાય છ;ે યન્તુ એલી કલ્નાના ભુભાાં ભાણવની એ તીવ્ર જીજ્ઞાવા 

યશેરી છ ેકે ભૃત્મુ ફાદ ળુાં શળ ે? ઉયાાંત, વાયાાં–નયવાાં કભોન ફદર જો આ વાંવાયભાાં ન 
ભત શમ ત છી તે ક્માાં ભે અને ળુાં ભે ? જલાફભાાં, ભાનલીએ કલ્ના કયી કે વાયાાં 

કભોના, ુણ્મના ફદરાભાાં સ્લગથ ભે, જ્માાં ફધુાં જ ઉત્તભ, વુખભમ અને આનન્દભમ છ,ે 

દેલનુાં એ નીલાવસ્થાન છ,ે જ્માાં દુ:ખ નથી, બુખ નથી, ત્રાવ નથી. એથી ઉરટુાં ત્માાં આનન્દ–
આનન્દ અને ભજભસ્તી છ,ે ઘી–દુધની નદીઓ લશે છ,ે અ્વયાઓનાાં નાચગાન ચારે છ,ે 

વુયાાન છ,ે ભીષ્ટાન્ન છ ેલગેયે... લગેયે. ફીજી ફાજુ, ાના ફદરાભાાં જ ેનયકની વજા થામ 
છ,ે ત્માાં ફધુાં સ્લગથથી ઉરટુાં જ છ ે : ત્રાવ છ,ે દભન છ,ે ીડા છ,ે ભાયપાડ છ,ે આગ અને 

ઉકતા તેરની વજાઓ છ,ે ભાગે ભરીન અને ગાંધાતી એલી રશીરુની નદી લૈતયણી છ,ે ત્માાં 

યાક્ષવ, ીળાચ, મભદુત લગેયે અત્માંત કુ્રય તત્લ જીલાત્ભાને ઘય ીડા આે છ ેઈત્માદી 
(ૃષ્ઠ–03). 

ખગના વત્મ જ્ઞાનના અબાલે, આણા ુલથજોએ ૃથ્લીીંડની ઉય– નીચેના 

લીશ્વ લીળે કેલી કેલી કલ્નાઓ દડાલી છ ેએ જાણલુાં ખુફ–યવપ્રદ નીલડ ેતેલુાં છ,ે ડૉ. કાયીમા 
રખે છ,ે પ્રાચીન આમથ–શીન્દુ ધભથ ભુજફ, ૃથ્લીની ઉય તથા નીચે એભ વાત–વાત રક છ,ે 

જનેે અનુક્રભે સ્લગથરક અને ાતારક કશેલાભાાં આલે છ ે : વાત સ્લગથ: બુય, બુલ: સ્લ: 

ભશ:, જન: ત: અને વત્મરક. જ્માયે નીચેનાાં ાતા છ ે: અતર, લીતર, વુતર, યવાતર, 
તરાતર, ભશાતર અને ાતાર... નયકનુાં બોગરીક સ્થાન ાતારની નીચે, ગબોદક નાભક 

ાણીની ઉય આલેરુાં છ,ે જને લીસ્તાય ત્રીવ શજાય મજનન જણાલામ છ.ે ુયાણ 

અનુવાય નયકની વાંખ્મા અઠ્ઠાલીવ છ.ે આ નયકની ુયી માદી ભાટ ેજીજ્ઞાવુએ ભુ ુસ્તક 
જોલુાં (ૃષ્ઠ–05).   

આમથ–શીન્દ ુધભથની જભે જ અન્મ ધભોભાાં ણ સ્લગથ–નયકની કલ્નાઓ છ ેજ 

યન્તુ એ યસ્યલીયધી છ.ે ફોદ્ધધભથના નયકના બેદ દવ જ, જ્માયે ખ્રીસ્તી, ાયવી– 
જયથસ્તી અને ઈસ્રાભભાાં સ્લગથ–નયક લીળેના ખ્માર ફીજા ધભથના તદ્વીમક ખ્માર વાથે 



 

http://govindmaru.wordpress.com                                        97 

 

ુયેુયા ભતા આલતા નથી. શલે વત્મન એ અપય નીમભ છ ે કે તે એકભેલાદ્વીતીમમ્ જ 

શમ. વત્મદળથનભાાં યસ્ય લીયધ વાંબલી ળકે નશીં. તદનુવાય સ્લગથ–નયકન ખ્માર કેલ 
ક કલ્ના જ વીદ્ધ થામ છ ે(ૃષ્ઠ–11).  

આજ ેત ભાનલવજીથત અલકાળમાનએ દુયવુદુયના બ્રષ્ઢાાંડનેમ આાંફલા ભાાંડ્યુાં છ,ે 

જ્માયે ળક્તીળાી ટરેીસ્કએ અફજોનાાં અફજો જટેરાાં તાયાલીશ્વની પ્રત્મક્ષ બા ભેલી 
આી છ.ે છતાાં અદ્યાી ક્માાંમ સ્લગથરક, દેલરક, વત્મરક અથલા યવાતાર કે ાતાર, 

યોયલ મા લીયાવન જલેા નયકધાભ કાાંઈ કશેતા કાાંઈ જોલા ભળ્યુાં નથી, એલા કઈ અસ્તીત્લન 

અણવાય વુધ્ધાાં પ્રાપ્ત થમ નથી. ભતરફ કે એલાાં કઈ સ્થાન છ ેનશીં, મા શતા ણ નશીં. 
એ વલથ આણા જીજ્ઞાવુ ુલથજોની ભનગભતી તેભ જ કાવ્મભમ કલ્નાઓ શતી, ઉયાાંત 

રકને વન્ભાગે પ્રેયલાનુાં વાધન ણ એ શતી. 

જો કે શ્રી. મળલાંત ભશેતા રખે છ ેએ ણ એટરુાં જ વાચુાં છ ેકે અજ્ઞાનના એજન્ટ 
એલા લીલીધ ધભોએ આ ભ્રાભક ભાન્મતાઓના ામા ય કેલા કેલા ખ્મારની વૃષ્ટી યચી...! 

ધભથલાાઓ ચીંધે તેભ, એ રકની વભૃદ્ધી લધાયતી ક્રીમાઓ કય, ત ‘સ્લગથ’ ભે એલી 
રારચ તેભ જ, જો એ રકને ન રુચતી યીતે લતો અથલા એભનાાં ેટ ના બય; ત ‘નયક’ભાાં 

માતના વશેલી ડ ેએલ બમ– આભ રારચ અને બમ એ ફે જ તભાભ ધભોના ામા છ.ે   

ડૉ. કાયીમાએ આ ુસ્તીકાભાાં આલી ફધી ભાન્મતાઓનુાં ભુ વુેયે ળધી આ્મુાં છ.ે (શ્રી. 
મળલાંત ભશેતાએ ુસ્તકના છલે્લા ટાઈટર ય રખેર ‘આલકામથ અભ્માવ’ ભાાંથી વાબાય) એ 

ઉયાાંત, પ્રાસ્તાલીક કથનભાાં, શ્રી. યભેળ વલાણી તથા ઈન્દુકુભાય જાની રખે છ:ે આણે ત્માાં 

ત રકામતદળથનના પ્રવીદ્ધ આચામથ ચાલાથકના જભાનાથી જ સ્લગથ અને નયકની ભાન્મતાનુાં 
ખાંડન થતુાં જ યષ્ણુાં છ.ે.. ન્મામભુતી ચાંરળેખય ધભાથધીકાયીએ કશેરી એક લાત માદ આલે છ ેકે 

જ ેસ્થે કળીમ ભશેનત લગય ફધી વુખવગલડ ભે, વુાંદય અ્વયાઓ તશેનાતભાાં શમ, ત 

એને ત શયાભખયન અડ્ડ જ કશેલ કે ફીજુ ાં કાાંઈ ? (પ્રકાળક: અશ્વીની આટથ પ્રા. રી., 
વેન્ટય ઈન્ટ, ફવ સ્ટળેન વાભે, ગધયા–389001) 

બયતલાક્મ 
... સ્લગથ નથી, બગલાન નથી, આ ધયતી ય જ સ્લગથ છ,ે વજ્જન વ્મક્તી દેલતા 

છ,ે વત્વાંગ સ્લગથ છ ેભાટ ેઆ ધયતીને જ સ્લગથ ફનાલી ર ! આકાળભાાં કઈ સ્લગથ નથી. 

ભાણવ વાથે આદય અને પ્રેભુલથક લતાથલ કય, દયેકભાાં દેલતાનુાં રુ નીશા, ત વલથ સ્થ 
સ્લગથ જ પ્રતીત થળે. –કફીય  

અનકુ્રભણીકા 
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19 
બુકં, બગલાન અનફ ચંગીઝખાન 

‘વમ્રાટ નીયએ કેલ યભ જ ફાળ્યુાં શતુાં અને ફશુ થડા ભાણવને ભાયી નાખ્મા 

શતા... કેલ તાની આનન્દરીરા અથે ! ઈતીશાવકાય તેને ભાટ ેજુરભગાય, નીદથમ, દુષ્ટ, 
શત્માયા જલેાાં નીન્દાત્ભક લીળેણ લાયે છ.ે એલ જ એક ચાંગીઝખાન થઈ ગમ. તેણે ણ 

તાની ભજ ખાતય થડા શજાય ભાણવની શત્માઓ કયી– એ ફદર આણે તેને 

ધીક્કાયીએ છીએ... જ્માયે તભાય ઈશ્વય ત દયયજ, અયે દય ભીનીટ ે અવાંખ્મ કરુણ 
શનાયત વજ થત... ચાંગીઝખાનનેમ ટી જામ એલ બુાંડ ત્રાવ જીલ ય ગુજાયે છ.ે ભતરફ 

કે બગલાન ઝુરભી ચાંગીઝખાન છ,ે વનાતન નીયવમ્રાટ છ.ે તેના અવાંખ્માવાંખ્મ દુષ્કૃત્મને 

તભે કેલી યીતે ન્મામી ઠયાલી ળક ? નયકાગાય જલેી, નીયન્તય તીવ્ર વાંઘથના અડ્ડા જલેી આ 
દુનીમા એણે વજીથ જ ળા ભાટ ે ? જો તભાય બગલાન વલથળક્તીભાન છ,ે ત તેણે આલ 

ભાણવ વજ્મો જ કેભ ? 

ળુાં તભે એભ કશેલા ભાાંગ છ કે માતનાગ્રસ્ત નીદો ભાનલીઓને આલતા જન્ભે 
વાય ફદર આલા ભાટ ેજ, અને એ પ્રભાણે, દુષ્ટને વજા કયલા ભાટ ેજ તેણે આલી વૃષ્ટી 

યચી છ?ે અચ્છા ત કઈ ભાણવ શેરાાં તભાયા ળયીય ય તીવ્ર ઘા કયલાન ગુન કયે અને 

છી તભને વુાંલા અને ઠાંડ ભરભ રગાડ,ે એને તભે ન્મામી કૃત્મ કશેળ ખયા ? એક કાે 
રક ગ્રેડીમેટયન ખેર ગઠલતા અને એભાાં અધબુખ્મા અને શીંવક એલા બમાંકય વીંશ વાભ ે

ગુરાભને પગાલતા. છી, જો કઈ ગુરાભ આલા ભતના ભોંભાાંથી ફચી જામ ત તેને ળાફાળી 
આતા અને તેની વાયલાય કયતા. આલી ભજને તભે લાજફી ગણાલળ ખયા ? તભાય 

બગલાન ત ફુદ્ધીભાન અને વલથળક્તીભાન છ ે ને ? તેણે ળા ભાટ ેઆલ વાંવાય વજ્મો ? 

રીરા કયલા ભાટ ે? ત છી એલા બગલાન અને ેરા નીય–ચાંગીઝખાન લચ્ચે ળ બેદ ? 
તભે દરીર કયળ કે, ‘આ જન્ભ ેજ ેરક દુ:ખ બગલી યષ્ણા છ.ે એ ફધા ગત 

જન્ભના ાી છ.ે’ તભે એભ ણ કશેળ કે ‘જ ેદભનકાય આ જન્ભે વત્તા બગલી યષ્ણા છ ે

તેઓ ગમા જન્ભના ુણ્મળાી જીલ છ.ે’ આલી દરીર કેટરે અાંળે વફ અને તકથવાંગત 
છ?ે દુનીમાના શ્રેષ્ઠ ન્મામલીદ કશે છ ેકે, અયાધીને થતી વજા પક્ત ત્રણ શેતુવય જ ન્મામી 

રેખાલી ળકામ : (1) ફદરારુ લેયની લવુરાત (2) લધુ ગુના થતા અટકાલલાના શેતુથી       

(3) અયાધીને વુધાયલાના શેતુલાી વજા. શલે ફદરારુ, લેયની લવુરાત વભી વજાને 
આધુનીક પ્રગતીળીર લીચાયક લખડી કાઢ ેછ.ે ફીજો શેતુ, લધુ ગુના થતા અટકાલલાન શેતુ 

ણ ટીકાાત્ર અને લીલાદાસ્દ ફન્મ છ.ે એટરે પક્ત ત્રીજો વીદ્ધાન્ત જ આજ ેઆલશ્મક મા 
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અનીલામથ અને ભાનલપ્રગતી વાથે વુવાંગત ભનામ છ.ે શલે ાીઓને ઈશ્વય જ ેવજા કયે છ ે

એ તાવીએ : ળાષ્ડ કશે છ ે કે બગલાન ાીને કુતયા, ફીરાડા, ગધેડા, ઈતય ળુ મા 
લૃક્ષરુે ુનજ થન્ભ આીને, વજા પયભાલે છ.ે એલા ત 84 રાખ પ્રકાયની વજાઓ તભે ગણાલી 

ળક. ત શુાં એભ ુછુ ાં છુ ાં કે આલી વજાનુાં કળુાં વુધાયાત્ભક યીણાભ તભે દળાથલી ળકળ ?’ 

–ળશીદ બગત વીંશ 
( ‘શુાં કેભ નીયીશ્વયલાદી છુાં ?’ નાભક ુસ્તકભાાંથી)  

ક્ષણાધથભાાં શજ્જાય ભાનલીઓને શણનાય મા શતા ન શતા કયી નાખનાય ેરા 

કશેલાતા બગલાન લીળે, ળશીદ બગતવીંશ મગ્મ જ દરીર કયે છ ેકે કાાં ત ચાંગીઝખાન એ 
બગલાનન અલતાય છ,ે અથલા ત બગલાન ચાંગીઝખાનન વનાતન ુલથજ છ.ે જો આટરુાં 

નક્કય વત્મ મથાથથ તથા તકથવાંગત યીતે વભજાઈ જામ, ત આસ્તીકતા તેભ જ 

અન્ધશ્રદ્ધાઓથી તત્કા અને વદાના ભુક્ત થઈ જલામ. યન્તુ ભાનલજાત ભુખથ છ,ે એ એક 
અટ વભસ્મા છ.ે ધયતીકાં ફાદના પ્રલાવ અાંતગથત લડદયાની ભુરાકાત રીધી, ત 

નાગયીકની લીયાટ વાંખ્મા એભ ભાનતી વાાંબલા ભી કે લડદયા ફશુ ુણ્મળાી નગય છ ે
એટરે બુકાંભાાંથી એ વાાંગાાંગ ફચી ગમુાં અને તેની એલી ુણ્મભમ યીસ્થીતીન ભટ મળ 

ુ. ભયાયીફાુને પાે જામ છ.ે ત્માાં આજકાર રક ભન્દીયભાાં ખીચખીચ બીડ જભાલી 

યષ્ણા છ ેઅને અભુક ાઠજ અથલા ત બક્તીબજન યજયેજ, અચુક કયે જ છ.ે જાણલા 
ભુજફ કઈક વન્તે મા ુ. ફાુએ નગયજનને એલી વરાશ આી છ ેકે ચક્કવ કભથકાાંડ મા 

ાઠ યજ જ આચયજો, ત બલીષ્મભાાં ફચી જળ ! ુ. ભયાયીફાુન શભણાાં જ ભને ઘણ 

વુખદ અને ફોદ્ધીક યીચમ થમ ત્માયે તેઓ આલી અન્ધશ્રદ્ધાના વભથથક જયામ પ્રતીત ન 
થમા. તેઓએ ફરકે ત એ ભતરફનુાં ખેરદીર લીધાન ણ કમુું કે ‘બરે તભે (એટરે કે શુાં– 

યભણ ાઠક) નાસ્તીક શ, શુાં ત તભાયા જ્ઞાનન આદય કરુાં  છુાં. ‘વભકારીન’ભાાં તભાયા રેખ 

લાાંચુાં છુ ાં.’  એટરે આજ ેઆળા યાખુાં કે ુ. ફાુ એલુાં નીલેદન કયે કે લડદયાલાવીઓની આલી 
ભાન્મતા અલૈજ્ઞાનીક અન્ધશ્રદ્ધા જ રેખામ... અત્રે એક ઐતીશાવીક ઘટનામ સ્ભયણે ચઢ ેછ.ે 

ફીશાયભાાં કે ક્માાં આલ પ્રચાંડ, લીનાળક બુકાં થમ ત્માયે ગાાંધીફાુએ જાશેય કમુું કે 

‘બાયતલાવીઓના અસ્ૃશ્મતાના ાન બગલાને આ ફદર આ્મ !’ એ જાણી, કલીલય 
ટાગયે ગાાંધીજીને કશેલુાં ડુ્યાં કે ‘ફાુ, કૃા કયીને આલી અન્ધશ્રદ્ધાઓ ના પેરાલ !’ જો કે 

ળક્મ છ ેકે ુ. ભયાયીફાુને લડદયાભાાં પેરામેરી આલી અપલાની ભુદ્દરે જાણ જ ન શમ ! 

ભાણવની ભુખથતાન આ એક ભટ અને ખેદજનક ુયાલ છ ે કે લડદયાલાવી 
એટરમ વાદ તકથ નથી દડાલતા કે લડદયાને ુણ્મળાી કશેલુાં, એન વોજન્મયશીત નઠય 
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વુચીતાથથ સ્ષ્ટત: એલ જ થામ કે બુજભાાં ફધા ાી રક લવતા શતા, મા ત લવે છ,ે 

અથાથત્ બુજ એક ાીમુાં નગય છ ે ! આ ત દમાજનક યીતે ફયફાદ થમેરા ફાડા 
માતનાગ્રસ્તને ગા આી, ડ્યા ઉય ાટ ુ ભાયલાની વાંલેદનશીન કુ્રયતા કશેલામ. નજય 

વાભે જ તાનાાં વન્તાનને ઘય આક્રાંદ કયતા, કણવી કણવીને ભજફુય ભયણળયણ થતાાં 

જોઈ યશેલુાં – એલા ળાન બગ ફનેરાાં ભાફાને બરે કદાચ તભે ાી ગણાલ;  યન્તુ 
તાનાાં ભાતાીતા મા ત વલથ આધાયરુ લડીરને કળીક અક ઘટનાભાાં એકાએક જ 

વદાનાાં ચાલ્માાં જતાાં ળુન્મ નજયે જોઈ યશેરુાં, ભૃત્મુ એટરે ળુાં ? – એમ ન વભજી ળકતુાં એલુાં 

નીયાધાય બુરકુાંમ ફીચારુાં  ાી ? લાસ્તલભાાં, આલી શનાયતન ુય બગ ફની ભયી જલુાં 
એ કઈ લેદના નથી. ખયી તીવ્ર અને અવષ્ણ લેદના–માતના ત ાછ જીલી જનાયાની જ 

શમ છ.ે તેભાાંમ રાચાય ફાક ! બગલાન વીલામ કઈ ણ રાગણીળીર ભાનલીનુાં શૈમુાં ત 

આલી કાયભી કરુણીકાથી બાાંગી જ ડ ે! ત્માયે અખફાયલાા રખે કે યાભ યાખે, તેને કણ 
ચાખે ! અયે ભીત્ર, એલા ફાકનેમ બયખી રીધુાં શત ત એલ યાભ, ભાયા ભતે, કદાચ લધુ 

દમાુ, કૃાુ અને કરુણાુ વીદ્ધ થામ, જ ેબગલાન આખાાં ને આખાાં નગયને ‘ચાખી’ ગમ 
અને એકાદ અફુધ ફાકને મા અળક્ત–અાંગ લૃદ્ધને અકાયણ જીલાડી, રાાંફી અને વાલ 

અનીશ્ચીતતાબયી એલી માતનાભમ જીન્દગીભાાં અવશામ ઝીંકી દીધાાં એલા કુ્રય, કઠય 

બગલાનને ખયેખય ળુાં કશીએ? 
ફુદ્ધીળાી તકથલીલેકવમ્ન્ન ુરુ ત શલે ની:ળક નાસ્તીક ફની જ જામ. જ ે

રક એલ અલભતી, અલ્જ્ઞ તકથ દડાલે છ ેકે ‘આ બ્રષ્ઢાાંડનુાં તન્ત્ર કેલુાં વુવ્મલસ્થીત ચારી 

યષુ્ણાં છ ે! ભાટ ેએની વાંચારક એલી કઈ લીયાટ ળક્તી છ ેજ, શલી જ જોઈએ.’ એલા રકને 
પ્રકૃતીની આ ઘય રડાક છ.ે લાસ્તલભાાં, વુમથચાંર અને ગ્રશતાયકાદીનુાં અપય–ચક્કવ ભ્રભણ, 

વાંચારન એ ઈશ્વય જલેી કઈ વલથળક્તીભાન ભશાળક્તીનુાં વુમજીત મા વશેતુક આમજનતાંત્ર 

નથી; યન્તુ પ્રકૃતીની નીશેતુક જડતાન, જડ, અન્ધ અને અપય કાનુનન જ એ વચટ 
ુયાલ છ.ે જડ દાથથના ભુબુત ગુણધભથનુાં જ એ અનીલામથ; છતાાં અબાન યીણાભ છ.ે 

વુમથ–ચાંર વજીલને પ્રકાળ ુય ાડલા ઘુભતા નથી, લયવાદ ભાણવને જીલાડલા ભાટ ે નથી 

લયવત. આલી કુદયતી ઘટનાઓન વાચ કામથ–કાયણ ન્મામ મથાથથ વભજી રેલ ઘટ.ે દુયના, 
મા ત કદાચ નજીકના બાલીભાાં આ ૃથ્લી ટ ેભાનલી નશીં શમ, અયે, વજીલ ભાત્રનુાં નીકાંદન 

નીકી ગમુાં શળે, ત્માયે ણ વુમથચાંર ત આભ જ ઉદમ ાભતા શળે અને લયવાદ ણ 

લયવત શળે ! 
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બમાલશ બુકાં થામ, લીનાળક લાલાઝડાાં આલે મા ત ૃથ્લીથીમ અનેકગણા 

જ ાંગી એલા કઈ ધુભકેતુને ગુરુન ગ્રશ ગી જામ – આલી પ્રાકૃતીક શનાયત વદન્તય 
વજીલ–નીયેક્ષ છ.ે કુદયતને ા–ુણ્મ જલેી ભાનલવજીથત લીબાલનાઓ વાથે ણ નાશલા–

નીચલલાનમ રેળભાત્ર વમ્ફન્ધ નથી. કુદયતને ભન વાંત–ાી જલેા ત ળુાં, વજીલ–

નીજીથલનામ કઈ બેદ નથી, તે તાના અન્ધ અને અપય કાનુનભાાં કદાી, કળામ નીભીત્ત ે
યજભાત્રેમ ફાાંધછડ કયતી નથી. એક નક્કય વત્મ જયા લીચાયુલથક વભજી ર કે, વ વ 

અફજ તાયક ધયાલતાાં ુયાાં વ અફજ તાયાલીશ્વ(galaxy) લચ્ચે આ ૃથ્લીગ્રશનુાં જ કળુાં 

સ્થાન કે ભુલ્મ નથી, ત્માાં ભાણવની ત લાત જ ળી ? લાસ્તલભાાં, પ્રકૃતીનુાં વ્મલસ્થાતાંત્ર 

જીલનને વએ વ ટકા વાનુકુ ફની યશે, એ ુલે જ આ ૃથ્લીટ ે વજીલ દાથથ પ્રગટી 

ડ્ય, મા ત ક્માાંક અલકાળભાાંથી આલી ચઢમ ! યીણાભે કુદયતની અવ્મલસ્થાઓ તથા 
અન્ધાધુન્ધીઓ તેણે રાચાય બાલે વષે્ણ જ છુટક. એભાાં પ્રાથથનાઓ કે ુણ્મ–ધભથ ફધુાં જ 

તત્વાંદબે ભીથ્મા જ વભજલુાં. 

બયતલાક્મ 
Nature tells man to love his fellow–creatures, to be just 

peaceable and benevolent, while religion counsels him to detach 
himself from his fellow–creatures, to hate them. Nature tells man in 
society to cherish glory, to be active, courageous and industrious, 
religion tells him to be object, to live in obscurity and to occupy 
himself with prayers, with meditation and with ceremonies. Religion 
says to man, be useful to thyself and do nothing for others !  –D’ 
Holbach (French skeptic philosopher) 

બુકંીડીતો પ્રતી જ ેરોકો કભમપના સીદ્ાંત કે ાુણ્મની પીરોસોપી 
ડહોે છ ેએ રોકો દ‘હોલ્ફાળ જણાલે છ ેતેલા રાગણીહીન–ધાભીક–આસ્તીકો છ.ે 

●        અનકુ્રભણીકા 
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20 
ાંચ શજાય લયવભાં ણ ધભણ ભાણવાઈ લીકવાલી ન ળક્યો ? 

 ધભથથી ભાનલજાતને એકાંદયે રાબ કયતાાં ગેયરાબ જ લધાયે થમ છ.ે ધભથ–ધભથ 

લચ્ચે જ યસ્ય બાયે લીવાંલાદ છ,ે એટરે કમ ધભથ વત્મ એ કણ નક્કી કયે ? આ ધભોને 
નાભે ઢોંગ, ધતીંગ, અન્ધશ્રદ્ધાઓ અને કાયભી કુ્રયતાઓ ઉદ્બવ્માાં અને પ્રચાંડ લીકસ્માાં. ધભથના 

નાભે ફુદ્ધીન અનાદય થમ અને ભાનલી ય અવાંખ્મ જુરભ થમા. ધભથના ભુભાાં ભાનલીની 

બમની રાગણી છ ે: ભૃત્મુન બમ, અજ્ઞાતન બમ, આ વુલીયાટ બ્રષ્ઢાાંડભાાં એકરતાન બમ. 
ત્માયે ીતા કે ભટા બાઈની આાંગી વાશી વરાભતી અનુબલલાની ફારરાગણી ઈશ્વયની 

તથા ધભથની કલ્ના ાછ યશેરી છ.ે.. ત્માયે ભાનલપ્રેભ એ જ ઈશ્વયની ભીથ્મા–લૃથા 

ળધભાાંથી ભુક્તી ભેલલાન વાચ ભાગથ ભને વભજામ છ.ે  –ફટરાથન્ડ યવેર 
 ક્ષણબય લીચાય કય : તભાયી નાનકડી નાજુક – નભણી(ભટી મા નાની) ફશેન 

છ,ે ુત્રી છ,ે તભે એને સ્નેશલાત્વલ્મથી અયમ્ાય ચાશ છ, એ ણ તભને ્માયા ગણે છ.ે 

ધાય કે કઈક ફેરા જીલથી આલુાં ભાંગર, દૃશ્મ જોમુાં નથી જતુાં અથલા ત એ તભાય ળત્ર ુ
છ.ે તે ધભથધુયાંધયને પયીમાદ કયે છ ેકે ‘ભાયા ફીજા કે ત્રીજા ચથા ડળભાાં એક મુલતી યશે 

છ,ે એ ડાકણ છ.ે’ ફવ, થઈ યષુ્ણાં : ધભથધુયાંધય ને ધભથના યખેલા તભાયી એ ફશેનને 

આલીને એક દીલવ ઓચીંતા જ ગીયફ્તાય કયી જળે અને છી પુરની જભે અાય પ્રેભથી 
ઉછયેરી એ વુકુભાય લેર જલેી ફાા, તભાયી ફશેન મા દીકયી ઉય ધાભીક અદારતના 

પયભાન ભુજફ ત્રાવ ગુજાયલાનુાં આયાંબાળે, અભાનુી ત્રાવ ! કાયણ ? ભાત્ર એટરુાં જ કે 

કઈક અવાલધ ે જીવવે, જો કે ભને વ ટકા પ્રતીતી છ ે કે યભ ભાનલતાલાદી એલા 
કરુણાુ ુરુ રડથ જીવવે ખુદે ત કદાચ નશીં જ; યન્તુ કઈક તેના અલીચાયી 

અનુમામીએ જ એલુાં પયભાન લીત્ર ફાઈફરભાાં પ્રક્ષીપ્ત કયી દીધુાં કે Thou shalt not 
suffer witch to live ! 
 તુાં ડાકણને જીલતી જલા દેત નશીં ! એભાાંથી ડાકણને ભાયી જ નાખલાન 
વીરવીર ઉદ્બવ્મ લી, ‘ડાકણ એ ત વેતાનન ઓછામ છ ેઅને વેતાન ત ભૃતદેશભાાંથી 

ણ નીકીને એનાાં ા વાંવાયભાાં પ્રલતાથલી ળકે. ભાટ ે એલુાં જોખભ ટાલા ડાકણને ત 

જીલતી જરાલી જ દેલી જોઈએ !’ ફવ, ત છી ચાલ્મુાં જ; કાયણ કે ધભથ ફુદ્ધીન – અને 
લીળેત: વદ્ફુદ્ધીન વદન્તય નાળ કયે છ.ે તભાયી જ નજય વાભે, તભાયી લશારી, ને 

લશારવમી, નાજુકનભણી ને વાલ વારવ એલી નીદો ફશેનને જાતજાતના ીળાચી 
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તયીકાઓ લડ ે યીફાલલાભાાં આલે અને તભાયે એના ભુક, સ્તબ્ધ, ત્રસ્ત ને ભજફુય વાક્ષી 

ફનીને જોમા કયલાનુાં, અથલા ભયી જલાનુાં ! કીંતુ એ નયયાક્ષવ ત નશીં જ છડલાના. 
 લધુભાાં યીફાભણીના લીલીધ તયીકા ત આણે લાાંચી કે રખીમ ન ળકીએ, છાતી 

ફેવી જામ ને શ્વાવ ગુાંગાઈ જામ એલા બમાનક, કઠય, નઠય તથા નીદથમ છ.ે એ રખી 

ળકલા શુાં ત અવભથથ જ. અયે, લાાંચતા જ એટરી ગુાંગાભણ થઈ કે લાયાંલાય ુસ્તક ફાંધ 
કયીને દભ બયલ ડ ે અને ઠાંડુાં ાણી ીલુાં ડ,ે એટર ે એ જલા જ દઈએ. ણ ધભથનુાં 

આખુદણાં પ્રગટ કયીએ ત ડાકણ તયીકે કડલાભાાં આલેરી ફશેનને તાન ફચાલ 

કયલાન કઈ જ અધીકાય નશીં, ભાનલીને છાજ ે એલી કઈ યીતયવભ જ નશીં, કેલ 
ીળાચી, ાળલી ળાયીયીક ત્રાવ, કફુરાત અને અાંતે દશન ! ઘણી ષ્ડીઓને જાશેયભાાં જ 

જરાલી દેલાભાાં આલે, એને નગ્ન કયીને જનતાને દળાથલલાભાાં આલે કે, ‘જુઓ, જુઓ, આ ષ્ડી 

જાતીનાાં ગુપ્ત ા !’ (જોન ઓપ આકથની શત્માન ઈતીશાવ જુઓ) આાંકડમ કભકભાાંપ્રેયક 
એલ લીયાટ છ ે : વભાાં–વત્તયભાાં વૈકાનાાં ફવએક લોભાાં, એકરા મુયભાાં, રાખ જ 

નશીં, ફરકે કયડ ષ્ડીઓને ડાકણ ઠયાલી આભ જીલતી વગાલી ભાયલાભાાં આલી શતી. એ 
શત્માયા ફધા જ યભ ધભથધુયાંધય શતા. 

 ત આ છ ેધભથ ! આણે એભ ુછી ળકીએ કે ૃથ્લી વાટ શમ મા ગ, ૃથ્લી 

વુમથની પયતે પયતી શમ અથલા વુમથ ૃથ્લીની પયતે– એથી ળ પયક ડ ે છ ે આણા 
ભાનલજીલનભાાં ? ધાય કે થડા ભાણવ ભાને કે ૃથ્લી ગ છ ેઅને પયે છ,ે ત એથી કમુાં 

આબ તુટી ડલાનુાં શતુાં ? ણ ધભથ શમ, ત્માાં ફુદ્ધી ન શમ, ળુબ બાલના ન શમ, લીલેક ન 

શમ વદ્ કે વત્મ લીચાય ણ ન જ શમ અને દમા–કરુણાની ત લાત જ જલા દ ! ૃથ્લી 
ગ છ ેઅને પયે છ ેએટરુાં જ કશેલા ફદર ધભથભ્રષ્ટ બ્રુનને જીલત વગાલી દેલાભાાં આવ્મ 

અને ગેરીરીમને ઘય ત્રાવ આી, તેની ાવે ઘુાંટણીમે ાડીને ભાપી ભાંગાલલાભાાં આલી... 

અને ભાયા ખ્માર ભુજફ, ફાઈફરભાાં ત ક્માાંમ એલુાં સ્ષ્ટ રખેરુાં ણ નથી કે ૃથ્લી વાટ 
છ ેમા વુમથ તેની આવાવ પયે છ.ે ભાયી જાણ ભુજફ, આલી ભાન્મતા ગ્રીક યમ્યાની જ 

ભુખ્મત્લે દેણ શતી. (ભાયી કળી બુર થતી શમ ત ખ્રીસ્તી ફાાંધલ ક્ષભા કયે અને પ્રકાળ 

ાડ!ે) 
 અત્રે ખ્રીસ્તી ધભથની ટીકા કયલાન રેળભાત્ર આળમ નથી; કાયણ કે આજમે, શજી 

વુધી ણ, બાયતનાાં ગાભડાભાાં અને છાત લગોભાાં ભાણવના દેશભાાં પ્રલેળેરુાં બુત કાઢલા ભાટ ે

તેને એલી જ યીતે ઘય, ઢયભાયથી યીફાલલાભાાં આલે છ,ે એ ભાટ ેઅભુક થાનક લીખ્માત છ,ે 
જ્માાં ભાણવના આલા દૈશીક ીડન વાભે રીવ ણ રાચાય ફનીને જોઈ યશે છ.ે કાયણ કે 
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ખુદ રીવ ણ બુતપ્રેતથી ડયતી શમ છ ે ! આજમે બાયતનાાં ગાભડાાંભાાં ડાકણને જીલતી 

જરાલલાભાાં ણ આલે જ છ.ે ભાણવ જલેા ભાણવને ફીજુ ાં ભાણવ જફયજસ્તીથી જીલતુાં 
વગાલી ભુકે એલુાં ધભથભાાં અને કેલ ધભથભાાં જ ફની ળકે. અત્રે કઈ દરીર કયળે કે 

‘આણા દેળભાાં ત બર વભાજભાાં ણ દશેજને કાયણે ષ્ડીને જીલતી જરાલામ જ છ ેને ? 

એભાાં ધભથ ક્માાં આવ્મ ?’ ત ભાય જલાફ છ ેકે રગ્ન તથા દશેજના કુયીલાજો ણ ધભથના 
જ અાંકુય કે અલળે છ,ે ફાકી ષ્ડીએ રગ્ન કયલાની આલશ્મક્તા જ ળી ? લધુભાાં 

જ્ઞાતીપ્રથાને યીણાભે જ દશેજનુાં ા પારેપુરે છ ેઅને લણથવ્મલસ્થા તથા જ્ઞાતી એ ધભથનાાં જ 

જુરભી પયભાન છ.ે ફશેન, રગ્ન કયળ જ નશીં અને જ્ઞાતીભાાં ત કદાી નશીં !     
 ઓળ યજનીળ કશેતા કે ભાનલજાતના ઈતીશાવભાાં ધભથને નાભે ાંદય શજાય 

જટેરાાં ત ભટાાં તથા નોંધાત્ર મુદ્ધ ખેરામાાં છ,ે નાનાાંનાનાાં છભકરાાં ત અયમ્ાય !... એક 

અન્મ ચીંતક રખે છ ેધભથ ને ઈશ્વયને નાભે ભાનલીનુાં જટેરુાં રશી યેડામુાં છ ેએટરુાં અન્મ કઈ 
લીળે નથી યેડામુાં.  

 શજી આજમે, અખફાયભાાં અને ટીલી ભુરાકાતભાાં ુછાત પ્રશ્ન વાાંબુાં છુાં કે 
ધભથ લીના ભાણવ કમા વીદ્ધાન્તને આધાયે તાની જીલનવ્મલસ્થા પ્રમજી ળકે... જો ભાનલી 

વદન્તય ધભથલીભુખ થઈ જામ ત ભાનલગુણ લીકવે કમા આધાયે ? ત ળુતાનુાં જ વામ્રાજ્મ 

પ્રલતી યશે ને ? લગેયે. 
આની વાભે ભાય પ્રશ્ન છ ેકે આટરા પ્રકાાંડ ફોદ્ધીક લીકાવ ફાદ ણ ળુાં વાયા, 

ઉત્તભ, ભાનલીમ ચાયીત્રલાા ભનુષ્મ ફનલા ભાટ ે શજી આજમે ધભથન ક આળય 

અનીલામથ છ ેખય ? અને જો ધભથ ભાણવભાાં ભાનલીમ વદ્ગુણ પ્રેયી ળકત શમ ત ધભથની 
સ્થાના થમે ત ઓછાભાાં ઓછાાં ાાંચ શજાય લથ થઈ ગમાાં, ભાણવ કેભ જ ાંગરી ળુ ભટી 

શજી વાચ ભાનલ ફની ળક્મ નથી ? ભતરફ એ જ કે ધભથ ભાણવાઈ લીકવાલલાભાાં કે 

પ્રેયલાભાાં વાલેવાલ નીષ્પ વીદ્ધ થમ છ.ે ધભથની એકાંદયે ત્રણ ળાખાઓ ગણાલી ળકામ, મા 
લીબાગ ાડી ળકામ : (1)  ચીંતન, ભુખ્મત્લે આધ્માત્ભીક ચીંતન (2)  નૈતીકતા તથા 

વદ્ચયીત્રન ઉદેળ (3)  લીધીનીેધ અને કભથકાાંડ. 

ભાણવે આજ મુંત પ્રથભ અને ત્રીજા આદેળને જ ભશત્ત્લ આ્મુાં અને એ 
સ્લીકામાથ, એટરુાં જ નશીં, એને જની જભે લગી યષ્ણ, જ્માયે ધભથનુાં જ ેવોથી ભશત્ત્લનુાં 

કામથ શતુાં અને તે ફીજુ ાં કે ભનુષ્મભાાં નીતીભત્તા તથા વચ્ચયીત્ર પ્રેયલુાં– એ વદન્તય અલગણામુાં; 

કાયણ એ જ કે એ ભુશ્કેર છ;ે કાયણ કે એભાાં ત વાંમભ અને સ્લાથથત્માગ ણ આલે. 
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નીતીભત્તા ભાણવના અશાં તથા સ્લાથથની આડ ેઆલે છ.ે ભાણવ ધભથ તથા ઈશ્વયની 

ફીનઅવયકાયકતા ભનભન ફયાફય વભજત શમ છ.ે દા.ત., લેાયીજણ વલાયે દુકાન 
ખરીને દીલ વગાલળે, અગયફત્તીના ધુભાડા કઈ પટા વાભે મા આખી દુકાનભાાં ઉડાડળે, 

કળીક પ્રાથથનામ ફફડી જળે; યન્તુ એ છી આખ દીલવ તે અપ્રાભાણીકતા આચયળે, 

નપાખયી કયળે, બેવેલા, ઝેયી ભાર લેચળે, ઘયાકને ફીનધાસ્ત છતેયળે, વયેઆભ જુઠુાં 
ફરળે, કાયણ કે તેના ભનભાાં ધભથ–ઈશ્વયની નીફથતાની ાકી ખાતયી છ ેકે કઈ તેન શાથ 

ઝારલા ને યકલા ત નથી જ આલલાનુાં ! આભ નાસ્તીક કયતાાંમ આસ્તીક લધુ નાસ્તીક છ;ે 

કાયણ કે નાસ્તીક–યૅળનારીસ્ટને કભવે કભ તાની જાતભાાં ને ભાણવભાાં ત લીશ્વલાવ છ ેને? 
ધભથ કયતાાં નીજી લીલેકળક્તીના ફે, ભનુષ્મ લધુ વાય ભાણવ ફની ળકે; કાયણ કે ધભથના 

નૈતીક આદેળનાાં ભુબુત ધ્મેમ–ભભથ યૅળનારીસ્ટ મથાથથ ાભી ળકે છ.ે ભતરફ કે વાયા 

નાગયીક ફની યશેલુાં એ ધાભીકતા નથી; કીન્તુ વભાજના વ્મલશાયની વયતા, વુસ્થીયતા, 
લીશ્વવનીમતા, નીશ્ચીન્તતા તથા વુભેન એ ામ છ.ે યૅળનારીસ્ટ એકાંદયે ‘વાયા ભાણવ’ 

શલાનુાં જોલા ભે છ,ે તે આ જ કાયણે. લીલેકફુદ્ધીલાદી અબીગભ જ્માયે તાની એ ળક્તી 
લડ,ે વભાજ ભાટ ેળુાં વારુાં  અને ળુાં ખયાફ, અથાથત્, ળુાં શીતકાયી અને ળુાં અશીતકાયી– એ 

મથાથથ પ્રભાણી ળકે છ,ે ત્માયે, ‘વાયા ભાણવ’ ફનલા વીલામ તેની ાવે કઈ લીકલ્ જ નથી 

યશેત. ફીજી ફાજુ, ધભથ એલી મથાથથ પ્રતીતી કયાલી જ ળકત નથી, ાાંચ શજાય લથન 
ધભથન એ દુ:ખદ ઈતીશાવ છ.ે 

દવભી–ાંદયભી વદીની વયખાભણીભાાં ઓગણીવભી–લીવભી વદીભાાં ભાણવ એક 

ભાણવ તયીકે અનેકગણ વાય, નૈતીકતાભાાં ને બાલનાભાાં ઘણ લધુ ભાનલીમ ફનીને પ્રગટ્ય 
છ ે એન તભાભ મળ લીજ્ઞાનને જ પાે જામ છ.ે લીજ્ઞાનન પ્રચાંડ લીકાવ આ એક–દઢ 

વદીભાાં, કઈનેમ જીલતા જરાવ્મા લીના મા કઈનામ કાનભાાં ધગધગતુાં વીવુાં યેડ્યા લીના જ, 

ાંથ–ગાદીઓ સ્થાીને, ભજફુય ને બા ભાણવને છતેયીને રરચાવ્મા વીલામ જ, 
જફયજસ્તી તથા રબરારચ લીના જ, થમ અને લી ખુફ વ્માક, વલથદેળીમ થમ એ જ 

એની વત્મતા તેભ જ વત્ત્લળીરતાન વચટ ુયાલ છ.ે વુખવગલડ, વરાભતીને યાશત, 

તાકાત તથા ફરલધથન અને અબુતુલથ વીદ્ધીઓ (જલેી કે ચન્રાયશણ) લીજ્ઞાને પક્ત ફે 
વદીભાાં જટેરાાં ને જલેાાં આ્માાં છ,ે એટરાાં ાાંચ શજાય લથના ધભથના આતાંકલાદી ઈતીશાવભાાં 

તેણે ક્માયેમ નથી આ્માાં. ધભે કત્રેઆભનાાં પયભાન કાઢરેાાં ઈતીશાવભાાં નોંધામાાં છ;ે કીન્તુ 

ળીતા, ભેરેયીમા મા રીમ જલેા ળારુ યગની નાફુદીની ઝુાંફેળ ધભે ક્માયેમ ઉાડી 
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જાણી નથી. લી એ તેની ળક્તી કે ગજા ફશાયની જ લાત છ.ે ધભથ ભાણવને યાાંક અને 

રાચાય ફનાલી યાખે છ.ે 
આજન ભાનલી બુતકાના કઈ ણ સ્તયની અેક્ષાએ અનેકગણ વાય ને 

વભજદાય ભાણવ ફન્મ છ.ે ભાનલઅધીકાય મા તેનાાં ત્રીલીધ સ્લાતાંત્ર્મન ઉલ્લેખ વયખમ 

ધભથભાાં ક્માાંમ જોલા ભળ્ય છ ેખય ? લીચાય કે અબીવ્મક્તીનુાં સ્લાતાંત્ર્મ ત ધભથને વામ તેભ 
શતુાં જ નશીં, એટરે તે ત પયભાલત : દાંડભ અશન્તી અધાભીકા:। ન ષ્ડી સ્લાતાંત્ર્મમ્ અશતી। 

આતતામીની શત્મા જ કય, અને પ્રેભીઓને પટકા ભાય ! ળુરની જીબ ખેંચી કાઢ ! 

શભણાાં ળીક્ષીતની ભુખથતાએ એક લધુ લીચીત્ર ઉાડ રીધ છ ે: ધભથગ્રાંથભાાં ફધુાં 
ળુબ, વત્મભુરક, શીતકાયી તથા લૈજ્ઞાનીક જ પ્રફધલાભાાં આવ્મુાં છ,ે એટરે દ આણાાં 

અજ્ઞાન તથા અલ્ વભજન છ.ે આત્ભા અભય જ છ,ે ભાટ ેળત્રુઓને ભાય, કઈ શણાતુાં નથી! 

ાી આત્ભાઓ નયકભાાં જ જામ ! કભથન ફદર ભે જ ભે લગેયે લગેયે ફધુાં જ 
રુકાત્ભક... આલાાં રાાં ને ક, ભીથ્મા અથથઘટન કયલા ાછ વભમ, ળક્તી ને ફુદ્ધી 

લેડફ્મા લીના જ, ળીક્ષીતજન જો ધભથળાષ્ડન અભ્માવ કયલા ઈચ્છતા જ શમ ત એભણે 
એભાાં યશેરાાં અનીષ્ટ, શાનીકાયક આદેળ, અલૈજ્ઞાનીક તથા અફોદ્ધીક ઘટનાઓ, તત્ત્લ, 

અનૈતીક તેભ જ લીવાંગત વ્મલસ્થાઓ– એલુાં ફધુાં જુદુાં તાયલલુાં જોઈએ અને એન શીમ્ભતબેય 

અનાદય કયલાન આદેળ ઘેટાછા બક્ત–આસ્તીકને આલ જોઈએ. તથાગત ફુદ્ધથી 
ભાાંડીને તે ભશી દમાનન્દ વયસ્લતી વધુીના ભશાન ધભથવુધાયકએ આ જ કામથ ફજાલેરુાં... 

જો કે ચાલાથકની ણ વભાજને અનીલામથતા છ ેજ – લીદ્યાથીઓને ગતાનુગતીક એલા ધભથનુાં 

ભીથ્મા જ્ઞાન આલાને ફદરે એભનાભાાં લૈજ્ઞાનીક ભાનવ તથા અબીગભ પ્રેય અને લૈજ્ઞાનીક 
ખજો કયલા વલથ પ્રકાયે તેભને તૈમાય કય ! ળીક્ષણનુાં વાચુાં ધ્મેમ ત એ જ શઈ ળકે. આણા 

ફાંધાયણન ણ એલ જ આદેળ છ.ે 

બયતલાક્મ 
મગ, ધ્માન, કુાંડરીની, ચક્ર આદી લાત કેલ ગગા છ.ે મગથી કદાચ અલ્ 

વ્મામાભ થત શમ અને એથી સ્લલ્ રાબ થામ; યન્તુ એથી કઈ ચભત્કાયીક કે દૈલી 
ળક્તીઓ કદાી પ્રાપ્ત થતી નથી... ધ્માનથી રાબને ફદરે શાની જ લીળે થામ છ,ે એથી 

ભગજ જડ થઈ જામ છ.ે પ્રાથથનાથી કળ જ રાબ નથી. ુલથજન્ભ અને ુનજ થન્ભની 

ભાન્મતાઓ કકલ્નાઓ તથા ભ્રભણાઓ ભાત્ર છ.ે ભૃત્મુ ફાદ કળુાં જ ટકતુાં નથી.         
–ડૉ. અબ્રાશભ કલુય  

અનકુ્રભણીકા 
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21 
ભાનલજાત ‘વંમભ’થી અવહ્ય ીડામ છફ ! 

Finding that no religion is based on facts, and cannot 
therefore be true, I began to reflect what must be the condition of 
mankind trained from infancy to believe in errors. –Robert Owen  

ધભથ અને ઈશ્વય એ આદીભ, અજ્ઞાન ભાનલપ્રાણીની ક કલ્નાઓ છ,ે જ ેઆ 

ચક્કવ પ્રાણીના ભગજ નાભક અલમલના લીકાવનુાં યીણાભ કે દુષ્યીણાભ છ.ે આ ૃથ્લી ટ ે

પ્રશ્ન ુછનારુાં  એકભાત્ર પ્રાણી તે ભાણવ છ ેઅને ભુશ્કેરી મા આત્તી એ ઉદ્બલી કે જ્માયે 
કઈ ઉત્તય ળક્મ જ નશતા, તેલે તફક્ક ેતેણે અતીગશન અને વ્માક પ્રશ્ન ુછલા ભાાંડ્યા. 

યીણાભે ઉત્તયદાતાઓએ અવત્મન આળય રેલ જ યષ્ણ. કાયણ કે; તેઓ ાવે ણ કઈ 

વત્મ જ્ઞાન નશતુાં. આભ કલ્નાઓ, અવત્મને ચગાલનાયી યીસ્થીતી જન્ભી. ભાટ ેજ ઉય 
ટાાંકેર લીધાનભાાં, ઓલન કશે છ ેકે કઈ ણ ધભથની આધાયળીરા નક્કય વત્મ છ ેજ નશીં. 

યીણાભે એના અનુવયણથી ભાનલજાત અયમ્ાય ીડાઓ તથા માતનાઓન બગ ફની, 
જ ેઆજમે તેને ીડી યશી છ.ે આભ કેલી યીતે ફન્મુાં ? એન થડક ઈતીશાવ ટાાંકી આજ ે

અત્રે અભુક એલી આત્તી તથા એનાાં ફશુલીધ દુ:ખદ યીણાભની ચચાથ કયીએ. 

યવેર કશે છ ે કે ઈશ્વયની કલ્ના વયભુખત્માય યાજલીની વાંસ્થાને આધાયે 
ઉદ્બલેરી એ વાચી જ લાત છ.ે ભાનલીએ વભાજ યચ્મ ત્માયે એના વુવ્મલસ્થીત વાંચારન 

અથે કઈ તાકાતની આલશ્મકતા વભજાઈ. એભાાંથી ળાવનવ્મલસ્થા વજાથઈ. વભાજની કઈ 

ળક્તીળાી વ્મક્તીને એ ભાટ ેવાંદ કયલાભાાં આલી અને તેને આ કતથવ્મ વોંલાભાાં આવ્મુાં. એ 
વ્મક્તીએ છી તાની આખી એક ટકુડી યચી, વભાજનુાં વાંચારન જાલલા ભાાંડુ્યાં. એ યીતે 

ઉદ્બલી યાજ્મવ્મલસ્થા... ત્માયે ભાણવને એ પ્રશ્ન ત દભત જ શત કે આલડા લીયાટ લીશ્વનુાં 

વાંચારન કેલી યીતે થતુાં શળે ? જરુય કઈક એ ચરાલતુાં શળે. જલાફભાાં તેણે તાની 
યાજલીન દાખર જ ત્માાં રાગુ ાડ્ય અને ઈશ્વયની કલ્ના જન્ભાલી. 

આ ફીરકુર વાચી ળધ છ,ે કાયણ કે; તથાકથીત ઈશ્વયના ગુણધભથ ફયાફય 

યાજા જલેા જ કલ્ામા છ ે: ‘તે યીઝે ત ન્માર કયી દે અને ક્રધે બયામ ત નાળ કયી નાખે. 
ભાટ ેતેને ખુળ યાખલા તાયીપ કય, બેટવગાદ આ ઈત્માદી...’ આભ એક ભીથ્મા કભથકાાંડી 

વ્મલસ્થા યચાઈ. છી ચૈતન્મ લી એક અન્મ આશ્ચમથ શતુાં, એભાાંથી આત્ભા–યભાત્ભાની 

પીરવુપી જન્ભી. અને ત્રીજુ ાં તે વભાજને વ્મલસ્થીત ચરાલલા ભાટનેી આચાયવાંશીતા, અથાથત્ 
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વદાચાયના નીમભ. આભ ધભથના ત્રણ ામાઓ યચામા : (1) કભથકાાંડ (2)  તત્ત્લચીંતન અને 

(3) વદાચાયના નીમભ. માદ યાખ કે આ ઈતીશાવ શુાં એ કાન લણથલી યષ્ણ છુાં કે જ્માયે 

organized religions સ્થાીત વાંપ્રદામ શજી ત બલીષ્મભાાં ઉદ્બલલાના શતા. ભતરફ કે 

ઈશ્વય તથા ધભથના જન્ભ વમ્ફન્ધી આ શકીકત છ ે ! ફધા જ વભાજો આ જ પ્રક્રીમાભાાંથી 
વાય થમા એટરે વલથત્ર ઈશ્વય તથા ધભથની કલ્નાઓ પ્રલતથતી. 

ફધા જ ધભોના ામાની યચના આભ એક વયખી જોલા ભે છ ે અને છતાાં 

તદ્વીમક ઉત્તય બીન્નબીન્ન છ–ે એનુાં ભુ કાયણ આ જ કે ફધી જ કકલ્નાઓ છ.ે 
દાખર આીને સ્ષ્ટતા કરુાં  ત પ્રત્મેક ધભથભાાં આત્ભા, યભાત્ભા, ુનજ થન્ભ, સ્લગથ–નયક, 

ા–ુણ્મ આદી લીબાલનાઓ અલશ્મ છ;ે છતાાં એ લીળેની ધાયણાઓ, એનાાં ધાયાધયણ 

તથા નીમભ બીન્નબીન્ન છ ે તે આ કાયણે જ કે; આદીભાનલના વાચા પ્રશ્નના એ ખટા 
ઉત્તય છ.ે આજ ેઆણે ા–ુણ્મના નીમભ, તદ્વીમક વમ્ુણથ યસ્યલીયધી ભાન્મતાઓ 

અને વદાચાયના ખ્મારભાાં યશેરાાં અવત્મનુાં કાયણ તથા એના ળુદ્ધીકયણની થડી લાત 

કયીએ: દા.ત., અભુક એ વમ્પ્રદામ પ્રાણીન જીલ ફચાલલાભાાં ુણ્મ ભાને છ.ે જ્માયે લી 
ફીજો ધભથ એ જ પ્રાણીની લીધીવય શત્મા કયી, એના ભાાંવન પ્રવાદ લશેંચલાભાાં ુણ્મ વભજ ે

છ ે! આલા એકફીજાથી વાલેવાલ ઉરટાાં ાુણ્મ કેભ ? 

કેલ તાના ાંથ કે વમ્પ્રદામની ભાન્મતાઓના વભથથન અથે જ એલી દરીર 
કયલાભાાં આલે છ ેકે ભાણવ ભુબુત યીતે ળાકાશાયી પ્રાણી છ,ે ‘શીંવા’ એ તેની પ્રકૃતી નથી 

લગેયે ! યન્તુ વાચી શકીકત એ છ ેકે ભનુષ્મે એના ઉદ્બલ તથા અસ્તીત્લનાાં 97 (વત્ત્તાણાં) 

ટકા લો એક ળીકાયી પ્રાણી તયીકે જ ગુજામાું છ,ે જ્માયે તે ભુખ્મત્લે ભાાંવાશાયી શત. છલે્લાાં 
ત્રણ ટકા લોભાાં જ તે ખેતી કયત અને અનાજ ખાત થમ છ.ે ધાય કે આ ૃથ્લી ય 

ભનુષ્મને ઉદ્બવ્મે એક રાખ લથ થમાાં, ત પ્રથભ વત્ત્તાણાં શજાય લો વુધી એ ભાાંવાશાયી 
ળીકાયી જ શત. છલે્લાાં ભાન કે ત્રણ શજાય લથથી ખેતી કયી, અનાજ આયગત થમ છ.ે 

શા, કાચાાં પ–ાાંદડાાં કે કાંદભુ તે એની ભુ અલસ્થાભાાંમ જરુય ખાત શળે. (‘કાાંચાાં’ એટરે 

યાાંધેરાાં નશીં– એલા અથથભાાં). 
રાંડનભાાં, જ્માયે અભે ગીનેવ ફુકના લીશ્વલીક્રભનુાં વાંગ્રશસ્થાન જોલા ગમા ત્માયે 

એભાાંના નભુનાઓ જોઈને એક વાથીભીત્રે ફશુ યભુજી છતાાં વચટ ટકય કયી કે ‘વૃષ્ટીક્રભ 

લીરુદ્ધ કઈ ણ યાક્રભ વોથી લધુ કયી દેખાડલુાં, તે લીશ્વલીક્રભ !’ દા.ત., વાભાન્મજન ચુાંફન 
કયે એભાાં કળુાં આશ્ચમથ નશીં; યન્તુ જો કઈ ફે વ્મક્તી તાનુાં એલુાં ચુાંફન ફવ–ચાયવ 

કરાક એકધારુાં  રાંફાલે ત એ લીશ્વલીક્રભના ગીનેવ લલ્ડથ યેકડથને મગ્મ ફને. ભાટ ેલીશ્વલીક્રભ 
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વાધલાથી વમ્ફન્ધીત કામથ ઉત્તભ જ છ ેએભ વીદ્ધ નથી થતુાં; ફરકે એ અનુચીત યાક્રભન 

ણ લીક્રભ શઈ ળકે. આ દાખર અશીં ત શુાં ભાનલવભાજની ા–ુણ્મની લીબાલના સ્ષ્ટ 
કયલા ભાટ ેજ ટાાંકુાં છુ ાં.        

અભુક કામથને ુણ્મ ગણલુાં, જ્માયે તભુક કૃત્મને ા વભજલુાં–એલા 

લીબાગીકયણનામ લી ફે પ્રકાય છ ે : એક તે, વભાજની વ્મલસ્થા છીન્નબીન્ન કયી નાખે 
એલાાં કૃત્મ, જલેાાં કે ચયીરુાંટ, ખુન, વ્મબીચાય, ફાત્કાય, અપ્રાભાણીકતા લગેયે દુવ્મથલશાય 

આચયલા તે ા અને ન આચયલા તે ુણ્મ. અને ફીજાાં કામો તે, વૃષ્ટીક્રભ લીરુદ્ધનુાં આચયણ 

: દા.ત., ખાલુાં તે વૃષ્ટીક્રભ છ;ે ત અલાવ એ ુણ્મ ! ઉંઘલુાં એ કુદયતી લૃત્ત્ત્તી છ;ે ત્માયે 
જાગયણ એ ુણ્મ ! ભૈથુન એ ણ એકદભ પ્રકૃતીવશજ પ્રાણીધભથ છ;ે ભાટ ેબ્રષ્ઢચમથ એ ુણ્મ! 

આ પ્રકાયનાાં ુણ્મકામો ભાટ ે આણા ુલથજોએ એક ળબ્દ પ્રમજ્મ છ ે અને એનાાં બાયે 

ગુણગાન ગામાાં છ,ે એ ળબ્દ તે ‘વાંમભ’. વાભાન્મ રકને ભન આલા વાંમભનુાં ભશત્ત્લ ઘણાં ભટુાં 
છ.ે દા.ત., કઈ વ્મક્તી ઉદાય શમ, બરી શમ, વેલાબાલી શમ, પ્રાભાણીક તથા વત્મારક 

શમ, ત તેને ઝાઝા અનુમામીઓ આ વાંવાયભાાં નથી જ ભતા; યન્તુ જો કઈ યાક્રભી જણ 
વ દીલવના નક્કયડા અલાવ કયે અથલા ત ભશીનાઓ વુધી એક ગ ય ઉય ઉબ 

યશે, ત તે વીદ્ધ ુરુ ફની જામ અને તેની ાછ બક્તની રાાંફી રાઈન રાગી જામ ! 

રગબગ ફધા જ વમ્પ્રદામએ આ ફીજા પ્રકાયનાાં ા–ુણ્મની વ્માખ્મા અનાલીને તાની 
આચાયવાંશીતાઓ ઘડી છ.ે 

ધભથના વદાચાય કે ુણ્મ લીળેના આલા ખટા ખ્મારએ ભાનલજીલનભાાંથી 

આનન્દને દેળનીકાર કયી નાખ્મ – એ કશેલાતા ધભોની વોથી ભટી જીલનલીયધી પ્રલૃત્તી છ.ે 
દા.ત., બ્રષ્ઢચમથ અને તદાંતગથત કોભામથ, વતીત્લ, યજનગભન, લૈધવ્મ ારન લગેયે... લગેયે ! 

બ્રષ્ઢચમથ એ અતીકઠય તશ્ચમાથ છ,ે પ્રામ: દુ:વાધ્મ છ,ે એટરે એનુાં ુણ્મ લી વોથી ભટુાં ! 

લાસ્તલભાાં બ્રષ્ઢચમથ ારનથી કઈ રાબ નથી; ફરકે ળાયીયીક–ભાનવીક શાની જ શાની છ.ે 
છતાાં એના ભુલ્મની ભ્રભણાએ ભાનલભનન એલ ત કફજો રીધ કે ગાાંધીજીએ કષુ્ણાં કે વાચ 

નૈષ્ઠીક બ્રષ્ઢચાયી જ શીન્દનુાં સ્લયાજ્મ વીદ્ધ કયી ળકે! છી લીધીલક્રતામ નોંધલા જલેી છ.ે 

બાયતના પ્રથભ લડાપ્રધાન ત ાંડીત જલાશયરાર નશેરુ જલેા યવીક જન ફન્મા ! લાસ્તલભાાં, 
આ વાંવાયભાાં આલ કઈ ખયેખય નૈષ્ઠીક બ્રષ્ઢચાયી ાક્મ શળે કે કેભ ? એ ળાંકાસ્દ પ્રશ્ન 

છ,ે ભાયા લીનમ્ર ભતે તે અવમ્બલીત છ.ે 

અત્રે એક આડલાતની સ્ષ્ટતા ની:ળાંક અનીલામથ ફને છ ેઅને તે એ કે કુદયતી 
આલેગના ણ ફે પ્રકાય છ.ે એક તે જીલન ટકાલનાય, અનીલામથ એલી કામભી ઈચ્છાઓ 
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અને આલશ્મક્તાઓ. ફીજો પ્રકાય તે નીલામથ, ફીનજરુયી તથા ત્માજ્મ આલેગ. ધભથ રગબગ 

ફધા જ પ્રકાયના આલેગ ત્મજલાન ફધ આે છ;ે યન્તુ આણે ઉય જોમુાં તેભ આશાય, 
નીરા અને ભૈથુન આદી આલેગ ત્મજલા જલેા ત ળુાં, દભલા જલેા ણ બાગ્મે જ ગણામ. તે 

આ જીલનની અનીલામથ આલશ્મક્તાઓ છ,ે કેલ એટરા ભાટ ેજ નશીં; યન્તુ વાથે વાથે તે 

જીલનાનન્દ ણ છ ેઅને આનન્દન ત્માગ એ ભુખથતા જ રેખામ; કાયણ કે આનન્દયશીત 
જીલન જીલલાન છી અથથ જ ળ ? આ ઉદેળ વાભાન્મજન ભાટને વભજલ. વભાજભાાં 

અલાદરુ થડા વાધુવાંત બરે શમ, ભતરફ કે શઈ ળકે. ફાકી વાધુવાંત એ આખયે ત 

નકાભા તેભ જ યજીલી પ્રાણીઓ છ,ે એટરે જટેરા તે ઓછા શમ એટરુાં જ વભાજ ભાટ ે
એ લધુ શીતાલશ ! આલેગન ત્માજ્મ પ્રકાય તે ક્રધ, રબ, ઈષ્માથ, દ્વે, લેય લગેયે, જ ેવ્મક્તી 

તથા વભાજને ફશુધા શાનીકાયક નીલડ ેછ,ે ભાટ ેતે ત્માજ્મ, એભાાં ા–ુણ્મન પ્રશ્ન નથી. 

શલે ફીજી ભશત્લની લાત : આયાંબે ભુકેરા અલતયણભાાં ઓલન કશે છ ે કે; 
અવત્મભુરક ધભોના અભરથી ભાણવજાતની કેલી અલદળા થઈ છ,ે એન શલે શુાં લીચાય કયી 

યષ્ણ છુાં. આ બમાનક અલદળાન અત્રે એક જ દાખર ટાાંકીને ધભો દ્વાયા, એટરે કે 
ધભથવાંસ્થાના વાભુશીક એલા યાક્ષવી ફ લડ ે ભાનલી ય ગુજયતા ઘય અત્માચાય પ્રતી 

અાંગુરી નીદેળ કરુાં  : વાંમભ, બ્રષ્ઢચમથ કે રૈંગીક ાલીત્ર્મના અનુચીત, ધાભીક દુયાગ્રશને 

યીણાભે, ષ્ડીુરુના અતી ભાંગર તથા અબુતુલથ બ્રષ્ઢાનન્દન અનુબલ કયાલનાય પ્રેભ ઉય 
પ્રતીફાંધ આવ્મ; ઉયાન્ત લી એ ફદર ાળલી વજાઓ ઘડી કાઢલાભાાં આલી ! આલ 

વ્મલશાય અભાનુી અત્માચાય જ ફની યશે છ,ે જ ે કેલ ભાનલ–આનન્દન જ નશીં; 

ભાનલસ્લાતાંત્ર્મન ણ લીધ્લાંવક ફની યશે છ.ે દા.ત., કુભાયીકા પ્રેભભાાં ડ ેત એને ફેયશભ 
જીલરેણ ભાય ભાયલ અથલા ત ખુદ ભાતાીતા જ એની શત્મા કયી નાખે ! એ જ યીતે, 

દુનીમાના ઘણા વમ્પ્રદામ ભાને છ ે કે કેલ વન્તતી અથે જ વમ્બગ પ્રમજલ (આનન્દ–

વભાધી ભાટ ેનશીં !), એટરુાં જ નશીં; કેથરીક ાંથ ત વભાગભ ભાત્રને ા જ ભાને છ ે ! 
શલે ટુાંકભાાં જ કશુાં ત, આલ કઈ ધાભીક વયભુખત્માય ધાય કે વત્તાસ્થાને ચઢી ફેવે ત 

વાભાન્મ નાગયીકની શારત કેલી દમનીમ તથા અવષ્ણ ફની જામ ! બુતકાભાાં આભ ફન્મુાં 

જ છ ે અને લતથભાનભાાં ણ દુનીમાના કેટરાક બાગભાાં આલી કયીણ અને કભકભાપ્રેયક 
એલી ાળલી દુઘથટનઓ ફની જ યશી છ.ે ભાનલજાતને આલાાં ઘય અત્માચાય તથા અઘય 

માતનાઓભાાંથી કણ છડાલળે ? ક્માયેક એભાાંથી એની ભુક્તી થળે ખયી ? 

  



 

http://govindmaru.wordpress.com                                        111 

 

બયતલાક્મ 
Religion is the sigh of the oppressed creature, the feeling of a 

heartless world… It is the opium of the people. The imaginary flowers 
of religion adorn man’s chains. Man must throw off the flowers and 
also the chains. –Karl Marx    

 
● 

અનકુ્રભણીકા 
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22 
આણફ ઈશ્વયનાં ભાનીતાં કફ  ભોંઘફયા વન્તાન નથી જ નથી 

ચીદાનન્દરુ: ળીલ–શમ્ ળીલ–શમ્ । 

તદ્ બ્રષ્ઢ નીષ્કરભશમ્ 
ન ચ બુતવાંઘ: । 

 ભાણવ કેલુાં તુચ્છ, ગાંદુાં અને બદ્દ ુાં  પ્રાણી છ ે : What a piece of work is 
man ! How infinite in faculty ! લાત ત વાચી જ; કીન્તુ વાથે વાથે એમ વત્મ જ કે 

How noble in reason ! – તે ફશુધા નથી જ અને એટરે જ man delights not 
me… ભાણવ ઈશ્વયનુાં કઈ લીળીષ્ટ અને લશારુાં, ભાનીતુાં અને ભુલ્મલાન વજ થન નથી; કીન્તુ 

પ્રકૃતીના અન્ધ યીફના યસ્ય ટકયાલથી ૃથ્લી ટ ે અકસ્ભાત ઉદ્બલી ગમેરા એક 
વજીલ દાથથની ક્રાન્તીનુાં જ યીણાભ છ.ે અને ખયેખય આ દેશભાાં, એની યચનાભાાં એભાાં 

લયામેરી કાચી વાભગ્રીભાાં કે સ્લ–વાંચારનની વભગ્ર પ્રક્રીમાભાાં ગલથ રેલા જલુેાં મા ગોયલ 

અનુબલલા જલુેાં કાંઈ નથી. આશાય અને ઉત્વગથની, ભૈથુન અને પ્રજનનની ક્રીમાઓન જયા 
લાસ્તલીક લીચાય કયીએ ત વુગ જ આલે, ખયે જ એલુાં ફધુાં એટરુાં ફીબીત્વ છ.ે ભાટ ેજ 

બ્રષ્ઢરુ છુાં, ચીદાનન્દરુ છુાં, એલી એલી કલ્નાઓ કયલાથી ભાણવને આશ્વાવન ભે, 

અસ્તીત્લન અલ્ આહ્લાદ અનુબલામ, ભનને જયા યાશત રાગે. ફાકી ત તભાભ પ્રાણીદશે 
એક માંત્રભાત્ર છ ેએથી લીળે કળુાં જ નશીં. દાથથ અને ઉજાથના રુાન્તયણની, ણ તથા 

ઘવાયાની તે એક જટીર અને જટાજુટ મન્ત્રયચના ભાત્ર છ,ે પ્રાણીનુાં ભગજ અને ભન ણ 

એક અતીલ વાંકુર એલુાં કમ્્મુટય મન્ત્ર છ,ે જને પ્રધાન શેતુ લી જીલન ટકાલી યાખલાન, 
વયલાઈલરન જ, એટરે એભાાં ળીલ, વુન્દય, બર, ઉન્નત કે ઉભદા તત્લ–અતી લીયર ! 

 એની વાભે પ્રકૃતીની વૃષ્ટી કેલી અયમ્ાય બવ્મ તથા બમાલશ, આશ્ચમથલત્ અને 
અદ્બુત, વુલીયાટ અને અવીભ–અનન્ત છ ે! એન વાક્ષાત્કાય થતાાં જ દાંગ યશી જલામ છ,ે 

સ્તબ્ધ થઈ જલામ છ,ે ભાણવની શીનતા, તુચ્છતા, ક્ષુરતા અને રઘુતા ભનને ીડલા રાગે છ,ે 

ત્માયે ભાણવ આ ધયતીટ ેપક્ત એના ફે ગ ટકેલી યાખલા ભાટ ેકાયી યશે છ.ે 
તદ્ બ્રષ્ઢ નીષ્કરભશમ્ ન ચ બુતવાંઘ । 

 કીન્તુ એલ વાક્ષાત્કાય દુષ્કય છ.ે કુદયતે તથા ભાણવેમ ભાણવની એલી ત બુાંડી 

અલદળા વજીથ છ ે કે તે લાભનભાાંથી લીયાટ ફનલા જતાાં સ્લમભેલ આ લીયાટતા વભક્ષ 
લાભનતભ ફની ગમ છ.ે ધયતી ય અજ્ઞાનલળ રાદી કડથી ટકેલામેરા એના ગ ઉખડી 
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ગમા છ,ે તે નીયાધાય ફની યષ્ણ છ.ે અભેયીકાભાાં એક સ્થ છ ે : ગ્રાન્ડ કેન્મન, ખડક જ 

ખડક, લીળાર–લીયાટ થ્થયની અગણીત છાટ ઉંડે–ઉંડ,ે અતીઉંડી ખીણભાાં કરયલતી, 
છડાતી, ડઘાતી, પીણાતી ને કલચીત ઘય ગજ થન કયતી કરયેડ નદી, ભાઈર વુધી 

લીસ્તયતી કેલ જ ાંગી, યાક્ષવી, ઉંચીનીચી, વાટ ને અણીમાી ાાણરીરા ! વાંવાયન 

કઈ ણ ભાનલળીલ્ી કદાી ન કતયી ળકે, પ્રાણાન્તેમ ન કાંડાયી ળકે એલુાં ચીત્રલીચીત્ર ને 
નમનયમ્મ કુદયતી કતયકાભ. ફવ, જોમા જ કય ! અને આાંખ આઆ જ અાંતભુથખ ફની 

ફીડાઈ જામ, કળીક બમપ્રેયક સ્તબ્ધતાથી છાતીની ધડકન ભાંદ ડી જામ, ફેશળીથી ચીત્તન ે

અક ગશન વભાધી રાધી જામ, અથલા ત ફવ આનન્દના ઉન્ભાદથી નાચી ઉઠામ. આલી 
યભણીમ અદ્બુતતા વભક્ષ તુચ્છ ફની યશેલાન ણ એક આનન્દ છ,ે એલુાં આશ્વાવન રેલુાં 

યશે. 

 અને એટરે જ આ બવ્મ અને બમાલશ બ્રષ્ઢાાંડના નુતન, લૈજ્ઞાનીક દળથને, 
આનન્દરેકુણથ ેર ભશાલીજ્ઞાની આઈન્સ્ટાઈન કાયી ઉઠ્ય : ‘વોથી લધુ વુન્દય, વોથી 

લધુ બવ્મ જ ેઉભી આણે આજ ેઅનુબલી ળકીએ તે કેલ યશસ્મભમતાની સ્તબ્ધ વમ્લેદના 
જ છ ેઅને એભાાં જ આણા આ વલથ વત્મનીષ્ઠ લીજ્ઞાનનાાં ફીજ લલામેરાાં છ.ે જ ેભાનલી 

આલ બ્રષ્ઢાનન્દી ઉરેક અનુબલી નથી ળકત, જ ેઆલાાં લીસ્ભમથી ભુઢ–સ્તબ્ધ નથી ફની 

જત, અને જ ેભનુષ્મ આ અકલ્નીમ એલી બવ્મ બીણતા વભક્ષ વભાધીસ્થ નથી ફની 
ળકત, એ ભનુષ્મ ખયે જ કેલ નીજીથલ ળફ વભ છ.ે જને ાય આણે કદાી ાભી 

ળકલાના નથી, એલા કળાક તત્ત્લનુાં અસ્તીત્લ ખયેખય વાંબલે એભ પ્રભાણલુાં, જ ેતત્ત્લ ફાષ્ણત: 

પ્રજ્જલરતભ વદરદમથરુે અને અાંત:કયણભાાં પ્રકાાંડ પ્રજ્ઞારુે પ્રગટ થામ છ ેઅને જનેે કેલ વાલ 
પ્રાથભીક સ્લરુે જ આણી આ અલ્ ભતી–ળક્તી ાયખી ળકે છ ેએભ વભજલુાં – એ જ્ઞાન 

અને રાગણી જ વાચી આધ્માત્ભીકતાનુાં કેન્ર શઈ ળકે... આણે આણા અત્મન્ત નીફથ 

તથા ક્ષણજીલી ચીત્ત લડ ે જનેા ભાત્ર અલ્ાાંળને જ પ્રગટ થતા જોઈ ળકીએ છીએ, એ 
અવીભ, વલોયી વત્લની લીનમ્ર સ્ભૃતી એ જ ભાય ધભથ છ.ે આ કલ્નાતીત બ્રષ્ઢાાંડભાાં કઈ 

યાત્ય લીલેકળક્તીના અસ્તીત્લની ગશન ઉભીભમ પ્રતીતી એ જ ભાય યભાત્ભાન ખ્માર 

છ.ે આલ લૈશ્વીક આધ્માત્ભીક અનુબલ જ આણા લૈજ્ઞાનીક વાંળધનનુાં વફરતભ તથા 
ઉદાત્તતભ ઉગભસ્થાન છ.ે’ 

 આલી, આઈનસ્ટાઈન જલેી આધ્માત્ભીકતા તથા આસ્તીકતાને આણે અલશ્મ 

વભજી ળકીએ અને એટરા ુયતુાં સ્લીકાયીએ, તમ એથી પ્રકાાંડ લીજ્ઞાની ભાટને આણ 
આદય રેળભાત્ર ઘટત નથી, ન ઘટલ ઘટ;ે કાયણ કે પ્રશ્ન કેલ અથથઘટનન છ.ે ફાકી આથથય 
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એડીંગ્ટન કે કાપ્રા જલેા લીજ્ઞાની વાધુફાલાઓની આસ્તીકતાને ત આણે ઉદાયબાલે શવી 

કાઢલી જ યશી... ખેય, આણ આજન લીમ એ નથી; શા, એટરુાં વુચલી રઉં કે ધભથ અને 
ઈશ્વય જનેે જરુયી રાગે, તેના ધભથ–ઈશ્વય આઈનસ્ટાઈન જલેા જ શ ! 

 આજન ભુદ્દ ત છ ે : આ અવીભ બ્રષ્ઢાાંડ અને અનાદી–અનાંત ભશાકારભાાં 

ભાનલ–અસ્તીત્લની ક્ષુરતા, ક્ષણીકતા તથા અથથશીનતા : લીજ્ઞાનીઓ આજ ેઆ અકર અને 
અતાગ, અનાદી અને અવીભ એલા વુલીયાટ બ્રષ્ઢાાંડની જ ે યશસ્મભમતા તેઓનાાં પ્રચાંડ 

વાધન લડ ેાભી ળકે છ,ે એ જોલાનુાં નવીફ કદાચ આણને પ્રાપ્ત ન થામ, ફશુધા નશીં જ 

થામ; યન્તુ કઈ ઘય અન્ધકાયઘેયી યાત્રીએ, આ ભાનલવજીથત યળનીથી દુય–વુદુય જઈ, 
જયા આકાળ પ્રતી ભીટ ભાાંડજો. કેટરા ફધા કટ્યાનકટી તાયક અને એ લી કેલ એકરા 

આણા જ તાયાલીશ્વનુાં (galaxy) દળથન ! લૈજ્ઞાનીક ગણતયી અનુવાય આણા એક જ 

તાયાલીશ્વભાાં વ અફજ કે એથી ઘણા લધુ તાયાઓ છ,ે અને બ્રષ્ઢાાંડભાાં એલાાં ત ફીજાાં વ 

અફજ તાયાલીશ્વ છ.ે આણી આ ૃથ્લી જલેા ગ્રશ ત અવાંખ્મ અને અગણીત, અફજોના 

અફજો ણ શમ, કઈ જાણતુાં નથી, અને બાગ્મે જ એ જાણી ળકામ અને ળક્મ છ ેકે ક્માાંક 
વજીલતામ શમ, ભાનલી જલુેાં કે ભાનલીની અેક્ષાએ અનેકગણાં ળક્તીળાી તથા ફુદ્ધીળાી 

પ્રાણી ણ શમ, ક્માાંક અનેક વાંસ્કૃતીઓ લીકવી શમ અને નષ્ટ ણ થઈ શમ. કણ જાણી 

ળકે એ ? કણ કશી ળકે એ ? 
ણ આજ ેએટરુાં વત્મ ત વુનીશ્ચીત વીદ્ધ થઈ જ ચુક્મુાં છ ેકે ૃથ્લીગ્રશના ટ 

ય આણે ભન ભશાભુલ્મલાન તથા ‘ઈશ્વયદત્ત’ એલુાં આ અસ્તીત્લ તત્કારીન, ક્ષણજીલી અને 

વાલ નાળલાંત છ.ે આ કેલ એક લશી જત (passing) તફક્ક ભાત્ર છ,ે આણે અશીં 

આવ્મા, થડુાં યષ્ણા અને લી વદાને ભાટ ેલીદામ થઈ ગમા ! ક્માાં ? એ કઈ જ કશી ળકે 

નશીં, કાયણ કે; કઈ ગાંતવ્મ ખયેખય છ ેજ નશીં. 

In this battered caravanserai, 
Whose door–ways are alternate night and day; 

How sultan after sultan came, 
Abode his hour or two, 
And went his way… 

–Khayyam 
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આ લતથભાન પ્રદુણની લાત નથી; આ ત આ અથથશીન બ્રષ્ઢાાંડતન્ત્રભાાં 

ભશાકારીન બીણ, વનાતન વાંશાયરીરાન નીદેળ છ.ે 
આળયે દવેક કયડ લથ ુલેની આ ઘટના છ ે: આ ધયતીટ ેઅત્માયે ડામનાવય 

નાભક એક ભશાકામ પ્રાણી, તાનુાં વલોયી ળાવન પ્રલતાથલી યષુ્ણાં શતુાં; જ ેઆણી જભે જ 

શ્વવતુાં, ખાતુાં, ઝઘડતુાં, પ્રજનન કયતુાં અને ભયી જતુાં. એનુાં ભસ્તક દેશના પ્રભાણભાાં નાનુાં શતુાં. 
અન્મથા એમ ભાનલીની જભે લીચાયતુાં શત કે, 

Look on my strength 
Ye mighty and despair ! 

અને છી એકદા આ ૃથ્લીની વાટી ઉય અબુતુલથ, અકલ્નીમ એલી કળીક 
ઘય બમાલશ–લીનાળક આત્તી ત્રાટકી : આળયે છ ભાઈરની રાંફાઈ–શાઈ ધયાલત એ 

નાનકડ અલકાળી ીંડ પ્રચાંડ લેગે ધવભવત આ ૃથ્લીીંડ વાથે કદાચ ટકયામ, કઈ 

લીળા ઉલ્કા મા ત કદાચ ધુભકેતુ, અને જ ે લીયાટ લીસ્પટ થમ એની લીનાળક તાકાત 
કલ્નાતીત શતી : લતથભાન દુનીમાના તભાભે તભાભ અણફમ્ફને એક સ્થે, એકત્ર કયીને 

પડ અને જ ેઘય, લીકયા ધડાક થામ, એનાથીમ દવ શજાય ગણી લધુ તાકાત એ લીસ્પટ ે

લીછડી : ધયતી ધણધણી ઉઠી, આગના ધગધગતા ગા લછુટ્યા, રાખ ભાઈર રાાંફા–
શાાં ધુ, લામુ તથા ધુભાડાનાાં ઘટ્ટ લાદ લીળા આકાળને આલયી યષ્ણાાં. આગ જલેા 

લીજઝફકાયા વફાકા રેલા રાગ્મા. વભુર ખબી ઉઠ્યા. કાા ડીફાાંગ આકાળભાાં 

વુયજદેલતા ક્રધે બયાઈને શીંવક રાર આાંખ કાઢત શમ તેભ જોત, નીસ્તેજ, ઉષ્ણતાલીશીન 
લીચયત, નશીંલત જ નજયે ડત શત. ચભેય ઘય અાંધકાય વ્માી યષ્ણ. રશી ઠાયી 

નાખતી, દેશને ળાયી નાખતી ઠાંડી ત્રાટકી. ભશીનાઓ વુધી આ યાાંકડી ધયતીને ભાથે 

વલથનાળનુાં એ ઝેયી લાદ અલીયાભ ઝઝુભી યષ્ણુાં. જકાાંઠ ે રશેયીમાાં રઈ યશેરાાં રીરાાંછભ 
જ ાંગર જરીને ખાક થઈ ગમાાં. ન શલા, ન ાણી, ન લનસ્તી કે ન જીલજ ાંતુ, ફીચાયાાં 

ડામનાવય રુાંધાતા શ્વાવે, બુખે ને તયવે ગુાંગાઈ ગુાંગાઈને ભમાથ, અફજોના અફજો જીલ 

તયપડીતયપડીને ભયણળયણ થઈ ગમા – કેલ કુદયતના એક તુચ્છ અકસ્ભાતે ! આ 
ૃથ્લીના વભગ્ર ટ ઉયથી ડામનાવય નાભે આજ ે ઓખાતુાં, યાક્ષવી ગયી જલુેાં એ 

લીયાટકામ પ્રાણી વદાને ભાટ ેનષ્ટ થઈ ગમુાં, એનુાં નીકાંદન નીકી ગમુાં... 

અને એથી આ અભા અને અગાધ એલા બ્રષ્ઢાાંડભાાં રેળ ભાત્ર પયક ડ્ય નશીં, 
લીશ્વ ત જભે ચારતુાં શતુાં તેભ ચારતુાં જ યષુ્ણાં. અને લી ુનયી જનનમ્ – ુનયી 

ભયણભનુાં ચક્ર ણ ચારુ થઈ ગમુાં... ત આ જ છ,ે આણાં ગાંતવ્મ, આજ,ે આલતી કારે મા 
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ગભે ત્માયે ! આણે ઈશ્વયનાાં કઈ ભાનીતાાં, રાડીરાાં, ભોંઘેયા વન્તાન નથી; તેભ નથી કઈ 

આણ ભામાુ વજ થનશાય મા યખાલટલા યક્ષણશાય. પ્રકૃતીનાાં અન્ધ યીફએ કેલ 
કઈ આડઅકસ્ભાતરુે આણને જન્ભ આી દીધ છ ે અને એન જ, એલ જ કઈ 

અકસ્ભાત એકદા આણાં વદાનુાં અને વભગ્રતમા નીકાંદન કાઢી નાખળે. 

અને લી ાછાાં કયડ લથ લીતી જળે, પ્રાણીઓ ઉદ્બલળે અને લીકવલા 
રાગળે. અન્તે એક લધુ વુવાંસ્કૃત તથા લધુ લીલેકફુદ્ધી–વમ્ન્ન પ્રાણીમ કદાચ ઉદ્બલળે, જ ે

આણા શાડીંજય, અશ્ભીબુત અલળે ખદી કાઢળે અને વાંળધન કયળે. છી અન્તે 

તાયણ પ્રસ્તુત કયળે કે, 

બયતલાક્મ 
દવ કયડ લથ ુલે, આ ૃથ્લીટ ે ‘ભાનલ’ નાભક એક પ્રાણી થઈ ગમુાં, જ ેઘણાં 

ફુદ્ધીળાી શતુાં; કીન્તુ લીલેકફુદ્ધીની દૃષ્ટીએ ઘણાં દયીર તથા છાત શતુાં. આત્ભા, યભાત્ભા 

અને ધભથ જલેી કકલ્ીત, ક્ષુલ્લક ફાફતે એ ધયતીની વાંત્તી ફગાડતુાં, અાંદયઅાંદય 
ઝઘડતુાં અને એકફીજાનાાં ગાાં યશેંવી નાખતુાં. ળક્મ છ ે કે તાની જ કભ અક્કર 

જીલનચમાથને કાયણે જ તે નાળ ામ્મુાં શમ.      

 
● 

અનકુ્રભણીકા 
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23 
લીલફકુત લીચાયભૌક્તીક ભંજુા 

 ધભથધુયાંધયની ત શાંભેળાાં એ ભનગભતી પ્રલૃત્તી જ યશી છ ે કે તાન ધભથ તેની 

વમ્ુણથ તથા ળુદ્ધ અલસ્થાભાાં વીધ સ્લગથભાાંથી જ ઉતયી આવ્મ છ ેએલ દાલ કયલ ! આ 
વાંજોગભાાં ઈતીશાવપ્રેભીઓને ભાથે એક દુ:ખદ જલાફદાયી આલી ડ ેછ,ે તે એ છ ે : ધભથ, 

ખાવ કયીને છાત તેભ જ ભ્રષ્ટ પ્રજાઓભાાં, એના રાાંફા અસ્તીત્લ દયભીમાન જ ેક્ષતીઓ, 

અનીષ્ટ તથા ભ્રષ્ટતાઓ ગ્રશણ કયી રીધાાં શમ તેને ળધી કાઢીને ખુલ્લાાં ાડલાાં. –અડલડથ 
ગીબ્ફન 

 આ જગતના નીમભ લીજ્ઞાન દ્વાયા – ઈશ્વયને લચ્ચે રાવ્મા લીના જ – વભજાલી 

ળકામ છ ે અને અત્માયે નશીં વભજામેરાાં યશસ્મ ણ બલીષ્મભાાં વભજાલી ળકાળે. 
(ટકૅનરૉજી દ્વાયા જ)ે વુખવગલડનાાં વાધન લધ્માાં છ ેએને ુલથની પ્રજાઓ ‘બગલાદ’ કશીન ે

ઉતાયી ાડ ેછ ેઅને ભક્ષના આધ્માત્ભીક આદળથને ચઢીમાત ભાને છ.ે.. બજન, કીતથન અને 

વત્વાંગ કયે છ,ે ગુઢ તત્ત્લની ઉાવના દ્વાયા કુદયતને યીઝલલાન પ્રમત્ન કયે છ ે– અને એભ 
વભમ ફયફાદ કયે છ.ે અધ્માત્ભલાદે બાયતને પ્રભાદ, રામનલાદ તથા દયીરતાની બેટ 

આી છ.ે ઘણા બાયતીમ ગયીફીને આળીલાથદ વભાન ગણાલે છ.ે કાંગા જીલન જીલલુાં તેને 

ઈશ્વયની ભયજી, નવીફ કે કયભના ખેર ગણી વશી રેલાભાાં આલે છ.ે જ્માયે શ્ચીભી પ્રજાઓ 
ગયીફાઈને શ્રારુ ભાને છ.ે  –ધલર ભશેતા 

 લલ્ની અનુયધે છ ેકે, શે ભાનલ, તભે જ ેઅનીશ્ચીત છ,ે ળાંકાસ્દ છ,ે જ ેફાફત 
યત્લે ક્માયેક તભાયા તાના ભનભાાંમ ળાંકા ઉદ્બલે છ ેએલી ભીથ્મા ફાફત ભાટ,ે ળા ભાટ ે

યસ્ય ઝઘડ કય છ, ભાયાભાયી કય છ અને વભાજના બાગરા ાડ છ ? એને ફદરે 

ચાર, એભ કયીએ કે જ ેકદાી નીશ્ચીત થઈ ળકલાની નથી એલી કકલ્ીત ભાન્મતાઓ 
અને નક્કય લાસ્તલીકતા લચ્ચે એક રખાંડી દીલાર ફાાંધી રઈએ ! ભતરફ કે ધાભીક ફન્ધન 

તથા નીણથમથી ઐશીક જીલનને એકદભ અરગ કયી દઈએ !... શ્ચીભી યાષ્ટ રએ ધભથવત્તા 

અને યાજ્મવત્તાને વમ્ુણથ અરગ ાડી દઈ, એલ કામદ કમો કે શલે કઈ ણ ઐશીક એલી 
નાગયીક વભસ્માભાાં ધભથન ચુકાદ ભાન્મ યાખલાભાાં આલળે નશીં, યાજ્મન ચુકાદ જ 

આખયી ગણાળે. ધભથ અત્માચાય અને રાગણીશીન શમ છ,ે જ્માયે લીજ્ઞાન સ્લમભેલ 

ભાનલતાને લીકવાલે છ.ે ભાટ ેજ કારથ વાગન રખે છ ેકે, ભાનલજાતનાાં અનેકલીધ અત્માચાયી 
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લશેભ, અન્ધશ્રદ્ધાઓ તથા ફેલકુપીઓ નાફુદ કયલાભાાં, આ લીવભી વદીભાાં, વોથી ભટ ને 

ભુલ્મલાન પા લીજ્ઞાનન જ યષ્ણ છ.ે   
 યૅળનારીઝભ કદાી કઈ અગચય, દૈલી તત્લભાાં શ્રદ્ધા પ્રફધત નથી, એલા કળા 

તત્ત્લને તે સ્લીકાયત નથી. એ કેલ વત્મને જ તાકે છ ેઅને વત્મને ાભલાનુાં ઉત્તભત્તભ 

વાધન ‘વાંળમ’ છ,ે એટર ેજ યૅળનારીઝભ વાંળમને ુયસ્કાયે છ.ે યૅળનારીઝભ એક અખીર 
જીલનયીતી છ.ે અવત્મ ભાાંશેથી યભ વત્મે શોંચી ગમેરાની એ અલસ્થા છ.ે લીલેકફુદ્ધીલાદી 

અબીગભ એ યમ્યાપ્રાપ્ત જીલનભુલ્મને તાવલા–ચકાવલાન, તભાભ ગ્રાંથીઓ, ગૃશીત 

તેભ જ ુલથગ્રશથી ભુક્ત થઈને, ગુરુગ્રાંથાદીન પ્રબાલ પગાલી દઈને, તભાભ સ્થાીત ભુલ્મ – 
ભાન્મતાઓને નલેવયથી નીશ્ચીત કયલાન અબીગભ છ,ે ુરુાથથ છ.ે એન એકભાત્ર શેતુ તે 

વત્મની ળધ અને ભાનલજાતનાાં વુખ–આનન્દ, કાયણ કે; ‘વાાંચ ફીના વુખ નાશીં !’ વત્મ 

લીના વુખ ળક્મ જ નથી. (વત્મ એટરે વાચુાં ફરલુાં એલ ભમાથદીત અથથ કયલાન નથી. વત્મ 
એટરે જ ેછ ેતે, અથાથત્ નક્કય અસ્તીત્લ ધયાલતી શકીકત.) 

 નાસ્તીકતા, અજ્ઞાતલાદ કે એલા અન્મ ઈશ્વયલીયધી લાદને યાસ્ત કયલા ભાટ ે
ઈશ્વયલાદી એલી ધભથવાંસ્થાઓએ કદાી ઈશ્વયની ભદદ ત રીધી જ નથી. એને ફદરે 

તેઓએ ત નાસ્તીકને – વાંળમલાદીઓને જીલતા વગાલી ભામાથ. આ શકીકત જ એ 

વત્મન વચટ ુયાલ છ ેકે આ વૃષ્ટીભાાં કદાચ વેતાન છ;ે ણ ઈશ્વય ત નથી જ. –રીન્ડવે  

 જ ેધભથ ભાણવને બુખભયાભાાં, અજ્ઞાનભાાં તથા ગાંદકીભાાં વફડત યશેલા પ્રેયે, એલા 

ધભથનુાં ભાયે કાંઈ જ કાભ નથી. જ ેધભથ ભાનલીને એલ પ્રેયક ફધ આત જ ના શમ કે, ‘તુાં 

લધુ વુખી તથા લધુ વુવાંસ્કૃત થલાને ળક્તીભાન છ.ે તુાં વાચ ભાણવ ફનલા વભથથ છ.ે તુાં જ 
તાયા બાલીન, તાયા અસ્તીત્લન સ્લાભી છ’ે– એલા ધભથની ભાયે કઈ જરુય નથી. એને ફદરે 

શુાં ભાનલશીતાથે ધભથગુરુઓને શ્રભ કયલા પયભાલીળ અને દેલારમભાાં પેયલી નાખીળ. (કાળ, 

નશેરુજી આલુાં કયી ળક્મા શત.) –જલાશયરાર નશેરુ 

 ઈશ્વયભાાં શ્રદ્ધા વેલનાયા અણવભજુ ભાણવને શુાં ુછુ ાં છુ ાં કે, તભાય (કશેલાત 

યભકૃાુ) યભાત્ભા આટર ફેશદ કુ્રય અને ત્રાવલાદી ળા ભાટ ે ? એને તભાયા પ્રતી, 

પ્રાણીઓ પ્રતી રેળ ભાત્ર કરુણા જ નશીં એ કેલુાં ? લૃદ્ધાલસ્થા અને ભૃત્મુની વભગ્ર આત્તી, 
બમાંકય ીડાકાયી ઘટના ફાફતે શુાં તભને આ પ્રશ્ન ુછુ ાં છુ ાં. ફીરાડી ઉંદયન ળીકાય કયે છ ે

તેભ, તભાય બગલાન ભાણવ પ્રાણીઓને યીફાલી યીફાલીને જ કેભ ભાયે છ ે ? ળુાં તે 
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યીડનન આનન્દ ભાણનાય વેડીસ્ટ છ ે ? બગતવીંશ કશે છ ે તેભ, ળુાં તે નીય અને 

ચાંગીઝખાનની જભાતન છ ે? વલથળક્તીભાન તથા યભકૃાુ–દમાુ કેભ કળી વય–વુાંદય 
વ્મલસ્થા ન કયી ળક્મ ? 

 પ્રત્મેક ધભથ મા ઈતય જુથ–ભાન્મતાએ તાના પ્રચાય ભાટ ેજ ેવાધન પ્રમજ્માાં, 

એ જ વાધનન આળય ખ્રીસ્તી ધભે ણ રીધ : મુદ્ધ, કત્રેઆભ, કાયાગાય, ીડન અને 
જુઠાણાાં... અત્માચાયનાાં અજોડ તથા અયમ્ાય દુષ્કૃત્મએ જ ખ્રીસ્તી ધભથને એના આજના 

સ્થાને પ્રતીષ્ઠીત કમો છ.ે (લીખ્માત આાંગ્રકલી ળેરી)... આશ્ચમથની લાત છ ેકે રક એભ ભાની 

જ કેભ ળકે કે આ દુનીમા વલથળક્તીભાન એલા ઈશ્વયે વજીથ છ ે? રાખ લથની જશેભત ફાદ, 
અને તે વલથળક્તીભાન શલા છતાાંમ; ળુાં તભાય યભાત્ભા આલી અધુયી તથા 

અન્ધાધુન્ધીબયી જ વૃષ્ટી વજીથ ળક્મ ? ઈશ્વયભાાં નશીં ભાનનાયાની વાંખ્મામ ઘણી ભટી છ,ે 

ત છી એલા નાસ્તીકને ચક્કવ વજા કયીને, તભાય ઈશ્વય તાનુાં અસ્તીત્લ કેભ વીદ્ધ નથી 
કયત ? ધાય કે જો ઈશ્વય શમ ત ણ ળુાં તે એલ ભીથ્માબીભાની તથા અશાંકાયી શળે કે 

જનેે નશીં બજનાયા ઉય ખપા થઈ, એલી વ્મક્તીને ીડાકાયી વજાઓ પટકાયે ?  –ફટાથન્ડ 
યવેર 

વાક્ષાત્કાય એટરે ભ્રભણા– hallucination, એ શકીકત લૈજ્ઞાનીક તેભ જ 

ભનલૈજ્ઞાનીક યીતે વીદ્ધ થમેરી છ.ે તદનુવાય જ, વન્ત–ભશન્ત જ ેલસ્તુની નીયન્તય યટણ 
દૃઢ ભાન્મતાથી કયતા શમ, એની ભ્રભણા તેઓને થામ જ. આલા ભ્રાભક અનુબલને તેઓ 

વાક્ષાત્કાય તયીકે ઓખાલે છ.ે આભ, ધાય કે કેટરાક વન્ત–ભશન્ત ભુખથ કે પયેફી ન શમ, 

ત ણ ભાનવીક ફીભાયીના દદી ત અચુક શઈ ળકે. ભનલીજ્ઞાનનુાં ત આલુાં તાયણ છ ેકે 
ભટા બાગના ભટા ભાણવ એક મા ઈતય ભાનવીક યગન બગ ફનેરા જ શતા. અરોકીક 

રાગતી ઘટનાઓને બોતીક તથા ભનબોતીક સ્તયે વભજલા પ્રમત્ન કયલ એ જ ભાગથ 
સ્લીકામથ તથા લીલેકુત રેખામ. એને ફદરે કળાક ચભત્કાય મા યશસ્મભમ યાબોતીક 

યીફભાાં ભાનલુાં, એ કેલ અલૈજ્ઞાનીક જ નશીં; ભીથ્મા ભ્રભણાઓભાાં યાચલા ફયાફય છ.ે 

લીજ્ઞાનના વીદ્ધ, કામથ–કાયણના નીમભને ડકાયે, ઉલ્લાંઘે એલ કઈ ચભત્કા કદાી વાંબલત 
જ નથી.  –ડૉ. ફી. એ. યીખ 

પ્રાથથના, ઉાવના કે જત અને ભાંત્રયટણા કયલાથી, દાનદક્ષીણા, દેલદળથન, 

અલાવ, એકટાણાાં મા લીત્ર સ્નાન–ધ્માન કયલાથી કળ જ રાબ થત નથી. એને ફદરે 
પ્રાકૃતીક ઘટનાઓને જાણ, ભાણ અને આનન્દ કય ! અનીલામથતા છ,ે આણા ભનને રાગેરા 
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ગ્રશણથી ભક્ષ ાભલાની... આ દેળના ળૈક્ષણીક અભ્માવક્રભભાાં ક્માાંમ અન્ધશ્રદ્ધા દુય થામ 

અને લીદ્યાથીભાાં લૈજ્ઞાનીક અબીગભ કેલામ– એલી જોગલાઈ કયલાભાાં આલતી જ નથી. ભાટ ે
ભાય નીશ્ચર અબીપ્રામ છ ેકે શેરાાં ત આ ભાટ,ે દેળબયના ળીક્ષકને ખાવ તારીભ–કેમ્ 

મજીને તૈમાય કયલા અને એ યીતે ઉચ્ચ તથા ભાધ્મભીક ળીક્ષણના સ્તયે લશેભ અને 

અન્ધશ્રદ્ધાઓનુાં વત્મ–જ્ઞાન લડ ેખાંડન કયીને, લીદ્યાથીઓભાાં લૈજ્ઞાનીક અબીગભ પ્રેયલ.    
–બગલાનજી યૈમાણી 

જ ેરક એલુાં ભાને છ ેકે લાઈ (એીરે્વી)ન યગ દૈલી પ્રક છ,ે તેઓની એલી 

ભાન્મતાનુાં કાયણ પક્ત એટરુાં જ છ ેકે, આણે વભજી ળકતા નથી કે પ્રસ્તુત યગ ળુાં છ ેઅને 
કેભ થામ છ ે! યન્તુ આ યીતે, જ ેજ ેફાફત ન વભજી ળકામ, તે તે તભાભ ફાફતને જો 

આણે દૈલી જ ઠયાલતા યશીએ, ત છી આ વભગ્ર વાંવાય દૈલી ફની જામ.  –શી્ક્રટે્વ 

પ્રીમ ભશાત્ભાજી, ભાયે આને જણાલી દેલુાં જોઈએ કે શુાં એક નાસ્તીક છુાં. આની 
અસ્ૃશ્મતા નીલાયણની ઝુાંફેળને શુાં યવુલથક નીયખુાં છુાં; યન્તુ એક નાસ્તીક તયીકે શુાં 

આની ભન્દીય પ્રલેળની લાતને સ્લીકાયત નથી. એને ફદરે શુાં ત ઈચ્છુાં કે ભન્દીયને જ 
ળાાઓ, ુસ્તકારમ, જાશેય વબાગૃશ, વાંગ્રશસ્થાન મા થીમેટયભાાં પેયલી નાખલાભાાં આલે. 

ભન્દીય જોઈએ જ ળા ભાટ.ે..? ભાયા ભતે શયીજનને આ કે તે ભન્દીયભાાં પ્રલેળ કયાલલા 

ાછ આણી ળક્તી લેડપી નાખલાને ફદરે, અસ્ૃશ્મને જાગ્રત ફનાલલા ાછ આણે 
આણી ળક્તી લાયલી જોઈએ.  –કભાળાંકય ાંડ્યા 

ફામફર તથા ધભથવાંસ્થાઓ ષ્ડીભુક્તી લીરુદ્ધ વોથી બમાનક–કઠય અલયધ છ.ે 

ધભથવાંસ્થાઓના આદેળ–ઉદેળન વભગ્ર ધ્લની ષ્ડીજાતી પ્રત્મે ઘય તુચ્છકાય, તીયસ્કાય અને 
નપયત જન્ભાલતી નીન્દા કયલાન જ યષ્ણ છ.ે (ઈરીઝાફેથ કેડી સ્ટને્ટન) આણા બાયતીમ 

ગ્રાંથ–ુયાણ તેભ જ ભનુસ્ભૃતીએ ણ ષ્ડીને ભુખથ, જુઠી, કટી, અલીત્ર, કાતીર તેભ જ 

નયકની જ્લાાવભ ગણાલી છ.ે 
વાચ પ્રેભ એ વભાજભાાં વાંુણથ સ્લાતાંત્ર્મ શમ, એલા વભાજભાાં જ પ્રગટી ળકે છ,ે 

અને જ્માાં પ્રેભ એક લાસ્તલીકતા શમ, એલા વભાજભાાં જ સ્લતાંત્રતા ઉદ્બલી ળકે છ.ે 

(વીવય) કાભ પ્રેભભાાંથી જ પ્રગટરે શલ જોઈએ. ફાકી એ અનીષ્ટ ફની જલાન ુય વાંબલ 
છ.ે જ્માાં ધભથળાષ્ડ જ એલુાં પયભાલે કે ‘ષ્ડીને પ્રેભ ના કય, પ્રીતી લીના જ એને બગલ !’ 

ત્માાં દાાંત્મ કેલુાં શમ ? અને ષ્ડી જાતીની દળામ કેલી શમ ? 
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 અને શલે ષ્ડીઓ ભાટ ેખાવ વાંદેળ :   

ફશેન, (1) રગ્ન કયળ નશીં. (2) જો કય, ત પ્રેભરગ્ન જ કયજો. (3) જો 
પ્રેભરગ્ન કય ત, ત્માયે ચક્કવ પ્રકાયનાાં ળયત અને કયાય કયી રેજો. (4) પ્રસ્તુત ળયત– 

કયાયનુાં ારન ના થામ ત, છુટા થઈ જલુાં. (5) આ યીતે સ્લતાંત્ર જીલલા ભાટ ેષ્ડીએ વમ્ુણથ 

આથીક સ્લાતન્ત્ર્મ વીદ્ધ કયી રેલુાં. (6) ળયીય ફ કેલ અને નયના ફન વાભન તભાયા 
ફથી જ કય. (7) ધાભીક ભાન્મતાઓથી ભુક્ત ફની યશ. (8) વાંમુક્ત કુટુાંફથી ફને ત્માાં 

વુધી  ભુક્ત યશ. (9) રઘુતાગ્રાંથી ત્મજી દ. 

રક પયીમાદ કયે છ ે કે, આ કીમુગભાાં બગલાન ણ ફશેય થઈ ગમ છ,ે 
પ્રાથથના, ફાાંગ કે શભશલનની ભાગણીઓ ફીરકુર વાાંબાત જ નથી; યન્તુ કેલી યીતે 

વાાંબે ? બગલાનને નાભે આણે આટઆટર કરાશર ભચાલીએ, ઢરત્રાાંવા ને ફેન્ડ–લાજાાં 

લગાડીએ છી, બગલાનના કાન ણ ફશેયા થઈ જામ ને ? (જો ઈશ્વયને કાન શમ ત !) 
માથલયણ એ પ્રકૃતીનુાં પ્રાણીને–ભાનલને ભેરુાં એક લીત્ર, ળીલ–ભાંગર લયદાન 

છ,ે થાણ છ,ે એટરે લીશ્વના તભાભ ધભોભાાં એની મથાલત જાલણી કયલાન આદેળ સ્ષ્ટ 
મા યક્ષ યીતે આલાભાાં આલેર જ છ.ે શલે જો ખુદ ભાનલી જ જ્માયે પ્રકૃતીની લીત્રતાન 

બાંગ કયત શમ, ત્માયે તેને અટકાલલાની વલથપ્રથભ પયજ ધભથની જ છ.ે.. ભાટ ે જગતના 

ધભથગુરુઓ ઘણા કયે કે ‘અભે આ કામથભાાં વલથ વશકાય આીળુાં. લીજ્ઞાન વાથેના આલા 
વશીમાયા ુરુાથથભાાં વશબાગી થલા ખુદ ૃથ્લીભૈમા જ અભને દદથબમો કાય કયી યશી છ.ે’ 

એક ફે્રન્ચ લીજ્ઞાનીએ અખફાયભાાં જાશેયાત આી કે ‘અભે રકશીતાથે ભપત 

જન્ભકુાંડી ફનાલી આીએ છીએ.’ જલાફભાાં દઢવ વ્મક્તીઓએ તાના જન્ભ તાયીખ–
વભમ ભકરી આ્માાં. ેરા લીજ્ઞાનીએ ફધાાંને જ ફયાફય એકવયખી કુાંડી અને એકવયખુાં 

જ પરકથન ભકરી આ્મુાં. છતાાં એભાાંના ુયા 94 (ચયાણ) ટકા ગ્રાશકએ ેરા લીજ્ઞાનીને 

આબાય રખી જણાવ્મુાં કે ‘તભે ફનાલેરી જન્ભકુાંડી વાંુણથ વાચી તથા ળાષ્ડીમ છ,ે કાયણ કે 
એભાાં તભે બાખેરી અભાયા જીલનની રગબગ તભાભેતભાભ ઘટનાઓ ફીરકુર વાચી ઠયે છ.ે’ 

ત આલી છ,ે જ્મતીની વચ્ચાઈ અને લૈજ્ઞાનીકતા. 

બયતલાક્મ 
જ્માાં વુધી ભાનલી બુતકાની અજ્ઞાન–જનીત તથા અજ્ઞાન પ્રચાયક એલી 

નીયથથક નીતીકથાઓ તથા ધભથભાન્મતાઓને લેદલાક્મ ભાની ભાથે ચઢાલીને પમાથ કયળે, ત્માાં 
વુધી વાચી ભાનલ વાંસ્કૃતીની આળા વેલલી – એ કેલ અથથશીન કલ્નાભાાં યાચલા ફયાફય 

છ.ે –ફટાથન્ડ યવેર  
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24 
ધભણભન્ત્રોના પ્રબાલનું અગડંફગડભ્ 

 ગુઢલાદ લીજ્ઞાન લીરુદ્ધનુાં કાલતરુાં  છ.ે ગુઢલાદ ભાણવને લીચાયશીન ફનાલે છ.ે 

ગુઢલાદભાાં લાસ્તલીકતાન ઈનકાય કયલાભાાં આલે છ.ે ગુઢલાદ એટરે ભ્રભની માત્રા. ગુઢલાદ 
એટરે કલ્નાઓનુાં વયલય. ગુઢલાદ એટરે રાગણીઓ અને શ્રદ્ધાઓની કાણી શડી. ગુઢલાદ 

ભાણવને અલી દીળાએ રઈ જામ છ.ે વુયેન્રનગયભાાં તત્ત્લજ્ઞાન યીદ મજામેરી એભાાં એક 

વાધીકાએ કષ્ણુાં ‘એક ળુબ વાંકલ્ ભીવાઈરના શુભરાને યકી ળકે !’ આલા અથથશીન કથન 
વાભે તયત જ એક લીદ્યાથીએ ઉબા થઈ ડકાય પેંક્મ, ‘ફશેનશ્રી, તભે ળુબ વાંકલ્ કય. શુાં 

અશીંથી થ્થયન ઘા કરુાં  છુાં. તભાયા ળુબ વાંકલ્ લડ ેએને યકી રેજો !’ વાધીકાફેન ચુ !    

–આયતી પ્રબુ 
(‘ધભથતાંત્રના દુરુમગની કુચેષ્ટા’ ુસ્તકભાાંથી.. ૃષ્ઠ : 81) 

 યૅળનારીઝભનુાં બાલી ઉજ્જલ દેખામ છ.ે નીયાળાલાદ ત ભનેમ ીડ ેછ.ે ઈયાનન 

ઈતીશાવ નજય વાભે ઝઝુભે છ.ે ત્માાંન ળાશ પ્રગતીળીર, ઉદાયભતલાદી, આધુનીક લીચાયન 
શત. તેણે વભાજભાાં ઘણા વુધાયા કમાથ. ખાવ ત ષ્ડીઓની ભુક્તીના : ષ્ડીઓ ળીક્ષણ ર,ે 

મુનીલવીટી ળીક્ષણ રે, આધુનીક ાક શેયીને ધાંધા–નકયીએ જઈ ળકે... લગેયે. ત્માાં 

ખભેનીએ તે ળાશને ઉથરાવ્મ અને બગાડ્ય. ઈયાનભાાં ુન: એ જ ભધ્મકારીન ભઝશફી 
યાજ્મ પેરાલી દીધુાં, ષ્ડીઓને ડદા ાછ ધકેરી દીધી ઈત્માદી. બાયતભાાંમ આભ જ 

ફનલાનાાં બમાલશ એાંધાણ લયતાઈ યષ્ણાાં છ.ે 
 છતાાં કશેલા રરચાઉં છુાં કે, યૅળનારીઝભનુાં બાલી ઉજ્જલ છ;ે કાયણ કે કેલી કેલી 

કરભ, વભથથ કરભફાજો તથા ગાાંડીલધાયીઓ આ ક્ષેત્રે પ્રલેળી યષ્ણા છ.ે જભેાાં લી ચીનુબાઈ 

ગી. ળાશ જલેા લમલૃદ્ધમ છ,ે ત આયતી પ્રબુ, લીણા ારેજા કે કલ્ના દળી જલેી ફશેનમ 
જોડાઈ છ.ે ક્રાન્તીકાયી ભશીરાવજ થક–કલીમીત્રી વરુ ધ્રુલ ત શમ જ. વભથથ વજ થક–ચીન્તક 

વલથશ્રી. યજનીકુભાય ાંડ્યા, ભશેન્ર ભેઘાણી, શકુભત દેવાઈ, રક્ષ્ભીદાવ ખટાઉ, ડાંકેળ ઓઝા, 

જગદીળ ળાશ, યાજીલ વલાણી, ઉલીળ કઠાયી, પ્રીન્વીાર અશ્વીન કાયીમા ઉયાન્ત, 
કરભલીય તથા કભથલીય એલા જભનાદાવ કટચેા, માવીન દરાર કે અબ્દુરબાઈ લકાની 

લગેયે. ફર, આ માદી આનન્દદામક ગણામ કે નશીં ? ‘ગુજયાતભીત્ર’, ‘વભકારીન’, 

‘વોજન્મ ભાધુયી’, ‘લૈશ્વીક ભાનલલાદ’, ‘સ્લસ્થ ભાનલ’ કે ‘નમા ભાગથ’ જલેાાં વાભમીકન ણ 
વાથ વશકાય એટરે આળા ત પ્રગટ ેજ. છી ત દેળનુાં જલુેાં નવીફ ! 
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 ભુ લાત ય આલીએ એ શેરાાં, અત્રે અભુક ખાવ આનન્દ–ઘટનામ નોંધી 

રઈએ, જ ે બાલીની ઉજ્જલતાની વભથથક ફની ળકે : ભુમ્ફઈભાાં યૅળનારીઝભ પ્રચાયક 
પ્રલૃત્તીએ નોંધનીમ ગજુ ાં કાઢ્યુાં છ.ે બાઈશ્રી ગુરાફ બેડાએ ‘યૅળનારીસ્ટ ગ્રુ’ 

(લીલેકફુદ્ધીલાદી જુથ)નુાં વાંચારન કમુું છ ેઅને ભાવીક ફેઠક મજી, ભુલ્મલાન ચચાથઓ કયે છ.ે 

આ જુથ દ્વાયા ‘લીલેકાંથી’ નાભક ભાવીક ણ પ્રગટ કયલાભાાં આલે છ.ે લડદયાભાાં          
શ્રી. બુેળ ળાશે ‘ચીન્તનચલ’ ચરાલલા ભાાંડી છ.ે ત્માયે એક ઐતીશાવીક ઘટના તે એ કે, 

ભુમ્ફઈના પ્રખય તથા વક્રીમ યૅળનારીસ્ટ બગલાનજી યૈમાણીએ કાનુની જ ાંગ ણ આયાંબી 

દીધ છ.ે કેલણીક્ષેત્રના ળુદ્ધીકયણ ભાટ ે ‘પયભ પય પેયનેવ ઈન એજ્મુકેળન’ વાંસ્થા 
ચરાલતા શ્રી. યૈમાણી ણ કરભલીય તેભ જ કભથલીય એલા લીલેકફુદ્ધીલાદી વજાગ ુરુ છ,ે 

જભેણે શભણાાં જ યૅળનારીઝભના યક્ષણાથે વુપ્રીભ કટથ વભક્ષ ઘા નાખી છ.ે જાણીતી દુ:ખદ 

તથા કરુણ ઘટના એ જ કે, લતથભાન વયકાયે તેભ જ મુનીલવીટી કભીળને ઉચ્ચતય કેલણીના 
અભ્માવક્રભભાાં ભાન્મ લીમ તયીકે જ્મતીળાષ્ડ તથા કભથકાાંડને દાખર કયી દીધાાં છ ે ! 

તેની વાભે બાઈશ્રી બગલાનજીએ દેળની વલોયી અદારતભાાં યીટ ીટીળન દાખર કયી 
દીધી છ.ે (બગલાન ! તેઓને લીજમી ફનાલે !!) જો કે લતથભાન આફશલાભાાં તેઓ ઝાઝા 

આળાલાદી ત નથી; યન્તુ આલા પ્રમત્નનુાં સ્લમાં એક ભુલ્મ શમ છ;ે કાયણ કે એથી વભસ્મા 

ચચાથન જાશેય ભુદ્દ ફને છ,ે જ ેઅનેકને પ્રેયણા ત અલશ્મ આી ળકે છ.ે કીન્તુ આભ, જો 
યૅળનારીઝભ– પ્રચાયક આન્દરન તથા પ્રલૃત્તીઓની રુયેખા જ અત્રે શુાં આલા ફેવીળ ત 

ભુ લીમ જ યશી જામ, એટરુાં ઉજ્જલ ચીત્ર છ;ે કાયણ કે એભ કયતાાં, ગધયાના          

પ્રીન્વીાર અશ્વીન કાયીમા, ભુકુન્દ વીન્ધલ અને ડૉ. વુજાતલરીની વફ, વપ, પ્રલૃત્તીઓમ 
ઉલ્લેખલી જ યશે... અને વુયતની વત્મળધક વબા, એના વુત્રધાય, રેખક–ચીંતક         

ડૉ. ફી. એ. યીખ, પ્રા. ફાફુબાઈ દેવાઈ લગેયે ત બુરામ જ કેભ ? 

 ભાટ ેભુ ભુદ્દા ય જ શલે શુાં આલી જાઉં ત, શ્રી. ચીનુબાઈ ગી. ળાશે શભણાાં 
એક ુસ્તીકા પ્રગટાલી છ ે : ‘ધભથભન્ત્રના દુરુમગની કુચેષ્ટા’, જભેાાં ત્રણેક ડઝન ઉયાન્ત 

રેખકએ ભન્ત્રજાના બોતીક પ્રબાલ યત્લે તાત્ત્લીક તથા ફરીષ્ઠ ચચાથ કયી છ,ે જભેાાંના 

ભટા બાગના રેખકએ આલા કળા પ્રબાલન ઈનકાય કયતાાં, લીલેકફુદ્ધીલાદનુાં જ વભથથન 
કમુું છ.ે યૅળનારીઝભના ઉજ્જલ બાલીન આરેખ પ્રસ્તુત કયતાાં, ુસ્તક પ્રકાળનક્ષેત્રે આલેર 

આલી બયતીનેમ કેભ અલગણામ ? ત એ ઉલે્લખી જ રઈએ કે, ચયતય પ્રદેળના પ્રખય અને 

ીઢ યૅળનારીસ્ટ ડૉ. જયેાભ દેવાઈએ ણ શભણાાં જ એક વત્ત્લળીર ુસ્તક પ્રગટ કમુું છ ે: 
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‘ઈશ્વય વત્મ કે કલ્ના ?’ ફીજુ ાં લી દદાય ુસ્તક ‘અન્ધશ્રદ્ધા નીભુથરન’ શભણાાં પ્રગટુ્યાં, 

એ ત એકદભ વસ્તી કીંભતે લેચામ છ.ે  
‘ધભથભાંત્રના દુરુમગની કુચેષ્ટા’ નાભક ઉક્ત ુસ્તીકાભાાં, ફે મુલાન છતાાં વુવજ્જ 

રેખકના રેખ એ દૃષ્ટીએ ખાવ ધ્માનાકથક ફને છ ે કે, આટરી મુલાલમે ણ આટરી 

ળક્તીળાી દરીર વાથે, તેભણે ઉત્તભ ચીન્તન પ્રસ્તુત કમુું છ.ે એભાાં ભને જ ેખાવ ભજદેાય 
લાત ઉલે્લખનીમ રાગી તે ત એ કે, ‘વભકારીન’ના રેખકના જાણીતા–ભાનીતા, 

શાસ્મકટાક્ષની કટાય ‘ફલ્મુાંચાલ્મુાં ભાપ’ના રેખક ઉલીળ કઠાયીએ ગાંબીય ઠયેર રેખ રખ્મ 

છ,ે જ્માયે યાજીલ વલાણીના રેખભાાં, બાયબાય વ્માંગ્મ, કટાક્ષ તથા ુણ્મપ્રક છ.ે કશેલાતાાં 
આત્ભીક સ્ન્દન લીળે બાઈ વલાણી રખે છ ે: ‘એક જ પ્રકાયના ફે છડને ફે વયખાાં કુાંડાભાાં 

લાલી, એક છડને ફેશદ, ુષ્ક થઈ ળકે એટર પ્રેભ કય; ણ એને ખાતયાણી ન આ. 

જ્માયે ફીજા છડને રીવ ાવેથી ઉછીના રઈ, વાંબાલી ળક એટરા અળબ્દ 
વાંબાલ, ધીક્કાય ણ એ છડને નીમભીત ખાતયાણી આ ! છી યીણાભ જુઓ : 

બયુય પ્રેભ કયેર પ્રથભ છડ ખાતયાણીના અબાલે કયભાઈ જળે, જ્માયે ેર ધીક્કાયેર 
છડ નીમભીત ભાલજતને કાયણે ખીરી ઉઠળે...એભાાં દીવ્મ ળક્તી કે આધ્માત્ભીક ળક્તીની 

કઈ બુભીકા શતી નથી... એ વત્મ વભાજ સ્લીકાયળે નશીં ત, આગ જતાાં આાંફાને કેાાં 

ફેવલાન ચભત્કાય ણ ફનળે !’ 
શલે આ ુસ્તીકાની બુભીકા વાંક્ષેભાાં જાણી રઈએ: ‘લીશ્વલાત્વલ્મ’ નાભધાયી 

પ્રતીષ્ઠીત, રકળીક્ષણના ધ્મેમલાા વાભમીકભાાં, એક અગડાંફગડાં દાંતકથા મા ધભથકથા 

છાઈ, જભેાાં કથાલસ્તુ એલુાં કે : નલકાયભાંત્રના દૈલી પ્રબાલથી, લોથી અણપાઉ યશેરા 
એલા એક આાંફાને વાત જ દીલવભાાં કેયીઓ ફેવી ગઈ અને ળાખ ણ ડી ! ઉભદા 

શેતુુલથક પ્રવીદ્ધ કયલાભાાં આલતા આલાાં વાભમીકભાાં આલી અન્ધશ્રદ્ધા–વભથથક કથા 

છામેરી લાાંચીને વદા જાગ્રત એલા યૅળનર લીચાયક–ત્રકાય–રેખક શ્રી. ચીનુબાઈ ગી. 
ળાશ ઉશ્કેયામા. તેઓએ પ્રસ્તુત કથાના રેખકન, વાભમીકન તથા વાંાદકન વખત ઉધડ 

રીધ. એના યદીમારુે વાંાદકશ્રી અને બુતુલથ ચીપજસ્ટીવ ન્મામભુતીશ્રી ત્ર્માં. ઉ. ભશેતાએ 

લીજ્ઞાન અને કૃતક લીજ્ઞાન (સ્મુડ વામન્વ)ની ગ–ખ જલેી બેવેલા એક રેખ 
પ્રગટાવ્મ, જભેાાં લનસ્તીના સ્ન્દન, ભાંત્ર દ્વાયા તથા શ્રદ્ધાફે ઉદ્બલતા આત્ભીક 

સ્ાંદનથી ભાાંડીને તે E=Mc2 અને ક્લૉન્ટભ વીદ્ધાન્ત, વાેક્ષતાન વીદ્ધાન્ત આદી લૈજ્ઞાનીક 

પ્રતીાદનન આડધેડ શલાર પ્રસ્તુત કમો, જનુેાં ભુલ્માાંકન કયતાાં બાઈ ઉલીળ રખે છ ે કે, 
‘ભશેતાવાશેફે ત તેભના ક્ષની વાક્ષીભાાં, આઈનસ્ટાઈન, શીવેનફગથ વશીતના 
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લીજ્ઞાનલેત્તાઓને ઉબા કયી દીધા... બાગ્મે જ થડા રક જનેી થીમયીન વાચ ભભથ વભજી 

ળક્મા છ ેએલા આઈનસ્ટાઈનને લચ્ચે રાલલાથી ત ગુાંચલાડ લધે છ.ે.. પ્રકૃતીનાાં ઘણાાં યશસ્મ 
શજી લીજ્ઞાન ઉકેરી ળક્મુાં નથી, એ શકીકતન બયુય રાબ કભથકાાંડીઓ અને ભન્ત્રતન્ત્રલાા 

ઉઠાલે છ.ે.. એ લડ ે આણી ભશાન વાંસ્કૃતીના તયપદાય તાના ધાભીક જ્ઞાનની વુાંઠના 

ગાાંગડ ે ગાાંધી થઈ જામ છ.ે.. લૈજ્ઞાનીક વાંળધનને તડી–ભયડીને ભીથ્મા ગુઢલાદી 
ભાન્મતાઓનુાં વભથથન ફનાલી કાઢ ેછ.ે’ 

ભુ રેખ અને ન્મામભુતીશ્રી ભશેતાના યદીમાથી આક્રળીત થમેરા (યૅળનારીસ્ટ 

ભાટ ે ‘આક્રળ’ ળબ્દને ફદરે ‘વાંત ન થતાાં’ રખીએ ત...?) શ્રી. ચીનુબાઈએ છી આ 
ભુદ્દ જાશેયભાાં ભુક્મ અને જાણીતા લીચાયકના ભત ભાંગાવ્મા. ઉય જણાવ્મુાં તેભ, ત્રણકે 

ડઝન જટેરા રેખકએ એભાાં વશકાય આ્મ, જભેાાંના ભટા બાગનાએ યૅળનારીસ્ટ 

અબીગભથી ભુ કથા તથા શ્રી. ભશેતાના રેખ–યદીમાની તીવ્ર આરચના કયી. આ ફધા 
રેખન વાંગ્રશ તે જ ‘ધભથતાંત્રના દુરુમગની કુચેષ્ટા’ ળીથકધાયી ુસ્તીકા. આનન્દદામક, 

આલકામથ તથા અબીનન્દનીમ શકીકત ત એથી તે વજાથઈ કે, આ નીભીત્તે ભન્ત્રતન્ત્રથી ભાાંડીને 
તે લીજ્ઞાન તેભ જ કૃતક લીજ્ઞાન આદી લીમ યત્લે ખુફ જ આલશ્મક તથા ભુલ્મલાન ચચાથ 

પ્રસ્તુત કયતી એક વયવ, વત્ત્લલન્તી ુસ્તીકા આણને પ્રાપ્ત થઈ. એભાાં પ્રસ્તુત થમેરાાં 

લૈજ્ઞાનીક તથા લીલેકફુદ્ધીલાદી તથ્મનાાં તાયણ ખુફ જ ભશત્લનાાં છ.ે 
ભન્ત્રના પ્રબાલ યત્લે એક જટીર પ્રશ્ન અનુત્તય જ યશે છ ેકે, જ ેઅવય થમાનુાં કે 

થલાનુાં કશેલાભાાં આલે છ,ે તે અવય ભન્ત્રના ળબ્દની (અલાજની) કે અથથની ? અરફત્ત 

આન્દરન કે સ્ન્દન ત અલાજથી ઉદ્બલે, જ્માયે અથથ ફશુધા કે કેલ વદ્ફધ જ આે 
ધ્લનીના વતત ુનયાલતથનથી જ રાબપ્રદ આન્દરન ઉદ્બલતા શમ, ત ત અભુકતભુક 

ગા કે અળબ્દના યટણથી ણ પામદ થઈ ળકે અને જો વમ્ફન્ધીત ભન્ત્રન અથથ જ 

વદ્ફધન પ્રેયણાદામી શમ ત છી, એના ુનયાલનથની એટરે કે જાની ળી જરુય ? એક 
જ લાય અથથ વભજી રઈએ અને છી એન ફધ જીલનભાાં ઉતાયલા પ્રમત્નળીર યશીએ–એ 

જ ડશાણબમો અને લધુ વાય તથા વાચ ભાગથ, અથાથત્ ભાંત્રજ્ઞાનન રાબ રેખામ. 

(‘ધભથતાંત્રના દુરુમગની કુચેષ્ટા’ ુસ્તકભાાંથી ૃષ્ઠ:92) 
પ્રશ્ન છ,ે ભન્ત્રજાથી રાબ થામ કે નશીં ? અને લીળેત: ત દૈલી મા ચભત્કાયીક 

રાબ; કાયણ કે આ ચચાથના નીભીત્તરુ એક દન્તકથા કે ધભથકથાભાાં ભન્ત્ર ભશાત્મ્મ સ્થાીત 

કયલાભાાં આવ્મુાં છ.ે શ્રી. ચીનુબાઈની પયીમાદ છ ે કે, આલા ગગાને વાયાાં વાભમીકએ 
પ્રવીદ્ધી આલી નશીં; કાયણ કે તે અન્ધશ્રદ્ધા પેરાલે છ.ે 
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નલકાય ભન્ત્રના પ્રથભ ચયણ ‘નભ અયીશાંતાણમ્’ દ્વાયા ભાણવને કાભક્રધાદી 

ળત્રુઓને શણલાન ફધ જો આલાભાાં આવ્મ શમ ત, સ્લાબાલીક જ એના અથથની કળી 
અવય ત આાંફા ઉય ના જ થામ; કાયણ કે આાંફાએ કઈ કાભક્રધાદી જીતીને છી, એ 

ળયતે જ પ ધાયણ કયલાનાાં નશતાાં. એટરે તાકીક તાયણ ત એલુાં જ નીકે કે ભન્ત્રના 

ધ્લની, નાદ કે અલાજના ુનયાલતથનથી ચક્કવ સ્ાંદન ઉદ્બવ્માાં, જણેે દૈલી ચભત્કાય 
વભાન, આાંફા ય કેયીઓ પ્રગટાલી ! તદનુવાય, જો અલાજના ુનયાલતથનની જ રાબપ્રદ 

અવય થતી શમ ત અશ્લીર યટણની ણ ળુબ, અળુબ મા ચભત્કાયીક અવય થલી જ 

જોઈએ. ભતરફ કે ભન્ત્ર ધાભીક બાલનાલા તેભ જ ઉભદા અથથલા જ શલ જોઈએ એલી 
ત કળી જ અનીલામથતા નશીં ને ! 

અત્રે એક અન્મ ભુદ્દ મા આડભુદ્દ ચચથલાનુાં ણ જરુયી વભજામ છ ે કે 

‘અયીશાંતાણમ્’ભાાં ‘અયી’ એટરે કાભક્રધાદી દુષ્ટ રાગણીરુ ળત્રુઓ, એલ અથથ ત, ભાયા 
ભતે, ભન્ત્રપ્રભેી એલા બાલનાળીર બક્તએ ઉજાલી કાઢરે જ શઈ ળકે. કાયણ કે રગબગ 

તભાભ ધભોની અભુકતભુક પ્રાથથનાઓભાાં, લેદભાાં, એનાાં ષ્ડત્રભાાં મા ભાંત્રભાાં બગલાનને મા 
આ કે તે દીવ્મ ળક્તીને એલી જ પ્રાથથના કયલાભાાં આલી શમ છ ેકે, ‘શે પ્રબુ, દેલ મા ગભે તે 

તુાં અભાયા ળત્રુઓન નાળ કયજ ે!’ આલી માચનાભાાં ળત્રુ એટરે સ્થુ, લીયધી ભાનલવ્મક્તી 

જ ભશદાંળે અેક્ષીત શમ છ.ે આ ત છીના વભમભાાં, ઉભદા બાલનાલાા ફુદ્ધીળીરને 
એલી ભાગણી ઉચીત નશીં રાગતાાં, ‘અયી’, ‘ળત્રુ’ આદી ળબ્દના વ્માંગાથથને કડ્ય અને 

‘અયી’ એટરે કાભક્રધાદી ભનગત લીકાયરુી ળત્રુ એલ અથથ ઘટાલીને ભન ભનાવ્મુાં, એભ 

વભજામ છ.ે ભાયા આ ભતના ુયાલારુે જુઓ ાયવી ફાંધુઓની યજીાંદી ફાંદગી : ‘દુશ્ભન, 
ગુનેગાય... એ ફધા ભયેરા થજો, તુટરેા શજો, દુય થજો, નાળ ાભજો !’ (જુઓ, કાલવજી 

કાાંગાની ખયદેશ અલસ્તાભાાં અશુયભઝ્દ ખદામની ફાંદગીન અથથ ! એભાાં તેઓશ્રીએ 

‘દુશ્ભન’ એટરે કાભક્રધાદી  દુગુથણ, એલ વ્માંગાથથ નથી જ ઘટાવ્મ. એલુાં જ ‘અયીશાંતાણમ્’ 
ફાફતે ળક્મ મા વાચુાં જ.) 

ચાર, ભાયી ચચાથ શલે ટુાંકાલુાં અને ‘ધભથભાંત્રના દુરુમગ...’ લાી ુસ્તીકાભાાં 

અન્મ ભીત્રએ પ્રસ્તુત કયેર લૈજ્ઞાનીક તેભ જ લીલેકફુદ્ધીલાદી તથ્મનાાં તાયણ જ ચચીએ : 
ભુમ્ફઈના યૅળનારીસ્ટ ભશીરા ફશેનશ્રી લીણા ારેજા રખે છ ેરે, ‘આ ગાીમ 

પક્ત અબણના જ ગે નશીં; યન્તુ ડૉક્ટય, ઈજનેય, અયે ખુદ કેટરાક લૈજ્ઞાનીકને ગે 

ણ લીંટામેર છ.ે’ (ૃષ્ઠ 35) બાયત દેળની આ એક ભટી કરુણતા છ ેકે, અશીં બણેરા જ 
લધુ અબણ છ ે ! આત્ભા, યભાત્ભા, ચૈતન્મ કે યબ્રષ્ઢન અજ્ઞાની ટાઠ કયતા કઈ 
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ેટબયા વાધુફાલાનાાં કથા–પ્રલચનભાાં લકીર, ડૉક્ટય, ઈજનેય ને અભરદાયનાાં કીડીમાયાાં 

ઉબયામ છ,ે અને એ ફધા લી ધ્માન કયે છ ેમા આાંખ ભીંચીને અભુકતભુક ભન્ત્રના જા કયે 
છ ે! અયે, કેટરાક ભન્ત્રની ત અખાંડ જાળીફીય ણ મજામ છ ે! આલાાં ધતીંગ કયનાયા 

આદીલાવીઓ કે છાત નથી જ શતા; કાયણ કે એ રકને ત એલુાં ામ જ નશીં. આલુાં 

ફધુાં ભુખથ આચયણ ત આણા બણેરા, ળીક્ષીત, વુળીક્ષીત લગથનુાં જ છ.ે ભાટ ેજ ત, ફેંગ્રય 
મુનીલવીટીના બુતુલથ લાઈવ ચાન્વેરય એચ. નયવૈમા રખે છ,ે ‘શુાં ભાનુાં છુ ાં કે કઈ ણ 

ળીક્ષણવ્મલસ્થાન પ્રધાન શેતુ ળીક્ષક તથા લીદ્યાથીઓભાાં લૈજ્ઞાનીક અબીગભ અને દૃષ્ટી 

જન્ભાલલાન જ શલ ઘટ.ે કેલણીનુાં લતથભાન ભાખુાં પક્ત એક જ યીણાભ વાધે છ,ે અને 
તે એ કે, અળીક્ષીત અન્ધશ્રદ્ધાુને ળીક્ષીત અન્ધશ્રદ્ધાુભાાં તે યીલતીત કયી આે છ,ે લધુ 

કાંઈ જ નશીં ! આણે વલથ એ શકીકત ણ સ્લીકાયીળુાં જ કે અબણ લશેભી જન કયતાાં 

લશેભગ્રસ્ત બણેર જન ભાનલવભાજ ભાટ ેઅનેકગણ લધુ ખતયનાક ફની યશે છ.ે’ 
અત્રે બાયુલથક ચીંધુ કે, આણા દેળની બમાલશ અલદળાના ભુભાાં, આ 

લશેભગ્રસ્ત, ખતયનાક બણેર જણ જ કાયણબુત છ.ે એચ. નયવૈમાના ઉમુથક્ત લીધાનનુાં આ 
છલુે્લાં લાક્મ ખુફ જ અગત્મનુાં અને વભજલા જલુેાં છ.ે આ દેળભાાં ળીક્ષીત આસ્તીક, 

શ્રદ્ધાુઓ તથા અધ્માત્ભલાદીઓએ આજ ેલીનાળક વત્મનાળકાયી શાશાકાય ભચાવ્મ છ.ે જ ે

દેળભાાં ળીક્ષક વીદ્ધીલીનામકના ભન્દીયના આાંટા ભાયતા શમ, લકીર લાાંકા લી ળનીલાયે 
ફજયાંગફરીને ગે ડતા શમ, દાક્તય દેલની દમા બીખતા વત્મનાયામણની કથા કયાલતા 

શમ, ઈજનેય ઈચ્છાુતી ભાટ ે અાંફાજીની જાત્રાએ દડતા શમ અને ખુદ લીજ્ઞાનીઓ જ 

લેદભાાંથી લીજ્ઞાન ળધતા શમ અથલા અજ્ઞાની વત્મવાાંઈફાફાના જાદુઈ ચભત્કાયથી 
લીસ્ભીત ફની, બક્ત ફની જતા શમ– એ દેળની ખાજો દમા ! 

શ્રી. યશીત ળાશ રખે છ,ે ‘ભન્ત્ર દ્વાયા કળુાંમ વીદ્ધ થામ એ લાત શુાં ક્માયેમ 

સ્લીકાયી ળક્મ નથી... કેટરાક ભુખાથઓ દરીર કયે છ ેકે, ભન્ત્રન પ્રમગ શ્રદ્ધાુલથક થામ ત 
જરુય પે આે, શ્રદ્ધા લગય ભન્ત્રપ્રમગ વપ ના થામ. ત્માયે ભાય પ્રશ્ન એ છ ેકે, ભન્ત્રભાાં 

જ જો ળક્તી શમ, ત લી શ્રદ્ધાની ટકેણરાકડીની ળી જરુય ? ગભાાં જ ગણ શમ છ,ે 

એટરે કઈ જયામ શ્રદ્ધા લગય ણ ગ ખામ, તમ ગ ત ગળ્ય જ રાગે. ભન્ત્રભાાં જો 
પ આલાનુાં ફ શમ, ત શ્રદ્ધા લગય ણ એનુાં પ ભલુાં જ જોઈએ.’ 

આના અનુવાંધાનભાાં જ આણે ગધયાના વજાગ અને વક્રીમ યૅળનારીસ્ટ      

શ્રી. ભુકુન્દ વીન્ધલન ભત ટાાંકી રઈએ : ‘જ્માયે શ્રદ્ધાની લાત આલે, ત્માયે કશેલુાં યશે કે, 
લીજ્ઞાનન કઈ પ્રમગ કદાી શ્રદ્ધાથી વીદ્ધ થમ નથી. ફરકે, વાંળમથી જ વીદ્ધ થમ છ.ે 
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શ્રદ્ધા અને તથાકથીત ધભથના ખ્મારની લીરુદ્ધભાાં જ, શમ્ભેળાાં એલા લૈજ્ઞાનીક પ્રમગ થામ છ,ે 

કયનીક્વ તથા ગેરીરીમને ફામફરની, ધભથની કે જીવવની લાતભાાં શ્રદ્ધા ન ફેઠી, એથી જ 
તેઓ વત્મ ળધી ળક્મા. એ જ યીતે, લીજ્ઞાનના ફધા જ પ્રમગ ધભથ કે ધભથસ્થાકની 

શ્રદ્ધાની તથા તેઓના ભન્ત્રચ્ચાયની કશેલાતી ળક્તીની લીરુદ્ધભાાં જ થમા છ,ે અને છતાાં તે 

અથલા ત તે જ વત્મ ઠમાથ છ.ે’ 
ભન્ત્રળક્તીના ભુખ્મ તયપદાય એલા બુતુલથ ન્મામભુતીશ્રી ભશેતા વાશેફન દાલ 

એલ છ ે કે, પક્ત નલકાય ભન્ત્ર જ નશીં; યાભ, કૃષ્ણ આદી કઈ ણ નાભનુાં સ્ભયણ જો 

શ્રદ્ધાુલથક કયલાભાાં આલે, ત તે લનસ્તી લગેયે ય પ્રબાલ ાડી ળકે; કાયણ કે... ભન્ત્ર 
દ્વાયા જ ેશ્રદ્ધા અને જ ેઆત્ભીક સ્ન્દન ઉત્ન્ન થામ છ,ે તેભાાં જ તેલી ળક્તી યશેરી છ.ે 

આલા અલૈજ્ઞાનીક દાલાનુાં નીયવન કયતાાં જાણીતા યૅળનારીસ્ટ રેખક–લીચાયક              

શ્રી. રક્ષ્ભીદાવ ખટાઉ રખે છ ેકે, લનસ્તી અલાજના તયાંગ ઝીરી ળકે; યન્તુ ભન્ત્રના કે 
યાભકૃષ્ણાદી અલતાયનાાં નાભન અથથ ત ન જ વભજી ળકે. ભાટ ે ભન્ત્રની વાયી કે ભાઠી 

અવયન પ્રશ્ન ત ઉબ જ યશે છ ે: ભાય વલાર છ,ે યાભ કે ભશાલીયનાાં નાભ જલાથી જો 
લનસ્તી ઉય વાયી અવય ડતી શમ, ત યાલણ, ચાંગીઝખાન કે શીટરયનાાં નાભયટણન 

કેલ પ્રબાલ ડ ે? ળુાં લૃક્ષ કયભાઈ જામ ? 

નખળીખ યૅળનારીસ્ટ શ્રી. ભધુ ળાશ રખે છ ેકે, આભેમ જ્માાં રક અન્ધશ્રદ્ધાભાાં 
ગાડફુ શમ, ત્માાં તેભને આલ નળ ચઢાલલાથી નુકવાન જ નુકવાન છ.ે.. ધાભીકને ધભથના 

આલા એટકે ફશુ જ આલે છ.ે જો ભન્ત્રભાાં આલી પ્રચાંડ ળક્તી શમ ત, ભાધલુયા ફેન્કભાાં 

ધાભીક વાંસ્થાઓના જ ચાવ કયડ ઉયાન્ત રુીમા વરલામા છ.ે ધભથધુયાંધય, ફેવી જાલ 
આ ફેન્કના ભકાનની ચાયે ફાજુ અને ચાયે દીળાએથી ચારુ કયી દ ભન્ત્રજા ! ૈવાનાાં 

ટરાનાાં ટરાાં લયવળે, વાશેફ ! 

જાણીતા લીચાયક શ્રી. ડાંકેળ ઓઝા રખે છ,ે ‘યૅળનરી સ્ીકીંગ, ભાંત્ર, જા, ગાન 
કાંઈ જ યીણાભ આી ળકે નશીં.’ એ જ યીતે તુરવીબાઈ રખે છ,ે ‘ધભથભન્ત્રથી ળક્મ 

ાડ ણ ન બાાંગી ળકામ...’ આણે રોકીક ધ્મેમ છડી, અરોકીકભાાં ડ્યા ને આણી 

ાયાલાય ડતી થઈ. અશીં એક ઉદુથ ળેય માદ આલે છ;ે જઓેએ ઈશ્વય વભક્ષ શાથ વાયી, 
કૃા ભાાંગી તેઓ ત ત્માાંના ત્માાં જ યશી ગમા; જ્માયે એ જ શાથ લડ ે કાભ કયનાયા 

લૈજ્ઞાનીક ચાાંદવીતાય ય શોંચી ગમા ! 

બરે, ણ ભન્ત્રજાની આ ચચાથથી ત એક ભશત્ત્લન રાબ થમ જ : આજકાર 
ગામત્રીભન્ત્રના પ્રકાાંડ પ્રબાલનુાં તપાન જોયળયથી ઉડ્યુાં છ.ે આખ એક લીળા વમ્પ્રદામ 
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ચાલ્મ છ;ે ભન્ત્રની ભુતીઓ ઘડામ છ,ે એને દેલી ફનાલી દેલાઈ છ,ે બવ્મ ભન્દીયમ યચામ છ!ે 

અયે એને નાભે અશ્વભેધ મજ્ઞ મજામ છ.ે..!!! અને ગામત્રીના ચભત્કાય ત અયમ્ાય, 
તભાભ ઈચ્છીત પ તભાયા ભાટ ે શસ્તાભરકલત જ ! આલી અન્ધશ્રદ્ધાનાાં ઘડાુયની 

ચીન્તાજનક યીસ્થીતીભાાં પ્રીન્વીાર અશ્વીન કાયીમા, પ્રાધ્માક શકુભત દેવાઈ લગેયેએ ઉગ્ર 

એલ વભમવયન પ્રેયક લીયધ વ્મક્ત કમો છ.ે 
અન્તભાાં, ભાયી નાનકડી પયીમાદ કે આ ુસ્તીકાનુાં નાભાબીધાન ભને ઉચીત નથી 

રાગતુાં; ‘ધભથભાંત્રના દુરુમગની કુચેષ્ટા’ – એલા નાભન વુચીતાથથ ત વશજ યીતે જ એલ 

થમ કે, ધભથભન્ત્રન કળક ‘વદુમગ’ ણ વમ્બલે. શકીકતે, ભન્ત્ર એક એલી અથથશીન, 
ભીથ્મા મા તુચ્છ ળબ્દાલરી છ ે કે એન ભન્ત્રરુે ત કળ જ ઉમગ નથી. શા, ળબ્દાથથથી 

સ્લલ્ વાયી બાલના વ્મક્ત થતી શમ એભ ફને. ભાટ ેનાભ કાંઈક એલુાં યાખલુાં જોઈતુાં શતુાં કે, 

‘ધભથભાંત્રના દુરુમગની ધૃષ્ટતા.’ 

બયતલાક્મ 
‘લૈદીકભન્ત્રના વાભથ્મથથી ભુતીભાાં દેલત્લ અને દીવ્મત્લ આલે છ,ે એલી 

રકભાન્મતાને રીધે, અથલા તેથી જભેન નીલાથશ ચારે છ ે તેભના રબને રીધે, વભાજભાાં 

જટેરાાં દાંબ અને ભ્રભ ેદા થમા છ ેને થામ છ,ે અને જટેરાાં અનીષ્ટ યીણાભ આલેરાાં છ,ે 
તેના કયતાાંમ લધાયે ભ્રભ અને દાંબ એલી શ્રદ્ધાને રઈને ેદા થમા છ ેકે, નાભસ્ભયણથી ઈશ્વય 

ખુળ થઈને દળથન આે છ,ે અને જનેે આલાાં ઈશ્વયદળથન થમેરાાં છ,ે તે વાધુની દીવ્મ ળક્તીથી 

ગભે તેલા ચભત્કાય થઈ ળકે છ.ે.. વભાજ ય તેનાાં લધાયે અનીષ્ટ રયણાભ થમેરાાં છ ેઅને 
થામ છ.ે’  –ાં. કેદાયનાથજી 

 
● 

અનકુ્રભણીકા 
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25 
નાસ્તીકતા કોઈભાં ખુની ઉશ્કફયાટ પ્રફયતી નથી 

લાદલીલાદ ઉબ કયલા, ફખેડા જગાલલા, ભારુાં  ચડીમાતાણાં ફતાલલા, અગય 

કળુાં ભેલલા ભાટ ેનશીં; ણ યાભનુાં મથાથથ ગોયલ દળાથલલા ભાટ ેજ શુાં આ કશી યષ્ણ છુાં. 
શ્રી શનુભાન: મુદ્ધકાાંડ, વગથ 17, શ્લક 53 

(શ્રી. નગીનદાવ વાંઘલીના વોજન્મથી) 

ભાયી ણ આ જ કેપીમત છ,ે પક્ત ઉયના અલતયણભાાં ‘યાભ’ ળબ્દને સ્થાને 
‘યૅળનારીઝભ’ લાાંચલા લીનન્તી. 

ભેં નમ્ર બાલે પયીમાદ કયી કે ભીત્ર કળુાં જ લાાંચતા નથી. વમ્ફન્ધીત લીમન 

વ્માક તેભ જ ઉંડ અભ્માવ કયતા નથી અને કેલ ુલથગ્રશ, નીજી ભાન્મતાના શઠાગ્રશ તથા 
ગુરુતાગ્રાંથી મા અશાંકાયલળ ફવ ચચાથભાાં કુદી ડ ેછ ેએ શકીકત દુ:ખદ છ.ે ફાકી કઈ ણ 

લીમનુાં ખાંડન–ભાંડન થામ એ વદામ આલકામથ ઘટના જ રેખામ. યૅળનારીઝભનુાં કઈ વાધાય 

ખાંડન કયે એમ ભને ત ગભે જ; કીન્તુ એ ખયેખય ‘વાધાય’ શલુાં જોઈએ. લીલાદ ખાતય 
લીલાદ જલેા ફખેડાભાાં ળાણા ભાણવે યવ ન જ રેલ ઘટ.ે 

દાખરા તયીકે એક રેખભાાં ભેં જ ે નયવીંશબાઈ ટરેન ઉલે્લખ કયેર એ 

નાસ્તીક ુરુનુાં ુસ્તક ‘ઈશ્વયન ઈનકાય’ લાાંચળ ત વશેજમે વભજાળે કે તેઓએ શીન્દ ુ
ધભથળાષ્ડન ુય અભ્માવ કમો છ.ે ઉયાાંત, તેઓ અન્મ ધભો લીળેમ ઘણાં ઘણાં જાણે છ.ે 

જરુય ુયત, એન તથા ઈતય લીમ – જલેા કે લીજ્ઞાન આદીન ણ તેઓએ આલશ્મક 
અભ્માવ કયી રીધ છ.ે તેઓ તે ણ એલી કેપીમત પ્રસ્તુત કયે છ ેકે વાાંઠ લથની ઉંભયે શુાં 

આ ુસ્તક રખી યષ્ણ છુાં ત્માયે એ કાંઈ મુલાનીના ઉછાાંછા ઉછાા નથી. ુયતા ઠયેર 

અભ્માવ તથા લીચાયણાનુાં જ એ યીણાભ છ.ે એલુાં જ નાસ્તીક ભશી ચાલાથક યત્લે ણ 
કશી ળકામ. તેઓ જ ેલેદ–લેદાાંત, ુયાણ, ધાભીક ભાન્મતાઓ તેભ જ કભથકાાંડનુાં ખાંડન કયે 

છ ેએ વલથન તેઓએ સ્લસ્થ, ઠયેર ચીત્તે અભ્માવ કમો વભજામ છ.ે અને લતથભાન મુગના 

પ્રખય નાસ્તીક પીરવુપ ફટરાન્ડ યવેરની ત લાત જ ળી કયલી ? ‘પ્રકાાંડ લીદ્વાન’ ફવ એટરુાં 
જ લીળેણ ફવ છ.ે કારથ વાગન તથા આઈન યેન્ડના દાખરા ણ અશીં ટાાંકી ળકામ. 

શલે જુઓ, વલેળ લયા તેઓના તાયીખ 09/04/2000ના ‘અાંતમાથત્રા’ (ભુમ્ફઈ 

વભાચાય)ભાાં રખે છ ે: 
‘દાખરા તયીકે... કઈ ઈશ્વયના અસ્તીત્લન અનુબલ કયીને જાશેય કયે, તે ભુયખ 

છ,ે એનાભાાં ભોરીકતાન અબાલ છ.ે ઈશ્વયન અસ્લીકાય કયે એ ભાયી દૃષ્ટીએ ‘ભોરીક’ છ,ે 
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‘વાચ’ છ,ે લાશ ! લાશ ! ઈશ્વયને નાભે કઈ કઈ અાંતીભ ચુકાદ જાશેય કયે એ ભુખથતા, ત 

‘યૅળનારીઝભ’ના નાભે કઈ અનુભાનના ક્ષેત્રભાાં ચુકાદ જાશેય કયી દે એ ડશાણ અને 
વભજદાયી ?’ 

શલે આલાાં ઉગ્ર લીધાન કણે કમાું એ લયાએ જણાવ્મુાં નથી. છતાાં શુાં બાયુલથક 

કશુાં કે વાચ યૅળનારીસ્ટ આલાાં આડધેડ લીધાન કયત જ નથી. ઈશ્વયના અસ્તીત્લને 
નકાયલા ભાટ ેઅભાયી ાવે અનેક લજનદાય, તકથફદ્ધ દરીર છ,ે લાસ્તલીક દાખરા છ,ે જ ે

અત્રે સ્થવાંકચલળ પ્રસ્તુત કયત નથી. યન્તુ વો પ્રથભ યવેરનાાં તદ્વીમક ુસ્તક તથા 

રેખ લાાંચલાની નમ્ર બરાભણ છ.ે છી મગ્મ રાગે ત ભાયાાં ુસ્તકમ લાાંચળ. 
નયવીંશબાઈનુાં ુસ્તક ‘ઈશ્વયન ઈન્કાય’ ણ ખરુાં  જ. આ લીમ ‘ભોરીક’, ‘વાચ’, ‘ળાણ’ 

કે ‘ભુખથ’ જલેાાં લીળેણ લાયીને ભાાંડી લાલા જલે નથી. વલેળ લયાએ જો ળાાંત ચીત્તે આ 

ફધુાં વાશીત્મ લાાંચ્મુાં શત ત તેઓ આલુાં આડધેડ રખી ન ભાયત, અભે આ લીમભાાં 
અભ્માવુત, તકથુત, લજનદાય, ઉંડાણબયી અને અથથુણથ દરીર કયીએ છીએ; કાયણ કે 

અભારુાં  આ જીલનધ્મેમ છ.ે અભાયે ભન આ લીમ ભાનલજાતના શીતન છ.ે એભાાં અલીચાયી 
અને અપ્રસ્તુત લીળેણફાજી કે આક્ષેફાજીથી કળ જ રાબ નથી, તેભ લીતાંડાલાદને સ્થાન 

નથી, એભ મથાથથ વભજીએ છીએ. અભાય ભાગથ ધીયજથી તથા તાકીક દરીર વાથે 

વભજાલટન છ.ે   
જ્માયે વલેળ લયાએ ત ફબ્ફે લાય (ફે રેખભાાં) યૅળનારીસ્ટને ભુખથ કષ્ણા છ.ે 

તેઓ પ્રસ્તુત ‘અાંતમાથત્રા’ને ભથાે ણ રખે છ ે કે ‘જ્માાં ‘ઈઝભ’ આલે ત્માાં ભખુથતા અચુક 

આલે.’ ચીન્તક ગણાતા લયાનુાં આ અળબનીમ ઝનુન છ.ે જગલીખ્માત ફે્રન્ચ પીરવુપ લલ્ટયે 
રખે છ ે: 

‘ભાનલજાત ભાટ ે ળુાં લધુ બમાલશ, ઝનુન કે નાસ્તીકતા ? અરફત્ત, ભતાગ્રશી 

ઝનુન જ શજ્જાયગણાં લીનાળક તથા ઝેયી છ.ે એનુાં કાયણ એ જ કે નાસ્તીકતા કઈ એલી 
વ્મક્તીભાાં ખુની ઉશ્કેયાટ પ્રેયતી નથી, જ્માયે ધાભીક ઝનુન એલા રકને બમાંકય ઉશ્કેયી ભકેુ 

છ ેઅને શત્માયા અયાધ આચયલાની પ્રેયણા આે છ.ે’ ફીરકુર વાચી લાત છ.ે અદ્યાી 

કઈ નાસ્તીક વ્મક્તીએ કળા પતલા કાઢ્યા નથી કે કઈને જીલત વગાવ્મ નથી. કઈન 
ળીયચ્છદે કયલાના મા કાનભાાં ધગધગતુાં વીવુાં યેડલાના આદેળ કઈ યૅળનારીસ્ટ ુસ્તક કે 

આચાયવાંશીતાભાાં નથી લગેયે. કાયણ કે યૅળનારીઝભ એટરે જ ભાનલતા, ુણથ ભાનલતા. 

ભાયી ત વલેળ લયાને પ્રેભબયી, આદયબયી વરાશ છ ે કે જ ેલીમ તભાય ન 
શમ એભાાં નાશક, ઝનુનથી ઝાંરાલ નશીં. એથી ત તભાયી પ્રતીષ્ઠાને ફટ્ટ જ રાગે છ.ે 
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અગાઉ વલેળ લયાનુાં નાભ એક વાયા લીચાયક તયીકે ભેં અખફાયભાાં ચભકતુાં લાાંચેરુાં ત્માયે 

ભને તેઓ પ્રત્મે ઘણ આદયબાલ પ્રગટરે; યન્તુ જ્માયે તેઓએ જોડણીની ચચાથભાાં 
અનધીકાય ઝાંરાવ્મુાં ત્માયે ભાયા આદયન ાય એકદભ નીચે ઉતયી ગમ. ત્રકાય વોયબ 

ળાશને ત ફીનજલાફદાય લીધાન કયલાની ટલે છ;ે યન્તુ એક ઠયેર લીચાયકે એભાાં જોડાલુાં 

જોઈએ નશીં. વીલામ કે તે લીમન તેણે ઉંડ અને વ્માક અભ્માવ કમો શમ. ગભે તેલ 
ગાઢ ભીત્ર કઈ બરેને શમ, તેના ઝનુની અવત્મને એક લીચાયકે ત કદાી વભથથન આલુાં 

જોઈએ નશીં. છી ખયી ભજા ત એ જાભી કે ડૉ. નીળીથ ધ્રુલે બાાવ્માાયનાાં તથા ગુજયાતી 

બાાનાાં કેટરાાંક ધ્લનીયીલતથન તથા લીળીષ્ટ ઉચ્ચાયણ ટાાંકી લયાને પ્રશ્ન કમો કે, ‘આ 
વલેળબાઈ જાણે છ ે? મા વલેળબાઈ તે જાણે છ ે? ઈત્માદી’ અને ચીન્તક લયા ચીન્તાથી 

ચુ થઈ ગમા; કાયણ કે બાાલીજ્ઞાનના લીમભાાં તેઓનુાં જ્ઞાન નશીંલત જ. આભ અકાયણ 

જ એભણે આફરુ ફગાડી ને ? 
આ દાખર કે ુલથઈતીશાવ અત્રે ત એટરા ભાટ ેજ ટાાંક્મ છ ે કે વલેળ લયા 

જણાલે છ ે કે, ‘ઈઝભ આલે એટરે ત્માાં ભુખથતા અને અન્ધા અચુક આલે.’ યન્તુ આલુાં 
રખતાાં શેરાાં લયાએ ‘ઈઝભ’ ળબ્દન ુય અભ્માવ કયી ફયાફય અથથ જાણલ જોઈત 

શત, જ ેતેભણે કમુું રાગતુાં નથી. યીણાભે તેઓનુાં રખાણ ઝનુન તથા ગાાગાીનુાં વાધન 

ભાત્ર જ ફની ગમુાં. લાસ્તલભાાં અાંગ્રેજી ‘ઈઝભ’ પ્રત્મમ (suffix)ની ત્રણ અથથચ્છામાઓ છ ે:  

(1) લાદ મા યાજકીમ–આથીક લીચાયવયણી : જભે કે કમ્મુનીઝભ, વળીમરીઝભ, 

કેીટરીઝભ લગેયે.  

(2)   ધભથ–વાંપ્રદામ: જભે કે ફુદ્ધીઝભ, શીન્દુઈઝભ, તાઓઈઝભ લગેયે.  
(3)   બાલના કે રાગણી: જભે કે ેટરીમટીઝભ, ષુ્ણભેનીઝભ, શીયઈઝભ, અલ્ટઈુઝભ લગેયે. 

શલે વલેળ લયા એભ કશી ળકળે ખયા કે ષુ્ણભેનીઝભ એટરે કે ભાનલતાલાદભાાં 
ભુખથતા તથા અન્ધા અચુક શમ જ. 

અને જભે ‘ઈઝભ’ પ્રત્મમની જુદી જુદી અથથચ્છામાઓ છ,ે એ જ યીતે 

ગુજયાતીભાાં ‘લાદ’ પ્રત્મમની ણ એલી જ બીન્ન બીન્ન અથથચ્છામાઓ છ.ે તદનુવાય 
‘યૅળનારીઝભ’ એટરે ‘લીલેકફુદ્ધીલાદ’ એલ ળબ્દપ્રમગ પ્રમજલ યશે; યન્તુ એથી એ કઈ 

યાજકીમ–આથીક લીચાયવયણી મા ધભથ નથી ફની જત. એને ત ત્રીજી જ અથથચ્છામાઓ 

રાગુ ડ ેછ,ે અથાથત્ યૅળનારીઝભ એ એક રાગણી છ,ે બાલના છ,ે જીલનાબીગભ છ.ે ‘ઈઝભ’ 
આલે ત્માાં ભુખથતા આલે એભ લયા કશે છ ે ત્માયે આ ગા ફુભયેંગ ફને છ ે એ શકીકત 

તેઓના ધ્માન ફશાય જ યશી ગઈ છ;ે કાયણ કે નાસ્તીકતા ભાટને ળબ્દ જભે ‘એથીઝભ’ છ ે
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એલી જ યીતે આસ્તીકતા ભાટને ળબ્દ છ ે : ‘થીઈઝભ’. એટરે છી લયાના ભત અનુવાય 

નાસ્તીક–આસ્તીક ફધા જ ભુયખ અને આાંધા ! અને એગ્નસ્ટીવીઝભલાામ ખયા જ ને ? 
યેળનારીસ્ટ ક્માયેમ એલ દાલ નથી કયતા કે બ્રષ્ઢાાંડનાાં ફધાાં જ વત્મ–તત્ત્લ 

તેઓ જાણી ળક્મા છ.ે એટરે તેઓ ણ ેરા લીજ્ઞાનીની જભે અચુક ભાને જ છ ેકે જભે જભે 

જ્ઞાન આગ લધે છ ે તેભ તેભ અજ્ઞાનની વીભાઓ લીસ્તયતી જ જામ છ ે ! યેળનારીસ્ટનુાં 
લધાયાનુાં લીલેકુત તાયણ પક્ત એટરુાં જ છ ેકે અભુકેતભુકે કષુ્ણાં અને અભુકતભુક ભશાુરુ 

છ ે ભાટ ે તેણે કષુ્ણાં તે વાચુાં, એભ યૅળનારીસ્ટ સ્લીકાયી નથી રેતા. વત્મ ાભલાના ત્રણ 

ગથીમાાંને તેઓ નીયેક્ષ તથા અનીલામથ ગણે છ ે:  
(1)  કઈણ લાત તકથભાાં ફયાફય ફાંધફેવતી થઈ, ગે ઉતયલી જોઈએ.  

(2)  યજીન્દા ઈન્રીમગચય અનુબલ વાથે એ લાતન તાંતતાંત ભે ફેવલ જોઈએ.  

(3)  પ્રમગ દ્વાયા તે લાત મથાલત વીદ્ધ થલી જોઈએ.  
ટુાંકભાાં, તકથલીલેક, અનુબલ અને પ્રમગ. અભે એમ જાણીએ જ છીએ કે અભુક 

વત્મના પ્રમગ ન થઈ ળકે ત્માયે યીણાભના ૃથ્થકયણથી તે વીદ્ધ–અવીદ્ધ કયલાાં યશે. 
દાખરા તયીકે ફીગ ફેંગન, ભશાલીસ્પટન વીદ્ધાન્ત. 

અને આ ત્રણે કવટીઓભાાંથી ઈશ્વય જલેી યભ ળક્તી ફીરકુર વાય થઈ 

ળકતી નથી ભાટ ે જ યૅળનારીસ્ટ ઈશ્વયભાાં ભાનતા નથી. ફીગ ફેંગથી ભાાંડીને તે કૃત્રીભ 
ઉગ્રશ કે અલકાળી યૉકેટ વુધીની ઘટનાઓ ફશુધા પક્ત ફે ળક્તીઓનુાં–નીમભનુાં 

વાંચારનભાત્ર છ ે : ગુરુત્લાકથણન નીમભ અને જડત્લન નીમભ (Law of inertia) આ 

બ્રષ્ઢાાંડનુાં વાંચારન છ ેજ નશીં, એ વાંચરન જ છ ે(પયી કશુાં , ‘વાંચરન’ એટરે કે જાતે જ ગતી 
કયલી). દાથો નીજી ગુણ ધભથ અનુવાય, અન્ધ ગતી કયતા યશે અને યીણાભે જ ેથલાનુાં શમ 

તે થામ, જને કઈ જ શેતુ નશીં. (purposeless and absurd). ભાટ ેજ લીશ્વની યચના 

કેલ અકસ્ભાત ગણાલી ળકામ. 

બયત લાક્મ 
If there was an all–powerful god, he would have made all 

good and no bad. –Mark Twain 
 

● 
 અનુક્રભણીકા 
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26 
લાસ્તુળાસ્ત્ર કફ  પારતુળાસ્ત્ર ? દાલા અનફ દીળા 

ભાયા તયપથી આ લાત વભજી રેજો કે લાસ્તુળાષ્ડ વ ટકા પારતુળાષ્ડ છ.ે જાશેય 

ભાધ્મભ જટેરાાં લેાવય આલી કભઅક્કર ભાન્મતાઓ બી પ્રજાને ભાથે ઠકી ફેવાડલાનુાં 
ફાંધ કયે તેટરુાં લધાયે વારુાં   – ખુળલાંત વીંશ (‘ઈન્ડીમન સ્કેટીક’ભાાંથી વાબાય) 

ભાનલજાતના શીતાથે યૅળનારીઝભ અથાથત્ લીલેકફુદ્ધીલાદના પ્રચાયના 

ુણ્મકામથભાાં, આજ ેગુજયાતને ણ કેટરાાંક વભથથ અને લીદ્વાન કરભ તથા ભન–હૃદમ પ્રાપ્ત 
થમાાં છ.ે એ જો અન્મથા આ પ્રજાથી ટકી જામ ત, આણા ઉજ્જલ બાલીની આળા જન્ભાલે 

છ.ે એલાાં કરભ, ચીત્ત અને લીદ્વતા ધયાલતા એક આદયણીમ ુરુ છ,ે શ્રી. રક્ષ્ભીદાવ ખટાઉ, 

જઓે બી પ્રજાને લશેભ, અન્ધશ્રદ્ધાઓ તેભ જ અલૈજ્ઞાનીક ભાન્મતાઓને કાયણે 
છતેયીંડીન બગ ફની, તન, ભન તથા ધનથી ખુલાય થતી ફચાલલા તાની તકથફદ્ધ 

લૈજ્ઞાનીક કરભ ચરાલી યષ્ણા છ.ે ડૉ. જ.ે જ.ે યાલર જઓે આણા અગ્રગણ્મ લીજ્ઞાનુરુ છ,ે 
તેઓ શ્રી. ખટાઉને મગ્મ યીતે ફીયદાલતાાં રખે છ ેકે, ‘શ્રી. ખટાઉન લીજ્ઞાન અને તકથળાષ્ડન 

અભ્માવ ઘણ તરસ્ળી છ.ે તેઓ શાડથકય યૅળનારીસ્ટ છ.ે તેઓ આણા ગતાનુગતીક 

ચારનાયા વભાજને વાચી દીળા ફતાલી યષ્ણા છ.ે અને એને અન્ધભાન્મતાઓ તથા 
અન્ધશ્રદ્ધાભાાંથી ભુક્ત કયલા કેલ પયજબાલે પ્રચાંડ ુરુાથથ ખેડી યષ્ણા છ.ે’ 

ઉય ભેં રખ્મુાં કે આણા ગુજયાતી બાઈઓને શ્રી. ખટાઉ ‘તન અને ધનથી’ 

ખુલાય થતા ફચાલી યષ્ણા છ.ે એભાાં ‘તન’ ળબ્દ ભેં વશેતુક પ્રમજ્મ છ.ે ‘વભકારીન’ના લાચક 
ત ફયાફય જાણે છ ેકે શ્રી. ખટાઉના અન્ધશ્રદ્ધા નીભુથરનના ુરુાથથની એક અગત્મની ળાખા 

તે ‘લૈકલ્ીક ઉચાય–દ્ધતીઓ’ વાભેન એટરે કે ઉંટલૈદા વાભેન તેઓન વફ જ ાંગ. 

તેઓએ ળીલામ્ફુ, એક્મુપ્રેળય–એક્મુાંકચય, યેકી જલેી, લીજ્ઞાનનાાં છરનાભમી ભશયાાં શેયી 
પ્રજાને છતેયતી અને રુાંટતી ઉચાય દ્ધતીઓનાાં નીયથથકતા તથા જોખભ તકથફદ્ધ, લૈજ્ઞાનીક 

યીતે ખુલ્લાાં ાડ્યાાં છ.ે જુઓ, તેઓનાાં ુસ્તક: ‘તભાયી તાંદુયસ્તી : તભાયી લીલેકફુદ્ધીભાાં’, 

‘સ્લભુત્ર–એક ુનલીચાયણા’ લગેયે... 
વાભાન્મત: આસ્તીક આલાાં લાંચક ધતીંગની ભ્રભજાભાાં પવામ છ,ે એટર ે

યૅળનારીસ્ટ લીળેત: ત આસ્તીકના ઉકાયક શાભી ફની યષ્ણા છ,ે કાયણ કે આસ્તીક 

ાવે નથી ત લૈજ્ઞાનીકતા મા નથી ત તકથફદ્ધ અને લીલેકુત લીચાય–ચીન્તન. દા.ત., બુતભાાં 
ભાનલુાં મા બગલાનભાાં ભાનલુાં – એ ફન્ને એક વયખી ભાનવીક ભ્રભણા છ.ે શ્રદ્ધા શમ્ભેળાાં 
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અન્ધશ્રદ્ધા જ શમ છ;ે કાયણ કે તે કામથ–કાયણના અપય વીદ્ધાન્તન જ અનાદય કયે છ.ે 

ભન્ત્ર, બરે છી એ ઉત્તભ લૈદીક ગામત્રીન શમ કે ભેરા દેલન મા દેલી ભાતાન ‘હ્રીં–
ક્રીભ’લા શમ, ભન્ત્રચાય કે જાથી કઈ ણ પ્રકાયનાાં ભાનવીક, ળાયીયીક મા બોતીક 

અવય અને રાબ થઈ ળકે જ નશીં; કાયણ કે એ ફે લચ્ચે કઈ લૈજ્ઞાનીક કામથ–કાયણ ન્મામ 

વીદ્ધ થત જ નથી.. ઈત્માદી ળુદ્ધ તકથળીરતા મા લૈજ્ઞાનીકતા આસ્તીક ધયાલતા નથી. 
યીણાભે બા વભાજભાાં ઢગરાફાંધ છતેયીંડીઓ અને પયેફી ઉચાય–વ્મલશાય પ્રલતી 

યષ્ણા છ,ે જને બગ લીળેત: અતાકીક આસ્તીક–શ્રદ્ધાુઓ જ ફને છ.ે શ્રી. ખટાઉ આલા 

લીનાળક અનીષ્ટભાાંથી વભાજને ફચાલી રેલા કટીફદ્ધ છ,ે એ રકવેલાનુાં એક ઘણાં ભટુાં કામથ 
છ.ે શ્રી. ખટાઉ રખે છ ે: 

‘રકનાાં અજ્ઞાનતા, બણ કે રાચાયીન રાબ ઉઠાલી લાસ્તુળાષ્ડ, ઉટલૈદુાં 

જલેા ધતીંગ પ્રજાને છતેયે છ ેઅને રુાંટ ેછ.ે આલા વ્મલવામભાાં ડરેા ભાણવભાાંના 99 ટકા 
ત તકવાધુઓ અને અધથદગ્ધ શમ છ.ે કશેલાતા લૈકલ્ીક ઉચાયના કશેલાતા નીષ્ણાત 

રકનાાં અભુલ્મ આયગ્મ અને જીલન વાથે ખતયનાક યભત યભે છ.ે આ કાયણે 
અન્ધભાન્મતાઓથી બયુય વાશીત્મ ઉય ણ (ફીબત્વ વાશીત્મની જભે જ) કામદેવય 

પ્રતીફાંધ શલ જોઈએ... માથલયણનુાં પ્રદુણ અટકાલલાના થડા પ્રમાવ ળરુ થઈ ગમા છ;ે 

યન્તુ ભાનવીક પ્રદુણ તયપ શજી ળાવક અને ફોદ્ધીકનુાં ધ્માન ખેંચામુાં નથી. ભાનવીક 
પ્રદુણ લધાયે ખતયનાક છ,ે છતાાં એ લીળે ભટા બાગના ફોદ્ધીક કાાં ત અજ્ઞાન છ ેઅથલા 

ત નીષ્ક્રીમ ફનીને તભાળ જોઈ યષ્ણા છ.ે (‘લાસ્તુળાષ્ડ કે પારતુળાષ્ડ’ ુસ્તકની પ્રસ્તાલના). 

શ્રી. ખટાઉ આલાાં ધતીંગને વભથથન આનાયાાં રખાણ લગેયે પ્રવીદ્ધ કયનાયાાં અખફાય તેભ 
જ ઈતય ભાધ્મભન ણ ઉગ્ર ઉધડ રે છ.ે 

પ્રસ્તુત ુસ્તકના ુયલચનભાાં, જાણીતા લીજ્ઞાનલીદ અને પ્રમગળીર, યૅળનારીસ્ટ 

ઉદ્યગતી શ્રી. યલજીબાઈ વાલરીમા રખે છ ે : ‘દુનીમાબયના રક પ્રાચીનકાથી જ 
જ્મતીભાાં શ્રદ્ધા ધયાલે છ.ે ઘણી ભટી વાંખ્માભાાં રક ઘણા રાાંફા વભમથી કાલ્નીક 

ફાફતભાાં ભાનતા શમ, એથી એ વત્મ ફની જતી નથી. ઘણી ફધી વ્મક્તીઓ ભાનતી શમ 

એલી ધડભાથા લગયની કલ્ીત ફાફતભાાં આણને જરદી શ્રદ્ધા થઈ જામ છ.ે શ્રદ્ધા એટરે 
ફીજા ઘણા ભાને છ,ે ભાટ ેભાયેમ તે ભાની રેલુાં. શભણાાં લી લાસ્તુળાષ્ડ ઉબુાં થમુાં છ.ે એ ળાષ્ડ 

ઘણાં પ્રાચીન છ ે – એલુાં તેના કશેલાતા નીષ્ણાતનુાં કશેલુાં છ.ે આ ળાષ્ડન ભુખ્મ આધાય 

ભકાનના જુદા જુદા ખાંડની દીળાઓ છ.ે.. જ ેળાષ્ડન આધાય દીળાઓ છ ેએને એટરુાં જ 
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ુછલાનુાં કે દીળાઓ તે જ કલ્ીત અને સ્થવાેક્ષ છ.ે બ્રષ્ઢાાંડભાાં ત કઈ દીળા જ નથી ! 

છી તેના આધાયે યચામેરુાં ળાષ્ડ લૈજ્ઞાનીક કેલી યીતે શઈ ળકે ?’ 
તાના ુસ્તક ‘લાસ્તુળાષ્ડ કે પારતુળાષ્ડ ?’ભાાં શ્રી. રક્ષ્ભીદાવે આ કશેલાતા 

ળાષ્ડના તભાભેતભાભ દાલાઓન વભથથ છદે ઉડાલી દીધ છ.ે તેઓ રખે છ ે કે દીળાઓ 

યત્લેની લાસ્તુળાષ્ડની ભાન્મતાઓ જ ભીથ્મા છ.ે દા.ત., અગ્નીખુણાભાાં કઈ અગ્ની નથી 
અથલા ત અગ્ની કેલ અગ્નીખુણાભાાં જ શમ એલુાં નથી. એલુાં જ લામવ્મ દીળા ફાફતે 

લામુનુાં અને નૈઋત્મ એ જની દીળા શલાની ભાન્મતાનુાં ણ છ.ે ત્માયે ચુર અગ્નીખુણે 

યાખલ મા ાણીનાાં ભાટરાાં–ટાાંકી નૈઋત્મ ફાજુ યાખલાાં, જથેી વભસ્ત કુટુાંફભાાં વુખ, ળાન્તી, 
વભૃદ્ધી તથા સ્લાસ્થ્મ વ્માી યશેળે, એલ વીદ્ધાન્ત વાલ ામા લગયન જ વીદ્ધ થામ છ.ે 

જ્માયે ુલથ–શ્ચીભ દીળાનાાં ફાયીફાયણાાં –  એ ત વાભાન્મ વભજની લાત છ,ે એભાાં લી 

લાસ્તુળાષે્ડ ળી ધાડ ભાયી ? લાસ્તુળાષ્ડના કેટરાક શાસ્માસ્દ આદેળની ઠકેડી ઉડાલતાાં    
શ્રી. રક્ષ્ભીદાવ રખે છ ેકે તભાયા ઘયભાાં વાંડાવની દીળા ણ ઘણી અગત્મની છ ેએટરુાં જ 

નશીં, તભે કઈ દીળાભાાં ભુખ યાખીને રધુળાંકા–દીઘથળાંકા કય છ – એ ણ વભસ્ત કુટમુ્ફના 
વુખ, ળાન્તી આદી ભાટ ે નીણાથમક પ્રક્રીમા ફની યશે છ.ે લાસ્તુળાષ્ડને ભતુાં ચીનનુાં 

પેંગળુઈળાષ્ડ ત લી ‘ટમરેટ–ઉજાથ’ ન ણ ઉલે્લખ કયે છ ે! તભાયા ભકાનભાાં જો વાંડાવ 

મગ્મ દીળાભાાં નશીં શમ ત ‘ટમરેટ ઉજાથ’ ફ્રળ દ્વાયા ફશાય નીકી ળકળે નશીં. યીણાભે 
ફાફયાબુતની જભે તે તભાયા કુટમુ્ફભાાં શાશાકાય ભચાલળે. પેંગળુઈભાાં ળુબ ઉજાથન ણ 

ઉલે્લખ આલે છ,ે જ ેકઈ દેલી જલેી છ ેઅને જો તભે ચક્કવ યીસ્થીતી જાલ, ત જ એ 

તભાયા ઘયભાાં પ્રલેળે અને તભને રાબ કયે ! 
અત્રે ભને એ શકીકત ઉભેયલાનુાં જરુયી રાગે છ ે કે બાયતીમ આમુલેદભાાં ણ 

ઉત્તય દીળા પ્રતી ભુખ યાખી ભત્માગ કયલાની વરાશ છ.ે એ જ યીતે, ફેવતા લથની યાત્રે 

વાક્ષાત રક્ષ્ભીદેલી આ વાંવાયભાાં પયલા નીકે છ,ે અને જો તભાયાાં ફાયણાાં ખુલ્લાાં શમ, ત તે 
તભાયા ઘયભાાં પ્રલેળે છ,ે ભાટ ેરક ફેવતા લે યાતબય મા ભડી યાત વુધી તાના ઘયના 

દયલાજા ખુલ્લા યાખતા. આજ ે કદાચ આલ યીલાજ વ્માક નથી; કાયણ કે શલે ત 

રક્ષ્ભીદેલીને ફદરે ચયરુાંટાયા પ્રલેળી જલાન બમ ઉદ્બવ્મ છ ે! કશેલાન બાલાથથ એ જ કે 
વભગ્ર ભાનલજાતની ુલથજ ેઢીભાાં લૈજ્ઞાનીક વત્મનુાં જ્ઞાન સ્લલ્ જ શતુાં. યીણાભે પ્રત્મેક 

વભાજ ે કઈને કઈ લશેભ ઉબા કમાથ અને વેવ્મા જ છ.ે લાસ્તુળાષ્ડ ણ આલી જ 

લશેભળૃાંખરાની એક જોખભી કડી છ.ે 
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શ્રી. ખટાઉ લાસ્તુળાષ્ડના એક અન્મ શાસ્માસ્દ આદેળન ઉલ્લેખ કયતાાં રખે છ ે

કે તી–ત્ની લચ્ચે ભનભે ન શમ, ઝઘડા થતા શમ મા વન્તાનપ્રાપ્તી ના થતી શમ, ત 
વભજલુાં કે એલા દમ્તીના ભકાનન ળમનખાંડ અમગ્મ દીળાભાાં શળે અથલા ત તેઓ 

લીયીત દીળાભાાં ગ–ભાથુાં યાખી વુતાાં શળે કે વભાગભ કયતાાં શળે, એભ આ ળાષ્ડ જણાલે 

છ.ે આ ત ફશુ જ વયવ ! ફધાાં જ દાંતીને લીયીત દીળાભાાં ગ–ભાથુાં યાખી વુલા 
જણાલલુાં, જથેી આઆ જ ગબથનીયધ થામ, નવફન્ધી કે કન્ટરાવે્ટીવ્ઝ કળાની જરુય જ 

નશીં ! અને લવતીલીસ્પટની વભસ્મા આઆ ઉકરી જામ ! 

શ્રી. રક્ષ્ભીદાવ વખેદ નોંધે છ ે કે આણા દેળનાાં કેલ અજ્ઞાન, અબણ અને 
છાત લગથ જ નશીં, ળીક્ષીત, વુળીક્ષીત અને વાંસ્કાયી, બર લગથ ણ ફશુધા લાસ્તુળાષ્ડભાાં 

શ્રદ્ધા ધયાલે છ,ે જનેા ભુભાાં રુચ્ચા, રપાંગા તથા ળઠ ભાણવન ધધભાય પ્રચાય જ 

કાયણબુત છ.ે લધુભાાં લી, આલાાં ધુતથ તત્લ વાંન્ન લગથની લાસ્તુળાષ્ડ પ્રત્મેની અન્ધશ્રદ્ધાન 
બયુય રાબ ઉઠાલે છ,ે કાયણ કે એલા કઈ કુટુાંફભાાં કળીક ભુશ્કેરી ઉદ્બલે કે તત્કાર આ 

લાસ્તુળાષ્ડલાા ભકાનના દમુક્ત ફાાંધકાભને કાયણરુ ઠવાલી દે છ.ે યીણાભે વાયા અને 
ભજફુત ભકાનભાાંમ તડપડ, પેયપાય અને ઉક્ત ળાષ્ડ ભુજફનુાં નલેવય ફાાંધકાભ ચારુ ! 

યીણાભે લાસ્તુળાષ્ડી, આકીટકે્ટ–એન્જીનીમય, કન્ટરકે્ટય, કડીમા, યીનલેટય તથા 

ઈન્ટીયીમય ડકેયેટયને બયેટ ઘી કેાાં ! લધુભાાં લી ઘયભાાં રાપીંગ ફુદ્ધની ભુતી, અભુક 
ભોંઘાદાટ ચીત્ર, ીયાભીડ, ડરગેન, કાચફા લગેયે લવાલલાથી રાબ થામ એલી બરાભણ ણ 

તેઓ કયે છ.ે ફધાભાાં જ કભીળન અને ફધાને જ ફવ, ભજા જ ભજા ! વલે જના: વુખીન 

બલન્તુ ! (પ્રકાળક : શ્રી. જભનાદાવ કટચેા, જોયાલયનગય–363020 જીલ્લ : વુયેન્રનગય).  

બયતલાક્મ 
જ્મતી, પેંગળુઈ, લાસ્તુળાષ્ડ જલેાાં કશેલાતાાં ળાષ્ડ વભાજને અલે ભાગે દયે 

છ.ે ભાણવની ફુદ્ધીભત્તા ઉય ડદ ાડી દે છ.ે ભનુષ્મ તે વુખ–વભૃદ્ધી પ્રાપ્ત કયલા 

ળક્તીળાી શલા છતાાંમ ની:વશામ ફની જામ છ.ે આલાાં તે ળાષ્ડ કશેલામ ? જ ે લીદ્યા 

ભાનલીને પ્રફુદ્ધ કયે, તેજસ્લી ફનાલે, આત્ભલીશ્વાવથી બયી દે તેને જ ખયેખય ત ળાષ્ડ 
કશેલામ. –ડૉ. જ.ે જ.ે યાલર 

 
● 

      અનુક્રભણીકા 
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27 
જ્મોતીફ વભાજનું નૈતીક અધ:તન નોતમુણં છફ 

It is undesirable to believe a proposition, when there is no 
ground whatever for supposing true.  –Bertrand Russell 

શલે ચચાથત્રની–યીસ્ન્વાદીની ચચાથ ટાલી ઘટ,ે એભ રાગે છ.ે કાયણ એ કે 
‘લાદે લાદે જામ તે તત્ત્લનાળ:’ – એલુાં થલાન બમ ! તાત્ત્લીક લીલાદ આલશ્મક તથા ભુલ્મલાન 

ગણામ; યન્તુ એકની એક લાતની અલૈજ્ઞાનીક દરીરફાજી લાદલીલાદ નશીં; કીન્તુ 

લીતાંડાલાદ ફની જામ; ત્માયે એની ખાવ ઉમગીતા વીદ્ધ થલાને ફદરે જમ–યાજમની 
કુસ્તીફાજી ફની જામ. યીણાભે યાજા–ભશાયાજોની ગધારડાઈ કે કુકડારડાઈની જભે 

જનતાને પક્ત જોણાં થામ, વત્મરક્ષી રાબ નશીંલત જ.  

દા.ત., એક લાચકભીત્રે ડકાય પેંક્મ કે ‘યવેરના અલતયણનુાં ભુ ુસ્તક ટાાંક; 
નશીં ત જોલા જલેી કે યલા જલેી થળે !’ બરે ભાયા વાશેફ, ભેં ત ગટ લાળ્ય એભ ભાન ! 

એથી વત્મભાાં કળ જ પયક ડત નથી. અભે ફાણની ાઠ્યથીભાાં એક કલીતા બણેરા, 

જ ેશૈમે લવી ગઈ છ ે: 
વતને કદી આાંચ ન, 

(ન) નાળ કદી ! 

કલી કણ શળે? માદ નથી આલતુાં. ત કૃા કયીને ડકાય ના પેંકળ. કાયણ કે 
શયીળચાંરની જભે શયીજનગૃશે લેચાઉં, તમ શલે પ્રસ્તુત ાઠ્યુસ્તક પ્રા્મ ન જ ફને. એલુાં 

યવેરનાાં ુસ્તક ફાફતેમ ફન્મુાં છ.ે કેન્ર વયકાયે ચારુ લથને ‘ુસ્તક લથ’ જાશેય કમુું છ,ે 

ત્માયે ભાયી એને એક લીનન્તી કે એલ કડક કામદ કય કે ઉછીનુાં રીધેરુાં ુસ્તક યત ન 
કયે, એ ળખવને પાાંવી ! અને જ ેવભમવય ાછુાં આી જ જામ, એલા જલાફદાય ગૃશસ્થનુાં 

જાશેય વન્ભાન તથા તેને યકડ ુયસ્કાય! ભાયા ડઝનફાંધ ભુલ્મલાન ુસ્તક ગમાાં તે ગમાાં જ ! 

શભણાાં જ આ યીતે ગુભાલેરાાં યવેરનાાં ુસ્તક ફાફતે ભેં અખફાયભાાં જાશેયાત આી છ.ે 
કાયણ કે ેરા ‘ડકાયી’ ભીત્રને જલાફ આલા એ ુસ્તક ભેં ળધ્માાં, ણ ન જ ભળ્યાાં ! જો 

કે યવેરનુાં એક ભુ લીધાન આજ ેભથાે અાંગ્રેજીભાાં આુાં છુ ાં, જ ેરગબગ એ જ ભતરફનુાં 

છ.ે ફીજુ ાં, જ ે તેઓશ્રીએ ટાાંક્મુાં છ ેઅને ડકામુું છ,ે એ અાંગ્રેજીભાાં પ્રા્મ નથી. એટરે ભાયા 
ખલામેરાાં ુસ્તક – (યવેરનાાં)નુાં નાભ ટાાંકીને ક્ષભા ભાગી રઉ :  

  



 

http://govindmaru.wordpress.com                                        139 

 

(1) Gates of wisdom  

(2) Bertrand Russell’s Best (અથલા ત Best of Bertrand Russell) 
ખેય, અત્માયે ત એટરુાં જ કશીને લીયભુાં કે તેઓએ યવેરનાાં લીધાનભાાં 

લીયધબાલ કલ્ીને જ ેડકાય પેંક્મ છ,ે એલ કઈ લીયધ જ એ ફે લીધાન લચ્ચે નથી. આ 

બ્રષ્ઢાાંડભાાં અયમ્ાય લસ્તુઓ છ ેઅને શળે જ કે જ ેલીળે અભે યૅળનારીસ્ટ મા લીજ્ઞાનીઓ 
કળુાં જ જાણી ળકતા નથી : 

There are more things in heaven and on earth Horatio, than 
dreamt of in your philosophy !   (Hamlet –સ્ભૃતી આધાયે) 

(નોંધ : ‘લીયધાબાવ’ ળબ્દ એના ઈષ્ટ અથથની દૃષ્ટીએ મથાથથ પ્રમગ નથી; 
કાયણ કે પ્રશ્ન ‘આબાવ’ન નશીં, યસ્ય નક્કય લીયધી લાતન જ શમ છ.ે એટરે ભેં 

‘લીયધબાલ’ ળબ્દ પ્રમજ્મ છ.ે છતાાં કશુાં કે ‘લીયધાબાવ’ ણ ચારે; કાયણ કે રુઢીીઃ   

ળાષ્ડાત્ ફરીમવી ! અને બાા એ કેલ રુઢીન જ વ્માાય છ.ે) 
ળેક્વીમયની જભે જ ભાણવના અલ્ જ્ઞાન યત્લે ભશાન લીજ્ઞાની આઈન્સ્ટાઈને 

ણ લીનમ્ર એકયાય કમો જ છ ે: 

‘જને ાય આણે કદાી ાભી ળકલાના નથી, એલા કળાકનુાં અસ્તીત્લ ખયેખય 
વાંબલે એ પ્રભાણલુાં; જ ેતત્ત્લ ઉચ્ચતભ પ્રજ્ઞારુે તથા પ્રજ્જલરતભ વદરદમથરુે પ્રગટ થામ છ,ે 

અને જનેે કેલ વાલ પ્રાથભીક રુે જ આણી અલ્ ભતી–ળક્તી ાયખી ળકે છ ે એભ 

વભજલુાં–એ જ બાન–જ્ઞાન તથા એલી રાગણી જ વાચી આધ્માત્ભીકતાનુાં કેન્ર છ.ે’ 
શલે આઈન્સ્ટાઈનના આ લીધાનના ‘વવથ’ યત્લે ાછા ભીત્ર ડકાય ન પેંકતા ! 

એને ફદરે ભાયી અનુલાદળક્તીની કદય કય, અને સ્લીકાય કે અાંગ્રેજી કે ગુજયાતી 

અલતયણ ટાાંકલાભાાં લાચસ્તી ‘કળક ગટ’ નથી લાત. છી ત આખયે બઈ, ભાણવ છુાં. 
ભાણવ ભાત્ર બુરને ાત્ર ! 

લાચકના રાબાથે, પક્ત એક જ ટકય કયીળ કે નલી પ્રજાતી ઉત્ન્ન થામ, ત 

જ અને ત્માયે જ એ ઉત્ક્રાાંતી કશેલામ – એલ શઠાગ્રશ ખટ છ.ે ઉત્ક્રાાંતી ત નીયન્તય તથા 
અનન્ત પ્રક્રીમા છ.ે તાત્ત્લીક યીતે કશીએ ત ગઈ કારે ભાણવ જ ેઅને જલે શત, તે અને 

તેલ આજ ેનથી; તેણે સ્લલ્ાતીસ્લલ્ ઉત્ક્રાાંતી કયી જ છ,ે એ કઈ ણ પ્રમત્ને નોંધી ળકામ 

નશીં; કાયણ કે એ લો કે વદીઓને નશીં, મુગને આાંફતી ઘટના છ.ે રાખ–કયડ લો 
ફાદ, કઈ નલી જ ળક્તીઓ નલાાં જ અાંગલા મા અભુક અાંગ ગુભાલી ફેઠરે ભાણવ 

પ્રગટ,ે અને એ છી મ લી રાખ–કયડ લે એભાાંથી કઈ નલી પ્રજાતી પ્રગટ,ે એભ 
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ફનલાનુાં જ. ળુાં થળે ? એની ત કઈ આગાશી કયી ળકે નશીં. અધ્માત્ભલાદીઓ, અને ખાવ 

ત અયલીન્દલાદીઓ આત્ભાની– ચેતનાની ઉત્ક્રાાંતીન જ ે વધીમાય આે છ ે અને દીવ્મ 
ભાનલ મા અતીભાનવના પ્રાગટ્યની જ ેઆગાશી કયે છ,ે એ ફધી ત કેલ ગ્ાાંફાજી ! 

શલે જ્મતીની લાત : બાઈ શ્રી. ચચાથત્રીએ ડઝનફન્ધ આગાશીઓને અવત્મ 

વીદ્ધ થમેરી જાશેય કયતા શ્રી. અબ્દુરબાઈ લકાની તથા શ્રી. જભનાદાવ કટચેાના એલા 
ુરુાથથને ‘કશેલાતુાં વાંળધન’ ગણાવ્મ છ,ે અને ફીજી ફાજુ અભેયીકાના વાભમીક 

‘શીન્દુઈઝભ ટ–ુડ’ે ના એલા જ પ્રમાવને આધાયમગ્મ પ્રમગ રેખાવ્મ છ ે ! આ ત અભે 

કયીએ તે રીરા, અને તભે કય તે... એના જલે જ ઘાટ થમ ! આ ભેગેઝીને અભુક ડટેા–
લીગત નલ અગ્રણી જ્મતીીઓને ાઠલી અને એના જલાફભાાં, વાત જ્મતીીઓની લાત 

વાલ વાચી નીકી, ભતરફ કે વમ્ફન્ધીત વ્મક્તીનાાં ગુણરક્ષણની વચટ ‘આગાશી’ આ 

જ્મતીલીદએ જન્ભતાયીખ આદીને આધાયે કયી ફતાલી... ભાટ ેજ્મતી એ વાચુાં લીજ્ઞાન – 
એલુાં તાયણ ચચાથત્રીએ પ્રસ્તુત કમુું. પ્રીમ બાઈશ્રી, ‘શીન્દુઈઝભ ટ–ુડ’ે ન આ પ્રમગ ત 

એકદભ ભમાથદીત પ્રકાયના વેમ્ર વલે જલે કશેલામ, જ્માયે શ્રી. લકાની–કટચેાન ઘણ લધુ 
વ્માક વલે ગણામ. કાયણ કે એભાાં પક્ત નલદવ નશીં, ણ ડઝનફાંધ આગાશીઓની 

ચકાવણી કયલાભાાં આલી શતી. ફર શલે, શલે કમુાં તાયણ ચઢ?ે તભે જ કશ, કમ પ્રમગ 

લધુ ધ્માનાશથ રેખામ ? ફાકી, ‘શીન્દુઈઝભ ટ–ુડ’ે અભેયીકાનુાં વાભમીક છ,ે એટરા ભાત્રથી જ 
તેને લધુ આધાયબુત ગણી રેલાતુાં શમ, ત જુદી લાત છ ે ! એ શકીકત જ છ ે કે શજીમ 

આણે ગયા પ્રદેળના પ્રબાલભાાંથી ફશાય આલી ળકતા નથી ! 

ફાકી, ન ત જભનાદાવ–અબ્દુરબાઈન વલે લૈજ્ઞાનીક છ ેકે ન ત ‘શીન્દુઈઝભ 
ટ–ુડ’ે ન; કાયણ એ જ કે જો પ્રમગ થલ જોઈએ, ત તે કામથ–કાયણ ન્મામ સ્થાીત કયલા 

ભાટને જ પ્રમગ શલ ઘટ,ે અને ત જ તે લૈજ્ઞાનીક કશેલામ. અથાથત્ ગ્રશની ભાનલજીલન 

ય થતી અવયન કઈ જ કામથ–કાયણ ન્મામ અદ્યાી કઈ ણ પ્રમગ દ્વાયા વીદ્ધ થમ 
નથી; બરે છી તે ‘શીન્દુઈઝભ ટ–ુડ’ે ન શમ મા લકાનીવાશેફન શમ ! ળુક્ર પ્રેભભાાં 

વપતા અાલે, ળની ખેદાનભેદાન કયી નાખે, વુમથ યાક્રભી ફનાલે, ગુરુ જ્ઞાન આે કે 

ભાંગલાી છકયી તીઘાતક નીલડે–એલા ‘નીમભ’ ાછ કઈ વીદ્ધ કામથ–કાયણ ન્મામ છ ે
ખય ? લકાની–વાશેફે અખફાયનાાં નાભઠાભ તથા તાયીખ વશીત ચુાંટણી અને ક્રીકેટની ખટી 

ડરે ડઝનફાંધ આગાશીઓ ટાાંકી, એ ચચાથત્રીજીને ભન ‘ગ્ાાંફાજી’, અને એક વાભમીકનુાં 

ભાભુરી વાંખ્મા આધાયીત કયેરુાં તાયણ, તે વત્મભુરક? લાશ જી, આન અદર ઈન્વાપ ! તભે 
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લકાની–જભનાદાવને ‘ક્ષકાય’ ગણાલ છ; યન્તુ પ્રસ્તુત વાભમીકનુાં ત નાભકયણ જ એલુાં 

છ ેકે તે આઆ ક્ષકાય વીદ્ધ થામ છ.ે 
ચચાથત્રીજીને અભેયીકાન જ ભશ શમ ત જણાલુાં કે બોતીકળાષ્ડી            

પ્ર. ભેકગલેએ લી લધુ આધાયબુત વલેક્ષણ કયેરુાં. તેણે દુનીમાના 16,634 લીજ્ઞાનીઓ અને 

6,475 યાજકાયણીઓની કુાંડી ભેલી. શલે વમ્ફન્ધીત જ્મતીળાષ્ડ ભુજફ, અભુક ગ્રશના 
પ્રબાલ શેઠ જન્ભનાય વ્મક્તી લીજ્ઞાની ફને, અને અભુક કુાંડીલા લી ભટ યાજકાયણી 

ફને. યન્તુ ભેકગલેએ ચકાવેરી કુાંડીઓભાાં આલ કઈ નીમભ વાફીત થત જોલા ભળ્ય 

નશીં... લળીંગ્ટન મુનીલવીટીના જમે્વ ફથે અને જમે્વ ફેનેટ ે લી એ જ યીતે વૈનીકની 
કુાંડીઓ ચકાવી. ત્માાંના જ્મતી ભુજફ, ભાંગના પ્રબાલ શેઠ જન્ભેરી વ્મક્તી ભશાન 

મદ્ધ ફને; યન્તુ એલ કઈ વીદ્ધાન્ત પરીત થત આ કુાંડીભાાં જોલા ભળ્ય નશીં. જાણીતા 

ખગળાષ્ડીઓ યજય કલ્લય અને પીરી રેન્નાએ જ્મતીીઓની 3,011 આગાશીઓ 
ચકાવી; જભેાાંથી પક્ત દવ ટકા જ વાચી ડરેી જણાઈ. 

ચાર, એ લાત જલા દઈએ અને આણા બાયતીમ ભશીઓના જ ભત જોઈએ : 
જઓેને આમથ–શીન્દુત્લનુાં ુરુાં  ગોયલ છ ેએલા ભશી દમાનન્દ વયસ્લતી ઘણા કયે છ ે કે 

‘ભનુષ્મ ધનલાન, દયીર, યાંક ફને; તે તાના કભથથી થામ છ,ે ગ્રશથી નથી થત. (વત્માથથ–

પ્રકાળ, પ્ર.11) બાયતીમ વાંસ્કૃતી ભાટ ે ુણથ આદય–ભભતા ધયાલત આમથવભાજ ાંથ 
જ્મતીભાાં નથી ભાનત. અભદાલાદ આમથવભાજ ે‘જ્મતી એક અન્ધલીશ્વાવ’ નાભક ુસ્તક 

પ્રગટ કમુું છ.ે આમથવભાજ ે જ પ્રવીદ્ધ કયેરા અન્મ એક ગ્રાંથ ‘જ્મતીલીલેક’ ના રેખક     

શ્રી. લેદવ્રત રખે છ ેકે ‘પરજ્મતી’ એ ુયેુરુાં  ળાંકાસ્દ છ,ે અથલા ત છતેયીંડી છ.ે’ આ 
જ ગ્રાંથના ‘આળીલથચન’ભાાં સ્લાભી વત્મતીજી રખે છ ે : ‘ભીથ્માપરીત જ્મતી વે વભસ્ત 

વાંવાય કા નૈતીક, આથીક, આધ્માત્ભીક આદી વફ પ્રકાય કા તન શુઆ શૈ, ઔય અનેક 

નીયાધાય ભતોં કી ઉત્ત્તી શુઈ શૈ, જીવવે નીદો ભનુષ્મોં ક નાના પ્રકાય કે ભશાન દુ:ખ 
બગના ડા શૈ... ઈવ ગ્રન્થ વ,ે લોાં વે ચરી આ યશી બરે રગોં ક રુાંટને કી અન્ધ 

યમ્યા વભાપ્ત શ જામેગી.’ 

બરુચના અગ્રણી આમથવભાજી શ્રી. નાથુબાઈ ડડીમાએ એક ુસ્તીકા પ્રગટ કયી 
છ ે : ‘દુ:ખ નીલાયણના ભ્રાભક ઉામ’, જભેાાં તેઓએ રગબગ ચ્ચીવ જટેરાાં ફકટ 

લીધાન જ્મતી લીરુદ્ધનાાં, એટરે કે જ્મતીળાષ્ડનુાં ભીથ્માત્લ વીદ્ધ કયતાાં પ્રસ્તુત કમાું છ;ે 

જભેાાંનુાં, સ્થવાંકચલળ, એક જ અત્રે ટાાંકુાં : યાભામણભાાં વીતા–ઉભીરા લગેયેનાાં તથા 
ભશાબાયતભાાં રોદી–રુકભણી આદીનાાં રગ્ન, કુાંડી ભેલીને કયલાભાાં આવ્માાં શમ, એલ 
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કઈ ઉલ્લેખ નથી. (રલ અને કુળ એકવાથે જન્ભેરા છતાાં ફન્નેની નાભયાળી જુદી જુદી કેભ? 

વીતાજી ખલામાાં, ત્માયે યાભ એ લીળે કઈ જ્મતીીને ુછલા ગમા નશીં.) આલા ફધા 
ઉલે્લખ વુચલે છ ેકે યાભામણ–કાભાાં જ્મતીભાાં કઈ ભાનતુાં નશીં. 

આજકાર જ્મતીન પ્રશ્ન ચચાથના ચાકડ ેચડ્ય છ,ે અને લી એ એક લૈજ્ઞાનીક 

વભસ્મા છ;ે કાયણ કે એક સ્મુડ વામન્વને, વામન્વનાાં ભાન–સ્થાન આલાની જોગલાઈ થઈ 
યશી છ.ે યન્તુ આલુાં ફધુાં લાાંચીએ–લીચાયીએ ત પ્રતીતી થામ કે મુનીલવીટીઓના 

અભ્માવક્રભભાાં જ્મતીન વભાલેળ એ યાષ્ટ ર ભાટ ેકેટરુાં બમાનક તથા લીનાળક ગરુાં છ ે! 

એક પ્રશ્ન : લીખ્માત જ્મતીી શ્રી. ફેજન દારુલારાને ગુજયાતના ધયતીકાંની 
આગતયી વચટ જાણ શતી. ત તેઓએ કચ્છને ફચાવ્મુાં કેભ નશીં ? આ ત ભાનલશત્મારુાં  

ભોન કશેલામ. એભના ય કાભ ચરાલલુાં જોઈએ. 

અત્રે ત જ્મતીની ચચાથ જ ભેં કયી, કાયણ કે એ એક વાભાજીક, આથીક તથા 
નૈતીક વભસ્મા શઈ એની લૈજ્ઞાનીક દૃષ્ટીએ ચચાથ, ખાવ ત આજ ેઅનીલામથ રેખામ. ફાકી ત 

ચચાથત્રીશ્રીએ ફીજા ણ ભુદ્દા ભાયા લીયધભાાં કે યૅળનારીઝભ લીરુદ્ધના ગણ્મા છ.ે દા.ત., 
તેઓ રખે છ ે કે ‘નાસ્તીક કાાંઈ ઓછા ઝનુની નથી. રેનીન, સ્ટરેીન, ભાઓ–ત્વે–તુાંગ, 

ટર લગેયે નાસ્તીકનાાં ઝનુની કાયનાભાાંઓથી ઈતીશાવ ણ ધ્રુજી ઉઠ્ય... એકરા સ્ટરેીને 

જ ચાવ રાખથી લધાયે રકને ભતને ઘાટ ઉતામાથ શતા... ઈ.’ અયે ભાયા વાશેફ, તભે 
આલી બુર કય છ ? સ્ટરેીન કે ભાઓન ઝનુની શત્માકાાંડ એ ત વામ્મલાદના પ્રચાય તથા 

લીજમ ભાટ ેશત, નશીં કે નાસ્તીકતાના પ્રચાયાથે; અને વામ્મલાદ એ ત યાજકીમ–આથીક 

લીચાયવયણી છ.ે એભ ત શીટરય ક્માાં નાસ્તીક શત ? અને તારીફાન ળુાં કયે છ ે? તેઓ 
ળા ભાટ ેઝનુની ફની, આલી ઘય કુ્રયતાઓ આચયી યષ્ણા છ ે? ણ જલા દ, કદાચ લધુ 

ચચાથ અને ાછ એન પ્રત્મુત્તય લીતાંડાલાદ ફની જામ ! 

બયત લાક્મ 
ુજા કયીને મા ત ગ્રશ–નક્ષત્રાદીનાાં પર ફતાલીને ેટ બયનાયા બ્રાષ્ઢણને, 

બ્રાષ્ઢણલણથભાાંથી શાાંકી કાઢલા જોઈએ. 
 

● 
અનકુ્રભણીકા 
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28 
‘લીચાયભાધુયી’નું યૅળનર ભાધુમણ – લ્મો, એક લધુ ુસ્તક 

 આણે એક નીણથમ શલે લેાવય રઈ રેલ જોઈએ : લૈચાયીક ભુક્તી ભેલલી છ ે

કે વાભુશીક યતન્ત્રતાભાાં જ જીલલુાં છ ે? સ્લતાંત્ર ફુદ્ધીન ઉમગ કયલ છ ેકે ધધુુઓનાાં 
ચયણભાાં ભાથુાં નભાલીને ફેવી યશેલુાં છ ે ? આલી યતન્ત્રતા થડી વરાભતી આળે; ણ 

એલી વરાભતી ભ્રાભક શમ છ.ે ાાંજયાભાાં ુયામેર ટ ણ એભ ત વરાભત છ ે: યન્તુ 

ખુલ્લા આકાળભાાં લીશયલાની ભુક્તીને બગે તેણે એ વરાભતી ભેલેરી છ.ે ફુદ્ધી ગીયલે 
ભુકીને પરાણા ફાફા અને ઢીકણા દાદાનાાં ચયણ ુજતા યશેતા રક વત્મપ્રાપ્તીની આળા 

યાખી ળકે જ નશીં. આણે યાજનૈતીક યતન્ત્રતાભાાંથી ભુક્ત થમા; ણ કશેલાતી ધાભીક–

આધ્માત્ભીક યતન્ત્રતા આણી ફધી જ લીકાવકુચને ખયલી યશી છ.ે રકને ભુખથ 
ફનાલનાયા ત એભ જ કશે છ ે કે આ કેદખાનુાં નથી; ભુક્તીભન્દીય–ભક્ષધાભ છ ે – આલી 

લૈચાયીક કેદ છડીળુાં, છી જ આણી વલથદેળીમ ઉન્નતી ળરુ થળે.  –ડૉ. માવીન દરાર 

(‘લીચાયભાધુયી’ નાભક નલા ુસ્તકભાાંથી) 
 ‘ગુરુ કમો, તે ભમો’ – એભ આણા એક ઉત્તભ ચચાથત્રી લીચાયક પ્ર. જ.ે ી. 

ભશેતાએ કષ્ણુાં છ,ે ળીષ્મ ફનલુાં એટરે ગુરાભ ફનલુાં ! એનુાં જ વભથથન કયતાાં, ડૉ. દરાર 

ઉયના લીધાનભાાં લતથભાન યીસ્થીતીનાાં બમાનક દુષ્યીણાભ ચીંધતાાં જણાલે છ ેકે આણી 
આઝાદી વ્મથથ નીલડી અને આણી ભાનલીમ, ઐશીક પ્રગતી ટુાંાઈ ગઈ, એનુાં એક ભુખ્મ 

કાયણ દેળભાાં પાટી નીકેર ધભથ–અધ્માત્ભ તથા વામ્પ્રદામીકતાન યગચા છ.ે બાયતીમ 
પ્રજા ભુયખ ત શતી જ; આજ ેતે ભાાંદરી ણ ફની છ.ે એક જ દાખર ટાાંકુાં ત, કુાંબભેાભાાં 

યાષ્ટ રની કુર લવતીન દવભ બાગ, એટરે કે આઠદવ કયડ ભાણવ ા ધલા ઉભટ,ે આજ ે

એકલીવભી વદીભાાંમ ! એ દેળની લૈજ્ઞાનીક–આથીક પ્રગતી–વભૃદ્ધી ળક્મ જ ક્માાંથી ફને ? 
 જયા લીમાન્તય કયીને ણ કશુાં કે કઈ ણ વુધયેરા, વાંસ્કાયી કે આધુનીક 

દેળભાાં ત આલા બમાનક અને લીનાળક ધાભીક કભથકાાંડ ય વખત પ્રતીફન્ધ જ શમ. આલુાં 

કેલ શુાં નથી કશેત, આણા વભથથ વભાજવુધાયક, એલા યભ આસ્તીક ુરુએ ણ 
આલ જ અનુયધ કમો છ.ે ભશી દમાનન્દ શયીદ્વાયના કુમ્બભેાના ઝભેરાને લખડતાાં કશે 

છ ેકે, ‘વાચુાં ુછ ત તે (શય કી ૈડી) નથી, ‘શાડ ૈડી’ છ;ે કેભ કે અશીં ત ભૃતકનાાં શાડકાાં 

જ ડ્યાાં છ ે(ગાંગાનદીભાાં ભડદાાં નાખી જલાન યીલાજ છ,ે એના ય સ્લાભીજીન આ કટાક્ષ 
પ્રશાય છ)ે. ા કદી ણ બગવ્મા લીના છુટી ળકતા નથી.’ 
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 જ્માયે ભશાત્ભા ગાાંધીજી રખે છ,ે ‘ભ્રભણ દયભીમાન ભેં (કુમ્બભેાભાાં) રકની 

ધભથબાલના કયતાાં ફેફાકાણાં, ચાંચતા, ાખાંડ, અવ્મલસ્થા ફશુ જોમા. વાધુઓન યાપડ 
પાટ્ય શત, જઓે કેલ ભારુડા અને દુધાક જભલાને જ જન્મ્મા શમ એલા જણામા. 

અશીં શુાં ાાંચગાી ગામ જોઈ આશ્ચમથ ામ્મ... આ ગામની કાાંધભાાં જીલતા લાછયડાન ગ 

કાીને ચોંટાડી દેલાભાાં આવ્મ શત. આલડી ફેલડી ઘાતકી ક્રીમા અજ્ઞાની રકને ધુતલાને 
વારુ લાયલાભાાં આલી શતી.’(‘વત્માથથ પ્રકાળ’ અને ‘વત્મના પ્રમગ’ભાાંથી રેખક : નાથુબાઈ 

ડડીમા, આમથવભાજ, નલા ડયેા, બરુચ– 392 001) આજના વન્દબે ઉભેરુાં  કે શલે ત 

કુમ્બભેાભાાં અને એલા ઈતય જ ાંગી ધભથધતીંગભાાં છતેયીંડી તેભ જ રુાંટાઝુાંટ વેંકડ 
શજાયગણાાં લધી ડ્યાાં છ.ે 

ચાર, લી ભુ લાત ય આલીએ ત, વલથપ્રથભ શાદીક અબીનન્દન ડૉ. માવીન 

દરારને અને ફીજા તે આણા લીરક્ષણ ળામય–કલીશ્રી ભનશય ભદીને ! કલી ભદીને ત 
જટેરા ધન્મલાદ આીએ એટરા ઓછા જ; કાયણ કે વ્મલવામી પ્રકાળક શલા છતાાંમ, 

શીમ્ભતુલથક તેઓએ શભણાાં શભણાાં રગબગ એકાદ લથભાાં જ યૅળનારીઝભ, અથાથત્  
‘લીલેકફુદ્ધીલાદ’ને ુયસ્કૃત તેભ જ વભથીત કયતાાં ત્રણચાય વભૃદ્ધ ુસ્તક પ્રગટ કમાું જ છ,ે 

જભેાાંનુાં એક તે ડૉ. માવીન દરાર રીખીત નલુાં ુસ્તક ‘લીચાયભાધુયી’ (પ્રકાળક : યન્નાદે 

પ્રકાળન, દેયાવય વાભે, ગાાંધી યડ, અભદાલાદ–380 001). ત્માયે આજના આ ‘ભાંગર’ 
પ્રવાંગે, ુન: ુન: એ વુખદ શકીકત ચીંધુ કે આજકાર ગુજયાતી લાઙભમભાાં યૅળનારીઝભ 

પ્રચાયક ુસ્તકની બયતી રશેયામ છ.ે એ ઘણાં આળાસ્દ લરણ છ.ે ુયાલ જોઈત શમ ત 

પ્રથભદળી જ દળાથલુાં કે, ભાયી આ કટાયભાાં જ, આજ ે શુાં આ ત્રીજા ‘યૅળનર’ ુસ્તકન 
યીચમ કયાલી યષ્ણ છુાં – એક જ ભશીનાભાાં ! અને લી, અન્મ એકફેન નથી કયાલી 

ળકત! 

વોયાષ્ટ ર મુનીલવીટીના ત્રકાય લીબાગના લડા ડૉ. દરાર ગુજયાતના એક પ્રભુખ 
ત્રકાય, ત્રકાયત્લલીદ, ચીન્તક, રેખક તથા વજ થક છ.ે લીચાયે તેઓ આભુર યૅળનારીસ્ટ છ ે

અને વુવજ્જ, વભજુલથક, પ્રતીતીુલથક, કીળયલમથી જ એકધાયા નાસ્તીક, યૅળનારીસ્ટ યષ્ણા 

છ.ે યીસ્થીતી વભજી ળકળ ત અન્મ યૅળનારીસ્ટ રેખકની અેક્ષાએ, માવીનજી ભાટ ે તે 
લધુ કયાાં ચઢાણ છ ેએ વશેજ ેવભજાળે. છતાાં તેઓ ભક્કભ, જાનના બગેમ ફયાફય ટકી 

યષ્ણા છ.ે અથાથત્ ડૉ.માવીનજી જન્ભે ભુસ્રીભ છ.ે 

‘લીચાયભાધુયી’નુાં ભાધુમથ શલે થડુાં ભાણીએ ત, ‘પ્રાયબ્ધ અને ુરુાથથ’ભાાં        
ડૉ. દરાર રખે છ,ે ‘ડગરે ને ગરે ફધુાં નવીફ ય છડી દેલાની ભનલૃત્તી શલે ભશાવ્માધીનુાં 
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રુ રઈ યશી છ.ે દુકા ડ ે ત્માયે ભાથે શાથ દઈને કશેળે, ‘આણે કાંઈક ા કમાું શળે, 

એની કુદયત વજા આે જ !’ (તાજતેયના બુકાંભાાં ણ આ જ ભુખથતાબમાથ ઉદ્ગાય 
વાંબામ છ.ે શકીકતે, આલા યાક્ષવી ને વેતાની બુકાં છી ત ભાણવ વમ્ુણથ નાસ્તીક–

યૅળનર ફની જલ જોઈએ) વાંગ્રશન એક ભુલ્મલાન, પ્રેયક રેખ છ ે : ‘ફીનવામ્પ્રદામીકતા 

અને યૅળનારીઝભ’ (5/21), જભેાાં ‘વેક્મુરયીઝભ’ની લીબાલનાન લીકૃત અથથ કયીને આ યાષ્ટ ર ે
કેલી વુરતાની શનાયત વજીથ છ ે એનુાં લીગતે ફમાન કયીને ડૉ. દરાર અનુયધે છ ે કે 

‘ધભથગ્રાંથની વદીઓ શેરાની ફધી જ લાતને વત્મ ભાનલાને ફદરે, એની લતથભાન લૈજ્ઞાનીક 

ળધની વાથે તુરના કયીને ભાનલીમ ભુલ્મના ારનને લધુ ભશત્ત્લ આલુાં જોઈએ. 
ફીનવાાંપ્રદામીકતા અને લીલેકફુદ્ધીલાદ લચ્ચે કઈ લીયધ નથી.’ લૈજ્ઞાનીક દૃષ્ટીફીંદુ 

કેલલાની અનીલામથતા ચીંધતા ડૉ. દરાર રખે છ ે : ‘વયકાયે ત ભન્ત્રતન્ત્ર, ચભત્કાય, 

ધભથધતીંગ, દેલદેલરાાં, ફાધા–આખડી, થાનક, જ્મતી તેભ જ તભાભ કશેલાતાાં આધ્માત્ભીક 
એલાાં ફીનઉત્ાદક અને ફગાડપ્રધાન ાખાંડ ઉય કડક પ્રતીફન્ધ ભુકી દેલ જોઈએ !’ 

યન્તુ માવીનજી, આલુાં કયે કણ, આ અન્ધશ્રદ્ધાુ વયકાય ? શભણાાં જ એક યાજકાયણીએ 
ભુખ્મ પ્રધાન ફનલા ભાટ ેતાન્ત્રીક ચન્રાસ્લાભી ાવે મજ્ઞ કયાવ્મ– એલા વભાચાય પ્રગટ્યા છ.ે 

(ડૉ. દરારે ચન્રાસ્લાભીને ‘ાખાંડનુાં પ્રતીક’ કષ્ણા છ.ે) 

રકળાશી ભાટ ેએભ કશેલામ છ ેકે રકતાન્ત્રીક ળાવનન એકભાત્ર રાબ એ કે 
એભાાં પ્રજા કયતાાં લધુ ભુયખ યાજકાયણીઓ વત્તા ય નથી આલી ળકતા; યન્તુ આણને ત 

આલ રાબ ણ નથી ભત. કાયણ કે જ્ઞાતી, ેટાજ્ઞાતી, તડાાં, ધભથન્થ, વમ્પ્રદામ, બાા, 

પ્રાદેળીકતા આદી ધયણે જ ચુાંટણીઓ થામ છ,ે એથી વાભાન્મ ળીક્ષીત પ્રજાજન કયતાાંમ 
ઘણા લધુ ભુયખ ભાણવ વત્તાસ્થાને ચઢી ફેવતા યષ્ણા છ ે! 

‘ઈચ્છા વુખની ભા કે દુ:ખની ?’ – એ એક નોંધાત્ર નીફન્ધ છ;ે કાયણ કે તે 

વત્ત્લળીર યૅળનર લીચાયથી વભૃદ્ધ છ.ે અત્રે શુાં એન લીચાય લીસ્તાય કરુાં  ત શ્રીભદ્ 
બગલદ્ગીતા અને અન્મ ધાભીક ગ્રાંથ ઈચ્છા, યાગદ્વે આદી છડલાનુાં કશે છ;ે કીન્તુ એલ 

ફધ ભાનલજાતીની પ્રગતી–વીદ્ધીન લીયધી છ.ે ળાષ્ડીમ ળબ્દ પ્રમજુ ાં ત, અનાવક્તીમગ 

એ જીલનલીયધી લીબાલના છ.ે એથી ઉરટુાં, ભાનલજીલનના ુણથ લીકાવ,  ુણથ વુખ તથા ુણથ 
આનન્દ ભાટને ઉદેળ ત એલ શલ ઘટ ે કે : ‘જીલનને પ્રેભ કય, ભાણવને પ્રેભ કય, 

ૃથ્લીને પ્રેભ કય, બયુય શૈમુાં બયીબયીને, છરકાલીને આ જીલનને વભગ્રતમા ચાશી ર ! 

પ્રીમજનને ચાશ, સ્લજનને ચાશ, વાંતાનને ભનબય ચાશ ! ુયેુયા આવક્ત ફન, 
જીલનાવક્ત ફન ! કાયણ કે; આ જીલન કદાી ુન: ુન: પ્રાપ્ત થલાનુાં નથી જ, સ્લગથ નથી, 
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નયક નથી, ભક્ષ નથી, ુનજ થન્ભ ણ નથી જ. શા, એક લાત ભાનલજાતે ળીખી રેલાની છ ે: 

ઈચ્છ જરુય; યન્તુ ‘ઉંચુાં’ ઈચ્છ, ભશત્ત્લકાાંક્ષાઓ વેલ ! તુચ્છભાાં આવક્ત ન થાઓ. 
બાયતલથની તભાભ આત્તીઓનુાં ભુ છ,ે તુચ્છની આયાધના ! દાખર ટાાંકુાં ત, ભશત્ત્લાકાાંક્ષા 

ઈચ્છા કે આવક્તી ચન્ર મા ભાંગ ય શોંચલાની વેલ; કુાંબભેાભાાં જલાની નશીં !’ 

એલ જ નેત્રદીક ફીજો નીફન્ધ ‘ધભથને નાભે અધભથ’ છ.ે આ વન્દબે શુાં 
તાજતેયની યીસ્થીતી ટાાંકુાં ત ધભે શમ્ભેળાાં અધભથ જ આચમો છ.ે અશીં ‘અધભથ’ન અથથ શુાં 

એલ કરુાં  છુાં કે ભાનલતાલીયધી કૃત્મ, ભાનલીનાાં વુખ, ળાન્તી, વભૃદ્ધી તથા વાંસ્કૃતી ભાટનેાાં 

લીઘાતક દુષ્કૃત્મ : તાજો જ બમાંકયભાાં બમાંકય દાખર છ–ે તારીફાનએ ફુદ્ધની ભુતીઓ 
નષ્ટ કયી નાખી તે. આ ત ભાનલવાંસ્કૃતીના ભુલ્મલાન, અતીભુલ્મલાન અને જ ેકદાી ુન: 

પ્રાપ્ત ન થઈ ળકે એલા લાયવાન લીનાળ છ ે ! અગાઉ ણ ધાભીક આક્રભણભાાં યાજીત 

દેળના વાાંસ્કૃતીક લાયવાન નાળ કયલાની અતીદુ:ખદ ઘટનાઓ ફની છ,ે ફનતી જ યશી છ.ે 
ાાંચવાત શજાય લથથી ધભથ જ ભાનલજાતની બીણતભ આત્તીરુ ફની યષ્ણ છ.ે જો ૃથ્લી 

ટ ેધભથ પ્રગટ્ય જ ના શત ત આજ ેભાનલજાત વુખવભૃદ્ધી, ળાન્તી અને એકતાને અલીચર 
ળીખયે ફીયાજભાન શત. યન્તુ ળુાં થામ ?  

‘ઈંચ અને વેન્ટીભીટયના ચક્કયભાાં ધભથગ્રાંથ’ લી એક લીરક્ષણ નીફન્ધ છ,ે જ ે

ડૉ. માવીન દરારની વુક્ષ્ભ દૃષ્ટી, નીયીક્ષણળક્તીન દ્યતક છ.ે ધભથગ્રાંથનુાં નાનુાં મા લીયાટ કદ, 
એનાાં ુાંઠાની લીળીષ્ટતા મા એન બક, યાંગયગાન – આલી તેલી તે કળી ધ્માનાશથ ફાફત 

શઈ ળકે ? જો ધભથગ્રાંથભાાં કળી વાયી લાત શમ ત ણ આલા ‘ળૉ ીવ’ ના નીભાથણથી ળ 

રાબ ? આ ઉયાન્ત, ‘લીચાયભાધુયી’ભાાં ડૉ. દરારે જ્મતી, પ્રાથથના, લીકૃત જીલદમા જલેાાં 
અનીષ્ટ ય વાધાય, વફ, ળાષ્ડીમ તથા લૈજ્ઞાનીક ધયણે પ્રશાય કમાથ છ.ે યૅળનારીસ્ટએ 

નશીં; લાસ્તલભાાં અન્ધશ્રદ્ધાુ આધ્માત્ભીકએ લાાંચલા જલુેાં ુસ્તક... 

બયતલાક્મ 
આણા દેળની કલ્ના કય : આટઆટરી ધાભીકતા, આટઆટરાાં ુજાાઠ, 

કથાાયામણ, અને ભન્દીય–ભસ્જીદ, આટરા ફધા વાધુવાંત અને પકીય, અવાંખ્મ ચભત્કાયી 
સ્લાભી–ફાફાઓ અને દીવ્મ ળક્તીઓ ધયાલતા તાન્ત્રીક... અને છતાાં ચાયે ફાજુ ખુન, રુાંટ, 

ળણ, દભન, ફાત્કાય, ગયીફી, શુલ્લડ, ફેકાયી એક એક ટાંકના યટરા ભાટ ેટલતા 

નીયાધાય, કયડ ફદનવીફ ફાભજુય, આટઆટરા યગચાા – આભ ળા ભાટ ે? આ 
યશસ્મ શજુ વુધી કઈ વભજાલી ળક્મુાં નથી.  –ડૉ. માવીન દરાર 

અનકુ્રભણીકા 



 

http://govindmaru.wordpress.com                                        147 

 

29 
ઈશ્વયની રીરા અક છફ 

Twinkle, Twinkle, little star, 
How I wonder, what you are ! 
Up above the world so high, 
Like a diamond in the sky 1 

ફાણભાાં જ્માયે આ કલીતા શુાં બણત ત્માયે ભાયા જલેા અન્મ લીદ્યાથીઓ ભાટ ે
ત એ ભાત્ર ગખી જલાની કલીતા જ શતી; યાં તુ ભને તાને ત એની અવષ્ણ ભાનવીક 

ગુાંગાભણ ત્માયે થતી, જ ે ચક્કવ પ્રકાયની આશ્ચમથસ્તબ્ધતાન ફજ શત : How I 
wonder ! યાત્રે તાયાખચીત આકાળને ફારકુતુશર તથા બમભીશ્રીત ભુાંઝલણથી જોમા 

કયત. ફશાય અન્ધાયાઘય પીમાભાાં વુલાનુાં, કેભે કયી ઉંઘ આલે જ નશીં. ઉત્તયભાાં ધ્રુલન 
તાયક લશેરી યઢ વુધી એકના એક જ સ્થે ચકભક થમા કયે, એની પયતે વપ્તીની 

ખાટરી ચક્કય પયતી દેખામ. લીંછુડાનુાં પ્રરાંફ નક્ષત્ર ભાંદાકીનીભાાં ુાંછડી છાડતુાં એ જ 

એકધાયી ગતીએ શ્વીભાકાળ તયપ ઢતુાં શમ. ભધ્માકાળે ક્લચીત દાતયડા–આકાયનુાં ભઘા 
નક્ષત્ર, ત ક્લચીત દડતુાં ભૃગળીથ અને ાછ વ્માધ ! ક્લચીત સ્લાતી–ચીત્રા, ત ક્લચીત 

શ્રલણ ઉગતાાં–આથભતાાં દૃષ્ટીગચય થતાાં યશે. વષ્ણુાં ન જામ, છાતી ધફકતી ફાંધ થઈ જળે, 

એટરી શદે શ્વાવ રુાંધામ. કને ુછુ ાં, ળુાં ુછુ ાં ? – ફવ, એક જ જલાફ ભત : ‘આ ફધુાં 
વલથળક્તીભાન ઈશ્વયે વજરેુાં બ્રષ્ઢાાંડ છ.ે’ ણ ભન ભાને નશીં, જલાફ ગે ઉતયે નશીં. વાલ 

નાની લમે ‘કુભાય’ભાાં રેખ લાાંચ્મ, ‘રશીતાાંગ ભાંગ’ એ રાર ધયતી ઉય નશેય દેખામ છ,ે 

જ ેત્માાંના ભાનલીએ વીંચાઈ ખાતય ફાાંધી શલી જોઈએ ! કળુાંમ ભગજભાાં ફેવે નશીં, અવષ્ણ 
ભુાંઝાય થામ. ેરી બગલાનલાી સ્ષ્ટતા કેભે કયી સ્લીકાયી, ભન ળાાંત થામ નશીં. 

આબરાભાાં નલરાખ તાયાઓ છ,ે એભ ભાયા ગાભડાના ળીક્ષક અને લડીર વભજાલે. ણ 

એટરા ફધા ળા ભાટ ે? – એ પ્રશ્નન ઉત્તય કઈનીમ ાવે નશીં ! છતાાં એ ફધાાં વુખચેનથી 
જીલ ે! 

શભણાાં એક ગીયીનગય જઈ આવ્મ, ત્માાં એક ડૉક્ટયફશેન ભળ્યાાં. તફીફ શમ, 

એટરે બયુય બણેરાાંગણેરાાં કશેલામ જ, ખાવ ત લીજ્ઞાનના ામા ઉય. લાતલાતભાાં ભેં કષ્ણુાં 
કે, ‘આ અવીભ અલકાળભાાં વ અફજ ત ગેરેક્વી (તાયાલીશ્વ) છ,ે અને પ્રત્મેક ગેરેક્વીભાાં 
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લી વ વ અફજ કે એથી લધુ વાંખ્માભાાં તાયક છ ેઅને ગ્રશ–ઉગ્રશ લીળે ત આજ ે

કઈ કળુાં જ જાણી ળકતુાં નથી. ત્માાં કણ બગલાન અને ળુાં આણે ?’ 
એટરે એ ફશેને ભને બીંવભાાં રેલા દરીર કયી, ‘ત છી એ ફધુાં કણે ફનાવ્મુાં?’ 

ભતરફ કે, તભે બગલાનભાાં નથી ભાનતા; ણ આલુાં વુલીયાટ લીશ્વ બગલાન વીલામ અન્મ 

કઈ તત્ત્લ ત ફનાલી ળકે જ કેલી યીતે ? આસ્તીકની ભુશ્કેરી જ આ છ,ે તેભને 
યશસ્મભમતાને કીનાયે જ અટકી યશેલુાં ગભે. તકથ જ નશીં ! શુાં ચુ જ યષ્ણ. ળ જલાફ આુાં, 

આલા યભ વાંતુષ્ટજનને ? જઓે વદીઓ ુલે, આણા અજ્ઞાન ુલથજોએ રાચાયીથી કલ્ી 

કાઢરેા એક ઉટટાાંગ વીદ્ધાન્તભાાં ભાને છ,ે તેમ લી એક વુળીક્ષીતજન જ્માયે ભાને કે, 
બગલાને આ બ્રષ્ઢાાંડ ફનાવ્મુાં અને એ ફધુાં જ આણા, ભાણવના શીતાથે!  ત્માયે કેભ કયીને 

એભને વભજાલુાં કે ફશેનજી, આ અવીભ અલકાળભાાં ઝફુકતા અગણીત, અગણીત ીંડ 

લચ્ચે, આ ૃથ્લીનુાં સ્થાન કે ભશત્ત્લ એક યાઈના દાણાના રાખભા બાગ જટેરુાંમ નથી. લી 
એના ય પક્ત સ્લલ્ કાથી મા કદાચ સ્લલ્ વભમ ભાટ ેજ ઉદ્બલેરી આ પ્રાણીવૃષ્ટીની 

પ્રચાંડ વાંખ્મા જોતાાં, આ અક બ્રષ્ઢાાંડભાાં, ભાણવનુાં તે કમુાં લીળીષ્ટ ભુલ્મ વીદ્ધ થામ ? લાઘ, 
વીંશ કે ભાખી, ભચ્છય ણ એટરી જ પ્રતીતીુલથક કશી ળકે કે, આ બ્રષ્ઢાાંડની યચના–

વ્મલસ્થા ઈશ્વયે ભાયે ભાટ ેજ કયી છ ે! 

શભણાાં શુાં ‘સ્ટીપન શકીંગ્ઝ મુનીલવથ’ નાભનુાં ુસ્તક લાાંચી યષ્ણ છુાં. એભાાં 
બ્રષ્ઢાાંડના ઉદ્બલ તથા લીકાવની, ગતી–સ્થીતીની જ ેલાત આલે છ ેએ લાાંચીને ુન: ુન: 

ેર ફાણન ‘શુાં ’ જલે ભુાંઝલણથી ગુાંગાત, સ્તબ્ધ થઈ જત, એલ જ બમાંકય સ્તબ્ધ 

આજન ‘શુાં ’ આજમે થઈ જાઉં છુાં. ‘ફીગ ફેંગ’ (ભશાલીસ્પટ)ની લાત ત અનેક પ્રવાંગે કયી 
ગમ છુાં એટરે નશીં દશયાલુાં, ણ શકીંગ કશે છ ેકે, ાંદય અફજ લથ ુલે, નાટ્યાત્ભક યીતે 

એક પ્રચાંડ લીસ્પટ થમ અને જ ેઅભા ઉજાથ અલકાળભાાં પાંગાઈ, તે ફીજી જ વેકન્ડ ેત 

અણ અને પ્રતીઅણભાાં યીલતીત થલા રાગી (particles and anti–particles) લૈશ્વીક, 

લૈજ્ઞાનીક વીદ્ધાન્ત ભુજફ, દાથથ અને પ્રતીદાથથ બેગા ભે એટરે એક ફીજાને નષ્ટ કયી જ 

નાખે. અણ–પ્રતીઅણ લીદ્યુત ચુાંફકીમ ફ–ગુરુત્લાકથણને પ્રતાે એકફીજાાં પ્રતી ખેંચામાાં 
અને ભશાલીસ્પટ છીની ત્રણ જ ભીનીટભાાં ત વભગ્ર પ્રતીદાથથન નાળ થઈ ગમ ! છી 

ફાકી યશેરા અફજોના અફજો ટન રવ્મના નાનાભટા ીંડ વજાથલા રાગ્મા. શાઈડરજન તથા 

શેરીમભના અફજોના અફજો યભાણઓ ગુરુત્લાકથણ ફે જોડામા અને અવાંખ્મ તાયાલીશ્વ 
વશીત અફજોના અફજો તાયરીમા તેજબમાથ ઝફુકલા રાગ્મા... ભાપ કયજો, બ્રષ્ઢાાંડભાાં 

અફજથી ઓછ કઈ આાંકડ કાભ આલે જ નશીં, અયે, લાસ્તલભાાં એમ નાન ડ ે ! 
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શાઈડરજનના યભાણઓના (atoms) ફ્મુઝનને યીણાભે શેરીમભના યભાણઓ ફનતા યશે 

અને એભ ગુરુત્લ લધતાાં તાયાનુાં દ લધુને લધુ ઘન ફનતુાં જામ. વભગ્ર અલકાળભાાં પાંગામ. 

એભાાંથી ચક્કવ વાંજોગભાાં, ચક્કવ પ્રક્રીમા દ્વાયા ૃથ્લી જલે એક ગ્રશ વજાથઈ જામ. ફયાફય 

આ જ ઘટનાઓ તથા પ્રક્રીમાઓભાાંથી વાય થઈને આણી આ ૃથ્લી વજાથઈ છ ેઅને એની 
ઉય ુણથ વાનુકુ લાતાલયણ યચાતાાં જીલન ાાંગયે છ ેઅને એભ આજ ેઆણે આ ૃથ્લીટ ે

લીશયતા થમા છીએ. 

કશેલાન બાલાથથ એટર જ કે, આણને વજ થલા ભાટ,ે એની ાછ ેરા 
કશેલાતા બગલાને ુયાાં ાંદય અફજ લથ લેડફ્માાં ત, એને વલથળક્તીભાન ત કશેલામ જ 

કેભ? ફાઈફરના જણાવ્મા ભુજફ, જો બગલાને છ જ દીલવભાાં આ વૃષ્ટી યચી કાઢી શમ, 

અને તેમ લી જો ભાનલ નાભના તેના વોથી લધુ ભાનીતા એલા પ્રાણી ભાટ,ે ત છી આભ વ 
અફજ ગેરેક્વી અને દયેકભાાં લી વ–વ અફજ તાયા વજ થલાની કઈ જરુય ખયી ? 

ખાતયી યાખજો કે આ કાાંઈ ઠાંડા શયના ગગા નથી જ, લીજ્ઞાનીઓએ ‘નજયે’ જોમેર 

નક્કય શકીકત છ.ે 
શલે લી એક ફીજો એક ગાંબીયતય પ્રશ્ન : જો ઉયની લૈજ્ઞાનીક શકીકતને વત્મ 

ભાન ત, ઈશ્વયને કે આ વૃષ્ટીને ઈશ્વયીમ વજ થનરુે નકાયલા ભાટ ેઆલ એક જ પ્રશ્ન કદાચ 

ુયત થઈ ડ ે: ાંદય ાંદય અફજ લથના નીયાંતય તથા અનેકલીધ કામથ કે શ્રભ ફાદ, ેર 
વલથળક્તીભાન ઈશ્વય યચીયચીને ળુાં આલી બાંગાય અને બમાંકય દુનીમા જ યચી ળક્મ ? 

ધભો એભ જ ભાનતા–ભનાલતા યશેરા કે કઈ યભ દીવ્મ શેતુવય ઈશ્વયે ભાનલીનુાં નીભાથણ 

કમુું છ,ે તે ભાનલી ળુાં આલ–ગાંદ, બદ્દ, ભુયખ અને કુ્રય ! કીન્તુ ડાલીને આ ભ્રભ બાાંગી 
નાખ્મ, ત્માયે શ્રદ્ધાુ આસ્તીક ભુાંઝલણભાાં ભુકામા. એટરે એ રકે ભાનલીમ ગોયલના ફચાલ 

ભાટ ેલી નલી જ દરીર ળધી કાઢી કે, ઈશ્વયે જ ઉત્ક્રાન્તીની પ્રક્રીમા ગતીભાાં ભુકી શતી, 
જનેી ાછ તેનુાં કઈ ભશાન પ્રમજન કાયણબુત તથા પ્રેયક ફ શતુાં. એકકળી જીલથી 

ભાાંડીને લનસ્તી, જચય, જીલજ ાંતુ તથા ડીનાવય જલેા જીલની યચનાના ભાગે આગ 

લધત ઈશ્વય અાંતે ત એક ભશાન યાકાષ્ટાના નીભાથણની તૈમાયી એ યીતે કયી યષ્ણ શત અને 
એ યભચ્ચ યાકાષ્ટા તે છલેટ ેઆ ભાનલ નાભક અવાધાયણ પ્રાણીનુાં ‘ઈશ્વયીમ’ વજ થન ! 

‘ઈશ્વયીમ’ ત એટરા ભાટ ેકે, ધભથગ્રાંથ મા ફામફર ભુજફ, ઈશ્વયે અાંતે તાની જ પ્રતીકૃતી 

રુે ભાણવનુાં વજ થન કમુું : God created man in his own image ! 
શલે પ્રશ્ન ઉદ્બલે કે આલા પ્રરમ્ફ તથા બવ્મ પ્રમગની યાકાષ્ટારુે જ ેભાનલ 

વજ્મો, એ ભાટ ેઈશ્વયને આટર રાાંફ વભમ ભળ્ય; છતાાં આખયે તેણે કેલ ભાનલ વજ્મો, 



 

http://govindmaru.wordpress.com                                        150 

 

જભેાાં ફીન રાદેન, શીટરય, નીય, સ્ટારીન, ચાંગીઝખાન, નાદીયળાશ જલેા ણ શમ ! 

વલથળક્તીભાન, વલથવ્માી તથા વલથજ્ઞ એલા ઈશ્વયના વશેતુક પ્રચાંડ ુરુાથથનુાં યીણાભ તે 
આલુાં તુચ્છ, શાસ્માસ્દ તથા બમાલશ ? યવેર રખે છ ે કે, આટરા રાાંફા ગાાના પ્રમત્ન 

ફાદ જો ઈશ્વય આટરી સ્લલ્ વીદ્ધી જ પ્રાપ્ત કયી ળક્મ શમ, ત તેને આણે અવભથથ, 

ળક્તીશીન જ ભાનલ ઘટ.ે લી, જલેી છ ે તેલી આ પ્રાણીવૃષ્ટીનુાં તથા ભાનલવભાજનુાં 
નીયીક્ષણ કયતાાં ત એલી જ પ્રતીતી થામ છ ેકે, જો કઈ એભ  કશે કે આલી દુનીમા યીડક 

એલા દુષ્ટ વેતાને યચી છ,ે ત કદાચ એ ભાનલાનુાં ભન થામ, યન્તુ કઈ વલથળક્તીભાન તથા 

દમાુ–કૃાુ–કરુણાુ યભેશ્વયનુાં આ વજ થન છ,ે એલી લાત કદાી ભાની ળકામ નશીં ! 
વાલ વાભાન્મ અક્કરલાા ભાણવને ણ જો તભે દુનીમા યચલાનુાં કામથ વોં અને આટરી 

રાાંફી ભુદત આ, ત જરુય તે આના કયતાાં ત ઘણી ફશેતય દુનીમા જ વજ ે! 

બણેરાગણેરા, વુળીક્ષીત ભાણવમ જ્માયે ફે કભઅક્કર લીધાન કયે છ ેત્માયે એ 
વાાંબી શુાં દુ:ખી દુ:ખી થઈ જાઉં છુાં, ભાણવ જાત ફાફતભાાં શતાળ તેભ જ શતપ્રબ ફની 

યશુાં છુ ાં. એ ફે લીધાન છ ે: ‘ઈશ્વયની રીરા અક છ,ે એન ાય આણે ાભય જીલ ાભી 
ળકીએ નશીં.’ ફીજુ ાં, ‘અનીષ્ટ ફદર લાાંક ઈશ્વયન નથી, એ લાાંક ત ભાણવનાાં કભોન જ 

છ.ે’ આજ ેઅત્રે પક્ત પ્રથભ જ લીધાનની ચચાથ કયીએ ત, કચ્છન બુકાં, જભેાાં ગણતયીની 

ભીનીટભાાં ત્રીવ ચારીવ શજાય ભાનલ, ચાયવ ાાંચવ નીદો અને લશારવમાાં બુરકાાં 
વશીત, કભકભાટીબયી યીતે ભયણળયણ થઈ જામ – એ તે કેલી ઈશ્વયની રીરા – કુ્રય તથા 

ાગર જ ને ? જો ઈશ્વયની આલીતેલી રીરાને અક ભાનીને આલકાયલી જ શમ ત, 

ગુજયાતનાાં ધાભીક યભખાણમ ચારલા દ–એની ાછેમ ઈશ્વયન કઈ ળુબ શેતુ અલશ્મ 
શળે ! યવેર આક્રળવશ ુછ ેછ ેકે, જો યભેશ્વય ભાનલજાતનુાં વદામ બરુાં જ લાાંચ્છત શમ 

ત, પ્રાણી દેશભાાં ાકતાાં કૃભી, કીડા કે શડકલાના જ ાંતુઓ ેદા કયીને, તે ભાનલીનુાં કમુાં 

ઉમગી શીત વાધલા ભાગે છ ે ? ઘણા શ્રદ્ધાુઓ આ પ્રશ્નન જલાફ એલ આે છ ે કે 
કુદયતના કાનુન અનીલામથણે ભાંગર તેભ જ અભાંગર ફન્ને પ્રકાયનાાં યીણાભ વજ ે છ;ે 

યન્તુ આ કઈ જલાફ નથી. કાયણ કે પ્રશ્ન ત ઉબ જ યશે છ ેકે, કુદયતના એ કાનુન કે 

નીમભ આખય વજ્માથ કણે ? જો તે ેરા વજ થનશાયે જ વજ્માથ શમ ત, તે આલા અાંધાધુાંધ 
ળા ભાટ ે? 
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બયત લાક્મ 
The churches used to win their arguments against atheism, 

agnosticism and other burning issues by burning the Reformists, which 
is the fine proof that there is a devil, but hardly evidence that there is 
a God.  

–Ben B. Lindsey  

 
● 

અનકુ્રભણીકા 
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30 

આનું વુખદ તથા ળુબ ભૃતમુ શો !  
નુતન લણની ળુબફચ્છા 

(For ‘adults’ only) 
નલા લથની આલી અબીનલ ળુબેચ્છા ભીત્રને ાઠલુાં છુ ાં એથી કેટરાક ખયે જ 

નાયાજ થઈ જળે; ણ એલી કઈ આલશ્મક્તા નથી. આ ત ગભે ત સ્લીકાય–જલેી જ 

ભાંગર કાભના છ.ે લ્મ, ઝટટ સ્ષ્ટતા કયી દઉં : Eric Hoffer કશે છ,ે A great man’s 
greatest luck is to die at the right time. 
 લાચકભીત્રભાાંથી જ ે great – ભશાન શળે તેઓ ત ભાયી આ ળુબેચ્છાન 

વાબાય સ્લીકાય જ કયળે, કાયણ કે; શપય વાચુાં જ કશે છ ેકે, ‘ભશાન ભાણવનુાં ભશાનતભ 

વદ્બાગ્મ એ રેખામ કે તેઓ વુમગ્મ વભમે આ વાંવાયભાાંથી લીદામ રે.’ 

 આ લીધાનન લીચાયલીસ્તાય કયી, વ્માંગાથથ સ્ષ્ટ કરુાં  એ ુલે દળાથલુાં કે ભાનલ 
વશીતના આણે વજીલ એ કુદયતનાાં રાડકાાં, લશારાાં કે ભાનીતાાં વાંતાન નથી; કાયણ કે; 

પ્રકૃતીને ભન જડ–ચેતનના કઈ બેદ જ નથી. કુદયત અન્ધ તથા અબાન એલુાં કેલ યીફ 

ભાત્ર છ,ે એથી એની વભગ્ર ગતીલીધીભાાં અલાદને કઈ સ્થાન જ નથી. ભાટ ેજ વજીલ પ્રતી 
તેભ જ વજીલ ભાટ ેપ્રકૃતી ફશુધા નીષ્ઠયુ, નીભથભ, રાગણીશીન, ત્રાવદામક તત્ત્લ ફની યશે 

છ.ે કુદયતની ફશુલીધ ગતીલીધીઓભાાંની કેટરીક આણા અસ્તીત્લ ભાટ ેઉકાયક નીલડ ેછ,ે 

ત ફીજી લી ઘાતક ફની યશે છ.ે પ્રકૃતી તાની એ વભસ્ત રીરા પ્રતી વાલ જ 
રાયલાશ–નીયેક્ષ છ.ે એનુાં મથાથથ જાણલા જલુેાં કાયણ ત એ કે વજીલન ઉદ્બલ તથા એનુાં 

અસ્તીત્લ કે એની ઉત્ક્રાાંતી એ પ્રકૃતીનુાં વશેતુક કતૃથત્લ નથી; એ ત કેલ એના નીશેતુક અન્ધ 

વાંચારનનુાં અનામાવ, અનેક્ષીત યીણાભ ભાત્ર છ.ે ભાણવ, લીળેત: ધભથના અજ્ઞાનજનીત 
ઉદેળને યીણાભે તે લીળીષ્ટ વજ થન શલાનુાં જ ે ભાની ફેઠ છ ેએ કેલ આત્ભપ્રીતી–

સ્લાબીભાનની ગરત રાગણી જ ભાત્ર છ,ે ભ્રભણા છ.ે ભાટ ેજ કુદયતને ભાનલ પ્રતી કઈ જ 

ભભતા નથી, જલાફદાયી ણ નથી. 
 ઈશ્વયના અસ્તીત્લભાાં ભાનતા બા અને અજ્ઞાન આસ્તીકને તેઓના 

ભ્રભનીયવન ભાટ ેએક પ્રશ્ન ુછલ ફવ થળે : ‘તભાય એ કશેલાત ઈશ્વય આટર ફધ, 
ફેશદ નીદથમ અને કુ્રય ળા ભાટ ે ?’ આ પ્રશ્નના ભુભાાં વજીલની માતનાઓ અને ખાવ ત 

લૃદ્ધાલસ્થાની રાચાયી તથા ભૃત્મુની આત્તી જ કાયણરુે યશેરી છ ે : ળા ભાટ ે તભાય 
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બગલાન પ્રાણીભાત્રને નીષ્ઠયુ તથા રાગણીશીન યીતે, યીફાલી યીફાલીને જ ભાયે છ ે? ભતરફ 

કે તે કુ્રય ત છ ેજ, લધાયાભાાં આલડતલીશણ, અણઘડ, અળક્ત તથા અલીચાયી છ ેએભ 
વીદ્ધ થામ છ.ે ળા ભાટ ેભૃત્મુ રાચાય અલસ્થાભાાં અણધામુું, અણચીન્તવ્મુાં જ પ્રમજામુાં શમ ? 

ભાણવને જુઓ, ફુદ્ધીળીર, લીચાયળીર, વભજદાય તથા રાગણીવાંન્ન ળક્તી ત એને 

કશેલામ : ભાનલવ્મલશાયભાાં વાઠભે લે નીલૃત્ત એટરે ફયાફય વાઠભે લે જ, એક દીન ણ 
આઘ ાછ નશીં ! લી, ખુફ પ્રેભુલથક, ભાનુલથક તથા બલીષ્મની ણ ુયી મજના અને 

જલાફદાયી વશીત. ેરા અણઘડ વજ થનશાયને એટરુાંમ ન આલડુ્યાં કે છી એલુાં વુન્દય 

આમજન એના ગજા ફશાયની લાત શતી ? ભતરફ એ જ કે બગલાન વલથળક્તીભાન નથી, 
યભ દમાુ નથી, અથાથત્ વત્મનુાંમ યભ વત્મ ત એ કે બગલાન જલુેાં કળુાં છ ેજ નશીં. 

વદીઓથી એીક્મુયવ કે ચાલાથકના મુગથી લીલેકફુદ્ધી–વાંન્ન, તકથુત લીચાયળીર જનને 

ત આલી પ્રતીતી થતી જ યશી છ ેકે કઈ વજ થનશાય નથી. આ ફધુાં જ વજ થન પ્રકૃતીના અન્ધ 
યીફનાાં નીશેતુક ગતી તથા ટકયાલનુાં જ યીણાભ છ.ે 

 શલે કઈણ જડ કે ચેતન એલા નીભાથણન અન્ત એ ણ પ્રકૃતીના અપય અને 
અન્ધ નીમભને જ આધીન છ.ે એ ણ કઈ લીલેકવમ્ન્ન એલા વબાન તત્ત્લ–વત્ત્લનુાં કતૃથત્લ 

જ નથી. એક થય કે રશસ્તાંબ પ્રકૃતીનાાં લીલીધ યીફના અશેતુક વાંચરનને યીણાભે 

જભે ઘવાઈ–ઘવાઈને અન્તે નાળ ાભે છ;ે એ જ યીતે વજીલ ણ ઘવાયાન જ બગ ફની 
છલેટ ભયણળયણ થામ છ.ે જડતત્ત્લન જ આ ગુણધભથ છ.ે અને એ જ આણા વચેતન 

દેશન ણ છ.ે ઘવાય અને અાંતે નાળ. જડ–ચેતન લચ્ચે પયક પક્ત એટર જ કે વજીલ 

દાથથ એની ળક્તી કે એના તાંત્રની ભદદથી ઘવાયાન નીયાંતય વાભન કયત યશે છ.ે જડ 
દાથથ કેલ ઘવામ છ,ે જ્માયે વજીલ ચમાચમ (ભેટાફરીઝભ)ની ક્રીમા લડ ેએન વાભન 

કયે છ;ે યન્તુ અન્તે લીજમ ત ઘવાયાન જ થામ છ.ે અયે, ઘવાયાન વાભન કયલાભાાં ણ 

વજીલ દેશને ઘવાય જ લેઠલ ડ ે છ.ે શલે એલ વતત ઘવાય જ્માયે દેશના ગતીળીર 
અલમલને વદાના નાકાભીમાફ ફનાલી દે છ,ે જથેી મન્ત્ર ફન્ધ ડ ેછ ે ત્માયે એને આણે 

ભૃત્મુ કશી ઓખીએ છીએ. ટુાંકભાાં, ઘવાયાને યીણાભે આલતી ક્ષીણતા તે લૃદ્ધાલસ્થા અને 

દેશમન્ત્ર ઘવાઈ ઘવાઈને વમ્ુણથ નાકાભીમાફ ફની થાંબી જામ એ ભૃત્મુ. કુદયતભાાં આ ફધી 
જ મજના અશેતુક તથા એક વયખી જ છ.ે લીયાટ, તાયકીંડ ણ કાક્રભે ફુઝાઈને નાળ 

ાભે અને ૃથ્લીટ ેએક કીડી–જ ાંતુમ, દેશતાંત્ર ક્ષીણ અને છી વમ્ુણથ નાકાભીમાફ ફની 

જતાાં ભૃત્મુ ાભે. ક્ષીણતાને યીણાભે દેશમન્ત્રના વાંચારનભાાં ભુશ્કેરી અનુબલામ એ જ 
લૃદ્ધાલસ્થાની ીડા... ઈત્માદી... 
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 શલે લતથભાન ભાનલીની જીલનવ્મલસ્થાના વન્દબથભાાં લીચાયીએ ત લૃદ્ધાલસ્થાની 

ઉમુથક્ત ીડા તથા ભજફુયી, વ્મક્તીને તાને ભાટ ેગાંબીય અને તેનાાં સ્લજન ભાટ ે લી 
ગાંબીયતય ભુશ્કેરીઓ અને આત્તીઓ વજ ેછ.ે ત્માયે ળાણા ભાણવએ એ લીચાયલુાં જ યષ્ણુાં 

કે આલી અનીલામથ તથા ઘણી લાય અવષ્ણ એલી ીડા–આત્તીભાાંથી તાની જાતને અને 

તાનાાં સ્લજનને ફચાલી રેલાન કઈ વચટ ઈરાજ છ ેખય ? લૃદ્ધાલસ્થાની લેદના તથા 
રાચાયી ટાી ળકામ ખયી? અને ટાલી જ જોઈએ કે નશીં ? એક જલાફ ત સ્ષ્ટ જ છ ે

કે જો ટાી ળકામ ત ઉત્તભ. લૃદ્ધાલસ્થાની ીડા તથા અન્મ જનને ભાથે રાચાયીજનીત 

ફજારુ આપત ટાલી જ જોઈએ અને તે ટાી ળકામ તેભ ણ છ ેજ. લીચાય ત કય, 
વભગ્ર ભાનલજાતના શીતાથે, બગીયથ ળાયીયીક–ભાનવીક ુરુાથો ખેડનાયા ભશાભાનલ, 

કઈ ગાાંધી, ટલ્વટમ, થય કે યવેર– જો કે ભાનલજાતના વદ્બાગ્મે આ માદીમ ઠીક ઠીક 

રાાંફી છ,ે એટરે ‘લગેયે’ ભુકી દઈએ અને ઈતય તે ધયણી ધ્રુજાલનાયા ને ધયતીન નકળ 
રટી નાખનાયા વભથથ ભશાયથીઓ એલા શીટરય, સ્ટારીન,  વીકન્દય કે વીઝય, ભાઓ કે 

ચચીર, ચાંગીઝખાન અને નાદીયળાશ (કભનવીફે આ માદી રાાંફી જ છ)ે લગેયેભાાંના કઈ 
આજાય અને લૃદ્ધ થઈને ખાટરાભાાં રાચાય ડ્યા શઈ, એભનાાં ભભુત્રેમ અન્મને વાંબાલાાં 

ડતાાં શમ, એક જ શાાંકે ને પુાં કે વભસ્ત અનુચય વભુશને દડત કયી ભુકનાય એ ધીંગા 

ધુયીણ યીચાયકને ફે શાથ જોડીને, નજીલી વેલા ભાટ ેલીનલતા શમ, એક આાંગીને ઈળાયે 
જગતઆખાને નચાલી દેનાયા જ્માયે તાન શાથગ ણ વયખ શરાલી ળકતા ન શમ 

ત્માયે એલી અલસ્થાભાાં ભુત્મુથી ફશેતય ભુક્તી ઈતય કઈ વાંબલે ? ના, એલી અલસ્થાભાાં નશીં,  

‘એલી અલસ્થા’ આલે એ શેરાાં જ, જીલનવીદ્ધીની યાકાષ્ઠાની ે, વભજદાય વજ્જને આ 
વાંવાયભાાંથી ખયેખય જ લીદાઈ રઈ રેલી ઘટ.ે એયીક શપય કશે છ ે તેભ એ ઉત્તભત્તભ 

વદ્બાગ્મ જ નશીં; ઉત્તભત્તભ ુરુાથથ ણ રેખામ કે વુમગ્મ વભમ ેવદાની – final exit 
ભતરફ કે એલ વચટ ઈરાજ છ ે જ અને તે લી આણા શાથની લાત છ.ે એ છ ે : 

સ્લેચ્છાભૃત્મુ, અથાથત્ આત્ભશત્મા. 

 આટરી ચચાથ ફાદ લીલેકવમ્ન્ન, ફુદ્ધીળીર વ્મક્તીના ચીત્તભાાં ત એલી સ્ષ્ટ 
પ્રતીતી થઈ જ જલી જોઈએ કે આત્ભશત્મા એ જયામ ખયાફ, અનીતીભમ કે અધભી ગરુાં 

નથી જ નથી. માદ યાખ કે વભગ્ર પ્રાણીવૃષ્ટીભાાં કેલ એક ભાનલપ્રાણી જ આત્ભશત્મા કયી 

ળકે છ.ે ભતરફ કે એલી ઈચ્છા કે એન અભર એ ભાનલીમ ગુણરક્ષણ છ,ે ભનુષ્મની 
વભુચીત લીલેકફુદ્ધીન નીચડ છ,ે લીચાય પ્રભાણેના આચાયની ફશાદુયી છ,ે સ્લશીત તથા 

યશીતની વજાગ ચીંતા મા વચીંત જાગૃતીન યીાક છ,ે એ ભાનલધભથ તથા યભચ્ચ 
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પ્રકાયની ભાનલતા છ.ે ભુયખ રક જ ેટ ાઠ બણે છ ે કે આત્ભશત્મા એ કામયતા છ ે તે 

ધયાય ગેયવભજ છ,ે અલીચાયી યમ્યાદાસ્મ છ.ે શકીકતે જ ેરાચાય અને યાધીન ફન્મા 
છતાાં જીવ્મા કયે, જાતે ીડા બગલે અને અન્મને ભાથે ફજરુ ફની ફીજાને ીડ,ે કઈને જ 

એની શસ્તી આલશ્મક રાગતી ન શમ અને વલથ કઈ છુટકાયાની જ યાશ જોતાાં શમ, એક 

કાે અછલાનાાં કયતાાં સ્લજન–સ્નેશીઓના તીયસ્કાયના છી જ ેબગ ફની ગમ શમ તેલ 
ભાણવ જો ભયી ન ળકે અને જીવ્મા જ કયે ત ખય કામય ત તે જ વીદ્ધ થામ. ભાટ ેએટરુાં જ 

માદ યાખ, ગખી યાખ કે, Let us die at the right time – એભાાં જ ડશાણ છ,ે 

ઉયાાંત લીયતા છ ે અને આણાં બરુાં ણ છ.ે આત્ભશત્મા કયી જુઓ ત ખફય ડ ે કે 

આઘાત એ કામયતા છ ેકે લીયતા ? 

અળક્તી આત્ભશત્માની, 
એને આળા કશે જન ! 

(વુન્દયમ્) 

 શલે આત્ભશત્મા–સ્લેચ્છાભૃત્મુ આડ ેએક અપય ળયત : જભે તભારુાં  વળક્ત મા 
રાચાય અસ્તીત્લ અન્મ કઈનેમ ભાટ ેઆત્તીરુ કે ીડારુ ન ફનલુાં જોઈએ એ જ યીતે 

તભારુાં  ભૃત્મુ–સ્લેચ્છાભૃત્મુ ણ અન્મ કઈ ણ જીલન્ત વ્મક્તી ભાટ ેઆપત કે માતનાનુાં કાયણ 

ન જ ફની યશેલુાં જોઈએ – એટરુાં ધ્માન યાખલુાં જ યષ્ણુાં. વાથે વાથે એલી ેટા ળયત ણ 
ખયી જ કે પ્રસ્તુત આત્તી કે ીડા ળુદ્ધ બોતીક, અથાથત્ ઈજાકાયક, દુ:ખદામક શલી જોઈએ. 

અન્મથા ત આત્ભશત્મા અવાંબલ ફની જામ; કાયણ કે પ્રેભ, ભામા, ભભતા, રાગણી, આત્ભીમ 

બાલ, વખ્મ, વાાંન્નીધ્મની ઝાંખના ને લીયશની લેદના આદી સ્લજનત્લની વાંલેદનાઓ ત 
ીડલાની જ, ભતરફ કે કઈ ણ ભૃત્મુ ાછ જીલનાય કઈકને ભાટ ેત દુ:ખકય નીલડલાનુાં 

જ, ખાવ કયીને ભાનવીક દુ:ખને વન્દબે. કીન્તુ એ ત ગભે ત્માયે ણ એકદા અનીલામથ છ ે
જ, એભ વભજી–સ્લીકાયી વશી રેલાનુાં–સ્લજન, સ્નેશી દુય દેળાલય જઈ યષ્ણુાં શમ એલા બાલે 

અથાથત્ 

ગણ્મુાં જ ે્મારુાં  ્માયાએ, 
અતી્મારુાં  ગણી રેજ ે! 

(ફારાળાંકય) 

કામભી લીદામ રેનાય વ્મક્તી આલી ફાફતએ જો વભાધાન કે વાંભતી વાધી ળકે 
ત એ લી ઉત્તભ; કાયણ કે થડા લશેરા–ભડાન જ આ વલાર છ.ે ટુાંકભાાં, તભાયા ભૃત્મુથી 

ાછ કઈ બુખે ભયલાનુાં શમ ત તભાયે જીલલાની કળીળ કયલી જોઈએ, જ્માયે તભાયા 



 

http://govindmaru.wordpress.com                                        156 

 

જીલનથી કઈ દુ:ખી થતુાં શમ ત તભાયે ભયલાની કળીળ કયલી જોઈએ. અને જો તભાયી 

તાની કે અન્મની લેદના–માતનાના વાંબલને કાયણે તભે સ્લેચ્છાભૃત્મુ ઈચ્છ ત્માયે એથી 
સ્નેશીજનને થનાય લીયશની લેદના ફાફતે વભાધાનની કળીળ કયલી જોઈએ. 

ભાયા આ લીચાય કઈ ણ વન્દબે આત્માંતીક નથી, એનમ એક વચટ ુયાલ 

અન્તે આી જ દઉં : તેયાાંથી જનૈ વમ્પ્રદામભાાં ‘વાંથાયા’ન ધાભીક આદેળ છ ેજ, જ ેધાભીક 
ુણ્મકામથ જ રેખામ છ.ે એન વીદ્ધાન્ત છ ે: ‘જ્માયે તભને તભારુાં  જીલન વાંુણથ કૃતકૃત્મ પ્રતીત 

થતુાં શમ, જથેી શલે છી લધુ જીલલુાં એ અનાલશ્મક કે આ ધયતીને ભાથે ફજારુ રાગતુાં 

શમ ત્માયે એલા નીયથથક અસ્તીત્લન સ્લેચ્છાએ અન્ત રાલી દેલ’ (સ્ષ્ટતા : આ અલતયણ 
નથી, વાયાાંળ–ધ્લનીરુ લીધાન જ છ)ે અને વભગ્ર જનૈ વભાજભાાં ણ વાધુઓ ભાટ ે ત 

વાંથાયાન ધભાથદેળ છ ેજ. આ ધાભીક યીલાજ ાછ યશેરી ઉચ્ચ બાલના જો ભાનલજાત 

વભજ ે અને સ્લીકાયે ત સ્લેચ્છાભૃત્મુ અનીચ્છનીમ નશીં ગણામ અને આઘાતલીયધી 
કામદાઓ યદ થળે. અયે, વભાજ તથા વયકાય કઈણ નાગયીકને આત્ભશત્માભાાં વશામબુત 

ફને એભ ણ ફને અને ફનલુાં જોઈએ. માદ યાખ કે આજના આ રેખન પ્રધાન ધ્લની તથા 
ખાવ અનુયધ કેલ સ્લેચ્છાભુત્મુન નથી, લધુ બાય ત અત્રે ‘વુમગ્મ કાે ભૃત્મુ’ ઉય 

ભુકલા ઈચ્છુાં છુાં. અથાથત્ જીલનભાાં જ્માયે તભાયાાં ભાન–વન્ભાન, ભુલ્મ, કીતી, સ્થાન પ્રાપ્તી–

પ્રદાન આદી વલોચ્ચ યાકાષ્ઠાની ઝશતી અલસ્થાભાાં શમ ત્માયે જ ળાન્તી–આનન્દુલથક 
લીદામ રેજો. 

બયત લાક્મ 
Under the wide and starry sky, 

Dig me a grave and let me die… 
‘અવીભ તાયાખચીત આકાળની નીચે ભાયી કફય ખદ અને ભને ચીયલીદામ 

રેલા દ. શુાં આનન્દુલથક જીવ્મ અને શલે આનન્દુલથક ભરુાં  છુાં. વમ્ુણથ સ્લેચ્છાએ જ શલે શુાં 
આ કફયભાાં અનન્ત નીરાભાાં ઢી જાઉં છુાં.’ –સ્ટીલન્સન  

 

 
● 

અનકુ્રભણીકા 
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31 
વાલધાન, એ રોકો આણનફ છફતયફ છફ ! 

 અજ્ઞાત લસ્તુ કે વ્મક્તીની બીતી એ ભાનલીન પ્રાણીવશજ ગુણ છ.ે ધભથ આલા જ 

બમનુાં વજ થન છ ે અને લશેભ તેનાાં ફગરફચ્ચાાં છ.ે કલ્ીત ઈશ્વયનુાં આરમ્ફન અને તેના 
ધાભીક આડતીમાઓનુાં અચથન આ બીતીથી જ પ્રેયામેરાાં છ,ે ત બલીષ્મન બમ લી 

જ્મતીળાષ્ડન જન્ભદાતા છ.ે જીલન તથા જીલતા ભાનલી કયતાાં ભાણવને ભયણ તેભ જ ભૃત 

વ્મક્તીન ડય લીળે રાગે છ ે: એભાાંથી જ બુતપ્રેત, આત્ભા, સ્લગથ–નયક, ુલથજન્ભ–ુનજ થન્ભ 
ઈત્માદી ખ્માર જન્મ્મા છ.ે આલા વલથ બમથી લાભણ ફનેર ભનુષ્મ અજ્ઞાત ળક્તીઓ અને 

ચભત્કાયભાાં આસ્થા યાખત થઈ જામ છ.ે  –ભનજ ઓઝા 

 લીશ્વલીખ્માત એલા પ્રખય લીલેકફુદ્ધીલાદી (યૅળનારીસ્ટ) ડૉ. કલુયનુાં એક પ્રવીદ્ધ 
ુસ્તક છ,ે જને ગુજયાતી અનુલાદ પ્રગટ કયતાાં ભનજ ઓઝાએ ઉયના ળબ્દ ઉચ્ચામાથ છ.ે 

ઉક્ત ુસ્તકનુાં નાભ છ ે : ‘ફીગૉન ગૉડભૅન’, જનુેાં ગુજયાતી નાભકયણ ઓઝાએ ‘એ રક 

તભને છતેયે છ’ે એલુાં કમુું છ.ે વાંવાયભાાં અને લીળેત: બાયતભાાં વાધુ–ફાલાઓ ફે પ્રકાયના 
છ ે: અરફત્ત, ફાલાજતી ભાત્રનુાં જીલનકામથ ત રકને છતેયીને ભટા થલાનુાં ને તાગડધીન્ના 

કયલાનુાં જ છ;ે યન્તુ પ્રસ્તુત ટીના ફે પ્રકાય એ વન્દબે કે કેટરાક ફાલાઓ છતેયીને 

ચાલ્મા જામ છ,ે છી એન બગ ફનનાયને બાન થામ કે ‘આ ત ભા છતેયી ગમ !’ 
યન્તુ ફીજી જભાત લી એટરી ઉસ્તાદ છ ેકે તે ભાણવને જીલનબય છતેમાથ જ કયે છ ેઅને 

એન બગ ફનનાયને લી એભ છતેયાલુાં ગભે છ.ે આલા ફાલાજતીઓ ‘ગુરુ’ કશેલામ છ,ે 
જઓે, બાઈ કીયણ યૅળનારીસ્ટની વ્માખ્મા પ્રમજીએ ત, બગલાનના એજન્ટ છ ે અને 

ભફરક દરારી કભામ છ.ે આલા ફાલારક ભાટને અાંગ્રેજી ળબ્દ ‘ગૉડભૅન’ છ.ે ડૉ. કલુયે 

આલા અનેક ધુતાયાઓને અનેકલીધ ડકાય દ્વાયા ખુલ્લા ાડ્યા છ ેઅને વત્મ પ્રગટાવ્મુાં છ.ે 
ભાટ ેજ ી. શ્રીધયને ડૉ. કલુયને નીચેની કાવ્માંકતીઓ દ્વાયા અાંજરી આી છ ે: 

એ જ વત્મના ાંથે, 

શે, ડૉ. કલુય, તભે 
તભાયા ઉન્નત શસ્તે 

વત્મળધક ચીયાગ વાશીને 

આગ લધી યષ્ણા છ ! 
અથાથત્ યૅળનારીઝભ એટરે વત્મને પ્રકાળીત કયનાય દીક વાશીને વત્મને ાંથે 

આગેકદભ કયલા – કયાલલાન ઉક્રભ, જ ેવત્મ તે લૈજ્ઞાનીક વત્મ. આ ગચયી બુત તત્ત્લથી 
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ય એલુાં કઈ આધ્માત્ભીક વત્મ આ બ્રષ્ઢાાંડભાાં અસ્તીત્લ ધયાલતુાં જ નથી. અધ્માત્ભન 

લેર કયી, દભદભ વાષ્ણફીભાાં ભશારતા ફધા ગુરુઓ બા તથા રારચુ ભાણવને છતેયે 
જ છ,ે એટરુાં યભ વત્મ આ ુસ્તકભાાંથી વશેજ ેાભી ળકામ છ ેએ જ એનુાં ભટુાં ભુલ્મ છ,ે 

ભટી વેલા છ.ે 

‘ફીગૉન ગૉડભૅન’ના ગુજયાતી અનુલાદને આલકાયતાાં ગુજયાતના ીઢ 
સ્લાતન્ત્ર્મવેનાની તથા પ્રખય અને ભશાન વક્રીમ યૅળનારીસ્ટ એલા કભાળાંકય ાંડ્યા રખે છ ે

કે ‘એકરા બાયતભાાં જ નશીં... લીશ્વના ફધા જ દેળભાાં રુઢીની કડ લધતી જ જામ છ,ે 

‘ખભીનીલાદ’ પ્રવયી યષ્ણ છ.ે ધભથ વાભાજીક અન્મામનુાં પ્રતીક તથા લાશન ફની ગમ છ.ે.. 
ભાનલીની પ્રગતી ધભથલાદીઓ અટકાલી યષ્ણા છ.ે એટરુાં જ નશીં, ણ ફુદ્ધીને કુાંઠીત કયી 

નાખી, ફુદ્ધીલાદના નાળ ભાટ ે જ ે ડ્યાંત્ર ચારે છ ે તેભાાં ભ્રષ્ટ યાજકાયણ વાથે ધભથનીમ 

વાભેરગીયી છ.ે ભાનલીને ભ્રષ્ટ થલાની તે વયતા કયી આે છ.ે’   
 બાયત ફધી યીતે એક કભનવીફ છાત દેળ છ,ે જભેાાં તેનુાં વોથી બમાનક 

છાતણાં તે લશેભ તથા અન્ધશ્રદ્ધાઓ ફાફતે છ.ે લી આ દેળભાાંમ ગુજયાત પ્રદેળ વોથી 
લધુ અન્ધશ્રદ્ધાુ ને ધભથધેરુાં યાજ્મ છ.ે ધનદરત તથા પેળનભાાં આગ એલુાં ગુજયાત ધભથ–

અધ્માત્ભની પયેફી પ્રલૃત્તીન બગ ફનલાભાાંમ વોથી આગ છ.ે એટરે બાઈશ્રી ભનજ 

ઓઝાએ ‘એ રક તભને છતેયે છ’ે એ અનુલાદ અથણ કયીને અને ગધયાની યૅળનારીસ્ટ, 
ભાનલલાદી વાંસ્થા ‘અશ્વીની આટથ પ્રા. રી.’એ એનુાં ુનભુથરણ પ્રગટ કયીને ગુજયાતની ખુફ 

ભટી વેલા કયી છ.ે ભધ્મ પ્રદેળ, યાજસ્થાન મા ઓયીસ્વાભાાં ત અબણ તથા નીચર લગથ જ 

ભશદાંળે અન્ધશ્રદ્ધાુ છ.ે યન્તુ તેમ ભુખ્મત્લે વાભાજીક રુઢીયીલાજો ફાફતભાાં, જ્માયે 
ગુજયાતભાાં ત ળીક્ષીત લગથ જ વોથી લધુ અન્ધ–અધ્માત્ભલાદી છ ેઅને એટરે જ ફશાયના 

ગૉડભૅન–ગુરુઓ જથ્થાફાંધ ગુજયાતભાાં ઉતયી ડ ેછ.ે આ યીસ્થીતીભાાં ભનજ ઓઝા તથા 

ગધયાના ડૉ. અશ્વીન કાયીમા અને એભના વાથીભીત્રનુાં આ વાશવ ઘણાં વભમવયનુાં ફની 
યશે છ.ે જો ગુજયાતની ભફરક વભૃદ્ધીન ઉચીત લીનીમગ વાભાન્મ જનના કલ્માણાથે થામ 

ત વભગ્ર દેળની દળા વુધયે એટરી આથીક તાકાત ગુજયાતભાાં જોલા ભે છ,ે જ ેઆજ ેત 

ભન્દીયને ભાથે વુલણથકળ ચઢાલલાભાાં જ લેડપાઈ યશી છ ે! લીનાળકાે લીયીત ફુદ્ધી ! 
 ડૉ. અબ્રાશભ ટી. કલુય જીલનબય ચભત્કાય, અરોકીક ઘટનાઓ તથા તથા 

દીવ્મ ળક્તીઓના દાલાને તેભ જ એલા દાલા કયનાયા વન્તભશન્ત, ફાલાઓ, ફાફાઓ, 

ફાાઓ અને દાદાઓ, મગીઓ, ભશીઓ, સ્લાભીઓ, બુલાજતીઓ લગેયેને ડકાયતા અને 
યાજીત કયતા, જુઠા અને પયેફી વાફીત કયતા જ યષ્ણા. તેઓએ વત્મ વાાંઈફાફાને ત 
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લાયમ્લાય બીડાલેરા. એ ઉયાન્ત નીરકાંઠફાફા, ાંડયીભરાઈ, સ્લાભીગર, ભુક્તાનન્દ, 

લદરભુદ્દી, દત્તફાર, નીભથાદેલી, ચીન્ભમાનન્દ, આનન્દભુતી જલેા લીખ્માત તથા અન્મ અનેક 
અલ્ખ્માત મા અજ્ઞાત ફાલાવન્ત તથા બુલાજતીઓને ડકામાથ શતા; યન્તુ તેઓભાાંથી 

ઉક્ત ડકાય ઝીરલા અન્ત મુંત એક ણ કશેલાત વીદ્ધ વન્તભશન્ત આગ આવ્મ નથી; 

છી પ્રાભાણીક વીદ્ધ થલાન ત પ્રશ્ન જ ક્માાં ? આલી અનેક ચકાલનાયી તથા ચીન્ત્મ અન ે
લી વત્મ ઘટનાઓ આ ુસ્તકભાાં ડૉ. કલુયે આરેખી છ ેઅને એલ ભુલ્મલાન નીષ્કથ તાયલી 

આ્મ છ ેકે તભાભ ચભત્કાય, વાક્ષાત્કાય મા ત આધ્માત્ભીક અનુબુતીના દાલાઓ, એ કાાં 

ત વયાવય છતેયીંડી છ ેઅથલા એક મા અન્મ પ્રકાયના ભાનવીક યગનુાં જ યીણાભ છ.ે 
ડૉ. કલુય લૈજ્ઞાનીક આધાય વશીત વીદ્ધ કયી આે છ ે કે વાધના દ્વાયા જઓે દીવ્મ પ્રકાળ 

જોલાન દાલ કયે છ ેઅથલા જ ેરક દૈલી વીદ્ધીઓ લડ ેઅરોકીક ને અવાધાયણ જ્ઞાન તથા 

ળક્તીઓ ધયાલતા શલાન દાલ કયે છ ે તેઓ કાાં ત જુઠા મા ભનયગી છ.ે એ જ યીતે, 
જઓે અગભનીગભનાાં તથા અગમ્મ એલાાં ાથીલ યશસ્મને જાણલાન દાલ કયે છ ેએ રક 

ભ્રભણાન બગ ફનેરા ભુખ્મત્લે ભનયગીઓ જ શમ છ.ે આધ્માત્ભીક પયભાન તેભ જ 
લીધી–લીધાન ને કભથકાાંડ લચ્ચે જ ેબેદ જોલા ભે છ ેએ ભુરત: ત પ્રસ્તુત ાંથના સ્થાકનાાં 

ભનયગ, ભ્રભણાઓ મા લીકૃતીઓ લચ્ચેન જ બેદ શમ છ.ે 

 અત્રે ખાવ માદ યાખલુાં ઘટ ે કે ડૉ. કલુય એક ભશાવભથથ ભનલીજ્ઞાની તેભ જ 
ભનયગનીષ્ણાત ણ શતા, જઓેને યાભનલીજ્ઞાન ક્ષેત્રે લીળીષ્ટ વાંળધન કયલા ફદર 

અભેયીકાની ભીનેવટા ઈન્સ્ટીટુ્યટ ઓપ પીરવપીએ ‘ડૉક્ટય ઓપ પીરવપી’ની ભાનદ્ 

દલી એનામત કયી શતી. એલા લીદ્વાન ુરુ ડૉ. કલુય એક ચભત્કાયીત વત્મ ઘીત કયે છ ે
કે, ‘અવાધાયણ ફુદ્ધી પ્રતીબા ધયાલતી છતાાં ભાનવીક ખડન બગ ફનેરી વ્મક્તી ફશુધા 

વમ્પ્રદામસ્થાક ફને છ.ે’ 

 કશેલાતા ચભત્કાયી શ્રી. વત્મ વાાંઈફાફા અને ડૉ. કલુય લચ્ચેનુાં વત્મળધક મુદ્ધ 
યૅળનારીઝભ ક્ષેત્રે એક ઐતીશાવીક એલુાં યવપ્રદ પ્રકયણ છ ે: એ જાણીતી શકીકત છ ેકે વત્મ 

વાાંઈફાફાને તેઓના ચભત્કાયની ચકાવણી કયલા દેલાન ડકાય ડૉ. કલુયે અનેકલાય કમો; 

છતાાં ફાફા એલી શીમ્ભત કદાી દાખલી ળક્મા નશીં; કાયણ કે જ ેજ ેચભત્કાયી ક્રીમાઓને 
ફાફા દૈલી ળક્તી રેખાલે છ ેએલા તભાભ ખેર ડૉ. કલુય જાતે ણ કયી ફતાલતા. ઉયાન્ત 

બરે વત્મ વાાંઈફાફા ચકાવણી ભાટ ેશાજય ન થમા; તેભ છતાાં એભના ચભત્કાયન દાથપાળ 

ડૉ. કલુયે ફયાફય કયેર. દા. ત., જાાની ઘડીમાલા ચભત્કાય ફાફાજી તથા તેઓના 
બક્તએ ખુફ ચગાલેર, જ ેએલ શત કે લીખ્માત ‘વીક’ કાંનીએ ફનાલેરી એક તદ્દન નલી 
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જ ઘડીમા, જને નભુન શજી ત કાંનીની તીજોયીભાાં વીરફાંધ ડ્ય શત, ફયાફય એ જ 

નભુન ફાફાએ બાયતની ભુરાકાતે આલેરા કાંનીના વુત્રધાય વભક્ષ શલાભાાંથી કાઢીને 
ફતાલી દીધ. આ કશેલાતા ચભત્કાયની પયેફી ખુલ્લી ાડલાના ડૉ. કલુયના ુરુાથથનુાં યવીક 

ફમાન ‘એ રક તભને છતેયે છ’ે ુસ્તકભાાં લીગતે લાાંચલા ભે છ.ે 

 ડૉ. કલુયે આ કશેલાતા ચભત્કાયની ચકાવણી ભાટ ેવલથપ્રથભ ત ફાફાના યભ 
ળીષ્મ, બાયત વયકાયના બુતુલથ લૈજ્ઞાનીક વરાશકાય, લીજ્ઞાનની ઉચ્ચ ડીગ્રીઓધાયી એલા 

ડૉ. એવ. બગલન્તભને ુછાવ્મુાં, ણ બગલન્તભે ત ‘બગલાનળાશી’(ડી્રભેટીક) ભોન જ 

ાળ્યુાં ! ફધા જ ફાલાઓ અને એભના ભતીમાઓ આલી ભુાંગી તયકીફ જ ભશદાંળે 
અજભાલે છ;ે કાયણ કે, ‘ના ફલ્માભાાં જ એભના નલગુણ વુયક્ષીત !’ યન્તુ ડૉ. કલુયને ભોન 

વામ તેભ નશતુાં, એટરે તેઓએ ત વીધુાં જાાન, ‘વીક’ કાંનીને જ રખ્મુાં અને આ યષ્ણ 

તે કાંનીન પ્રત્મુત્તય: 
 ‘‘... આના ત્રભાાં ઉલે્લખીત વાાંઈફાફા ફાફતભાાં શુાં કળી જ ભાશીતી આી 

ળકુાં તેભ નથી. શુાં તે મા અભાયી કાંનીન કઈ ણ કભથચાયી બાયતભાાં વાાંઈફાફા નાભક 
કઈ વ્મક્તીને કદી ભળ્યા નથી. ભને એ ફાફતે રેળભાત્ર ળાંકા નથી કે આ વભગ્ર ઘટના 

વદાંતય ઉજાલી કાઢરેી છ.ે..’’ 

ત આલાાં ફધાાં શમ છ ેઆ ફાલાઓ ને ફાફાઓનાાં ખેર–તયકટ. શલે આ લાત 
ગુજયાતીભાાં લાાંચલા ભે છ,ે ત્માયે ત ગુજયાતે જાગલુાં જોઈએ; ણ નશીં જ જાગે. એભ ત 

આજથી દઢવ લથ ુલે એક ભશાન ગુજયાતી–વુધાયાન કડખેદ એલ કયવનદાવ ભુજી 

ણ એ જ ચેતલણી આી ગમેર કે ‘શીન્દુ ુયાણાદી ળાષ્ડભાાં જ ેકશેરુાં છ ેકે કીમુગના 
લખતભાાં જુદા જુદા ધયભ અને ાખાંડ ઉબાાં થળે; ધુતાયા, ાખાંડીઓ આડા ાંથ અને આડા 

ભાયગ ચરાલળે.’ અને તમ ગુજયાત ન જાગ્મુાં; આજમે તે ક્માાં જાગ્મુાં છ ે? 

ડૉ. કલુયે આત્ભા–યભાત્ભાના અસ્તીત્લની કકલ્નાને ણ ફુરન્દ યીતે 
ડકાયી છ ે: તેઓ રખે છ.ે ‘બ્રષ્ઢાાંડના અવીભ, અભા વ્મા પ્રતી દૃષ્ટી કયીએ ત ૃથ્લીનુાં 

સ્થાન એભાાં એક યજકણથીમ નાનુાં છ.ે શલે, આલુાં વુલીયાટ વજ થન કયનાય, જો કઈ શમ ત, 

તેન આટર ફધ યવ આ ૃથ્લી ય લવતા એક વુક્ષ્ભતભ જ ાંતુ વભા તુચ્છ એલા ભાનલી 
ુયત જ વીભીત થઈ યશે એભ ભાની જ કેભ ળકામ ? ડૉ. કલુય લધુભાાં જણાલે છ ે કે 

‘આત્ભા ઉય જ ે કઈ ગુણધભો તથા ળક્તીઓનુાં આયણ કયલાભાાં આલે છ ે એ તભાભ 

ગુણધભો ને ળક્તીઓ લાસ્તલભાાં ભાણવના ભનભાાં જ છ.ે ભગજ નાભના એક અલમલભાાં થતી 
એ ફધી લીદ્યુત–યાવામણીક પ્રક્રીમ ભાત્ર છ.ે.. દશે લીના જ્માયે ચૈતન્મ ળક્મ જ નથી, ત્માયે 
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અભય આત્ભાની ફધી જ લાત કેલ ભીથ્મા ઠયે છ.ે... આજથી ચ્ચીવવ લથ ુલે 

ગોતભફુદ્ધ ે‘અનાત્ભ’ન વીદ્ધાાંત પ્રચામો શત જ...’ 
‘એ રક તભને છતેયે છ’ે ુસ્તકભાાં ડૉ. કલુયે વભથથ દાખરા–દરીર લડ ે

જ્મતીળાષ્ડને એક બમાનક જુઠાણાં વીદ્ધ કયી ફતાવ્મુાં છ.ે જ્માયે ધ્માન, મગાદી કભથકાાંડ 

લીળે તેઓ રખે છ ે કે ‘એ ખુફ જ વભજી રેલા જલેી શકીકત છ ે કે ધ્માન ધયનાયી વ્મક્તી 
રાાંફે ગાે ભાનવીક યગન જ બગ ફને છ.ે..’ ડૉ. કલુયે આ ઉયાન્ત બુતપ્રેત, ભન્ત્રતન્ત્ર, 

ઈરભ, કાચના ગાભાાં જોઈ યશસ્મ ઉકેરલાાં, ગાંગાજન પ્રબાલ, ભૃતાત્ભાની ભુરાકાત, 

અરોકીકતાને નાભે ચારતા ગયખધાંધા, લશેભ, ભાન્મતાઓ, ધાભીક કભથકાાંડ, અન્ધશ્રદ્ધાઓ 
આદી અાથીલ દાલાઓની કતાને વાધાય ડકાયી છ ેઅને ભશદાંળે જુઠ મા છતેયીંડી 

જ વીદ્ધ કયી છ.ે ભનજ ઓઝાએ ડૉ. કલુયના ુસ્તક ‘ફીગન ગડભેન’ ન આલ વય, 

વુલાચ્મ ને યવા અનુલાદ આ્મ એ ફદર તેઓને તથા એનુાં ુનભુથરણ પ્રગટ કયલા ફદર 
ગધયાની અશ્વીની આટથ વાંસ્થાને રાખ રાખ ધન્મલાદ ! અત્રે એ નોંધલુાં વુમગ્મ જ ફની 

યશેળે કે વત્મ વાાંઈફાફાના કશેલાતા ચભત્કાયને ડકાયતુાં તથા એભના કયતુતને ખુલ્લુાં 
ાડતુાં અન્મ એક આખુાં ભોરીક ુસ્તક ગુજયાતના કલુય વભા જોરુકા જણ જભનાદાવ 

કટચેાએ ણ પ્રગટ કમુું છ ે : ‘તશભતદાય વત્મ વાાંઈફાફા !’ ઉબમની પ્રાપ્તી તથા લધુ 

ભાશીતી ભાટ ે રખ : અશ્વીની આટથ પ્રા. રી., વેન્ટય ૉઈન્ટ, ફવ સ્ટળેન ાવે, ગધયા – 
389001  

બયતલાક્મ 
રેખક, તત્ત્લજ્ઞાનીઓ, લીજ્ઞાનળાષ્ડીઓ ણ બુલાફાજીભાાં પવામેરા જોલા ભે 

ત્માયે વભાજની લીકાવદીળા અાંગે ભનભાાં અલઢલ થમા લગય યશેતી નથી. ભાણવને ફુદ્ધી 

કયતાાં બાલના, અને અભ્માવ કયતાાં ભનયાંજન લધાયે ગભે છ ેએલી એક વુાંદય લેદકથા છ.ે 

યડતા ફાકને અપીણની ફાાગી આીને ઉંઘાડી દેનાયી ભાતા જભે ફાકની ળત્રુ છ ે

તેભ લાસ્તલીકતાથી યેળાન ભાનલીને શ્રદ્ધાથી ળાન્ત કયનાય વ્મક્તી ણ ભાનલજાત ભાટ ે

ભટી દુશ્ભનાલટ જલુેાં જ કાભ કયે છ.ે –નગીનદાવ વાંઘલી (‘આ તડ અન ેપડ’ભાાંથી વાબાય)  

 
● 

અનકુ્રભણીકા 
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32 
નીતીભત્તા : એ જ નાગયીક આચાયવંશીતા 

 પ્રાગૈતીશાવીક કાભાાં આદીભાનલ ‘વભાજ’ભાાં ધભથ નાભની એક જીલન 

ભાન્મતાન – આચાયલીચાયન ઉદ્બલ ભુખ્મત્લે બમ, કુતુશર અને બાલીની ચીન્તાભાાંથી થમ 
છ.ે (ભાટ ે જ વભગ્ર ભાનલજાતની કઈ ણ ટી, એનુાં કઈ ણ જુથ ગભે તેલા, વાલ 

પ્રાથભીક વભાજ ણ ધભથારનથી ભુક્ત યશી ળક્માાં નથી.) આદીકાન અયક્ષીત કે 

અલ્યક્ષીત ભાનલી અજ્ઞાત યીફના બમને યીણાભે સ્લાબાલીક જ કળીક અદૃશ્મ, અક 
અને પ્રચાંડ ળક્તી કે ળક્તીઓ કાભ કયતી શલાની ભાન્મતા વેલત થમ. વતત બમ મા બમ 

શેઠ કાાંત આલ ભાનલી, છી જ્ઞાન કે આશ્વાવનને નીભીત્તે ગભે તેલી સ્ષ્ટતાઓ, 

ભાન્મતાઓ તથા કલ્નાઓને સ્લીકાયી રે, એભ ણ સ્લાબાલીક જ ફને. એભાાંથી જ છી 
ાન અચુક ફદર, આ કે તે અરોકીક ળક્તીઓની કઠયતા, કુ્રયતા અને દુષ્ટતાન ઉદ્બલ 

થમ. વાથે વાથે એલી ળક્તીઓની થડીક કૃા કે દમામ તે કલ્ત અનુબલત શળે. કાયણ 

કે જીલન ભાટનેી અનેક વાનુકુ યીસ્થીતીઓ ણ શમ જ, છ ેજ. (કાયણ કે આલી પ્રાકૃતીક 
આત્તીઓનાાં કે અનુકુતાઓના અન્મ [જનેે આણે શલે લૈજ્ઞાનીક કશીએ છીએ તેલાાં] 

કાયણ ત એ કલ્ી ળકે તેભ જ નશત.) 

 આશ્ચમથથી દાંગ–સ્તબ્ધ થમેર આદીભાનલ ચાવ પ્રલતથભાન બમાલશતા તથા 
યાક્ષવી તન્ત્રના દળથન – અનુબલથી ત્રસ્ત યશેત શળે એટરુાં ત નક્કી જ. શલે ભાનલીનુાં ભન 

જ્માયે નીયન્તય બમ અને લીસ્ભમથી ગ્રસ્ત યશેતુાં શમ, ત્માયે તે પ્રસ્તુત ફીશાભણા તત્ત્લ 
લીળેની છી કઈ ણ કલ્નાને સ્લીકાયી રેલા તૈમાય થઈ જામ છ.ે આલા ઘય અન્ધકાયના 

મુગભાાં અને એથીમ લધુ શાનીકતાથ એલા ‘જ્ઞાન’ (ભીથ્મા ભાન્મતા)ના પ્રચાયને યીણાભે પ્રસ્તુત 

બમકાયી તથા આત્તીદામક તત્ત્લભાાં લી ‘દીવ્મતા’નુાં આયણ કયલાભાાં આવ્મુાં. આભ, 
એકાંદયે વલથત્ર તથા વભગ્ર ભાનલજાતન આદીભ ઈશ્વય ફશુધા અત્મન્ત નીદથમ, બમાલશ 

દેખાલલા અથલા ત રાગણીશીન જ કલ્ામ, અને એથી બમગ્રસ્ત ભાનલી તે કલ્ેરી 

ેરી આયાધ્મ ભુતીની કેલ બાબાલે, અજ્ઞાનબાલે બક્તી કયલા રાગ્મ. –ડલેીડ ષ્ણુભ 
(1711–1776)  

 વભગ્ર જગતભાાં વલથત્ર ઈશ્વયની કલ્ના કેભ રગબગ એકવયખી જ પ્રગટી અને 

ળા ભાટ ેતભાભેતભાભ ભાનલજુથભાાં કઈ ને કઈ પ્રકાયની ધભથ ભાન્મતા પ્રચરીત ફની – એનુાં 
આલુાં વાચુાં વચટ, લૈજ્ઞાનીક કાયણ છકે આળયે અઢીવ લથ ુલે ભશાન અાંગ્રેજ (સ્કટીળ) 

પીરવુપ ડલેીડ ષ્ણુભે આેરુાં, જ ે સ્ષ્ટ યીતે ુણથત: પ્રતીતીકાયક વભજામ છ.ે છતાાં શજી 
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આજમે, બા અને અલ્જ્ઞ આસ્તીક એન એ જ પ્રશ્ન કયતા પયે છ ે કે, જો ઈશ્વય જલેી 

કઈ લીયાટ ળક્તીનુાં ભુે અસ્તીત્લ જ ના શમ ત, વભગ્ર ભાનલજાતને, વભગ્ર જગતભાાં 
આલી એકવયખી કલ્ના આલે જ કેલી યીતે ? એન અશીં ાક પ્રત્મુત્તય ભે છ ે કે, 

તભાભેતભાભ ભાનલ જુથ આદીભ અલસ્થાભાાં એકવયખાાં જ બમ–કુતુશર વેલે, એ 

સ્લાબાલીક છ;ે કાયણ કે પ્રકૃતીનાાં યીફ વભગ્ર ૃથ્લી ટ ેઆછલેત્તે અાંળે ણ એકવયખાાં 
જ પ્રલતથતાાં, જ ેઆજમે પ્રલતે છ ે : જલેાાં કે, લાથ, લાલાઝડાાં, બુકાં, અતીઠાંડી, અતીગયભી, 

યગચાા જલેી બમપ્રેયક તથા લીનાળક ઘટનાઓ. ઉયાન્ત પ્રકૃતીની યજીન્દી રીરામ લી 

એટરી જ લીસ્ભમકાયક અને એથી કુતુશર પ્રેયક છ ે : જભે કે વુમોદમ, વમુાથસ્ત, યાત્રી, 
ચન્રતાયક, ઋતુચક્ર, વભુર, બયતીઓટ, અવાંખ્મ પ્રકાયના જીલ લગેયે. આલી વાંકુર તથા 

એકન્દયે આત્તીકાયક તથા બમપ્રેયક વ્મલસ્થા ભુદ્દરે ન વભજાતાાં છી, આદી ભાનલ 

ઈશ્વયની કલ્ના વશેરાઈથી અને ઝટઝટ સ્લીકાયી રે, અને એના અનુવન્ધાનભાાં તાનાાં શ્રેમ 
તથા વરાભતી ભાટ ેએલી પ્રકાાંડ ળક્તીને રાચાયીથી બજલા ભાાંડ ેએ એકદભ વભજી ળકામ 

તેલુાં સ્લાબાલીક તથા અનીલામથ યીણાભ જ રેખામ. આભ, આદ્ય ભશાભનીીઓના 
વાક્ષાત્કાયની ફધી લાત કેલ જુઠ મા કકલ્ના કે ભ્રભણાઓ જ છ.ે જ્માયે શકીકતે ત 

ઈશ્વયની કલ્ના અને ધભથની પ્રથાઓ ભાનલીને ીડતા અજ્ઞાનના બમની તથા લણઉકલ્મા 

કુતુશરની જ નીજ છ.ે ભાટ ે જ ભાણવ જુદા જુદા ધભો અને જુદી જુદી અને કલચીત્ 
યસ્ય લીયધી ભાન્મતા છતાાં, ઈશ્વય જલેી કઈ લીયાટળક્તી અને એની બક્તી ફાફતે 

રગબગ વયખ જ અબીગભ વેલે છ.ે 

 આભ, અત્માય વુધી પ્રલતથભાન રગબગ તભાભ ધભોનાાં ભુ જ્માયે ભાનલીની 
આલી કેલ અવાંસ્કૃત, પ્રાથભીક, અજ્ઞાન અલસ્થાભાાં જ યશેરાાં શમ, ત્માયે ભાનલજાતે એ 

આદીભ અલસ્થાના દુ:ખદ, શાનીકતાથ લાયવાને વત્લયે ત્મજી દેલ જોઈએ; કાયણ કે તે 

ભાનલીની પ્રગતી, વુખળાન્તી, વુભે, સ્લસ્થતા, નીબથમતા તથા વરાભતી, વત્મની ળધ 
આદીને અલયધતુાં ક છતાાં અતીભજફુત એલુાં યીફ છ.ે 

ધભથતન્ત્રભાાં યશેરા અનેકલીધ અફોધીક આન્તયલીયધ એ ભાનલપ્રકૃતીની તથા 

ફાષ્ણ અનુબલની બીન્નતા તથા એને આધાયે તાયલેરા બીન્નબીન્ન મા યસ્ય લીયધી 
વીદ્ધાન્તનુાં જ યીણાભ છ.ે લધુભાાં ભાનલીના બમગ્રસ્ત ચીત્તે જભે એક કૃાુ અથલા કઠય 

ઈશ્વય–ળક્તીની કલ્ના કયી, એ જ યીતે, પ્રસ્તુત બમના ભામાથ જ યાક્ષવી, બમાંકય, કુ્રયતા 

તથા અત્માચાયના ભુતીભન્ત સ્લરુ જલેા ભેરા દેલ – બુત, પ્રેત, ડાકીની, ળાકીની, કારીકા, 
કારબૈયલ મા વેતાન જલેી દુષ્ટ અરોકીક ળક્તીઓની ણ ભાણવે કલ્ના કયી. આભ 
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ભાણવનાાં અરોકીક તત્ત્લ લીળેનાાં જ્ઞાનબાન કે ભીથ્મા ભાન્મતાઓ બરે લીકવતાાં ચાલ્માાં; 

યન્તુ એભાાંથી કઈ સ્લાબાલીક વદ્ગુણ, વજ્જનતા, ઉંચી રાગણીઓ – બાલનાઓ, દમા, 
પ્રેભ ઐક્મ, વુભે, વશીષ્ણતા જલેા ગુણ લીકવે એલી ત બુભીકા જ એભાાં નશતી. અથલા 

જ ે સ્લલ્ શતી; તે મ પક્ત જુથના અન્દયઅન્દયના યસ્ય વ્મલશાય ુયતી જ ભમાથદીત 

શતી. 
 યીણાભે પ્રાચીન મુગભાાં ધભો વ્મક્તી ઉય કે અન્મધભી જુથ ઉય ત્રાવ–

અત્માચાય ગુજાયલાનુાં જ એક પ્રેયક યીફ તથા વાધન ફની યષુ્ણાં, જ ેઆજમે ઓછાલત્તા 

પ્રભાણભાાં ચારુ જ છ.ે 
 લધાયાભાાં રગબગ વલથ ધભોભાાં તભાભ દેલની કલ્નાભાાં, તેઓ ઉત્તભ વદ્ગુણી 

શમ, આદળથ દેલુરુ શમ, ઉચ્ચ ચાયીત્ર્મલાન શમ – એલુાં ફધુાં એકાંદયે જોલા ભતુાં નથી. 

ભટા બાગના ભાનલ–અલતાય વભા પ્રાચીન દેલુરુ કટી, ક્રધી, શીંવક, વ્મબીચાયી, 
ફાત્કાયી, અવત્મ ફરનાયાાં – આચયનાયાાં, એલાાં ‘અરોકીક’ તત્ત્લ શમ છ.ે ફીજી ફાજુ ાં, 

વાંવાયભાાં એલાાં જ કૃત્મ ફદર કડકભાાં કડક વજાઓ અદારત અને ઘણી લાય ત લી 
ધાભીક અદારત જ પયભાલે ! ત્માયે લીલેકફુદ્ધી ધયાલતી વ્મક્તી એલા ફે બીન્ન બીન્ન 

અબીગભ લચ્ચે વભાધાન કે વમ્લાદ સ્લીકાયી જ કેલી યીતે ળકે ? યીણાભે ધભથ વાચા 

અથથભાાં નીતી કે વદાચાય ળીખલલાભાાં વદન્તય નીષ્પ જામ છ,ે જ ેઆણે વાક્ષાત જોઈ 
યષ્ણા છીએ. છી ધાભીક અને આસ્તીક ભાણવ કેલ કભથકાાંડને જ નીતી ભાનીને ચુસ્ત 

લગી યશે છ.ે જ્માયે ફીજી ફાજુ રારવા આદી કાયણે અનેકલીધ અનીતીઓ ણ ફીન્દાવ 

આચયે છ.ે દા.ત., એક રુઢીચુસ્ત બ્રાષ્ઢણ ુજાાઠ મા બજન ુલે અચુક સ્નાન કયલુાં – એને 
નીતી અને ુણ્મપ્રદ કામથ ગણી એનુાં ારન કયળે; યન્તુ ધન્ધાદાયી આચયણભાાં તે જુઠુાં 

ફરળે, છતેયીંડી ચરાલળે, ળક્મ શમ ત યષ્ડીગભન ણ કયે, તાનાથી નીચાાં ગણાતાાં 

ભાનલીઓને તીયસ્કાયે, એભના ય કુ્રયતા આચયે, એભનુાં ળણ કયે, રબરારચને લળ થામ 
લગેયે અનુચીત કૃત્મ કયે, ત્માયે વાભાન્મત: તેને બગલાનન કે ા રાગલાન ડય ીડત 

નથી. 

 ભાટ ેજ જ ેએક ભાન્મતા આધાયીત દરીર કયલાભાાં આલે છ ેકે, ધભથ નાફુદ થામ 
અને બગલાનન ડય ન યશે ત, વભાજભાાં અનીતી, અનાચાય અને દુષ્ટતાઓ–અનીષ્ટ 

પેરાઈ જળે એલી દરીરભાાં કઈ જ લજુદ નથી રાગતુાં. લધુભાાં લી, નીતીનામ ફે પ્રકાય 

ાડી ળકામ : એક તે એલી નીતી કે જનેા ારનથી બગલાન યાજી યશે. દા.ત., વત્મ લચન, 
અશીંવા, સ્લચ્છતા, દમા, પ્રેભ, જીલદમા, બ્રષ્ઢચમથ, સ્લાદત્માગ, મા એક ત્નીવ્રત કે એક 
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તીવ્રત ઈત્માદી. અરફત્ત, આભાાંની અભુકનુાં વાભાજીક ભુલ્મ ણ અલશ્મ છ ે જ; યન્તુ 

અન્તે ત તે અથથશીન કભથકાાંડ જ ફની યશે છ.ે નીતીન ફીજો પ્રકાય એલ છ ેકે, જનુેાં આણે 
વશજ સ્લબાલરુે ારન કયીએ છીએ અને ત્માયે ‘ઈશ્વય યાજી યશેળે’  એલ લીચાય વુધ્ધાાં 

આણા ભનભાાં આલત નથી. દા.ત., આણે આણાાં વન્તાનનુાં રારનારન કયીએ, 

ભાતાીતા અને લડીરને ભાન આીએ તથા તેઓની વેલા કયીએ, બાઈ, ફશેન, ભીત્રાદીની 
જરુયતનુાં ધ્માન યાખીએ મા ભુશ્કેરીભાાં તેઓને ભદદ કયીએ, કામદ ાીએ, લામદ ાીએ 

અથલા ઉછીનાાં નાણાાં ાછાાં આીએ – આ પ્રકાયની તભાભ નીતીઓનુાં ારન કયતાાં, 

આણને એથી ‘ઈશ્વયની કૃા પ્રાપ્ત થલાન કે ુણ્મ પ્રાપ્તી’ન ખ્માર ણ બાગ્મે જ આલે 
છ.ે આલી વશજનીતી, અથાથત્ જ ે ધભથના ઉદેળ કે ઈશ્વયના બમને આધાયે આણા ય 

રદામેરી ન શમ એલી નીતીના ક્ષેત્રને જો આણે આચયતા યશીએ, જભે કે વત્મ ફરીએ 

અને આચયીએ, પ્રાભાણીક ફનીને ચયી છતેયીંડી ન કયીએ, ભાણવ ભાત્ર પ્રત્મે વભાનતા 
તથા વુભેની રાગણી કેલીએ, દમાભામા યાખીએ – ત એ ફધી ણ એક વાયા નાગયીક 

તયીકેની વશજ નીતી ફની યશે, અને ત એનુાં ારન લધુ વાયી યીતે અને લધુ ચકવાઈથી 
થામ. કાયણ કે, પયજીમાત કે નાછુટકે કયલાાં ડતાાં કામોની અેક્ષાએ સ્લેચ્છાએ સ્લીકાયી 

રીધેરાાં, પયજલત્ કે સ્લમાંસ્પુયીત કામો ભાણવ શમ્ભેળાાં લધુ કાજીથી, લધુ આવાનીથી અને 

લધુ નીષ્ઠાથી આચયે છ.ે ટુાંકભાાં, પ્રશ્ન ભુબુત યીતે વાંસ્કાય, ઘડતય તથા લીલેકફુદ્ધીુત 
અબીગભન ફની યશે છ.ે 

 આભ, પ્રસ્તુત ભાન્મતા કે, ધભથ અને ઈશ્વયભાાં આસ્થાને કાયણે અભુકતભુક નીતીનુાં 

ારન થામ છ ે અને તેથી જ આ વભાજ ટકી યષ્ણ છ ે – એ ભાન્મતા જ ભુબુત યીતે 
ામાયશીત છ.ે એથી ઉરટુાં, દા.ત., બાયતીમ વભાજ જલેા ધભથચુસ્ત ભાનલજુથભાાં જ ે

અયમ્ાય અનીષ્ટ, ાાચાય કે અનીતીઓ ભટા ામે જોલા ભે છ,ે એનુાં એક ભુબુત 

કાયણ જ ઉમુથક્ત ખટી ભાન્મતા છ.ે નીતી ધભથજનીત નથી; યન્તુ એને ત ાછથી કૃત્રીભ 
યીતે ધભથ વાથે જોડી દેલાભાાં આલી છ.ે લાસ્તલભાાં, નીતી ત નાગયીક ળાષ્ડની એક 

આલશ્મક્તા કે અનીલામથ એલી સ્લાબાલીક આચાયવાંશીતા જ છ.ે અને જો એ યીતે જ, એના 

ય બાય ભુકી, તેન પ્રચાય કયલાભાાં આલે, ત કદાચ આણે પ્રલતથભાન બમાનક, અનીતીથી 
ખદફદતા વભાજને ઉગાયી રઈ ળકીએ ! 
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બયતલાક્મ 
 આટઆટરી ધભથપ્રલૃત્તીઓ છતાાં, દાણચયી, કયચયી, ગુનાખયી, નપાખયી, ફ ે

નમ્ફયના ધન્ધા, ભજુય–ગયીફનુાં ળણ, અાંત્મજો ઉય અત્માચાય, ષ્ડીઓનુાં ળણ, 
ફાત્કાય, ષ્ડીભુ્રણશત્મા, ફાભજુયી, વ્મવન, રાાંચરુશ્વત, ભ્રષ્ટાચાય, કાભચયી લગેયેનુાં 

પ્રભાણ ઘટુ્યાં છ ે ખરુાં  ? અાંગત યસ્ય વ્મલશાય અને વાભાજીક વ્મલશાયભાાં નૈતીકતા, 

પ્રાભાણીકતા જયા ણ ઉંચે આલી છ ે ખયી ?... જગતન ઈતીશાવ વાક્ષી ુયે છ ે કે 
ધભથવુધાયણાથી વ્મક્તી અને વભાજભાાં યીલતથન આલતાાં નથી. વાભાજીક–ફોદ્ધીક 

(લીલેકફુદ્ધી ુલથકની) ચલથી રકજાગૃતી આલે, ત જ વભાજભાાં યીલતથનની ગતી લધે. 

–ડૉ. ફી. એ. યીખ (‘પ્રફધન’ભાાંથી વાબાય) 
[પ્રકાશક : ચુનીરાર ગાાંધી, એભ.ટી.ફી. કૉરેજ કેમ્વ, વુયત – 395 001] 

 

 
● 

અનકુ્રભણીકા 

 

  



 

http://govindmaru.wordpress.com                                        167 

 

33 
શ્રદ્ધા નશીં; વાંળમ વેલ 

All science, measured against reality, is primitive and 
childlike – and yet it is the most precious thing we have.  

–Albert Einstein 
એક લીશ્વશ્રેષ્ઠ લીજ્ઞાન–ભશીની જ ે આ લીનમ્રતા છ,ે એ લાસ્તલભાાં વલથ 

લીજ્ઞાનપ્રેભીઓ, લૈજ્ઞાનીક અબીગભના આગ્રશીઓ તથા યૅળનારીસ્ટની ણ છ.ે વાથે વાથે 

જ, તેઓ એલ દૃઢ ભત ણ ન્મામી યીતે જ ધયાલે છ ેકે, અભે જ ેદીળા ગ્રશણ કયી છ,ે તે 

વોથી લધુ ભુલ્મલાન છ.ે કાયણ કે ભાનલજાતના શીતન ભાગથ એ એક જ છ ે : નાન્મ: ન્થા 
લીદ્યતે અમનામ !... કેલ આઈનસ્ટાઈન જ ળા ભાટ ે? લીશ્વના તભાભ પ્રાભાણીક લીજ્ઞાનીઓ 

અને લીજ્ઞાનના યાશને જ વત્મન ભાગથ ભાનનાયા યૅળનારીસ્ટ (લીલેકફુદ્ધીલાદીઓ) ણ એભ 

જ ભાને છ ેકે, અભે જ ેકાાંઈ જાણ્મુાં છ ેએ ત ભાત્ર અને ભાત્ર ફારકલત્ અને વાલ પ્રાથભીક 
કટીનુાં જ્ઞાન છ.ે યન્તુ એ દીળા વત્મની છ,ે ભાટ ેજ તે ભાનલી ભાટ ેવોથી લધુ ભુલ્મલાન 

પ્રાપ્તી છ.ે વલથજ્ઞતાન દાલ ત આસ્તીકના વાધુવાંત અને ગુરુલમો કયે ! 
વત્ત્લલાંતા જનની એક બયચક વબાભાાં, આભ ત પ્રાભાણીક, નીષ્ઠાલાંત અને 

પ્રખય ાંડીત એલા ઉત્તભ લીચાયક લક્તાએ કાંઈક એલી ભતરફનુાં અનુચીત લીધાન કમુું કે, 

નાસ્તીક કે યૅળનારીસ્ટ ણ ુણથ વત્મન ભાાંડ ‘દઢ ટક’ જાણે છ,ે અને એ જ યીતે લી 
ભટા બાગના આસ્તીક ણ ઝાઝુાં કે રુુાં  જાણતા નથી, તેઓ ણ ‘દઢ ટકા’ લાા જ છ.ે 

તેભ છતાાં, આ ફે ‘દઢ ટકા’ધાયી ક્ષ ાછા, તે જાણે વલથજ્ઞ ાંડીત શમ તેભ, એકફીજા 

વાથે લાદલીલાદભાાં ફાખડ ે છ ે ! આભ કાંઈક કશીને આ રકપ્રીમ અને ધાયદાય લક્તાએ 
ભુખ્મત્લે ત નાસ્તીક–યૅળનારીસ્ટની જ ઠકેડી ઉડાલી, અથલા ત તેઓન ઈયાદ કાંઈક 

એલ જ શઈ ળકે; કાયણ કે તેઓની લીચાયદીળા તેભ જ રેખનદીળાન ઈતીશાવ જ એ 

વાક્ષી છ,ે ભતરફ કે તેઓ તે ત જાણીતા આસ્તીક છ,ે અને યૅળનારીઝભના – 
વેક્મુરાયીઝભના કટ્ટય લીયધી છ.ે યન્તુ ભાય લાાંધ એ છ ે કે, આણાં જ્ઞાન જટેરા ટકા 

શમ, તેટરા ટકા બરે; કીન્તુ એથી એની ચચાથ જ ન થામ, અથલા તે અનુચીત રેખામ, એલી 

ભાન્મતા વત્મની ખજના શીતભાાં નથી જ. ચચાથ અભુક ચક્કવ ભુદ્દાની કયલાની શમ અને તે 
ફન્ને ક્ષ તતાની ભાન્મતા, વજ્જતા તથા જાણકાયીને આધાયે જ કયે, અને એ યીતે જો 

ચચાથકાય ળાાંત, સ્લસ્થ, ુલથગ્રશભુક્ત તથા નીષ્ઠાલાંત શમ ત, કળામ ઝનુન લીના કળાક 
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તાયણ ય આલી ળકે ણ ખયા, ભાટ ેજ ત કશેલામુાં છ ે કે, લાદે લાદે જામતે તત્ત્લફધ: ! 

લાદલીલાદ કે ચચાથ કયલાથી (ઘણી લાય) તત્ત્લ–તથ્મનુાં જ્ઞાન થામ છ.ે આલી ચચાથ કેલ 
આલશ્મક જ નશીં, ભુલ્મલાન અને શીતકાયી ણ ફશુધા ફની ળકે. એક દાખરાથી ભાયી આ 

લાત સ્ષ્ટ કરુાં  : 

ધાય કે કઈ માત્રીક ભાંડીએ કેલ જાણકાયી ભાટ ેમા પક્ત ધુનથી કઈ પ્રરાંફ 
તથા અજ્ઞાત ાંથની માત્રા આયાંબી છ.ે એ અવીભ રાગત યસ્ત ક્માાં જામ છ ેઅને કેલ છ ે

એ માત્રાુઓભાાંથી કઈ જ જાણતુાં નથી. તેઓ પક્ત ળરુઆતના દઢ–ફે ટકા જટેરા 

યસ્તાથી જ યીચીત છ.ે શલે ધાય કે, આગ ભાગે ચારતાાં, વાભે એક લીળા વયલય આડ ે
આલતુાં દેખામુાં. સ્લાબાલીક જ, ભાંડીભાાંના અભુક માત્રાુઓએ કષુ્ણાં કે, આલુાં લીળા દુસ્તય 

વયલય ઓાંગીને આણાથી આગ જઈ ળકામ નશીં ઈત્માદી... ત ફીજા કેટરાકએ લી 

લતી દરીર કયી કે બાઈઓ, આ જ ેવયલય દેખામ છ,ે એ લાસ્તલભાાં ાણીન બાંડાય છ ે
જ નશીં; એ ત ભૃગજ છ.ે વયલયનુાં અસ્તીત્લ કેલ ભ્રભણા કે દૃષ્ટીભ્રભ છ.ે ભાટ ેચાર, 

આગ લધ !... અને છી ફન્ને ક્ષ લચ્ચે આ ફાફતભાાં રાાંફી ચચાથઓ થઈ, અને કદાચ 
કળાક નીણથમ ય ણ તેઓ આવ્મા. યન્તુ ‘એ વયલય નથી, ભૃગજ છ’ે – એભ ભાનનાયા 

– કશેનાયાએ ત ચચાથ ફાદ, પ્રમગ અને ુયાલાન ુરુાથથ ણ કયલ જ યશે. જ્માયે તે 

વયલય જ છ,ે ાણીથી બયુય, એભ દૃઢતાુલથક ભાની ફેઠરેા ત છી ફશુધા થબી જ 
જામ. છતાાં ભાન કે તેઓ ણ વાશવ કયે, અને અાંતે, ેરા વયલયની ભધ્મે ઉબા યશી, શાથ 

ઉંચા કયી, ભૃગજલા ક્ષ કશે કે, જુઓ, અશીં ાણી નથી, આ ત તભાયી ભ્રભણા છ ે! 

અથલા ત એથી ઉરટુાં ણ ફને. યન્તુ એભ ચચાથ, નીયીક્ષણ, પ્રમગ આદીથી 
કળાક તત્ત્લને જરુય ભામ; છતાાં ધાય કે તે ળાંકાસ્દ રાગે, ત લધુ પ્રતીતીકય પ્રમગ થઈ 

ળકે. 

કશેલાન બાલાથથ એ જ કે, આગન પ્રરમ્ફ ાંથ રાખ–કયડ ભાઈરન છ;ે 
જનેા લીળે આણે કળુાં જ જાણતા નથી; આણે પક્ત આ ભાગથ ફાફતે ભાાંડ ‘દઢ ટક’ જ 

જાણીએ છીએ. ભાટ ેનજય વાભે દેખાતા વયલયની શસ્તી ફાફતે ચચાથ જ વ્મથથ છ,ે ફશેતય 

છ ેકે લીલાદ ભાાંડી લા અને પ્રલાવ થાંબાલી દ, અશીં જ થબી જાઓ મા ાછા લ ! ચુ 
યશ ! એલ જ આગ્રશ કે ફધ ેરા લીદ્વાન લક્તા જલેા જન વેલે છ ેઅને પ્રફધે છ,ે એભાાં 

વત્મની ખજન ક્ષકાય બાલ કયતાાં તુચ્છકાયન બાલ વલીળે વભજામ છ.ે 

અત્રે એક અનીલામથ સ્ષ્ટતા કયલી જરુયી ભાનુાં છુ ાં કે, અશીં જ ે લીધાન કે 
ભુદ્દાઓ, લીળેત: ેરા આદયણીમ લીદ્વાનશ્રીના ભત વાંદબે ભુક્માાં છ ે તે વલથ લીધાન–
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ભુદ્દાઓ પ્રસ્તુત પ્રલચન દયભીમાન વાાંબેરી ફાફતને આધાયે, છીનાાં ત્રણ ચાય વપ્તાશને 

અાંતે આ રખતાાં, એલુાં ફધુાં માદ કયીને, કેલ સ્ભૃતી આધાયે ચચ્માથ છ.ે ભાટ ેઅશીં ભાય કઈ 
ણ મા જયા ણ સ્ભૃતીદ થત શમ ત, તે ભીત્રની શુાં અાંત:કયણુલથક ક્ષભા પ્રાથુું છુ ાં. અને 

તેભ છતાાં આ ભુદ્દ અન્મથા ણ ભશત્ત્લન પ્રતીત થતાાં એ લીળે રખલુાં ઉચીત ત ભાનુાં જ છુાં. 

આાંગ્ર કલી થભવ ગ્રે વરાશ આે છ ેકે, Where ignorance is bliss, it is 
folly to be wise જ્માાં અજ્ઞાનને કાયણે જ વુખળાન્તી પ્રલતથભાન શમ, ત્માાં ળાણા કે જ્ઞાની 

થલુાં એ ભુખથતા છ.ે ઘણા આસ્તીક ફશુધા તાના અજ્ઞાનન ફચાલ આ યીતે જ કયે છ,ે અને 

એ યીતે લીલાદને ટાે છ.ે એક જફયજસ્ત ભ્રભણા પેરાલલાભાાં આલી છ ેકે, ઈશ્વયભાાં શ્રદ્ધા 

ભનને ળાન્તી તથા ફ આે છ,ે ભાટ ેબરે તે ામાયશીત શમ, તમ એલા જનની શ્રદ્ધા 
ઉમગી છ,ે ભાટ ેતેને નષ્ટ કયલી નશીં ! યન્તુ તાકીક યીતે તથા અનુબલે કશુાં છુ ાં કે, અજ્ઞાન 

તથા શ્રદ્ધા, જ ેફન્ને અવત્મ ભુરક છ ેતે કદી વુખળાન્તી ફક્ષી ળકે જ નશીં. કાયણ કે ઘય 

આત્તી છી ણ જ્માયે આસ્તીક વ્મક્તી વાભાન્મ જીલન જીલતી થઈ જામ, ત્માયે રક 
એલી અલસ્થાની પ્રાપ્તીન મળ અજ્ઞાન તથા શ્રદ્ધાને આે છ;ે યન્તુ એ ખટુાં અથથઘટન છ.ે 

એક લાય ભુમ્ફઈભાાં ટરને–લીસ્પટ ફાદ, ફીજ ેજ દીલવે નકયી–ધાંધે નીકનાય 

રકર ટરનેના કઈ ઉતારુનાાં ખભીય–ખુભાયીને જ્માયે કઈ ફરકા ફન્ધુએ ફીયદાલી; ત્માયે 
ેરાએ કષુ્ણાં કે, ‘બાઈ, ળેનાાં ખભીય ને કેલી ખુભાયી ? આ ત રાચાયી છ,ે ફીજુ ાં કયીએ ણ 

ળુાં ?’ શ્રદ્ધાુઓ, બરે ભ્રાભક અને કાલ્નીક છતાાં ઈશ્વય પ્રત્મેની શ્રદ્ધાના ફે જીલી જામ 

છ,ે કદાચ ળાન્તીથી જીલે એભ જ્માયે કશેલાભાાં આલે છ ેત્માયે ભને એક જ પ્રશ્ન ઉઠ ેછ ે કે, 
ફીજુ ાં કયે ણ ળુાં ? ફધાાં જ ભાણવ કાાંઈ ભયી જતાાં નથી, ભયી ળકતાાં નથી; એથી જીવ્મ ે

જામ છ,ે એ કેલ રાચાયી શમ છ.ે.. શ્રદ્ધા ખયેખય ફ નથી આી ળકતી; કાયણ કે ઘય, 

નક્કય આત્તીભાાં ભાણવ આત્ભપ્રતાયણા કેલી જ કેલી યીતે ળકે ? વાાંજનુાં ખાલાનુાં જ 
ઘયભાાં ન શમ, ત્માયે શ્રદ્ધા ખાઈને ઓડકાય ખાઈ ળકનાયા કેટરા ? કઈન એકન એક 

જુલાનજોધ અને કુટમુ્ફન યક્ષણશાય–તાયણશાય ુત્ર ધાય કે ભૃત્મુ ામ્મ; ત્માયે શ્રદ્ધા કે 

અન્મ કમુાં આશ્વાવન એને જીલાડ ે ? એલી વ્મક્તીઓ જીલે છ ે તે પક્ત તેઓની રાચાયીને 
ફે? ફીજુ ાં કયે ણ ળુાં ? ફાકી ત ભનફ, જ ેન શમ ત, આસ્તીક શ્રદ્ધાુ ણ બાાંગી 

ડ ે તેભ નાસ્તીક ણ ! લધુભાાં શ્રદ્ધાનુાં ત લી એથીમ બમાનક પ્રલતથન ણ છ.ે દા.ત., 

ફાકને આખે ળયીયે ઘનઘય ળીતા નીકી ડ્યા શમ; ત્માયે ળીતાભાતા ય શ્રદ્ધા 
યાખીને, શાથ જોડીને ફેવી યશેનાયી શ્રદ્ધા ફાકની ફીભાયીની વતત ચીન્તાભાાંથી કેટરી 

યાશત કેટરાને આી ળકે ? ઉયાન્ત એલી શ્રદ્ધા લડીરને કલચીત ફાકના શત્માયા ણ 
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ફનાલી દે ! માદ યાખ કે, ્રેવીફ ઈપેક્ટ (ભાનવીક અવય)ની દદીને ખુદને કદાચ થડી 

યાશત આી ળકે; યન્તુ અન્મની અને લીળેત: લડીરની શ્રદ્ધા કાાંઈ ફાકને યાશત ન 
આે. ત્માયે આલી ફીભાયીભાાં રુઢી અને યમ્યાને લળ એરેથીક દલાના ઉચાય ટાલા 

એ અજ્ઞાન તથા ભુખથતા જ છ;ે જ ેલી ભુદ્દરે કાભમાફ કે રાબદામક નીલડતી નથી. આલા 

પ્રવાંગે એલા અજ્ઞાન અને કભઅક્કર લડીરને વત્મ વભજાલલા દરીર કયલી એ ળુાં ‘દઢ 
ટકાલાા’નુાં દઢ ડશાણ કશેલામ કે પયજ ? એરથીક દલાનાાં નાભઠાભ, એનાાં 

ઈનગ્રેડીમન્ટ્વ, ઈપેક્ટ–વાઈડ ઈપેક્ટ ણ જાણીએ અને વુચલીએ; ત જ તે ઉચીત કશેલામ? 

એ ફધુાં ત ડૉક્ટય જણાલે. ‘ફાકી ળીતા જલેા યગભાાં ત એરથીની દલા જ વશામબુત 
થામ.’ કેલ એટરી જ ચચાથ કયનાયા કે વરાશ આનાયા કશેલાતા ‘દઢ ટકાલાા’એ ળુાં 

ચુ જ યશેલુાં ? જ્માાં વત્મ ઉદ્ગાયલા જલુેાં શમ, ત્માાં ભોન વેલલુાં એ ણ ગાંબીય અયાધ જ 

છ.ે 

બયત લાક્મ 
‘વાંળમાત્ભા લીનશ્મતી’ એલાાં ફધલચને બાયતીમ પ્રજાને અવષ્ણ ીડા આી છ ે

એને બમાલશ તથા કરુણ યીતે છાત યાખી છ.ે.. છલે્લાાં ાાંચવ લોની લીજ્ઞાનની (ભાનલીનાાં 

વુખ–આનન્દ ભાટનેી) વત્મ દીળાની આગેકુચભાાં કઈ ભશાન બાયતીમ ધુયન્ધયનુાં નાભ 
બાગ્મે જ ચભકતુાં જોલા ભે છ,ે એ ભુખ્મત્લે ઉમુથક્ત ફધવુત્રને યીણાભે જ ! 

–પ્રા. જ.ે ી. ભશેતા 

(પ્રા. જ.ે ી. ભશેતાની એક ુસ્તીકાના આધાયે)   
 

 
● 

અનકુ્રભણીકા 
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34 
લૃદ્ધાલસ્થાની SEX – વભસ્મા 

It promotes desire, 
But takes away 

The performance. 
–Shakespeare 

(આ લીધાન ળેક્વીમયનુાં છ,ે એભ કેલ સ્ભૃતી–આધાયે રખ્મુાં છ.ે) 

 કલી–નાટકકાય ળેક્વીમય એ લીશ્વભાાં એક ન બુત, ન બલીષ્મતી જલેી ઘટના 

છ.ે આ લીળારદૃષ્ટીવજ થક જીલનનાાં રગબગ તભાભ ક્ષેત્ર લીળે ઓછુાંલત્તુાં જાણત ને પ્રભાણત, 
અને લી અદ્બુત કાવ્મફથી તે અબીવ્મક્ત કયત. લધુભાાં, તેનાાં લીધાનભાાં વત્મન અાંળ, 

ુયતુાં તથ્મ અને ક્માયેક ત ળુદ્ધ લૈજ્ઞાનીક વત્મ ણ પ્રગટ.ે ઉય ટાાંકેર નાટ્યક્તીભાાં તે 

ળયાફવેલનથી, ભદ્યાનથી ભાણવની કાભલૃત્તી તથા કાભક્રીડા ય થતી અવય લણથલતા કશે 
છ ેકે, ળયાફવેલનથી કાભલૃત્તી, કાભેચ્છા ઘણી તીવ્રતય જરુય ફને છ;ે યન્તુ ીધેર વ્મક્તીની 

રૈંગીક કામથળક્તી (યપભથન્વ)ળીથીર ડી જામ છ.ે.. જો કે ળેક્વીમય એક વમ્ફન્ધીત 

શકીકત ઉભેયલાનુાં કદાચ ચુકી ગમ છ ે: અને તે એ કે વભાગભ ુલે, જો ફન્ને ક્ષ એક ફે 
ેગ ભાયીને પ્રલૃત્ત થામ, ત લી વેક્વ–પ્રલૃત્તી તથા આનન્દ ઉબમ અનેક ગણાાં વપ 

થલાની ળક્મતા ણ એટરી જ. 
 ઘણા જીજ્ઞાવુ બાલક, – અને વેક્વ લીમે કઈ વ્મક્તી જીજ્ઞાવુ નથી શતી ? – 

જ્માયે જ્માયે ભને લૃદ્ધાલસ્થાની વેક્વ – વભસ્મા લીળે પ્રશ્ન કયે છ;ે ત્માયે ત્માયે જલાફભાાં 

તેઓને શુાં ળેક્વીમયનુાં ઉમુથક્ત લીધાન વાંબાલુાં છુ ાં. જભેાાં ‘ઈટ’ અથાથત્ ‘તે’ એટરે ળયાફ 
નશીં; ણ લૃદ્ધાલસ્થા. ભદ્યાનની જભે જ, લૃદ્ધાલસ્થાભાાં ણ કાભલૃત્તી વતેજ યશે છ,ે અને 

કેટરાકની ત તીવ્રતય ણ ફને જ છ;ે યન્તુ પ્રલૃત્તીની તાકાત ઘટી જામ છ,ે યીણાભ ે

યપભથન્વ જોઈએ તેલ કે તેટર આનન્દ – યીતદામક ન ણ નીલડ.ે જો કે કરા–
કોળલ્મુલથક ઉક્ત રીરા આચયલાભાાં આલે ત, ુણથ યીત વશીત બ્રષ્ઢાનન્દન અનુબલ 

થઈ ણ ળકે. ભુબુત શકીકત એ છ ેકે, વેક્વ અને લમલાધથક્મ લચ્ચે વીધ વમ્ફન્ધ ઝાઝ 

નથી; ફરકે એ વ્મક્તીની ભનભયજીની પ્રલૃત્તી વલીળે છ.ે શા, ચક્કવ ફીભાયીઓન પ્રશ્ન 
અરગ છ.ે 
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 રાાંફા આમુષ્મ દયભીમાન, લૃદ્ધની તીવ્ર કાભેચ્છા તથા ધૃષ્ટ કાભરીરાની 

અનેકાનેક વન્તુષ્ટ–અવન્તુષ્ટ ઘટનાઓ નજયે નીશાી છ,ે અને લાાંચ્મુાં ણ છ ે કે, 
લૃદ્ધાલસ્થાભાાં કાભેચ્છા ઘટી જામ, એ લાત વમ્ુણથત: વાચી નશીં; કલચીત અધથવત્મ વાંબલી 

ળકે, ફાકી શકીકતે ત એ જફયજસ્તીથી ઘટાડલાભાાં આલે છ ે ! અભાયા ગાભભાાં એક 

‘ગાભકાકા’ શતા – નાંદુકાકા, જઓેની ઉંભય ુયી વીત્તેય ઉયની. કાકા આધેડ લમે જ લીધુય 
થઈ ગમેરા. આભેમ યાંગીરા ુરુ; યન્તુ લમ લધલાની વાથે જ તેઓની કાભલૃત્તી ફરલત્તય 

ફનતી ચારી. તફીફી લીજ્ઞાન કશે છ ેકે, લૃદ્ધાલસ્થાભાાં થતા અભુક દૈશીક પેયપાય વાથે ઘણી 

લાય કાભલૃત્તી પ્રચાંડ ફલ કાયે છ ે ! એ ત જ ે શમ તે, ણ નાંદુકાકા યજ વાાંજ ે તે 
જભાનાભાાં પ્રતીષ્ઠીત લષ્ડભાાં વજ્જ થઈ, શાથભાાં રાકડી રઈ નીકી જ ડ.ે ચભયે અડાફીડ 

લગડ અને એકા લી ઘેઘુય નદી કાાંઠ. લવતી લીશણાં નાનકડુાં લનલાવી ગાભ, એથી 

ચાયેકય ભનબય એકાન્ત. કાકા એભની એકાદ આદીલાવી પ્રેભીકાને રઈને લૃક્ષની ઘનઘય 
છામાભાાં કે નીજ થન નદીબાઠાભાાં શોંચી જ જામ ! એ લીય ુરુ લી ક્માયેક ત કાી 

ડીફાાંગ ભધયાતે નીબથમ બાલે ફવ ભશાબીનીષ્ક્રભણ કયત નજયે ડ ે ! અભે વગી આાંખે 
જોમેરા. રગબગ એાંળી નજીક નજીકની ઉમ્ભય વુધી તેઓન આ ‘નીત્મક્રભ’ ચાલ્મ. જો કે 

દયભીમાન, કાકા ખુફ ખુફ ફયફાદ ણ થમા. ફાકી બાયે તેજસ્લી, પ્રબાલળાી અને લીદ્વાન 

ુરુ... 
 આજ ે અશીં આ રખલાનુાં પ્રાપ્ત ત એટરા ભાટ ે થમુાં કે, શભણાાં એક ુસ્તક 

લાચલાભાાં આવ્મુાં : ‘લૃદ્ધાલસ્થાની વભસ્માઓ’ (વમ્ાદક : ડૉ. ભુકુર ચકવી; પ્રકાળક : 

વાશીત્મ વાંગભ, ફાલા વીદી, ાંચરી લાડી વાભે, ગીુયા, વુયત– 395 001), એભાાં સ્લમાં          
ડૉ. ચકવીન જ એક રેખ છ ે: ‘લૃદ્ધાલસ્થા અને વેક્વ રાઈપ’. આજ ેત વલથ કઈ જાણે જ 

છ ેકે, ડૉ. ભુકુર ચકવી જાતીમ લીજ્ઞાન (વેક્વરજી)ના પ્રખય તથા રબ્ધપ્રતીષ્ઠ લીદ્વાન છ.ે 

શુાં આ સ્થે દામકાઓથી જ ેકશેત આવ્મ છુાં અને જનેી પ્રળાંવા, ત વાથે ટીકા–લીયધ ણ 
થતાાં યષ્ણાાં છ,ે એલી રગબગ તભાભ ફાફતને પ્રસ્તુત રેખ દ્વાયા ડૉ. ચકવી વભથથન આે 

છ.ે લાચકભીત્રને માદ કયાલુાં કે, એક લાય અશીં જ ડૉ. કેળુબાઈ દેવાઈની નલરકથા ‘ળક્મ’ 

ને કેન્રભાાં યાખીને ભેં રેખ રખેર કે ‘ગુજયાતી વાશીત્મભાાં’ ‘રરીતા’ ળક્મ ? આ રેખ 
ગ્રાંથસ્થ થમેર છ ે : જુઓ, ‘લીલેકન લૈબલ’, ૃષ્ઠ: 88. ભાયા આ રેખની શ્રદ્ધમેતાના 

વભથથનભાાં નમ્રતાુલથક એમ શકીકત જાશેય કરુાં  કે પ્રસ્તુત ુસ્તકને વાશીત્મ યીદનુાં 

‘લી.ય.ત્રી’ ાયીતીક પ્રાપ્ત થમેરુાં છ.ે  આ રેખભાાં ભેં ‘ળક્મ’ના રેખકનુાં એક લીધાન ટાાંક્મુાં 
છ ે કે, ‘કઈણ લમના ુરુ વાથે કઈણ લમની ષ્ડીને પ્રેભ થઈ જામ ખય ? શા, જરુય 
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થામ, એ અળક્મ નથી જ.’ આ નલરકથાન નામક વાઠ લથ ઉયની લમન છ;ે જ્માયે 

નામીકા ત છ ે: ડળી ! 
 આભ ત, લૃદ્ધાલસ્થાની ઘણી ફધી વભસ્મ છ ે: વાભાજીક, કોટમુ્ફીક, ભાનવીક, 

વ્મક્તીગત લગેયે...; યન્તુ એભાાં, ભાયા ભતે આ વેક્વ–વભસ્મા એક ગમ્બીયતભ ફાફત છ.ે 

લૃદ્ધની એકરતા, કાંટા, શતાળા (ડીપ્રેળન), પયીમાદ, ઉત્વાશશીનતા, ભુભુાથ આદી તભાભ 
વભસ્માના ભુભાાં એકન્દયે ત પયજીમાત વાંમભ કાયણરુે યશેર શમ છ,ે અથલા કાંઈ નશીં 

તમ વેક્વાનન્દન અબાલ ત કાયણરુે યશેર શમ છ,ે અથલા કાંઈ નશીં તમ લીજાતીમ 

વાથીન અબાલ ત ીડ ેજ. કઈ એકાકી, લૃદ્ધ વાથે વુન્દય ષ્ડી ફેઘડી આત્ભીમતાથી લાત 
કયે, તમ તેલ એક દીલવ ત ઉક્ત લૃદ્ધ ભાટ ેનન્દનલનના આનન્દલીશાય વભ ફની યશે છ.ે 

લૃદ્ધજન ભાટ ેલીજાતીમ વભીતા તથા ઉષ્ભા વાંજીલની જલેી, નલજીલન આનાયી નીલડ ેછ.ે 

ફાડા લૃદ્ધ કાભલૃત્તીને કચડી ભાયલા, વાંમભ અાંકે કયલા કેલા કેલા ભીથ્મા પ્રમત્ન કયે છ ે! 
ધયભધ્માન, જત, ધભથગ્રાંથનુાં લાચન, મગ, પ્રાણામભ, અલાવ, તનતડ શ્રભ, વ્મવનત્માગ, 

કાાંદારવણ જલેા ઉષ્ણ, ઉત્તેજક ભનાતા આશાયન ત્માગ... ણ એ ફધુાં જ અથથશીન ! 
કાભથી ‘કાભ’ કાફુભાાં આલે, એ લાત ખટી, અને એ જ યીતે અલાવ વાંમભભાાં ભદદગાય 

ફને છ,ે એ લાત ણ અલૈજ્ઞાનીક : કરીન લીલ્વન રખે છ ે કે, ‘શીટરયના કન્વન્ટરળેન 

કેમ્ભાાં ુયામેરાાં કભનવીફ ફશુધા અધથબુખ્માાં યશેતાાં ત ક્માયેક લી કયાાં અલાવી ! 
તેભ છતાાં તેઓ અન્દયઅન્દય અલાયનલાય વેક્વપ્રલૃત્તી કયી, ભન ભનાલી રેતાાં.’ લાસ્તલભાાં, 

તનતડ શ્રભ કયતાાં કયતાાં કે કમાથ છી, અથલા ત અલાવ દયભીમાન, ભન લધુ કાભલીહ્વ 

ફની જામ છ.ે લૃદ્ધ ભાટ ે ળાન્તીથી તથા પ્રવન્ન ચીત્તે ળે જીલન ગુજાયલાન ઉત્તભ ભાગથ 
તી–ત્નીએ થડુાં યાંગીરાણાં ભાણતાાં યશેલુાં અને લીધુય કે લીધલાએ ુનરથગ્ન કયી રેલાાં.   

ડૉ. ચકવી ત ઉત્તેજના તથા વેક્વાનન્દ અને વેક્વ જાગૃતી ભાટ ે અલાયનલાય ‘ઈયટીક 

ભુલીઝ’ (ળૃાંગાયી ચરચીત્ર, બ્લ્મુ પીલ્ભ) જોતાાં યશેલાની ણ વરાશ આે છ.ે.. ળૃાંગાયી 
પીલ્ભ એક વાથે ઉત્તેજના તથા યીતન અનુબલ કયાલી ળકે છ.ે જો કે આણે ત્માાં એ 

કામદાથી પ્રતીફન્ધીત છ ે! ઓયર વેક્વ ય ણ, ભાયા ખ્મારથી પ્રતીફન્ધ છ ે! ઉત્તેજના 

તથા ઉત્થાન ભાટ ે શલે ત તફીફી લીજ્ઞાનભાન્મ શ્રદ્ધમે દલાઓ ણ ભે છ,ે જ ે તાના 
ડૉક્ટયને ુછીને જ લૃદ્ધએ રેલી. જડીફુટ્ટીઓના ઉંટલૈદાભાાં કદાી છતેયાલુાં નશીં ! 

 ડૉ. ભુકુર ચકવી રખે છ ે કે, ‘કઈ ચક્કવ ઉમ્ભયે વેક્વરાઈપ ુયી થઈ જતી 

નથી. ભાણવ ચાશે ત્માાં વુધી વેક્વ ભાણી ળકે છ.ે.. વેક્વન નીદો આનન્દ લૃદ્ધનાાં 
ચીડીમાણાં, શતાળા, અલશેરના, ભાનવીક અવન્તુરીતતા, ત્રાવ, યડભવણાને દુય કયે છ.ે 
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લૃદ્ધ... જો રગ્ન કયે અને જાતીમ જીલન બગલે ત તેને તન્દુયસ્ત વાભાજીક લરણ ગણલુાં 

જોઈએ. ળયભ, વાંકચ કે અયાધબાલ ન યાખ ! શસ્તસ્ળથ, ઓયર વેક્વ લગેયે દ્વાયા લધાયે 
ઉત્તેજના ાભ... તે વેક્સ્મુઅરી એક્ટીલ શલાની લાત કય, યીરેક્વ થાઓ... કદાચ તભને 

નલાઈ રાગળે કે અન્મ ણ આણા કયતાાંમ લધુ વક્રીમ છ ે!’ 

બયતલાક્મ 
Man experiences the highest unfolding of his creative powers 

not through asceticism, but through sexual happiness. Sexual pleasure, 
wisely used, may prove the stimulus and liberator of our finest and 
most exalted activities. – Havelock Ellis 

 

 
● 

અનકુ્રભણીકા 
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35 
પ્રફભત્ર : પ્રફભ : વફક્વ 

 દીલવ છી યાત અને યાત છી દીલવ – કેલા ભશાકારના આ અખાંડ 

દલાગ્નીભાાં એક છી એક શભાતા જામ છ ે ! ના, શભાઈએ ત આણે જ છીએ... જીલન 
એટરે આ ભીથ્મા શ્વવતુાં અસ્તીત્લ–ભાખુાં ભાત્ર નથી; જીલન એટરે ત આનન્દ–ધફકે 

ઉછતુાં વશઅસ્તીત્લ. આભ વાચા અથથભાાં ત આ જીલન ક્ષણબયનુાં જ, અને તભાયા 

વાન્નીધ્મે જ એલા જીલનન અદ્બુત અનુબલ ાભુાં છુ ાં... પ્રકૃતી કેટરી ફધી વુન્દય છ ે ! 
યન્તુ જીલનન એની વાથે ક્માાંમ વુભે વધાત પ્રતીત થત નથી... આજ ેતભે ભાયાાં નીકટનાાં 

સ્લજનભાાંમ વોથી નીકટતભ છ. તભાયા વાન્નીધ્મે જ આ અન્ધકાયધેમાથ લેંઢાયની ક્ષણ–

ફેક્ષણ જીલન ફની ઝશી ઉઠ ેછ.ે –(એક પ્રેભત્રભાાંથી) 
 કલી કારીદાવ કશે છ ે કે, અાઢના પ્રથભ દીલવે જ્માયે ભદન્ભત શાથી વભ 

ભેઘયાજ દેલગીયીનાાં ળીખય વાથે લપ્રક્રીડા કયત નજયે ડ્ય... અને લાથનાાં લાદ તથા 

છાાંટણાને દેખીને વુખી રક ણ અસ્લસ્થ વ્માકુ ફની જામ છ,ે ત છી જ ેજણ તાના 
પ્રેભીજનથી વુદુય લવલા ભજફુય ફન્મ છ,ે એલી લીયશી વ્મક્તીના ત કેલા શાર થામ ? અને 

એલ જ લીયશ–વ્માકુ મક્ષ અચેતન ભેઘ વાથે તાની પ્રીમાને પ્રેભત્ર ાઠલલા અલળ અને 

આતુય ફની યશે છ.ે (ભેઘદુત) 
 ત એલ આાઢી પ્રથભ દીલવ આજકારભાાં આલળે અને ફશુધા વ્મથથ ચાલ્મ 

ગમ શળે; કાયણ કે અશીં પ્રેભ જ પ્રતીફન્ધીત છ,ે ત પ્રેભત્રની ત ળક્મતા જ ક્માાં ? 
યન્તુ તીવ્રતય લેદનાની લાત ત લી એ કે, આણી લતથભાન નલી ેઢીને ખફય જ નથી કે 

આાઢ કે લાથઋતુ તે લી ળુાં ? ભઘે ત પ્રેભન ઉદ્દીક છ ે અને પ્રેભત્ર રખલાન 

પ્રેયણાસ્રત છ.ે લાદના પ્રેક્ષણીમ દળથનથી, લાથની ઝયભયભાાં બીંજાતા, પ્રેભાલેગ ઉત્કટ ફને 
છ,ે ત્માયે લીયશી જનની લેદના અવષ્ણ ફની જામ છ,ે વાથે પ્રેભદ્ગાય સ્લમભેલ વયી ડ ેઅને 

એક વુન્દય પ્રેભત્ર પ્રેભની, રાગણીની અને ીડાની ઝયભય વ્મક્ત કયત રખાઈ જામ, ત્માયે 

કલીતા સ્લમભેલ વજાથઈ જામ છ.ે આલુાં ફધુાં રખલાન જ ેતીવ્ર આલેગ આજ ેપ્રગટ્ય, તેના 
ભુભાાં ત છ,ે આાઢી ભેઘનાાં દળથન : અકસ્ભાત ગાભની ફન્ધીમાય ળુન્મતાની ફશાય, 

વીભભાાં, લનભાાં, શયીમાીભાાં, ઝયણાાં ને ઝયભય લચ્ચે, શાડની વભીે નીકલાનુાં ભી ગમુાં, 

અને ુલથજન્ભનાાં સ્ભયણ જાગતાાં શમ, તેભ ચીત્ત ચાંચ ફની યષ્ણુાં. વદ્યસ્નાત લૃક્ષ તે ત 
વદ્યસ્નાતા વુન્દયી કયતાાંમ લધુ રુાાાં, લધુ આકથક પ્રતીત થતાાં શતાાં... અને ભને વલાયે જ 

લાાંચેરુાં શ્રી. વુબા બટ્ટનુાં લાક્મ માદ આલી ગમુાં, જ ેઆ રેખનુાં નીભીત્ત ફન્મુાં : ‘આજનાાં 
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પ્રેભીઓને ત જાણે પ્રેભત્ર રખતાાં જ નથી આલડતુાં... શેરાાંના વભમભાાં, જભેણે પ્રેભત્ર 

રખીને રાગણીઓ વ્મક્ત કયલાની ભજા ભાણી છ ે તે આજના મુલાનના નવીફભાાં ક્માાંથી 
શમ ?’ 

 આજની મુલાેઢી પ્રેભત્રરેખન ત નથી જ જાણતી, છી ઋતુ–ઋતુના 

ભનભશક ભીજાજના રટાને ત એ ીછાણે જ ક્માાંથી ? અને એડભીળનની દડધાભભાાં એ 
ભાણલાની ભજા ત એ ફાડાાં ાવે શમ જ કઈ યીતે ? ભાય અનુયધ છ ે કે, મુલાન, 

કીળય, થડા દીલવ બણલાનુાં ભાાંડી લા, ળાા–કૉરેજો ફન્ધ કયાલી દ અને લન–લથત 

લીસ્તાયભાાં પ્રથભ લાથન ઝયભયીઓ પ્રેભાનન્દ ભાણલા નીકી ડ ! પ્રેભ કય અને ભનસ્લી 
પ્રેભારા કય ! ફવ છી, પ્રેભત્ર આઆ જ, શાડના ેટાભાાંથી પુટી નીકતાાં 

ઝયણાાંની જભે લશેલા ભાાંડળે. અયે, ખુદ ભફાઈર ણ કલીતા ગાલા રાગળે ! આાઢી ભેઘની 

તાકાતની તભને ખફય છ ે? એક પ્રેભી મુલકે તાની પ્રીમતભાની આાંખના એક જ ઈળાયે, 
ફીજા દીલવે ભનગભતી અને અતી આલશ્મક એલી નકયીના ઈન્ટયવ્મુભાાં જલાનુાં ફવ 

નીભ્રાન્તે ભાાંડી લાેરુાં ! વલથસ્લ પના કયલાનુાં ભન થામ, પના થઈ જ જામ – એ જ પ્રેભન 
ખય નળ ! ભથાે ટાાંક્મુાં છ ે તેભ, નકયી ધન્ધ ફધુાં ત ઠીક છ,ે આ જીલન જ એક 

અન્ધકાયભમ અથથશીન લેંઢાય છ,ે ભીથ્મા શ્વવતુાં અસ્તીત્લ ભાત્ર, ત્માયે લીજાતીમ પ્રેભ જ 

ભાણવને વાચા ઉત્પુલ્લ જીલનન અનુબલ કયાલી ળકે... જ ેવભાજભાાં પ્રેભ ય પ્રતીફન્ધ છ,ે 
તે વભાજ પ્રાણશીન, જીલનશીન, જડવુ અને શીણી ીડાન બગ ફનેર કુ્રય, વાંલેદનશીન 

ફની યશે છ;ે જલેા આજ ેઆણે છીએ.  

 અયે, આણે કેલ જીલન જ નથી ગુભાલી દીધુાં, આણી ્માયી અને રુાી 
ૃથ્લીભૈમા ણ શલે ગુભાલલા ફેઠા છીએ. આજ ેયાભગીયીન શાડી આશ્રભ ક્માાં ? દાદુય, 

ભય, ીશાન કાભ લીહ્વ કરફરાટ ક્માાં ? શાડભાાંથી પુટી નીકી, ધયતી પ્રતી લષ્ણે 

જતાાં પ્રેભઝયણાાંના કરકર નીનાદબય, ૃથ્લી પ્રત્મેના પ્રેભનાાં કાવ્મગાન જલેાાં કાભાકુર ગીત 
ક્માાં ? શયીમાાાં જ ાંગર, શાડ, નદીકાાંઠા કે વભુરકાાંઠા લીના પ્રેભુષ્ ફાડા ાાંગયે જ 

કઈ યીતે ? યન્તુ ભાણવે ત વગી ૃથ્લીભાતા ય ફેપાભ ફાત્કાય કમાથ, કયી યષ્ણ છ.ે 

ફરાત્કૃત ભશીરાના આક્રાંદભાાંથી પ્રેભકલીતા કદી ન પ્રગટી ળકે. વગી ભાને રાગણીશીન બાલે 
રુાંટલાનુાં કૃત્મ અક્ષમ્મ ાાચાય છ.ે ૃથ્લીભાતાને રુશીન, યવશીન, વુગન્ધશીન ફનાલી દેનાય 

ાી ભાનલી ાવેથી વુકભ, વમ્લેદનાવબય કાવ્મવજ થનની આળા યાખલી, એ ત 

અજાગરસ્તનભાાંથી મ:ાન કયલાન લન્ધ્મ પ્રમાવ ભાત્ર છ.ે ભાણવ જલુેાં આત્ભઘાતી પ્રાણી 
આ ૃથ્લીટ ેફીજુ ાં એકેમ ાક્મુાં નથી ! 
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 ખેય ! લેદનાની લાત છડી જયા શલી દુનીમાભાાં પ્રલેળુાં ત, અભાયા પ્રીન્વીાર 

વાશેફ કે. એર. દેવાઈ બાયે યભુજી અને યાંગીરા ુરુ શતા. યજ યીવેવભાાં અભાયી વાથે 
ગષ્ઠી કયલા આલે જ, અને છી કઈ ભીથ્મા ભમાથદા નશીં: પ્રેભ અને વેક્વની ચચાથનીમ 

વમ્ુણથ છુટ ! લીમની ભમાથદા નશીં, તેભ ફશુધા વભમનીમ ભમાથદા નશીં... ફવ ગષ્ઠી રાંફામે 

જ જામ. એક દીલવ તેઓ કશે, ‘પ્રેભત્રની તભે ક્માાં લાત કય છ ? આજના મુલકને ભધુય 
પ્રેભારા ણ નથી આલડત : આજ ે ત છકય છકયીને ુછળે, ‘કેભ કારે કૉરેજ ની 

આલેરી શુાં જ ે?’ ત લી છકયાને છકયી ુછળે, ‘કેભ, આજ ેટળેન ય તુાં ભરલાન ઉત, 

એનુાં છી શુાં થીમુાં... તુાં ત દેખામ જ ની !’ છી દેવાઈ વાશેફ શવતાાં શવતાાં ઉભેયે, ‘અયે, 
બરી ફાઈ, જયા એટરુાં ત ઉભેયી રે કે, ‘જા, શલે તાયી વાથે નશીં ફરુાં !... ત ગષ્ઠી 

થડીકેમ પ્રેભગષ્ઠી ફની ળકે.’ શુાં કશેત, ‘વાશેફ, શલે ત મુનીલવીટી કક્ષાએ એક નલ 

લીમ કે નલી પેકલ્ટી ળરુ કયલાની અનીલામથ જરુય જણામ છ,ે અને તે લીમ તે ‘વાંલનન 
અને પ્રેભની કરા’ અને છી, આજ ેજભે કૉભવથ પેકલ્ટીભાાં ‘ફીઝનેવ કૉયસ્ૉન્ડન્વ’ ળીખલામ 

છ,ે તેભ ‘રલ કૉયસ્ૉન્ડન્વ’નુાં એક આખુાં ેય યાખલુાં જોઈએ... ત કદાચ છી, આણને 
થડાક વુાંદય, કલીત્લભમ પ્રભેત્ર ભે ! વેક્વ–એજ્મુકેળનની શીભામત અને ચચાથઓ થામ 

છ,ે યન્તુ ‘પ્રેભળીક્ષણ’ના ‘’નમ શજી કઈ લીચાય વુધ્ધાાં નથી કયતુાં ! શા, જાતીમ (વેક્વ) 

કેલણીની ણ એટરી જ અનીલામથતા છ ે જ. કાયણ કે, આજના મુલકને ‘પય–્રે’ના 
અતીલ આનન્દદામક એલા ફશુલીધ તયીકા કણ ળીખલળે ? અયે, શજી આજમે જો અભે 

એભ કશીએ મા રખીએ કે, બ્રષ્ઢચમથ ળયીયને–આયગ્મને, ભનને શાનીકાયક છ,ે ભૈથુન શ્રેષ્ઠ 

વ્મામાભ છ.ે અથલા ત ભાણવે અઠલાડીમે કભવે કભ ફે–ત્રણ લાય વભાગભ કયલ જોઈએ, 
ત તન–ભન અદ્બુત તન્દુયસ્તી તથા સ્પુતી દાખલળે... ત વાાંબનાયને બાયે આઘાત રાગી 

જામ છ,ે એલુાં કશેનાયને તે ધીક્કાયે છ ે !’ જો કે શલે ભટાબાગનાાં અખફાય–વાભમીકભાાં 

વેક્વની ફલ્ડ કટાય પ્રગટ ે છ,ે એ એક વાય તથા આળાજનક આલકામથ–અબીનન્દનીમ 
અબીગભ છ,ે અને એભાાં એકન્દયે વેક્વ અાંગે લૈજ્ઞાનીક ભાશીતી અલશ્મ અામ છ.ે 

બયતલાક્મ 
 તભે ભને ળુાં આ્મુાં એભ ુછ છ ? આલ અવીભ દીવ્મ આનન્દાનુબલ અગાઉ 

ક્માયેમ ભાણ્મ નથી, આલી વુખદ–દુ:ખદ છતાાં ભનબાલન રાગણીઓ ક્માયેમ આ 

વ્મલશાયગ્રસ્ત શૈમાભાાં ઉદ્બલી નથી, અનુબલીમ નથી, ભાણી નથી ! તભે ભને એ ફધુાં અભુલ્મ 
આ્મુાં... તભાય ખુફ ખુફ આબાય... 

તભાયી વાથે જ ેે ભી, વાથથક કરુાં  ! –(એક પ્રેભત્રભાાંથી) 
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36 
વફક્વ વમ્ફન્ધોનો એક ગશન–અજ્ઞાત ખુણો 

 તભે ભને ચાશ છ ? ત ચાર, આણે નાવી જઈએ !... શુાં કઈથી ફીતી નથી. 

તભે ભને ચાશ છ ને ?... ભાંગાફશેન, આલ, જુઓ !... શુાં ચુ યશુાં ? ક્માાં વુધી ? 
જીન્દગીબય ચાાંગુાં ચાાંગુાં ીને, શજીમ, શુાં ચુ યશુાં એભ ? તભાયા ભાટ ેફધાાં જ ફાયણાાં 

ખુલ્લાાં ! વભાજ, વ્મલશાય, ઘયફાય, કુટમુ્ફ... ત્માાં શુાં , શુાં કણ ? ભાયે ત વદામ આભ ાછરે 

ફાયણેથી જ તભાયા ઘયભાાં પ્રલેળલાનુાં એભ ? ચાર, ભાયા શ્માભ, શલે ભને નશીં; એભને કશી 
દ કે તભે ભને ચાશ છ, વોની વાભે કફુર કય !... તભાયા રાખ કીધેમ શલે શુાં  ચુ નશીં 

યશુાં ... ભાયમ અશીં અધીકાય છ.ે –વયજ ાઠક (‘લીયાટ ટકુાં’ લાતાથ વાંગ્રશભાાંથી) 

 કુદયત અલચાંડી છ,ે અને લી ભાનલ ભન એથીમ લધાયે અલચાંડુાં ! ફાકી 
વેક્વ, અથાથત્ ષ્ડી–ુરુ યસ્યન દેશવમ્ફન્ધ–વભાગભ એ ત પક્ત વજીલ વૃષ્ટીન તન્તુ 

અનન્ત કા વુધી ચારુ યશે તે ભાટ,ે પ્રજનન અથે, પ્રત્મેક પ્રજાતીનુાં અસ્તીત્લ અલીયાભ 

ટકાલી યાખલા ભાટ ે ઉત્ક્રાન્ત થમેરી એક અનીલામથ દૈશીક પ્રક્રીમા ભાત્ર છ.ે યન્તુ કેલ 
અસ્તીત્લના ટકાલ ભાટ ેઆ યીતે લીકાવ ાભેરી વ્મલસ્થાઓન કઈ વબાન કે ળક્તીભાન, 

ફુદ્ધીભાન કે લીચાયલાન વજ થનશાય નશીં શલાને યીણાભે, પ્રત્મેક વ્મલસ્થાભાાં જભે બમાલશ કે 

ીડાકાયી એલી એકાધીક અવ્મલસ્થાઓ ઉદ્બલી જ છ,ે તેભ વેક્વભાાં ણ ફન્મુાં છ,ે કદાચ 
લધુ વાંકુર અને અટટુાં ! પ્રકૃતીનાાં વજ થન કે વાંચારનભાાં કળુાં જ વમ્ુણથ નથી, વલથત્ર 

અણઘડતા, અતન્ત્રતા તથા અુણથતા દૃષ્ટીગચય થામ જ છ.ે એભાાંમ ભાનલ–ભગજની 
લીકાવભાન ઉત્ક્રાન્તી અને એને યીણાભે તેણે યચેર આ ભાનલવભાજ, તેની લીલીધ 

વ્મલસ્થાઓ, નીમભ, નીમભન અને ભાનલપ્રકૃતીને યીણાભે ઉદ્બલતા ટકયાલ, વાંઘો, એક 

અુણથ, વભસ્માઓથી ખદફદતી, લેદનાભુરક તથા ફન્ધનકાયક એલી ભાનલવજીથત 
રગ્નવ્મલસ્થા, જનેા ભુભાાં ત ેરા દીઘથકારીન અસ્તીત્લ ભાટનેા પ્રજનનની અનીલામથતા 

અને વેક્વની પ્રફ, અદમ્મ લૃત્તી જ છ.ે યીણાભે ળાયીયીક–ભાનવીક ીડાઓ અને 

અયમ્ાય–આન્તયફાષ્ણ વભસ્માઓ અને વાંઘો ! 
 વેક્વ અાંગે ચારતી ચચાથભાાં, એક ભીત્રે, ચક્કવ તાજી ઘટના કે તાજા વભાચાયને 

ધ્માનભાાં યાખીને, જ્માયે એલુાં લીધાન કમુું કે, ‘આજકાર છકયીઓભાાં લી ભટી ઉંભયના ને 

યણેરા ુરુના પ્રેભભાાં ડલાન લન લામ છ.ે.. ઈત્માદી’ 
 એ લીધાન વાાંબતાાં, ભને લીચાય આવ્મ કે, ના, આ લન કે ઘટનાઓ, ઝુકાલ 

મા વભસ્માઓ નલી ઉદ્બલેરી એલી આજકારની નથી. વેક્વવમ્ફન્ધની ફશુલીધ ગુાંચલણ 
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ફધી ફશુધા અનાદી–અનન્ત જ છ.ે પયક ડ્ય શમ ત, તે કાંઈક અાંળે એટર જ કે, શલે તે 

લધુ પ્રગટ થામ છ,ે કદાચ ષ્ડીકેલણી, ષ્ડીસ્લાતન્ત્ર્મન પ્રબાલ, પ્રચાય તેભ જ લધાયાને કાયણે 
એભાાં શીમ્ભત કે ફાંડખયી પ્રલેળતાાં, તે ખુલ્લી ડ ેછ ેએટરુાં જ નશીં; ઘણે સ્થે ફીનધાસ્ત 

ચાલ્મા કયે છ.ે 

 આના અનુવન્ધાનભાાં જ, ભને વેક્વવમ્ફન્ધની ગઈ ેઢીભાાં લધુ પ્રચરીત, એલી 
ઈતય ગુાંચ માદ આલી ગઈ, જ ેશલે આજકાર, અન્મ વભસ્માઓની જભે લધુ પ્રવયલાને ફદરે 

મા ઉગ્ર થલાને ફદરે જાણે કે ઓવયતી જામ છ,ે ભાંદ ડી યશી છ.ે એભ થલાના ભુભાાં ણ 

ષ્ડીસ્લાતન્ત્ર્મ તથા ષ્ડીકેલણી જ ભુખ્મ યીફ છ.ે.. મુલાન ષ્ડી–ુરુ બેગાાં ભે, વાય 
એલ વમ્કથ થામ અને જલામ એટરે તેઓ યસ્ય પ્રેભભાાં ડ ેજ, ભતરફ કે એ ફે લચ્ચે 

આકથણ અને છી ધીયે ધીયે દૈશીક–રૈંગીક વમ્ફન્ધ જન્ભ ેજ – એ કુદયતી કયાભત છ.ે 

યન્તુ બાયતલથ જલેા રુઢીગ્રસ્ત નીમન્ત્રણલાદી (યીસ્ટરીક્ટીલ) વભાજભાાં, રગ્ન વીલામના 
તભાભેતભાભ ષ્ડી–ુરુ પ્રેભવમ્ફન્ધ કે દેશવમ્ફન્ધ વખ્ત યીતે પ્રતીફન્ધીત છ,ે અયાધ 

ગણામ છ,ે ઘય ા રેખાલામ છ.ે ણ પ્રકૃતી તભાયા વભાજના, નીતીના કે ધભથના કઈ 
નીમભ કે કામદા કાનુનને ગાાંઠતી નથી, કદીમ ગાાંઠલાની ણ નથી. યીણાભે આભ યસ્ય 

યીચમભાાં આલતાાં મુલક–મુલતીઓ પ્રેભભાાં ત ભટ ેબાગે ડી જ જામ; ણ જ્માાં કે જ્માયે 

એલા કીસ્વાભાાં, વાભાજીક નીતીનીમભના નીેધને કાયણે રગ્ન અવાંબલ જ શમ, ત્માયે 
કયલુાં ળુાં ? ભાયી ેઢીના ઘણાાં લમસ્કને કદાચ ાકુાં માદ શળે કે, આજથી ાાંચ–વાત દામકા 

ુલે આણા વભાજભાાં ‘ધભથન બાઈ’ અને ‘ધભથની ફશેન’ના વમ્ફન્ધ ખુફ વ્માક શતા, 

જનેા અલળે ત આજમે જોલા ભે છ.ે ‘ધભથન બાઈ’ એટરે શકીકતે મા ભનથી ત પ્રેભી 
જ, અને એ જ યીતે ‘ધભથની ફશેન’ તે પ્રેભીકા ! એટરે આલા નાભના વમ્ફન્ધપેય મા ત 

કેલ ળબ્દછર એ ભાત્ર વભાજની ભાન્મતા ભેલલાની મુક્તી શતી, અને વ–દેશ અથલા લી–

દેશ ફન્ને પ્રકાયના વમ્ફન્ધ છી એભાાં ભાન્મ થઈ જતા અને છુટથી ચાલ્મે જતા. જો કે, 
એભાાં વેક્વ અરફત્ત ચયીછુીથી (જ્માાં શમ ત્માાં). શલે આજ,ે ષ્ડીસ્લાતન્ત્ર્મ, મુલતીની ભટી 

લમ તથા અલ્ લૈચાયીક ઉદાયતાને યીણાભે આલા ભાંગર ‘દમ્બ’ની અનીલામથતા ઘણી ઘટી 

છ.ે આજ ેધભથનાાં બાઈ–ફશેન ઝાઝાાં જોલા ભતાાં નથી ! શલે એ જોઈએ કે આ રેખના ભુ 
લીમની ઘટનાઓ, અથાથત્ મુલતીઓ, ટીન–એજય કન્માઓ, યીણીત અને ભટા અથલા ત 

આધેડ લમના ુરુના પ્રેભભાાં કેભ ડી જામ છ,ે અને છી ળુાં ?  

પ્રથભ ત એનાાં કાયણ તાવીએ : આણ વભાજ થડ આગ જરુય લધ્મ 
છ;ે છતાાં આજમે એભાાં ષ્ડીને ુરુની વયખાભણીભાાં થડી કે ઘણી નીચી ત ગણલાભાાં આલે 
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જ છ.ે ભટા બાગનાાં કુટમુ્ફભાાં દીકયી કયતાાં દીકયાનાાં ભાનાન લધુ અથલા અનેકગણાાં લધાયે 

જ જોલા ભે છ.ે યીણાભે છકયીના ચીત્તભાાં રઘુતાગ્રાંથી ઉયાન્ત ચક્કવ પ્રકાયની અતૃપ્તી 
ણ ઉદ્બલે છ.ે પ્રેભની ઝાંખના એ ભાણવની એક અદ્બુત અને અતીતીવ્ર કુદયતી લૃત્તી છ,ે 

જ ે લી ફાકભાાં વલીળે પ્રભાણભાાં પ્રલતે છ.ે લધુભાાં, કુટમુ્ફની દીકયીને ફાનાાં 

પ્રેભલાત્વલ્મ ત ફશુ જ ઓછાાં ભે અથલા ભુદ્દરેમ ન ભે. યીણાભે, ઉમ્ભયભાાં આલી યશેરી 
કન્માને ૈતૃક પ્રેભ(પાધયરી રલ)ની ઝાંખના કે બુખ અવષ્ણ પ્રભાણભાાં ીડતી યશે. અત્રે માદ 

યાખ કે ુરુ યણેર શમ કે ઉમ્ભયભાાં ગભે તેટર લમસ્ક શમ – ચાવ, વાઠ મા વીત્તેય 

– એાંવીન, એની વેક્વલૃત્તી ફશુધા વતેજ જ યશે છ.ે આ લૈજ્ઞાનીક શકીકતથી ભ. ગાાંધીજી 
અજાણ શતા, અથલા ત કદાચ વ્મથીત શતા, ભાટ ેજ તેઓએ રગબગ લૃદ્ધલમે ‘બ્રષ્ઢચમથ’ન 

અરુચીકય પ્રમગ કયલ ડ્ય... ખેય, ગભે તે ુરુ જ્માયે કઈ ણ કન્મા કે મુલતીના 

વમ્કથભાાં આલે, ત્માયે તે તેના તયપ લીળે આત્ભીમતાથી, લધુ અને ખાવ ભૃદુતાથી, ભભતાથી 
લતથલા પ્રેયામ જ છ,ે જભેાાં ઉંડ ેત વેક્વ જ પ્રેયક ફ શમ છ,ે જ ેકુદયતી જ રીરા છ.ે જનેે 

માદ શમ, તે ભીત્રની જાણ અથે ઉલે્લખુાં કે, અશીં જ એક રેખભાાં આણે રુુના આલા 
રગબગ વલથવ્માી લરણ કે અબીગભની ‘કડલી છડેતી અને ભીઠી છડેતી’ એલા કઈક 

ળીથક શેઠ ચચાથ કયી જ શતી. આ વભસ્મા વયજ ાઠકની એક નોંધાત્ર અને 

અવાધાયણ કથાલસ્તુલાી લાતાથ, ‘ચકીત, વ્મથીત, બમબીત’ના વન્દબે જ અશીં ચચી શતી. 
આજ ેણ ફયાફય એભ જ ફન્મુાં છ ે: વયજ ાઠકની જ, એક એલી જ અવાધાયણ તથા 

વુક્ષ્ભ, ભનલૈજ્ઞાનીક કથાલસ્તુ આધાયીત લાતાથ જ ચચાથનુાં નીભીત્ત ફની છ.ે 

 રગ્નેતય પ્રેભવમ્ફન્ધ ભાત્રભાાં, ભશદાંળે ષ્ડી–ક્ષને જ લધાયે, ઘણાં લધાયે વશન 
કયલાનુાં આલે છ,ે અને એલુાં જ આ ટીન–એજય કન્મા કે મુલતીના ભટી લમના યીણીત ુરુ 

વાથેના પ્રેભવમ્ફન્ધભાાં ણ ફને છ,ે જ ેવયજ ાઠકે બાયે કોળલ્મ તથા વુક્ષ્ભતાથી ઉક્ત 

લાતાથભાાં નીરુ્મુાં છ.ે ભથાે ટાાંકેર નામીકાના ઉદ્ગાય એ જ વુચલી જામ છ.ે ટીન–એજય 
કન્માઓ ભટી લમના યીણીત ુરુના પ્રેભભાાં કેભ ડી જામ છ,ે એન ટુાંકભાાં જ નીદેળ 

કયીને રેખ ુણથ કયીએ : 

 ત એલા ુરુના ભૃદુ, ભામાુ, પ્રેભા લતથન–વ્મલશાય, જ ે ીતૃલાત્વલ્મની 
ઝાંખના વન્તે, ઉયાન્ત પ્રોઢ ુરુની અનુબલી વાંલનન કરા તથા કુળતા એલી ફારાને 

આકે, યામા કુટમુ્ફભાાં પ્રેભબમુું, ભાનબમુું સ્થાન પ્રાપ્ત થામ તે એને ખુફ ગભે; કાયણ કે 

તાના ઘયભાાં ત એનુાં સ્થાન ગોણ અને ઉેક્ષીત જલુેાં જ શમ, ભોંઘેયાાં રાડ ભે, વરાભતી 
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ભે, એક ભટા અને કલચીત્ પ્રતીષ્ઠીત ુરુ ઉયના તાના લચથસ્લન ગલથ ભાણલા ભે, 

ચયીછુીથી લીળીષ્ટ આનન્દ ભે, ઘણે અાંળે જોઈતા ૈવા કે ભજભજામ ભી જામ લગેયે... 

બયતલાક્મ 
કારીદાવનાાં ત્રણે નાટકના નામક યીણીત જ છ ે જો કે એભાાં ઈષ્માથ વીલામ, 

આલા વુક્ષ્ભતય ભનગત પ્રલાશન સ્ળથ નથી. જીજ્ઞાવુએ અાંગ્રેજીભાાં ‘રરીતા’ (નફકલ) 

અને ગુજયાતીભાાં ડૉ. કેળુબાઈ દેવાઈની નલરકથાઓ, ખાવ ત ‘ળક્મ’ લાાંચલી. 

 
● 

અનકુ્રભણીકા 
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37 

એગ્નોસ્ટીવીઝભ એટરફ ? 

An agnostic may hold that the existence of God, though 
not impossible, is very improbable. He may even hold it so 
improbable that is not worth considering in practice. In that case, 
he is not far removed from atheism. –Bertrand Russell 

ભાયા એક ગાઢ ભીત્ર શતા, તેઓને આભ ત ઈશ્વયભાાં કળી શ્રદ્ધા ફેવે જ નશીં, 

લધુભાાં ભાયી દરીરન પ્રબાલ, એટરે આસ્તીકતા લીળે કળી ભાનવીક પ્રતીતી ણ થામ નશીં. 

યન્તુ તેઓ એલા ગુરુ–લડીરના પ્રબાલભાાં શતા કે, તે નાસ્તીક છ ેએભ ત કશી જ ળકતા 
નશીં. યીણાભે કશેતા કે, શુાં ‘એગ્નસ્ટીક’ (અજ્ઞેમલાદી) છુાં. ઈશ્વય છ ે કે નશીં એ લીળે શુાં 

લીચાયત જ નથી, અને કળુાં જાણત ણ નથી. ત્માયે તેઓના એલા ગબરુ અબીગભને શુાં 

લૈચાયીક પ્રભાદ કશેત અને દરીર કયત કે : લીચાય, તાવ, ુયા ઉંડાણથી ચકાવ, વતત 
ચીંતન–ભથાભણ કય, અને છી ણ કળી તાયલણી ન જ ભે, ત્માયે જ કશ કે, શુાં 

અજ્ઞેમલાદી છુાં. (જો કે ગુજયાતીભાાં આ ળબ્દ પ્રચરીત ફની ગમ છ ેએટરે પ્રમજુ ાં છુ ાં, ફાકી 

શુાં ત ‘અજ્ઞાતલાદી’ ળબ્દ વાંદ કરુાં ; કાયણ કે ‘જ્ઞેમ’ ત વૃષ્ટીભાાં ફધુાં જ છ,ે ણ કેટરુાંક 
‘જ્ઞાત’ થતુાં નથી, જાણી ળકાતુાં જ નથી. ખેય, ળબ્દ ત જ ેરુઢ થમ તે ચારે ! રુઢી: ળાષ્ડાદ્ 

ફરીમવી !) 
ણ એથી જુદા અબીગભલાા કેટરાક ભીત્ર લી એલી દરીર કયે છ ેકે જ ેછ ે

જ નશીં એભ તભે ાકુાં ભાન છ, છી એનાાં ચચાથ–લીલાદ કયલા જ ળા ભાટ ેજોઈએ ? આ 

ણ આભ ત યૅળનારીઝભને શરકુાં ઠયાલલા, ઉતાયી ાડલા, ભીથ્મા–ફારીળ પ્રલૃત્તી વીદ્ધ 
કયલા ભાટ ેપગાલલાભાાં આલત અબીપ્રામ છ,ે લાશીમાત જલેી દરીર છ;ે જને ભાય વચટ 

પ્રતીબાલ કે યદીમ એલ છ ે કે, જ ે દાથથ છ ેજ નશીં, અને તેભ છતાાં તે વભાજભાાં ઘય 

ઉત્ાત ભચાલે છ,ે અને લીનાળક આત્તી ઝીંકે છ,ે એલી ક કલ્નાની ણ ઉંડી ચચાથ, 
દરીર કયી, લીયધી તકથલીલેક લડ ેતેન છદે ઉડાડી જ દેલ જોઈએ; વભાજની વુધાયાલાદી 

કે લૈજ્ઞાનીક પ્રગતીભાાં વશામબુત થલુાં જોઈએ. દા.ત., છાત, અજ્ઞાત વભાજોભાાં બુતપ્રેત, 

ડાકણ, બુલા, જતી, ને ફડલાન એલ ત પ્રબાલ છ ેકે, અવાંખ્મ નીદો વ્મક્તીઓ ણ એથી 
અભાનુી અત્માચાય–યીફાભણીન બગ ફની ભયણળયણ થમા છ.ે ત્માયે ળુાં આણે એભ 

કશીને ફેવી યશીએ કે, જ ે છ ે જ નશીં, એની લી ચચાથ જ ળી ? અને છી આદીભ 
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ફાાંધલને દરીરથી, તકથથી વભજાલલાન અથથ જ ળ ? અને છી ચુ યશેલુાં, એલા 

અબીગભને શુાં પ્રભાદ કે લૈચાયીક પ્રભાદ જ કશુાં . શલે બુતપ્રેતની જભે જ, બગલાન ણ 
વમ્ુણથ કાલ્નીક, અવત્મ દાથથ છ,ે તેભ છતાાંમ લતથભાન જગતભાાં તે કેલ અને કેટકેટરી 

જાતન શાશાકાય ભચાલે છ,ે ભાનલજાતને બમાંકય, લીનાળક શાની શોંચાડ ેછ,ે ત્માયે ‘ઈશ્વય 

છ ે કે નશીં, એ લીળે શુાં કળુાં જ જાણત નથી, છી ભાયે કયલાનુાં જ ળુાં શમ ? એભ ભાની 
ળાાંત ફેવી યશેનાયને વભાજન અયાધી જ ગણલ યષ્ણ. કાયણ કે તાના વભાજ ફાાંધલને 

જુઠી ભાન્મતાઓ તથા અનાલશ્મક આત્તીઓભાાંથી છડાલલાન મથાળક્તી પ્રમત્ન કયલ, એ 

જાગ્રત નાગયીક તયીકે વલથની સ્લમાંપ્રાપ્ત(નાગયીકી) પયજ છ.ે 
શલે જ ેછ ેજ નશીં, એલા ઈશ્વયની ભાન્મતાના સ્લીકાયથી વભાજને થતી શાની 

પક્ત નાભલે્લખથી જ, ટુાંકભાાં જ ચીંધી રઈએ : બવ્મ, અતીવભૃદ્ધ તથા દરતના દુરુમગ 

કયતા ાખાંડી ગુરુઓ તથા આશ્રભના અનાચાય–દુયાચાય, જ્માયે 70 ટકા બાયતીમ 
પ્રજાજનને ેટ ુયતુાં ખાલાનુાંમ નથી ભતુાં, અને ભાથે છાયા લીના, 30 ટકા ભાણવ, કુભાાં 

ફાક વશીત ઉઘાડા આબ નીચે ડી યશે છ,ે ત્માયે અફજોના ભન્દીય ને છ્નબગના 
બગલીરાવ, ફગાડ, માત્રાુઓ, દમાત્રાુઓની નીયથથક તથા જોખભી બીડ, ધક્કાભુક્કી, 

કચડાતપડી અને વાંખ્માફાંધ ભત, ફારદીક્ષાઓ અને જાશેય ભાગો રુાંધતા બવ્મ લયઘડા, 

છતેયીંડી અને ળણ, ફેપાભ ખચાથ, દાફદફાણ અને ધાકધભકી, પ્રાથથનાઓભાાં વભમન 
ભીથ્મા ફગાડ, ઉત્વલના ઢરનગાયાાં, પ્રદુણ અને ધ્લનીપ્રદુણ, ચભત્કાય તથા ભાંત્રતાંત્રન 

પ્રબાલ, રુચ્ચા ઢોંગી ફાલાઓનાાં ટાાં અને બીખાયીઓના ઝુાંડ, ઉંચનીચના બેદ... લગેયે 

લગેયે અવાંખ્મ અનીષ્ટ ઈશ્વયના નાભે વ્માક છ ેઅને ભાનલજાતની વુખ–આનન્દ પ્રતીની 
લૈજ્ઞાનીક પ્રગતીને રુાંધી યષ્ણાાં છ.ે ત્માયે એગ્નસ્ટીક ફની જઈ, ચુ યશેલુાં, એ ગુન જ ગણામ 

છ ે! 

ભાટ ેઉય ટાાંકેર યવેરના લીધાનભાાંથી જ ેવાચ ફધ ગ્રશણ કયલાન છ ેતે ત 
એ છ ેકે, ઈશ્વયની લીબાલના એ વ્મલશાય લીચાયલા જલેી લસ્તુ કે એલ ભુદ્દ જ નથી, એભ 

ભાનલુાં એ રગબગ નાસ્તીકતા કે નીયીશ્વયલાદ જ છ;ે તેભ છતાાં બરે એને લીચાયલા મગ્મ 

ભુદ્દ ન ગણીએ ત ણ, એલી જુઠ્ઠી ભાન્મતાના પ્રબાલ તથા વ્માકતાને યીણાભે થઈ યશેરી 
અયમ્ાય શાની તથા ગુજાયાતી અવષ્ણ માતનાઓન વાભન ત કયલ જ ડ,ે જ ેઆણી 

પયજ ફની યશે છ.ે એક અન્મ ભુદ્દમ સ્ષ્ટ થઈ જલ ઘટ ેકે, યવેર વીદ્ધ કયે છ ેતેભ, ાક 

અજ્ઞેમલાદી રગબગ નાસ્તીક જલે જ શમ; તે પક્ત નીણથમાત્ભક તાયણ કાઢતાાં ુલે તભાભ 
દીળાએથી લીચાયે છ,ે ઉંડ ુચીન્તન કયે છ ેઅને વાંતકાયક નીણથમ ય ન અલામ, ત્માાં વુધી 
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વાભા ક્ષની દરીરને ણ ધ્માનભાાં રે છ.ે ભતરફ કે, એગ્નસ્ટીક–અજ્ઞેમલાદી વ્મક્તી કદાચ 

વલાઈ નાસ્તીક, નીયીશ્વયલાદી શઈ ળકે, અને લી, ઈશ્વયના અસ્તીત્લ જલેા કેટરામ ભુદ્દા જ 
એટરી શદે કકલ્ીત શમ છ ેકે, આખયી નીણથમ ય આલતાાં જ આખી જીન્દગી ગુજયી 

જામ !... અરફત્ત, આલ અબીગભ લધુ ડતી વજાગતા કશેલામ; કાયણ કે ઈશ્વયની શસ્તી 

લીરુદ્ધના ુયાલા તથા તકથ–દરીર એટરાાં ફધાાં લધાયે, અવાંખ્મ તથા એલા ત વચટ, વફ 
છ ે કે લીલેકફુદ્ધી ધયાલતી વ્મક્તીને અાંગત યીતે નીયીશ્વયલાદી નીણથમ ય આલતાાં ખાવ 

અલઢલ કે દ્વીધા યશી જલાન બાગ્મે જ વાંબલ પ્રગટ.ે છી ત વલાર કેલ ળબ્દ પ્રમગન 

જ યશે : અથાથત્ કઈ તાને પ્રતીતીુલથક કે ભુલ્માાંકનથી નીયીશ્વયલાદી–નાસ્તીક રેખાલે, ત 
અન્મ કઈ લી લધુ ને લધુ લીચાય–ચીન્તન, તકથ, પ્રમગ આદીન ખ્માર યાખી તાને 

એગ્નસ્ટીક–અજ્ઞેમલાદી તયીકે ઓખાલે. ફાકી ઉબમન ઈશ્વય પ્રત્મેન અબીગભ મા લતાથલ 

એકવયખ જ યશેત શઈ, ફન્ને ને નીયીશ્વયલાદી જ રેખાલલા યશે. આ લીધાનની સ્ષ્ટતામ 
કયી રઉં કે, જભે નાસ્તીક વ્મક્તી ઈશ્વય પ્રત્મે ાઠુજા, બક્તીબજન, દળથનજાત્રા, ફાધા–

આખડી કે શ્રદ્ધા–આદય ધયાલત નથી; ફયાફય એલ જ વ્મલશાય–વ્માાય એગ્નસ્ટીકન 
ણ શમ છ,ે શલ જ જોઈએ, જોલા ભે જ છ.ે 

શકીકતે, નાસ્તીકતા (atheism) ને ફદરે અજ્ઞેમલાદ (agnosticism) ળબ્દ 

ચક્કવ વન્દબે લધુ ઉચીત ઠયે–એલ લીચાય ભુભાાં, 1969ભાાં પ્ર. થભવ શક્ઝરીન ે
આલેર; જનુેાં કાયણ તે જણાલે છ ેએ પ્રભાણે, એલુાં શતુાં કે ધભાથચામો કે ધભથજ્ઞ રુુ તાને 

‘ગ્નસ્ટીક’ (જ્ઞાતા) કશેલડાલતા અને તે વલથજ્ઞ છ,ે લીશ્વની વલેવલાથ ફાફતને, 

ગતીલીધીઓને, અસ્તીત્લને તેભ જ વીદ્ધાન્તને તે ુયેુયા વત્મુલથક જાણે છ,ે એલ દાલ 
કયતા, અથાથત્ એલી તેલી ફડાળ તેઓ શાાંક્મે યાખતા. પ્ર. શક્ઝરી કશે છ ેકે, ખયેખય ત જ ે

વત્મ કઈ જ જાણી ળકતુાં નથી, જ ે શુાં ણ નથી જાણત, વભગ્ર ભાનલજાત શકીકતે જ ે
ફાફતે અજ્ઞાન છ;ે એના જાણતર શલાન દાલ કયલ, તેને ફદરે એભ સ્લીકાયલુાં કે આલુાં 

કળુાં અસ્તીત્લ ધયાલતુાં શલાની કળી, યજભાત્રેમ બુભીકા જ નથી; ભાટ ેતે લીળે કાંઈ જ જાણી 

ળકામ નશીં, એલી ભાનલીમ ભમાથદા સ્લીકાયી રઈ, તાની વત્મ અલસ્થા કે ભનદળા ભાટ ે
‘એગ્નસ્ટીક’ એલુાં લીળેણ ધાયણ કયલુાં. આભ પ્ર. થભવ શક્ઝરીએ જ આ ળબ્દપ્રમગ 

વજ્મો, અથાથત્ વાંળમલાદી અબીગભ ભાટ ેએક અથથવુચક ળબ્દ તેઓએ જ કઈને કમો. 

પ્ર. શક્ઝરી આ વન્દબે લધુભાાં રખે છ ે કે, ‘આ બ્રષ્ઢાાંડભાાં અનેકાનેક લસ્તુઓ 
એલી છ ે કે જનેે લીળે, ‘શુાં એ ફયાફય વત્મુલથક જાણાં છુાં’ – એલ દાલ કયલ અનુચીત 

ફની યશે. જ્માાં વુધી તકથલીલેકથી મા ઈન્રીમગચય ુયાલાથી લસ્તુ વત્મ વીદ્ધ ન થામ; ત્માાં 
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વુધી એની તાવ–ચકાવણી, ચીન્તન–ભનન ચારુ જ યાખલાાં, એ છ ે એગ્નસ્ટીવીઝભન 

વ્માાય તથા ભભથ. પ્ર. શક્ઝરી જણાલે છ ેકે, આ વીદ્ધાન્ત કઈ ભાય ભોરીક કે નલ નથી 
જ, વદીઓથી, મુગથી વત્મના વાધક આ જ વીદ્ધાન્તન ુયસ્કાય કયી યષ્ણા છ.ે દા.ત., 

વક્રટેીવ કશેત કે, ‘પ્રત્મેક ચીજોને ુયી તાવ, ચકાવ અને છી જ ે ‘વાચી’ અને વાયી 

રાગે એને દૃઢતાુલથક લગી યશ !’ ડસે્કાટીવે ણ આ જ વીદ્ધાન્તને કેન્રભાાં યાખી, તાની 
ચીન્તનમાત્રા ચરાલેરી. વભાજવુધાયા મા ધભથવુધાયાના આાંદરન ાછનુાં પ્રેયકફ ણ 

આ જ વીદ્ધાન્તને રેખાલી ળકામ... શ્રદ્ધા શાનીકતાથ એલી નકાભી ચીજ છ,ે અને ભેન્કેન કશે છ ે

તેભ, ‘ધભો વત્મન એક અાંળ ણ જાણ્મા લીના જ, શ્રદ્ધા વેવ્મા કયે છ.ે એથી ધભથ–ધભથ 
લચ્ચેન બેદ એ શકીકતે ત અજ્ઞાનની ભાત્રા તથા પ્રકાયન જ બેદ છ.ે’ 

બયત લાક્મ 
In spite of all the yearnings of men, no one can produce a 

single fact or reason to support the belief in god and in personal 
immorality. 

–Clarences Darrow  
 

● 
અનકુ્રભણીકા 
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i  
આબાય વ્મક્ત કયલાનો અલવય 

–જભનાદાવ કટચેા 

યૅળનારીઝભની પ્રલૃત્તી લીકવાલલાભાાં ભાનલન્તા લાચકભીત્રન પા નાનવુન 
નથી. આ અગાઉ પ્રગટ થઈ ચુકેરાાં ભાયાાં ાાંત્રીવેક જટેરાાં ુસ્તક, ભટાબાગના લાચકભીત્ર 

ાવે શલા છી ણ અને શલા છતાાં ણ તેઓ અલાયનલાય તાના ભીત્ર, સ્નેશીજન તેભ 

જ સ્લજન અથલા ત તાની વન્દગીની સ્કુર, કૉરેજો, રામબ્રેયીઓને તાના તયપથી 
બેટ આલા ભાટ,ે અત્મન્ત ભાભુરી દયે અભારુાં  વાશીત્મ અભે આતા શલાથી ભાંગાલતા 

યશેતા શમ છ.ે 

આલા તભાભ ફીયાદયને અભાયા તાજતેયના પ્રકાળીત થમેરાાં ુસ્તક અભે 
લીનાભુલ્મે વપ્રેભ બેટ આી ળકીએ એટરા ખાતય, આથીક યીતે વમ્ન્ન એલા 

યૅળનારીઝભની અભાયી આ પ્રલૃત્તીના કદયદાન ગુણીજન તયપથી, અભને આથીક પ્રત્વાશન 

ભતુાં યશે છ.ે 
અને તે અન્લમે અભે ‘રીખીતાંગ’, ‘વાભાુયન તયલૈમ’, ‘યૅળનારીઝભની યાશે’, 

‘યૅળનારીઝભ : ભાયી દૃષ્ટીએ’ (શેરા લે શેરી આલૃત્તી તેભ જ ફીજા લે ફીજી આલૃત્તી– 

એભ) ફ્રી ભકરતા યષ્ણા છીએ. 
એ જ કેડીએ અભાયી વપય આગ લધાયલાભાાં આ ુસ્તક ‘લીલેક–લલ્લબ’ 

દ્વાયા શ્રી. લલ્લબબાઈ ઈટારીમા આગ આવ્મા છ,ે તે ફદર વભગ્ર યૅળનારીઝભ આરભ 
લતી શ્રી. લલ્લબબાઈ ઈટારીમાન આબાય ભાનલાન અલવય પ્રાપ્ત થતાાં, શુાં અનશદ 

આનન્દની રાગણી અનુબલી યષ્ણ છુાં. 

વભજી ળકાળે કે આ ુસ્તકના રેખક શ્રી. યભણ ાઠકના, પ્રામજક               
શ્રી. લલ્લબબાઈ ઈટારીમાના, વમ્ાદક શ્રી. વુનીર ળાશના આપ્તજન તથા યૅળનારીઝભના 

ક્ષેત્રે ભાયા કદભની વાથે કદભ ભીરાલીને ચાલ્મા છ ેઅને ચારે છ ેએલા વુજ્ઞ યૅળનારીસ્ટભીત્ર, 

રેખકભીત્ર તેભ જ અખફાય અને વાશીત્મજગતના ભીત્રને આ ુસ્તક વપ્રેભ બેટ આી 
ળકલા શ્રી. લલ્લબબાઈ ઈટારીમાના વોજન્મથી અભે વભથથ ફન્મા છીએ. 

આ ુસ્તક ‘લીલેક–લલ્લબ’ની ાછ જ ‘યૅળનારીઝભના યાંગ’ નાભન         

પ્રા. યભણ ાઠકના ચુનન્દા અને ચુાંટરેા ચીન્તનાત્ભક રેખન ફીજો વાંગ્રશ શ્રી. વુનીર 
ળાશના વોજન્મથી ‘ઉંઝા જોડણી’ભાાં આલી યષ્ણ છ.ે તેભ જ રકની ધાભીક રાગણી, ધભથ 

બાલના, શ્રદ્ધા તેભ જ ઈશ્વય પ્રત્મેની આસ્થાને ફીરકુર લચભાાં રાવ્મા લગય કે એલી કઈ જ 
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ચચાથભાાં ઉતમાથ લગય ભાત્ર અને ભાત્ર અન્ધશ્રદ્ધા, લશેભ અને રકનુાં ચભત્કાય તયપી જ ે

ભાનવ છ,ે તેભાાં આજની ળીક્ષીત ભશીરાઓના ‘યૅળનારીઝભ’ અાંગેના લીચાયને પ્રાધાન્મ 
આીને, લૈજ્ઞાનીક લીચાયવયણીન પેરાલ લધાયલાના એકભાત્ર તટસ્થતાુણથ શેતુવય 

રકકલ્માણકાયી અને જનશીતકાયક પ્રમાવરુે, નીષ્ઠાુલથક ‘યૅળનારીઝભ : ભાયી દૃષ્ટીએ’ની 

વપતાુલથક ફે આલૃત્તીઓ પ્રગટ કમાથ છી, આ લખતે સ્કુર, કૉરેજો, રામબ્રેયીઓ 
ઉયાન્ત શૉસ્ીટર, ડૉક્ટય તેભ જ ધભથવાંસ્થાનને બાયે આદય અને નમ્રતાુલથક વપ્રેભ બેટ 

આલા ખાતય ત્રીજી આલૃત્તી અભે પ્રગટ કયી યષ્ણા છીએ. 

વભગ્ર જનવભાજભાાંથી નીભન્ત્રણ આીને ભાંગાલેરા આળયે 85 જટેરા ભાનલન્તા 
રેખક અને રેખીકાફશેનનાાં રખાણથી વભૃદ્ધ ફનેરુાં એલુાં આ ુસ્તક, : ‘યૅળનારીઝભ : 

ભાયી દૃષ્ટીએ’, તાત્ત્લીક યીતે જોઈએ ત આ વોના લીચાયનુાં જ પ્રતીનીધીત્લ કયે છ.ે અને 

તેથી જ આ ુસ્તકન લધુ ને લધુ ફશ પ્રચાય થઈ ળકે તે ભાટ ેઆના આથીક મગદાન 
ભાટનેી અભાયી આ જાશેય અીર છ.ે આળા યાખુાં છુ ાં કે ત્રીજી અને ત્માય છી ચથી... 

ાાંચભી... એભ આલૃત્તીઓ પ્રગટ કયી ળકુાં તે ભાટ ેઆના તયપથી ઉભકાબમો વશમગ 
ભી યશેળે. 

 –જભનાદાવ કટચેા 

(અપવવ કે બાઈ જભનાદાવ કટચેા શલે શમાત નથી..) 
 

 
● 

અનકુ્રભણીકા 
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ii 
યભણ ાઠક ‘લાચસ્તી’નું વર્જન–ચીન્તન 

 

લાતાથવાંગ્રશ : વફવે ઉંચી પ્રેભવગાઈ, પ્રીત ફાંધાણી, અકસ્ભાતના 
આકાય, લાચસ્તીની શ્રેષ્ઠ લાતાથઓ. 
 

નલરકથા : ઓથાય. 
 

શાસ્મવાંગ્રશ : વ્માંગલાઙભમ, શાસ્મરક, શાસ્મનીદ્, શાસ્મયભણા, 

લાચસ્તીની વ્માંગ્મલાચા, યભણાઠકની શ્રેષ્ઠ 

શાસ્મયચનાઓ. 
 

લીલેચન : લાતાથલીરક, ળબ્દન વાંગ, ડૉ. કેળુબાઈની નલ 

નલરકથાઓ. 
 

ચીંતનાત્ભક નીફન્ધવાંગ્રશ : આક્રળ, યભણભ્રભણ, પ્રતીકાય, આાંવુ અનયાધાય, 

પ્રક, ડકાય, વત્મપ્રકાળ, વત્મપ્રભાણ, વત્મદળથન, 

લીચાયલીલેક, લીચાયભાધુયી, લીચાયદળથન, ચીન્તનદળથન, 
જીલનદળથન, ભનનદળથન, ઉંડા અન્ધાયેથી, સ્લ્નવાંકેત, 

ભધુકથ (વાંાદક : યજનીકુભાય ાંડ્યા), વાંળમની 

વાધના, આનન્દની આયાધના, લીલેક–લલ્લબ, આચાયી 
વફ જગ ભીરા (વાંકરન), ઉજાવનાાં એાંધાણ, 

યૅળનારીઝભની યાશે, નીફન્ધરક (રરીત નીફન્ધ). 
 

જીલનકથા : અતીતના આમનાની આયાય. 
 

વેક્વ : કાભકરા–કાભલીજ્ઞાન. 
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વમ્ાદન : યજનીકુભાય ાંડ્યાની શ્રેષ્ઠ લાતાથઓ, નીજાનન્દે શમ્ભેળાાં 

યાભ (રક્ષ્ભીયાભ ાઠકન કાવ્મ વાંગ્રશ), વયજ ાઠકની 
શ્રેષ્ઠ લાતાથઓ (દી. જાડજેા વાથે), વયજ ાઠકની 

પ્રતીનીધી લાતાથઓ (બાયતી યાણે વાથે), ગની 

દશીંલારાનાાં કાવ્મ (વયજ ાઠક વાથે), યભણબાઈ 
નીરકાંઠની શ્રેષ્ઠ શાસ્મ યચનાઓ, બગલતીકુભાય 

ળભાથની શ્રેષ્ઠ શાસ્મ યચનાઓ. 
 

અનુલાદ : ટકીમથી ઈમ્પાર, ધીયે લશે છ ે દન – બાગ–2, 

ચેખલની શ્રેષ્ઠ લાતાથઓ (ડૉ. જમન્ત ાઠક વાથે), શુાં 

કેભ નીયીશ્વયલાદી છુાં ? – બગતવીંશ, 
ભનભશાવાગયની તયાંગરીરા (એયીપ શપયનાાં 

વુલાક્મ). 
 

બાાલીજ્ઞાન : બાાવીદ્ધાન્તવાય, ગુજયાતી રીી અને જોડણી. 
   

ઈતય : યભણરક (ષ્ટીુતી પ્રકાળન), યભણીમમ્ –
(અભૃતભશત્વલ પ્રવાંગે, વમ્ાદક: યજનીકુભાય ાંડ્યા), 

વાભા ુયન તયલૈમ (જીલનઝરક રેખક –જભનાદાવ 

કટચેા), વયજ ાઠક (ગુજયાતી વાશીત્મેય ઉેક્ષીત). 
 

....શ્રી લલ્રબબાઈનફ.... 

તભે કમુું તે કમુું છ ેજ અલ્ે, 

ન બાય, ના ગલથ, પ્રદળથનેમ ના; 

ળાન્તીબયી સ્લસ્થ લીનમ્રતાથી, 
‘લીલેકફુદ્ધી’ જનભાાં પ્રવાયતા ! 

–એક અજ્ઞાત કલી 

અનકુ્રભણીકા 
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iii 
અન્તીભ ટાઈટર ફજ 

 

 

વન્ભાનનીમ લીશ્વનાગયીક 

♦ યભણ ાઠક ♦ 
  

 
તાની ક્રાન્તીકાયી રેખનળૈરી અને અનખી લૈચાયીક યજુઆતથી યભણબાઈ 

ાઠક ફધી જ શદ લીસ્તાયીને આજ ેએક વન્ભાનનીમ લીશ્વનાગયીક ફન્મા છ.ે ાઠક વાશેફ ે

તેભનાાં રખાણભાાં યૅળનારીઝભની કેલ લીચાયવયણી જ નશીં; ફરકે એક જીલનવ્મલસ્થા 
તયીકે, એનાાં તભાભેતભાભ ાવાાંની ઉંડાણુલથકની તથા અભ્માવુલથકની વ્માક ચચાથ કયી છ ે

: જ ે ગુજયાતભાાં અગાઉ કઈએ જ કયી નથી. યભણબાઈની કરભ વતત વાભાજીક 

વુધાયાઓ ભાટ ે લશેતી યશી છ.ે એભની રેખનપ્રલૃત્તીભાાં યૅળનારીઝભન પ્રચાય જ ભુખ્મ 
ફાફત યશી છ.ે દુનીમાના રગબગ દયેકે દયેક લીમભાાં એભને યવ અને જાણકાયી, જાણ ે

એક ‘શયતી પયતી રામબ્રેયી’ ! 

યમ્યાને આાંખ ભીંચીને સ્લીકાયે એ યભણબાઈ નશીં; ડકાયે એ જ 
યભણબાઈ! યભણબાઈ પ્રલાશને ાયખીને તેની દીળાભાાં તયનાયા ભાણવ નથી; યન્તુ 

લીલેકફુદ્ધીના તયાા ય, પ્રલાશની લીરુદ્ધભાાં તયનાયા ભાણવ છ.ે (–અને તેથી જ 

યભણબાઈને ‘વાભાુયન તયલૈમ’ કશીને ઓખાવ્મા છ,ે તે મથાથથ ુયલાય થામ છ.ે) 
શાશ પ્રદુણમુક્ત લાતાલયણભાાં આટરા પ્રાભાણીક, વાચકરા અને તન્તતન્ત 

રાગણીથી રથફથ એલા ભાણવને દીલ રઈને ળધલા નીકલુાં ડ ે ! ઓગણીવભી વદીભાાં 

વુયતને નભથદની જટેરી જરુય, એટરી લીવભી વદીભાાં ગુજયાતને યભણબાઈની જરુય !  
 

 –લલ્લબબાઈ ઈટારીમા 
(‘રક વભથથન’ભાાંથી ટુાંકાલીને : વાબાય.. ) 

 

●વભાપ્ત● 
..અનકુ્રભણીકા.. 


