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I 

ઈ.બુકનો આવકાર 
–રમેશ સવાણી  

ન તો ભગવાનનંુ ભોજન થઈ શકે છ ેકે ન તો ખુદાને ખાઈ શકાય છ!ે  

માનવજાતને સવઘ વાતે સુખી કરવાનો/માનવકલ્યાણનો સવોચ્ચ માગઘ ક્યો? શુ ં
આત્મા/પરમાત્મા, આધ્યાત્ત્મકતાની વાતોથી જનકલ્યાણ થઈ શકે? શું આધ્યાત્મનું 
કોઈ પ્રદૂષણ હોય છ?ે શું ધમઘ અને પ્રવજ્ઞાનનો સમન્દ્વય શક્ય છ?ે સામૂહહક યોગ/ 
યોગનંુ ઉદ્યોગીકરણ એ વંપ્રચતો પ્રવરુદ્ધનંુ કાવતરંુ નથી? શું વજૈ્ઞાપ્રનકો રૅશનલ 
અપ્રભગમ ધરાવતા હોય છ?ે શું શ્રદ્ધા અને અન્દ્ધશ્રદ્ધા એક જ છ?ે શું ઈશ્વર છ?ે જો 
ઈશ્વરે આ દુપ્રનયા સજીઘ હોય તો આટલાં દુ:ખ કેમ? છઠ્ઠી ઈત્ન્દ્રય હોય છ?ે ધાપ્રમઘક 
સ્વાતન્દ્્ય એટલે અવૈજ્ઞાપ્રનક માન્દ્યતાઓઓનો બેફામ પ્રચાર કરવાની છૂટ? શુભ–
અશુભ જવેું કંઈ હોય છ?ે શું વાસ્તુશાસ્ત્ર ફરેબ છ?ે શું હદશા એ માનવ કલ્પના 
નથી? શું ધમોએ ભારતને કેદખાના જવેું બનાવી દીધું છ?ે શાળામાં બાળકો પ્રાથઘના 
કરે છ,ે તેથી પ્રવદ્યાથીઓ પરવશ/નમાલા/માયકાંગલા બને છ?ે જીવનમાં રૅશનલ 
અપ્રભગમ કઈ રીતે અપનાવી શકાય? તેનાથી ફાયદો શું? રૅશનલ અપ્રભગમ એટલ ે
શુ?ં વગેરે બાબતો પ્રવશે સ્પષ્ટ પ્રચંતન રજૂ કરતું પુસ્તક છ–ે ‘રૅશનાપ્રલઝમના રંગ’. 
લેખક છ ેપ્રપ્રસદ્ધ રૅશનાપ્રલસ્ટ રમણ પાઠક, સંપાદક છ ેસુપ્રનલ શાહ અને આ પુસ્તકને 
‘ઈબૂક’માં ઢાળ્ું છ ેગોપ્રવંદભાઈ મારુએ. 

રૅશનાપ્રલઝમ/પ્રવવેકબુપ્રદ્ધ એટલે જીવનની વ્યથઘ પળોજણથી દૂર રહેવું! શ્રદ્ધા/ 
અન્દ્ધશ્રદ્ધાથી દૂર રહેવું! પૂવઘગ્રહોથી મુક્ત બની આનન્દ્દમય જીવન જીવવું! માણસ જો 
રૅશનલ અપ્રભગમ અપનાવે તો પોતાની/સમાજની મોટાભાગની સમસ્યાઓ ઉકલી 
જાય! લેખક કહે છ ે: “એક પુત્ર તો જોઈએ જ– એવી સલાહ આપનારા મનેય ર્ણા 
શાણા મૂરખો મળ્ા; આજ ેમારે પુત્ર નથી, એ કદાચ મારા માટ ેસુખનંુ મોટુ ંકારણ 
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છ.ે વસ્તી ભયંકર, પ્રવનાશક પ્રમાણમાં વધી ગઈ છ;ે જ ેઆ દેશનો પ્રન:શંક નાશ 
કરશે. એમાં મારો કોઈ ફાળો નહીં – એ કાંઈ જવેા તેવા સંતોષની, ગૌરવની હહકકત 
છ!ે રૅશનાપ્રલઝમે મને સત્યમાગઘ ચીંધ્યો. રૅશનાપ્રલઝમ એ જીવનના તમામ ક્ષેત્રે ઉપ્રચત 
રીતે જીવવાની કળા છ.ે થોડાં વષો પૂવે લેખક ગુણવંત શાહે પડકાર ફેંક્યો કે ‘રમણ 
પાઠક આત્સ્તક છ!ે’ પછી એમણે કોથળામાંથી પ્રબલાડુ ં કાઢંુ્ કે જયંત પાઠકના 
પ્રવદાય સમારંભમાં રમણ પાઠકની આંખમાં પાણી આવી ગયેલાં, માટ ેતે આત્સ્તક 
છ!ે રૅશનાપ્રલસ્ટ તો રડ ેજ. કારણ કે તેને મન આ દેહ જ, અથાઘત્ જીવતો માણસ જ 
સવઘસ્વ છ;ે લોહીના સમ્બન્દ્ધોનંુ વાસ્તપ્રવક મૂલ્ય તે સ્વીકારે છ.ે આત્સ્તકો ન રડ,ે કેમ 
કે તે માને છ ેકે આત્મા અમર છ,ે મરનારનો પુનજ ઘન્દ્મ થવાનો જ છ;ે દેહ તો માત્ર 
લોહીમાંસનો લોચો છ.ે મૃત્યુ એટલે જૂના કપડાં બદલી નવા કપડાં ધારણ કરવા, 
એવું શાસ્ત્રો કહે છ,ે એમાં રડવાનું શું? એમ આત્સ્તકો માને છ ે!” 

પ્રત્યેક રૅશનાપ્રલસ્ટ/પ્રવવેકબુપ્રદ્ધવાદી સેક્યલુર હોય જ; પૂરા માનવવાદી હોય 
જ! વડોદરા ત્સ્થત લર્ુપ્રફલ્મ પ્રનમાઘતા અને પાક્કા રૅશનાપ્રલસ્ટ ધીરુ પ્રમસ્ત્રીએ 
બાળપણના પ્રમત્ર અલ્લારખાને સારી નોકરીએ લગાડી દીધો. એક પત્રકારે ધીરુ 
પ્રમસ્ત્રીને પૂછ્ું : “2002ના કોમી વેરઝેરના માહોલમાં અલ્લારખાને, એક 
મુસલમાનને તમે મદદ કરી રહ્યા છો; શા માટ ેતમારો હકંમતી શ્રમ/સમય વેડફી રહ્યા 
છો?” ધીરુ પ્રમસ્ત્રીએ જવાબ આપ્યો : “તમે કેવી વાત કરો છો? મને આવો ગંદો 
પ્રવચાર ન આવે! હંુ રૅશનલ છુ,ં સેક્યુલર છુ.ં હંુ માનંુ છુ ંકે ન તો ભગવાનનંુ ભોજન 
થઈ શકે છ ેકે ન તો ખુદાને ખાઈ શકાય છ!ે અમારો ધમઘ જ માણસનો; અને એમાંય 
મૈત્રી–ધમઘ સૌથી ઊંચો! અલ્લારખા માણસ છ,ે વળી મારો પ્રમત્ર છ,ે એ મારા માટ ે
પૂરતું છ!ે સમગ્ર દેશ રામ–રહીમની પ્રચંતા છોડી રૅશનાપ્રલસ્ટ થઈ જાય તો આ દેશની 
બધી જ સમસ્યાઓ પળવારમાં ઉકલી જાય!” રૅશનાપ્રલસ્ટ પ્રમત્રોની એક કાયમી 
દુ:ખદ ફહરયાદ છ ે કે ભલે આપણે રૅશનાપ્રલસ્ટ બની રહીએ; તો પણ આપણા 
વડીલોનંુ પ્રવચાર પહરવતઘન કરી શકતા નથી. પહરણામે કેટલાંક રુહઢગત કમઘકાંડ 
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આપણે કરવાં પડ ે છ ે અને કરવા દેવા પડ ે છ!ે પરન્દ્તુ પ્રભાવી રૅશનાપ્રલસ્ટ         
ધીરુ પ્રમસ્ત્રી આ મયાઘદાને આસાનીથી ઉલ્લંર્ી ગયા! એમના 80 વરસના માતૃશ્રીએ 
સંતાનોને મક્કમ સલાહ આપી કે “મારી ઈચ્છા છ ેકે, મારાં અત્સ્થ કોઈ પણ નદીમાં 
પધરાવશો નહીં, એથી તો નદીનાં પાણી ગંદાં જ થાય. અત્સ્થ એકઠાં જ ન કરશો! 
એની શી જરુર? એ તો એક જડ નાશવંત પદાથઘ છ.ે છતાં તમને શોખ થતો હોય 
અને સમાજને બોધપાઠ આપવો હોય તો, મારાં અત્સ્થ એકઠાં કરી વડોદરાની કોઈ 
ગટરમાં પધરાવી આવજો!” 

▪ 

શંુ ધમોએ ભારતને કેદખાના જવેું બનાવી દીધંુ છ?ે 

ઈશ્વરના અત્સ્તત્વને પ્રસદ્ધ કરે તેવો એક પણ તકઘસંગત પુરાવો આપણી પાસ ે
નથી, જ્યારે ઈશ્વર નથી, એ પ્રસદ્ધ કરવા માટ ેઆપણી પાસે પૂરતા તકઘસંગત કારણો 
છ.ે સવઘશત્ક્તમાન ઈશ્વરે આટલી ખરાબ દુપ્રનયા કેમ ઉત્પન્ન કરી– આ પ્રશ્ન કોઈ 
ધમે ઊઠાવ્યો નથી. દુષ્કાળ/વાવાઝોડાં/અપ્રતવૃત્ષ્ટ/રોગચાળા/ધરતીકંપો વગેરે શા 
માટ?ે ખૂનખરાબા/બળાત્કાર શા માટ?ે એક પ્રાણી લાગણીહીન ભાવે બીજા પ્રાણીન ે
ખાઈ જાય; એવી વ્યવસ્થા કેમ? પ્રાણીના આંતરડામાં કૃમી સજઘવા પાછળ પરમ 
કૃપાળુ પરમાત્માનો ક્યો મંગળ હેત?ુ ઈશ્વર, એ કેવળ અન્દ્ધશ્રદ્ધા છ!ે ઈશ્વરવાદીઓ 
દલીલ કરે છ ે કે ‘absence of evidence is not the evidence of absence – 
પુરાવાનો અભાવ એ વસ્તુના અભાવનો પુરાવો નથી!’ પુરાવાના બે પ્રકાર છ ે – 
હકારાત્મક અને નકારાત્મક. નકારાત્મક પુરાવાને ધ્યાને લઈએ તો absence of 
evidenceનો પ્રશ્ન જ રહેતો નથી. ઈશ્વર છ ેતેવો એક પણ હકારાત્મક પુરાવો નથી 
મળતો; જ્યારે ઈશ્વર નથી એવા અસંખ્ય નકારાત્મક પુરાવાઓ ડગલે ને પગલ ે
મળતા જ રહે છ.ે જ ેસૃત્ષ્ટ ઈશ્વરે સજીઘ હોય અને એનંુ સભાન, હેતુપૂવઘકનું સંચાલન 
પણ તે જ કરતો હોય, તો તે દુપ્રનયા આટલી બધી ખરાબ/અપરંપાર વેદના, 
ભયાનકતા, સમસ્યા, અન્દ્યાયો, શોષણ, પ્રનબઘળતા, અપ્રનત્િતતા, અપ્રનષ્ટોથી 
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ખદબદતી કદી હોઈ શકે ખરી? દલીલ કરવામાં આવે છ ે કે ઈશ્વરમાં શ્રદ્ધા રાખે 
તેથી નૈપ્રતકતા ટકી રહે છ.ે પરન્દ્તુ નૈપ્રતકતાનો પાયો કેવળ એક અન્દ્ધશ્રદ્ધા હોય એ 
કેટલું ઉપ્રચત? વળી ઈશ્વરની માન્દ્યતા અને નૈપ્રતકતા વચ્ચે કોઈ સમ્બન્દ્ધ નથી; કેમ કે 
આત્સ્તકો નૈપ્રતક જ હોય એવું જોવા મળતું નથી. ઈશ્વરવાદીઓ કરતા 
પ્રનરીશ્વરવાદીઓ ર્ણા વધુ નૈપ્રતક જોવા મળે છ.ે ઉદાહરણ તરીકે ભગતપ્રસંહ! ચોરી/ 
લૂંટ/ભષ્ટરાચાર/ખૂન/બળાત્કાર/બોમ્બ ધડાકા વગેરે ભૂંડા કામો કરનારા ઈશ્વરવાદીઓ 
જ હોય છ.ે ઈશ્વર આધાહરત નૈપ્રતકતા સ્થાપવામાં મોટુ ં જોખમ છ;ે કેમ કે એક 
કલ્પનાને આધારે સ્વીકારાયેલી નૈપ્રતકતા કેટલી ટકે? દેવસ્થાનોના પૂજારીઓ 
અનૈપ્રતક જોવા મળે છ;ે કેમ કે તેમને પાક્કી ખાતરી હોય છ ેકે ઈશ્વર તેને ભૂંડા કામ 
કરતાં રોકી શકવાનો નથી! આમ ઈશ્વર આધાહરત આત્સ્તકોની નૈપ્રતકતા ખોખલી 
અને ભયંકર હોય છ,ે તે શુદ્ધ કે ટકાઉ હોતી નથી! ઈશ્વરની મૂપ્રતઘ ઉપર ઉંદરોને 
દોડાદોડી કરતા જોઈને મહપ્રષઘ દયાનન્દ્દ સરસ્વતીએ સમાજના અસંખ્ય પાખંડો/ 
અન્દ્ધશ્રદ્ધાઓ/કમઘકાંડો/મૂપ્રતઘપૂજા/અપ્રનષ્ટોને તકઘથી પડકાયાઘ હતા. ઈશ્વરના નામે વાતો 
કરનારા સદ્ગુરુઓ/કોપોરેટ કથાકારો/પ્રગટ બ્રહ્મસ્વરુપો/ઝાકીર નાયકો દંભી અને 
જૂઠ્ઠાં હોય છ.ે 

ભગતપ્રસંહે 20 વરસની ઉમ્મરે ‘હકપ્રતઘ’ સામપ્રયકના જૂન 1928ના અંકમાં લેખ 
લખ્યો હતો; જ ે2022મા ંસાંપ્રત છ.ે તેમણે લખ્યું હતું : “કોમી હુલ્લડોમાં મારકાપ 
એટલા માટ ે ન્દ્હોતી થઈ કે ફલાણો માણસ દોષી છ;ે પણ એટલા માટ ેથઈ હતી કે 
ફલાણો માણસ હહન્દ્દુ છ ેકે મુસલમાન છ!ે આ ત્સ્થપ્રતમાં ભારતનંુ ભાપ્રવ અન્દ્ધકારમય 
જણાય છ.ે આ ધમોએ ભારતને કેદખાના જવેું બનાવી દીધંુ છ!ે એ નથી સમજાતું કે 
આવા ધાપ્રમઘક ઝગડા ભારતનો પીછો ક્યારે છોડશે? આવા કોમી હુલ્લડો પાછળ 
સાંપ્રદાપ્રયક નેતાઓ અને અખબારોનો હાથ હોય છ.ે નેતાગીરીનું દેવાળું નીકળી ગયુ ં
છ.ે જ ેલોકો અસહકારની ચળવળના હદવસોના જુસ્સા/જુવાળને જાણે છ,ે તેમને આ 
ત્સ્થપ્રત જોઈ રડવુ ંઆવે છ.ે હદલમાં સવાલ ઊઠ ેછ ેકે ભારત એક રાષ્ટર બનશે ખરંુ? 
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આ હુલ્લડોનો કોઈ ઈલાજ હોય તો તે ભારતની આપ્રથઘક દશા સુધારવાનો છ.ે 
દુપ્રનયામાં જ ે કંઈ બને છ ે તેના મૂળમાં રોજી–રોટીનો સવાલ જરુર હોય છ.ે કાલઘ 
માકઘસ કહે છ ેકે રોજી–રોટીનો સવાલ માનવવતઘનને દોરે છ.ે ધમઘ વ્યત્ક્તગત બાબત 
છ,ે એની દખલગીરી રાજકારણમાં ન હોય. જો ધમઘને અલગ કરી દેવામાં આવે તો 
રાજનીપ્રતના મુદ્દા પર આપણે સૌ ભેગા થઈ શકીએ.” ગુજરાતના આદ્ય રૅશનાપ્રલસ્ટ 
નરપ્રસંહભાઈ પટલેે આપ્રિકાથી 5 જાન્દ્યુઆરી, 1918ના રોજ (ભગતપ્રસંહથી 10 વષઘ 
પહેલા) એક પત્રમાં લખ્યું હતું : “દેશના વતઘમાનપત્રો આવ્યાં છ.ે તે વાંચતા અપ્રત 
શોકજનક હકીકત વાંચું છુ.ં દશેરા અને મહોરમના તહેવારો સાથે–સાથે આવ્યા 
હોવાથી હહન્દ્દુ–મુસલમાન વચ્ચે હુલ્લડો જાગયાં છ.ે આ સારંુ નથી. તલવાર ઉપરની 
મારી શ્રદ્ધા હવે ઊઠી ગઈ છ.ે અને શ્રદ્ધા આત્મબળ તરફ ઝૂકતી જાય છ.ે હહન્દ્દુ–
મુસલમાન સમ્બન્દ્ધમાં આવ્યા, એને તલવારના બળે પોતાનંુ ધાયુું કરવાને દરેક 
પ્રજાએ હજારો વષઘ સુધી પ્રયત્નો કયાઘ છ.ે એકે પ્રજા સુખી થઈ નથી. એ જ શું પ્રસદ્ધ 
કરી આપતું નથી કે તલવાર પ્રનષ્ફળ ગઈ છ?ે ક્રોધબળે સામો પક્ષ હઠ ે ચડ ે છ,ે 
સ્નેહબળથી/અહહંસાભાવથી સામો પક્ષ શાંત બને. મુસલમાન હહન્દ્દુઓના ભાઈ છ,ે 
એમ માનીને સ્નેહનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. મને લાગે છ ેસૌ સારાં વાનાં થશે.” 
આપણો જડસુ સમાજ વૈચાહરક રીતે લશે માત્ર આગળ વધ્યો નથી; કદાચ 
કૂ્રરતામાં/પ્રલંપ્રચંગમાં આગળ વધી ગયો છ!ે સત્તાપક્ષ/તેમનો IT Cell અને ગોદી 
મીહડયા કોમી વેરઝેર સતત ફેલાવી રહ્યા છ.ે વોલ્ટરે કહે છ ે : “વધુ ખતરનાક શુ ં
છ?ે fanaticism–કટ્ટરતા કે atheism–નાત્સ્તકતા? કટ્ટરતા ચોક્કસપણે હજાર ગણી 
વધુ ર્ાતક છ;ે કારણ કે નાત્સ્તકતા કોઈ લોહહયાળ જુસ્સાને જગાડતી નથી જ્યારે 
કટ્ટરવાદ તો તલવારો વીંઝે છ/ેગળા કાપે છ/ેબેમ્બધડાકા કરે છ;ે નાત્સ્તકતા ગુનાનો 
પ્રવરોધ કરે છ,ે જ્યારે કટ્ટરતા ગુનાઓનંુ કારણ બને છ!ે” 

રમણ પાઠક લખે છ ે: “કડોદ ખાતે બાળપ્રવજ્ઞાન કોંગ્રેસમાં એક પ્રવજ્ઞાન પ્રશક્ષકે 
પૂછ્ું : ‘જો ઈશ્વર નથી તો આ પ્રવશ્વનંુ આટલું ચોક્કસ સંચાલન કોણ કરે છ?ે સૂરજ 
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પ્રનયપ્રમત ઊગે છ/ેઆથમે છ,ે તે સંચાલન પ્રવના શક્ય છ?ે’ મેં કહ્યું કે મોટા ભાગના 
માણસો ઈશ્વરનાં માને છ,ે તે એટલા માટ ેનહીં કે તેને સાક્ષાત્કાર થયો છ;ે પરન્દ્તુ 
બાળપણથી જ તેમના મનમાં ઈશ્વરના ખ્યાલો રૂ્સાડી દેવામાં આવ્યા છ.ે બાળપણના 
સંસ્કારો વજ્રલેપ બની રહે છ.ે આવા સંસ્કારોને નાબૂદ કરવા માટ ે પ્રચંડ 
સજાગતા/પુરુષાથઘ/તીવ્ર–સચોટ–તટસ્થ તકઘશત્ક્ત અને પ્રનભેળ પ્રવવેકબુપ્રદ્ધ જોઈએ. 
અવકાશયાનને મંપ્રઝલે પહોંચવા માટ ેઅમુક પ્રારંપ્રભક, વેગ કે ધક્કો અપ્રનવાયઘ હોય 
છ,ે અંતે પૃથ્વીના ગુરુત્વાકષઘણનો અવરોધ ભેદવો પડ ે છ.ે એ રીતે માનવપ્રચત્તમાં 
પડલેા અનેકપ્રવધ અસત્ય સંસ્કાર પડળો/અવરોધો પણ એક પછી એક ભેદવા પડ,ે 
જમેાં કદાચ છલે્લે આત્સ્તકતાને મૂકી શકાય. આ પડળ જો પૂરી પ્રવવેકબુપ્રદ્ધની 
તાકાતથી જ ે વ્યત્ક્ત ભેદી શકે તે પછી પૂણઘત: રૅશનાપ્રલસ્ટ બની રહે. પ્રકાંડ 
બુપ્રદ્ધશાળી વ્યત્ક્ત પણ આ છલે્લો અંતરાય ભેદવાનો પુરુષાથઘ જ નથી કરતા અથવા 
તો જન્દ્મ સંસ્કારના ગુરુત્વાકષઘણનો સામનો કરવામાં પ્રનષ્ફળ/લાચાર બની રહે છ.ે 
આવું કોઈ પણ વ્યત્ક્ત સમ્બન્દ્ધે બની શકે, ભલે તે મહાન પ્રવજ્ઞાની હોય કે બુપ્રદ્ધમાન 
વ્યત્ક્ત હોય! રસેલ કહે છ ે કે કોઈ રાક્ષસે દુનીયાનો સજઘન કયુું છ ે તે વાત હંુ 
સ્વીકારી શકંુ, કેમ કે અહીં જ ે પીડાઓ/વદેનાઓ/યાતનાઓનંુ સામ્રાજ્ય છ,ે એ 
જોઈને કૂ્રર રાક્ષસ જ ખુશ થાય. કોઈ દયાળુ/સવઘશત્ક્તમાન/સવઘજ્ઞ ઈશ્વર આવી 
દુપ્રનયાનંુ કદાપ્રપ સજઘન કરે જ નહીં. લાદેન આતંકવાદી હુમલો કરવાનંુ પ્રવચારે તે 
પહેલા તેનો જીવ ખેંચી ન લે? ‘શાળામાં પ્રાથઘના બંધ કરો. એને બદલે એ સમયનો 
સદ્ઉપયોગ પ્રવદ્યાથીઓને પ્રવજ્ઞાનની જાણકારી માટ ેકરો!’ મારી આ વાતનો પ્રવરોધ 
પ્રવજ્ઞાનના પ્રશક્ષકોએ જ કયો. રસેલ કહે છ ેકે કોઈ પણ વ્યત્ક્ત, જ ેસ્વમાની હોય/ 
આત્મગૌરવ વાળી હોય; તે કદાપ્રપ ઈશ્વરને પ્રાથઘના ન કરે. કેમ કે યાચકવેડા/ 
ભીખારીવેડા હોવાથી ખુમારીવાળી વ્યત્ક્ત માટ ે તે જરાય શોભાસ્પદ નથી. ઉત્તમ 
પ્રજદંગી જ્ઞાન/હહમ્મત/પે્રમથી ર્ડી શકાય છ.ે ભીખમાંગતી પ્રાથઘનાઓ કરવાથી 
પ્રવદ્યાથીઓ પરવશ/નમાલા/માયકાંગલા બની જાય છ.ે” ભગતપ્રસહં લખે છ ે : “જ ે
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મૂરખ માણસો એમ માને છ ેકે આ સંસાર તો ઈશ્વરની લીલા છ;ે તેને હંુ પૂછુ ંછુ ંકે 
તમારા ભગવાનની આવી લીલા? તો નીરો કે ચંગીઝખાન જવેા જુલ્મગારો અને 
તમારા ઇશ્વર વચ્ચે ક્યો ફરક છ?ે જો પરમકૃપાળુ/સવઘશત્ક્તમાન ઈશ્વરે આ સતૃ્ષ્ટ 
સજીઘ હોય; તો આટઆટલાં દુ:ખો/યાતનાઓ શા માટ?ે કમઘફળની વાત ન કરો. એવા 
ભૂંડાં કમઘનો સજઘનહાર કોણ?” 

▪ 

પ્રવવેકબુપ્રદ્ધ; અસત્યો માંહેથી પરમ સત્યે લઈ જાય છ!ે 

કેટલાંક ચાલાક ધમઘગુરુઓ સાયકોલૉજીની વાત ઉપર અધ્યાત્મનો રંગ ચડાવ ે
છ!ે ગુરુઓ અધ્યાત્મને વૈજ્ઞાપ્રનકતાના વાર્ા પહેરાવવાની કોપ્રશશ કરે છ.ે ધમઘ/ 
અધ્યાત્મ અને પ્રવજ્ઞાનનો સમન્દ્વય શક્ય નથી. એ બે ન બને–સેંથો ને ટાલ; એમ 
અખો કહી ગયો છ.ે હદવ્ય અનુભૂપ્રત/પ્રસપ્રદ્ધ/સાક્ષાત્કાર વડ ેલોકોને છતેરવામાં આવે 
છ.ે ગુરુઓ/સ્વાપ્રમઓને કોઈ પુસ્તકોમાંથી નહીં; પરન્દ્તુ કોઈ વૃક્ષ નીચે કે ટકેરી ઉપર 
છઠ્ઠી ઈત્ન્દ્રય વડ ેજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છ!ે સવાલ એ છ ે કે આ છઠ્ઠી ઈત્ન્દ્રય શરીરમાં 
કઈ જગયાએ છ?ે શું દરેકના શરીરમાં આ છઠ્ઠી ઈત્ન્દ્રય હોય કે ખાસ ગુરુઓના 
શરીરમાં જ હોય છ?ે શું ઓપ્રચંતો પ્રવચાર આવે તે છઠ્ઠી ઈત્ન્દ્રયના કારણે? છઠ્ઠી 
ઈત્ન્દ્રય ક્યારેક જ જાગે એવું કેમ? આ છઠ્ઠી ઈત્ન્દ્રય મોબાઈલ/ઈન્દ્ટરનેટ/સેટલેાઈટ 
પ્રવશે કેમ અજ્ઞાન છ?ે શું મનુષ્યની પ્રગપ્રત અધ્યાત્મ/ધમઘના કારણે થઈ છ ે કે 
રૅશનાપ્રલટીના કારણે? બૌપ્રદ્ધક અપ્રભગમનું પ્રમશ્રણ કરીને speculative–સ્પેક્યુલેહટવ/ 
ધારણાવાદી પ્રફલોસોફીનો પ્રચાર કરનારા ઓશો જવેા પ્રવચારકો અંતે તો પ્રમત્સ્ટક–
રહસ્યવાદીઓ જ ઠરે! ઈશ્વર કેવો છ?ે એણે સૃત્ષ્ટ શા માટ ેસજીઘ? એનંુ સંચાલન ત ે
કેવી રીતે કરે છ?ે દેહમાં જ ે ચૈતન્દ્ય છ ે એ ક્યો પદાથઘ છ?ે આત્મા–પરમાત્મા 
વચ્ચેનો શું સમ્બન્દ્ધ છ?ે આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરવા કેવા કમઘકાંડ કરવા જોઈએ? 
એથી લાભો ક્યા, ક્યા? મરણોત્તર ગપ્રત શું? ગંતવ્ય શુ?ં મોક્ષ કશું? આમાંના એકેય 
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પ્રશ્નને આપણી ગરીબી/યાતનાઓ/શોષણ/અન્દ્યાય સાથે કોઈ સમ્બન્દ્ધ છ ે ખરો? 
વળી આવા પ્રશ્નોના ઉત્તર ધમઘ વાઈઝ/ગુરુ વાઈઝ અલગ અલગ શા માટ?ે 
રૅશનાપ્રલઝમને મળતા પ્રવચારોનો ગમે તેટલો આશ્રય લ,ે પ્રચાર કરે, તો પણ જો કોઈ 
પંથ કે આશ્રમ ઊભો કરવો હોય તો પ્રમત્સ્ટપ્રસઝમનો સહારો અંતે લેવો જ પડ!ે 
પ્રમત્સ્ટક ક્યારેય રૅશનલ હોઈ શકે નહીં. રૅશનાપ્રલઝમ માને છ ે કે– બ્રહ્મ પ્રમથ્યા, 
જગત સત્યમ્! કેટલાંક ‘યોગ’ને ચમત્કારની દૃત્ષ્ટએ જૂએ છ.ે કેટલાંકે યોગના નામે 
સામ્રાજ્યો ઊભા કયાઘ છ.ે સામૂહહક યોગ એ ધંધો છ,ે જનેા પેટ ખાલી છ ે તેમના 
પ્રવરુધ્ધનંુ કાવતરંુ છ!ે યોગપ્રસદ્ધના 8 પગપ્રથયાં છ ે : યમ/પ્રનયમ/આસન/પ્રાણાયામ/ 
પ્રત્યાહાર/ધારણા/ધ્યાન/ સમાપ્રધ. સમાપ્રધ એ ઈશ્વર સાક્ષાત્કારની અવસ્થા છ.ે 
ધ્યાનની તીવ્રતમ પરાકાષ્ઠા એટલે સમાપ્રધ! ‘યોગવાપ્રસષ્ઠ’માં યોગનો અથઘ છ–ે 
સંસારસાગર તરી જવાની યુત્ક્ત! સવાલ એ છ ે કે સંસાર ખરેખર ત્યજવા યોગય 
છ?ે મનની શાંપ્રત માટ ેબીજા કોઈ સરળ રસ્તા નથી? શાંપ્રતની અપેક્ષાએ આનન્દ્દ એ 
શું ઉચ્ચતર અવસ્થા નથી? વૈજ્ઞાપ્રનક સાધનો અને સુખસગવડોએ માણસને જ ેશાંપ્રત 
બક્ષી છ,ે એ યોગથી મળતી માનપ્રસક શાંપ્રતથી પ્રભન્ન છ?ે સમાપ્રધ અને બેહોશી 
વચ્ચે શું ફરક? માણસને શાંપ્રત નહીં, આનન્દ્દની જરુહરયાત છ.ે આનન્દ્દ જ માનપ્રસક 
શાંપ્રતનો પાયો છ.ે કુદરત બહુ જ કઠોર અને પ્રજદ્દી છ,ે તે કદાપ્રપ પોતાના પ્રનયમોમાં 
રજ માત્રનોય ફેરફાર કરતી નથી; તો યોગીઓ/ગુરુઓ યોગસાધનાથી ફેરફાર કરી 
શકે? કુમાહરલ ભટે્ટ આઠમી સદીમાં કહ્યું હતું કે જગતના કાયઘકારણને નહીં ગાંઠનારંુ 
એવું કોઈ કામ યોગીઓ પણ કરી શકતા નથી! 

માણસને સત્યપંથે જતા આ ચાર બાબતો રોકે છ ે: [1] અસત્ય. ગુરુગ્રંથ. [2] 
પરંપરા. માન્દ્યતાઓ. રુહઢવાદ. [3] પૂવઘગ્રહો. [4] પ્રમથ્યા આત્માપ્રભમાન. પ્રવદ્વાન 
માણસો પણ આ ચાર અંતરાયો ઓળંગી શકતા નથી; તેથી જ આમ સમાજ 
અસત્યમાં અટવાય છ.ે પહરણામે અસંખ્ય, કઠોરતમ બંધનો તથા અંધારાથી તે 
પીહડત છ.ે શ્રદ્ધાભાવમાં માણસનો એક પ્રકારનો જક્કી અહંભાવ ગોપ્રપત હોય છ,ે જ ે
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તેને સત્યનો સ્વીકાર કરતા રોકે છ.ે શીતળા કોઈ માતાજીના કારણે થાય છ,ે એમ 
માનીને આપણે શ્રદ્ધાથી બેસી રહ્યા હોત તો? સૂયઘ પૃથ્વીના ચક્કર લગાવે છ,ે એમ 
માનીને બેસી રહ્યા હોત તો? શું આપણે અવકાશના રહસ્યો પામી શક્યા હોત? 
સેટલેાઈટ કોમ્યુપ્રનકેશન કરી શક્યા હોત? શ્રદ્ધા નહીં સંશય આપણને પ્રગપ્રતના પંથે 
લઈ જાય છ.ે મનોબળ/પ્રવશ્વાસ/પ્રનધાઘર વગેરે મનોવૈજ્ઞાપ્રનક શબ્દપ્રયોગો છ,ે જ્યારે 
શ્રદ્ધા એ ધાપ્રમઘક/આધ્યાત્ત્મક પહરભાષા છ.ે શ્રદ્ધા એટલે ઈશ્વર/ગ્રંથ/ગુરુમાં પ્રવશ્વાસ 
કરવો; જ્યારે અન્દ્ધશ્રદ્ધા એટલે ભૂત/ડાકણ/ મન્દ્ત્રતન્દ્ત્ર/મેલીપ્રવદ્યામાં પ્રવશ્વાસ કરવો – 
એવો તફાવત પાડવામાં આવે છ;ે પરન્દ્તુ રૅશનાપ્રલઝમમાં ઈશ્વર કે ભૂતની કલ્પના 
સરખી માનવામાં આવે છ!ે સાઈબાબા કે જલારામ બાપાની માનતા માનવાથી નોકરી 
મળી જશે/કેન્દ્સર મટી જશે; એમ માનવું તે શ્રદ્ધા છ.ે પ્રવવેકબુપ્રદ્ધ; અસત્યો માંહેથી 
પરમ સત્યે લઈ જાય છ.ે સત્ય પ્રવના સુખ શક્ય નથી. દુ:ખનું કારણ અજ્ઞાન છ,ે 
સંકુપ્રચતતા છ,ે રુહઢવાદ છ.ે માનવ–ઉત્ક્રાંપ્રતની યાત્રામાં ધમઘ અને ઈશ્વર તો ર્ણા 
પાછળથી પ્રવેશ્યા. માણસની નીપ્રતમત્તાનો આધાર ધમઘ/સમ્પ્રદાય નથી. પરન્દ્ત ુ
મનુષ્યમાં રહેલી પ્રવવેકશત્ક્ત છ!ે 

રમણ પાઠકને [30 જુલાઈ, 1922–12 માચઘ, 2015] મેં પ્રથમ વખત 1980માં 
સૌરાષ્ટર યુપ્રનવપ્રસઘટીના પત્રકારત્વ ભવનમાં સાંભળ્ા હતા ત્યારથી લઈને આજ સુધી 
તેમના પ્રવચારો મારા માટ ે માગઘદશઘક રહ્યા છ.ે તેમના પ્રવચારો સરળ/સ્પષ્ટ/તકઘ 
આધાહરત/શબ્દાડબંર વગરના હોય છ.ે આજના યુવાનો મોહટવેશનલ લેખકોને/ 
લોકપ્રપ્રય લેખકોને વાચંે છ ેઅને હદશાહીન રહી જાય છ.ે Ph.D. થયેલાં યુવાનો પણ 
પોતાના કાંડ ેરક્ષાપોટલી બાંધતા હોય છ/ેનંગોની વીંટી ધારણ કરતા હોય છ!ે રમણ 
પાઠકને વાંચવાથી જ ે પ્રવચાર–ભાથું મળે છ ે તે બીજ ે ક્યાંય મળી શકે તેમ નથી. 
સ્પધાઘત્મક પરીક્ષાઓ આપતા યુવાનો જો રમણ પાઠકને વાંચે તો કોઈ પણ પ્રશ્નોનું 
એનાપ્રલપ્રસસ પરફેક્ટ રીતે કરી શકે! ‘રૅશનાપ્રલઝમના રંગ’ પુસ્તકમાં રમણ પાઠકના 
38 લેખો છ.ે આ લખેો વાંચવાથી રૅશનાપ્રલઝમ/પ્રવવેકબુપ્રદ્ધવાદનો સ્પષ્ટ પ્રચતાર મળ ે
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છ;ે અને તે હેતુથી સંપાદક સુપ્રનલ શાહે લેખોની પસંદગી કરી છ,ે તેથી તેમન ે
ધન્દ્યવાદ ર્ટ ે છ.ે ‘અપ્રભવ્યત્ક્ત’ બ્લૉગના સજઘક ગોપ્રવંદભાઈ મારુના પહરશ્રમના 
કારણે આ પુસ્તક ‘ઈ.બૂક’ રુપે મળ્ું છ,ે તેથી પ્રવશ્વ–ગુજરાતીઓ તેમના આભારી 
રહેશે. 

Philosophy is doubt–સમગ્ર પ્રચંતન સંશયલીલા છ.ે સંશયાત્મા પ્રવનશ્યપ્રત–
એ ધમઘ આદેશથી પ્રવરુદ્ધ જઈને બૃહસ્પપ્રત/કપ્રપલ/ચાવાઘક/કણાદ/બુદ્ધ વગેરેએ 
સંશયસાધના કરી; અને વાસ્તવવાદી પ્રચંતનધારાનો પ્રવશાળ પ્રવાહ પણ વહેતો કયો. 
ચાવાઘકે કહ્યું કે સ્વગઘ જવેું કોઈ સ્થળ નથી, તેમ નરક પણ નથી; આત્માય નથી, ત્યા ં
પરલોક કે મોક્ષની સંભાવના જ નથી! માન્દ્ય/પ્રપ્રતત્ષ્ઠત/સ્થપ્રગત પ્રવચારોને 
સ્વીકારવાને બદલે એના પ્રપ્રત સંશય દાખવી, તત્ત્વને કંઈક જુદી રીતે ઉથલાવી જોવું, 
અને નવાં તથ્યો શોધવા; એમ કરવાથી નવી નવી શોધો, પ્રવજ્ઞાનના વણપ્રપ્રછ્ાં સત્યો 
પ્રગટ થાય છ.ે એને આધારે નવાં નવાં સુખ–સગવડ શોધાય છ.ે પ્રવજ્ઞાન ેઆપણી 
પ્રજદંગીને અનેકગણી સુખી/સમૃદ્ધ બનાવી છ.ે તેની પાછળ વૈજ્ઞાપ્રનકોના સંશયવાદનો 
પ્રચંડ ફાળો છ.ે માનવજીવનમાં શ્રદ્ધાનંુ કોઈ મૂલ્ય નથી. શ્રદ્ધા હંમેશા સત્યની સામે 
હોય છ!ે શ્રદ્ધા, વારસામાં મળેલો જીવલેણ રોગ જવેો ચેપ છ!ે જમેાંથી સંશય દ્વારા 
જ મુત્ક્ત મળી શકે, અને તો જ સત્યના દ્વાર ખૂલે. શાળા/મહાશાળાઓમાં સવઘત્ર 
શ્રદ્ધાની વાતો ધમધોકાર ચાલે છ.ે જ્યારે સંશયવાદનો ઉલ્લેખ ભાગયે જ થાય છ.ે 
ખુદ પ્રવજ્ઞાનના વગઘમાં સંશય નથી શીખવાડવામાં આવતો! પ્રવજ્ઞાન એ સંશયનું 
મોટામાં મોટુ ં પુરસ્કતાઘ પહરબળ છ.ે બીજી બાજુ,ં રાજકારણ/અથઘકારણ/જાહેરાતોનુ ં
શાસ્ત્ર તથા ધમોને ભોળાં જનોની શ્રદ્ધા જ અનુકૂળ આવે છ.ે એથી એવાં સ્થાપ્રપત 
હહતો પોતાની તાકાત/તરકીબોથી સંશયવાદને પ્રવેશતો અટકાવે છ.ે આમ, બાપડુ ં
સત્ય હંમેશા ન્દ્યાત બહાર જ રહી જાય છ!ે આત્મા/પરમાત્મા એ માત્ર કલ્પનાઓ 
છ.ે મનુષ્ય જન્દ્મે છ ે ત્યારે પાપ–પુણ્યના પોટલાં સાથે લઈને નથી આવતો; એ તો 
કેવળ આનુવંપ્રશક ગણુધમઘ સાથે જ જન્દ્મે છ.ે તેનંુ જીવન એટલે જન્દ્મ અને મૃત્યુ 
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વચ્ચેનો ગાળો. એની પૂવઘ કે પછી– પૂવઘજન્દ્મ કે પુનજ ઘન્દ્મ કશું જ અત્સ્તત્વ ધરાવતુ ં
નથી. જ ેગુરુઓ આત્મા/પરમાત્મા, સ્વગઘ/નરકની વાતો કરે તે ચાલાક ઢોંગી હોય છ.ે 
ગુરુઓ અપ્રામાપ્રણક હોય છ,ે પોતે જ ેજાણતા નથી, તે બીજાને શીખવે છ!ે સુખી 
લોકો કથા સાંભળવા વધુ જાય છ.ે શ્રમજીવીઓને એ પોસાય નહીં. સુખી લોકોને 
ઈશ્વરની કલ્પના માફક આવી ગઈ. શોષણખોરોને ઈશ્વરની કલ્પના બહુ ઉપયોગી 
નીવડી! કોપોરેટ કથાકારો/આત્મા–પરમાત્માની મોહક શૈલીમાં વાતો કરનારા 
સદ્ગુરુઓ/રહસ્યવાદીઓએ ભૌપ્રતક સામ્રાજ્ય ઊભું કરી દીધું! ધમઘના નામે 
આતંકવાદ ફેલાવનારા/ધમઘનો લોકોને નશો કરાવી સત્તા ભોગવનારાઓને ધમઘ 
ઉપયોગી થયો છ.ે માણસ રૅશનલ બને તો જગતની તમામ સમસ્યાઓનો અંત આવે! 
એટલે જ ભતૃહહર કહે છ ે : પ્રવવેક ભ્રષ્ટતાનામ્ ભવપ્રત પ્રવપ્રનપાત: શતમુખ: અથાઘત્ 
જો પ્રવવેકબુપ્રદ્ધ/ રૅશનાપ્રલઝમ ચૂક્યા, તો તમારંુ અનેકપ્રવધ અન્દ્ધ:પતન પ્રનત્િત જ 
સમજવું! 

 
રમેશ સવાણી 

ઈ.મેલ : rjsavani@gmail.com 

22/02/2022 
 
▪ 
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II 

સમ્પાદકીય 

– સુનીલ શાહ 

મારા પીતા અત્યન્દ્ત ચુસ્ત જનૈ–ધામીક વેપારી હતા. ધંધામાં તો કેટલાય 
ચડાવ–ઉતાર આવ્યા જ કરે. તેની સીધી અસર પરીવારની જીવનશૈલી પર પડતી. 
તે, તથા હંુ આઠમા ધોરણમાં હતો ત્યારથી જ મારી આસપાસ બનતી ર્ટનાઓ 
વીશે મારા મનમાં કીશોરવય સહજ કેટલાય પ્રશ્નો ઉદ્ભવતા. મારા પ્રશ્નોનંુ 
નીરાકરણ કરી શકે તેવું મારા મીત્રોમાં કે વડીલોમાં કોઈ તે વેળા મળંુ્ નહીં. તે કાળે 
મારા તો સમ્પકોય સીમીત! મારા મનમાં સતત તેની ગડમથલ રહેતી. શાળામાંય હંુ 
આને કારણે થોડો અતડો રહેતો.  

આવી મનો–નીરાશાના સમયમાં એક વાર ગામમાં સાધુ મહારાજશ્રી પધાયાઘ. 
મને થયું, લાવ એમની પાસેથી મારી મંુઝવણોનો મને કોઈ ઉકેલ મળે તેવો પ્રયત્ન 
કરંુ. એક સાંજ,ે મહારાજશ્રીનું વ્યાખ્યાન પુરંુ થયા પછી ગભરાતાં ગભરાતાં તેમની 
પાસે જઈને પુછી બેઠો : “દુધ ઉકાળ્ા વગર પીએ તો પાપ લાગ ેએવું આપે આજ ે
કહ્યું. તો દુધને ઉકાળવાથી તેમાં રહેલા સુક્ષ્મ જીવો મરી જાય તનેું પાપ આપણને ન 
લાગે?’ મહારાજશ્રીએ ચશ્માંના કાચમાંથી એક તીક્ષ્ણ દૃષ્ટી મારા તરફ ફેંકી, એક 
ક્ષણ અટકી ટુકંો ને ટચ જવાબ આપ્યો : ‘ઓછુ ંલાગે.’ મનમાં થયું કે ‘પાપ ઓછુ ં
લાગે? પાપ એટલે પાપ! તેમાં ઓછુ ંશું અને વત્તું શું હોઈ શકે તે ન સમજાયું. મનમાં 
ઉગયું કે આપણા ધમઘ પાસે એવો કોઈ રસ્તો નથી કે પાપ જ ન લાગે? પણ ડરનો 
માયો એ પ્રશ્ન મનમાં જ રાખી, ત્યાંથી વીદાય થયો. આખી રાત વીચારતો રહ્યો. 
શાળામાં વીજ્ઞાન શીખતાં મને જ ેજાણવા મળતું ત,ે અને સમાજમાં જ ેમાન્દ્યતાઓ 
ચાલતી ત ેવચ્ચે ક્યાયં મેળ ખાતો ન હતો. મંુઝવણો વધતી ગઈ. નવા નવા પ્રશ્નો 
થતાં ગયા. મારા મનનંુ સમાધાન કરી શકે તેવું કોઈ ન મળંુ્ મને તે સમયે. કદીક 
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મારા પ્રશ્નનો સાચો–ખોટો ઉત્તર ક્યાંકથી મળતોય ખરો; પણ મન એ સ્વીકારતું 
નહીં. વધારામાં આવા પ્રશ્નોથી હંુ સગાંસમ્બન્દ્ધીઓમાં કે મીત્રોમાં રોષનો ને 
મશ્કરીનો ભોગ બનતો.  

વષો પછી રાજપીપલામાં જ ડી.બી.ઍડ્.ની તાલીમ દરમીયાન સુરતના જ 
એક તાલીમાથીએ, સુરતના ‘ગુજરાતમીત્ર’ દૈનીકમાં વષોથી આવતી પ્રા. રમણ 
પાઠક ‘વાચસ્પતી’ની દર શનીવારે પ્રગટતી ‘રમણભ્રમણ’ કટારના બે–ત્રણ લેખો 
વંચાવ્યા. આ વાત છ ે1984–85ની. લેખો વાંચતાં હંુ આનન્દ્દથી ઉછળી પડ્યો. મને 
થયું કે આ લેખક હંુ વીચારંુ છુ ં એવી જ વાતો લખે છ.ે.. ચાલો, મારા જવેું 
વીચારનારંુ કો’ક તો આ દુનીયામાં છ.ે..! પછી તો સને 1985માં સુરતની માધ્યમીક 
શાળામાં વીજ્ઞાન શીક્ષક તરીકે નોકરી મળી. બસ, ગુજરાતમીત્રની ‘રમણભ્રમણ’ 
કટાર મારંુ નીયમીત વાચન, ચીંતન અને આહાર બની ગઈ અને જીવનમાં બનતી 
પ્રત્યેક ર્ટનાને વીજ્ઞાનની એરણ પર ચકાસવાની આદત જોર પકડતી ગઈ. 
‘રૅશનાલીઝમ’ વીશેની સમજ જમેજમે મજબુત થતી ગઈ, તેમતેમ જીવન સરળ 
અને આપોઆપ આનન્દ્દમય બનતું ગયું. આદરણીય રમણભાઈ સાથે લાંબા 
પત્રવ્યવહાર અને પછી તો રુબરુ મુલાકાતોથી સમજાયું કે સદા સુટ–ટાઈમાં ફરતો 
આ માણસ તો જવેું લખે છ ેતેવું જ શ્વસે છ ે– જીવે છ!ે  

રૅશનાલીઝમ એ સુખી, આનન્દ્દમય અને જીવનની કેટલીય વ્યથઘ પળોજણથી 
ભરપુર ગ્રંથીઓમાંથી છુટકારો મેળવી, મુક્ત જીવન જીવવાની વીચારધારા છ ે – 
જીવનશૈલી છ.ે જીવનની પ્રત્યેક ર્ટનાને રૅશનાલીઝમની દૃષ્ટીએ મુલવીએ તો, 
સમાજમાંથી મોટાભાગની સમસ્યાઓ ઉકલી જાય એવું હંુ નમ્રપણે માનંુ છુ.ં અલબત્ત, 
રૅશનાલીઝમ એટલે ધમઘ કે ઈશ્વરનો વીરોધ કરનારી ખંડનાત્મક વીચારધારા હોવાનો 
પુવઘગ્રહ ત્યજીને તેને સમજવું – મુલવવું એ સૌથી મહત્ત્વની અને પાયાની બાબત છ.ે  

‘ગુજરાતમીત્ર’ દૈનીક ઉપરાંત મુમ્બઈથી પ્રગટતા ‘સમકાલીન’માંની               
પ્રા. રમણભાઈના ઉત્કૃષ્ટ– ચીંતનાત્મક રૅશનલ લેખોની કટાર ‘સંશયની સાધના’ એ 
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મારા જવેા અનેકનાં જીવનમાં સાચાં સુખ અને આનન્દ્દનો પ્રકાશ પ્રગટાવ્યો છ.ે 
તેમની વીચારધારાએ પરમ્પરાગત માન્દ્યતાઓને નહીં છોડી શકનાર વાચકોને 
નારાજ કયાઘ હશે; પણ તેમની સાથે સામાં પ્રવાહે તરી નહીં શકનારાઓએ પણ આ 
માણસને ચાહ્યો છ.ે 87 વષઘની ઉમ્મરે હવે તેમનંુ શરીર વૃદ્ધ બન્દ્યું છ.ે તેથી તે 
વીષયક અનેક તકલીફો પણ વધી છ.ે છતાં હજી વીચારધારા સબુત અને સાબદી! 
ચીન્દ્તન–લેખન તો ચાલુ જ. આવા સંજોગો સાથે પણ રૅશનાલીઝમના પ્રચાર– 
પ્રસારના કાયઘને ઉત્સાહપુવઘક વળગી રહેનારા આદરણીય રમણભાઈને હંુ હૃદયથી 
વંદન કરંુ છુ.ં  

તેમના કેટલાક લેખોનંુ સમ્પાદન કરી, તેને પુસ્તકાકારે પ્રગટ કરવાની મારી 
લાંબા સમયની ઈચ્છાને અનુમોદન આપી તેમણે મારા પર વધુ એક ઉપકાર કયો છ.ે 
તેથી હંુ ધન્દ્ય થયો છુ.ં આ કાયઘમાં માગઘદશઘન આપનાર વડીલ શ્રી ઉત્તમભાઈને તો 
કેમ ભુલાય? 

હવે આ સમ્પાદન–કાયઘ વીશે બે શબ્દ લખું તો, રમણભાઈના લેખોનંુ 
લેખોમાંથી સમ્પાદન કરવું, એ એક પક્ષે સરળ કામ છ,ે તો સામે પક્ષે એ એટલું જ 
મુશ્કેલ પણ પ્રતીત થાય. સરળ, સહેલું એ અથઘમાં કે વીપુલ સંખ્યામાં લેખો ઉપલબ્ધ 
અને લગભગ તમામ સત્ત્વશીલ, એથી યથેચ્છ પસંદ કરી લો, ઝાઝો ફરક ન પડ!ે તો 
વળી અર્રંુ એ સન્દ્દભે કે કયો લેખ પસદં કરવો અને કયો છોડી દેવો – એવી 
મંુઝવણ પડ ેઅને કસોટી થાય. વળી, ૨. પા. તો સંસારના, દુનીયાના બધા જ વીષયો 
પર લખે (એકબે અપવાદ – સીનેમા કે રમતગમતને બાદ કરતાં), અને પ્રત્યેકમાં 
મુળભુત અભીગમ તો રૅશનલ જ હોય, સુધારક હોય અને ક્રાંતીકારી પણ હોય જ. 
એટલે સીધા રૅશનાલીઝમ (વીવેકબુદ્ધીવાદ)ની ચચાઘ–વીવરણ કરતા લેખો ઉપરાંતના 
ઈતર વીષયના લેખો પણ લલચાવે, એમાંથી વળી કોઈ અચુક પસંદ કરવા જવેાય 
લાગે અને વધારામાં તે વાચસ્પતીજીના પ્રદાનનો પુરાવો બની રહે. છતાં એવા લેખો 
મેં આ પુસ્તક પુરતો ટાળ્ા જ છ;ે ફક્ત નમુના દાખલ એકબે ગ્રંથસ્થ કયાઘ છ.ે દા.ત. 
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દીવાળી ટાણે અભીનન્દ્દન કાડઘને બદલે પસુ્તક ભેટ મોકલો! – એવો અનુરોધ કરતો 
લેખ. બાકી તો, આ સંગ્રહનંુ નામ જ અમે એવું પસંદ કયુું કે, ‘રૅશનાલીઝમના રંગ’ 
– એટલે મોટા ભાગના લેખો આ વીચારધારાના કોઈના કોઈ પાસાની ચચાઘ–
વીચારણા કરતા જ પસંદ કયાઘ છ.ે  

મને જણાવતા આનન્દ્દ થાય છ ેકે, આ પહેલાંનો રમણ પાઠક ‘વાચસ્પતી’નો 
લેખસંગ્રહ ‘વીવેક–વલ્લભ’ પણ મેં જ સમ્પાદીત કરેલ છ.ે જો કે મારી સંકોચશીલ 
પ્રકૃતીને કારણ,ે એમાં મેં મારા નામોલ્લેખ સીવાય, સમ્પાદક તરીકે એક શબ્દ પણ 
લખ્યો નથી. આજ ેઆ લખી રહ્યો, લખી શક્યો – એ પણ મુરબ્બી રમણભાઈના 
આગ્રહને વશ જ! પ્રસ્તુત સંગ્રહ ‘વીવેક–વલ્લભ’માં મેં તેઓના ઈતર વીષયના લખેો 
પસંદ કયાઘ જ છ,ે ખાસ કરીને ‘સેક્સ’ની સમસ્યાઓ ચચઘતા લખેો; જમેાં ભાવક 
જોઈ શકશે કે લેખકનો અભીગમ એ જ છ ે: વીવેકબુદ્ધીવાદી. રમણભાઈ વારંવાર 
જાહેર કરે જ છ ેકે, રૅશનાલીઝમ એ કેવળ નાસ્તીકતા કે ચમત્કારનો વીરોધ – એવી 
મયાઘદીત વીચારધારા નથી, એ તો જીવનપદ્ધતી છ,ે જીવનકલા છ.ે એટલે વ્યક્તી 
જીવનનાં તમામ વ્યવહાર–ક્ષેત્રોમાં રૅશનલ અભીગમ કઈ રીતે અપનાવી શકે? – 
એનંુ માગઘદશઘન કરાવવાનો જ તેઓનાં લખાણોનો અભીગમ રહ્યો છ.ે અને 
માનવજીવનને સવઘ વાતે સુખી–આનન્દ્દમય કરવાનો એ જ સવોત્તમ અને કદાચ એક 
માત્ર રાહ છ,ે એવું તઓેનું તારણ છ,ે જ ે વળી સત્યમુલક પણ છ ેજ, એ આવાં 
લખાણોથી સ્પષ્ટ થાય છ.ે આવાં સવઘ ક્ષેત્રે માનવહીતકારી, કલ્યાણકારી વીચાર તથા 
જીવનરીતી પ્રચારવાનો જ આ લેખોનો સવોચ્ચ હેતુ છ.ે હંુ એ સાથે સમ્પુણઘતઃ 
સમ્મત છુ.ં એથી આ સમ્પાદનો પ્રગટ કરતાં મને આનન્દ્દ અને કંઈક કયાઘની – 
કૃતકૃત્યતાની લાગણી થાય છ.ે અત્રે એક હકીકત તે પણ જણાવી લઉં કે ‘વીવેક–
વલ્લભ’ એ જાણીતા રૅશનાલીસ્ટ, ચીંતક અને લેખક શ્રી વલ્લભભાઈ ઈટાલીયાને 
‘રમણભ્રમણ સુવણઘચંરક’ અપઘણ થયો, એ નીમીત્તે કરેલું પ્રકાશન છ.ે એનંુ 
સમ્પાદનકાયઘ મને સોંપવામાં આવ્યું, એ બદલ અત્રે મોડીમોડીય મારી ઋણ–
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આભારની લાગણી વ્યક્ત કરી લઉં છુ.ં (‘વીવેક–વલ્લભ’ ગ્રંથની ઈ.બુક ડાઉનલોડ 
કરવા માટ ેસ્રોત : https://govindmaru.com/ebooks/ ) 

આ રીતે, મને જીવનનો સાચો રાહ ચીંધનાર આદરણીય પુરુષ રમણ પાઠકના 
બબ્બે સંગ્રહોના સમ્પાદનનો હંુ નીમીત્ત બન્દ્યો, એય મારે માટ ે એક વીરલ 
આનન્દ્દર્ટના લેખાય; કારણ કે અગાઉ જણાવ્યું તેમ, રાજપીપળામાં હંુ તેઓના 
લેખોથી પ્રભાવીત થઈ, રૅશનાલીઝમના માગે વળ્ો, ત્યારે મારા જવેા નવા 
નીશાળીયાને તો કલ્પનાય ક્યાંથી હોય કે ભવીષ્યમાં એકદા તેઓના બબ્બે 
લેખસંગ્રહોના સમ્પાદક બનવાનંુ ગૌરવ પણ આમ મને પ્રાપ્ત થશે! આવા પરીતોષ 
બદલ હંુ મુરબ્બી રમણ પાઠક ‘વાચસ્પતી’નો તથા સમ્બન્દ્ધીત સવઘ મીત્રો– 
મુરબ્બીઓનો ઋણી છુ.ં અંતમાં, આશા રાખું કે, આ ગ્રંથો, લેખકના અન્દ્ય સંગ્રહો 
સહીત, વ્યક્તી તથા સમાજને માટ ે જીવન જીવવાની જડીબુટ્ટી બની, તેઓ સૌના 
જીવનના વહેમ, અન્દ્ધશ્રદ્ધા અને ભ્રમણાઓના રોગોને દુર કરી, નીરોગી જીવન 
તેઓને બક્ષે!  

 
સુનીલ શાહ 

એન–101, ન્દ્યુઝ એવન્દ્યુ 
આનન્દ્દ મહલ રોડ 

અડાજણ, સુરત–395 009 
સેલફોન : 94268 91670 

ઈ.મેલ : sunilshah101@gmail.com  
▪ 
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III 

ચંદ અલ્ફાઝ 
– રમણ પાઠક ‘વાચસ્પતી’ 

આ સાથે મારો જ ેલેખસંગ્રહ ‘રૅશનાલીઝમના રંગ’ પ્રસીદ્ધ થાય છ,ે જ ેકદાચ 
ત્રીસમો– પાંત્રીસમો છ ે– એનો તમામ યશ સમ્પાદક શ્રી સુનીલ શાહને ફાળે જાય 
છ.ે કારણ કે, તેઓએ સમ્પુણઘતઃ સ્વચે્છાએ જ આ કાયઘ હાથ ધયુું અને સમ્પાદન 
ઉપરાંત, એના પ્રકાશનની સવઘ જવાબદારી પણ તેઓએ જ અદા કરી. એથી તેઓનું 
અસીમ ઋણ સ્વીકારતાં, આભાર તો વ્યક્ત કરંુ જ, પરન્દ્તુ તે સાથે જ, તેઓનું અત્ર ે
પ્રગટલેું સમ્પાદકીય વાંચીને ધન્દ્યતા તથા કૃતકૃત્યતાય અનુભવું! શ્રી સુનીલભાઈ 
વીનમ્ર, મીતભાષી અને ભારે સૌજન્દ્યશીલ એવા વીરલ રૅશનાલીસ્ટ છ,ે પાકા–
પરીપક્વ રૅશનાલીસ્ટ છ;ે એટલે મારા સન્દ્દભઘની તેઓની, આ ‘રમણભ્રમણ’ના 
પ્રભાવવાળી વાત તો અહીં પ્રથમ વાર જ પ્રગટ કરી છ.ે વધુમાં, ઉદારતાય 
સુનીલભાઈની જ : સમ્પાદનમાં અને સમ્પાદકીયમાં સુદ્ધાં એમણે મારાં સુચન કે 
ઈચ્છાનો અનાદર ક્યાંય એક નાનકડા અંશ જટેલોય નથી કયો! માનો કે એકાએક 
જ તેઓએ આવું મોટુ ં કાયઘ – મારા બબ્બે લેખસંગ્રહોના સમ્પાદનનંુ તથા એકના 
પ્રકાશનનંુ કાયઘ મારા પ્રત્યે તથા રૅશનાલીઝમની વીચારધારા પ્રત્યેના આદરથી, 
લગાવથી તથા સમથઘકના ફરજભાવથી પે્રરાઈને અદા કયુું – તેઓની આ 
‘માનવસેવા’ને બીરદાવવા શબ્દો નથી! ‘માનવસેવા’ શબ્દ અત્રે હંુ વીચારપુવઘક જ 
પ્રયોજુ ંછુ;ં કારણ કે શ્રી સુનીલભાઈની જમે હંુ પણ માનંુ જ છુ ંકે, માનવજાતને સવઘ 
વાતે સુખી કરવાનો, સવાુંગી માનવકલ્યાણનો એક માત્ર કે સવોચ્ચ જો કોઈ 
વીચારકમાગઘ હોય તો તે છ,ે રૅશનાલીઝમ – વીવેકબુદ્ધીવાદ. (બીજો સંગ્રહ તે 
‘વીવેક–વલ્લભ’ જ ેઆ અગાઉ પ્રગટ થઈ ચુક્યો છ.ે) 

શ્રી સુનીલ શાહ તથા પ્રકાશક શ્રી જમનાદાસ કોટચેા એવા તો પ્રખર, 
પ્રતીબદ્ધ રૅશનાલીસ્ટો છ ેઅને મારા આ સંગ્રહ–પ્રકાશનનંુ મુલ્યવાન તથા મોટુ ંકાયઘ 
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તેઓએ સમ્પુણઘતઃ શ્વેચ્છાએ જ ઉપાડી લીધું છ;ે ત્યારે મારે લેખક તરીકે અહીં વધુ 

શું કહેવાનું હોય? તઓેનો મારા પ્રત્યેનો આદરભાવ, મૈત્રીભાવ તથા આત્મીય 

સ્નેહભાવ એવો તો પ્રગાઢ છ ે કે, આભાર વ્યક્ત કરવાની ઔપચારીકતા પણ 
કદાચ અસ્થાને નહીં, તોય અનાવશ્યક તો અવશ્ય પ્રતીત થાય. એટલે માની લઉં 

કે, મૌનમ – સવાઘથઘ – સાધનમ્  હા, આવા મીત્રો, હમસફર સાથીઓ મારા આ 
કાયઘક્ષેત્રે મને મળ્ા, એની ધન્દ્યતા તો અચુક સાનન્દ્દ પ્રગટ કરી લઉં.  

આ લેખસંગ્રહમાંના મોટા ભાગના લેખો ‘ગુજરાતમીત્ર’ (સુરતના 
દૈનીક)માં પ્રગટથતી મારી કટાર ‘રમણભ્રમણ’ના છ.ે તે ઉપરાંત, અમુક 

મુમ્બઈના દૈનીક ‘સમકાલીન’માં અને સુરતના જ બીજા અખબાર 
‘નવનીમાઘણ’માં પ્રગટલેા હોઈ શકે – એ બદલ આ ત્રણેય પત્રોના તંત્રીશ્રીઓનો 

હંુ અંતરતમથી આભાર વ્યક્ત કરંુ છુ;ં ખાસ તો ‘ગુજરાતમીત્ર’ના તંત્રીશ્રી તથા 
તંત્રીવીભાગના મીત્રોનો, કારણ કે તેત્રીસતેત્રીસ વષોથી હજી આજયે આ 

‘રમણભ્રમણ’ કટાર એ અખબારમાં દર શનીવારે નીયમીત પ્રગટ થતી રહે જ 
છ;ે વધુમાં તેઓએ બક્ષેલા લેખનસ્વાતન્દ્્ય બદલ પણ સવીશેષ આભાર! કારણ 

કે વીશ્વભરના વીષયો વીશે ક્રાંતીકારી, પરમ્પરાભંજક, બંડખોર વીચારો એમાં 

મેં નીસંકોચ પ્રગટ કયાઘ છ,ે છતાં ક્યારેય એના એક શબ્દ સામેય ફરીયાદ કે 
કાપકુપ કે સુધારા એ સુત્રધારો તરફથી વ્યક્ત નથી થયાં. અને એ શરતે જ હંુ 

તો લખી શકંુ અને લખી શક્યો – એ સવઘ બદલ આભાર... આભાર!  
એ સાથે જ, મને સાદર સાથ સહકાર આપનાર સંસ્થા સત્યશોધક સભા 

– સુરત, વીવેકબુદ્ધીવાદ પ્રચારક સામાયીકો ‘વીવેકપંથી’ (મુમ્બઈ), ‘નયામાગઘ’ 
(અમદાવાદ) ‘સૌજન્દ્યમાધુરી’ (રાજકોટ), ‘વૈશ્વીક માનવવાદ’ તેમ જ સવઘ 
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રૅશનાલીસ્ટ મીત્રોનો પણ આદર, આત્મીયભાવ તથા સહાયસમથઘન બદલ 

ઋણસ્વીકાર કરી, અંતરની લાગણી અભીવ્યક્ત કરી લઉં.. 

અંતમાં, આ લેખસંગ્રહ ‘રૅશનાલીઝમના રંગ’ ઉંઝા જોડણીમાં પ્રગટ થાય છ,ે 
એનો ખાસ સીદ્ધાંતનીષ્ઠ આનન્દ્દ વ્યક્ત કરવાની સાથે સાથે જ, એ બદલ 
સમ્પાદકશ્રી સુનીલ શાહ અને જોડણી સુધારના પ્રખર, ખંતીલા તથા – અવીરામ 
પ્રચારક એવા શ્રી ઉત્તમભાઈ ગજ્જર પ્રતી આભાર ધન્દ્યવાદની લાગણી પ્રગટ કરી 
વીરમંુ.  

 
રમણ પાઠક ‘વાચસ્પતી’ 

જન્દ્મ : 30.07.1922 
અવસાન : 12.03.2015 

. 

 

▪ 
 

 

  

https://govindmaru.com/


 

રૅશનાલીઝમના રંગ 

 

અનુક્રમણીકા                   https://govindmaru.com Page 27 

 

1 

વીવાદ : આચારસંહીતા અને રૅશનાલીઝમ 

Thought makes the whole dignity of man, therefore endeavour to 
think well, that is the only morality.  

– PASCAL  

તા. 16–5–2000ના ‘નયા માગઘ’માં બહેનશ્રી નમ્રતા ગાંધીનો એક લેખ પ્રગટ 
થયો છ,ે જમેાં એમણે એક સરસ, અથઘગભઘ વાક્ય પ્રયોજ્યું છ ે:  

‘સમજ્યા વીના વીરોધ કરવો તે ઝનુન ગણાય’ આજકાલ બહુવીધ ચચાઘઓમાં 
આવા અશોભનીય અભીગમનો દુ:ખદ અનુભવ થાય છ.ે એટલે આજ ે અહીં 
‘વાદવીવાદ’ના ગૌરવ (dignity) વીશે થોડી ચચાઘ આવશ્યક માનંુ છુ.ં  

બહેનશ્રી, જો એ નામ સાચું હોય તો, નમ્રતાએ નમ્રતાપુવઘક એક પત્ર ટાંક્યો 
છ.ે પ્રસ્તુત પત્ર પે્રરક છ,ે સુંદર રીતે લખાયેલો છ ેઅને એના સુચીતાથો અદ્ભુત રીતે 
બોધપ્રદ છ.ે કીંતુ એ ર્ટના આિયઘકારક પણ છ ેજ; કારણ કે ચોક્કસ કારણોસર 
કેવળ અંગત રીતે લખાયેલો; જનેો અથઘ જ એ કે, એ જાહેર પ્રકાશન યા ચચાઘ માટ ે
નથી; એવો પત્ર બહેનશ્રી નમ્રતા ગાંધીના હાથમાં પહોંચ્યો જ કેવી રીત?ે અને 
એમણે વળી તે પ્રગટ કયો! ખેર, હવે એમ બન્દ્યું જ છ;ે ત્યારે એમાંથી ઉપસ્થીત થતા 
મુદ્દાની તાત્ત્વીક ચચાઘ કરવામાં પ્રસ્તુત પ્રસંગનો લાભ ઉઠાવીએ :  

ગૌરવ એટલે કે dignityના આપણે કામચલાઉ રીતે બે પ્રકાર પાડીએ : એક 
તે વીચાર યા આંદોલનનંુ ગૌરવ અને બીજો, વ્યક્તીગત સમ્બન્દ્ધનંુ, પ્રસંગનું અથવા 
તો ખુદ સમ્બન્દ્ધીત વ્યક્તીનું ગૌરવ. ર્ણી વાર તો, સામેની, એટલે કે જનેી સામે 
બોલનારનો વીરોધ હોય એવી વ્યક્તીને માત (મ્હાત) કરવા જતાં, બોલનારનંુ ખુદનું 
ગૌરવ હણાય છ.ે તેઓના પરસ્પર સમ્બન્દ્ધનંુ ગૌરવ પણ ખંડીત થાય છ.ે માટ ે
વીચારીન ેયાર, ઉચ્ચાર વાણી!  
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આ સન્દ્દભે બહેનશ્રી નમ્રતા ગાંધીને પણ મારે બોધના બે શબ્દો કહેવા રહે : 
કોઈ પણ અભીપ્રાય જાહેરમાં ઉચ્ચારતાં પુવે બન્ને પક્ષને મળીને તેઓના અભીગમ 
તથા વ્યવહાર બાબત ે સ્પષ્ટતા કરી લેવી ર્ટ,ે એ પછી જ સમ્બન્દ્ધીત વ્યક્તી યા 
મુદ્દા પરત્વે આ કે તે અભીપ્રાય ઉચ્ચારવો ર્ટ.ે અન્દ્યથા કોઈ એક પક્ષને અન્દ્યાય 
થવાનો ર્ણો જ સંભવ રહે. બહેનશ્રીથી આવી ભલુ થઈ ગઈ છ ે: હંુ નમ્રતાબહેનને 
નમ્રતાપુવઘક જણાવું કે તેઓના ધ્યાનમાં જ ેનામ પાડ્યા વીનાના રૅશનાલીસ્ટ મીત્રો 
છ;ે તેઓ ખરેખર એવા મીથ્યા ઝનુની વીતંડાવાદીઓ નથી જ; કારણ એ જ કે તઓે 
પાકા રૅશનલ રૅશનાલીસ્ટો છ,ે અને વોલ્ટરે કહે છ ે – હંુ નહીં – કે, નાસ્તીકો = 
રૅશનાલીસ્ટો ઝનુની હોતા નથી, જનંુે કારણ, મારા ખ્યાલ મુજબ એ કે, રૅશનાલીસ્ટો 
તમામ વીચાર–વ્યવહારમાં તકઘવીવેકને પ્રાધાન્દ્ય આપે છ;ે પરીણામે વીવેકપુવઘકનો 
નીણઘય કરીને આચરેલું કાયઘ ભાગયે જ ઝનુનપે્રરીત સંભવે. અલબત્ત, અહીં ‘ભાગય ે
જ’ જવેો શબ્દપ્રયોગ તો એટલા માટ ેકે, માણસ માત્ર ભુલને પાત્ર.  

રૅશનાલીઝમને હંુ ‘આત્મશુદ્ધી યજ્ઞ’ કહંુ છુ.ં ખરેખર એથી મને પોતાને તો 
ર્ણો જ ર્ણો લાભ થયો છ.ે સામાન્દ્ય જન જવેા અનેકાનેક દોષો મારામાં પણ 

હતા જ; ર્ણા હતા : ઈષ્યાઘ, દ્વષે, સ્પધાઘભાવ, જલન, વૈરભાવ, ઝનુન, ક્રોધ, 
મીથ્યા પ્રલાપીવેડા, પ્રહારવૃત્તી વગેરે. આવી બધી લાગણીઓ માણસ માટ ેર્ણી 

અશોભનીય ગણાય. બટરાઘન્દ્ડ રસેલ કહે છ ેતેમ, અમુક લાગણીઓ માણસજાતને 
અત્યંત હાનીકતાઘતાઘ પણ ખરી જ; માટ ેએ કાઢવી જ ર્ટ.ે ગીતાપાઠ કરતાં ર્ણી વધુ 
પે્રરણા મને આવા રૅશનલ ચીંતનમાંથી મળી અને એથી મારી ર્ણી આત્મશુદ્ધી થઈ. 
જો કે ‘માણસ માત્ર ભલુને પાત્ર’ – એ સુત્ર તો મનેય લાગુ પડ ેજ. સત્યને પક્ષે ઝનુન 
સંભવે જ નહીં – એ સીદ્ધાંતનો ઉત્તમોત્તમ દાખલો જોડણી – ચચાઘમાં મળે. એમાં 
સુધારાવાદીઓ બહુધા સ્વસ્થ છ.ે પહાડ ચળે, પણ મનડાં ના ચળે એવા સ્વસ્થ પુરુષ 
શ્રી ઉત્તમ ગજ્જર પણ છ;ે જઓે જોડણી સુધારાનાં પ્રખર સક્રીય આંદોલનકાર છતાં, 
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તેઓના મુખેથી ક્યારેય એક પણ કડવો શબ્દ નીસયો નથી. અને મારંુ વીરોધીઓને 
નમ્ર સુચન કે આવા વીષયની ચચાઘ અંગત ધોરણે તો કરવી ર્ટ ેપણ નહીં.  

ચચાઘ–વાદવીવાદમાં ઉગ્ર વીધાનો જરુર કરવાં પડ,ે કીંતુ તે હમ્મેશાં જાહેર 
ચચાઘમાં જ હોય. મતલબ કે ચચાઘનાય બે પ્રકાર છ ે : એક જાહેર; જમેાં બે પક્ષ 
વ્યવસ્થીત રીત ે પ્રવતઘમાન હોય. આવી, પક્ષીય ધોરણે થતી ચચાઘમાં ઉગ્ર વીધાનો 
કરી શકાય ને કરવાંય પડ;ે જો કે એમાં પણ ઝનુન તો ઉચીત નહીં જ, માટ ેએવી 
દલીલ કદાચ ‘પુણ્યપ્રકોપ’ કહી શકાય. બીજો પ્રકાર તે મીત્ર મંડળીમાં થતી સામાન્દ્ય 
વાતચીતરુપ ચચાઘ.  

આવી ચચાઘમાં કોઈ એકનું ગંભીર યા અધઘગંભીર વીધાન બીજાએ ઉગ્રતાપુવઘક 
યા ઝનુનપુવઘક કાપવું – એ અવીવેક ગણાય. એમાં બોલનારનું ગૌરવ તો નથી જ. 
તેઓના જાણીતા સમ્બન્દ્ધનંુ ગૌરવ પણ કલંકીત થાય. આને શાસ્ત્રીય યા તાકીક 
વાદવીવાદ ન જ કહી શકાય. આવો પ્રશ્ન ઉદ્ભવે ત્યારે એવી બે વ્યક્તીઓએ 
એકલાં મળીને સ્પષ્ટતા કરી લેવી જોઈએ.  

એક દુઃખદ દાખલાથી આ મુદ્દો સ્પષ્ટ કરંુ : મીત્ર મંડળી બેઠી હતી, 
આનન્દ્દથી ખાણીપીણી ચાલી રહી હતી, ચાર–પાંચ જ મીત્રો હતા. કોઈ ચોક્કસ 
મુદ્દાની ચચાઘ નહીં, કેવળ વાતો ચાલતી હતી. ત્યાં વાતચીત દરમીયાન જ હંુ મારી 
માન્દ્યતા મુજબ ગાંધીજી વીરુદ્ધ કંઈક બોલ્યો. યાદ રાખો કે એમાં ચચાઘ યા 
વાદવીવાદનો હેતુ જ નહોતો, અને ગાંધીજી વીશેના મારા વીચારો ખુબ જુના અને 
જાણીતા પણ છ.ે એટલે એ સાવ નીરાધાર તો નથી જ. એની ચચાઘ પણ હંુ 
વ્યાપકપણે કરી ચુક્યો છુ.ં છતાં એક અતીથી – મીત્ર વચમાં એકાએક બોલી ઉઠ્યા:  

‘ગાંધીજી માટ ેતમને જબરજસ્ત પુવઘગ્રહ છ,ે અને જ ેપુવઘગ્રહ સેવે તે સાચો 
રૅશનાલીસ્ટ નહીં, માટ ેયુ આર નોટ એ રૅશનાલીસ્ટ – તમે રૅશનાલીસ્ટ નથી જ!’  

વાહ ભઈ, હંુ તો આવો પ્રહાર સાંભળતાં સ્તબ્ધ જ થઈ ગયો, સમ્પુણઘ ચુપ! 
મીત્રે કદાચ માન્દ્યું હશે કે હંુ હારી ગયો, માત (મ્હાત) થઈ ગયો. પરન્દ્તુ મેં તો જવાબ 
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એટલા માટ ેજ નહોતો આપ્યો કે મારે મહેફીલ બગાડવી નહોતી; એથીય વધુ તો, 
અમારી જુની અને જાણીતી મૈત્રીના ગૌરવને ખંડીત કરવું નહોતું. અને વળી, એ 
મીત્રના ગૌરવનેય જાળવી લેવું હતું. એટલે હંુ ચુપ, ભલે એ મીત્ર ખુશ થતા! અન્દ્ય 
મીત્રોની હાજરીમાં અમે ઝર્ડીએ તે સારંુ લાગે? વાસ્તવમાં આવી મીત્રમંડળીમાં, 
જ્યાં સુધી કોઈને સીધું સંબોધીને પ્રશ્ન ના કરાયો હોય, ત્યાં સુધી કશા પ્રતીવાદ કે 
અભીપ્રાય ભાર કે કડવાશપુવઘક ઉચ્ચારવા જોઈએ જ નહીં. અરે, પ્રશ્ન પુછાય ત્યારે 
પણ સૌજન્દ્ય તથા સમભાવપુવઘક પોતાનો અભીપ્રાય વ્યક્ત થઈ શકે એ બહેતર. 
કારણ કે મીત્ર મંડળીની અંદરઅંદરની વાતચીતની આબોહવા અને ચચાઘ કે 
વાદવીવાદ એ બે વચ્ચેનો ભેદ યથાથઘ સમજવો ને સ્વીકારવો ર્ટ.ે હંુ તો ચચાઘ અને 
વાદવીવાદ વચ્ચેય સકુ્ષ્મ ભેદ સમજુ ંછુ.ં  

બહેનશ્રી નમ્રતા ગાંધીએ ઉઠાવેલ પ્રશ્ન – એને જાહેર વીવાદ કહી શકાય. 
ત્યારે બહેનશ્રીની ભુમીકા જો એક પક્ષકારની જ હોય; તો તો તેમણે અમુક 
રૅશનાલીસ્ટોની જ ેઅમુક ટીકા કરી એને ક્ષમ્ય જ ગણવી રહી. અલબત્ત, એ પછી 
તેમણે એનો પ્રત્યુત્તર કે રદીયો સાંભળવા ને સ્વીકારવા પણ તત્પર રહેવું ર્ટ;ે કારણ 
કે વીવાદનો હેતુ સત્ય શોધવાનો જ હોવો જોઈએ. વાદે વાદે જાયતે તત્ત્વબોધ. પરન્દ્ત ુ
ઉક્ત સમગ્ર લેખ જોતાં સમજાય છ ે કે, બહેન નમ્રતા ન્દ્યાયાધીશની ભુમીકામાં 
સમ્બન્દ્ધીત મુદ્દાની છણાવટ કરી રહ્યાં છ,ે અને ત્યારે તો તેઓએ સ્વસ્થતાપુવઘક બને્ન 
પક્ષને પુરા સાંભળ્ા પછી જ ચુકાદો આપવો જોઈએ. એક જ પક્ષને સાંભળીને એમ 
ઠરાવી દેવું કે રૅશનાલીસ્ટો યા અમુક રૅશનાલીસ્ટો ઝનુની છ ે– તો એ અન્દ્યાય જ 
સીદ્ધ થાય.  

ટુકંમાં, વાદવીવાદ એ સારી જ વસ્તુ છ,ે સત્યની શોધનો તો તે રાજમાગઘ છ,ે 
કીંતુ એનીય અમુક આચારસંહીતા છ;ે જ ેયથાથઘ જળવાય, તો જ ચચાઘ – વીવાદનુ ં
તથા સમ્બન્દ્ધીત સવઘનું ગૌરવ પણ જળવાય. બાકી ટાણે – કટાણે વચમાં કુદી 
પડવાની આદત ભુંડી!  
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ભરતવાક્ય 
Which is more dangerous, fanaticism or atheism? Fanaticism is 

certainly a thousand times more deadly; for atheism inspires no bloody 
passion, whereas fanaticism does... Fanaticism causes crimes to be 
committed.  

– VOLTAIRE 
 

▪ 
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2 

રૅશનાલીઝમ : ગેરસમજ અને સ્પષ્ટતા 

Persons who live in chedience to reason are worth to be 
accounted free : They alone live as they will, who have learned what 
they cought to will.  

– PLUTARCH  

હંુ આજ ેસુખી છુ;ં બાહ્ય દુઃખ મારે દીવો લઈને શોધવું પડ!ે એનાં બે કારણો 
છ ે રૅશનાલીઝમ અને માનવીય પે્રમ. ઉપરના અવતરણમાં ગ્રીક ઈતીહાસકાર–
ફીલસુફ પ્લુટાકઘ એ જ વાત કહે છ ે કે, જ ે માણસો પોતાની જ વીવેકશક્તી–
તકઘશક્તીને આધારે જીવે છ,ે અથાઘત્ જઓે રૅશનાલીસ્ટ–વીવેકબુદ્ધીવાદી છ;ે તેઓ જ 
સાચા સ્વતન્દ્ત્ર પુરુષો છ,ે અને એ લોકો જ પોતાની મરજી મુજબનું યથેચ્છ જીવન 
જીવી શકે છ;ે ઉપરાંત પોતાની મરજી એટલે શું, અથાઘત્ કેવી રીતે જીવવું – એની 
સુયોગય પસંદગી પણ રૅશનાલીસ્ટ વ્યક્તી જ કરી શકે છ.ે.. એથી જ હંુ સુખી છુ.ં  

અને હા, દુ:ખનુંય કારણ છ ે જરુર અને એ છ ે દયા, માનવકરુણા તથા 
જીવદયા. રૅશનાલીઝમે, એટલે કે વીવેકબુદ્ધીએ મને જીવવાની સાચી રીત શીખવી 
અને એથી જ હંુ સુખી થઈ ગયો. દા.ત. મારે ડઝન–અડધો ડઝન સંતાનો હોત, તો 
આજ ેમારંુ શું થાત? અને શક્ય છ ે કે એમાંય એકાદું મંદબુદ્ધી હોય, એકાદ વળી 
ખોડીલું હોય, તો ત્રીજુ ંવળી ‘આઉટ–લાઈન’ થઈ ગયું હોય! ત્યારે કેવી બદહાલત 
થાય મારી? મારા એક મીત્રની આજ ેખરેખર જ આવી બદહાલત છ.ે કીશોરવયથી 
જ મારો અભીગમ રૅશનલ : લગ્ન કરવાં જ નહીં, અને ધારો કે એ કરવાં પડ્યાં કે 
થઈ ગયાં; તો પછી બાળક નહીં, અને એકથી વધુ તો નહીં જ નહીં! ‘એક પુત્ર તો 
જોઈએ જ’ – એવી સલાહ આપનારા મનેય ર્ણા શાણા મુરખો મળ્ા; તેઓની 
અલ્પમતી મને કેમ કરીને ચલાવી શકે! આજ ેમારે પુત્ર નથી, એ કદાચ મારે માટ ે
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સુખનંુ એક મોટુ ંકારણ છ.ે વસતી ભયંકર, વીનાશક પ્રમાણમાં વધી ગઈ છ;ે જ ેઆ 
દેશનો નીઃશંક નાશ કરશે. એમાં મારો કોઈ ફાળો નહીં – એ કાઈં જવેા તેવા 
સંતોષની, ગૌરવની હકીકત છ!ે આ જીવનમાં મને ભરપુર, આકંઠ પે્રમ મળ્ો છ,ે 
અને એથીય વધુ તો દીલ દઈને મેં કયો છ.ે આજયે હંુ પ્રીયજનોને સ્મરીને આંસુ 
સારંુ છુ ં અને એ મીઠી વેદનાનો મારે મન આનન્દ્દ... આનન્દ્દ છ!ે દા.ત. વહાલો 
દોહીતર અમેરીકામાં ભણે છ;ે એને હવે આ જીવનમાં હંુ કદાપી પનુઃ જોઈ શકવાનો 
નહીં – એ ખ્યાલે ક્યારેક તો હંુ ગુંગળાઈ જાઉં છુ.ં.. એકાદ સ્નેહીજનના આમન્દ્ત્રણે 
હંુ છકે અમેરીકાની ખેપ ખેંચી કાઢુ ં છુ!ં અને જ્ઞાનનો આનન્દ્દ તો કેટલો વણઘવુ?ં 
રૅશનાલીઝમે મને જ્ઞાનવીજ્ઞાનનો, સત્યનો માગઘ ચીંધ્યો. બાકી ગધ્ધાપચીસી સુધી હંુ 
એક અજ્ઞાન માણસ હતો, અને શુદ્ધ જ્ઞાનનો એક સાત્ત્વીક આનન્દ્દ છ;ે એ તો મહીં 
પડ્યા જ જાણે અને મહાસુખ માણે.  

વળી, મીત્રો–પ્રશંસકોનો પે્રમભાવ, સ્નેહભાવ અને આદરભાવ – અધધધધ! 
રૅશનાલીસ્ટો જબરજસ્ત પે્રમાળ, લાગણીશીલ તથા મુશ્કેલીમાં મદદગાર થનારા 
સજાગ, વીવેકસમ્પન્ન પુરુષો હોય છ.ે એક દાખલો સસંકોચ ટાંકંુ : કોઈ જુદા જ 
કારણસર ટલેીફોન કરતાં, ભાઈશ્રી વલ્લભભાઈ–છગનભાઈને ખબર મળ્ા કે, 
કાલોલ (પંચમહાલ) ખાતે રમણભાઈ માંદા પડી ગયા છ,ે અને દેહરાદુનમાં બારડોલી 
આવવા નીકળ્ા છ.ે બને્ન રૅશનાલીસ્ટ દોસ્તો રાત્રે બાર વાગયે, કાર લઈને સુરત 
સ્ટશેને હાજર! એ છ ેરૅશનાલીસ્ટ બીરાદરી. કોણ કહે છ ેકે રૅશનાલીસ્ટોમાં લાગણી 
નથી, આંતરીક આત્મીયતા નથી? (ત્યારે મોબાઈલ ફોન નહોતા.)  

જવા દો! હંુ કાંઈ અત્રે આત્મકથા લખવા નથી બેઠો. આ તો ‘રૅશનાલીઝમ’ 
એટલે શું? એનો કક્કોય સમજ્યા વીના કેટલાક મીત્રો પાયા વગરની બેફામ ઠોકાઠોક 
હાંક્યે રાખે છ;ે એને રદીયો આપવા માટ ેમારે આ બધંુ દાખલારુપે લખવું પડ ેછ.ે 
કારણ કે રૅશનાલીઝમ એ તો સવઘતોભર જીવનવ્યવસ્થા છ,ે અથાઘત્ જીવનનાં તમામ 
ક્ષેત્રે ઉચીત રીતે જીવવાની કળા છ.ે હમણાં એક લેખકમીત્રે રૅશનાલીઝમ વીરુદ્ધ જ ે
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ગાંડુરેં્લુ,ં અવીચારી, અજ્ઞાનભયુું, આડધેડ લખી માયુું કે રૅશનાલીસ્ટ જીવનમાં 
એકલો પડી જાય છ.ે સમાજ એને અવગણે યા તીરસ્કારે છ;ે તેને માણસની કે 
ઈશ્વરની કોઈનીય હંુફ મળતી નથી; રૅશનાલીસ્ટોમાં આસ્તીક સમ્પ્રદાયો જવેી 
બીરાદરી–આત્મીયતા નથી વગેરે... એ વાંચીને, ભરુચથી શ્રી નાથુભાઈ ડોડીયાએ 
મન ેપુછ્ું કે, પેલા લખેકે તમારી અવદશાનંુ આ બયાન કયુું છ?ે એય જાણી લો કે 
નાથુભાઈ આયઘસમાજી છ,ે આસ્તીક છ,ે છતાં પણ મારા પરમ સ્નેહી છ.ે તમને કોણે 
કહ્યું કે, રૅશનાલીસ્ટને કોઈ ચાહતું નથી અને તે એકલો પડી જાય છ?ે એથી ઉલટુ,ં 
મારંુ મીત્રમંડળ વીશાળ છ.ે અરે, અનેકોને તો હવે હંુ મળી શકતો પણ નથી, અને 
અમુક જુની મીત્રમંડળી આજ ેલગભગ છુટી ગઈ છ.ે.. અને સમાજ ેપણ ક્યારેય મને 
હડધુત કયો નથી કે અવગણ્યો સુધ્ધાં નથી. મારંુ સામાજીક જીવન પુણઘતઃ હયુુંભયુું 
છ,ે માટ ે લેખક મહાશય, તમને ટરનેમાં ભેટી ગયેલો પેલો રૅશનાલીઝમથી દુઃખી 
થયેલો મીત્ર, યા તો તમે પોતે મંુજી અને અતડા માણસો જ હશો, જથેી સમાજમાં 
તમારંુ સ્થાન–માન નહીં હોય. બાકી, આત્મીયતા યા આદર આપવા માટ ે સમાજ 
કાંઈ માણસની વીચારસરણીઓ નથી ચકાસતો. કેવી વાહીયાત વાતો લખો છો તમે? 
આજ ે તો વગર રૅશનાલીઝમે પણ, ર્રેર્ર આવો જનરેશન ગેપ પુરા 
સ્નેહવાત્સલ્યથી પ્રવતઘમાન છ ે : માતાપીતા આસ્તીક હોય, પુજાપાઠ તથા વ્રતતપ 
કરતાં હોય અને દેવદશઘને જતાં હોય; જ્યારે સંતાનો એમની નવી રીતે ‘જલસા’ 
કરતાં હોય, અને તેમ છતાં, માબાપ અને સંતાનો વચ્ચે કોઈ સરં્ષઘ ના હોય; એવું 
અનેક કુટુબંોમાં જોવા મળે છ.ે હજી તો, એક જ સપ્તાહ પુવે, હંુ મારા 88 (ઈઠયાશી) 
વષઘના મોટાભાઈને મળી આવ્યો, ખાસ સ્નેહભાવે તેઓને મળવા માટ ેજ મેં ત્રણસો 
કી.મી.નો એ પ્રવાસ યોજ્યો હતો. મોટાભાઈ શ્રીરામની, પ્રાણાયામની, શ્રદ્ધાની તથા 
ઈશ્વરકૃપાની વાતો કરતા હતા, છતાં અમારી વચ્ચે કોઈ ઉચાં મન નથી. 

અણસમજુ મીત્રો રૅશનાલીઝમ તથા નાસ્તીકતા વીશે ગમે તેવી 
કપોળકલ્પનાઓ દોડાવી, મનર્ડતં ગુણદોષોનંુ આરોપણ રૅશનાલીસ્ટો ઉપર કરી 
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પાડ ેછ!ે થોડાં વષો પુવે, વીદ્વાન વીચારક મીત્ર શ્રી ગુણવંત શાહે પડકાર ફેંક્યો કે, 
‘પ્રા. બાબુભાઈ તથા રમણ પાઠક આસ્તીક છ;ે એમ ફક્ત બે જ મીનીટમાં હંુ પુરવાર 
કરી આપું!’ ...અને પછી એમણે કોથળામાંથી કાળું બીલાડુ ંકાઢંુ્ : ‘કુલીન પંડ્યાના 
અવસાન પ્રસંગે બાબુભાઈ રડતા હતા, અને જયંત પાઠકના વીદાય સમારંભમાં 
ર.પા.ની આંખમાં પાણી આવી ગયેલાં, માટ ેતેઓ આસ્તીક!’ વાહ ભઈ! હવે આવા 
અવીચારી અધીરા અને ઉતાવળા પડકારોનો શો ઉત્તર દેવો? અરે મીત્ર, 
રૅશનાલીસ્ટ તો રડ ેજ, કારણ કે તેને મન આ દેહ જ, અથાઘત્ જીવતો માણસ જ 
સવઘસ્વ છ;ે લોહીના સમ્બન્દ્ધોનું વાસ્તવીક–મુલ્ય તે સ્વીકારે છ.ે એથી ઉલટુ,ં તમે 
આસ્તીકો જ ના રડો; કારણ કે તમે તો માનો કે, ‘આત્મા અમર છ.ે મરનારનો 
પુનજ ઘન્દ્મ થવાનો જ છ;ે દેહ તો કેવળ લોહીમાંસનો લોચો છ,ે મૃત્યુ એ તો જીણઘ વસ્ત્ર 
ત્યજીને નવું વસ્ત્ર ધારણ કરવા બરાબર જ છ.ે તમારાં શાસ્ત્રો જ કહે છ ે કે, એમાં 
રડવાનંુ શું? તત્ર કા પરીદેવના?’ ...હવે આવી અવળવાણી તથા અવળમતીના કેટલા 
જવાબો આપ્યા કરવા? અધવધરાને શો ઉત્તર દઉં? દા.ત. એક ઠકેાણે             
પ્રા. બાબુભાઈ દેસાઈ પોતાનો હક્કદાવો સમજાવવા લાગયા, ત્યારે સાંભળનાર કહે, 
‘તમે તો રૅશનાલીસ્ટ છો, તમને આવું ના શોભે!’ કેમ જાણે રૅશનાલીસ્ટ એટલે કોઈ 
ત્યાગી સાધુબાવો કે અર્ોરી હોય! પેલા લેખકે પોતાના લેખમાં વાહીયાત વાતો 
લખવામાં કાંઈ બાકી જ નથી રાખી! એ સવઘનો અહીં જવાબ પણ કેમ કરીને 
આપવો, અને શીદને આપવો? દા.ત. કોઈને ત્યાં જમી આવ્યા હોઈએ, તો બદલામા ં
જમણવાર કરવો પડ ે એવી એક રુઢી છ.ે સોગંદપુવઘક કહંુ કે મેં મારી જીંદગીમાં 
કોઈને જ કદી જમાડ્યા નથી, અને કોઈ એવી અપેક્ષા રાખતુંય મેં તો કદી જોયુ ં
નથી, અને જમાડવું– ના જમાડવું એ કાંઈ રૅશનાલીઝમની આચારસંહીતા નથી. 
એવી જ લેખકની એક અફલાતુન દલીલ છ ે કે, રૅશનાલીસ્ટો સેવા નથી કરતા, 
એકાદી પરબ કે પરબડીય નથી બંધાવતા... ઈ. હવે આ માણસને શું કહેવું? 
રૅશનાલીસ્ટોનો તે કોઈ સમ્પ્રદાય છ,ે સેવામંડળી છ ેયા ટોળી, ટરસ્ટ છ ેકે, તેને નામે 
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અલગ અને ખાસ ધમાઘદા યા સેવાપ્રવૃત્તી તે ચલાવે? રૅશનાલીસ્ટ જણ જો કોઈ 
સંસ્થામાં કામ કરતો હોય છ,ે કોઈ સમુહમાં વસતો હોય છ;ે ત્યારે ઉક્ત સંસ્થા કે 
સમુહ દ્વારા થતી સેવા પ્રવૃત્તીમાં તે યથાશક્તી ફાળો જરુર આપે છ.ે મેં કૉલેજ દ્વારા 
થતી આવી વીવીધ સવેાપ્રવૃત્તી યા પ્રાસંગીક ફંડફાળામાં અનેક વાર સાથ આપ્યો જ 
છ.ે દા.ત. મોરબી હોનારત. અને શ્રી વલ્લભભાઈ ઈટાલીયા તથા તેઓના સમ્પન્ન 
સાથીઓ તો પોતાના વતનમાં બહુવીધ મહત્ત્વની સેવા પ્રવૃત્તીઓ ચલાવે જ છ.ે 
ઉપરાંત, રૅશનાલીસ્ટ મંડળ – સત્યશોધક સભા (સુરત) વહેમ, અન્દ્ધશ્રદ્ધા, છલનાનાં 
ધતીંગ જાતખચઘ, જોખમ વેઠીને ખુલ્લાં પાડ ેછ,ે એ શું જાહેર સેવા નથી?  

ટુકંમાં, આવી બધી આક્ષેપાત્મક વાતો કેવળ નોનસેન્દ્સ છ;ે માટ ેએ વીશે ઝાઝંુ 
શું લખવું? છતાં તેઓની અથઘહીન વાતોના સબળ રદીયા મારાં પુસ્તકોમાંથી મળી 
જ રહે તેમ છ.ે  

ભરતવાક્ય 

જાહેરમાં લખવું એ એક નૈતીક જવાબદારીનું કામ છ;ે માટ ે તેવું લખનારે 
પોતાની જવાબદારીના ભાન સહીત જ લખવું ર્ટ.ે સમજ્યા–વીચાયાઘ વીના, પુરાં 
ચીંતન–મનન વગર જ, જરુરી નીરીક્ષણ, પરીક્ષણ, સવેક્ષણ વીના, બસ બેફામ રીત ે
ગમે તે લખી નાંખવું, એ હાનીકારક, વીર્ાતક પ્રવૃત્તી છ.ે ઠરેલ, સજ્જ અને સજ્જન 
પુરુષ કદાપી એવું ના કરે. 
 

▪ 
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સમગ્ર માનવજાત રૅશનાલીસ્ટ બની રહે તો  
તમામ સમસ્યા ઉકલી જાય – ધીરુ મીસ્ત્રી 

સેક્યુલરીઝમનો સૌથી મહત્ત્વનો જો કોઈ આધારસ્તંભ હોય તો તે છ,ે 
માનવવાદ (હ્યુમેનીઝમ). માનવવાદ સ્વયં એક વીચારદશઘન છ,ે ફીલસુફી છ.ે વ્યક્તી 
માત્રની એક મનુષ્ય તરીકે પ્રતીષ્ઠા થવી જોઈએ એમ તે દૃઢપણે માને છ.ે એ મનુષ્યને 
જ સ્વયમેવ ધ્યેય માને છ.ે માણસને એ કશા ઈતરનું સાધન માનતો નથી, અને એથી 
જ અન્દ્ય કશા ખાતર (રાષ્ટર, સમાજ, ધમઘ, સમ્પ્રદાય, વગઘ, જાતી, જ્ઞાતી વગેરે ખાતર) 
તેનો ભોગ આપી શકાય નહીં, એવી એની દૃઢ પ્રતીતી છ.ે બીજુ,ં માનવવાદ મનુષ્યને 
જ પોતાની નીયતીનો, નીમાઘતા માને છ.ે એ માટ ેઈશ્વર, નસીબ યા આકાશના ગ્રહોને 
જવાબદાર કે દોષીત ગણતો નથી. સેક્યુલર સ્ટટેની નજરમાં બધા નાગરીકો સરખા 
છ.ે આપણા બંધારણની કલમ 14–માં આ બાબત બીલકુલ સ્પષ્ટ ર્ોષીત કરવામાં 
આવી છ.ે  

–દીનેશ શુક્લ  

હમણાં કોઈકે ક્યાંક લેખીત ધમકી ઉચ્ચારેલી વાંચવામાં આવી કે, અમુક 
જુથના સફાયા પછી સેક્યુલરીસ્ટો અને રૅશનાલીસ્ટોનો વારો આવશે, લોકો તમારંુ 
નીકંદન કાઢી નાખશે!! આ તો અમને બહુ સારી ધમકી લાગી, ભાઈ!! આ દેશમાં 
હવે કશુંય જીવવા જવેુ ંરહ્યું છ ેખરંુ? હીટલરે યહુદીઓનો સફાયો કયો ને પછી ર્ોર 
હીંસક યુદ્ધ ખેલાયુ,ં ત્યારે યુરોપના કેટલાક સંવેદનશીલ માનવતાવાદીઓએ 
આત્મહત્યા કરેલી – એ ર્ટના ઐતીહાસીક છ.ે માનવતાના નીકંદન બાદ માનવી 
તરીકે જીવવું ખરેખર દુ:ખદ તેમ જ શરમજનક રીતે દુષ્કર છ.ે હત્યાય ક્યારેક 
ઉપકારક બની રહે છ.ે હમણાં જ મારા એક માનવવાદી મીત્રે કહ્યું કે, હવે ર્ોર 
હતાશા જ છ,ે જીવવુ ંનથી, કીંતુ અમુક એક વ્યક્તીનો પે્રમ મને જીવાડી રહ્યો છ,ે 
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જીવવાની ફરજ પાડી રહ્યો છ.ે ર્ણાખરા માનવવાદીઓની આ જ નીયતી છ.ે માનવ 
તરીકે તો નહીં, કીંતુ કોઈ માણસ પ્રતીની માણસાઈને નાતે તેઓ જીવી રહ્યા છ,ે 
ત્યારે આવ ભાઈ, હે સફાયાકાર, તારી જ રાહ જોઉં છુ.ં  

ના, પણ બધા રૅશનાલીસ્ટો ને સેક્યુલરીસ્ટો આવા કે આટલા હતાશ નથી, 
એય એક ઉષાકીરણ છ.ે હમણાં એક લેખ વાંચવામાં આવ્યો, જમેાં વડોદરાના 
દસ્તાવેજી ફીલ્મ નીમાઘતા, પાક્કા અને સારા રૅશનાલીસ્ટ શ્રી ધીરુભાઈ મીસ્ત્રી 
હીમ્મતભેર કહે છ.ે. પ્રસંગ આ પ્રમાણે છ ે : એક પત્રકારે શ્રી મીસ્ત્રીને પુછ્ુ,ં 
‘ધીરુભાઈ, અત્યારના કોમી વેરઝેરના માહોલમાં, 2002માં તમને પુછવાનો એક 
પ્રશ્ન ઉઠ ે છ ે કે, આ અલ્લારખાને દોસ્તીદાવે મદદ કરતાં તમને એવો વીચાર ન 
આવ્યો કે એક મુસલમાનને તમે મદદ કરી રહ્યા છો, અને એમ એક વીરોધી જુથના 
જણ ખાતર તમારો કીમતી શ્રમ–સમય વેડફી રહ્યા છો?’  

આ પ્રશ્નનો જવાબ સાંભળવા જવેો છ ે : ધીરુ મીસ્ત્રી બોલ્યા, ‘તમે તે કેવી 
વાત કરો છો? મને આવો ગંદો વીચાર આવે! હંુ તો પાક્કો ને કટ્ટર રૅશનાલીસ્ટ 
(વીવેકબુદ્ધીવાદી) છુ.ં અમે ધમઘનીરપેક્ષ રૅશનાલીસ્ટો છીએ, અમે માનીએ છીએ કે, 
ન તો ભગવાનનંુ ભોજન થઈ શકે છ ેકે ન તો ખદુાને ખાઈ શકાય છ!ે અમારો તો 
મઝહબ જ માણસનો અને એમાંય મૈત્રીનો ધમઘ વળી સૌથી ઉંચો! અલ્લારખા માણસ 
છ ેઅને વળી મારો મીત્ર છ,ે એ જ મારે માટ ેબસ પુરતું છ.ે’  

અને પછી ધીરુભાઈએ ઉમેયુું કે, ‘જો સમગ્ર ભારતરાષ્ટર રામ–રહીમની ચીંતા 
છોડી સંનીષ્ઠ રૅશનાલીસ્ટ થઈ જાય, તો આ દેશની બધી જ સમસ્યાઓ, પળવારમા ં
ઉકલી જાય. ખરેખર તો, સમગ્ર માનવજાતનો ખરો ધમઘ છ,ે ફક્ત એ જ : ‘પે્રમ અને 
માનવતા.’ વડોદરાના જીવંત રૅશનાલીસ્ટ શ્રી ધીરુ મીસ્ત્રી અમારા જવેા હતાશ કે 
નીરાશાવાદી નથી, માટ ેજ હંુ તેઓને ‘જીવંત’ કહંુ છુ.ં તેઓ જીવનવાદી છ.ે આમ 
તો, વ્યવસાયે તેઓ લર્ુદસ્તાવેજી ફીલ્મનીમાઘતા છ,ે જમેાં વળી તેઓનાં કૌશલ્ય–
સીદ્ધી એટલાં તો ઉંચાં છ ેકે, તેઓની આવી એક મુવી ‘સાથ કુછ ના જાએગા’ બદલ 
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તેઓને રાષ્ટરપતી દ્વારા રાષ્ટરીય ઍવૉડઘ પ્રાપ્ત થયો હતો. ધીરુભાઈ પુરા પ્રગતીશીલ 
વીચારના રૅશનાલીસ્ટ છ,ે એથી તેઓએ આ ફીલ્મ ચક્ષુદાન ઉપર બનાવેલી છ.ે 
રૅશનાલીસ્ટનંુ સૌથી મોટુ ંલોક હીતકારક સુખ એ કે, તે તમામ ધામીક, પરમ્પરાગત 
ગ્રંથીઓથી મુક્ત હોય છ.ે માટ ેજ શ્રી ધીરુ મીસ્ત્રી પ્રચારે છ ેકે, મૃત્યુપ્રસંગે તમારાં 
ઉપયોગી અંગોનંુ દાન કરતા જાઓ, જથેી મરતાં મરતાંય તમે અન્દ્યને જીવાડી 
જાઓ! ધીરુભાઈની ફીલ્મોય માનવતાવાદી–રૅશનાલીસ્ટ ઝોકવાળી હોય છ.ે  

શ્રી ધીરુ મીસ્ત્રી વડોદરા પી.યુ.સી.એલ. (નાગરીક સ્વાતન્દ્્યો માટનેી 
લોકસંસ્થા)ના અગ્રણી સભ્ય પણ છ,ે અને એ હેસીયતમાં જ ે સેવાપ્રવૃત્તી ચલાવી 
રહ્યા છ,ે એની વાત વણઘવું, એ પહેલાં રૅશનાલીસ્ટો માટ ે પે્રરણાદાયી એવો એક 
સુખદ–રસપ્રદ કીસ્સો પ્રસ્તુત કરંુ : અમારા રૅશનાલીસ્ટ મીત્રોની એ કાયમી દુઃખદ 
ફરીયાદ છ ે કે, ભલે આપણે પુરા રૅશનાલીસ્ટ બની રહીએ, તો પણ આપણા 
વડીલોનંુ વીચાર પરીવતઘન સાધી શકતા નથી. પરીણામે કેટલાંક રુઢીગત કમઘકાંડ 
આપણે કરવાં પડ ે છ ે અને કરવા દેવાં તો પડ ે જ છ.ે પણ કુશળ ને પ્રભાવી 
રૅશનાલીસ્ટ ધીરુભાઈ તો આ મયાઘદાને પણ આસાનીથી ઉલ્લંર્ી ગયા! તેમનાં 
શ્રીમતીજી કે સુપુત્ર ઋષીરાજ રૅશનાલીસ્ટ હોય, એ તો જાણે સ્વીકારી શકાય, 
પરન્દ્તુ એંશી આસપાસના માતુશ્રી પણ રૅશનાલીસ્ટ અભીગમ દાખવે, ત્યારે 
આનન્દ્દવીભોર થઈ, ધીરુભાઈ પાસે આવા સાફલ્યની વીદ્યા શીખવા જવાની ઈચ્છા 
થાય! અંતીમ પળે, માજીએ સંતાનોને પોતાની સમક્ષ એકઠાં કરી મક્કમ સલાહ 
આપી કે,  

‘મારી પાકી ઈચ્છા છ ે કે, મારાં અસ્થી કોઈ પણ નદીમાં પધરાવશો નહીં, 
એથી તો નદીનાં પાણી ગંદાં જ થાય. અસ્થી એકઠાં જ ના કરશો! એની શી જરુર? 
એ તો એક જડ નાશવંત પદાથઘ છ.ે છતાં, તમને શોખ થતો હોય અને સમાજને 
બોધપાઠ આપવો હોય તો, મારાં અસ્થી એકઠાં કરી વડોદરાની કોઈ ગટરમાં 
પધરાવી આવજો!’ 
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બોલો, કોઈ વૃદ્ધ ડોસીમાનો અભીગમ આવો સરીતાપ્રેમી રૅશનાલીસ્ટ હોય 
ખરો? આ હકીકત, શ્રી ધીરુભાઈ મીસ્ત્રીના જીવનાભીગમનો પ્રભાવ છ;ે તો સાથે 
સાથે એટલો જ માજીના અજ્ઞાત છતાં વૈજ્ઞાનીક માનસનો પણ પ્રભાવ છ.ે ધીરુભાઈ 
તથા તેઓના અન્દ્ય બંધુઓએ અસ્થી તો એકઠાં ના જ કયાઘ અને પછી પણ, 
મરણોત્તર ક્રીયાપાણી, શ્રાદ્ધ કે તપઘણની કોઈ જ વીધી કયો નહીં. છલે્લાં ત્રીસ વષઘથી, 
ધીરુ મીસ્ત્રી નામના રૅશનાલીસ્ટ, સેક્યુલરીસ્ટ તથા સેવાભાવી લરુ્–દસ્તાવેજી ફીલ્મ 
નીમાઘતાએ કદાપી જ કોઈ ધામીક વીધી કયો–કરાવ્યો નથી. એમના નવાનક્કોર અને 
મોંર્ાદાટ ડીજીટલ કૅમેરાને પણ પ્રારંભે ધુપદીપ કે પુષ્પો ચઢાવ્યાં નથી કે લીંબુ–
મરચાં બાંધ્યાં નથી!  

હવે પેલા મુસ્લીમ મીત્ર અલ્લારખાની જરુરી કહાણી પણ કહી લઉં, જથેી 
કુતુહલ વણસંતોષ્યું ના રહે : બન્દ્યું એવું કે, વડોદરા મ્યુઝીયમ ખાતે આ ભાઈ 
અલ્લારખા કેન્દ્ટીન ચલાવે, પણ ધંધામાં કોઈ બરકત નહીં, પેટીયું માંડ રળે! એક વાર 
આ મ્યુઝીયમના ઑડીટોરીયમમાં ઉકાઈ–યોજનાની ફીલ્મ પ્રદશીત કરીને, ધીરુભાઈ 
બહાર નીકળ્ા, ત્યાં આ બચપનનો દોસ્ત અલ્લારખા મળી ગયો. ભાવે ભેટ્યા. બન્ન ે
ભાઈ! ત્યારે અલ્લારખા કહે, ‘ધીરુ યાર, આ ધંધામાં કશી બરકત નથી, કુછ નોકરી 
દીલવા દે! તુમ તો બડા આદમી હો ગયા હૈ ના?’ અને ધીરુભાઈએ એ પુરાણા 
યારને, ઉમ્મર ખાસ્સી મોટી થઈ ગઈ હોવા છતાંય, જી.ઈ.બી.માં સારી નોકરીએ 
લગાડી દીધો! નાસ્તીકો, રૅશનાલીસ્ટો પાકા સેક્યુલરીસ્ટો તો હોય જ, પુરા 
માનવવાદી પણ હોય. માટ ેજ ધીરુ મીસ્ત્રીની જમે, અમેય ભારપુવઘક કહેતા રહીએ 
છીએ કે પાંચ હજાર વષઘ પુરાણા (કુ) સંસ્કાર છોડી દઈ, જો સમગ્ર માનવજાત 
રૅશનાલીસ્ટ બની રહે, તો બધી જ જટીલ તથા જીવલેણ સમસ્યાઓ પળભરમાં 
ગાયબ થઈ જાય, આ પૃથ્વીપટ ેજ સ્વગઘ સજાઘય.  

વળી, શ્રી ધીરુ મીસ્ત્રી મારી જમે કેવળ ચીંતા–ચીંતન કરીને હતાશ બેસી 
રહેતા નથી, તેઓ માનવસેવામાં પુરા સક્રીય છ.ે પીયુસીએલના અગ્રગણ્ય સભ્ય 
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તરીકે, આખા વડોદરા જીલ્લામાં રુ્મતા રહે છ,ે અને દુષ્કાળની અને અછતની 
પરીસ્થીતી, આદીવાસીઓ પર ગુજરતો સીતમ તથા તેઓની ગેરકાનુની ધરપકડો ને 
મારઝુડ, જલેમાં થતાં શંકાસ્પદ મૃત્યુ, બાળમજુરો પર ગુજરતો ત્રાસ અને તેઓના 
અપમૃત્યુ – આવી બહુવીધ સમસ્યાઓનો તેઓ અભ્યાસ કરે છ,ે અને એના 
નીવારણનાં ત્વરીત પગલાં લે છ.ે.. આવા રૅશનાલીસ્ટો જ રાષ્ટરની આશા છ,ે તો 
એમને અભીનન્દ્દન તથા દીધાઘયુની શુભેચ્છા!  

ભરતવાક્ય 
સેક્યુલરીઝમનાં ચાર ચરણ તથા આચરણમાં બીજુ ંએક આધારભુત અંગ ત ે

રૅશનાલીઝમ – વીવેકબુદ્ધીવાદ : માણસે પોતાની બુદ્ધી વડ ેકુદરતી પરીબળો પર તો 
કાબુ મેળવ્યો, પરન્દ્તુ તેના વ્યવહારમાં જ ે નીતીમત્તાનંુ મહત્ત્વ સ્થાપીત થયુ,ં એનો 
આધારસ્તંભ તો તેની વીવેકબુદ્ધી જ છ.ે આથી જ રૅશનાલીઝમ માને છ ે કે, 
માણસની નીતીમત્તાનો આધાર ધમઘ કે સમ્પ્રદાય નથી, પણ મનુષ્યમાં રહેલી 
વીવેકશક્તી છ.ે માનવ–ઉત્ક્રાંતીની યાત્રામાં ધમઘ અને ઈશ્વર તો ર્ણા પાછળથી 
પ્રવેશ્યા.  

(‘નીરીક્ષક’માંથી સાભાર : શ્રી દીનેશ શુક્લના લેખના આધારે.) 
 

▪ 
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રૅશનાલીસ્ટ તો તેને રે કહીએ! 

જમે રજુ્જ (દોરડા)ના વાસ્તવીક જ્ઞાનથી સપઘની ભ્રાંતી નાશ પામે છ ે તેમ 
માયા તથા માયાના પરીણામરુપ મલથી રહીત તેમ જ અદ્વીતીય એવા બ્રહ્મના જ્ઞાન 
વડ ેમાયા નાશ પામવાની જ છ.ે તે સરુપ નથી. સત્ત્વ, રજસ અને તમસ આ તેના ં
કાયો વડ ેપ્રસીદ્ધ ગુણો છ ેઅને તે સુખદુઃખ તથા મોહરુપ છ.ે  

– શ્રીમદ્ શંકરાચાયઘ (વીવેક ચુડામણી–100)  

નગીનદાસ સંર્વીએ અમારી રૅશનાલીઝમની પ્રચાર ઝંુબેશના ઝનુની 
વીરોધમાં કહી નાંખ્યું કે આદ્ય શંકરાચાયઘ જવેો બીજો રૅશનાલીસ્ટ મેં જોયો જાણ્યો 
નથી, કારણ કે ઉક્ત જગદ્ગુરુએ ર્ોષણા કરી છ ેકે અગ્ની શીતળ છ ેએમ ભલ ેસો 
વેદોમાં કહ્યું હોય તો પણ હંુ એ ન જ સ્વીકારંુ. એના અનુસંધાનમાં હવે મુરબ્બી 
નગીનદાસજીનો પ્રસ્તુત ભ્રમ દુર કરવા માટ ે તેઓની સમક્ષ શંકરાચાયઘ વીરચીત 
‘વીવેકચુડામણી’ ગ્રંથનંુ કેટલુંક ચીંતન પ્રસ્તુત કરંુ. અત્ર ે યાદ રાખવું ર્ટ ે કે         
પુ. જગદ્ગુરુના અદ્વતૈવાદી ચીંતનનો આ શ્રેષ્ઠ ગ્રંથ ગણાય છ.ે વીદ્વાનો જણાવે છ ેકે 
શાંકર ભાષ્ય, બ્રહ્મસુત્ર, આદી મુખ્ય ગ્રંથોના ચીંતનમાં જઓેની મંદબુદ્ધી પ્રવેશી 
શકતી નથી એવા અલ્પમતી મનુષ્યોને સંસારરુપી અંધારા કુવામાંથી બહાર કાઢવા 
માટ ે પુ. જગદ્ગુરુ શંકરાચાયે નાનામોટા સવઘ કોઈને સુખપુવઘક સમજાય તેવો આ 
પ્રકરણ ગ્રંથ રચ્યો, જ ેશાંકરમતના સારરુપ શ્રી શંકરાચાયઘજીનો શ્રેષ્ઠ ગ્રંથ ગણાય 
છ.ે અત્રે મારો ઉપક્રમ એ સત્ય સીદ્ધ કરવાનો જ છ ે કે આત્મા–પરમાત્મા તથા 
બ્રહ્મવીષયક ચીંતન ચલાવનાર કોઈ પણ પુરુષને કદાપી રૅશનાલીસ્ટ 
(વીવેકબુદ્ધીવાદી) કહી શકાય જ નહીં. ઓશો રજનીશ પણ ઉત્તરકાળમાં આ 
પ્રકારના ચીંતનમાં જ પ્રાધાન્દ્યે સરી પડ્યા. એનંુ કારણ એ જ કે રૅશનાલીઝમને 
મળતા વીચારોનો ગમે તેટલો આશ્રય લો યા પ્રચાર કરો, તો પણ જો તમારે કોઈ પથં 
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સ્થાપવો યા ચલાવવો હોય તો મીસ્ટીસીઝમનો સહારો અંતે લેવો જ પડ.ે મારા મતે 
બૌદ્ધીક અભીગમનંુ મીશ્રણ કરીને પણ સ્પેક્યુલેટીવ (ધારણાવાદી) ફીલોસોફી 
પ્રચારનારા સવઘ વીચારકો અંતે તો ‘મીસ્ટીક’ (રહસ્યવાદીઓ) જ ઠરે, કપોળકલ્પીત 
એવું અધ્યાત્મ મીસ્ટીસીઝમથી ભીન્ન સંભવી જ કેવી રીતે શકે? આત્મા, પરમાત્મા 
કે બ્રહ્મની ચીંતનચવઘણા અંતે તો અમુતઘ એવી ધારણાની ભુમીકા પર જ વીસ્તરી 
શકે, માટ ેએવું ચીંતન સ્પેક્યુલેટીવની વ્યાખ્યામાં જ સમાવીષ્ટ થાય. પ્રારંભે પ્રસ્તતુ 
ચીંતન પીઠીકારુપ એક શ્લોક ટાંક્યો છ,ે જ ેસીદ્ધ કરે છ ે કે શાંકરમતના ચીંતનનો 
પ્રધાન યા સારાંશરુપ ધ્વની એ જ છ ેકે આ સંસારભ્રમણા છ,ે કેવળ માયારુપ છ,ે જ ે
માયા સામાન્દ્ય મનુષ્યના અજ્ઞાનનંુ કારણ છ.ે બ્રહ્મના સત્યજ્ઞાન વડ ેજ આ માયાનો 
નાશ થઈ શકે છ ેઅને મંદબુદ્ધીચીત્ત ભ્રમણા મુક્ત થાય છ.ે  

નવમી સદીમાં થઈ ગયેલા શ્રી જગદ્ગુરુના પ્રશંસાભીધાનથી સમ્પ્રતીષ્ઠીત 
એવા અધ્યાત્મવાદી તત્ત્વજ્ઞાની શંકરાચાયે ‘બ્રહ્મસત્યમ જગતમીથ્યા’ 
‘અહંબ્રહમાસ્મી’ ‘સવઘ ખલુ ઈદમ બ્રહમ’ જવેાં સુત્રો અથાઘત્ પાયાની ભુમીકા 
આધારીત કૈવલાદ્વતૈવાદી ફીલસુફી વીકસાવી. તેઓનાં પ્રચંડ જ્ઞાન તથા વાકશક્તી 
કવીત્વશક્તીના બૃહદ વીનીયોગ વડ ે એનો એવો તો સબળ પ્રચાર કયો કે બૌદ્ધ 
ધમઘનો તો એથી સદંતર વીલય થયો જ, ઉપરાંત પરમ્પરાગત સનાતન બ્રાહ્મણ–
ધમઘના પ્રભાવમાં પણ થોડી ઓટ આવી ગઈ. શ્રીમદ્ શંકરાચાયઘની કાવ્યમય છતાં 
તત્ત્વાભાસી દલીલોનો પરીચય કેવળ જ્ઞાન ખાતર અત્રે પ્રસ્તુત કરીએ એ પહેલાં, 
તેઓના અવૈજ્ઞાનીક આદશઘવાદ વીશેનો એક મુલ્યવાન સત્ત્વશીલ મત અત્રે ટાંકીએ : 
જાણીતા લેખક વીચારક રાજકીય તથા આથીક આલમના સમીક્ષક બટુક વોરા, 
તેમના પુસ્તક ‘ગરુડની આંખે’માં લખે છ ે : શંકરે જાહેર કરેલું કે જ્ઞાન મેળવવાનાં 
તમામ સાધનો નીરીક્ષણ, અનુભુતી, અનુમાન, જ્ઞાનસંચય આદીનો સદંતર 
અસ્વીકાર કરવો જોઈએ. કારણ કે આ બધાં સાધનોનો ઉપયોગ માત્ર અજ્ઞાનતાના 
તબક્કામાં થઈ શકે. અજ્ઞાનતાનંુ મુળભુત કાયઘ, જ ે હકીકતોનંુ અસ્તીત્વ જ નથી 
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એવી બાહ્ય કાલ્પનીક વાતાઘને માનવચીત્ત ઉપર લાદવાનંુ છ.ે એ સીવાય જ્ઞાનનાં આ 
કહેવાતાં સાધન અન્દ્ય કશું મુલ્ય ધરાવતાં નથી. માટ ે જ્ઞાનની એક માત્ર પુવઘશરત 
અજ્ઞાનતામાં જ રહેલી છ.ે એક માત્ર વાસ્તવીકતા જ એ છ ે કે જ ે અનાવરીત 
ચેતનારુપે, આત્માસ્વરુપે અસ્તીત્વ ધરાવે છ.ે શંકરના આ અનાવરીત ચેતના 

સ્વરુપને ઓશો રજનીશ પુણઘ નીદોષતા કહીને સ્વીકારે છ.ે આમ ભારતની પ્રાચીન 

આદશઘવાદી સ્પેક્યુલેટીવ ફીલસૂફીનો પાયો જ આ કહેવાતા ક્રાંતીકારી વીચારકો 
પણ રુઢતર બનાવે છ.ે એમાં વીવેકબુદ્ધીના વૈજ્ઞાનીક અભીગમનો સમ્પુણઘ 

અભાવ જ સ્પષ્ટ સમજાય છ.ે (ર્ટતા શાબ્દીક ફેરફારો સાથે) આમ શ્રીમદ્ 

શંકરાચાયઘજીની ચીંતનક્ષેત્રે જટેલી પ્રતીષ્ઠા થાય છ ે એ અલબત્ત અવાસ્તવીક છ.ે 
એથી ઉલટુ ં ધમઘસુધારક તરીકે તેઓના કાયઘને વધુ મુલ્યવાન ગણવું ર્ટ.ે કારણ કે 
તેઓએ અનેક મીથ્યા કમઘકાંડ, વહેમો, અન્દ્ધશ્રદ્ધા, વણાઘશ્રમ ધમઘ, મુતીપુજા, 
અનેકેશ્વરવાદ, યજ્ઞયાગાદી જવેાં અનીષ્ટો સામે પ્રચંડ યુદ્ધ ચલાવ્યું અને નોંધપાત્ર 
વીજય પણ પ્રાપ્ત કયો. ‘સીદ્ધાંતબીંદ’ુમાં તેઓ સશક્ત વાણીમાં પ્રબોધે છ,ે મને વણો 
નથી, વણાઘશ્રમધમઘના આચાર એ મારા નથી. ધ્યાન, ધારણા તથા યોગાદીનો મને 
કશો ખપ નથી, દેવો નથી, વેદો નથી, યજ્ઞો નથી, તીથઘ નથી, હંુ શૈવ નથી, જનૈ નથી, 
સાંખ્ય નથી, મીમાંસક નથી, શાસ્તા નથી. શાસ્ત્ર નથી, શીષ્ય નથી, શીક્ષા પણ નથી, 
ઈત્યાદી અભેદબોધ તેમ જ કમઘકાંડ, જ્યોતીષ, સ્વગઘ, નરક જવેી માન્દ્યતાનો એકંદરે 
વીરોધ એ શ્રીમદ્ શંકરાચાયઘના ઉપદેશનો પ્રધાન ધ્વની છ.ે આમ છતાં, તઓે 
‘ભજગોવીન્દ્દમ’નો અનુરોધ પણ કરે જ છ.ે ઉપરાંત વેદવેદાંતોના પ્રમાણોને પણ ટાંકે 
છ.ે ટૂકંમાં શ્રી શંકર ધમઘસુધારક હતા. પરન્દ્તુ મોટા ક્રાંતીકારી તો નહોતા જ. મતલબ 

કે અનેક પરમ્પરાઓ પ્રતી તેઓનો અભીગમ અનીણીત યા વીરોધાભાસી રહ્યો; 
જનંુે મુખ્ય કારણ એ જ કે પ્રત્યેક ચીંતન યા વ્યવહારને તે કેવલાદ્વતૈના સીદ્ધાંત 

દ્વારા મુલવવાનો આગ્રહ સેવતા હતા, જ્યારે તેઓનંુ આંતરીક સંસ્કારસત્ત્વ 
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ભક્તીમાગી હોવાનંુ સમજાય છ.ે આમ છતાં કમઘકાંડની અપ્રતીષ્ઠાના ક્ષેત્રે તેઓએ 
કરેલા પ્રદાનનંુ મુલ્ય ઓછુ ંઆંકી શકાય નહીં.  

હંુ નામાદીથી વીરહીત છુ ં નરક, સ્વગઘ તથા મોક્ષથી પર છુ.ં સમગ્ર વેદોનો 
સારભુત છુ.ં હંુ મન્દ્ત્ર, હવીષ્ય, હોમ આદી ક્રીયારુપ યજ્ઞ કરનાર, કરાવનાર અને 
યોગરુપ છુ.ં હંુ ઈંર, યમ, વરુણ, યક્ષ, રાક્ષસ, મરુત, રુર તથા અગ્નીરુપ છુ.ં (શ્રી 
સ્વામી નીરુપણ). 

આમ, જગદ્ગુરુશ્રી વીશ્વના તમામ વીવતોને મુળભુત સ્વરુપે બ્રહ્મરુપ ગણી, 
અહં બ્રહ્માસ્મી ભાવે કેવલાદ્વતૈ કમઘકાંડને અનાવશ્યક ગણાવે છ.ે જો વીશ્વમાં કેવલ 
બ્રહ્મ છ ેઅને સમસ્ત સંસાર મીથ્યા ભ્રમણા છ ેએવી ધમઘભાવનાનો પ્રચાર માનવીને 
નીષ્ક્રીય તથા ઐહીક જીવનવ્યવહાર પ્રતી ઉદાસીન બનાવી શકે. પરન્દ્તુ માનવપ્રવૃત્તી 
જ એવી છ ેકે ત ેભાગયે જ દૈહીક સુખ તથા અજ્ઞાનતાને ત્યજી શકે. આથી કેવલાદ્વતૈ 
મત સમાજમાં સવઘસ્વીકૃત બન્દ્યો નહીં. કેવળ સૈદ્ધાંતીક ચચાઘનો વીષય જ રહ્યો. 
નક્કર વાસ્તવીકતાની અવગણના અશક્ય તથા અનુચીત સમજાતાં શ્રી શંકરાચાયઘ 
પછીના મોટાભાગના આધ્યાત્મીક ચીંતકોએ પણ પ્રસ્તુત મતનો વીરોધ જ કયો અને 
એવો સુધારેલો મત પ્રચાયો કે ‘બ્રહ્મ સત્યમ, જગત સત્યમ’ અથાઘત્ બ્રહ્મ સત્ય છ ેતો 
એના વીવતઘરુપ આ જગત અસત્ય સંભવે જ શી રીતે? મતલબ કે આ સંસાર પણ 
સત્ય જ છ.ે જ્યારે રૅશનાલીઝમ તો એ નક્કર સત્ય વાસ્તવીકતામાં માને છ ેકે ‘બ્રહ્મ 
મીથ્યા, જગત સત્યમ્’ આધુનીક વીજ્ઞાને શોધ્યું કે સમગ્ર વીશ્વ પરમાણુનંુ બનેલું છ.ે 
એ જાણી શાંકરમતના પ્રશંસકો આનન્દ્દમાં આવી ગયા અને કહેવા લાગયા કે આપણા 
પ્રાચીન ધમઘચીંતકો પોતાની દીવ્યદૃષ્ટીથી જ ેજોઈજાણી શકતા એ જ સત્યો આજ ે
વીજ્ઞાન શોધી રહ્યું છ ેતથા સીદ્ધ કરી રહ્યું છ.ે હમણાં જ રૅશનાલીઝમ તથા વૈજ્ઞાનીક 
અભીગમતરફી મારંુ પ્રવચન સાંભળતાં આપણા વાચકમીત્રોની જમે જ એક શ્રોતા 
બહેન ઉશ્કેરાઈ ગયાં ને ગજીઘ ઉઠ્યા કે આપણા પ્રાચીન પુવઘજો કશું જ જાણતા 
નહોતા, આપણી કોઈ સંસ્કૃતી જ નહોતી એવું તમે માનો છો અને પ્રચારો છો એ 
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ભુલ છ.ે હકીકતે પિીમની વીજતેા પ્રજા મુળ આપણા જ જુના ગ્રંથો ચોરી ગઈ છ ે
અને એમાંથી જ આજ ેનવી નવી વૈજ્ઞાનીક શોધો કરી રહી છ.ે મેં એ બહેનને ફક્ત 
એટલો જ સામો પ્રશ્ન કયો કે બહેન એકાદ તો એવા ગ્રંથનંુ નામ આપો કે જમેાં 
રોકેટવીદ્યા, ઈલેક્ટરોનીક્સ, ઓક્સીજન, કીડની પ્રત્યારોપણ કે કૉપ્યુટરનો ઉલ્લેખ 
હોય? હા, એક વૈમાનીક શાસ્ત્ર મળે છ ેખરંુ અને એના રચયીતા ભારદ્વાજ ગણાય 
છ.ે પણ એનંુ કતુઘત્વ શંકાસ્પદ સમજાયું છ ે અને એના વણઘન મુજબનું વીમાન 
બનાવીને ઉડાડતાં ખાસ સફળતા મળી નથી. આવાં જુઠાણાં, ધમઘગુરુઓ જ પ્રચારે છ ે
અને ભોળાજનો એ માની પણ લે છ.ે બાકી આજ ેવીજ્ઞાનની જ ેવીભાવના આપણા 
ચીત્તમાં સ્પષ્ટ છ ેએવું કોઈ વીજ્ઞાન પ્રાચીન કાળમાં પ્રવતઘમાન હતું જ નહીં. આવા 
ખ્યાલોમાં રાચવું એ મીથ્યા (ફોલ્સ) રાષ્ટરવાદ ગણાય. અંતમાં આદ્ય જગદ્ગુરુ 
શંકરાચાયઘજીની કવીત્વમય, સશક્ત વાણીનો અલ્પ પરીચય પામી લઈએ : જો 
ઝરણામાં યા નદીમાં અથવા તો મન્દ્દીરમાં કે ચૌટામાં, ગમે ત્યાં એક પણઘ ખરી પડ ે
એથી વૃક્ષને શો લાભાલાભ? જમે પાંદડાં, ફુલ યા ફુલનો નાશ થતાં વૃક્ષને કશી જ 
અસર થતી નથી તેમ શરીર, ઈંરીયો, પ્રાણ યા બુદ્ધીના નાશથી આનન્દ્દરુપ આત્મા 
નષ્ટ થતો નથી. જમે ર્ડો ભાંગી જતાં તેની અંદર રહેલું આકાશ સ્પષ્ટ રીત ે
આકાશરુપે પ્રગટ ેછ,ે એ જ રીતે દેહાદી ઉપાધીનો વીલય થતાં ચૈતન્દ્ય સ્વયં બ્રહ્મરુપ ે
જ પ્રગટ થાય છ ેઈત્યાદી.  

ભેદાપગમે નાથ, 
તવાહં, ન મામકીનસ્તવમ! 
સામુરો હી તરંગ ન કવચન 

સમુરો હી તારંગઃ 
આમ જગદ્ગુરુ શકંરાચાયઘજી કોઈ રૅશનાલીસ્ટ નહીં, પરન્દ્તુ અભેદમાગી છતાં 

તત્ત્વતઃ ભક્તીમાગી જ પ્રતીત થાય છ.ે ગુજરાતમાં પંડીતયુગના પ્રચંડ સાક્ષરો 
મણીલાલ તથા આનન્દ્દશંકરે પણ કૈવલાદ્વતૈવાદના શાંકરમતની બૃહદ્ ચચાઘ કરી, 
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પરન્દ્તુ સમાજ ઉપર એનો કોઈ પ્રભાવ કદી પાડી શકાયો નથી. સમાજ બહુધા 
ભક્તીમાગી જ રહ્યો છ.ે શાંકરમતનું ભારતમાં પણ એ જ પરીણામ રહ્યું. હા, 
શંકરાચાયઘજીના ચાર મઠો ગુજરાત સહીત અદ્યાપી તેમના પુણઘ દબદબાપુવઘક 
વીદ્યમાન છ ેખરા!  

ભરતવાક્ય 
કોણ કહે સૃષ્ટીનો સજઘનહાર ઈશ્વર છ.ે 

અરે આજ ેપણ બેકાર ઈશ્વર છ.ે 
લોકો શોધે છ ેતેને પથ્થરોમા,ં 
પછી કહે નીરાકાર ઈશ્વર છ.ે 

●રાઝ● 
 
 

▪ 
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5 

વીજ્ઞાનપ્રેરીત મુલ્યપરીવતઘન 

ચીત્તવૃત્તીનીરોધઃ યોગઃ 

મનની ચંચલ વૃત્તીને અવરોધી, એને સમ્પુણઘ એકાગ્ર કરવાની ક્રીયા તે યોગ. 
યોગની સાધના કરવાથી દેહનંુ આરોગય પ્રાપ્ત થાય છ,ે એવો દાવો બહુધા 

સત્યમુલક છ.ે તેમ છતાં યોગ શરીરના સ્વાસ્થ્ય માટ ેજ છ,ે અને એના પ્રયોગથી 
કેન્દ્સર જવેા અસાધ્ય રોગો પણ મટાડી શકાય છ ે– એવો દાવો અતીશયોક્તીભયો 
તેમ જ યોગનો મયાઘદીત અથઘ કરવા બરાબર છ.ે વતઘમાન તબીબી સંશોધન અનુસાર 
કેન્દ્સર અમુક સ્ટજે પછી અદ્યાપી અસાધ્ય જ ગણાય છ.ે અલબત્ત, વધુ શોધખોળ 
ચાલુ જ છ.ે બીજી બાજુ, એમ કહી શકાય કે, યોગસાધનાથી કેન્દ્સર મટી ગયું – 
એવા જ ેદાખલા અપાય છ,ે તેવા હકસ્સામાં કદાચ એવી કોઈ બીમારી મુળભુત રીત ે
કેન્દ્સર હોય જ નહીં એમ બને... યોગથી કેન્દ્સર મટ,ે એવું વૈજ્ઞાનીક રીતે સીદ્ધ થયુ ં
નથી. 

આજ કાલ યોગનો પ્રચાર વ્યાપક રીતે થઈ રહ્યો છ,ે જનેે સામાન્દ્ય લોક વળી 
‘યોગા’ કહે છ,ે જ ેઅંગ્રેજી જોડણી તેમ જ ઉત્તર ભારતીય ઉચ્ચારોનંુ દુષ્પરીણામ 
લેખી શકાય. પરંતુ આજ કાલની એવી યોગસાધના ફક્ત આરોગયલક્ષી બની રહી 
છ,ે જ ે હેતુ મુળ પાતંજલ યોગમાં તો છ ે જ નહીં, અથવા સાવ ગૌણ સ્થાને છ,ે 
અથાઘત્ તે મુખ્ય અને ઉચ્ચતમ હેતુ એવી સમાધી–અવસ્થાની પ્રાપ્તીનંુ એક પગથીયુ ં
માત્ર છ.ે પિીમી દેશોમાં પણ યોગવીદ્યાનો જબરજસ્ત પ્રચાર થયો છ ે– એવો દાવો 
કરી જ ે આપણે ખુશ થઈએ, અને આપણા સ્વદેશાભીમાનને પોષીએ છીએ; ત ે
હકીકતમાં તો આરોગયલક્ષી વ્યાયામ જવેી જ પ્રક્રીયાનો સ્વીકાર છ.ે પિીમી પ્રજા 
દેહની સપ્રમાણતા પરત્વે ર્ણી સજાગ પ્રજા છ;ે તદનુસાર ફીગર સુંદર જાળવવાના 
અનેકવીધ ઈલાજોમાંના એક તરીકે જ ે‘યોગા’ કરે છ,ે એમાં પ્રધાનતઃ આસનોના જ 
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પ્રયોગનંુ મહત્ત્વ રહે છ.ે કારણ કે આસાનો એ હળવો વ્યાયામ છ,ે ફીઝીયોથેરપીનો 
જ લગભગ એક પ્રકાર હોઈ, ઉપયુઘક્ત દેહીક હેતુમાં સહાયભુત બની શકે છ.ે બાકી, 
મુળભુત પાતંજલ યોગની ક્રીયા સાથે એને અન્દ્યથા સમ્બન્દ્ધ નથી. 

પ્રાણાયમનો પ્રયોગ પણ આજકાલ આરોગયના હેતુસર કરવામાં આવે છ,ે અને 
ર્ણાં વળી એવું માને–મનાવે છ ે કે, આપણે રોજીંદા જીવનવ્યવહારમાં ફેફસાંમાં 
પુરેપુરી હવા ભરતા નથી, એથી આરોગયની જાળવણીમાં ક્ષતી ઉદ્ભવવાનો ભય રહે 
છ.ે એની પુતીરુપે પ્રાણાયામની ક્રીયા કરી પુણઘ પ્રાણ ફેફસાંમાં ભરી સ્વાસ્થ્યની 
જાળવણી કરી શકાય. આવી માન્દ્યતા બરાબર નથી. કારણ કે કુદરતી રીતે જ 
પ્રાણીમાત્રની શ્વાસોચ્છવાસની ક્રીયા યથાયોગય જ ચાલતી હોય છ,ે જમેાં પ્રાણાયામ 
જવેી ક્રીયાની કશી જ મદદ જરુરી નથી. દા.ત. દોડીએ અથવા શ્રમ કરીએ, ત્યારે 
શ્વાસ જોરમાં ચાલે છ.ે  

ઉપરાંત બગાસા જવેા આવેગથી દેહ પોત ે જ ફેફસાંમાં જરુરી એવા, વધ ુ
પ્રાણનો સંચાર કરી જ લે છ.ે 

વાસ્તવમાં, પ્રાણાયામ આરોગય માટનેી પ્રક્રીયા છ ેજ નહીં, એનો પ્રધાન હેત ુ
પણ ચીત્તવૃત્તીનીરોધનો જ છ,ે જ ે સમગ્ર યોગનો પ્રધાન તથા અંતીમ હેતુ છ.ે 
અષ્ટાંગ યોગસાધનાના કુલ આઠ સોપાનોમાંનંુ જ ેચોથું પગથીયું છ,ે તે. પ્રાણાયામની 
આવશ્યકતા પરત્વે પતંજલી લખે છ ેકે, એથી પ્રકાશનંુ આવરણ ક્ષીણ થાય છ ેઅન ે
યોગનુ ંછઠંુ્ઠ અંગ જ ેધારણા કહેવાય છ ેએ માટનેી યોગયતા પ્રાપ્ત થાય છ.ે આ પ્રકારે 
પ્રાણના નીરોધથી ચીત્તની ચંચળતાને વશમાં લઈ શકાય છ,ે જથેી પ્રત્યાહાર સુગમ 
થાય છ.ે પ્રત્યાહાર તે પ્રાણાયામ પછીનું યોગનું પગથીયું છ,ે જનેો અથઘ એવો કે, 
ઈન્દ્રીયોને એમના પોતપોતાના વીષયમાથંી પાછી ખેંચી લેવી. 

સમગ્ર યોગસાધનાનું ધ્યેય જ સ્વાસ્થ્યથી સાવ ભીન્ન, એવી સમાધીની 
પ્રાપ્તીનું છ ે: યમ, નીયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધી 
એમ યોગસીદ્ધીનાં આઠ પગથીયાં છ.ે સમાધી એ ઈશ્વરના સાક્ષાત્કારની અવસ્થા છ,ે 
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જ ેયોગનંુ અંતીમ લક્ષ્ય છ.ે નીવીકલ્પ સમાધી પ્રાપ્ત થતાં, સાધકની તમામ સંપ્રજ્ઞતા 
નષ્ટ થાય છ,ે અથાઘત્ તમામ સ્થુળ કે પાથીવ અસ્તીત્વોનંુ ભાન પછી રહેતું નથી. 
સમાધીમાં પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર, એ ચોક્કસ પ્રકારની માનસીક અનુભુતી જ 
સંભવે. ધ્યાન અને સમાધી વચ્ચે ફરક આમ તો અલ્પ જ રહે છ.ે સમાધી સમ્પુણઘ 
નીવીકલ્પ હોય છ;ે જમેાં કેવળ ઈશ્વરમાં જ મગ્નતા, અન્દ્ય કશાનું જ અસ્તીત્વ રહેતુ ં
નથી, અથાઘત્ સમાધી એ ધ્યાનની તીવ્રતમ પરાકાષ્ઠા. 

યોગકમઘનાં પ્રારંભીક પગથીયાં વળી કંઈક વીચીત્ર, અરુચીકર અને કદાચ 
જોખમી છ.ે યમ અને નીયમની કેટલીક ક્રીયા અટપટી તથા અકુદરતી પ્રતીત થાય 
છ,ે અને નીષ્ણાતો પણ ચેતવણી આપે છ ેકે, ગુરુના પુણઘ માગઘદશઘન હેઠળ જ આવી 
ક્રીયાઓ કરવી અને તે સમ્પુણઘ શાસ્ત્રીય રીતે જ કરવી! આ પ્રારંભીક સોપાનોમાં, 
દેહશુદ્ધી માટ ેનેતી, ધોતી, બસ્તી, નૌલી જવેી ક્રીયાનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છ,ે 
જનંુે વતઘમાન ‘યોગા’વાળા ભાગયે જ પાલન કરતા જોવા મળે છ.ે કેટલાકને મત ે
પ્રાણાયામ પણ જો સમ્પુણઘ શાસ્ત્રીય રીતે કરવામાં ન આવે, તો ર્ણી વાર તે 
હાનીકતાઘ નીવડ ેછ.ે એ જ રીતે યોગસાધકે આહારના–ભોજનના પણ અમુક નીયમો 
પાળવા રહે છ.ે 

યોગનો એક પ્રકાર એવા હઠયોગમાં તો વળી દેહને અનેકગણું કષ્ટ આપનારા 
વીધીઓ ફરમાવ્યા છ,ે તેમ છતાં એના તથાકથીત લાભો ખાસ આકષઘક પ્રતીત થતા 
નથી. જમે કે મનની શાંતી, ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર કે પરમાત્મા સાથેની એકરુપતા, 
અમુકતમુક ચમત્કારીક શક્તીઓની સીદ્ધી વગેરે. 

‘યોગવાસીષ્ઠ’માં યોગનો અથઘ આ સંસારસાગર તરી જવાની યુક્તી એવો 
આપવામાં આવ્યો છ.ે ત્યારે યોગસાધકને ભલે નહીં, પરંતુ આમજનને તો એવો પ્રશ્ન 
પણ થાય કે, આ સંસાર ખરેખર શું એવો અને એટલો ત્યજવા યોગય છ ેખરો? એ 
જ રીતે, મનની શાંતી પ્રાપ્ત કરવાના પણ અન્દ્ય સરળ માગો સહેલાઈથી મળી શકે 
છ ેએનંુ શુ?ં ત્રીજો પ્રશ્ન એવો પણ કરી શકાય કે શાંતીની અપકે્ષાએ આનન્દ્દ એ શું 
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ઉચ્ચતર અવસ્થા નથી? શાંતી માટનેી યોગીક ક્રીયા કરતાં કરતાં જ અશાંતી 
ઉત્પન્ન થાય એવું નથી લાગતું? વૈજ્ઞાનીક સાધનો અને આધુનીક સુખસગવડોએ 
માણસને જ ેશાંતી બક્ષી છ,ે એથી યોગજનીત માનસીક શાંતી શું ભીન્ન લેખાય? 
અને હમણાં જ અમારા રૅશનાલીસ્ટ મીત્ર શ્રી જમીયતરામ શમાઘએ પ્રશ્ન પુછ્ો કે 
સમાધી અને બેહોશી વચ્ચે ખાસ કશો ફરક ખરો? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર વીચારતાં જ, 
આપણને સૌને એક સામાન્દ્ય પ્રતીતી થાય કે, માણસને શાંતીની નહીં, આનન્દ્દની 
અનીવાયઘતા છ.ે મારા મતે, આનન્દ્દ જ માનસીક શાંતીનો પાયો છ.ે જ્યારે સમાધી 
કશીક જડ મનોદશાનંુ સુચન કરે છ.ે 

આજનો મુખ્ય મુદ્દો એ છ ે કે, જ ે યોગના લાભો વીશે મોટા મોટા દાવા 
કરવામાં આવે છ,ે એ હકીકતમાં અસલી ભારતીય એવો પાતંજલ યોગ જ નથી. 
હકીકતે, યોગ એ તો ચોક્કસ પ્રકારની આધ્યાત્મીક સાધના છ.ે શક્ય છ ેકે, પ્રાચીન 
માનવજાત અનેકાનેક પીડા, મયાઘદા, અશક્તીઓ તથા અસત્ય ભ્રામક માન્દ્યતાથી 
ગ્રસ્ત હોઈ, એટલું બધું અશાંતીમય જીવન વેંઢારતી હશે કે, એને માનસીક શાંતી 
માટ ેઆવી તેવી તપિયાઘઓ કે સમાધી જવેી સાધનાનો આશ્રય લેવો પડ્યો હોય! 
જ્યારે આજકાલ, યોગ નામે જ ે કમઘકાંડનો પ્રચાર થાય છ,ે તેવી ક્રીયાને મુખ્યત્વ ે
હળવો વ્યાયામ અને એની સાથે સાથે ચોક્કસ પ્રકારનંુ માનસીક પ્રોત્સાહન ગણાવી 
શકાય. તબીબી વીજ્ઞાન તથા મનોવીજ્ઞાનમાં એક ‘પ્લેસીબો ઈફેક્ટ’નો સીદ્ધાંત માન્દ્ય 
છ,ે જ ે અનુસાર દદીને અમુક વખતે, અમુક વખત સુધી, બીલકુલ અસંગત 
ઉપચારથી પણ રાહત યા રોગનાબુદી જવેો માનસીક અનુભવ થાય. આસન–
પ્રાણાયામ આદી પણ આવા માનસીક આરોગયનો અનુભવ કરાવી શકતાં હોય એમ 
બને. એટલે સાવચેતી એ રાખવી ર્ટ ેકે, અમુક ક્રીયાકમઘથી અમુક લાભ થાય, એવી 
માન્દ્યતાને વશ કદાચ આપણે નુકસાન તો નથી વહોરી રહ્યા ને? મેં દાયકા પુવે 
ક્યાંક વાંચેલું કે, શીષાઘસનથી મગજને ઈજા થવાનો સંભવ છ.ે.. ટૂકંમાં, પ્રાચીન 
માન્દ્યતા, વીધી કે સાધનાને વીજ્ઞાનની સરાણે બરાબર ચકાસ્યા વીના, યથાતથ 
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અનુસરવામાં શાણપણ નથી જ, આધુનીક વૈજ્ઞાનીક શોધો સવઘ ક્ષેત્રે ર્ણી ક્રાંતીકારી 
છ.ે 

ભરતવાક્ય 
મુલ્યપરીવતઘન : બ્રહ્મચયઘ તન–મનને હાનીકતાઘતાઘ નીવડ ેછ;ે જ્યારે સમાગમ 

સવોત્તમ એવો સવાુંગીણ વ્યાયામ હોઈ, વ્યક્તીને નીરામય રાખે છ ેઅને દીધાઘયુ બક્ષ ે
છ;ે એમ આધુનીક તબીબી–વૈજ્ઞાનીક સંશોધને સીદ્ધ કયુું છ.ે.. વીદ્વાન વીચારક શ્રી 
સુયઘકાંત શાહ લખે છ ેકે, ‘સંભોગ કરવાથી પુરુષ ઉપરાંત સ્ત્રીને માટ ેપણ હૃદયરોગ 
અને લકવાના હુમલાથી બચવાની શક્યતા વધી જાય છ.ે તબીબો અને વૈજ્ઞાનીકો 
એમ કહે છ ેકે, દર અઠવાડીયે ઓછામાં ઓછો બે વાર સંભોગ કરવાથી હૃદયરોગ 
અને લકવાથી બચી શકાય છ.ે’ 

– ‘સત્યાન્દ્વેષણ’ – મે, 2006 
 

▪ 
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6 

આઈનસ્ટાઈનના ‘ધમઘ’નો મમઘ 

જનેો કેવળ એક નાનકડો જ અંશ આપણંુ, માનવીનું નીબઘળ તથા ચંચળ ચીત્ત 
પામી શકે છ;ે એ અસીમ સુવીરાટ એવા ઉચ્ચતર ચૈતન્દ્યની નમ્રભાવે સ્તુતી કરવી 
એ જ મારો ધમઘ છ.ે આ અગમ્ય અને અતાગ બ્રહ્માંડમાં મને જ ે ઉચ્ચત્તર 
વીવેકશક્તીની ઉંડી, ઉમીમય પ્રતીતી થઈ છ ેએ જ મારો પરમાત્મા વીશેનો ખ્યાલ 
છ.ે  

– આલ્બટઘ આઈન્દ્સ્ટાઈન  

સાહીત્ય સંગમ તથા સત્યશોધક સભા (સુરત)ના સંયુક્ત ઉપક્રમે યોજાયેલા 
પાંચ દીવસના ‘વીચાર ગોષ્ઠી’ કાયઘક્રમના છલે્લા દીવસે રસમય તથા નેત્રદીપક 
પ્રશ્નોત્તરી થઈ, એ સન્દ્દભે એક સહૃદયી મીત્રે આત્મીયતાભરી ફરીયાદ કરી કે,  

‘તમે બધા જ પ્રશ્નોના જવાબ તો સરસ અને સચોટ આપ્યા. પરન્દ્તુ વીશ્વશ્રેષ્ઠ 
વીજ્ઞાની આઈન્દ્સ્ટાઈનની બુદ્ધી ઓછી પડી એવું જ ેકહ્યું તે ઉચીત ન કહેવાય.’  

વાત તો સાચી જ, જો ત્યારે મારાથી ‘બુદ્ધી’ એવો શબ્દ પ્રશ્નોત્તરી જવેા 
હાજર જવાબી ત્વરીત તથા તાત્કાલીક કાયઘક્રમને પરીણામે, પ્રયોજાઈ ગયો હોય, તો 
એ અવશ્ય અનુચીત જ, કારણ કે આઈનસ્ટાઈન અચુક જ પ્રકાંડ બુદ્ધીશાળી હતો. 
માટ ેઅત્રે સ્પષ્ટતા કરંુ કે, ત્યારે અને આજયે મારા મનમાં તો, આવા કીસ્સાઓની 
બાબતમાં, ‘બુદ્ધી’ એટલે ‘વીવેકબુદ્ધી’ એ જ અથઘ કે ભાવાથઘ અપેક્ષીત હોય છ.ે 
ભુતકાળમાં અને આજ ેપણ અનેક મહાન વીજ્ઞાનીઓ ઉપરાંત, વીજ્ઞાનના સ્નાતકો, 
અધ્યાપકો આદી પણ આસ્તીક છ;ે જઓે ધમઘ અને ઈશ્વરની વાતો, શ્રદ્ધાની 
હીમાયત વગેરે કરતા ફરે છ.ે તે માટ ેમારંુ કહેવું એ જ છ ેકે, એ લોકમાં બુદ્ધીમત્તા 
પ્રકાંડ છ,ે પરન્દ્તુ વીવેકબુદ્ધીનો દુઃખદ અભાવ છ.ે માટ ે જ તે પરમાત્માના 
અસ્તીત્વમાં માને છ.ે એવું જ આઈન્દ્સ્ટાઈન સન્દ્દભે પણ બન્દ્યું. લગભગ સવઘ માનવ 
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વ્યક્તીના મનમાં જ્ઞાત–અજ્ઞાત રીતે ઈશ્વરના અસ્તીત્વ આદીના જ ેઉંડા સંસ્કાર (કે 
ખોટા સંસ્કાર) પડી જાય છ ે તે મુલથી નાબુદ કરવા દુષ્કર બને છ,ે એથી જ 
આઈનસ્ટાઈન જવેા પણ પરમેશ્વરની પ્રતીતી, ઈશ્વરની વીવેકપુણઘ વ્યવસ્થા અથવા તો 
‘અમુકતમુક તે મારો ધમઘ’ એવીતેવી લાગણી કે ભાવનાઓ વ્યક્ત કરે છ.ે  

મનોવીજ્ઞાન કહે છ ેઅને આપણે વીચારીએ તો, એવો નક્કર અનુભવ પણ છ ે
જ કે, બાળપણમાં પડલેા સંસ્કારો વજ્રલેપ હોય છ,ે આવા બધા સંસ્કારને નાબુદ 
કરવા માટ ેપ્રચંડ સજાગતા, પુરુષાથઘ, તીવ્ર, સચોટ તથા તટસ્થ તકઘશક્તી તથા નભળે 
વીવેકબુદ્ધી અનીવાયઘ છ.ે એક દાખલો ટાંકંુ તો, કોઈ પણ અવકાશયાનને નીધાઘરીત 
ગતી પ્રાપ્ત કરી મંઝીલે પહોંચવા માટ ેઅનેક અવરોધો ભેદવા પડ ેછ.ે જનેે માટ ે
અમુક પ્રારંભીક, વેગ કે ધક્કો અનીવાયઘ હોય છ;ે તેમ અંતે પૃથ્વીના ગુરુત્વાકષઘણનો 
અવરોધ પણ ભેદવો રહે છ.ે એ જ રીતે માનવચીત્તમાં પડલેા અનેકવીધ અસત્ય 
સંસ્કાર પડળો, અવરોધો પણ માણસે એક પછી એક ભેદવા રહે, જમેાં કદાચ છલે્લે 
આસ્તીક્તાને મુકી શકાય. તે પટલ જો પુરી વીવેકબુદ્ધીની તાકાતથી જ ેવ્યક્તી ભેદી 
શકે તે જ પછી તે પણુઘતઃ રૅશનાલીસ્ટ બની રહે. બને છ ેએવું કે પ્રકાંડ બુદ્ધીશાળી 
પુરુષો પણ આ છલે્લો અંતરાય ભેદવાનો કાં તો પુરુષાથઘ જ નથી કરતા અથવા તો 
આજન્દ્મ સંસ્કારના અતુલીત ગુરુત્વાકષઘણનો સામનો કરવામાં નીષ્ફળ તેમ જ 
લાચાર બની રહે છ.ે આવું કોઈ પણ વ્યક્તી સમ્બન્દ્ધે બની શકે, ભલે પછી તે મહાન 
વીજ્ઞાની હોય, વીજ્ઞાનનો પ્રખર અભ્યાસી હોય, જ ેઅન્દ્યથા બુદ્ધીમાન વ્યક્તી પણ 
હોઈ શકે. આઈન્દ્સ્ટાઈન જવેો જ દાખલો ન્દ્યુટનનો પણ છ.ે તે તો વળી સામાન્દ્ય જન 
જવેા જ ચીલાચાલુ ઈશ્વરમાં માનતો, અને આટઆટલી શોધો કયાઘ પછી પણ જાહેર 
કરતો કે, ‘આ બ્રહ્માંડનો સંચાલક એવો પરમાત્મા કયા નીયમોને આધારે એનંુ 
સંચાલન કરી રહ્યો છ,ે એ નીયમો જ શોધી કાઢવાનો મારો નમ્ર પ્રયત્ન છ.ે’  

આઈનસ્ટાઈન જ ેયુગમાં થયો એ યુગમાં તે ન્દ્યુટન જવેી ર્ોષણા તો ન જ કરી 
શકે; કારણ કે આગળ વધેલી વીજ્ઞાનની વીશાળ, ઉંડી અને અદ્ભુત શોધોએ 
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વીસમી સદીમાં તો આસ્તીકતાના લગભગ ભુક્કા જ ઉડાવી દીધા. પરીણામે 
આસ્તીકતાના આશકોએ ઈશ્વર તથા ધમઘની ચીલાચાલુ વીભાવના બદલી નાખ્યે જ 
છુટકો હતો, ખાસ તો શીક્ષીતોએ : દા.ત. આજના ભણેલા ગણલેા અને વીચારશીલ 
એવા અનેક પુરુષો હવે ધમઘસ્થાનોમાં દશઘનાદી માટ ેજવું, પુજાપાઠ, જપતપ કે નમન 
કરવા,ં ભક્તી કરવી, ચમત્કારો, અન્દ્ધશ્રદ્ધા, વહેમો વગેરેમાં માનવું એવું તેવું 
આચરણ કરતાં તો સ્વાભાવીક જ શરમસંકોચ અનુભવે; બીજી બાજુ જન્દ્મજાત 
સંસ્કારના બળ સમક્ષ લાચાર હોવાથી, તે વાસ્તવીકતા તો સ્વીકારી શકતા નથી. 
આમ તેઓ ખુબ મંુઝાયેલા હોય છ;ે જથેી નવાનવા ઈશ્વરો તથા નવાનવા ધમો 
શોધવા તેઓ પે્રરાય છ.ે અને એથી જ નવાનવા ગુરુ પણ ફાટી નીકળ્ા છ.ે 
આઈન્દ્સ્ટાઈન બાબતમાં પણ બરાબર આમ જ બન્દ્યું. તેને આ બ્રહ્માંડ ‘અગમ્ય’ 
લાગયું એ તો બરાબર, પરન્દ્તુ એવી ‘અગમ્યતા’ એ ઈશ્વરની જ લીલા છ ેએવું તારણ 
યોગય અને સત્યમુલક ન જ ગણાય. વધુમાં આ બ્રહ્માંડના સંચાલનમાં કશીક સભાન, 

વીવેકપુત વ્યવસ્થા છ ે કે પછી તે અંધાધંુધ અરાજકતા અથવા તો નીરુદેશ 
અવ્યવસ્થા છ?ે એ પ્રશ્નનો વસ્તુલક્ષી, સવાુંગીણ ઉત્તર આજ ેતો અસંભવીત જ 

છ.ે માટ ે વ્યક્તી પોતાનાં સંસ્કાર, માનસ કે અભીગમ મુજબ બેમાંથી ગમે તે 
એક તારણ આત્મલક્ષી રીતે સ્વીકારી લે છ.ે અમુકતમુક નથી સમજાતું, વીજ્ઞાન 

પણ એ જાણી શકતું નથી. માટ ેતે અથવા તે જ ઈશ્વર છ,ે ઈશ્વરનો પુરાવો છ,ે 
એવી અતાકીક દલીલો આજ ેપણ અનેકાનેક માણસો અને ખાસ કરીને ભણેલા 

જનો કરે જ છ.ે વધુમાં આઈન્દ્સ્ટાઈન ખુદ કહે છ ેકે, તેનો ઈશ્વર વીશેનો ખ્યાલ 
એ તો ઉમીમય emotional પ્રતીતી છ.ે જ્યારે હકીકતમાં વૈજ્ઞાનીક ભૌતીક 

સત્યોને લાગણી–ઉમી દ્વારા પામવાં કે માની લેવાં, એ સ્વયં અવૈજ્ઞાનીક 
અભીગમ છ.ે ઉપરાંત એમાં ‘નમ્ર ભાવે સ્તુતી કરવા’ની વળી શી જરુર? એટલી 

ફરીયાદ તો ન્દ્યાયી તથા વાજબી જ ગણાય; ભલે તે આઈન્દ્સ્ટાઈન સામે હોય!  
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અહીં પુરાવાનો ઉલ્લેખ આવ્યો, એના અનુસંધાનમાં જણાવવાનંુ કે, absence 

of evidence is not the evidence of absence એ સુત્ર અથાઘત્ પુરાવાનો 

અભાવ તે વસ્તુના અભાવનો પુરાવો નથી – એવી દલીલ આસ્તીકો દ્વારા, ઈશ્વરના 
અસ્તીત્વના સમથઘનમાં વારંવાર ફગાવવામાં આવે છ,ે ત્યારે સગવડતાપુવઘક એ 
વીસરી જવાય છ ે યા વીસારી દેવાય છ ે કે, પુરાવાના પણ બે પ્રકાર છ ે :           

(1) હકારાત્મક અને (2) નકારાત્મક. જો આ નકારાત્મક negative પુરાવાને 

ધ્યાનમાં લઈએ તો absence of evidence નો પ્રશ્ન જ ઉદ્ભવતો નથી. અથાઘત્ 

અસંખ્ય મળતા નકારાત્મક પુરાવા એ ની:શંક તથા નક્કર evidence of absence 
જ છ.ે ટૂકંમાં ઈશ્વર છ ેએવો એક પણ હકારાત્મક પુરાવો નથી મળતો, જ્યારે બીજી 
બાજુ, તે નથી એવા અસંખ્ય નકારાત્મક પુરાવાઓ ડગલે ને પગલે મળતા જ રહે છ.ે 
એક જ આવો મજબુત નકારાત્મક પુરાવો અહીં ટાંકંુ તો, જ ેદુનીયા કે સૃષ્ટી ઈશ્વરે 
સજીઘ હોય અને એનંુ સભાન, હેતુપુવઘકનું સંચાલન પણ તે જ કરતો હોય, તો ત ે
દુનીયા આટલી બધી ખરાબ, અપરમ્પાર વેદના, ભયાનકતા, સમસ્યા, અન્દ્યાયો, 
અનીિીતતા, નીબઘળતા તથા અનીષ્ટોથી ખદબદતી કદી હોઈ શકે ખરી? 

ભરતવાક્ય 
Those who claim that rellgious freedom is a necessary 

conditon for a demoratic society. Sometimes forget that tolerance 
means more than a concordant between the abherents of rival 

creeds. Religious liberty implies equal tolerance towards those who 
profess no dogma whatever.  

– Prof. Robert E. Egner 
 

▪ 

https://govindmaru.com/


 

રૅશનાલીઝમના રંગ 

 

અનુક્રમણીકા                   https://govindmaru.com Page 57 

 

7 

વીજ્ઞાનીની અવજૈ્ઞાનીકતા 

સમુરતટ ેબેઠો બેઠો હંુ તટ પર આવીને અફળાતાં મોજાંને મારા શ્વાસના તાલ 
સાથે ભળી જઈ રહ્યાનો અનુભવ કરી રહ્યો હતો. ત્યાં અચાનક હંુ સભાન (!) થઈ 
ગયો કે, મારી આસપાસનું આખું વાતાવરણ એક વીરાટ નૃત્યમાં ભાગ લઈ રહ્યું હતું. 
ભૌતીક વીજ્ઞાની હોવાથી... અત્યાર સુધી મેં આકૃતી, આલેખો અને ગાણીતીક 
થીયરીના સ્વરુપમાં જ આ જોયેલું. પણ સમુરતટ ેમને એવી અનુભુતી થઈ કે મારા 
દેહના અણુપરમાણુ પણ મહાન ઉજાઘના વૈશ્વીક નૃત્યમાં ભાગ લઈ રહ્યા હતા. તે ક્ષણે 
હંુ જાણી શક્યો કે આ તો પ્રાચીન ભારતીય આયોએ જનેી આરાધના કરી, ત ે
નટરાજ મહાદેવ શીવજીનું વીરાટ નૃત્ય હતું.  

– ફીટઝોફ કાપ્રા  
(ઉપરના અવતરણમાં ‘સભાન’ શબ્દ પછીનું આિયઘ ચીહ્ન એ મારંુ ઉમેરણ છ.ે)  

આવી ગુઢ અનુભુતીના આધારે, કાપ્રા એવા તારણ પર આવે છ ેકે, ક્વોન્દ્ટમ 
મીકેનીકસની શોધ પછી, ભૌતીક વીજ્ઞાન એક એવે તબકે્ક પહોંચ્યું છ ે કે આ 
ગુઢતાવાદીદશઘન તરફ વળી રહ્યું છ,ે જ ે દશઘન સદીઓ પહેલાં, પ્રાચીન ભારતીય 
આયઘગ્રંથ, બૌદ્ધસુત્રો કે તાઓની પુરાણી પરમ્પરાઓમાં કેન્દ્રસ્થાને રહેલું છ.ે  

કાપ્રાનો આ મત સ્વીકારીએ તો પણ આગળ જવેો તાલમેલ તે ગોઠવે છ ેએવુ ં
તાલમેલીયા તારણ કદાપી સ્વીકાયઘ બની શકે નહીં. તે પોતે જ લખે છ ેકે, ભૌતીક 
વીજ્ઞાનનંુ આ પ્રકારનું નુતન દશઘન ચોકસાઈભયાઘ પરીક્ષણ, પ્રયોગો તથા કઠોર અને 
સાતત્યપુણઘ (રીગરસ અને કન્દ્સીસ્ટન્દ્ટ) ગણીતને આધારે પ્રાપ્ત થયેલું છ;ે જ્યારે 
પ્રાચીન પુવઘનંુ એવું દશઘન કેવળ અંતઃસ્ફુરણા (ઈન્દ્ટ્યશુન) ઉપર આધારીત હતું. 
કાપ્રાનંુ આવું તારણ મુખ્યત્વે નીરાધાર અટકળો ઉપર આધારીત છ.ે હવે, આવી 
બીન્દ્દાસ અટકળો (સ્પેક્યુલેશન) અને પૃથક્કરણાત્મક રૅશનલ અભીગમ વચ્ચેના 
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ભેદનો જ જો આમ છદે ઉડાડી દેવામાં આવે, તો પછી બેફામ અટકળોની કોઈ 
મયાઘદા જ રહેતી નથી; જનેે વૈજ્ઞાનીકતાનંુ સ્થાન કદી આપી શકાય નહીં. માટ ેજ 
ઉપર મેં ‘સભાન’ શબ્દ પછી આિયઘચીહ્ન મુક્યું છ.ે કાપ્રાનાં આવાં તારણ માત્ર 
અનીયન્દ્ત્રીત અટકળો જ નથી, કીંતુ એની આધારશીલા વળી એક ભ્રમણા છ,ે એ 
હવે ચચીએ.  

વીજ્ઞાને આ પરમાણુમય જગતનાં અતલ ઉડાણોમાં પ્રવેશ કયો, એથી અનેક 
પ્રકારની નવીનવી સમસ્યા, શંકાઓ તથા વીજ્ઞાનના માન્દ્ય સીદ્ધાંતોને નહીં ગાંઠતી, 
પડકારતી એવી રહસ્યમય ર્ટનાનો સામનો કરવાનો જટીલ પ્રશ્ન ઉદ્ભવ્યો. ખાસ 
તો, જડ–ચેતનના ભેદ બાબતે કાપ્રા માને છ ે કે, વીજ્ઞાન અને પિીમી ફીલસુફી 
વ્યક્તીમત્તા તથા ભીન્નતામાં માને છ ેઅને વીશ્વમાં બનતી અનેકાનેક તથા અનેકવીધ 
ર્ટનાઓનું તે પૃથક્પૃથક અસ્તીત્વ સ્વીકારે છ.ે બીજી બાજુ, પ્રાચીન પુવઘનું દશઘન–
ચીંતન સમગ્રતા, અદ્વતૈ કે અખીલાઈને તાગનારંુ યા પાયારુપે સ્વીકારનારંુ હોઈ, 
વીશ્વની સવઘ ર્ટનાને તે પરસ્પર ર્નીષ્ટતાથી સંકળાયેલી માને છ.ે કાપ્રાને કંઈક એવુ ં
સમજાયું કે, પિીમી વીજ્ઞાન તથા ચીંતનના દ્વતૈવાદી સીદ્ધાંતોએ માનવ વીશ્વમાં 
વીર્ાતક કટોકટી સજીઘ છ;ે જ ે ક્વોન્દ્ટમ મીકેનીકસની ખોજ બાદની અપુણઘ કે 
ભુલભરેલી પથદીશાનંુ પરીણામ હોવાનંુ પણ પ્રતીત થાય છ.ે એવી જ વૈચારીક 
ગુંચવણો વચ્ચ,ે કાપ્રાનો પુવઘનાં ચીંતન–દશઘનનો પરીચય વધ્યો, અહોભાવ વધ્યો અને 
એમાં તેને રસ પડવા લાગયો. આ વીશ્વની ભવ્યતા, અકળતા પ્રત્યે એક પ્રકારના 
પ્રગાઢ દીગમુઢ અહોભાવથી કાપ્રા પોતાનાં ભૌતીક વીજ્ઞાનનાં જ્ઞાન તથા સીદ્ધાંતો 
પ્રત્યે સાશંક બનતો ગયો. ટુકંમાં વીશ્વવ્યાપી અકળ ગુઢતાથી તે અત્યંત અસ્વસ્થ 
હતો, અને એવી અવસ્થામાં તે સ્વાભાવીક જ ગુઢવાદી દશઘનોથી ભારે પ્રભાવીત 
થયો. આવી રમમાણ મનોદશા ર્ણી વાર ભ્રમીત ચીત્તાવસ્થાનુ ં કારણ બને, એ 
મનોવૈજ્ઞાનીક સત્ય છ.ે એથી જ કાપ્રાને એકાંતમાં ભવ્ય, સ્તબ્ધતાજનક વાતાવરણમાં 
નટરાજ શીવના વીરાટ વૈશ્વીક (કોસ્મીક) નૃત્યની સાક્ષાત્ જવેી અનુભુતી થઈ, જનેે 
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સવઘ રીતે ચકાસતાં, ત ેભ્રમણા (હેલ્યુસીનેશન)થી વીશેષ કંઈ પણ હોય એમ પ્રતીત 
થતું નથી.  

આઈન્દ્સ્ટાઈને કદી પણ પોતે આખરી વાસ્તવીકતા પામી શક્યા છ,ે એવો 
દાવો કયો નથી અને તેઓએ વીશ્વની વાસ્તવીકતાઓનો કદાપી ઈનકાર કયો નથી. 
તેઓએ જડ–ચેતનના દ્વતૈને આભારી પણ લેખાવ્યું નથી. એટલે આઈન્દ્સ્ટાઈનની 
આધ્યાત્મીક અનુભુતી આ વીશ્વની અકળ રહસ્યમયતા, આગાધ વીરાટતા, 
વીવીધતા અને એકરુપતા પરત્વેનો વીસ્મયભાવ તથા વીશ્વના સંચાલન પાછળની 
સુવીરાટ શક્તી પ્રત્યેનો અહોભાવ જ વ્યક્ત કરે છ,ે જ ેપુણઘતઃ સ્વસ્થતાપુવઘક તે કરે 
છ.ે જ્યારે પુવઘનાં પ્રાચીન દશઘનોથી પ્રભાવીત કાપ્રા આ વીશ્વની વીવીધતાઓને; 
શંકરાચાયઘજીની જમે, કેવળ ભ્રમણા કે અવીદ્યા–અજ્ઞાન માનવાની હદ સુધીની 
માનસીકતાનો ભોગ બને છ;ે જનેે આપણે ભ્રામક આધ્યાત્મીક અનુભુતી (ઈલ્યુઝન) 
જ લેખવી રહે, જ ેસ્વસ્થ સભાનતાની નહીં, ગ્રસ્ત અભાનતાની જ દ્યોતક ગણાય. 

આપણા પ્રાચીન તથા અવાઘચીન એવા અનેક અધ્યાત્મવાદી ચીંતકોએ પણ આ 
વીશ્વની સુવીરાટ, ભવ્ય તથા અકળ લીલાને વીશ્વચેતનારુપ પરમાત્માના આનન્દ્દ 
નૃત્ય તરીકે ઓળખાવી છ.ે પરન્દ્તુ એવા વણઘનને કેવળ ઉપમારુપે જ સ્વીકારી શકાય, 
વાસ્તવીકતા તરીકે નહીં. પરીણામે એવા કોઈ પણ સ્વરુપની સાક્ષાત્ અનુભુતી 
સભાન અવસ્થામાં તો શક્ય જ નથી. મતલબ કે કાપ્રાની એવી આધ્યાત્મીક 
અનુભુતી એ અભાન, અસ્વસ્થ મનોદશાજનીત ભ્રમણા જ સીદ્ધ થાય, અન્દ્યથા કશું 
સંભવીત જ નથી. કારણ કે એવું નૃત્ય વાસ્તવમાં તો ક્યાંય ચાલી રહ્યું જ નથી.  

આપણા અગ્રગણ્ય રૅશનાલીસ્ટ વીચારક પ્રા. સુયઘકાંત શાહે એક પુસ્તક લખ્યુ ં
છ.ે ‘વૈજ્ઞાનીકોનાં અવૈજ્ઞાનીક વલણો’ (પ્રકાશક : સાહીત્ય સંગમ, બાવાસીદી, 
ગોપીપુરા, સુરત – 395 001) આ પુસ્તીકામાં પ્રા. શાહ લખે છ ે કે, વૈજ્ઞાનીકો પણ 
માણસો છ,ે એથી તે પણ માણસનાં આ કે તે લક્ષણો ધરાવે જ. કોઈ એક વ્યક્તી 
વૈજ્ઞાનીક હોય, એથી એનાં બધાં વલણો વૈજ્ઞાનીક જ હોય, એમ માની લેવું, એ 
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અવાસ્તવીક છ.ે.. વૈજ્ઞાનીક હોવા માત્રથી માણસ રૅશનાલીસ્ટ બની જતો નથી. 
કાપ્રાને આપણે આ કક્ષામાં મુકી શકીએ. આપણા દેશમાં તો શ્રદ્ધાળુ તથા આસ્તીક 
વીજ્ઞાનવીદોની ભરમાર જોવા મળે છ;ે એટલે કાપ્રાની મનોદશા કે તેનંુ વલણ આપણ ે
ઈચ્છીએ, તો સહેલાઈથી યથાથઘ સમજી શકીએ. કેવળ અંતઃસ્ફુરણાથી અકળ, ગહન 
તથા અગાધ એવી વૈશ્વીક ર્ટનાનાં તાત્વીક રહસ્ય પામી શકાય, એવી માન્દ્યતા જ 
મુળે ખોટી અને અવૈજ્ઞાનીક, ભલે પછી એ કાપ્રા જવેા વૈજ્ઞાનીકની હોય! આ ટુકંા 
લેખમાં આ આખાય પ્રશ્નની પુરી, વીસ્તૃત કે ઉંડી ચચાઘ, એવું વીવરણ શક્ય નથી, 
મારે તો ફક્ત એટલું જ દશાઘવવું છ ે કે, એક ભ્રમનો એવો તો જબરજસ્ત પ્રચાર 
કરવામાં આવે છ ે કે હવે વીજ્ઞાન પણ આધ્યાત્મીક સત્યો યા તો ઈશ્વર જવેી કોઈ 
સુવીરાટ શક્તીનો સ્વીકાર કરવા લાગયું છ ે ઈત્યાદી. આવો પ્રચાર અધઘદગધ અને 
સદંતર અસત્યમુલક છ.ે આઈન્દ્સ્ટાઈનનંુ વીધાન છ ે : ‘ધમઘ વીનાનું વીજ્ઞાન પંગુ છ ે
અને વીજ્ઞાન વગરનો ધમઘ અન્દ્ધ છ.ે’  

આ વીધાનને ચીલાચાલુ ધમો (અધમો) સાથે જોડીને, ધામીકો–આસ્તીકો 
મીથ્યા ગેલમાં આવી જાય તે સમજાય, બાકી અહીં આઈન્દ્સ્ટાઈનની ‘ધમઘ’ શબ્દની 
વીભાવના જ કેવળ ભીન્ન છ.ે તેને અપેક્ષીત તો છ,ે માનવવાદી નૈતીકતા. માટ ેજ તે 
પોતે જ સ્પષ્ટ કરે છ ેકે, ‘મારી ધમઘવીષયક પ્રતીબદ્ધતા વીશે આવુ ંજ ેપ્રચારાય છ ેતે 
જુઠ્ઠાણંુ છ.ે.. હંુ વ્યક્તીગત ઈશ્વરમાં બીલકુલ માનતો નથી. હંુ ઉંડી ધામીકતા 
ધરાવતો નાસ્તીક છુ.ં આ એક નવા જ પ્રકારનો ધમઘ છ.ે’ ટુકંમાં, વીજ્ઞાન અને ધમઘનો 
સમન્દ્વય શક્ય નથી, અને આવશ્યક પણ નથી. દા.ત. ધામીક ઈરાદાસર જો 
મોબાઈલની મદદથી બોમ્બ ફોડવામાં આવે, તો અન્દ્ધ કોને કહીશું વારંુ? આ લખે 
લખવામાં મેં ‘ખોજ’ દ્વમૈાસીકના મે–જુનના અંકમાં પ્રગટલેા શ્રી અનીલ પટલેનો લેખ 
‘વીજ્ઞાન–અધ્યાત્મ’માંથી ર્ણો આધાર લીધો છ.ે હંુ તેનો ખુબ ખુબ આભારી છુ.ં 
જીજ્ઞાસુએ ખરેખર મુળ લેખ વાંચવા જવેો છ.ે (સમ્પકઘ : આચઘ, ઈ–702, સામ્રાજ્ય 
કોમ્પલેક્ષ, ફત્તેહગંજ, વડોદરા–2).  
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ભરતવાક્ય 
વીજ્ઞાન એટલે ટકે્નોલૉજી, સત્તા, આધીપત્ય, શોષણ વગેરે–એવું (ખોટુ)ં 

સમીકરણ બેસી ગયું છ.ે આ વીકૃતી (ડીસ્ટોશઘન) માટ ે જવાબદાર છ,ે આવા 
અભીયાનમાં ભળેલાઓની (વીકૃત) વીચારધારા. પરન્દ્તુ સાથે સાથે યાદ રાખો કે, આ 
માટ ેજવાબદાર છ ેતે મહાન ચીંતકોના અશુભ ઈરાદા નથી જ. તેઓના ઈરાદાઓ 
તો, જુજ અપવાદો બાદ કરતાં, શુભ જ હતા. પરન્દ્તુ વ્યક્તીઓની માનવસહજ 
બૌદ્ધીક મયાઘદાઓ આ માટ ેસૌથી વધુ જવાબદાર છ.ે  

– અનીલ પટલે 
 

▪ 
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8 

સંશય એટલે જ સ્વતન્દ્ત્રતા 

આજ સુધીમાં શોધાયલું સવઘ વીજ્ઞાન એ તો વીશ્વનાં વાસ્તવીક સત્યની 
અપેક્ષાએ સાવ પ્રાથમીક તથા બાલીશ જ લેખાય. તેમ છતાં આજ ે તો આપણા 
હાથમાં આવેલો એ સૌથી વધુ મુલ્યવાન પદાથઘ છ.ે  

– આલ્બટઘ આઈન્દ્સ્ટાઈન  

વીજ્ઞાન એટલે જ સત્ય–રહસ્યની શોધ. આ બ્રહ્માંડ માનવીના ગજા બહારનાં 
યા પહોંચ બહારનાં અતીઅસંખ્ય રહસ્યોથી ભરપુર છ;ે જમેાંનાં થોડાં કે, ર્ણાં જ 
પણ પાકાં સત્યો વીજ્ઞાને પ્રગટ કરી, માનવીને નમાવ્યાં છ;ે જ ેસવઘથા મહાન પ્રાપ્તી 
છ.ે ભલે બ્રહ્માંડની અતાગતાના સન્દ્દભે અલ્પ, છતાં સૌથી વધુ મુલ્યવાન; કારણ કે 
માનવજાતે તેના અસ્તીત્વની સુદીર્ઘ યાત્રા દરમીયાન, છલે્લાં ફક્ત પાંચસો વષઘથી જ, 
નીરપેક્ષ, વસ્તુલક્ષી સત્યને પંથે આગેકુચ આદરી છ,ે અને સત્ય માત્ર તેના 
સ્વભાવથી જ વસ્તુલક્ષી હોય છ.ે એથી આત્મલક્ષી સત્યો એ કાંતો માનવીય ભાવના 
હોઈ શકે, અથવા તો ભ્રમણા. તદનુસાર, ગુરુ, ગ્રંથ, પંથ અને એ દ્વારા આત્મા–
પરમાત્માની ખોજ – એ સવઘ ભ્રમણાપે્રરીત ભ્રમણમાગઘની જ મીથ્યા યાત્રા બની ગઈ. 
છતાં અન્દ્યથા શું થઈ શકે? આદીમાનવ જીજ્ઞાસુ હતો, કીંતુ સાથે લાચાર પણ હતો 
જ; કારણ કે એની પાસે સત્યની શોધ માટનેાં વૈજ્ઞાનીક સાધનો નહોતાં, અને એ 
વીકસાવવાં ત ેએ અવસ્થામાં સહેલ કે શક્ય પણ નહોતું. પરીણામે અગ્રણી મનાઈ 
ગયેલા પુરુષોનાં કપોળ–કલ્પીત વચનો કે તારણોમાં શ્રદ્ધા રાખવાની આદતનો તે 
ગુલામ બની રહ્યો; જ ેસીલસીલો હજી આજયે માણસ ત્યજી શકતો નથી. વીજ્ઞાન 
સત્યદશઘનનો ભવ્ય પુરુષાથઘ ખેડી રહ્યું છ;ે પણ શ્રદ્ધાના જડ કોટકીલ્લા પોલાદી છ,ે 
અને શ્રદ્ધા જ અસત્યોની રાખણહાર છ.ે માટ ેજ પંડીતચીંતક એવો રોજર બેકન 
લગભગ સાતસો વષઘ પુવે પ્રબોધી ગયો કે, સત્યની પ્રાપ્તી આડ ેચાર મુખ્ય અવરોધો 
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છ;ે જ ેભલભલા વીદ્વાનોને પણ સત્યપંથે જતાં રોકે છ.ે આ ચાર અંતરાયો છ ે: (1) 
અસત્ય અથવા તો અયોગય આધાર, એટલે કે ગુરુ–ગ્રંથ. (2) પરમ્પરા, પ્રણાલીપ્રાપ્ત 
માન્દ્યતાનો પ્રભાવ, (3) પુવઘગ્રહો અને (4) મીથ્યા આત્મઅભીમાન. આજના વીદ્વાન 
પુરુષો પણ આ ચાર અંતરાયોને ઉલ્લંર્ી શકતા નથી, અને એથી જ આમ સમાજ 
અસત્યમાં અટવાય છ,ે પરીણામે અસંખ્ય, કઠોરતમ બંધનો તથા અંધારાથી તે 
પીડીત છ.ે શ્રદ્ધાભાવમાં એક પ્રકારનો માણસનો જક્કી અહંભાવ ગોપીત હોય છ,ે જ ે
તેને સત્યનો સ્વીકાર કરતાં રોકે છ;ે કારણ કે એમાં એને નાનમ લાગે છ ેઅને તેનો 
અહંકાર ર્વાય છ.ે આમ, વસ્તુલક્ષી વીજ્ઞાન સીવાયની માહીતી માણસને અહંભાવી 
બનાવી શકે છ.ે  

બાકી વીજ્ઞાને તો સત્યને પામવાના ત્રણ રાજમાગો ખુલ્લા મુકી જ દીધા છ,ે 
જ ેછ ે: (1) ઈંરીયોગોચર અનુભવ, (2) તકઘવીવેક અને (3) પ્રયોગ દ્વારા ચકાસણી. 
સત્યના આગ્રહી મનુષ્યે સવઘપ્રથમ સાક્ષાત્ અનુભવનાં પદાથો યા ર્ટનાને જ મહત્ત્વ 
આપવાનો અભીગમ કેળવવો રહે, પરન્દ્તુ ત ેદ્વીતીય સોપાનના સ્વીકારની સાથે જ. 
મતલબ કે અનુભવનાં તત્ત્વ કે તથ્યને માણસે પોતાના નીષ્પક્ષ તેમ જ નીરપેક્ષ 
તકઘવીવેક વડ ેતપાસવો જોઈએ અને જો તકઘમાં, વીવેકપુવઘક તેનો પુરા અથઘમાં સુમેળ 
બેસ,ે તો જ સમ્બન્દ્ધીત પદાથઘ યા ર્ટનાને એક સત્યરુપે ચીંત્ય સમજવું ર્ટ.ે એ પછી 
પ્રયોગ. આમ તકવીવકે એ તો સત્યને જોવાની ત્રીજી તેજીલી આંખ છ;ે એટલે 
આંખવાળો મનુષ્ય અન્દ્ધ તો સંભવે જ ક્યાંથી? અથાઘત્ ‘તકાુંધ’ શબ્દ સ્વયં 
વદતોવ્યાર્ાત છ.ે વાસ્તવમાં, જ ેપુરુષો આ તેજસ્વી આંખને, ઉપર ગણાવ્યાં એવા ં
ચાર પરીબળોના પ્રભાવથી સ્વેચ્છાએ જ મીંચી રાખે છ;ે એ છતી આંખે અન્દ્ધ હોઈ, 
સત્યને જોઈ જ કેવી રીતે શકે? માટ ેજ શ્રદ્ધા અને અન્દ્ધશ્રદ્ધા વચ્ચેની ભદેરેખા 
એટલી હદે પાતળી છ ેકે, તમામ શ્રદ્ધા સરવાળે અન્દ્ધશ્રદ્ધા જ સીદ્ધ થાય છ.ે સત્યને 
પામવા માટ ે માણસે આત્મલક્ષીતા ત્યજવી જ રહી. પરન્દ્તુ અસત્યની આરાધના 
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માણસને અહંવાદી બનાવી મુકે છ;ે જ્યારે જ્ઞાન–વીજ્ઞાન તેને નમ્ર–વીનમ્ર બનાવી શકે 
છ;ે કારણ કે તે સમ્પુણઘતઃ વસ્તલુક્ષી હોય છ.ે 

શ્રદ્ધા એ માનવકેન્દ્રી વીશ્વના પુરાણા અને જમીનદોસ્ત થયેલા ખ્યાલને વળગી 
રહી, સ્વાભીમાન ટકાવવાનો આત્મપ્રતારણારુપ હઠાગ્રહ છ.ે બાકી તો છલે્લી સદીના 
સત્યમુલક અવકાશ–વીજ્ઞાને આ બ્રહ્માંડમાં માનવ નામક પૃથ્વીવાસી પ્રાણીના 
અસ્તીત્વને કેવળ પ્રકૃતીનો અકસ્માત સીદ્ધ કરી દીધંુ છ,ે અને તેના કોઈ પણ જાતના 
મુલ્ય–મહત્ત્વના ભુક્કા બોલાવી દીધા છ.ે છતાં શ્રદ્ધાવાદી આસ્તીકોથી આવું નક્કર 
સત્ય સ્વીકારી શકાતું નથી અને પોતે માની લીધેલો પોતાના વૈશ્વીક (કોસ્મીક) 
મુલ્યોનો ખ્યાલ ત્યજી શકાતો નથી. બાકી વૈજ્ઞાનીક સત્યને પામવાનો આનન્દ્દ એ 
લોકના પારંપરીક બ્રહ્માનન્દ્દ કરતાંય અનેકગણો રોમાંચક છ.ે અલબત્ત, એમાં એક 
મહત્ત્વના તત્ત્વનો અભાવ છ,ે અને જો ઉક્ત અભાવ માણસ સ્વીકારી લે; તો 
સત્યદશઘનનો આનન્દ્દ અદ્ભુત રોમાંચક બની રહે છ.ે પ્રસ્તુત અભાવ તે આ 
બ્રહ્માંડના સમગ્ર સંચાલનમાં માનવીના સ્થાનની શુન્દ્યતા.  

આ સન્દ્દભે, જગવીખ્યાત ‘કોસ્મીક’ વીજ્ઞાની કાલઘ સાગન લખે છ ે કે, 
આધુનીક યુગની આપણી સુભવ્ય વૈજ્ઞાનીક ક્રાંતીનું એક સૌથી વધુ પીડાકારી 
પરીણામ એ છ ેકે, માણસે યુગોથી જ ેખ્યાલોને સૌથી પ્યારા તેમ જ સવાઘધીક સુખદ 
માનીને સેવ્યા હતા; ત ેસવઘ ખ્યાલોને તેણે સદંતર ઉધ્વસ્ત કરી નાખ્યા છ.ે એ ખ્યાલો 
તે પરાપુવઘથી ચાલી આવતી માનવકેન્દ્રી બ્રહ્માંડની માન્દ્યતા. અથાઘત્ યુગોથી મનુષ્ય 
માનતો આવેલો કે આ સમગ્ર વીશ્વનંુ સંચાલન તેને કેન્દ્રમાં રાખીને, તેના જ હીતાથે 
થઈ રહ્યું છ.ે એને બદલે આજના અવકાશવીજ્ઞાને આપણી સમક્ષ એક એવા બ્રહ્માંડનું 
સત્યનીષ્ઠ સ્વરુપ પ્રગટ કરી દીધંુ છ ે કે, જ ેઠડુંગાર, સુવીરાટ તેમ જ માનવ પ્રતી 

કેવળ લાપરવાહ – cold, immense, indifferent universe છ;ે જમેાં 

માનવઅસ્તીત્વનંુ મુલ્ય કેવળ શુન્દ્ય છ.ે પરન્દ્તુ બીજી બાજુ, આજ ેજ ેબ્રહ્માંડ આપણી 
નજરે સાક્ષાત્ બન્દ્યું છ;ે તેની સુભવ્યતા, સંકુલતા તથા રુપવૈભવ એવા તો મનોહારી, 
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આકષઘક છ ે કે જનેી તો કલ્પનાય આપણા પુવઘજો સ્વપ્નેય કરી શકવા અસમથઘ જ 
હતા, અને આજ ેજો આવા વીરાટ વીશ્વને પ્રકૃતીના સાદાસીધા એવા ગણતર નીયમો 
વડ ેપામી શકાતું હોય, તો ભલ,ે ઈશ્વરમાં માનનારા આસ્તીકો તે નીયમોને પ્રકૃતીના 
સંચાલક એવા કોઈ વીવેકસજ્જ તત્ત્વને ફાળે આપી દ!ે બાકી, મારો પોતાનો 
અભીગમ તો એવો જ છ ેકે, આ બ્રહ્માંડ જવેું વાસ્તવમાં છ ેતેવું જ તેને સ્વીકારીન ે
એને યથાથઘ સમજવાનો પુરુષાથઘ ખેડવો, એ આપણને મનગમતા વીશ્વનો ખોટો ખ્યાલ 
સેવી રાજી થવા કરતાં અનેકગણો વધુ આનન્દ્દપ્રદ તેમ જ સત્યનીષ્ઠ રાજમાગઘ છ.ે.. 
આવું સત્ય પામવું અને સ્વીકારવું એ તકાુંધતા નથી, બલકે નમ્રતા–વીનમ્રતા જ છ.ે 
પરન્દ્તુ માણસ પાસે પોતાની જ જાતને છતેરવાની કુનેહ છ,ે અને એવી વૃત્તી પણ છ.ે 
બીજી બાજુ, સંશયવાદની પે્રરણા પ્રજાજનોને ક્યાંયથી પ્રાપ્ય જ નથી. શાળા–
મહાશાળામાં સવઘત્ર શ્રદ્ધાની જ વાતો ધોધમાર ચાલે છ,ે જ્યારે સંશયવાદનો તો 
ઉલ્લેખ સરખોય ભાગયે જ થાય છ.ે અરે, ખુદ વીજ્ઞાનના વગઘમાં પણ સંશય નથી 
શીખવાડવામાં આવતો! બાકી વીજ્ઞાન એ તો સંશયનંુ મોટામાં મોટુ ંપુરસ્કતાઘ પરીબળ 
છ.ે બીજી બાજુ,ં રાજકારણ, અથઘકારણ, જાહેરાતોનંુ શાસ્ત્ર તથા ધમોને ભોળાં 
જનોની શ્રદ્ધા જ અનુકુળ આવે છ;ે એથી એવાં સ્થાપીત હીતો પોતાની 
તાકાતતરકીબોથી સંશયવાદને પ્રવેશતો અટકાવે છ.ે આમ, બાપડુ ં સત્ય હમ્મેશાં 
ન્દ્યાત બહાર જ રહી જાય છ.ે  

ભરતવાક્ય 
Rational science treats its credit notes as always redeemable on 

demand, while non–rational authoritarianism regards the demand for 
the redemption of its paper as a disloyal lack of faith.  

– Morris Cohen 
 

▪ 
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તત્ત્વચીંતન એટલે જ સંશયલીલા 

Philosophy is doubt.  
– Michel de Montaigne  

સંશયાત્મા વીનશ્યતી – એવા ધમઘ આદેશને સંકુચીત અથઘમાં સમજવાથી 
આપણા ભારત વષઘની સવઘ પ્રગતી – સીદ્ધી થંભી ગઈ હોત, ત્યારે સદ્ભાગયે આ જ 
દેશમાં સંશય કરનારા મહાપુરુષો પાક્યા, અને આપણી ચીંતનસમૃદ્ધી સવઘ દીશામા ં
પુરબહારમાં વીકસી : ભગવાન બુદે્ધ તો ઈશ્વરનો જ ઈનકાર કરી દીધો, તો ચાવાઘકે 
વળી ચતૈન્દ્ય–પદાથઘના અલગ અસ્તીત્વને જ અસ્વીકાયુું! ભારતમાં છકે પ્રાચીન 
કાળથી જ, નીરીશ્વરવાદી, વીવેકબુદ્ધીવાદી, વૈજ્ઞાનીક, સત્યનીષ્ઠ અભીગમયુક્ત, 
વાસ્તવવાદી, ભૌતીકવાદી એવી લોકાયત વીચારધારા પણ ચાલતી જ આવતી હતી, 
જઓેએ ધમઘગ્રંથમાન્દ્ય કહેવાતાં સત્યો પ્રતી સંશય વ્યક્ત કયો એવા મહષીઓ 
બૃહસ્પતી, કપીલ, ચાવાઘક, કણાદ આદ્ય બૌદ્ધ તથા જનૈ ચીંતકો ઉપરાંત, હરીભર, 
રાજચંર, યશોધર આદી અનેકોએ ધમઘ–અધ્યાત્મ, આસ્તીકતા પરત્વે સંશયની 
સાધના કરી, અને પદાથઘનાં મુળ ફંફોસતાં, વાસ્તવવાદી ચીંતનધારાનો વીશાળ પ્રવાહ 
પણ વહેતો કયો. વીખ્યાત ફીલસુફ મોન્દ્ટનેે, ઉપર મુજબ, યોગય જ કહ્યું છ ેકે સમગ્ર 
ચીંતન એ સંશયલીલા છ,ે જમેાં આપણે ઉમેરીએ કે, માન્દ્ય યા પ્રતીષ્ઠીત અને 
સ્થગીત વીચારોને ગતાનુગતીક સ્વીકારી લેવાને બદલે એના પ્રતી સંશય દાખવી, 
તત્ત્વને કંઈક જુદી રીતે ઉથલાવી જોવું, અને નવાં તથ્યો શોધવાં – એમ કરવાથી 
કેવળ ફીલસુફી જ સમૃદ્ધ થાય છ ેએવું નથી, નવી નવી શોધો, અથાઘત્ વીજ્ઞાનનાં 
વણપ્રીછ્ા ંસત્યોય પ્રગટ કરી શકાય છ.ે અને એને આધારે માનવસુખના નવા નવા 
માગો, અથાઘત્ નવાં નવાં સુખ–સગવડ શોધાય છ.ે ટૂકંમાં, માનવજીવનમાં શ્રદ્ધાનંુ કોઈ 
જ મુલ્ય નથી, કશું મુલ્યવાન પ્રદાન નથી, શ્રદ્ધાથી માનવજીવન જ્યારે જ્યારે સ્થગીત 
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તથા ભ્રમગ્રસ્ત બન્દ્યું છ,ે ત્યારે એને સુખી, સમૃદ્ધ તથા સત્યનીષ્ઠ બનાવવાનો 
પુરુષાથઘ હમ્મેશાં સંશયકારોએ જ કયો છ.ે  

વીજ્ઞાનની જ ેઅપરમ્પાર શોધોનો લાભ આજ ેઆપણ ેમાણી રહ્યા છીએ, અને 
જીંદગીને અનેકગણી વધુ સુખી તથા સમૃદ્ધ બનાવી છ,ે એની પાછળ વીજ્ઞાનીના 
સંશયવાદનો જ પ્રકાંડ ફાળો રહેલો છ.ે વીચાર કરો કે, હજીય જો આપણે શ્રદ્ધાપુવઘક 
એમ જ માનીને નીષ્ક્રીય બેસી રહ્યા હોત કે શીતળા યા ફેફરુ જવેા રોગો કોઈ સારા 
યા મેલા દેવના કોપથી થાય છ,ે જ ે પુજાપાઠ ને બાધા આખડીથી જ મટ,ે અને 
વરસાદ યજ્ઞથી જ વરસે છ,ે તો માનવજાતની હાલત આજ ે કેવી દયનીય હોત? 
સંશય એ માત્ર ફીલસુફીનો જ નહીં, વીજ્ઞાનનો પણ પાયો છ.ે છકે એરીસ્ટોટલ 
કાળથી એમ મનાતું કે સુયઘ, આપણા લાભાથે જ પૃથ્વીની આસપાસ ફરે છ,ે અને 
પરમપીતા પરમાત્મા એને એમ ફેરવે છ.ે એવું જ શ્રદ્ધાથી માનીને ચાલ્યા હોત તો, 
આજ ેરોકેટ વીદ્યા સુધી પહોંચી, અગાધ અવકાશનાં રહસ્યો પામી શક્યા હોત ખરા 
કે? પરન્દ્તુ કોપરનીક્સ, બ્રુનો કે ગેલેલીયોએ આવી ઈશ્વરીય માન્દ્યતા પ્રતી સંશય 
કયો, ન્દ્યુટનને પ્રશ્ન થયો કે, સફરજન નીચે જ કેમ પડ્યુ?ં અને એવા એવા બહુવીધ 
સંશયના પ્રતાપે તો વીશ્વ સમગ્રની આખી શાન–શકલ જ પલટાઈ ગઈ, માનવી 
અદ્ભુત અને અકલ્પનીય જાણકારી ધરાવતો થયો અને એવી સીદ્ધી–સમૃદ્ધીઓ તથા 
સુખ – આનન્દ્દનો સ્વામી બની ગયો! આ બધા જ સંશયના પ્રતાપ.  

રૅશનાલીઝમ એટલે વીવેકબુદ્ધીવાદ, જનેો ધમઘ જ એ છ ે કે પ્રચલીત એવાં 
કોઈ પણ મત કે માન્દ્યતા જો પરમ્પરાપ્રાપ્ત હોવાને કારણે જ સ્વીકારાતાં હોય, તો 
એના પ્રતી સંશય કરવો. રૅશનાલીઝમ એટલે ફક્ત નાસ્તીકવાદ કે ખંડનવાદ નથી. 
અલબત્ત, નાસ્તીકતા એ રૅશનાલીઝમની એક મુળભુત શરત અવશ્ય છ,ે કારણ કે 
આસ્તીકતા કશાક યા અનેક અગોચર અને અલૌકીક તત્ત્વો – સત્યોમાં નીરાધાર 
શ્રદ્ધા સેવે છ,ે શ્રદ્ધા વારસામાં મળેલો, અમુક જીવલેણ રોગના જવેો ચેપ છ,ે જમેાંથી 
સંશય દ્વારા જ મુક્તી મળી શકે, અને તો જ સત્યનાં દ્વાર ખલુે. આ અભીગમ 

https://govindmaru.com/


 

રૅશનાલીઝમના રંગ 

 

અનુક્રમણીકા                   https://govindmaru.com Page 68 

 

સવઘત્ર, જીવનનાં તમામેતમામ ક્ષેત્રોમાં સ્વીકારીને માણસ વતે, ત્યારે જ એને 
રૅશનાલીઝમ કહેવાય. 

અથાઘત્ રૅશનાલીઝમ કદી કોઈ અગોચર દૈવી તત્ત્વમાં શ્રદ્ધા પ્રબોધતો નથી, 
એ કેવળ સત્યને જ તાકે છ,ે અને એ પામવાના સાધનરુપે સંશયને જ પુરસ્કારે છ.ે 
વળી, એવા સંશયનું ક્ષેત્ર નાસ્તીકતા યા ખંડન પુરતું જ મયાઘદીત નથી, રૅશનાલીઝમ 
તો એક અખીલ જીવનરીતી છ,ે જીવનવ્યવસ્થા છ,ે અસત્યો માંહેથી પરમ સત્યે 
પહોંચી ગયેલાની એ અવસ્થા છ.ે બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, વીવેકબુદ્ધીવાદી 
અભીગમ એ તો પરમ્પરાગત જીવનમુલ્યોને ઉથલાવી – ઉથલાવીને તપાસવા – 
ચકાસવાનો અને એનાં સત્યાસત્ય, યોગયતા – અયોગયતા, લાભાલાભ, આવશ્યકતા – 
અનાવશ્યકતા આદીને કેવળ વીવકેબુદ્ધીના માપદંડથી, તમામ ગ્રંથીઓ, ગૃહીતો યા 
પુવઘગ્રહોથી મુક્ત થઈને, કોઈ પણ ગુરુપ્રભાવ કે ગ્રંથાદીની ઓથોરીટીને સદંતર 
અવગણીન,ે નીરપેક્ષ ભાવે, સવઘ સ્થાપીત બાબત પ્રત્યે સંશય દાખવીને, ચકાસીન ે
પુન: નીિીત કરવાનો અભીગમ છ.ે અને એવા સવઘ પુરુષાથઘના મુળમાં એક માત્ર હેતુ 
તે સત્યની શોધ, અને એનીય ઉપર તો વળી, એ વડ ેમાનવજાતને સુખી કરવાનો જ 
ઉદ્દશે પ્રવતે છ.ે કારણ કે સત્ય વીના સુખ શક્ય જ નહીં. આજ ેમાનવજાત અસત્ય 
અને અજ્ઞાન જનીત એવી અપરમ્પરા કંુઠા (inhibitions)થી પીડીત છ,ે ત્રસ્ત છ,ે 
અકારણ જ રીબાય છ,ે અને અસહ્ય – ર્ોર યાતના વેંઢારી રહી છ,ે જમેાંથી મુક્ત 
કરનાર તત્ત્વ તે જ સત્ય, જ ે પામવાનો વળી એક માત્ર અને રામબાણ માગઘ તે 
રૅશનાલીઝમ... એમાંય પિીમની અપેક્ષાએ આપણે પવુઘની પ્રજાઓ અનેકગણી વધુ 
પીડીત–દુઃખીત છીએ, કારણ કે અસંખ્ય મીથ્યા ધામીક–સામાજીક–નૈતીક બંધનોની 
ભીંસમાં આપણે કણસી રહ્યા છીએ, આક્રદંી રહ્યા છીએ, આપણું જીવન એટલે જ 
રવરવતો કણસાટ!  

એક સાદા દાખલા દ્વારા આ વીભાવના સ્પષ્ટ કરીએ : એક પ્રચલીત માન્દ્યતા 
છ,ે વીશેષતઃ ભારતવાસીઓની ખાસ છ ે કે, સાદાઈમાં જ સુખ છ,ે પરન્દ્તુ 
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રૅશનાલીસ્ટ પુરાં મનન–ચીંતન, દશઘન અને અનુભવ પછી ભારપુવઘક કહેશે કે, 
સાદાઈમાં વળી સુખ કેવું? સુખ તો સમૃદ્ધી દ્વારા જ મળી શકે. (મળે જ એમ તો 
નહીં.) જો કે સાચું સુખ તો સાદાઈમાં જ છ ેએવો બોધ આપનારા ખુદ સંતો – મહંતો 
પાછા બાદશાહી ઠાઠમાઠમાં વૈભવી જીવન જ જીવતા હોય છ,ે પણ એ વળી જુદો 
પ્રશ્ન છ.ે.. સાદાઈ એટલે તો લાચારી; તમને યા તમારા કોઈ પ્યારા સ્વજનને ગંભીર 
માંદગી આવી પડી હોય ને તમારા ર્રમાં ટલેીફોન ના હોય, તમારી પાસે કાર ન 
હોય, તમારે ફક્ત ખેપીયાને જ દોડાવવાનો હોય, તો ડૉક્ટર આવે એ પુવ ેતમે કે 
તમારંુ સ્વજન રામ બોલો ભાઈ રામ! ડૉક્ટર પાસે પણ કાર હોય, તો જ તે પહોંચે. 
એવો એક ઐતીહાસીક દાખલો છ ે કે રાજવી કવી કલાપી તાત્કાલીક સારવારના 
અભાવે જ મરણ પામ્યા, કારણ કે તે જમાનામાં કાર નહોતી! એને બદલે તમારા 
ર્રમાં ટલેીફોન હોય, કાર હોય, બધા પવનવેગે ફરી વળે, અને દદી બચી જાય... 
બોલો, શેને તમે સુખ કહેશો? સાદાઈને કે સમૃદ્ધીને? દરીરતામાં કદી સુખ સંભવ ેજ 
નહીં – એમ વાસ્તવવાદી રૅશનાલીસ્ટ તો પ્રતીતીપુવઘક માને. આવા આદશો બહુધા 
આત્મપ્રતારણા જ હોય છ,ે કારણ કે સમૃદ્ધી મળતી જ હોય, તો ભાગયે જ કોઈ એ 
છોડી, સાદાઈમાં જીવવા ચાહે. એવું જ એક ભ્રામક સુત્ર છ,ે સત્યમેવ જયતે! પરન્દ્ત ુ
રૅશનાલીસ્ટ તો એ વાસ્તવીક સત્યમાં માને છ ે કે, સત્ય કદાપી પોતાના સ્વબળે 
જીતતું નથી; તમે સો ટકા સાચા હો, તો પણ અદાલતમાં ફક્ત એટલી એક જ 
દલીલને વળગી રહો કે, ‘હંુ નીદોષ છુ ં– સાચું જ કહંુ છુ’ં તો તમે ભાગયે જ નીદોષ 
છુટી શકો. નીદોષ ેપણ નીદોષ છુટવા માટ ેજુઠા સાક્ષી–પુરાવા ઉભા કરવા જ પડ,ે 
પુછી જોજો કોઈ વકીલને! અથાઘત્ સત્ય પણ અસત્યના આધારે જ જીતી શકે. આવાં 
અનેક સુત્રો – માન્દ્યતા ભ્રમગ્રસ્ત સમાજને પીડ ેછ,ે માટ ેએને સંશયની કસોટી પર 
કસવાં જ ર્ટ.ે રૅશનાલીઝમ એ કાયઘ બજાવે છ.ે  

અધ્યાત્મ સ્વયં અસત્યમુલક હોવાથી, આધ્યાત્મીક ચીંતનમાં સત્યનો અંશ 

નહીવત્ જ રહ્યો છ.ે પ્રસ્તુત કહેવાતા ચીંતનને speculative philosophy – એટલે 
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કે ધારણા આધારીત તત્ત્વચીંતન કહેવાય. એ સાવ અપ્રસ્તુત, અનાવશ્યક, 
અવાસ્તવીક એવા, કેવળ હવાઈ મુદ્દાઓની જ ચવીતચવઘણા હાંક્યે રાખે : જમે કે 
ઈશ્વર કેવો છ?ે એણે આ સૃષ્ટી શા માટ ેસજીઘ? એનંુ સંચાલન તે કઈ રીતે કરે છ?ે 
દેહમાં જ ેચૈતન્દ્ય છ ેએ કયો પદાથઘ છ?ે આત્મા–પરમાત્મા વચ્ચેનો સમ્બન્દ્ધ શું? 
આત્માનો સાક્ષાત્કાર કેવાં વીધીવીધાનો દ્વારા કરી શકાય? એથી લાભો કયા કયા? 
મરણોત્તર ગતી શું? ગંતવ્ય શુ?ં મોક્ષ શું? – હવે કહો, આમાંના એક પણ પ્રશ્નને 
આપણા ઐહીક જીવનનાં સુખદુ:ખ, જીવનના રોજીંદા સામાન્દ્ય યા અસામાન્દ્ય 
વ્યવહારો, એની વાસ્તવીકતા, સંપ્રાપ્તી, સમસ્યાઓ આદી સાથે નાહવા–
નીચોવવાનોય, પરોક્ષ યા પ્રત્યક્ષ એવો કોઈ સમ્બન્દ્ધ છ ેખરો? વળી, આવા આવા 
પ્રશ્નોના સ્વીકૃત ઉત્તરો ધમે ધમે જુદા જુદા હોય છ ેએય કેવું? એ સન્દ્દભે મહાન 
ચીંતક સાટયાયન લખે છ ેકે, ‘પ્રત્યેક સમાજ પોતે સ્વીકારેલા ધમઘચીંતનને અતીપ્રીય 
તથા અજોડ માને છ,ે અને અન્દ્ય તમામ ધમોને અપુણઘ કે નીચા ગણી એનો વીરોધ 
કરે છ,ે પરન્દ્તુ એવા માણસને ખબર જ નથી પડતી કે, પોતાના ધમઘમાંય અનેકાનેક 
આંતરીક વીસંગતી છ ેજ!  

ભ૨તવાક્ય 

Ubi dubium, ibi libertas, અથાઘત્ જ્યાં સંશય છ,ે ત્યાં જ સ્વાતન્દ્્ય છ.ે 
 (લેટીન લોકોક્તી) 

 
▪ 

 
  

https://govindmaru.com/


 

રૅશનાલીઝમના રંગ 

 

અનુક્રમણીકા                   https://govindmaru.com Page 71 

 

10 

રૅશનાલીઝમનો નીર્ટું – આદશઘ 

Faith may be defined briefly as an illogical belief in the 
occurrence of the improbale.  

– H. L. Mencken (American writer)  

હમણાં એક વીદ્વાન મીત્રે વાતવાતમાં કહ્યું કે, ‘મારા આ પુસ્તકમાં મેં શ્રદ્ધા 
અને અન્દ્ધશ્રદ્ધાને જુદી પાડી છ.ે’ આ મીત્ર મોટા વીદ્વાન છ,ે અને પાકા રૅશનાલીસ્ટ 
પણ છ.ે છતાં આવી ભુલ કરી બેઠા. એથી મને ચીંતા થઈ કે, આપણા 
વીવેકબુદ્ધીવાદી (રૅશનાલીસ્ટ) જગતમાં કેટલીક અસ્પષ્ટતા તથા ગરેસમજો પ્રવતે છ,ે 
અને એ દુર કરવી જ રહી. એ માટ ે આપણે સામાન્દ્ય ચચાઘમાં સામાન્દ્યતઃ જ ે
શબ્દપ્રયોગો પ્રયોજીએ છીએ, એ સવઘની વીભાવના (વ્યાખ્યા) સ્પષ્ટ તેમ જ 
સવઘસ્વીકૃત હોવી જોઈએ યા બનાવી દઈએ! જથેી ગોટાળા યા ખોટાં અથઘર્ટનો 
ટાળી શકાય. વળી, આપણા તો વીરોધીઓય અપરમ્પાર છ,ે એટલે જો ચચાઘ અંતગઘત 
આપણી સવઘ વીભાવનાઓ એકમેવાદ્વીતીયમ્ અને સુસ્પષ્ટ નહીં હોય, તો 
વીરોધીઓની જીભ એટલી મજબુત થશે અને અકારણ જ તકઘવીવેકથી સબળ છતાં 
આપણો પક્ષ નબળો ઠરશે. તો એવો એક પ્રયત્ન આજ ે હંુ અત્રે પ્રસ્તુત કરંુ છુ ં : 
અધીકારી મીત્રોને ઉચીત લાગે, તો એ સ્વીકારે, પ્રચારે અને ત્યાર બાદ સવઘત્ર એ જ 
વીભાવનાને યથાથઘ વળગી રહીને ચચાઘ– ચીંતન કરે. અગાઉ હંુ શ્રદ્ધા વીશે લખી જ 
ગયો છુ,ં અને સીદ્ધ કરી ગયો છુ ં કે શ્રદ્ધા અને અન્દ્ધશ્રદ્ધા એ બે એકસ્વરુપ જ 
પદાથઘ છ.ે એ બે વચ્ચે જો ભેદ કરીએ, તો શ્રદ્ધા કંઈક સારી ને ઉંચી, જ્યારે 
અન્દ્ધશ્રદ્ધા ખરાબ–એવો ધ્વની વ્યંજીત થાય છ,ે જનેે પરીણામે શ્રદ્ધાને થોડાક ક્રડેીટ 
માકઘસ અનધીકાર મળી જાય છ,ે જ ેમારે મતે એક ખતરનાક પરીણામ છ.ે આમ 
થવાનંુ કારણ એ છ ે કે, આપણે એટલે કે સામાન્દ્યજનો, ‘શ્રદ્ધા’ શબ્દનો લખતાં– 
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બોલતાં શીથીલ, ચોકસાઈ વગરનો (Loosely) પ્રયોગ કરીએ છીએ, જમેાં દૃઢ 
વીશ્વાસ, મજબુત મનોબળ, અટલ નીણઘયશક્તી, દૃઢ નીધાઘર જવેી વીભાવના સાથે 
એની ભેળસેળ કરી નાખીએ છીએ. સામાન્દ્ય જનો ભલે આમ કરે, અને તેઓ તો 
કરવાના જ, કારણ કે એમની ‘શ્રદ્ધા’ની વીભાવના જ સ્પષ્ટ નથી. કીંત ુ
રૅશનાલીસ્ટોએ ખુબ સાવચેત–સજાગ રહેવાની અનીવાયઘતા છ.ે યાદ રાખો કે 
મનોબળ, વીશ્વાસ, નીધાઘર આદી મનોવૈજ્ઞાનીક શબ્દપ્રયોગો છ,ે જ્યારે ‘શ્રદ્ધા’ એ 
આધ્યાત્મીક પરીભાષા છ.ે રૅશનાલીસ્ટોએ ‘અધ્યાત્મ’ના પ્રદુષણથી સદાય ચેતતા 
રહેવું જોઈએ.  

એક બીજી દુઃખદ હકીકતનો અંગુલનીદેશ પણ અનીવાયઘ માનંુ છુ ં : ‘શ્રદ્ધા’ 
એટલે ઈશ્વર, ગુરુ કે ગ્રંથ જવેાં ‘ઉંચાં’ કહેવાતાં તત્ત્વો બાબતે અફર વીશ્વાસ 
ધરાવવો તે, જ્યારે અન્દ્ધશ્રદ્ધા એટલે ભુત, ડાકણ, મન્દ્ત્રતન્દ્ત્ર કે જાદુટોનામાં એવો 
વીશ્વાસ ધરાવવો તે. આવા ભેદ પાડવામાં આવે છ.ે આવો અભીગમ રૅશનાલીઝમની 
વીરુદ્ધનો છ.ે કારણ કે રૅશનાલીઝમમા ં ભગવાન અને ભુતપે્રત એ સવઘ ચીજો 
એકસરખી જ કપોળકલ્પનાઓ છ ેઅને જોખમી પરીકલ્પનાઓ છ.ે કોઈ સાકર યા 
શીરાનો પ્રસાદ દેવોને ધરાવે, અથવા અન્દ્ય કોઈ મેલડી માતાને મરર્ાનો કે બકરાનો 
બલી ચઢાવે – એ બને્નની મનોદશા તો બરાબર સરખી જ. માટ ે રૅશનાલીસ્ટોએ 
એમાં ઉચ્ચાવચતાના ભેદ પાડવા જોઈએ નહીં. હવે શ્રદ્ધાની વ્યાખ્યા પ્રસ્તુત કરંુ, જ ે
મથાળે ટાંકેલ મેનકેનના વીધાનમાં પણ સ્પષ્ટતઃ આપવામાં આવી છ.ે આપણે જ્યારે, 
ગંભીર લેખ લખતા હોઈએ, યા ચચાઘ કરતા હોઈએ, ત્યારે પ્રત્યેક પદાથઘની વ્યાખ્યા–
વીભાવના આપણા સમ્બન્દ્ધીત વીચારમાં સુસ્પષ્ટ હોવી ર્ટ.ે તો શ્રદ્ધા એટલે, કોઈ 
‘દૈવી’ તત્ત્વ યા વ્યક્તીમાં અટળ વીશ્વાસ રાખી કાયઘકારણ ન્દ્યાયથી કશુંક ભીન્ન યા 
વીપરીત બનશે, એવી અતાકીક માન્દ્યતા દૃઢતાપુવઘક ધરાવવી તે. દા.ત. સત્ય સાંઈ 
બાબાની કે જલારામ બાપાની બાધા રાખવાથી નોકરી મળી જશે કે કેન્દ્સર મટી 
જશે, એમ દૃઢપણે માની લેવું... વાસ્તવમાં, વૈજ્ઞાનીક કાયઘ–કારણ ન્દ્યાયથી ભીન્ન એવું 
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આ વીશ્વમાં કશું પણ બનવું સમ્પુણઘ અસંભવ છ.ે ‘દવૈી’ વીશેષણ એટલા માટ ેકે કોઈ 
ગધેડામાં યા ગોબરમાં શ્રદ્ધાની વાત કરતુ ં નથી. હવે બીજી વાત : ર્ણા સજ્જન 
મીત્રો વારંવાર એવું લખી મારે છ ે કે, ‘કોણ કહે છ ે કે રમણ પાઠક ‘નાસ્તીક’ છ.ે 
૨.પા. આસ્તીક જ છ,ે કારણ કે તેને ભલે ભગવાનમાં નહીં, પરન્દ્તુ માનવીમાં શ્રદ્ધા 
છ ે (આસ્થા છ)ે, અને જ ે વ્યક્તીને માનવમાં શ્રદ્ધા હોય તેને નાસ્તીક કહેવાય જ 
કેમ?’  

મારે મતે, આ શબ્દચ્છલ છ,ે અને મારા પ્રત્યે પે્રમભાવથી પણ આવો ‘આક્ષેપ’ 
કરનારા ભોળા જનો છ.ે એ લોકોનંુ ભોળપણ એ જ કે, તેઓને ‘આસ્તીક’ વીશષેણ 
ખુબ પ્યારંુ છ.ે તેનંુ માનવું એવું છ ેકે, ‘આસ્તીક’ એટલે કંઈક ઉંચો, અને ‘નાસ્તીક’ 
એટલે નીચો યા દુષ્ટ! એથી જ એ લોક, મારા પ્રત્યેના પે્રમાદરને વશ કે પછી મને 
પરાસ્ત કરવાના ઈરાદાથી મને નાસ્તીક કહેતાં સંકોચ કે પીડા અનુભવે છ,ે અને મને 

આસ્તીક ઠરાવવાની ‘કૃપા’ મારા પ્રત્યે દશાઘવે છ.ે હકીકતે તો અથવા મારા મતે 
તો, નાસ્તીક જ ઉંચો છ,ે જ્યારે આસ્તીક એ સન્દ્દભે નીચો છ,ે કારણ કે 

આસ્તીક વ્યક્તીમાં બુદ્ધીનંુ પ્રવતઘન ઓછુ ંહોવાથી તે ભ્રમણાઓમાં રાચે છ,ે અને 
શુદ્ધ તકઘવીવેક ધારણ કરી શકતો નથી. મતલબ કે આસ્તીક વ્યક્તીમાં 

વીવેકબુદ્ધીનો ર્ણા પ્રમાણમાં અભાવ હોય છ.ે માટ ેજ, ભારપુવઘક સ્પષ્ટતા કરંુ 

કે હંુ આસ્તીક નથી, નાસ્તીક જ છુ.ં શેક્સપીયર કહે છ ેતેમ What a piece 
of work is man! – એ સાચું, પરન્દ્તુ માણસનાં કૃત્યો મને આશા કે ખુશી 

નથી આપતાં. (હેમલેટ) જ ેછ ેતે ફક્ત માનવ પ્રત્યેની કરુણા, જ ેકરુણાને હંુ તો 

પ્રાણી માત્ર પ્રત્યે વહાવવા ચાહંુ છુ.ં માનવી દ્વારા ઈતર પ્રાણીને જો અન્દ્યાય થતો 
હોય, તો મારી સહજ સહાનુભુતી એવા પ્રાણી પ્રત્યે જ ઢળે. અને નાસ્તીક 

હોવાનંુ મને પુરંુ ગૌરવ છ,ે કારણ કે આ લોકોત્તર પ્રાપ્તી છ,ે અને પુણઘ વૈજ્ઞાનીક 
અભીગમ છ.ે  
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હવે આસ્તીકની વ્યાખ્યા કરંુ અથાઘત્ એની વીભાવના સ્પષ્ટ કરંુ : જ ેવ્યક્તી 
ઈશ્વર જવેાં અલૌકીક, અપાથીવ તત્ત્વોમાં દૃઢ વીશ્વાસ ધરાવે, ઈશ્વર છ ેએમ માને, ત ે
વ્યક્તી માટ ે જ ‘આસ્તીક’ વીશેષણ પ્રયોજી શકાય (‘અસ્તી’ ઉપરથી આસ્તીક), 
માટ ે કમસે કમ રૅશનાલીસ્ટોએ તો તે સન્દ્દભે જ પ્રયોજવું જોઈએ, અને શાસ્ત્રીય 
તાકીક ચચાઘમાં એ જ વીભાવનાને બરાબર વળગી રહીને દલીલો કરવી જોઈએ. આ 
સન્દ્દભે, શ્રદ્ધાની ચચાઘ દરમીયાન કરેલું વીધાન અહીં દોહરાવું તો, ભગવાનમાં, 
દેવદેવીમાં, ગુરુમાં કે ગ્રંથમાં વીશ્વાસ ધરાવે તે આસ્તીક, અને ભતુપે્રતમાં, 
ભુવાબડવામાં, મન્દ્ત્રતન્દ્ત્રમાં કે જાદુટોનામાં માને તે પણ આસ્તીક! અત્ર ે એક 
દાખલાથી સ્પષ્ટ કરંુ કે, શ્રદ્ધા અને આસ્તીકતા જવેી મનોદશાને ભ્રમણા સાથે સીધો 
સમ્બન્દ્ધ છ.ે દા.ત. કોઈ વ્યક્તી કદી પણ એવું નથી બોલતી કે, ‘કાલે સુયઘ ઉગશે જ 
એવી મને શ્રદ્ધા છ.ે અથવા તો, હંુ આસ્તીક છુ,ં કારણ કે હંુ હવામાં માનંુ છુ.ં 
પ્રકાશના અસ્તીત્વમાં મને પાકો વીશ્વાસ છ.ે’ આમ વીજ્ઞાનમાં નક્કર સત્યોમાં શ્રદ્ધા 
કે આસ્તીકતાને કોઈ સ્થાન નથી. મતલબ કે આસ્તીકતા પણ આધ્યાત્મીક 
પરીભાષાનો જ એક શબ્દ છ.ે  

ત્રીજી વાત : રૅશનાલીઝમ – એ અંગ્રેજી શબ્દના ગુજરાતી પયાઘય વીશે પુનઃ 
પુનઃ અહીં ચચાઘ કરી લઉં : હજી આજયે ર્ણા લેખક–વીચારક મીત્રો ‘બુદ્ધીનીષ્ઠ’ કે 
‘બુદ્ધીનીષ્ઠતા’ જવેા શબ્દપ્રયોગો પ્રયોજ ેછ.ે મેં રૅશનાલીઝમ માટ ે ‘વીવેકબુદ્ધીવાદ’ 
શબ્દ પ્રયોજવાની ભલામણ કરી છ,ે જ ેર્ણા મીત્રો હજી સ્વીકારતા નથી. એમાંના 
જ ેમારા પ્રત્યેના તુચ્છકારભાવથી તેમ કરતા હોય, એમને તો મારે કશું કહેવાનંુ નથી, 
જો કે આવાં તેવાં ઈષ્યાઘ–દ્વષે સેવે તેને પુણઘ રૅશનાલીસ્ટ તો ન જ કહેવાય. એ લોકનો 
અભીગમ કંઈક એવો છ ેકે, ‘રૅશનાલીઝમનો આ કે તે પયાઘય આપનાર રમણ પાઠક 
તે વળી કઈ વાડીનો મુળો/અમે ધરાર એ શબ્દ નહીં જ સ્વીકારીએ!’ તો મીત્રો, 
નમ્રતાપુવઘક સ્પષ્ટ કરંુ કે, ‘વીવેકબુદ્ધીવાદ’ શબ્દ મારો રચેલો નથી જ. દાયકા પુવે 
‘ઈશ્વરનો ઈનકાર’ [‘અભીવ્યક્તી’ બ્લૉગ પરથી ‘ઈશ્વરનો ઈનકાર’ ઈ.બુક 
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ડાઉનલોડ કરવા માટ ે સ્રોત : https://govindmaru.com/ebooks/)ના લેખક     

શ્રી નરસીંહભાઈએ પણ એ શબ્દ પ્રયોજ્યો છ,ે અને મરાઠીમાં પણ વપરાય છ,ે મેં 

તો માત્ર એટલંુ જ સુચવ્યંુ કે, ‘વીવેકબુદ્ધીવાદ’ શબ્દ જ રૅશનાલીઝમનો યથાથઘ 

પયાઘય છ,ે કારણ કે રૅશનાલીઝમનો પાયો જ વીવેક (reason) છ,ે બુદ્ધી નહીં. 

બુદ્ધી દ્વારા તો માનવી અનેકાનેક અનુચીત, વીપરીત, ભ્રામક પ્રવૃત્તી કરે છ.ે 

દા.ત. ભગવાનની ભક્તી–પ્રાથઘના કરે, સત્યનારાયણની કથા યોજ,ે બાધા 

આખડી રાખે યા જાત્રા ખેડ.ે.. ઈતર પ્રાણીઓ તો આવું કંઈ જ કદાપી કરતાં 
નથી, કારણ કે તેઓ સમ્પુણઘતઃ બુદ્ધીહીન છ.ે માટ ેજ આલ્ડુસ હકઝલી કહે છ ે

કે, ક્યારેક પ્રાણીઓનંુ વતઘન માનવીની અપેક્ષાએ વધુ વીવેકબુદ્ધીપુવઘકનંુ કહેવાય 
તેવું હોય છ.ે તો વળી, બગઘસોં કહે છ ે કે, માણસ એક માત્ર એવું પ્રાણી છ ે કે 

જનેે કુદરતી રીતે જ વીવેકશક્તી મળી છ.ે (endowed with reason), તેમ 
છતાં માણસ જ એક માત્ર એવું પ્રાણી છ ે કે જ ે પોતાના જીવનની અનેક 

પ્રવૃત્તીઓ વીવેકશક્તી રહીત એવી માન્દ્યતાને આધારે ચલાવે છ.ે માટ ે જ 
‘બુદ્ધીનીષ્ઠતા’ એ રૅશનાલીઝમનો પુણઘ પયાઘય નથી.  

વીવેક એટલે, મુળ સંસ્કૃતમાં, સારાસાર પારખવાની શક્તી, મતલબ કે, શું 
સારંુ અને શું ખરાબ તથા શું સત્ય અને શું અસત્ય? (શું યોગય અને શું અયોગય) 
એનો નીણઘય યથાથઘરુપે કરવાની શક્તી તે જ વીવેકબુદ્ધી, અને રૅશનાલીઝમ એ જ 
અપેક્ષા રાખે છ,ે અને તેવું કરાવી પણ શકે છ.ે (સંસ્કૃતમાં આવી પરખશક્તીને વીવેક 
કહે છ.ે દા.ત. નીર–ક્ષીર વીવેક) ... એક વીરોધી મીત્રે તો વળી એવી વીચીત્ર દલીલ 
કરી કે, ‘બુદ્ધી’ શબ્દમાં જ વીવેક આવી જાય છ!ે પણ એ માન્દ્યતા સત્ય નથી. 
માનવબુદ્ધીએ તો આજ ે વીશ્વમાં વીનાશક હાહાકાર મચાવ્યો છ,ે જમેાંથી 
વીવેકશક્તી જ આપણને બચાવી શકે, અને કદાચ બચાવે. એ તો જ ેથવાનંુ હોય ત ે
થાય, પણ ચાલો, આપણે ‘રૅશનાલીઝમ’ માટનેા ગુજરાતી પયાઘય ‘વીવેકબુદ્ધીવાદ’ન ે
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તો બચાવી લઈએ! અથવા જો ર્ણાને તે અસ્વીકાયઘ હોય તો, સૌ ભેગાં મળી, 
સવઘસ્વીકૃત પયાઘય શોધી કાઢીએ! બાકી, રૅશનાલીઝમ માટનેા આ કટોકટીકાળમાં, 
સંક્રાંતીકાળમાં અવ્યવસ્થા ચાલવા દઈએ, અને મતભેદ રાખીએ, તો એ તો 
ઈરૅશનલ, જોખમી અભીગમ જ સીદ્ધ થાય. 

ભરતવાક્ય 

વીવેક ભ્રષ્ટતાનામ્ ભવતી 
વીનીપાતઃ શતમુખ: 

●ભતૃઘહરી● 

જુઓ, ભતૃઘહરીએ પણ રૅશનલ અભીગમના અથઘમાં ‘વીવેક’ શબ્દ જ 
પ્રયોજ્યો છ,ે અને ચેતવણી ઉચ્ચારી છ ેકે, જો વીવેકબુદ્ધી (રૅશનાલીઝમ) ચુક્યા, તો 
તમારંુ અનેકવીધ અધ:પતન નીિીત જ સમજવું! 

 
▪ 
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11 

ધમઘ–વીજ્ઞાનના સમન્દ્વયનો દાવો તો છલના જ 

Fear of things invisible is the natural seed of that, which every 
one in himself calleth religion.  

– Thomas Hobbes  

બધા ધમો, અન્દ્ધશ્રદ્ધાઓ અને રહસ્યવાદો માટનેાં જવાબદાર કારણો જ એ 
છ ે કે, માણસે વૈજ્ઞાનીક કાયઘકારણ શોધવા માટ ેમહેનત કરવી નથી. જ ેપોતે નથી 
જાણતો તે ખરેખર નથી જાણતો, એવું કબુલ કરવાની તેનામાં પ્રામાણીકતા નથી. 
કન્દ્્યુશીયસે યોગય જ કહ્યું છ ેકે, જ્ઞાનીનંુ લક્ષણ એ જ છ ેકે, પોત ેજ ેનથી જાણતો 
તે પોતે નથી જાણતો એવું સ્વીકારવાની તેની સદૈવ તૈયારી – નમ્રતા હોય, જ્યારે 
અજ્ઞાની પછી શરુ કરી દે છ ે: અતાકીક માન્દ્યતાઓ, દંતકથાઓ અને ચમત્કારોની 
વણઝાર! આજ ે સમાજમાં વૈજ્ઞાનીક અભીગમનો અભાવ, અજ્ઞેયવાદ અને 
નાસ્તીકવાદની અસ્વીકૃતી અને ધામીક અન્દ્ધશ્રદ્ધાનો જ હાહાકાર મચ્યો છ;ે એ 
બધાંની પાછળ માણસનો પેલો અહંકાર કામ કરી રહ્યો હોય એવું લાગે છ.ે અને 
આવું તો કદાચ બુદ્ધ પહેલાંના જમાનાથી થતું આવ્યું છ.ે ચાવાઘક્ જવેા જડવાદી 
ચીંતકના ચીંતનને આજ ે આપણે એમના ટીકાકારોએ ટાંકેલી વાતો પરથી જ 
સમજવાની કોશીશ કરવી પડ ેછ,ે એ કેવી કરુણતા! પરન્દ્તુ આપણને વૈજ્ઞાનીકતા 
અને નાસ્તીકતા તેમ જ ભૌતીકવાદની સચ્ચાઈ ખપતી જ ના હોય તો શું થાય? 
એક જમાનામાં પૃથ્વી સૂયઘની આસપાસ ફરે છ ેએવું સ્વીકારવાની માણસની તૈયારી 
નહોતી અને આજ ેજનેેટીક એજીનીયરીંગમાં આટલી બધી પ્રગતી થઈ હોવા છતાં, 
ભૌતીકવાદ કે નાસ્તીકવાદની સચ્ચાઈ સ્વીકારવાની આપણી તૈયારી નથી! જીવન 
અને સૃષ્ટીના કોયડાનો કોઈ અંતીમ જવાબ ભલે વીજ્ઞાન પાસે ના હોય, પરન્દ્ત ુ
આત્મા – પરમાત્મા અને પ્રયોજનની ધામીક ફીલસુફી તો બીલકુલ હાસ્યાસ્પદ લાગ ે
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એટલી બધી અતાકીક છ ેઅને મહાવીસ્ફોટ (બીંગબેંગ)નો સીદ્ધાંત, ઉત્ક્રાંતીવાદ અને 
જનેેટીક બાયોલૉજી એ જ સૌથી વધુ તાકીક જવાબો આજ ેઆપણી પાસે ઉપલબ્ધ 
છ.ે  

પરન્દ્તુ ધમે હમ્મેશાં જ ે અવૈજ્ઞાનીકતાની હીમાયત કરી છ ે તે તો બહુ જ 
આર્ાતજનક છ.ે અગાઉ આપણે અસત્યને સત્યના ખભા પર બેસાડીને ચલાવવાની 
સાઝીશની વાત કરી હતી. વાત વૈકલ્પીક સારવાર પદ્ધતીની હોય કે પછી યજ્ઞ જવેી 

કોઈ ધામીક ક્રીયાની વૈજ્ઞાનીકતાની વાત હોય, બધું જ Pseudo – science (કૃત 

વીજ્ઞાન)!  
આમ તો નાસ્તીકવાદની વીચારધારા સદીઓ જુની છ.ે અને આમ છતાં એનો 

વ્યાપ કેટલો છ?ે આપણે તો અણુમતીમાં છીએ. વાત બીલકુલ સાચી છ ેકે આપણા 
માટ ેતો ‘લર્ુમતી’ પણ બહુ જ મોટો શબ્દ કહેવાય. પરન્દ્તુ પછી સવાલ એ આવે કે 
આમ થવાનું કારણ શું? થોડોર્ણો વીચાર કરતાં એવું લાગે છ ેકે, આમ થવાનું એક 
કારણ કદાચ સમાજનંુ ચોક્કસ વેલ્યુ– સ્ટરક્ચર (મુલ્ય–માળખું) છ,ે જ ેહેતુ (પરપઝ)ને 
મહત્ત્વ આપે છ.ે આકસ્મીકતાને નકારાત્મક મુલ્ય ગણે છ.ે પરીણામે સૃષ્ટીનું નીમાઘણ 
અને જીવસૃષ્ટીના ઉદ્ભવ માટ ે હેતુનંુ હોવું એણે અનીવાયઘ સમજી લીધંુ. અને જણે ે
પણ આ બધંુ નીહેતુક અને પ્રકૃતીના અન્દ્ધ પરીબળોના પરીણામ સ્વરુપ હોવાનંુ 
જણાવ્યું ત ેલોકોને, એમની વાત ગમે તેટલી તાકીક હોય તો પણ, અવગણવામાં જ 
આવ્યા. બલકે સજઘનનો સવાલ તો ર્ણો મોટો છ,ે માત્ર સ્વરુપની જ વાત કરીએ તો 
ગેલીલીયો અને બ્રુનોએ કેવળ એટલું જ કહ્યું કે, પૃથ્વી સપાટ નથી, ગોળ છ ેઅન ે
સૂયઘ પૃથ્વીની આસપાસ નહીં, પરન્દ્તુ પૃથ્વી સુયઘની આસપાસ ફરે છ.ે તો તેનંુ પણ શું 
પરીણામ આવ્યુ?ં બાકી ખરેખર તો, પૃથ્વી સૂયઘની આસપાસ ફરે કે સુયઘ પૃથ્વીની 
આસપાસ, પૃથ્વી ગોળ હોય કે સપાટ, તેનાથી લોકોના રોજીંદા જીવનમાં શું ફરક 
પડી જવાનો હતો? કયું આભ તુટી પડવાનંુ હતું? પરન્દ્તુ સવાલ અહંકારનો હતો. 
સત્ય ગમે તે હોય, માણસને એ જ સાંભળવું ગમે છ,ે જ ેએને સારંુ લાગે. આમ પણ 
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કહેવાય જ છ ે ને કે બ્રહ્માંડનંુ કેન્દ્ર ‘હંુ’ છુ.ં આ સંજોગોમાં બીજા કોઈ કેન્દ્રને 
માણસનો અહંકાર સ્વીકારી જ કેવી રીતે શકે? પરન્દ્તુ સાથે સાથે, હકીકત એ પણ 
છ ેજ કે સત્યને તમે ક્યાં સુધી નકારી શકશો? સત્યને સમજવું અને સ્વીકારવું એ 
જ માણસના લાંબા ગાળાના હીતમાં છ,ે પછી એ તેના અહંકાર અને તેણે પોતે ઉભી 
કરેલી મુલ્યવ્યવસ્થાને અનુકુળ હોય કે ના હોય!  

આ સીવાય, આજકાલ ડૉ. કાપ્રાનાં ક્વોન્દ્ટમ ફીઝીક્સ પરનાં લખાણોને વૈદીક 
સાહીત્ય સાથે સરખાવવાની ફેશન ચાલી રહી છ;ે જનેાથી ભલભલા બુદ્ધીજીવીઓ 
અને ભણેલા માણસો પણ અંજાઈ રહ્યા છ!ે જો કે સામાન્દ્ય સમજની વાતો તો એ છ ે
કે, આવી બધી સરખામણીઓ સન્દ્દભઘથી નીરપેક્ષ થઈને જ કરવામાં આવતી હોય 
છ,ે તેમ જ એક વૈજ્ઞાનીક વ્યક્તીનો મત અને વૈજ્ઞાનીક મત એ બન્ને અલગ અલગ 
વસ્તુ છ ેએ પણ ર્ણી વાર ભુલાઈ જતું હોય છ.ે  

નાસ્તીકવાદના ભાવી વીષે એમ કહી શકાય કે, એને સાવઘત્રીક સ્થાપીત કરવો 
એ તો થોડી દુરની વાત લાગે છ.ે આમ છતાં, એટલું કહી શકાય ખરંુ કે સૃષ્ટી અને 
જીવનને લગતાં રહસ્યો જમે જમે ઉકેલાતાં જશે તેમ તમે નાસ્તીકવાદની 
સમજાવટભરી પ્રભાવક્તા અને એવી પ્રભાવકતાની અસરકારક તાકાત નમ્રમાંથી 
વાજબી અને વાજબીમાંથી સબળ રીતે સ્વીકાયઘ થતી જશે. ખાસ કરીને, જીવનને 
લગતાં રહસ્યો તો બાયોટકે્નોલૉજી અને જનેેટીક – એજીનીયરીંગના ઝડપી વીકાસને 
લીધે ઝડપથી ઉકેલાઈ જ રહ્યાં છ.ે દા.ત. કૃત્રીમ ગભાઘધાન, ક્લોનીંગ, હાયબ્રીડ 
સજીવ જાતો વગેરે નવી નવી વૈજ્ઞાનીક શોધો ‘આત્મા’ના અસ્તીત્વને ખુબ જ ગંભીર 
રીતે પડકારી જ રહી છ;ે જ ેપડકાર ભવીષ્યમાં બહુ જ ઝડપથી વીકાસ પામશે એ 
નીિીત જ છ.ે કદાચ ઓલવીન ટોફલર જવેા કોઈ દૃષ્ટાએ જ એમ પણ કહ્યું છ ેકે, 
અત્યાર સુધી આપણે ઉત્ક્રાંતીની પ્રક્રીયાનંુ અનુસરણ જ કરી રહ્યા હતા; જ્યારે હવે 
આપણે એને પ્રભાવીત અને નીદેશીત પણ કરી શકવાની સ્થીતીમાં આવી રહ્યા 
છીએ. ઈશ્વરનો આનાથી સબળ ઈનકાર બીજો કયો હોઈ શકે?  
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ધમઘ અને વીજ્ઞાન વચ્ચેના વીરોધાભાસ અને સમન્દ્વયની દલીલોને સમજવાની 
કોશીશ કરતાં એવું લાગે છ ેકે, પરસ્પર વીરુદ્ધતા એ એક નક્કર હકીકત છ;ે જ્યારે 
સમન્દ્વયની વાતો તો છલના યા તો તકઘખેલ જ માત્ર સીદ્ધ થાય છ.ે આ ગરબડ કંઈક 
એવી રીતે કરવામાં આવી રહી છ ે કે, ધમઘનો આધાર જ ે અજ્ઞાન (વાયા શ્રદ્ધા/ 
અન્દ્ધશ્રદ્ધા) પર રહેલો છ ેતે અજ્ઞાન સમયની સાથે બદલાતું જાય છ ેઅને જ્ઞાનની 
સીમા ભુતકાળમાં ક્યારેય વીસ્તરી નહોતી, તેટલી ઝડપથી આજ ેવીસ્તરી રહી છ.ે 
પરીણામ સ્વરુપે, ધમે જ ેરહસ્યો તથા પુરાણકથાઓનંુ માળખું ઉભું કયુું હોય છ ેતેના 
પાયા હાલવા લાગે છ.ે આ સંજોગોમાં કેટલાક ઝનુનીઓ સત્ય જ્ઞાનને દબાવી દેવાની 
કુ્રરતાપુવઘક કોશીશ કરે છ,ે જ ે દેખીતી રીતે જ ખોટુ ં કરે છ;ે પરન્દ્તુ કેટલાક વધુ 
ચાલાક લોકો એવા પણ છ ે જ કે જઓે આવું દેખીતી રીતે ખોટુ ં હોય તેવું કામ 
કરવાને બદલે, જ ેમીથ્યા માન્દ્યતાઓ તથા પુરાણકથાઓ બીલકુલ ખોટી સાબીત થઈ 
ગઈ હોય તેને પડતી મુકીને, બાકીનું ‘અધ્યાત્મ’ સાચું જ છ ેએમ ઠરેવવાની કોશીશ 
કરે છ.ે આવા ચાલાક લોકોથી આપણે આમજનતાને ચેતવવી જ રહી. એક 
વ્યાવહારીક ઉદાહરણ આપીને આ વાત સમજાવું તો, તમે 100 કીલો અનાજની એક 
ગુણમાંથી 100 ગ્રામનો નમુનો ચકાસણી માટ ેલો, અને જો તે વધુ પડતો કાંકરાવાળો 
માલુમ પડ ે તો કોઈ ચાલાક વેપારી તમને એ નમુનામાંથી કાંકરા કાઢી નાખીને 
અનાજની ગુણવત્તા સમજાવવાનો પ્રયાસ કરશે. પરન્દ્તુ નમુનામાંથી કાંકરા કાઢી 
નાંખવાથી ગુણમાંનંુ બધું જ અનાજ તો ચોખ્ખું નથી જ થઈ જવાનંુ એ સામાન્દ્ય 
સમજની વાત છ.ે કહેવાનો મતલબ એ કે, માનવજાતનું અજ્ઞાન અમાપ છ ેઅને જ્ઞાન 
મયાઘદીત છ.ે તો પણ, આ મયાઘદીત જ્ઞાન દ્વારા જ જો આપણે ધમઘમાં આટલાં બધાં 
અનીષ્ટ જોઈ શકતા હોઈએ, તો એ સંજોગોમાં માત્ર આટલા અનથો દુર કરવાથી જ 
વીજ્ઞાન અને ધમઘનો સમન્દ્વય થઈ જશે, એમ કહેવું એના જવેી વાહીયાત વાત બીજી 
કોઈ હોઈ શકે ખરી? વધુમાં જ્યારે ધમઘની ધારણાત્મક વીચારણાને જ અંતીમ સત્ય 
તથા પરીણામ માની લેવાની પદ્ધતી જ બોગસ અને વાહીયત હોય, ત્યારે તેનાથી 
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થોડી ર્ણી રહસ્યમયતા અને પુરાણકથાઓને પડતી મુકવા માત્રથી તેનો વીજ્ઞાન 
સાથે સમન્દ્વય થઈ જ કેવી રીતે શકે?  

લોકો જ ે શ્રદ્ધા અને અન્દ્ધશ્રદ્ધા એવા બે ભેદ પાડ ે છ,ે એવી ભેદરેખા જ 
બીલકુલ ભ્રામક છ,ે કારણ કે ગઈ કાલની શ્રદ્ધા એ આજની અન્દ્ધશ્રદ્ધા છ,ે અને 
તેવી જ રીતે આજ ેતમે જનેે શ્રદ્ધા કહો છો એ આવતીકાલે અન્દ્ધશ્રદ્ધા બનવાની જ 
છ.ે કારણ કે આ બધુ ંઅધ્યાત્મ એ અજ્ઞાન પર ઢોળ ચઢાવવાની પદ્ધતી માત્ર છ.ે 
અને અજ્ઞાન જમે સમયની સાથે બદલાતું રહ્યું છ ેતેમ અધ્યાત્મની પણ નવી નવી 
આવૃત્તીઓ આવતી રહે છ.ે પરન્દ્તુ પદ્ધતી તો એની એ જ રહે છ,ે જ ેએક ખોટી 
પદ્ધતી છ.ે આ પદ્ધતીનાં જ ેભયસ્થાનો છ ે તેને સમજ્યા વગર એના પર આધાર 
રાખવો અત્યંત જોખમી છ.ે અને આ જોખમ જ્ઞાનના વધતા જતા વ્યાપ અને એની 
વધતી ઝડપની સાથે સતત વધતું જ જાય છ.ે  

ર્ણી વાર સારા ઈરાદાઓ પણ અપુરતી સમજને લીધે વીરુદ્ધ પરીણામ તરફ 
દોરી જતા હોય છ.ે ધમઘની બાબતમાં પણ કદાચ આવું જ થઈ ગયું છ.ે કારણ કે જ ે
નીતીશાસ્ત્રના વ્યાપક ફેલાવા માટ ે અધ્યાત્મનંુ સાધન પ્રયોજવામાં આવ્યું એ 
નીતીશાસ્ત્ર તો બીલકુલ ભુલાઈ જ ગયું છ,ે અને અધ્યાત્મની અફડાતફડીમાં સમાજ 
આખો વ્યસ્ત–ત્રસ્ત થઈ ગયો છ.ે  

અહીં આગળ જ ેસમસ્યા આવે છ ેતે એ છ ેકે માણસના મનને એક વાર 

નીયન્દ્ત્રીત (conditioned) કયાઘ પછી એને નીયંત્રણમુક્ત કરવું બહુ જ, મુશ્કેલ 

છ.ે તમે એને re–conditioned કરી શકો, પરન્દ્તુ એ તો માત્ર તાત્કાલીક ઈલાજ 

થયો, અને એવો ઈલાજ તો, વખતોવખત જુદા જુદા ધામીક સુધારકો કરતાં જ 
રહ્યા છ;ે જનેાથી માત્ર ધમઘનંુ સ્વરુપ બદલાય છ,ે નાશ નથી થતો. જ્યારે નાશ 

કરવા માટ ેમાણસના મગજને નીયંત્રણમુક્ત (deconditioned) કરવું પડ,ે જ ે

ખુબ જ મુશ્કેલ ગણાય છ.ે 
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ભરતવાક્ય 

જ ેલોકો પોતાની વીવેકબુદ્ધીના આધારે જીવે છ,ે એ લોકો જ સાચા મુક્ત 
માનવો ગણાય. કારણ કે તે પોતાની ઈચ્છા મુજબ જીવી શકે છ,ે અને પોતે ખરેખર 
કેવી ઈચ્છા સેવવી, એ પણ તેઓ જ યથાથઘ સમજી શકે છ.ે  

– પ્લુટાકઘ 
 

▪ 
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12 

આધ્યાત્મીક અનુભતુી–ભ્રમણા 

ન સ્વગો, નાપવગોવા 
નૈવાત્મા પારલૌકીકઃ 
નૈવ વણાઘશ્રમાદીનામ્ 
ક્રીયાિ ફલદાયકા: 

ચાવાઘક્ મુની કહે છ ે કે, સ્વગઘ જવેું કોઈ સ્થળ નથી, તેમ નરક પણ નથી; 
આત્માય નથી, ત્યાં પરલોક અને મોક્ષની તો સંભાવના જ ક્યાં?... ચાવાઘકે એક 
અતીસુંદર વૈજ્ઞાનીક વાત પણ આજથી પુરાં બે હજાર વષઘ પુવ ેકરી કે, પૃથ્વી, જળ, 
તેજ અને વાયુ – એ ચાર જડ પદાથોના સંર્ાતથી–સંમીશ્રણથી જ ચૈતન્દ્ય અથાઘત્ 
‘આત્મા’ ઉત્પન્ન થાય છ.ે અન્દ્યથા આત્મા જવેું કોઈ સ્વતન્દ્ત્ર, અલગ તત્ત્વ છ ેજ 
નહીં. ચાવાઘક્ અન્દ્ય એવો જ વૈજ્ઞાનીક સીદ્ધાંત પ્રસ્તુત કરે છ ેકે, ‘જ ેપદાથઘના પ્રત્યક્ષ 
દશઘન શક્ય હોય, કેવળ એના જ અસ્તીત્વનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ. અદૃષ્ટ વસ્તુનંુ 
અસ્તીત્વ સંભવી શકે જ નહીં, રહસ્યવાદીઓ પણ અમુક હદે, એ હકીકત તો 
સ્વીકારે જ છ ેકે, જ ેઅદૃષ્ટ છ ેએવાં સ્વગઘ–નરક, આત્મા–પરમાત્માનાં સાક્ષાત્ દશઘન 
અદ્યાપી કોઈએ જ કયાઘ નથી...’  

અત્રે એક સ્પષ્ટતા અનીવાયઘ બને છ;ે જ ેપનુઃ પુનઃ કરવી જ રહે, કારણ કે 
‘અદૃષ્ટ’ શબ્દ ગેરસમજ પે્રરે એવો સંભવ. એથી જ સાધુબાવા, ધમઘગુરુઓ તથા 
આધ્યાત્મીક પ્રવચનકારો વારંવાર એકની એક દલીલ, અદૃષ્ટ એવા ‘તેઓના’ 
આત્મા–પરમાત્માનંુ અસ્તીત્વ સીદ્ધ કરવા માટ ે કરતા જ રહે છ,ે અને તે એ કે, 
‘વીજળી દેખાય છ?ે પ્રકાશ દેખાય છ?ે છતાં એનંુ અસ્તીત્વ નથી, એમ કહી શકાય 
ખરંુ? એવું જ આત્મા–પરમાત્માનંુ સમજવું વગેરે.’ આથી, જ્યારે જ્યારે ‘અદૃષ્ટ’ કે 
‘પ્રત્યક્ષ’ જવેા શબ્દપ્રયોગ કરવામાં આવે, ત્યારે એ કેવળ આંખનો જ વીષય છ,ે 
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એટલું જ સમજવાનંુ નથી. પ્રત્યક્ષ એટલે અનુભવગમ્ય, અથાઘત્ ઈંરીય દ્વારા જ ે
પદાથઘ ગોચર બને, જનેો અનુભવ શક્ય બને, તે પદાથઘનંુ અસ્તીત્વ વાસ્તવીક જ 
લેખાય. ચાવાઘક્ ને પણ આ જ વીભાવના અભીપે્રત છ,ે અને એથી જ તે ‘અદૃષ્ટ’ 
માત્રનો અસ્વીકાર કરતો હોવા છતાંય, ઉપર ટાંક્યું તેમ, તેજ અને વાયુ જવેા 
પદાથઘનો સ્વીકાર કરે જ છ.ે પરન્દ્તુ આત્મા કે પરમાત્મા જવેાં સ્વતન્દ્ત્ર અસ્તીત્વો કે 
સ્વગઘ–નરક જવેા સ્થાનો આજપયુંત અનુભવવા મળ્ાં નથી. વીજ્ઞાને અનેકાનેક 
પ્રકારનાં ઉજાઘતરંગો શોધ્યાં, ઉજાઘઓ શોધી, તત્ત્વો શોધ્યા;ં પરન્દ્તુ સ્વતન્દ્ત્ર તથા 
અલગ હસ્તી ધરાવતો આત્મા તેને ક્યાંય મળ્ો નથી. એ જ રીતે, માનવસજીઘત 
અવકાશયાનો બૃહદ્ અવકાશને વ્યાપક ખુદંી વળ્ાં; છતાં માનવ આત્માને જનેી 
સાથે ‘સીધો સમ્બન્દ્ધ’ છ,ે એવા સ્વગઘ કે નરક જવેા લોક અદ્યાપી ક્યાંય જોવા મળ્ો 
નથી!  

હવે આ ચચાઘના મુળ પાયારુપ એવી એક વીચીત્ર તથા વીવાદાસ્પદ ‘કરુણ’ 
કહાણીનું સ્વલ્પ, ટુકંમાં જ બયાન કરંુ તો, હમણાં અમેરીકાથી એક સજ્જન ભારતની 
મુલાકાતે આવી ગયા.  

ખરેખર જ નખશીખ ‘સજ્જન’, કારણ કે અહીં આવીને મહીનોમાસ જ ે
સેવાપ્રવૃત્તી તેઓએ ચલાવી તે ખરેખર બીલકુલ જ સેવાભાવ,ે કોઈ સ્વાથઘ નહીં; 
કોઈનીય પાસેથી એક પાઈ સુધ્ધાં એમણે લીધી નથી. છતાં અફસોસ યા દુઃખની 
વાત ફક્ત એટલી જ કે, તેઓની આવી સેવા અવાસ્તવીક, ભ્રામક, અવૈજ્ઞાનીક હોઈ, 
સમાજને હાનીકતાઘતાઘ જ કહેવાય; કારણ કે એમણે સામાન્દ્ય પ્રજાજનોમાં ભયંકર 
વહેમ, અન્દ્ધશ્રદ્ધા તથા મીથ્યા માન્દ્યતાઓ પ્રતીષ્ઠીત કરી, લોકોને ભ્રમણામાં નાખી 
છતેયાઘ.  

આ અમેરીકી–ગુજરાતી સદ્ગહૃસ્થ છલે્લાં ચોત્રીસ વષઘથી અમેરીકામાં વસે 
છ.ે સંગીતકાર છ.ે ચીત્રકાર છ,ે ચીત્રકલાનંુ તો અધ્યાપન સુધ્ધાં કરે છ.ે ત ે
ગુજરાતી–સૌરાષ્ટરીય લોકકલાનાં ચીત્રો દોરી જગવીખ્યાત બન્દ્યા છ,ે અનેક પ્રદશઘનો 
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યોજી ચુક્યા છ.ે કુશળ પીયાનોવાદક પણ છ,ે સંગીતના કાયઘક્રમો આપે છ,ે અને 
કેસેટો પણ પ્રગટાવે છ.ે ટુકંમાં પૈસો યા પ્રતીષ્ઠાની તેમને કોઈ ખોટ નથી, તમાય નથી. 
માટ ે એટલું તો છાતી ઠોકીને કહી શકાય કે ધુતારાગીરી કે બડવાગીરી જવેું જ 
બરાબર ધતીંગ ચલાવવા છતા,ં તેઓ ઠગ નથી યા ધુતારાય નથી. અમને 
રૅશનાલીસ્ટોને પણ તે પ્રત્યે અન્દ્યથા આદર જ છ.ે પરન્દ્તુ ખોટુ ંએટલે તો ખોટુ ંજ 
ને? અસત્યનું વેચાણ નહીં, તેમ તેની વહેંચણી પણ ચાલવા તો ના જ દઈ શકાય ને? 
બસ, અમારો વીરોધ આ જ.  

બન્દ્યું એમ કે, ભારતમાં આવીને આ પ્રોફેસરસાહેબે એક જબરજસ્ત 
‘સેવાયજ્ઞ’ આદયો! તેઓ પોતાની અલૌકીક સીદ્ધીથી અને દૈવી શક્તીથી 
‘મૃતાત્માઓ’ સાથે સમ્પકઘ કરે–કરાવે છ.ે આ વખતે તેમણે સેવાનું વળી એક નવું જ 
ક્ષેત્ર ખોલ્યું : ભકુમ્પગ્રસ્ત મૃતકોના આત્મા સાથે તેની પાછળ રહી ગયેલાં સ્વજનોને 
વાતચીત કરાવવાનંુ! ર્ણાને સંતોષ થયો, ર્ણાને મંુઝવણ થઈ અને ર્ણાને સંશય 
પણ થયો જ. પરન્દ્તુ એકંદરે પ્રવૃત્તી ધમધોકાર ચાલી. કારણ કે આપણંુ લોક ભોળુ ં
છ,ે ચમત્કારલાલચુ છ ેઅને ર્ણે અંશે કમઅક્કલ પણ છ ેજ. કારણ કે કોઈએ પણ 
એવો પડકાર કેમ ના ફેંક્યો કે, ‘સાહેબ, તમે જો અમારાં મૃતસ્વજનોના આત્માને 
મળી શકતા હો, તો અમને કેમ એવી મુલાકાત નથી કરાવી શકતા? એ તો ઠીક, 
પણ અમારે વાયા... વાયા જ વાતાઘલાપ શા માટ ેકરવો રહે? અમારાં સ્વજનોનો જ 
તો એ આત્મા છ;ે તો પછી ત ેસીધો જ અમારી સાથે કેમ વાતચીત ન કરી શકે? 
આ ‘મૃતાત્માઓ’ જ ેસ્વગઘમાં, અથાઘત્ તમારા કહેવા મુજબની ‘સ્પીરીટ વલ્ડઘ’મા ંવસ ે
છ,ે એનો સંચાલક કોણ છ?ે ભગવાન કે પછી કોઈ જમદુત? તેં શા માટ ેઆટલો 
બધો કુ્રર કે અમને અમારાં વહાલાં સ્વજનોના આત્મા દ્વારા ઉચ્ચારાયેલું એકાદ 
વાક્ય પણ નથી સાંભળવા દેતો? જ્યારે તમે લહેરથી વાતો કરો છો!’  

જો કે ખુદ પ્રોફેસરસાહેબની ર્ણી વાત ખોટી પડતી જ હતી; અમુક જવાબો 
તેઓ આપી શકતા જ નહોતા. દાત. એક સ્વજને મૃતાત્માને પુછ્ું કે, ‘ધરમાંથી એક 
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લોકરની ચાવી મળી છ,ે તે કઈ બેંકનું છ?ે’ સાહેબ જવાબ ના જ લાવી શક્યા! 
આવો કોઈ પણ પ્રતીતીકર યા પુરાવારુપ સંદેશો લાવવાને બદલે, પ્રો. સાહેબ : 
‘તમારા સ્વજનોનો આત્મા સ્વગઘમાં આનન્દ્દ કરે છ,ે ખાય છ,ે પીએ છ,ે રસોઈ કરે 
છ;ે કઢી–શાક રાંધે છ;ે અરે, મંડળીઓ રચે છ ે અને ચુંટણીઓય લડ ે છ.ે.. તેઓ 
સવઘની સદ્ગતી જ થઈ છ.ે.. વીક્રમ સારાભાઈનો આત્મા પ્રસ્તુત સ્વગઘલોકમાં પણ 
હજી પોતાનંુ વૈજ્ઞાનીક સંશોધન આગળ ચલાવી રહ્યો છ ે!... વગેરે વગેરે!’ 

ભાઈશ્રીની સ્વગઘલોકની શોધ બાયબલ કે હીન્દ્દુશાસ્ત્રોથી થોડી જુદી પડ ેછ.ે ત ે
જણાવે છ ેકે, ‘પૃથ્વીથી બસો માઈલ ઉંચે અલગ અલગ છ પરલોક છ;ે એમાંના કોઈ 
એકમાં, મૃતાત્માને તેનાં ઐહીક કમો અનુસાર સ્થાન મળે. આ બધા લોકમાં, 
ભગવાન ક્યારેક ક્યારેક મૃતાત્માઓને મળવા પણ આવે અને પુછ ેકે, અહીં સ્વગઘમાં 
રહેવું છ ે કે મૃત્યુલોકમાં પાછા જવું છ?ે... મૃત્યુ થતાં, પાથીવ દેહ નાશ પામે છ,ે 
પરન્દ્તુ તેજોમય શરીર, કદાપી નાશ નથી પામતું; એની સાથે સબકોન્દ્શીયસ મગજની 
દાબડી ચોંટી રહે છ;ે જથેી મૃતાત્માનો આ પૃથ્વી સાથે સમ્પકઘ જળવાય છ.ે ગાંધી, 
ટાગોર જવેા મહાત્માઓનો આત્મા હાજર થાય, ન પણ થાય; કાં તો તે અન્દ્યત્ર 
જન્દ્મી ગયા હોય... વગેરે!’ આવી આવી અજબગજબની ગેબી વાતો છ,ે 
પ્રોફેસરસાહેબની!  

મૃત્યુ પામેલ વ્યક્તીના ફોટા સામે ત્રાટક કરીને, આ સાહેબ સુક્ષ્મ દેહે 
સમ્બન્દ્ધીત સ્વગઘલોકમાં પ્રવેશ કરે છ,ે અને ફોટાવાળા મૃતાત્માનો સમ્પકઘ સાધે છ;ે 
એવી કંઈક તેઓની વીધીરીતી છ.ે ત્યાર બાદ, વાયા પોતે, જીવીત સ્વજન સાથે 
સંવાદ ચલાવે છ.ે  

પરન્દ્તુ આવી કાયઘપદ્ધતી જ ભાઈસાહેબને નડી ગઈ; કારણ કે સુરેન્દ્રનગરના 
રૅશનાલીસ્ટ મીત્ર દલસુખભાઈએ જીવીત વ્યક્તીઓના ફોટા રજુ કયાઘ, તોય પ્રો. 
સાહેબે તો એ વ્યક્તીઓ મૃત જાણી મૃતાત્મા સાથે જ સંવાદ કયો! પછી તો, જાણીતા 
લેખક, પત્રકાર તથા રૅશનાલીસ્ટ શ્રી રજનીકુમાર પંડ્યાએ બધો ભાંડો ફોડી નાખ્યો. 
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ત્યારે કેટલાક પત્રકારોએ રૅશનાલીસ્ટોની, તદ્દન અશોભનીય તથા અસભ્ય ભાષામાં 
ઉગ્ર ટીકા કરી, એ વળી આ ર્ટનાનો ઈતર કરુણાંત! પણ એ વાત અત્રે જવા 
દઈએ!  

એને બદલે અંતમાં આવી રહસ્યમય ર્ટનાને સમજાવતી થોડી વૈજ્ઞાનીક ચચાઘ 
પ્રસ્તુત કરીએ; અને સંશોધીએ કે આ પ્રોફેસર આવું શા માટ ેકરે છ?ે તે શઠ નથી, 
ઠગ નથી; એનો અથઘ તો એ જ કે, પોતે પ્રતીતીપુવઘક માને છ ે કે, ખરેખર જ ત ે
મૃતકોના સ્વગઘવાસી આત્માને મળી શકે છ ેઅને એ લોક સાથે વાતચીત કરી શકે છ.ે 

અથાઘત્ તેઓ પોતે જ પોતાની એ અપાથીવ પ્રવૃત્તીનું સત્ય–રહસ્ય નથી 
જાણતા! બીજી રીતે જોઈએ તો, ધુતારાવીદ્યા સારી કે, જમેાં કમસેકમ ધુતારો પોતે 
તો બરાબર જાણે જ કે આવી કોઈ વીદ્યા કે શક્યતા છ ેજ નહીં! જમે મોટા ભાગના 
જ્યોતીષીઓ પોતે તો બરાબર જાણતા જ હોય છ ે કે જ્યોતીષ એક હંબગ (જુઠી) 
વીદ્યા છ,ે અને ભુવા–બડવા કદાચ સૌથી સારી રીતે પ્રમાણતા હોય કે ભુતપે્રત અને 
મન્દ્ત્ર–તન્દ્ત્ર જવેું ખરેખર કંઈ જ નથી, એ તો બધાં તુત જ છ.ે એ જ રીતે, મન્દ્દીરના 
પુજારીને પાકી જ પ્રતીતી હોય છ ેકે, ભગવાન– બગવાન એ તો બધી ગપ્પાબાજી જ 
છ.ે..  

જ્યારે આ પ્રોફેસર સાહેબની દશા દયાજનક છ;ે કારણ કે તે પોતે જ પોતાની 
વીદ્યાથી છતેરાઈ રહ્યા છ;ે કારણ કે તે વાસ્તવમાં મનોરોગી છ.ે  

એમની આવી કામગીરી સાંભળીને ગુજરાતના એક વીખ્યાત મનોચીકીત્સક 
ડો. ભચેચે બરાબર આવું જ નીદાન કયુું કે, પ્રોફેસર એક સાયકીક કેસ છ,ે મતલબ 
કે તેઓ ચોક્કસ માનસીક રોગના દદી છ.ે એમને શીશુવયથી જ ગેબી, ગુઢ અને 
અલૌકીક બાબતોમાં અસામાન્દ્ય રસ હોવો જોઈએ; જનેે પરીણામે તેમના મનમાં 
ચોક્કસ પ્રકારની ‘માન્દ્યતાગ્રંથી’ બંધાઈ ગઈ છ.ે આવા દદીઓનો મગજનો 
આગળનો ભાગ–ભાલપ્રદેશ જરા વધુ પડતો ઉપસેલો દેખાય છ.ે આ મનોરોગીઓ 
પોતાની જ ભ્રમણાને વાસ્તવીક સત્ય કે દીવ્ય અનુભુતી માની લે છ.ે આ પ્રોફેસરની 

https://govindmaru.com/


 

રૅશનાલીઝમના રંગ 

 

અનુક્રમણીકા                   https://govindmaru.com Page 88 

 

બાબતે, આ નીદાન સત્ય જ છ;ે કારણ કે એમણે પોતે જ પોતાના આત્મકથાત્મક 
પુસ્તક ‘સળગતી આગના ઉડતા પડછાયા’માં નોંધ્યું જ છ ેકે, પોતાને બાળપણથી જ 
ગુઢ–ગેબી વાતોમાં ખુબ ખુબ રસ પડતો...  

કાલઘ સાગન યોગય જ કહે છ ે કે, સામાન્દ્ય હો યા અસામાન્દ્ય, માનવીના 
અનેકાનેક વ્યવહાર– અનુભવમાં ભ્રમ યા ભ્રમણા વ્યાપારનંુ પ્રવતઘન હોય જ છ ે

(illusions or hallucinations). આપણે દેખીતી માનસીક બીમારીનો ભોગ 

બનેલી વ્યક્તીઓની ભ્રમણાગ્રસ્તતા વીશે સારંુ એવું સંશોધન કયુું છ.ે પરન્દ્તુ તંદુરસ્ત 
દેખાતા, સાજાસમા–નોમઘલ માણસો પણ ભ્રમો તથા ભ્રમણાઓનો ભોગ બનેલા હોય 
છ;ે એ વીશે ખાસ કશી શોધખોળ કરતા જ નથી. જો આવી શોધખોળ પાકી થાય 
તો, અનેક અતીંરીય તથા અલૌકીક ર્ટનાઓનો વાસ્તવીક ઉકેલ મળી જાય... 

(પરલોકવાસીઓ સાથે વાતાઘલાપ કરાવી આપવાના ધતીંગનો પદાઘફાશ કરતું 
પુસ્તક ‘પરલોકના પૈગામ’ લેખક–સમ્પાદક–પ્રકાશક : શ્રી જમનાદાસ કોટચેા, માનસ 
પ્રદુષણ નીવારણ કેન્દ્ર, જોરાવરનગર – 363 020 એ સરનામેથી મળી શકશે.).  

ભરતવાક્ય 
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  

આપણા ભારત દેશમાં પણ ભ્રમણાઓનંુ ભારે બહુમાન છ;ે કારણ કે એને 
આધ્યાત્મીક, દીવ્ય અનુભુતી સીદ્ધી યા સાક્ષાત્કાર માની લેવામાં આવે છ.ે 
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13 

આત્માનો અવાજ અને છઠ્ઠી ઈન્દ્રીયનું જ્ઞાન 

ન લોકવ્યતીરીક્તં હી 
પ્રત્યક્ષં યોગીનામપી 
●કુમારીલ ભટ્ટ● 

લોકવ્યક્તીરીક્ત એટલે ઈહલોકથી પર તમે જ આ જગતના કાયઘકારણને 
નહીં ગાંઠનારંુ એવું કોઈ દશઘન યોગીઓ પણ કરી શકતા નથી, એમ આઠમી સદીમાં 
થઈ ગયેલા વેદવીદ વીદ્વાન કુમારીલ ભટ્ટ કહે છ.ે અગાઉ જણાવી ગયો છુ ં તેમ 
પ્રકૃતી બડી કઠોર તથા જીદ્દી છ.ે તે કદાપી એના નીયમોમાં એક રજ માત્રનોય 
ફેરફાર કરતી નથી યા તો ચલાવી લેતી નથી. વીજ્ઞાન કુદરતને જાણે છ ેઅને નાથે 
છ,ે માનવહીતાથઘ એનો લાભ ઉઠાવે છ,ે પરન્દ્તુ એના કાનુનને તે પણ જરાય બદલી 
શકતું નથી. એ જ મયાઘદા યોગીઓને પણ પુરેપુરી લાગુ પડ ેજ છ ે અને એ જ 
પ્રાચીન વીદ્વાન કુમારીલ કહે છ.ે માટ ેયોગીજનોના ચમત્કારના તમામ દાવાઓ જુઠ્ઠા 
જ સમજવા...  

ભગવાન અને ભતુપે્રત વચ્ચે કશો જ ફરક નથી, ઉભય માન્દ્યતાનો જ વીષય 
છ ેઅને કપોળકલ્પના છ.ે માણસનંુ મન જ એવું છ ેકે તેને રહસ્યમય તથા અટપટી 
વાતો ગમે છ.ે દા.ત. કોઈ દુખીયારી બહેનને ફેફરંુ આવતું હોય યા તો ચીત્રવીચીત્ર 
દૃશ્યો દેખાતાં હોય, ત્યારે એ માનસીક બીમારી છ ે – એમ સાદું સત્ય સ્વીકારી 
લેવામાં સ્વજનોને મજા શી આવે? એને બદલે ફલાણો ફલાણો અવગતીયો આત્મા 
એના દેહમાં પ્રવેશે છ,ે કારણ કે પેલાની વાસના અધુરી રહી ગઈ હતી... પે્રતસૃષ્ટી 
કેવી છ,ે એની શક્તી શી, નીયતી શી, એનો ઉદ્ધાર કઈ રીતે? અને પછી તો આત્મા, 
મૃત્યુ, કમઘનો બદલો, પુનજ ઘન્દ્મના નીયમો, બસ અસત્યોની અવીરત ભરમાર ચાલુ! 
મુળ કલ્પના અથાઘત્ મુળ અસત્ય તે આત્મા–પરમાત્માની કલ્પના, અને તકઘશાસ્ત્રનો 
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નીયમ છ ે કે એક અસત્ય સીદ્ધાંતમાંથી ક્રમશઃ બહુવીધ અસત્ય તારણો જ પ્રગટ.ે 
તદનુસાર ઉપરની રહસ્યમય કલ્પના એક પછી એક પ્રગટ ે જ અને ત્યારે જ 
માણસને એમાં મજા આવે.  

ગઈ કાલે જ એક શ્રદ્ધાળુ સ્નેહીજન દલીલ કરી ગયા કે, માણસનું આયુષ્ય 
વષોમાં નહીં, શ્વાસોચ્છવાસની સંખ્યામાં ભગવાને નક્કી કયુું હોય છ,ે એટલે ભારે 
વ્યાયામ કરવાથી આયુષ્ય ર્ટ,ે કારણ કે શ્વાસ ઝડપભેર ચાલે. માટ ેજ પ્રાણાયામ 
કરવા જોઈએ, જથેી શ્વાસ જટેલા ધીમા ચાલે એટલું આયુ લંબાય. તમારંુ આયુષ્ય 
પુવઘનીણીત હોય, કોઈ વીરાટ શક્તી અબજોનાં અબજો પ્રાણીઓની શ્વાસસંખ્યા તેના 
આયુષ્યરુપે પરાધોમાં નક્કી કરે... કેવી ઉટપટાંગ કલ્પનાઓ! પણ આવાં અદ્ભુતોમાં 
જ માણસને મજા આવે. સાદી વાતમાં અને સીધાં સત્યોમાં એનાં વ્યક્તીત્વનું–
અસ્તીત્વનું મહત્ત્વ ક્યાં રહે?... મારા લાંબા અનુભવને આધારે કહ્યું કે પ્રાણાયામથી 
કોઈ ફાયદો નથી.  

ડૉ. ગુણવંત શાહ આપણા એક વીલક્ષણ તથા અજોડ એવા મોટા સાક્ષર–
વીચારક છ.ે હંુ તેમને ‘વીલક્ષણ’ તો તેઓની કેટલીક વીશીષ્ટ પ્રવૃત્તીના સન્દ્દભઘમાં જ 
કહેવા પે્રરાઉ છુ.ં દા.ત. થોડાં વષઘ પુવે તઓેએ પદયાત્રા કાઢી હતી. એ જ રીતે 
વષોથી તેઓ નવા વષઘના અરસામાં પ્રતીવષઘ એક વીચારગોષ્ઠી ને જ્ઞાનગોષ્ઠી 
શીબીર યોજ ેછ,ે (આ યોજના હવે ચાલુ છ ેકે નહીં, એની ખબર નથી.) જમેાં મારા 
ખ્યાલ મુજબ મુક્ત જ્ઞાનચચાઘ એ જ મુખ્ય કાયઘક્રમ હોય છ.ે બહુ જ સારી વાત છ ે: 
કાવ્યશાસ્ત્રવીનોદેન કાલો ગચ્છતી ધીમતામ. ડૉ. શાહને હાદીક ધન્દ્યવાદ!  

હમણાં હંુ તેઓની આ વષઘની જ્ઞાનગોષ્ઠી શીબીરમાં એક દીવસ ‘મુની સેવા 
આશ્રમ’, ગોરજ ખાતે હાજરી આપી આવ્યો. કોઈ ડૉક્ટરમીત્રે ‘વજ્રયાન’ જવેા 
બૌદ્ધધમી (શબ્દપ્રયોગની) સાધનાના ફળરુપ હીપ્નોટીઝમ જવેા કશાક પ્રયોગ 
બતાવ્યા, જમેાં એક શીબીરાથી મીત્રને કૈલાસ– માનસરોવર દેખાયાં, તો વળી 
અન્દ્યને અમરનાથની યાત્રાનાં દશઘન થયાં. મારે આવી ર્ટનાઓ વીશે અત્રે ખાસ 
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કશી ટીકાટીપ્પણ નથી કરવી, કીંતુ મને બોલવાનંુ કહ્યું ત્યારે મેં શરુઆત 

વીખ્યાત વીજ્ઞાની કાલઘ સાગનના એક વીધાનથી કરી કે વીજ્ઞાને તેમ જ તબીબી 
વીજ્ઞાને બીમાર માણસને થતી ભ્રમણાઓ વીશે ર્ણંુ ઉંડુ ંઅને વ્યાપક સંશોધન 

કયુું છ,ે પરન્દ્તુ સાજાસમા જનને જ ેબહુવીધ ભ્રમણાઓ થાય છ ેએને વીશે ખાસ 
કે ઝાઝંુ સંશોધન થયંુ નથી. (આગળના લેખો જુઓ.)  

એ પછી આ જ ચચાઘના અનુસંધાનમાં સહજ સ્ફુરણા intuitionની ચચાઘ 

નીકળી. શ્રદ્ધાળુ મીત્રોનો એવો દાવો હતો કે ખરા અણીના વખતે માણસને આવી 
અકળ વીચારસ્ફુરણા, અંત:પ્રેરણા થાય છ,ે જ ેકદાચ દીવ્ય પે્રરણા છ,ે અથવા તો 
આત્માનો અવાજ છ.ે ઈન્દ્દીરા ગાંધીએ એક જ વાર કરેલી આત્માના અવાજની વાત 
તો જાણે કટાક્ષમાં ટાંકી શકાય (રાષ્ટરપતીપદની ચુંટણીના સન્દ્દભે), પરન્દ્તુ મહાત્મા 
ગાંધી તો આત્માના અવાજના ક્રોનીક દદી હતા. તેઓના નીણઘયો વારંવાર બદલાઈ 
જતા અને ત્યારે નવા નીણઘયને તેઓ આત્માના અવાજ રુપે પ્રસ્થાપીત કરી દતેા. 

આને હંુ glorification કહંુ.  

આ સન્દ્દભે પણ સાદીસીધી વાતનંુ રહસ્યીકરણ કરવામાં માણસને કેવી મજા 
આવે છ ેએનો એક રસપ્રદ દાખલો મળ્ો, જ ેઅત્રે ટાંકંુ : એક શીબીરાથી મીત્રે 
મારી સામે દલીલ કરતાં દાખલો પ્રસ્તુત કયો કે ‘ધારો કે એક વ્યક્તી સમક્ષ ચાર 
નોકરીની શક્યતા રજુ થઈ છ,ે જ ે ચારેય નોકરીઓ બધી જ, બધી જ બાબત ે
સમ્પુણઘ એકસરખી જ છ.ે એવા સંજોગોમાં પેલો માણસ એમાંથી કોઈ એક નોકરી 
પસંદ કરી લે છ,ે એ ઈનટુ્યશન નહીં તો બીજુ ંશું?’ મેં જવાબમાં રમુજમાં કહ્યું કે 
ચોક્કસ નોકરી પસંદ કરવા પાછળ અતીગૌણ એવું કશુંક કારણ તો બહુધા હોય જ, 
જમે કે પસંદ કરેલી ઑફીસમાં કદાચ રુપાળી સ્ત્રીઓ જોવા મળી હોય. પણ સાચું 

કહંુ? આકસ્મીકતાના પરીબળને આપણે અકારણ જ glorify કરીએ છીએ અને 

ત્યારે સહજસ્ફુરણા જવેો ભવ્ય અને રહસ્યમય શબ્દ પ્રયોજી મનોમન ખુશ થઈએ 
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છીએ. બાકી, સ્પષ્ટ જ છ ે કે પસંદ કરેલી નોકરીમાં જો સમ્બન્દ્ધીત વ્યક્તી ખુબ 

સુખી તથા સફળ થાય તો પોતાની પસંદગીને તે intution આત્માનો અવાજ કહેશે, 

પરન્દ્તુ જો એમાં તે દુઃખીદુઃખી થઈ જાય તો એને પછી તે ભુલ જ ગણાવશે. વળી, 
એથી જતી કરેલી નોકરીમાં ઓર વધુ સુખ, સફળતા તથા સમૃદ્ધી મળવાની 
શક્યતાને જરા પણ નકારી શકાય નહીં.  

આ તો એવું છ ેકે ધારો કે તમે સાવેસાવ અજાણ્યા પ્રદેશમાં પ્રવાસ કરી રહ્યા 
છો. ત્યાં આગળ વધતાં બે રસ્તા આવે. હવે ધારો કે ત્યાં કોઈ માણસ જ નથી કે 
માગઘસુચક પાટીયું પણ નથી; તો શું તમે ત્યાંના ત્યાં જ ખોડાઈ રહેવાના? નહીં જ. 
અથાઘત્ કોઈ એક માગે તમે આગળ વધવાના જ. હવે જો ઉક્ત રસ્તો બીલકુલ સાચો 
નીકળી આવે તો તમે એને આત્માનો અવાજ કહી બીરદાવશો અને જો ખોટો નીકળે 
તો ભુલ ગણીને પસ્તાશો. પરન્દ્તુ પરીણામ તો બેમાંથી એક જ હોય ને? કારણ કે ત ે
કુદરતનો તથા તકઘશાસ્ત્રનો અફર નીયમ છ.ે માટ ે જ મેં એ સન્દ્દભે ત્યાં કહ્યુ ં કે 
ઈનટ્યુશન–આત્માનો અવાજ એટલે ઓચીંતાનો આવેલો વીચાર, જ ેસાચો કે યોગય 
ઠરવાની જટેલી શક્યતા, એટલી જ શક્યતા ભુલ થવાની પણ ખરી જ. ક્યારેક 
લાંબી મંુઝવણ કે ર્ડભાંજને અંતે પણ તમે આ કે તે નીણઘય લો, ત્યારેય આવા 
કીસ્સામાં એ લોટરી જ નીવડ.ે મતલબ કે સારંુ યા ખરાબ પરીણામ આવી શકે.  

આવા કહેવાતા આત્માના અવાજ બાબતમાં વળી કેટલાક રહસ્યપે્રમી સજ્જનો 
થોડા આગળ પણ વધે છ.ે તેઓ એને પ્રભુપ્રેરણા કહે તો તો એ માફ, કારણ કે 
આત્માનો અવાજ કે પ્રભુપે્રરણા એ તત્ત્વતઃ તો બધંુ સરખું જ, અથાઘત્ લોટરી જ, 
પરન્દ્તુ રહસ્યપ્રેમીને એટલું અમથું રહસ્ય કદાચ ઓછુ ં પડ,ે એટલે તેઓ આવા 
વીચારને છઠ્ઠી ઈન્દ્રીયની પે્રરણા, જ્ઞાન કે અનુભુતી તરીકે ઓળખાવીને રાજીરાજી 
થઈને ફરશે. હવે જો આવી કોઈ છઠ્ઠી ઈન્દ્રીયનંુ અસ્તીત્વ સ્વીકારીએ તો કેટલાક કુટ 
પ્રશ્નો ઉદ્ભવે છ ે: પ્રથમ તો આ છઠ્ઠી ઈન્દ્રીય માનવદેહમાં ક્યાં આવેલી છ?ે બીજો 
પ્રશ્ન : દરેક વ્યક્તીના શરીરમાં આવી છઠ્ઠી ઈન્દ્રીય હોય કે પછી અમુક ધન્દ્ય–
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blessed વ્યક્તીઓ જ એથી વીભુષીત હોય? ત્રીજો પ્રશ્ન : દરેક વ્યક્તીને તેના 

જીવન દરમીયાન ક્યારેક તો અંતઃસ્ફુરણા થાય છ;ે મતલબ કે ઓચીંતો યોગય 
વીચાર આવે જ છ,ે એ શું સુચવે છ?ે ચોથો પ્રશ્ન : આ છઠ્ઠી ઈન્દ્રીય પ્રત્યેક પ્રસંગે 
જ સાચું માગઘદશઘન કેમ નથી આપતી? શું એ ક્વચીત જ જાગે છ,ે બાકી બહુધા 
સુષુપ્ત પડી હોય છ?ે પાંચમો, સૌથી મહત્ત્વનો પ્રશ્ન : આ દેહમાં આત્મા જવેું કોઈ 
સ્વતન્દ્ત્ર તત્ત્વ પ્રવતઘમાન છ ેખરંુ? છઠ્ઠો પ્રશ્ન : જો ચૈતન્દ્ય એ જ આત્મા હોય તો 
કુતરાં, બીલાડાં તથા ગધેડાંનેય આત્માનો અવાજ આવતો હશે ખરો? અને સાતમો 
પ્રશ્ન : ચોક્કસ પ્રશ્ને નીણાઘયક એવી બે મહાન વ્યક્તીને પરસ્પરવીરોધી એવા બ ે
ભીન્ન ભીન્ન આત્માના અવાજો આવે, ત્યારે કયાને સાચો માનવો?  

વાસ્તવમાં તો આ વીશ્વમાં બળનો સીદ્ધાંત જ નીણાઘયક સીદ્ધ થાય છ.ે દા.ત. 
ગાંધીજીના આત્માનો અવાજ તો એવો જ હતો કે ‘દેશના ભાગલા નહીં જ’ (જુઓ 
સુધીર ર્ોષનું પુસ્તક : નામ સંભવતઃ છ ે– ગાંધીઝ એમીસરી). બીજી બાજુ, પંડીત 
નહેરુના આત્માનો અવાજ એવો આવ્યો કે ‘ભારતના ભાગલા પાડો જ.’ હવે ત્યારે 
પંડીતજી વધુ વગદાર (એટલે કે બળવાન) વ્યક્તી હતા, એથી તેઓનું ધાયુું જ થયું. 
દેશના ભાગલા પડ્યા જ.  

અગાઉ આવી જ એક શીબીરમાં મારી સામે એક શીબીરાથી મીત્રે દલીલ 
કરેલી કે ‘જમે વૈજ્ઞાનીક રીતે સત્ય સીદ્ધ થયેલી વાત ન સ્વીકારવી એ અવૈજ્ઞાનીકતા 
છ,ે એ જ રીતે અમુક બાબત વૈજ્ઞાનીક રીતે સીદ્ધ નથી થઈ, માટ ેએ અસત્ય જ છ ે
એમ માનવું એય અવૈજ્ઞાનીકતા જ છ.ે’ આવી દલીલ તો સાવ સાચી, પરન્દ્તુ એ 

નીરપેક્ષ – absolute નથી, કારણ કે વજૈ્ઞાનીક રીતે જ ે સીદ્ધ ન થઈ હોય એવી 

બાબતોના બે પ્રકાર છ ે: શક્ય અને સંભવીત. જો કે ગુજરાતી શબ્દોમાં અચોક્કસતા 

છ,ે માટ ેઅંગ્રજેી પયાઘય જવેા શબ્દ પ્રયોજુ ંતો possible અને probable. જો કે આ 

શબ્દપ્રયોગ બાબતે પણ મારા મનમાં પુરી પ્રતીતી નથી (અંગ્રેજીના પાકા જ્ઞાનના 
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અભાવે), એટલે મુળ વીભાવના જ સ્પષ્ટ કરંુ : કોઈ કહે કે આ બ્રહ્માંડમાં એવાય 
પ્રદેશો હોઈ શકે કે જ્યાં ગુરુત્વાકષઘણ બળ કામ નથી કરતું અથવા તો એન્દ્ટી–મેટરના 
અમુકતમુક ગુણધમઘ છ ે વગેરે. તો આપણ ે એનો સાફસાફ ઈનકાર કરવાને બદલે 
એક સંભવીતતા ગણી લઈએ, પરન્દ્તુ આદ્ય શંકરાચાયઘજીએ કહ્યું તેમ ‘અગ્ની શીતળ 
છ,ે એમ હજાર વેદોમાં લખેલું હોય, તોય હંુ એ ન જ સ્વીકારંુ’, કારણ કે એ 
અસંભવીત છ.ે માટ ેએ બાબતે ‘કદાચ ક્યાંક અગ્ની શીતળ પણ હોઈ શકે, ભલ ે
વૈજ્ઞાનીક રીતે એમ સીદ્ધ નથી થયું’ – એવી દ્વીધા મારા મતે અવૈજ્ઞાનીક જ લેખાય. 

અંતે એક સ્પષ્ટતા આવશ્યક માનંુ : આ છલે્લા પરીચ્છદેની ચચાઘ પરત્વે મને 
પોતાને જ વસવસો રહે છ ેકે એ શુદ્ધ અને સમ્પુણઘ તાકીક તથા વૈજ્ઞાનીક રજુઆત 
કદાચ નથી, માટ ેએને કેવળ એક ઈશારો માની એ રીતે જ એનંુ મુલ્યાંકન કરવું 
(ફક્ત છલે્લા પરીચ્છદે વીશેની, શક્ય અને સંભવીતવાળા પરીચ્છદે વીશેની જ આ 
સ્પષ્ટતા છ,ે બાકીની તમામ ચચાઘ પરત્વે હંુ સ્પષ્ટ તથા દૃઢમત છુ ંજ).  

ભરતવાક્ય 

Since the holy writ is true, and the truth agrees with truth, 
the truth of holy writ cannot be contrary to the truth obtained by 

reason and experiment.  
– Galileo Galilei 

 
▪ 
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14 

એ લોકો આપણને છતેરે છ ે: ચેતીને ચાલજો 

To–day is another springtime, when in fulfilment of the 
ancient promises, the spiritual sun has again arisen to guide 

mankind in her hour of darkness, to shed the light of truth... and to 
evoke faith and radiant love, which are the first requirements for 

reconstruction. Soon will the present day order be rolled up and a 

new one spread out in its stead.  
આ વીધાન જ ે એક ઉજ્જવળ કે દીવ્ય ભાવીની આગાહી છ.ે એ કયા 

મહાત્મા, સંતમહંત, અવતારી પુરુષ યા મસીહાની છ ે તે અત્રે જાહેર નથી કરતો. 
રખેને કોઈ અનુયાયીની લાગણી દુભાઈ જાય! છતાં બે વાત જાહેર કરવી જરુરી 
તથા જાણવા જવેી છ.ે એક તો આ અવતારી પુરુષ કોઈ ભારતવાસી કે જન્દ્મે 
ભારતીય વ્યક્તી નથી, આંતરરાષ્ટરીય ગુરુદેવ છ ેઅને બીજી એ કે પ્રસ્તુત આગાહી 
સો વષઘ પવુે કરવામાં આવી હતી. (આજકાલ લાગણી દુભાઈ જવાની બીમારી સવઘત્ર 
મરકીની જમે ફેલાઈ રહી છ ેઅને ગુરુઓનો ફાલ કદાચ સૌથી વધુ આ ભારતવષઘમાં 
જ પાકી રહ્યો છ ે અને દરેક ભારતીય નાગરીક એક યા અન્દ્ય સ્વરુપે કોઈક 
અધ્યાત્મગુરુનો ચેલો અવીનાભાવે હોય જ છ.ે એમાંય વળી ગુજરાત તો આ 
બીનમુડી ધંધા માટનેી ફળરુપતમ ભોમકા છ.ે. વગેરે કારણે ઉપયુઘક્ત સ્પષ્ટતાઓ 
આવશ્યક માની છ.ે)  

આજ ે તો અત્ર ે આ આગાહીને યાદ કરાવવાનંુ એક ખાસ કારણ છ ે : 
ભુકમ્પના અરસામાં એમ બન્દ્યું કે એક જ્યોતીષીએ ભારે ભુકમ્પની આગાહી કરી, 
તેય પાછી રાત્રે. પરીણામે કડકડતી ઠડંીની મોસમમાં લોકો ર્ર બહાર, રસ્તા પર 
રાતભર જાગયા. કીંત ુ કંઈ જ થયું નહીં, આગાહી અસત્ય ઠરી. પરીણામે ખોટા 
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ભવીષ્યકથન દ્વારા જનતામાં અફવા તથા ભય ફેલાવવા બદલ પ્રસ્તુત જ્યોતીષી 
મહાશયની સરકારે ધરપકડ કરી. 

આવા સમાચાર વાંચી, મને વીચાર આવ્યો કે આપણા જુના ને જાણીતા કે 
નવાગંતુક સંતમહંતો પણ જાતભાતની આગાહી કરતા જ રહે છ,ે જવેી એક ઉપર 
ટાંકી છ.ે વળી, ઉક્ત આગાહીને કયે સો વષઘ વહી ગયાં છ.ે માણસજાત અને 
માનવજીવન તો તેનંુ તે જ રહ્યુ ંછ.ે મતલબ કે આગાહી અનુસાર પ્રાચીન વચનોના 
અમલ રુપે કોઈ આધ્યાત્મીક સુયોદય થયો નથી. વતઘમાનમાં પ્રવતઘમાન એવી આ 
અનીષ્ટ વ્યવસ્થાનો વીંટો વાળી લેવામાં આવ્યો નથી અને નવી મંગલ સુવ્યવસ્થા અન ે
સ્થાને સ્થાપવામાં આવી નથી. કેટલાકને મતે તો પરીસ્થીતી કદાચ વધુ બગડી છ.ે 
ટૂકંમાં, ઉક્ત આગાહી અસત્ય સીદ્ધ થઈ છ,ે વળી એવી આગાહી દ્વારા માનવજાતમાં 
અફવા, મીથ્યા આશા–અપેક્ષાઓ તથા એ માટનેાં અમુક કમઘકાંડ ફેલાવવાનો ગુનોય 
બન્દ્યો જ છ.ે તો આવા મતપ્રવતઘક સંતો–મહંતો તથા ગુરુઓને એ બદલ શા માટ ે
સજા ના કરવી જોઈએ? કરવી જ જોઈએ ને? છતાં જો મુળ આગાહીપ્રવતઘક દીવ્ય 
પુરુષ, ગુરુવયઘ સ્વગે સીધાવી ચુક્યા હોય તો, સમ્બન્દ્ધીત મતનો આજ ેપ્રચાર કરી 
રહેલા અનુયાયીઓને જરુર તથા જરુરી સજા કરવી જોઈએ. આ મુદ્દો ગંભીર રીતે 
વીચારવા જવેો છ.ે  

જુઓ, આવી જ બરાબર એક બીજી લલચાવનારી આગાહી : (આગાહી 
લલચાવનારી હોય તો એને છતેરપીંડી ગણી શકાય કે નહીં?), ખેર, પણ આ 
આગાહી તો ખરે જ, જબરજસ્ત છ ે:  

‘સવે ધમઘના આત્માઓના પીતા, દુઃખહતાઘ, સુખકતાઘ, નીરાકાર પરમ પીતા 
પરમાત્મા... દીવ્ય અને ગુપ્ત ચારી્યનીમાઘણ દ્વારા વીશ્વ નવનીમાઘણનું શ્રેષ્ઠ કતઘવ્ય 
કરી રહ્યા છ.ે’  

દસબાર વષઘ પુવે પ્રગટલેી એક ચોપડી હમણાં મને મળી આવી છ,ે જમેાં 
ચોક્કસ નવસમ્પ્રદાય બાબતે આવું બધું લખવામાં આવ્યું છ.ે એમાં પથપ્રવતઘક સ્વય ં
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‘ભગવાન’ના ઉદ્ગારો પણ ટાંકવામાં આવ્યા છ,ે જઓેશ્રી વતઘમાન સંર્ષઘમય 
વીશ્વપરીસ્થીતી, અનીષ્ટો, આપત્તીઓનો ઉછાળો, અણુબોંબાદી દ્વારા થનારા 
મહાવીનાશોનો નીદેશ કરી, અગમવાણી સમી આગાહી ઉદ્ગારે છ ે કે, 
‘મહાવીનાશથી ગભરાવાની જરુર નથી. આ દુઃખદાયક અંતીમ દૃશ્ય પછી... શ્રેષ્ઠ, 
સમ્પુણઘ સુખશાંતીથી ભરપુર સમય આવનાર છ,ે જનેે માટ ે હંુ મનુષ્યના જીવનમાં 
મહાન પરીવતઘન લાવી રહ્યો છુ.ં વીકારી, ચરીત્રહીન મનુષ્યને ફરીથી સમ્પુણઘ 
નીવીકારી, ચારી્યવાન બનાવી રહ્યો છુ.ં આમ ચારી્યનીમાઘણ દ્વારા વીશ્વમાં 
નવનીમાઘણ થશે. માટ ે હે બાળકો, પવીત્ર બનો, યોગી બનો, અત્યારે સમય છ,ે 
ચેતજો! પાછળથી એમ ના કહેશો કે હે પ્રભુ, આપ પધાયાઘ, પણ અમે આપન ે
ઓળખ્યા નહીં. જાગયા ત્યારથી સવાર માની પોતાનંુ જીવન બનાવો!’  

ભગવાનની આવી હાકલેય બડી વીચીત્ર વાત છ ે ને? શરુઆતમાં ભગવાન 
સ્વરુપ ગુરુદેવ સ્વયં કહે છ ેકે, ‘હંુ મનુષ્યના જીવનમાં મહાન પરીવતઘન લાવી રહ્યો 
છુ.ં તેને ચારી્યવાન બનાવી રહ્યો છુ.ં’ અને પાછા તરત જ ચેતવણી આપે છ ેતથા 
માનવ–બાળકોને હાકલ કરે છ ેકે, ‘પવીત્ર બનો... જીવન બનાવો, નહીં તો પાછળથી 
પસ્તાશો.’ 

‘અરે ભગવાન, તમે જાતે જ તો આ મહાકાયઘ ઉપાડી લીધું છ,ે પછી અમારે 
શી ફીકર? પણ ભગવાનમાં કદાચ આત્મવીશ્વાસનો અભાવ વરતાય છ.ે વધુમાં 
પ્રસ્તુત પુસ્તીકામાં તો વળી, વીશ્વનાં ઈતીહાસ અને ભુગોળ પણ ત્યાં આપવામાં 
આવ્યાં છ,ે જ ેખરેખર ‘જાણવા જવેાં’ છ ે:  

‘આ વીશ્વડરામાં પાંચ હજાર વષઘનો બનેલો છ.ે દર પાંચ હજાર વષે હુબહુ–
સેકંડ બાય સેકંડ એનંુ પુનરાવતઘન થાય છ.ે સતયુગ 1250 વષઘનો છ,ે જ્યાં સવોત્તમ 
સમાજ છ.ે સમ્પુણઘ સુખ– શાંતી અને પવીત્રતા છ.ે માનવી સમ્પુણઘ નીવીકારી છ.ે ત્યા ં
મનુષ્યાત્મા આઠ જન્દ્મ લે છ.ે તેત્રાયુગ 1250 વષઘનો છ.ે એમાં સમ્પુણઘ સુખ–શાંતી 
સમ્પન્ન ઉત્તમ સમાજ છ.ે માનવી સમ્પુણઘ નવીકારી છ.ે અહીં તે બાર જન્દ્મ લે છ.ે’ 
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આગળ ચાલતા,ં આ જ પ્રમાણે દ્વાપરયુગ તથા કલીયુગનાં પણ વણઘનો આપવામાં 
આવ્યા છ.ે આ યુગોની મુદત પણ 1250–1250 વષઘની જ છ.ે તેમ છતાં, એક નવો 
યુગ પણ આ પંથના પ્રણેતા દ્વારા ઉમેરવામાં આવ્યો છ.ે તે છ ે: પુરુષોત્તમ સંતમયુગ. 
આ યુગ ફક્ત ચાલીસ વષઘનો છ ેઅને એ જ અત્યારે ચાલી રહ્યો છ,ે પરન્દ્તુ એની 
કોઈને જ ખબર નથી, એથી જ લોકો પરમાત્માના મીલનથી વંચીત રહે છ.ે (એવું શા 
માટ?ે કરો જોરદાર જાહેરાતો, માધ્યમો મારફત.) બાકી આ જ યુગમાં ‘સ્વય ં
પરમાત્મા પોતાનો શ્રેષ્ઠ પાટઘ ભજવવા આ સૃષ્ટી પર અવતરણ કરે છ.ે’  

કેવી લાગે છ ેઆવી બધી વાતો, હાસ્યાસ્પદ, કપોળકલ્પનાઓ જ લાગે છ ેને? 
અને છતાં રખે માનતા કે, આવું માનનારા, લખનારા, પ્રચારનારા કોઈ અભણ, 
અજ્ઞાન, અન્દ્ધશ્રદ્ધાળુ જમાતના સભ્યો છ.ે ના જી, આ લોકો તો ભારે ભણેલાગણેલા, 
સુશીક્ષીતો ને સમાજના અગ્રણીઓ, અધીકારીઓ, શીક્ષકો, વકીલો, ડૉક્ટરો અને 
વેપાર–ઉદ્યોગકારો છ,ે જઓે દેશદેશાવરમાં રુ્મે છ,ે વીરાટ વૈશ્વીક સંમેલનો યોજ ેછ,ે 
જગંી તથા દમામદાર આશ્રમો ચલાવે છ ે અને સમ્પુણઘ ગંભીરતાપુવઘક તેમ જ 
શ્રદ્ધાપુવઘક ઉપર જણાવી તેવી બધી વાતોમાં માને–મનાવે છ.ે  

મને એક વીચાર આવે છ ે કે, ડાવીનનો ઉત્ક્રાંતીનો સીદ્ધાંત તો સીદ્ધ અને 
વૈજ્ઞાનીક હતો, તેમ છતાં દાયકાઓ સુધી એનો ઉગ્ર વીરોધ થયો અને શાળાઓમાં 
એના શીક્ષણ પર પ્રતીબંધો લદાયા. બીજી બાજુ, ઉપર ટાંક્યા છ ે એવા બધા 
સીદ્ધાંતો તો સાવ અગડબંગડમ, પાયારહીત અને ભારોભાર અસત્ય છ,ે જ ેપ્રજાને 
ગેરમાગે દોરે છ.ે તો પછી એના પર પ્રતીબંધ શા માટ ે નહીં? ત્યારે એમ જ 
સમજવાનંુ કે, ધામીક સ્વાતન્દ્્ય એટલે અસત્ય તથા અવૈજ્ઞાનીક માન્દ્યતાઓનો 
બેફામ પ્રચાર કરવાની છુટ!  

બીજા એક મહષી યોગીરાજ પણ આવી જ મીથ્યા અને આશાવાદી, 
છલનામયી આગાહીઓ કરી ગયા, એ વાતને દાયકાઓ વીતી ચુક્યા, કશું જ બન્દ્યુ ં
નથી અને બને એવું કોઈ ચીહ્ન પણ વરતાતું નથી. તેઓ દીવ્ય ભવીષ્ય ભાખતાં 
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દૃઢતાપુવઘક જણાવે છ ેકે પ્રકૃતીના ઉત્ક્રાંતીક્રમ મુજબ, લાખો વરસને અંતે, આજ ેજમે 
મનવાળી માનવજાત અસ્તીત્વમાં આવી છ,ે તેમ લાખો વરસ બાદ, પ્રકૃતીની ગતીને 
વશ અતીમનસ ચેતનાવાળી દીવ્ય માનવજાતી પૃથ્વી પર અવશ્ય અવતરશે. ત્યાં 
સુધી માનવીનાં દુઃખો, સમસ્યાઓ સંર્ષો નહીં જ ઉકલે, કારણ કે આ બધી નીમ્ન 
પ્રકૃતીવશ એવા મનની લીલા છ,ે અતીમનસમાં પહોંચ્યા વીના જગતના અંતીમ 
રહસ્યને જાણવું અસંભવીત છ.ે અતીમનસ પરમાત્માની સીધી શક્તી છ,ે એમાં 
દ્વદંભેદ નથી. આ અતીમનસ ચેતનામાં કોઈ પ્રશ્ન સંભવે જ નહીં... વગેરે, વગેરે. 
આ મહષી સમજદાર છ,ે વાતો લાખો વષઘ પછીની જ કરે છ,ે જથેી કોઈ પડકારી 
શકે જ નહીં.  

ભરતવાક્ય 

જુદી જુદી ઔદ્યોગીક યા વેપારી કમ્પનીઓ જ્યારે પ્રથમ વાર બજારમાં પ્રવેશે 
છ,ે ત્યારે એક નવી જ બ્રાન્દ્ડ પ્રસ્તુત કરે છ ેઅને પોતાની એ નવી બ્રાન્દ્ડ ઈતર ચાલુ 
બ્રાન્દ્ડો કરતાં ર્ણી યા તો બધી વાતે ચઢીયાતી છ ે એમ દશાઘવવા એની વીશીષ્ટ 
ગુણવત્તા તથા વીશેષ લાભો જણાવી ગ્રાહકોને આકષે છ.ે એવું જ બરાબર 
આધ્યાત્મીક ગુરુઓનંુ પણ છ.ે દરેક નવો પથસ્થાપક પોતાની બ્રાન્દ્ડ સાથે જાહેરમાં 
પ્રગટ ેછ ેઅને એની વીશેષતાઓ વણઘવે છ,ે જથેી ભોળા જીજ્ઞાસુઓને આકષી શકાય.  

– માવજીભાઈ સાવલા 
 

▪ 
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દીશા જ નથી, ત્યાં શુભ–અશુભ શુ?ં 

A credulous mind finds most delight in believing strange 

things, and stranger they are the easier they pass with him, but 
never regards those that are plain and feasible...  

– Samuel Butler  

ભલા–ભોળા માણસોના સ્વભાવની આ ખાસીયત કૃતક વીજ્ઞાન–સ્યુડો– 
સાયન્દ્સના વ્યાપક ફેલાવા માટનંુે એક મુખ્ય પરીબળ છ.ે દા.ત. સુયઘ–ચંરના 
આકષઘણથી સમુરમાં ભરતી આવે છ;ે આપણા માનવદેહમાં પણ સીત્તેર ટકા તો 
પાણી જ છ.ે એટલે સુયઘ, ગ્રહો તથા ચંરના આકષઘણની અસર આપણા દેહ ઉપર 
પણ થાય જ. આમ જ્યોતીષીઓ સામાન્દ્ય જનને ભરમાવી છતેરે છ.ે  

જ્યોતીષીઓની આ મનમાની દલીલ છ,ે અને ભોળા જનોને ગળે ઝટ એ 
ગળ્ા શીરાની જમે ઉતરી જાય છ.ે હકીકતે આવી દલીલ વૈજ્ઞાનીક નથી; કારણ કે 
સુયઘ કે ચંરના સીધા આકષઘણથી ભરતી આવતી જ નથી, ભરતી તો ‘ટાઈડલ ફોસઘ’ 
ઉત્પન્ન થવાને કારણે આવે છ.ે વળી માટલાના કે તળાવના પાણીમાં કદાપી ભરતી 
ચઢતી નથી; તો દેહના 40–50 કીલો કે એથી વત્તાઓછા પાણીને સુયઘ–ચંર શું અસર 
કરી શકે? અને, ગુરુત્વાકષઘણને લગ્નજીવન, સંતાનસુખ, ધનદોલત, યશકીતી, 
કોટઘકચેરીના ઝગડા–એવી બધી માનવીય વ્યવસ્થાઓ સાથે સમ્બન્દ્ધ જ ક્યાંથી 
હોય? પણ સામાન્દ્ય જનને આવી આવી વાતોમાં મજા પડી જાય છ.ે ધમઘનાં કમઘકાંડ 
કે વીધીનીષેધોમાંથી આવું વીજ્ઞાન શોધવાની આજકાલ તો જબરજસ્ત ફેશન ચાલી 
છ.ે સંધ્યાકાળ પહેલાં જમી લેવું, સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરવા કે ચોક્કસ પ્રકારના શ્વાસ–
અવાજ સાથે ઓમકારનો નાદ પોકારવો, મન્દ્ત્રજાપ કરવા – એ બધું જ ‘વૈજ્ઞાનીક’ 
છ–ે એવી એવી દલીલો શોધાય છ,ે અને આવું ‘વીજ્ઞાન’ લોકોને ગમી જાય છ,ે એથી 
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એ ઝટ સ્વીકારાઈ જાય છ.ે જ્યારે સંશયવાદ એક મુશ્કેલ અભીગમ છ,ે જનેે માટ ે
તાકીક, પૃથક્કરણાત્મક માનસ તો જોઈએ જ, ઉપરાંત નૈતીક હીમ્મત પણ જોઈએ. 
વધુમાં વળી, બહુધા સાદાં સત્યોમાં સામાન્દ્ય માણસને મજા નથી આવતી.  

એટલે જ સુક્ષ્મ ઉજાઘ, અદૃષ્ટ તરંગો, આંદોલનો, આકષઘણો જવેાં તત્ત્વો કે 
કેવળ ‘શબ્દલીલા’નો આધાર લઈને, સ્યુડોસાયન્દ્સનો ખુબ સહેલાઈથી પ્રચાર થઈ 
શકે છ,ે અને આભાસી રીતે એ સીદ્ધ પણ થઈ શકે છ.ે અરે, આજકાલ સંશોધાઈ 
રહેલા જનેેટીક વીજ્ઞાન સન્દ્દભે, ‘જીન્દ્સ’ શબ્દ કે પદાથઘનો પણ ભરપટે્ટ ઉપયોગ થવા 
માંડ્યો છ,ે અને એને આધારે ભારતીય સમાજની વણઘવ્યવસ્થાને પણ વૈજ્ઞાનીક 
ઠરાવવા સુધી કેટલાક રુઢીગ્રસ્તો પહોંચી ગયા છ!ે સ્યુડોસાયન્દ્સનો આ એક ભયાવહ 
તેમ જ નેત્રદીપક દાખલો છ.ે સ્વપ્નશાસ્ત્ર, ટલેીપથી, ધ્યાન, શુકન–અપશુકન, પુનમ–
અમાસ, આત્માનો અવાજ, અપાથીવ તત્ત્વોનો છાયો આદી અનેકાનેક મીથ્યા 
માન્દ્યતાઓને આ પ્રકારનાં ઉજાઘ, તરંગ આદીવાળા કૃતક વીજ્ઞાન–સ્યુડોસાયન્દ્સ દ્વારા 
સાચી તેમ જ વૈજ્ઞાનીક ઠરાવી દેવામાં આવે છ,ે ભોળા જનો એ સ્વીકારી લે છ;ે 
પરીણામે શઠોનો ધંધો ધમધોકાર ચાલે છ.ે  

વાસ્તુશાસ્ત્ર આવું જ એક સ્યુડોસાયન્દ્સ છ,ે અથવા તો કૃતક વીજ્ઞાન આધારીત 
એક ધતીંગ તથા છતેરપીંડી છ;ે જ ેહજી તો હમણાં બેત્રણ દાયકાથી જ, એકાએક 
જોરદાર રીતે પુનઃ ફાટી નીકળ્ું છ,ે ત્રાટક્યું છ.ે પછાત દેશોના અજ્ઞાન પ્રજાજનો 
આમેય દુઃખી તથા સમસ્યાગ્રસ્ત તો હોય જ છ,ે આથી સુખીસમૃદ્ધ થવાની સાચી 
ખોટી આશા આપતા ‘સીદ્ધાંતો’ એવા સમાજોમાં વેગભેર વ્યાપી જાય છ.ે એથી જ 
ભારતમાં વાસ્તુશાસ્ત્ર વીજળીવેગે વ્યાપી ગયું છ.ે પ્રારંભે જ કહી દઉં કે વાસ્તુશાસ્ત્ર 
એક ફરેબી જુઠાણંુ છ,ે જમેાં વીજ્ઞાનનો તો એક અંશ માત્ર પણ નથી. (એવું જ ‘ફેંગ–
શુઈ’ છ,ે પણ એની વાત વળી હવે પછી.)  

વાસ્તુશાસ્ત્રનો પ્રમુખ આધાર દીશાઓ, ખુણાઓ તથા કહેવાતી સુક્ષ્મ ઉજાઘ છ.ે 
આદીકાળથી માનવજાત માનતી આવી છ ેકે, અમુક દીશાઓ શુભ એટલે કે મનુષ્ય 
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માટ ે લાભદાયી; જ્યારે બીજી અશુભકારી છ.ે હવે દુરના ભુતકાળમાં, વીજ્ઞાનના 
અલ્પ જ્ઞાનને આધારે યા તો એનંુ અસત્ય અથઘર્ટન કરીને, દીશાઓ, આ કે તે રીત,ે 
સારી–ખરાબ હોવાનું ‘કારણ’ શોધી કાઢવામાં આવ્યું, અને તે માટ ેશુભ–અશુભ ઉજાઘ 
અને તરંગનો ‘સીદ્ધાંત’ રુ્સાડી દેવામાં આવ્યો. વળી, આવી ઉજાઘ અમુકતમુક 
કીરણોમાંથી ઉદ્ભવે એમ પણ ગોઠવી કાઢવામાં આવ્યું, અને એ માટ ેઅલ્ટરાવાયોલેટ 
કીરણો કે બ્રહ્મકીરણો (કોસ્મીક) જવેી વીભાવનાઓ આ મીથ્યા વીજ્ઞાનકારોને ખુબ 
માફક આવી ગઈ! ચંરની કળાઓ, ભરતીઓટ તથા સુયઘકલંકો આદીનંુ કૃતક વીજ્ઞાન 
પણ વાસ્તુશાસ્ત્રના રચયીતાઓ, અને એને પુનજીઘવીત કરી, પુનઃપ્રચલીત કરવામાં 
લાગી પડલેાં ઈતર સ્થાપીત હીતોને બરાબર કામ આવી ગયું!  

વાસ્તવમાં પૃથ્વી ગોળ છ;ે એથી ક્ષીતીજ ગોળાકાર છ,ે અને પૃથ્વી ફરતે 
અસીમ અવકાશ છ;ે જ્યાં કોઈ દીશાઓ જ નથી. દીશા એ કેવળ માનવકલ્પના છ.ે 
ધારો કે કદાચ સુયઘ ઉગતો જ ના હોત, તો મનુષ્યને કદાપી દીશાઓની કલ્પના 
આવી જ ના હોત. પૃથ્વી ફરતે તેનો અવકાશ ચોરસ છ ે જ નહીં કે એને ચાર 
બાજુઓ હોય અને ચાર ખુણા હોય! પરન્દ્તુ સુયોદય–સુયાઘસ્તને પરીણામે જ 
માણસને દીશાની કલ્પના આવી, અને એણે તદનુસાર પુવઘ–પિીમ જવેી બે દીશા 
ગોઠવી કાઢી. પછી સ્વાભાવીક જ બાકીની બે દીશાઓ કલ્પવી રહે, તે ઉત્તર અને 
દક્ષીણ. આમ ચાર દીશાઓની કલ્પના ઉદ્ભવી, એટલે ચોરસ ક્ષીતીજની ભ્રમણાને 
પરીણામે ચાર ખુણા પણ કલ્પવા જ રહ્યા. મતલબ કે આઠ કે દસ દીશા એ કેવળ 
કપોળકલ્પના જ છ,ે અને એ જ તો વાસ્તુશાસ્ત્રનો બુનીયાદી આધાર છ.ે માટ ે
વાસ્તુશાસ્ત્ર પણ કપોળકલ્પના જ સીદ્ધ થાય છ.ે  

એ જ રીતે, અમુક દીશા શુભ અને અમુક અશુભ–એવી કલ્પના માણસને કેમ 
આવી, એ પણ સહેજ ેસમજી શકાય એવી વાત છ.ે સુયઘનો ઉદય એ સમગ્ર સજીવ 
સૃષ્ટી માટ ેઅને એ રીતે મનુષ્ય માટ ેપણ એક અત્યંત મંગલ, આનન્દ્દદાયક તથા 
સુખાકારી ર્ટના છ;ે કારણ કે એથી અન્દ્ધકાર દુર થાય, ઉષ્મા પ્રાપ્ત થાય, ઉદ્યમ 
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થઈ શકે વગેરે અનેક સાનુકુળતાઓ ઉદ્ભવે. કલ્પના કરો કે, જ્યારે પ્રકાશનંુ એક 
પણ સાધન, દીપક આદી નહીં શોધાયું હોય, ત્યારે આદી માનવ રાત્રીના ર્ોર 
અન્દ્ધકારથી કેવો અસહ્ય મંુઝાતો હશે, અને સુયોદયની કેવી ઉત્કટ પ્રતીક્ષા કરતો 
હશે! વધુમાં વળી, આયો તો સુયઘપુજક હતા, અથવા તો એ જ કારણે સુયઘને લોકો 
પુજતા હતા. બસ, આવા મહામાનીતા સુયોદયને કારણે જ પુવઘ દીશા સૌથી વધુ 
શુભ–મંગલકારી બની ગઈ. વાસ્તુશાસ્ત્રીઓએ એને સુખ, શાંતી, સમૃદ્ધી તથા ઐશ્વયઘ 
આપનારી લેખાવી. એથી ઉલટુ,ં પિીમ દીશાએ સુયાઘસ્ત થાય, ઉપરાંત એ બાજુ 
સમુર છ,ે અને વરસાદ પણ લગભગ એ દીશાએથી જ આવે. એટલે એ વરુણદેવનું 
અધીષ્ઠાન. પણ આખરે તો તે સુયાઘસ્તની જ દીશા ને? એટલે વાસ્તુશાસ્ત્રીઓ અને 
ખાસ શુભ ગણાવતા નથી, જો કે અશુભ પણ નહીં.  

આયો ભારતમાં ઉત્તર બાજુએથી પ્રવેશ્યા; એથી એ દીશાનો પ્રદેશ તે લોકો 
માટ ેર્ણો પરીચીત; આથી તેઓએ એને કુબેરની, ધનભંડારની દીશા લેખાવી. જ્યારે 
દક્ષીણ દીશા તઓેને એકદમ અજ્ઞાત; વળી, એ બાજુ રવીડ લોકોએ આશ્રય 
લીધેલો; જઓે આયોના કટ્ટર શત્રુઓ હતા. આજયે ભારતની દક્ષીણી પ્રજા રવીડ જ 
છ.ે આ કારણે, આયોએ દક્ષીણ દીશાને ભયાનક અશુભ લેખાવી, અને એ બાજુ 
યમનો વાસ છ,ે એવી કલ્પના કરી. એથી વાસ્તુશાસ્ત્રીઓએ પણ એને ‘વજ્યઘ’ 
ગણાવી. હવે, આવાં કાલ્પનીક ગુણલક્ષણને આધારભુત માનીને જ ેશાસ્ત્ર રચવામાં 
આવ્યું હોય, એમાં વૈજ્ઞાનીક સત્ય સંભવે જ ક્યાંથી? મતલબ કે વાસ્તુશાસ્ત્ર એક 
કપોળકલ્પના આધારીત ‘ફાલતુ શાસ્ત્ર’ માત્ર છ.ે  

હવે ચાર ખુણાઓની ચચાઘ કરીએ. પ્રારંભે જ પુનઃ જણાવી દઉં કે, પૃથ્વીના 
ક્ષીતીજ વીસ્તારમાં આવા કોઈ ખુણા પડતા જ નથી. વળી, વીશ્વના લગભગ તમામ 
પદાથોની જમે જ, ખુણાઓનાં નામ પણ ચોક્કસ ગુણધમઘ આધારીત નથી. દા.ત. 
અગ્ની ખુણામાં (દક્ષીણ– પુવઘ) કોઈ અગ્ની ભભુકતો નથી! શક્ય છ ેકે, ભારતવષઘમા ં
પ્રવેશેલા આયો શરુમાં સપ્તસીંધુના (પંજાબના) પ્રદેશમાં સ્થીર થયા; જનેા અગ્ની 
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ખુણે રાજસ્થાનનું રણ આવેલું છ.ે એ રણની પ્રચંડ ઉષ્ણતાને કારણે આયોએ પ્રસ્તુત 
દીશાનંુ નામ ‘અગ્ની’ ખુણો રાખ્યું હોય. હવે વાસ્તુશાસ્ત્ર જ્યારે એવો દાવો કરે કે, 
અગ્ની ખુણામાં રસોડુ ં કે ચુલો રાખવાથી ર્રમાં સુખ–સમૃદ્ધી વધે છ;ે ત્યારે પ્રસ્તુત 
નામનો શબ્દશઃ અથઘ સ્વીકારીને એમ માની લેવામાં આવ્યું હોય છ ેકે, જાણે અગ્ની 
ખુણામા અગ્નીનો વાસ છ!ે એ જ પ્રમાણે, જ ેખુણેથી જોરદાર ઠડંો પવન કંુકાતો, એ 
ખુણાનંુ નામ પંજાબસ્થીત આયોએ ‘વાયવ્ય’ (ઉત્તર–પત્િમ) પાડ્યું. પુવોત્તરના 
હીમાલય વીસ્તારમાં ઉંચા ઉંચા શીખરો, એટલે એમાં તેઓએ દેવોનો વાસ કલ્પ્યો, 
અને શંકર ભગવાનનંુ તો એક નામ જ ઈશાન, એટલે એ ‘ઈશાન’ (ઉત્તર–પુવઘ) ખુણો 
શુભ. નઋૈત્ય (દક્ષીણ–પિીમ) ખુણા બાજુ પણ ભયાનક રાક્ષસ યા દેવીદેવતાઓની 
કલ્પના કરવામાં આવી; કારણ કે એ દીશા જ, ઉત્તરેથી આવેલી આયઘ પ્રજા માટ ે
હજી અજ્ઞાત હતી... નૈઋતી નામક દેવી તેમ જ રાક્ષસી બન્નેનો ઉલ્લેખ પ્રાચીન 
ગ્રંથોમાં મળે છ.ે એથી વાસ્તુશાસ્ત્રીઓએ પણ આ ખુણાને કુ્રર શક્તીવાળો એવો 
અશુભ ગણાવી દીધો. ટુકંમાં, દીશાઓને લગાડલેાં ગુણલક્ષણનાં વાસ્તુશાસ્ત્રી લેબલ 
એ તત્કાલીન માન્દ્યતાઓ, કલ્પનાઓ તથા ભૌગોલીક જ્ઞાન, અજ્ઞાન તથા પરીસ્થીતી 
આધારીત જ છ,ે અને એથી કેવળ ગપ્પાંબાજી હોઈ, હાસ્યાસ્પદ પણ છ ેજ....  

ભરતવાક્ય 

પુવઘ દીશાએથી આવી રહેલી શુભ, મંગલકારી ઉજાઘ જો સંડાસ પરથી પસાર 
થાય, તો તે ભ્રષ્ટ થઈ જાય; માટ ે પુવઘ દીશાએ સંડાસ બાંધવું નહીં!... ઉજાઘ જવેી 
ઉજાઘય પાછી ભ્રષ્ટ થઈ જાય. 

 
▪ 
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ધમઘ વ્યક્તીગત બાબત છ ે: ભગતસીંહ 

સેક્યુલારીઝમની એક ત્રીજી અંગભુત માન્દ્યતા (મહત્ત્વનો આધારસ્તંભ) છ ે: 
‘રૅશનાલીઝમ’ અથવા ‘વીવેકબુદ્ધીવાદ’. મનુષ્યનંુ સૌથી મહત્ત્વનું (માનવીય) લક્ષણ 
તેની રૅશનાલીટી છ.ે મનુષ્ય ેજ ેપ્રગતી અને વીકાસ સાધ્યાં છ ેતેનો આધાર તેની આ 
શક્તી જ છ.ે.. તેની આ શક્તીને કારણે, મનુષ્યના સામાજીક વ્યવહારોમાં પ્રગટતી 
નીતીમત્તા પણ તેની આ બુદ્ધીનીષ્ઠા (વીવેકબુદ્ધી)ને જ આભારી છ.ે રૅશનાલીટી એ 
જ માનવીના સાતત્યપુણઘ જીવનનો આધાર છ.ે આથી રૅશનાલીઝમ માને છ ે કે 
નીતીમત્તાનો આધાર ધમઘ કે સમ્પ્રદાય નથી, પણ મનુષ્યમાં રહેલી વીચારશક્તી છ.ે 
ઉત્ક્રાંતીની યાત્રામાં ધમઘ તો ર્ણો પાછળથી આવ્યો, તે પહેલાં મનુષ્યોએ કોઈ ને કોઈ 
સ્વરુપે સમાજમાં રહેવાનું શરુ કરી દીધું હતું. સમાજનંુ હોવું, તેનું વીકસવું એ 
નીતીમત્તાના આછાપાતળા ખ્યાલ અને આચરણ વીના શક્ય નથી... ચોથી બાબત 
છ,ે વૈજ્ઞાનીક અભીગમ...  

– દીનેશ શુક્લ (‘નયા માગઘ’માંથી સાભાર)  

કોમી રમખાણો એ ભારતમાં કોઈ આજકાલની ર્ટના નથી જ, સદીઓ 
પુરાણી છ,ે જનેો એક માત્ર રામબાણ ઈલાજ રૅશનાલીઝમ (વીવેકબુદ્ધીવાદ) છ,ે એમ 
હવે તો પાકંુ સીદ્ધ થઈ ચુક્યું છ.ે ઉપર શ્રી શુક્લનંુ જ ેઅવતરણ ટાંક્યું છ,ે એ પણ 
એમ જ સુચવે છ ે કે, સેક્યુલરીઝમ વીના આ દેશ–રાષ્ટર માટ ે અન્દ્ય કોઈ જ 
તરણોપાય કે ઉગારો નથી, અને સેક્યુલારીઝમનો એક મુળભુત આધારસ્તંભ છ,ે 
રૅશનાલીઝમ–વીવેકબુદ્ધીવાદ; પણ જવા દો આ વાત! આજકાલ, કદાચ આ 
રમખાણો પ્રસંગે વધુમાં વધુ આવા તમામ મુદ્દાઓની જાહેર ચચાઘ લખલુટ થઈ છ.ે 
એટલે આપણે ફક્ત ઈતીહાસની વાત કરીએ અને એ નીમીત્તે બે મહાનુભાવોની 
દીલી ચીંતાનો યા પ્રગતીશીલ ચીંતનનો ઈતીહાસ જાણીએ : આ બન્ને મહાનુભાવો 
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નાસ્તીક–રૅશનાલીસ્ટ હતા એ પે્રરક અંગુલીનીદેશ પણ કરી લઈએ! લોકમાન્દ્ય 
ટીળકના, ગણેશોત્સવના પ્રારંભે એટલે કે ઓગણીસમી સદીના અંતભાગ ેપણ દંગો 
થયો હતો, એવી નોંધો મળે છ.ે પણ આજ ેપ્રથમ વાત શહીદે આઝમ ભગતસીંહની 
જ કરીએ :  

ભગતસીંહના વખતમાં પણ કોમી હુલ્લડો થતાં. તે સમજણા થયા તે દીવસોમાં 
જ કાનપુરમાં કોમી હુલ્લડ થયેલાં, જમેાં પત્રકાર–નેતા ગણેશશંકર વીદ્યાથી શહીદ 
થયેલા. આ રમખાણો વીશે ભગતસીંહ ખુબ જ ચીંતીત હતા. 1928 સુધીમાં તો 
તેઓ સમતાવાદી, માનવતાવાદી વીચારોથી પુરેપુરા સજ્જ થઈ ગયા હતા. જાણનારા 
જાણે જ છ ેકે માકઘસ– એંજલ્સનાં લખાણો વાંચનાર સૌ કોઈ આવી વૈજ્ઞાનીક પ્રજ્ઞા 
કેળવી શકે છ.ે કોમી હુલ્લડ વીશેના ભગતસીંહના વીચારો જાણવાનંુ રસપ્રદ થઈ 
પડશે. લગભગ પોણોસો વષઘ અગાઉ, ફક્ત વીસ જ વષઘની વયે ભગતસીંહે આવો 
એક લેખ ‘કીતી’ નામના હીંદી સામયીકના જુન, 1928ના અંકમાં લખ્યો હતો. 
સાડાસાત દાયકા બાદ પણ, આજની પરીસ્થીતીમાં ભગતસીંહના વીચારો સુસંગત 
સમજાય છ.ે એ એક એવું દુ:ખદ સત્ય પણ સીદ્ધ કરે છ ેકે, આપણો જડસુ સમાજ 
વૈચારીક રીતે લેશ માત્ર આગળ વધતો નથી. હા, કદાચ કુ્રરતામાં ને મોતના 
સરંજામમાં તે જરુર ર્ણો આગળ વધી ગયો છ!ે  

ભગતસીંહ લખે છ ે : ‘દેશની હાલની દશા ખુબ દયનીય છ.ે એક ધમઘના 
અનુયાયી બીજા ધમઘના અનુયાયીના કટ્ટર દુશ્મન બન્દ્યા છ.ે હવે જાણે એક ધમઘના 
હોવું એ જ બીજા ધમઘના કટ્ટર શત્રુ હોવા બરાબર બની ગયું છ.ે આ મારકાપ એટલા 
માટ ેનહોતી થઈ કે ફલાણો માણસ દોષી છ,ે પણ એટલા માટ ેથઈ કે, ફલાણો હીન્દ્દુ 
છ,ે શીખ છ ેકે મુસલમાન છ.ે (ઉલ્લેખ લાહોરનાં રમખાણોનો)... આવી પરીસ્થીતીમા ં
હીન્દ્દુસ્તાનનંુ ભાવી અન્દ્ધકારમય જણાય છ.ે આ ધમોએ હીન્દ્દુસ્તાનને કેદખાના જવેુ ં
બનાવી દીધંુ છ.ે અત્યારે તો એ પણ નથી સમજી શકાતું કે આવા ધામીક ઝગડા 
હીન્દ્દુસ્તાનનો પીછો ક્યારે છોડશે!... આવાં કોમી હુલ્લડો પાછળ સાંપ્રદાયીક નેતાઓ 
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અને અખબારોનો હાથ હોય છ.ે હીન્દ્દુસ્તાનની નેતાગીરીનું દેવાળું નીકળી ગયું છ.ે 
જ ેલોકો અસહકારની ચળવળના દીવસોના જુસ્સા અને જુવાળને જાણે છ,ે તેમન ે
આ સ્થીતી જોઈ રડવું આવી રહ્યું છ.ે.. દીલમાં સવાલ ઉઠ ેછ ે કે હીન્દ્દુસ્તાન એક 
રાષ્ટર બનશે ખરંુ? (ભગતસીંહ ભારતના ભાગલાનંુ ભયાવહ ભાવી જોઈ શકવાની 
આષઘદૃષ્ટી ધરાવતા હતા!)  

‘આ કોમી હુલ્લડનંુ મુળ શોધીએ તો એક જ કારણ જાણવા મળે છ,ે અને એ 
છ,ે આથીક પરીસ્થીતી. દુનીયામાં જ ેકાંઈ બને છ ેતેના મુળમાં રોજી–રોટીનો સવાલ 
જરુર હોય છ.ે કાલઘ માકઘસનો એક મુખ્ય સીદ્ધાંત છ ે કે, રોજી–રોટીનો સવાલ 
માનવવતઘનને દોરે છ.ે માટ ેજો આ હુલ્લડોનો કોઈ ઈલાજ હોય તો તે હીન્દ્દુસ્તાનની 
આથીક દશા સુધારવાનો છ.ે... ખુશીના એવા સમાચાર અમારે કાને પડ્યા છ ે કે 
હીન્દ્દુસ્તાનના નવયુવાનો એવા ધમોથી કંટાળી રહ્યા છ ેકે જ ેપરસ્પરને લડવાનંુ તથા 
ધૃણા કરવાનંુ શીખવે છ.ે.. ધમઘ વ્યક્તીગત બાબત છ,ે એની દખલગીરી 
રાજકારણમાં ના હોય, એટલે જ ‘ગદર’ પાટી જવેું આંદોલન સંગઠીત રહ્યું. જો 
ધમઘને અલગ કરી દેવામાં આવે, તો રાજનીતીના મુદ્દા પર આપણે સૌ ભેગા થઈ 
શકીએ. હીન્દ્દુસ્તાનના હમદદો અમે દશાઘવેલા ઈલાજ પર જરુરી વીચાર કરશે અને 
દેશને આત્મર્ાતમાંથી ઉગારી લેશે. (શ્રી યશવન્દ્ત મહેતા તથા ‘નયા માગઘ’ના 
સૌજન્દ્યથી, ખુબ ટુકંાવીને)  

શહીદે આઝમ ભગતસીંહે ઉપર મુજબનો લેખ લખ્યો એનીય દસ વષઘ પહેલાં, 
એટલે કે જાન્દ્યઆુરી, 1918માં નાસ્તીકે આઝમ, ગુજરાતના આદ્ય રૅશનાલીસ્ટ 
નરસીંહભાઈ પટલેે એ જ રીત ેકોમી હુલ્લડ બાબત પોતાની વ્યથા વ્યક્ત કરી હતી, 
અને વળી આવા વૈમનસ્યનો તેમની રીતનો ઈલાજ પણ સુચવ્યો છ.ે જીંજા 
(આિીકા)થી 5–1–1918ના પત્રમાં તેઓ લખે છ ે:  

ભાઈ રમણ, દેશનાં વતઘમાનપત્રો આવ્યાં છ,ે તે વાંચતાં અતીશોકજનક 
હકીકત વાંચું છુ,ં જ ે એ કે, દશેરા અને મહોરમના તહેવારો સાથે–સાથે આવેલા 
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હોવાથી, હીન્દ્દુસ્તાનમાં ર્ણે સ્થળે હીન્દ્દુ–મુસલમાન વચ્ચે હુલ્લડો જાગયાં છ.ે આ 
સારંુ નથી. આ સારંુ નથી – એમ સ્વદેશાભીમાનની દૃષ્ટીએ ર્ણા માને છ ે (એ 
બરાબર જ છ)ે, પરન્દ્તુ હવે હંુ જુદી જ દૃષ્ટીએ માનંુ છુ ંકે આ સારંુ નથી... તલવાર 
પરની મારી શ્રદ્ધા હવે ઉઠી ગઈ છ,ે અને તે શ્રદ્ધા હવે આત્મબળ તરફ ઝુકતી જાય 
છ.ે.. હીન્દ્દુ–મુસલમાન સમ્બન્દ્ધમાં આવ્યા, એને તલવારના બળે પોતાનંુ ધાયુું કરવાને 
દરેક પ્રજાએ હજારો વષઘ સુધી પ્રયત્નો કયાઘ છ.ે એકે પ્રજા સુખી થઈ નથી, એ જ શું 
સીદ્ધ નથી કરી આપતુ ંકે તલવાર નીષ્ફળ છ?ે... જટેલી જરુરી લાગે તેટલી શાંતીથી 
ઉપાયો લેવા, અને તે સ્નેહભાવે, અને અહીંસાભાવે લેવા. ખરી રીતે સ્નેહભાવે એવા 
ઉપાયો લેવાયા હોય એમ મને નથી લાગતું. જો લેવાય, તો મને લાગે છ ેકે એનંુ સારંુ 
પરીણામ ર્ણું કરીને આવે... આવાં હુલ્લડોમાં વારંવાર અનેક હીન્દ્દુ–મુસલમાનો 
કપાઈ જાય છ.ે એમની ધમઘશ્રદ્ધા માટ ેમને પણ માન છ,ે પરન્દ્તુ એવી ધમઘશ્રદ્ધાનો એ 
લોકો સાચે માગે ઉપયોગ કરે તો અહીંસા ધમઘનંુ સાચું રક્ષણ થાય.’  

નરસીંહભાઈ આત્મસમપઘણ, આત્મબલીદાન કે કુરબાનીનો માગઘ સુચવે છ.ે 
અને લખે છ ેકે, ‘તમે કહેશો કે મારા વીચારો તરંગી છ.ે.. ભાઈ, દરેક નવા વીચારનો 
શાંતીથી અભ્યાસ કરવો જોઈએ. મારી તો શ્રદ્ધા થઈ છ ે કે આત્મસમપઘણ કરનાર 
આટલા બધા...ની પણ જરુર નથી. એક જ સ્નેહવીર પોતાની ગરદન આપે કે 
પ્રશ્નનો ર્ણું કરીને નીકાલ આવી જાય... મારા આ વીચારોને ઈતીહાસનો મજબુત 
પુરાવો છ.ે..’ (અને પછી નરસીંહભાઈ રોમનંુ ખુનખાર એટલે કે ખુની મલ્લયુદ્ધ 
અટકાવવા માટ ેએક ખ્રીસ્તી પાદરીએ આપેલા આત્મબલીદનનો દાખલો ટાંકે છ.ે) 
અને પછી લખે છ ેકે, ‘જ ેમલ્લયુદ્ધમાં તે સાધુ હણાયો તે રોમમાં છવેટનંુ બની રહ્યું. 
બીજા જ વષઘથી મલ્લયુદ્ધો બંધ થઈ ગયાં. સ્નેહવીરનું લોહી વ્યથઘ નથી જતું...’ (જો કે 
વસંત–રજબના અને પછી ખુદ મહાત્મા ગાંધીના બલીદાનની ર્ટનાઓ ત્યારે 
નરસીંહભાઈની જાણમાં ક્યાંથી હોય? ખેર! કશું નીણઘયાત્મક તારણ અત્રે શક્ય જ 
નથી.) નરસીંહભાઈ પત્રને અંતે લખ ેછ ે કે, ‘ક્રોધબળથી સામો પક્ષ હઠ ેચઢ ેછ.ે.. 

https://govindmaru.com/


 

રૅશનાલીઝમના રંગ 

 

અનુક્રમણીકા                   https://govindmaru.com Page 109 

 

સ્નેહબળથી સામો પક્ષ શાંત બને. મુસલમાન હીન્દ્દુઓના ભાઈ છ,ે એમ માની ને 
સ્નેહનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. મને એમ લાગે છ ેકે, સૌ સારાં વાનાં થશે.’  

એક ફરીયાદ એવીય સાંભળવા મળે છ ે કે, મુસલમાનો હીન્દ્દુસ્તાનમાં રહીને 
પણ જુદા અને જુદા જ રહે છ,ે મુખ્ય પ્રવાહમાં ભળતા નથી. આ મુખ્ય પ્રવાહમાં 
ભળવું એટલે શુ?ં – એનો જવાબ અસ્પષ્ટ જ છ.ે બાકી, એ હકીકત જ છ ે કે 
જઓેનાં ધમઘ–સમ્પ્રદાય, રીતરીવાજ વગરેે ભીન્ન–ભીન્ન હોય, તેઓ પરસ્પર 
સહેલાઈથી કે પુણઘ રીતે ભળી શકે નહીં. એથી પરસ્પર તલવારો તો ન જ વીંઝાય... 
આપણા મુળ ભારતીયો યુ.કે., અમેરીકા તથા આિીકામાં મોટી સંખ્યામાં વસે છ ે
તેઓ ભાગયે જ સ્થાનીક પ્રજા જોડ ે ભળી જાય છ.ે.. એથી ઉલટુ ં ‘ધોળીયા’ અને 
‘કાળીયા જવેા તીરસ્કારવાચક ઉલ્લેખો ક્વચીત કરે છ.ે ખેર, એ માનવસ્વભાવ છ,ે 
એનંુ દુઃખ કરવા જવેું નથી. હવે ધારો કે આપણને એ લોકો મારવા લે તો? આમ 
છતા,ં આથીક ક્ષતે્રે એ લોકો પરસ્પર ખુબ જ હળીભળી ગયેલા જ હોય છ.ે એ જ 
રીતે, આપણા દેશમાં હીન્દ્દુઓ અને મુસલમાનો આથીક રીતે પરસ્પર ગાઢ રીતે 
સંકળાયેલા છ ેજ, અને એ જ ક્ષેત્ર એમને એકંદરે સાથે રાખી રહ્યું છ.ે બીજો છુટકો 
જ નથી... (માટ ેભગતસીંહની વાત ચોક્કસ સન્દ્દભે સત્ય સમજાય છ.ે)  

‘નરસીંહભાઈના પત્રો’ નામનું પુસ્તક માત્ર રુ. 40/–ની કીમ્મતે સમ્પાદક–
પ્રકાશક શ્રી જમનાદાસ કોટચેા, માનસ પ્રદુષણ નીવારણ કેન્દ્ર, જોરાવરનગર – 363 
020 એ સરનામેથી મળી શકશે.  

ભરતવાક્ય 
ગાંધીજીના ગુજરાતમાં વતઘમાન પરીસ્થીતી પેદા થઈ છ,ે તેનાથી દીલ ભાંગી 

ગયું છ.ે કશું કરી શકતો નથી એનો રંજ છ.ે આપણે ગંભીરતાથી આનંુ વીચારવું જ 
પડશે.                                            – ઝીણાભાઈ ૨. દરજી (નયા માગઘ)  
તા.ક. : બધા જ સંવેદનશીલ જનોના આવા જ હાલ છ.ે      

▪ 
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રમણલાલ, તમે ઈશ્વરમાં – કેમ નથી માનતા? 

વધુ ભયાવહ તથા જોખમી શેને ગણીશું, નાસ્તીકતાને કે ઝનુનને? અલબત્ત, 
નાસ્તીકતાની અપેક્ષાએ ધામીક ઝનુન એ હજારગણું ખતરનાક તથા ર્ાતક છ,ે 
કારણ કે નાસ્તીકતા એવી વ્યક્તીમાં કઈ ખુની આવેશ યા આક્રોશ જગાડતી નથી, 
જ્યારે ધામીક ઝનુન તો તલવારો વીંઝે છ ેઅને બોંબધડાકા કરે છ!ે ધમઘનંુ ઝનુન 
માણસમાં કોઈ પણ કરપીણ કૃત્ય, અમાનુષી અપરાધ આચરી દેવાનો આવેગ 
જગાડ ેછ,ે કારણ કે ધમઘ ખાતર ર્ોર ગુનાઓ કરવામાં તે કશો દોષ મનાતો નથી.  

– વૉલ્ટરે  

આજ ે આપણે આવાં ઝનુની હત્યાકાંડ નજરે નીહાળી રહ્યા છીએ, એટલે 
વૉલ્ટરેનંુ ઉપયુઘક્ત વીધાન હવે લેશ માત્ર વીવાદાસ્પદ નથી પ્રતીત થતું. કીંતુ આજ ે
એ ચચાઘ નથી કરવી.  

કરુણ કહાણી તો આજ ે કડોદની કરવી છ,ે જ્યાં મળી હતી, બાલવીજ્ઞાન 
કોંગ્રેસ. છતાં વીજ્ઞાનની હીમાયતથી જ શ્રોતાઓ ઉશ્કેરાઈ ગયા, જઓેમાં મોટા 
ભાગના તો શીક્ષકો જ હતા, અને ર્ણાં તો વળી વીજ્ઞાનના શીક્ષકો! તેઓનો 
ઉશ્કેરાટ હતો : રમણભાઈ, તમે ઈશ્વરમાં કેમ નથી માનતા? મારો બીજો વધારે ઉગ્ર 
અનુરોધ હતો, પ્રાથઘનાઓ બંધ કરો, અને એને બદલે એ સમયનો સદુપયોગ 
વીદ્યાથીઓને વીજ્ઞાનની જાણકારી તેમ જ અદ્યતન માહીતી આપવામાં કરો! 
વીજ્ઞાનના શીક્ષકોએ તો આવી દરખાસ્તને વધાવી લેવી જોઈએ; કારણ કે પ્રાથઘનાથી 
કોઈ લાભ થતો નથી, બલકે નુકસાન જ નુકસાન છ.ે રસેલ કહે છ ે કે, કોઈ પણ 
વ્યક્તી, જો તે સ્વમાની હોય અને આત્મગૌરવ સેવતી હોય, તો કદાપી ઈશ્વરને 
પ્રાથઘના કરે નહીં, કારણ કે એ યાચકવેડા, ભીખારીવેડા હોવાથી ખુમારીવાળા પુરુષ 
માટ ેતે જરાય શોભાસ્પદ નથી. ઉત્તમ જીંદગી જ્ઞાન, હીમ્મત તથા પે્રમથી ર્ડી શકાય 
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છ,ે પગે પડીને ભીખમંગી પ્રાથઘનાઓ કરવાથી બાળકો, વીદ્યાથીઓ પરવશ, નમાલા 
અને માયકાંગલા બની જાય છ.ે  

પણ સવાલોનોય સવાલ તો શીક્ષીત સમાજમાં સહીષ્ણુતાનો ગુણ સહજ અને 
સંસ્કૃત લક્ષણરુપ બનાવી રાખવાનો છ.ે દરેકનો અભીપ્રાય, પછી ભલે તે આપણી 
માન્દ્યતાથી ગમે તેટલો વીરુદ્ધ હોય, તો પણ શાંતીથી અને રસથી તે સાંભળવો 
જોઈએ, ઉપરાંત જો એ ચીંત્ય લાગે તો એના પર તટસ્થ ભાવે તકઘવીવેકથી વીચાર 
કરવો જોઈએ. ઉશ્કેરાટથી કોઈ કાયઘ સીદ્ધ થતું નથી. શીક્ષક જ જો સહીષ્ણુ નહીં 
હોય, તો આ સમાજનંુ અને રાષ્ટરનંુ થશે શુ?ં સાંભળવા મુજબ, કડોદની કહાણીમાં, 
મારા પ્રવચનથી ર્ણા શીક્ષકો ઉશ્કેરાઈ ગયા હતા. આપણે હજી ખુબ અપરીપક્વ 
પ્રજા છીએ. લાગણી દુભાઈ જાય અને ઉશ્કેરાટ વ્યાપે એ માનવીય સુસંસ્કૃતતાનંુ 
લક્ષણ નથી. આપણે સાક્ષાત્ જોઈએ છીએ કે ઝનુની પ્રજા પછાત તેમ જ અજ્ઞાન છ.ે 
બીજી બાજુ, આપણા ભારતવાસીઓનો તો છકે પ્રાચીન કાળથી જ એવો ઉદાર 
અભીગમ રહ્યો છ ે કે, આ નો ભરા: કતવો યન્દ્તુ વીશ્વતઃ દશે દીશાઓથી અમને 
ઉત્તમ વીચારો પ્રાપ્ત થાઓ! આ સન્દ્દભે પણ વૉલ્ટરેને જ ટાંકીને વીરમંુ : ‘હંુ તમારી 
વાત સાથે સમ્મત થતો નથી, તેમ છતાં સમ્બન્દ્ધીત વીચાર વ્યક્ત કરવાના તમારા 
અધીકારનંુ હંુ મારા જાનના બલીદાન સુધી પણ અચુક રક્ષણ કરીશ.’ (જો કે આ તો 
વૉલ્ટરેના વીચારનો વીસ્તાર છ,ે ખરેખર તો તેણે એમ કહ્યું છ ેકે, ‘તમે તમારી રીત ે
વીચારો અને અન્દ્યનો એમ કરવાનો અપ્રધકાર તેને ભોગવવા દો! – ‘એસે ઓન 
ટોલરન્દ્સ’ અથાઘત્ ‘સહીષ્ણુતા પ્રબંધ’ નામક પુસ્તકમાંથી)  

ઈશ્વરમાં ન માનવાના નીણઘય પર આવવું, નીરીશ્વરવાદી બની રહેવું, એ 
ખરેખર પુખ્ત વીચારણા, બૃહદ્ જ્ઞાન, તીક્ષ્ણ વીવેકબુદ્ધી તથા ઠરેલ સત્યનીષ્ઠાનંુ જ 
પરીણામ છ.ે એમાં આકળા–ઉતાવળા થયે ન ચાલે. મારી ભલામણ છ ેકે, આ સન્દ્દભ ે
બટરાઘન્દ્ડ રસેલની તેમ જ ભગતસીંહની દલીલો વાંચો, અને એ સમજો, જ ેઅત્રે ટુકંમાં 
પ્રસ્તુત કરંુ : એ પહેલાં, એટલું બરાબર સમજી લો કે, આ સૃષ્ટીમાં યા બ્રહ્માંડમાં 
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તમામ ગતીવીધીઓનો યથાથઘ, સુક્ષ્મ તથા વ્યાપક અભ્યાસ કરતાં ઈશ્વરના અસ્તીત્વ 
પરત્વે નકારાત્મક પુરાવા અસંખ્ય પ્રાપ્ત થાય છ,ે જ્યારે સ્પષ્ટ તથા ઠોસ હકારાત્મક 
પુરાવો એક પણ ભાગયે જ પ્રાપ્ય છ.ે.. વીજ્ઞાનની અભ્યાસુ વ્યક્તી કદી પણ આવશે 
કે અભીનીવેશનો ભોગ બને જ નહીં. અમે નીરીશ્વરવાદીઓ વીજ્ઞાનવાદીઓ છીએ. 
અમે જાહેરસભામાં, એના આયોજનવશ, દીપ પ્રગટાવીએ છીએ અને 
સરસ્વતીવન્દ્દનમાંય મુક અને શાંત ઉભા રહીએ છીએ જ! ત્યારે અમને કોઈ 
આવેગ– આક્રોશ દમતો નથી. માનવ અધીકારનો એકડો જ વ્યક્તીસ્વાતન્દ્્ય તથા 
અભીવ્યક્તી– સ્વાતન્દ્્ય છ.ે  

રસેલ કહે છ ેકે, હંુ એવી વાત જરુર સ્વીકારી શકંુ કે, કોઈ પીડનવૃત્તીવાળા 
રાક્ષસે આ સંસારનંુ સજઘન કયુું છ,ે કારણ કે અહીં જ ેઅસહ્ય પીડાઓ, વેદનાઓ 
તથા યાતનાઓનંુ સામ્રાજ્ય છ,ે એ જોઈને કુ્રર રાક્ષસ જ ખુશ થાય. કોઈ શાણો, 
દયાળ–ુકરુણાળુ, સવઘશક્તીમાન ભગવાન કદાપી આવી દુનીયાનંુ સજઘન કરે જ 
નહીં... તમે શું એમ માનો છો કે તમને જો સવઘશક્તીમાન તથા સવઘજ્ઞ બનાવી દેવામાં 
આવે અને સૃષ્ટીનંુ સજઘન કરવા માટ ેલાખો–કરોડો વષઘનો સમય આપવામાં આવે, તો 
શું તમે આવી દુનીયા સજોઘ?’ લાદેન કે મુશરઘફ જન્દ્માવો? ત્રાસવાદ અને ફાસીવાદ 
પ્રગટાવો? તો પછી તમને પ્રશ્ન થવો જ જોઈએ કે, દુનીયા આટલી ભયાવહ રીત ે
ખરાબ કેમ? કાં તો એ ઈશ્વરે સજીઘ જ નથી અથવા તો ઈશ્વર છ ેજ નહીં. મોટા 
ભાગના માણસો ભગવાનમાં માને છ ેતે એટલા માટ ેનહીં કે, તેઓને એની વીવેકપતુ 
પ્રતીતી, એનો સાક્ષાત્કાર થયો છ,ે પરન્દ્તુ તઓેની આસ્તીકતાનંુ કારણ એટલું જ છ ે
કે, બાળપણથી જ તઓેના મનમાં ઈશ્વરના ખ્યાલો રુ્સાડી દેવામાં આવ્યા છ,ે અને 
બાળપણના સંસ્કારો વજ્રલેપ બની રહે છ.ે 

રસેલની શંકા, તેનું તારણ એકદમ ન્દ્યાયયુક્ત તથા તકઘવીવેકપુત છ.ે જો 
એકાદ ભુકમ્પ માત્રથી વીસ–પચીસ હજાર માણસો મરણશરણ થતા હોય, અને બધુ ં
જ કયુઘકારવ્યું ફનાફાતીયા થઈ જતું હોય, અથવા કોઈ લાદેન કે એવો અન્દ્ય 
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આતંકવાદી કેવળ મીથ્યા માન્દ્યતાઓના ઝનુનને વશ થઈને, એક ધકે્ક હજારો નીદોષ 
માણસોને મારી નાખી શકતો હોય, ત્યારે સ્વાભાવીક પ્રશ્ન તો ઉદ્ભવે જ કે, આ 
સૃષ્ટીનો સજઘનહાર કરે છ ેશું? અથાઘત્ કાં તો તે સવઘજ્ઞ નથી યા સવઘશક્તીમાન નથી. 
શહીદવીર ભગતસીંહ પણ પરીપક્વ નીરીશ્વરવાવાદી હતા. તેઓ લખે છ ે: ‘જ ેમુખઘ 
માણસો એમ માને છ ે કે, આ સંસાર તો ઈશ્વરની લીલા છ,ે તેમને હંુ પુછુ ં છુ ં કે 
તમારા ભગવાનની આવી લીલા? પ્રાણી તથા મનુષ્યોની અપાર આપત્તીઓ, 
અસીમ–અસહ્ય વેદનાઓ, તથા યાતનાઓ, નીદઘય રીબામણી–એ બધુંય શું તમારા 
ભગવાનની જ લીલા કે? જો એમ જ હોય તો પછી, જઓેને આપણે નરાધમો, 
નરરાક્ષસો, નીષુ્ઠર, નીદઘય દુષ્ટો કહી તીરસ્કારીએ છીએ એવા નીરો કે ચંગીઝખાન 
જવેા જુલ્મગારો અને ઈશ્વર વચ્ચે કયો ફરક રહ્યો? જો પરમકૃપાળુ તથા 
સવઘશત્ક્તમાન એવા ઈશ્વરે જ આ સૃષ્ટી સજીઘ હોય, તો આટઆટલાં દુ:ખો અને 
યાતનાઓ શા માટ?ે ભગતસીંહ કહે છ ે કે, કૃપા કરીને ‘કમઘના ફળ’ની દલીલ ના 
કરશો! એવા ભુંડાં કમઘનો સજઘનહાર કોણ? જો પલેા કરુણાળ ુઅને સવઘશત્ક્તમાન 
ઈશ્વરે આ પાપકમઘ નથી સજ્યાઘ, તો પછી શું આ બ્રહ્માંડમાં કોઈ બીજો ખરાબ ઈશ્વર 
પણ છ,ે જ ે તમારા પેલા સારા ઈશ્વરને નથી ગાંઠતો? સેતાનની માન્દ્યતા પરત્વે, 
રસેલે પણ બરાબર આવી જ દલીલ કરી છ ે: ર્ણાય પ્રસંગે, સેતાન ઈશ્વરને ન ગમે 
એવાં કૃત્યો કરે–કરાવે છ,ે તો શું એમ માનવું કે સેતાન ઈશ્વર કરતાંય વધુ બળવાન 
છ?ે જો ઈશ્વર આ સૃષ્ટીનો સજઘનહાર હોય, અને બધી જ ર્ટના તેના આદેશ મુજબ 
બનતી હોય, તો પછી પુણ્ય કરવાથી લાભ થાય જ કેવી રીતે? કારણ કે જો સારાં–
નરસા બને્ન પ્રકારનાં કૃત્યો ઈશ્વરે જ ઉત્પન્ન કયાઘ હોય તો, ઈશ્વરની દૃષ્ટીએ 
ઉભયની આવશ્યકતા એકસરખી જ સંભવે – ભગવાન બુદ્ધ (અશ્વર્ોષ રચીત 
‘બુદ્ધચરીત્ર’માંથી)ના શ્રોતાસમુહમાંથી એક પ્રશ્ન એવોય આવ્યો કે ‘જો ઈશ્વર નથી 
તો આ વીશ્વનું આટલું ચોક્કસ, અફર અને નીયમબદ્ધ સંચાલન કરે છ ેકોણ? ચંર, 
સુરજ, તારા કે અન્દ્ય અવકાશી પીંડ જ ે સમયસર ઉગે છ,ે અને આથમે છ.ે એ 

https://govindmaru.com/


 

રૅશનાલીઝમના રંગ 

 

અનુક્રમણીકા                   https://govindmaru.com Page 114 

 

સંચાલક વીના શક્ય ખરંુ?... બાળવીજ્ઞાન કોંગ્રેસના સંમેલનમાં, મહદંશે શીક્ષકોની 
સભામાંથી આવો પ્રશ્ન પુછાય, એય ચીંતાપે્રરક હકીકત કહેવાય.  

એક સત્ય માણસ પોતાનાં અજ્ઞાન તથા ગેરસમજવશ નથી સમજી શકતો, 
અને તે એ કે કોઈ પણ જડ પદાથઘ જ્યારે એક પળ–વીપળ યા તસુનાય ફરક વીના 
જ, સો ટકા નીયમબદ્ધ ગતી કરે, તો સમજવું કે એનો કોઈ સજીવ, સચેતન યા 
સભાન સંચાલક સંભવે જ નહીં, કારણ કે આવી પરીસ્થીતી કેવળ જડત્વના 
નીયમને જ આધીન હોઈ શકે, જ ેનીયમ આ પ્રમાણે છ ે: કોઈ પણ જડ પદાથઘ, જો 
તે સ્થીર હોય તો, આપમેળે ગતીમાં આવી શકતો નથી, એ જ રીતે જો તે ગતીમાન 

હોય તો સ્વયમેવ થંભી શકતો નથી, આ છ,ે ‘જડત્વનો નીયમ’, ‘law of inertia’. 
આ નીયમનો પુવાઘધઘ તો સામાન્દ્ય જન પણ સહેલાઈથી સમજી શકે છ,ે પંરતુ જો 
ઉત્તરાધઘ બરાબર ગળે ઉતારી શકાય, તો ઈશ્વરનો છદે વચ્ચેથી આપોઆપ જ ઉડી 
જાય. ‘બીગ બેંગ’ (મહાવીસ્ફોટ)નો સીદ્ધાંત જાણો છો? બસ, એ પ્રચંડ વીસ્ફોટને 
પરીણામે, આ બધા પદાથો, અબજોના અબજો પીંડો ગતીમાં આવી ગયા છ,ે એમને 
જ્યાં સુધી કોઈ આંતરબાહ્ય બળ–પરીબળ રોકશે નહીં, ત્યાં સુધી એ આમ જ અફર 
ફયાઘ કરવાના!  

ભરતવાક્ય 
ભારતીય દશઘનની નવ શાખાઓમાંથી પુરી પાંચ શાખાઓ તો નીરીશ્વરવાદી 

છ.ે વધુમાં વળી શંકરનું અદ્વતૈ વેદાંત પણ પુરી રીતે ઈશ્વરવાદી કહી શકાય તેવું તો 
નથી જ. શાંકર વેદાંતમાં ઈશ્વર પરત્વે કેવળ ઉદાસીનતા જ દાખવવામાં આવી છ.ે.. 
ઉપરાંત મધ્ય કાલ દરમીયાન પણ, ભારતમાં અનેક નીરીશ્વરવાદી ચીંતકો થઈ જ 
ગયા છ.ે                                                              – પ્રા. ડૉ. રમેન્દ્ર  
(પટણા યુનીવસીટીના તત્ત્વજ્ઞાનના વીદ્વાન પ્રાધ્યાપક તથા પ્રખર રૅશનાલીસ્ટ પ્રચંતક) 

▪ 
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18 

ઈશ્વર હાજીર હો! 
(ઈશ્વરનો ઈનકાર અને ઈશ્વરને પડકાર) 

જો ઈશ્વર આ સૃષ્ટીનો સજઘનહાર હોય અને બધી જ ર્ટના ઈશ્વરના આદેશ 
મુજબ બનતી હોય તો પુણ્ય કરવાથી લાભ થાય જ કઈ રીતે? કારણ કે જો સારાં–
નરસાં બને્ન પ્રકારનાં કૃત્યો ઈશ્વરે જ ઉત્પન્ન કયાઘ હોય, તો ઈશ્વરની દૃષ્ટીએ તો 
ઉભય પ્રકારનાં કાયો એકસરખાં જ ગણાય... અનીષ્ટો સજાઘય જ કેમ?  

– તથાગત્ બુદ્ધ (‘બુદ્ધચરીત્ર’ – અશ્વર્ોષ)  

બીહારની પટણા યુનીવસીટીની પટણા કૉલેજના તત્ત્વજ્ઞાનના વીદ્વાન 
પ્રાધ્યાપક ડૉ. રમેન્દ્ર ઈશ્વરના અસ્તીત્વને નકારતાં લખે છ ે કે, ઈશ્વરના અસ્તીત્વને 
સીદ્ધ કરે એવો એક પણ તકઘસંગત પુરાવો આપણી પાસે નથી. એથી ઉલટુ,ં ઈશ્વર 
નથી – એમ સીદ્ધ કરવા માટ ેઆપણી પાસે પુરાં તકઘસંગત એવાં અનેક કારણો છ;ે 
જ ેવળી સીદ્ધ કરે છ ેકે, ઈશ્વરનો સ્વીકાર એ કેવળ મોટી અન્દ્ધશ્રદ્ધા જ છ.ે.. એવી 
દલીલ કરવામાં આવે છ ે કે, ઈશ્વરમાં શ્રદ્ધા રાખવી એ નૈતીક દૃષ્ટીએ ફાયદાકારક 
છ.ે ઈશ્વરના ભયથી નૈતીકતા ટકી રહે છ.ે પરન્દ્તુ, નૈતીકતાનો પાયો કેવળ એક 
અન્દ્ધશ્રદ્ધા હોય એ કેટલું યોગય કહેવાય? વળી, મુળ દલીલ જ અતાકીક છ,ે કારણ 
કે વાસ્તવીકતા જોતાં ઈશ્વરની માન્દ્યતા અને નૈતીકતા વચ્ચ ેકોઈ સમ્બન્દ્ધ સ્થાપીત 
થતો જ નથી. કારણ કે આસ્તીકો નૈતીક જ હોય છ,ે જ્યારે નાસ્તીકો અનીતીમાન 
હોય છ,ે એવો કાયઘકારણ ન્દ્યાય અફર રીતે જોવા મળતો નથી. એથી ઉલટુ ં
ઈશ્વરવાદીઓની અપેક્ષાએ ર્ણી વાર નીરીશ્વરવાદીઓ ર્ણા વધુ નૈતીક હોય એવું 
પણ જોવા મળે છ.ે આ સંસારમાં નાસ્તીકોની તો સંખ્યા જ ર્ણી નાની છ.ે એટલે 
કોઈ એમ તો નહીં જ કહી શકે કે ચોરી, ખુન, લુંટ, બળાત્કાર આદી ગુનાઓ 
કરનારા બધા નીરીશ્વરવાદીઓ જ છ!ે બલકે હકીકત એથી ઉલટી જ છ.ે ભુડાં કામ 
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કરનારાની ર્ણી મોટી બહુમતી ઈશ્વરવાદી આસ્તીકોની જ હોય છ.ે દા.ત. આ દેશને 
રંુવે રંુવે ભયંકર ભ્રષ્ટાચાર વ્યાપેલો છ.ે બીજી બાજુ, દુનીયાની એક સૌથી વધ ુ
આસ્તીક પ્રજા ભારતની જ છ.ે અહીં તો ભ્રષ્ટાચારીઓ જ મન્દ્દીર–મજીદના આંટા 
વધુ મારતા હોય છ,ે અરે ખુદ ધમઘસ્થાનોમાં જ ભયાવહ ભ્રષ્ટાચાર ચાલતો હોય છ.ે 

ડૉ. રમેન્દ્ર લખે છ ે કે, ઈશ્વર આધારીત નૈતીકતા સ્થાપવામાં તો મોટુ ંજોખમ 
રહેલું છ.ે કારણ કે એક કપોળકલ્પનાને આધારે સ્વીકારાયલી નૈતીકતા કેટલી ટકે? 
દુનીયામાં દેવસ્થાનોના પુજારીઓ ને વહીવટકતાઘઓ ભારે અનીતીમાન જોવા મળે છ.ે 
એનંુ કારણ એ જ કે, એ લોક પાકંુ જાણે છ ે કે, ઈશ્વર એમને ભુંડાં કામ કરતાં 
રોકવાનો તો નથી જ! ઈશ્વરને નામે કેવળ ભ્રષ્ટાચાર જ નહીં, ખુનખરાબા અને યુદ્ધો 
પણ ખેલાય છ,ે અને એ વળી સારાં કામ ‘ઈશ્વરનંુ કાયઘ’ ગણાય છ.ે આમ ઈશ્વર – 
આધારીત નૈતીકતા પુણઘ, શુદ્ધ કે ટકાઉ નથી જ. માટ ે ખરેખર તો, આસ્તીકોની 
નૈતીકતા ભયજનીત છ,ે અને આમ સજાગ ભયમાંથી જન્દ્મતી નૈતીકતા અને 
સ્વેચ્છાએ, સ્વયંસ્વીકૃત સ્વયભંુ પ્રતીતીજનીત નૈતીકતા – એ બેમાંથી કઈ નૈતીકતા 
બહેતર તે તો સહેલાઈથી સમજી શકાય એવી જ હકીકત છ.ે  

(‘ઈશ્વર હાજીર હો!’ પસુ્તકને આધારે)  
જ્યારે મીત્ર માનસીંગરાવ પવાર જવેા સ્વવીચારને બળે રૅશનાલીસ્ટ બનેલા 

પુરુષની મુલાકાત થાય છ,ે ત્યારે ત્યારે આશા–સંચાર થાય છ ે કે, રૅશનાલીઝમનું 
ભાવી ઉજ્જવળ જ છ.ે તથાગત્ બુદ્ધને આ સંસારમાં દુઃખ અને પીડા જોઈને વૈરાગય 
આવી ગયો, કદાચ એથી જ તેઓ નીરીશ્વરવાદી પણ બન્દ્યા હશે. કારણ કે આવી 
ભીષણ અને ભયાનક વેદનાઓ, યાતનાઓ, આપત્તીઓ, કુ્રરતાઓ, અન્દ્યાયોથી 
ખદબદતી દુનીયા જ જ ેભગવાન સજીઘ શકતો હોય, એના પ્રત્યે વળી આદરભક્તી 
શેનાં? તેનો તો સામનો જ કરવો ર્ટ,ે મહષી દયાનન્દ્દ સરસ્વતીને મુતી પર ઉંદરો 
દોડાદોડ કરતા જોઈને, મુતીપુજા પ્રત્યે નફરત થઈ અને એમાંથી જ આ સમાજનાં 
અસંખ્ય વહેમો, અન્દ્ધશ્રદ્ધાઓ, કમઘકાંડો ને અનીષ્ટોને પડકારનારા, એનંુ તકઘપુત 
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સબળ ખંડન કરનારા યુગ પુરુષરુપે તેઓ પ્રગટ્યા. એવું જ ભાઈશ્રી પવારનું પણ 
બન્દ્યું. કારણ કે તીવ્ર બુદ્ધી તથા સજાગ વીવેકબુદ્ધીયુક્ત વ્યક્તી કદાપી આસ્તીક 
રહી શકે જ નહીં. આપણા દક્ષીણ ગુજરાતના – કડોદના જાણીતા રૅશનાલીસ્ટ 
લેખક – વીચારકશ્રી એન. વી. ચાવડા બાબતે પણ બરાબર આમ જ બનેલું : તેઓનું 
ચીંતનાત્મક પુસ્તક પણ ટુકં સમયમાં જ આવી રહ્યું છ,ે ‘જાગીને જોઉં તો’. આમ 
ગ્રંથ પ્રકાશનક્ષેત્રે રૅશનાલીઝમના પ્રભાવની જ ેભરતી ચઢી છ,ે એ જ સીદ્ધ કરે છ ે
કે, વીવેકબુદ્ધીવાદી તથા નીરીશ્વરવાદી વીચારધારા બડા વેગભેર આ સમાજમાં 
પ્રસરી રહી છ,ે જ ે આપણા મંગલમય ભાવીનાં એંધાણ છ.ે ‘રમણભ્રમણ’માં 
‘શીવમહીમ્નસ્તોત્ર’ના એક જ શ્લોકનું ભાષાંતર વાંચીને શ્રી ચાવડા રૅશનાલીસ્ટ 
બની ગયા. (પ્રજાનાથંનાથ પ્રસભમભીકં સ્વાં દુહીતરમ્) એવું જ શ્રી માનસીંગરાવ 
પવાર સમ્બન્દ્ધમાં પણ બન્દ્યું :  

અમરેલીમાં તલાટી–કમ–મંત્રીની કામગીરી બજાવતા મીત્ર પવારના જીવનમાં 
પણ કંઈક એવી જ ર્ટના ર્ટી ગઈ : બાળપણથી જ પજુા–પાઠ, વ્રત–વરતોલા,ં 
વીધી–વીધાન ને ક્રીયાકાંડના પરમ્પરાગત વાતાવરણમાં ઉછરેલા એવા તેઓએ 
પોતાના મોટાભાઈના લગ્નપ્રસંગે દેવકાયઘ નીમીત્તે પશુબલી ચઢાવાતો જોયો અને 
તેમના વીચારતન્દ્ત્રને પ્રચંડ ઝાટકો લાગયો, અનેક પ્રશ્નો ઉઠ્યા : શું ભગવાન આવુ ં
માંસ આરોગે? ઈશ્વર શું આમ એક નીદોષ પ્રાણીના વધથી પ્રસન્ન થાય? અને જો 
થતો જ હોય તો એવા ઈશ્વરને કેવો કહેવાય? ધમઘગ્રંથોમાં તો અહીંસા અને જીવદયા 
પ્રબોધી છ,ે તો પછી આવી નીદઘય હત્યા ધામીક વીધીને નામે જ કેમ થાય? એને 
ધમઘ કહેવાય? આ લાચાર નીદોષ પશુનો વળી એવો કયો વાંકગુનો કે એક માનવીના 
લગ્ન નીમીત્તે એનો ભોગ લેવાય? આજ ે પણ પ્રસંગ નીમીત્તે પશુ–પ્રાણીનો ભોગ 
ચઢાવવાનો રીવાજ વ્યાપક છ,ે ખાસ તો ‘પછાત’ સમાજોમાં – તેઓને આ દલીલો 
સમજાવવા જવેી છ.ે શ્રી પવારના ચીત્તના શાંત જળમાં ઉઠલેા આવા વૈચારીક 
વાવાઝોડાએ એમના જીવનનંુ સુકાન ફેરવી નાખ્યું; એ પળે જ એમણે નક્કી કયુું કે, 
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‘હવેથી હંુ નાસ્તીક રૅશનાલીસ્ટ!’ – હવે બાકીના જીવનમાં પોતે જીવનભર 
રૅશનાલીઝમ – વીવકેબુદ્ધીવાદનો પ્રચાર કરશે... ત્યાં વળી ‘ફુલછાબ’ દૈપ્રનકમા ં    
શ્રી જમનાદાસ કોટચેા લીખીત કટાર ‘મન્દ્ત્ર–તન્દ્ત્રને પડકાર’ શ્રી પવારના વાંચવામાં 
આવી, એથી બળ મળંુ્ અને તેઓ પાક્કા રૅશનાલીસ્ટ બની રહ્યા; મીથ્યા 
માન્દ્યતાઓ, અન્દ્ધશ્રદ્ધાઓ, કુરુઢીઓ, અજ્ઞાન, કુરીવાજો, ધામીક ભ્રમણાઓ ને 
શોષણ સામે સક્રીય જગં જગાવવાનો પણ તેઓએ નીણઘય કયો. અને 1993ના 
જુનમાં એમણે અમરેલીમાં ‘સત્યશોધક સભા’ની સ્થાપના કરી, જ ે સુરતની 
‘સત્યશોધક સભા’ની શાખા આજ ે બની રહી છ.ે અમરેલીના આ રૅશનાલીસ્ટ 
એસોસીયેશનની બહુવીધ પ્રવૃત્તીઓમાંની એક તે આ પસુ્તીકા ‘ઈશ્વર હાજીર હો!’નું 
પ્રકાશન; જ ેબદલ શ્રી માનસીંગરાવ પવારને આપણે હાદીક અભીનન્દ્દન આપીએ!  

ડૉ. રમેન્દ્ર લખે છ ે કે, જનૈ તથા બૌદ્ધ ધમોમાં તો ઈશ્વરની પરીકલ્પના જ 
નથી. એ ઉપરાંત, ભારતમાં ચાવાઘક્, કપીલ કે બૃહસ્પતી જવેા મુનીઓ – 
મહામુનીઓ નીરીશ્વરવાદી થઈ ગયા. દુનીયામાં રસેલ, ઈંગરસોલ, હીચેન્દ્સ જવેા 
પ્રકાંડ નાસ્તીકોએ વજનદાર દલીલ–ચીંતનથી સીદ્ધ કયુું કે ઈશ્વર નથી. અવાઘચીન 
યુગમાં જ ભારતમાં પણ વીર ભગતસીંહ, કમળાશંકર પંડ્યા, રામાસ્વામી નાયકર, 
એમ એન. રોય. ગોપરાવ રાજુ (ગોરા) જવેા મોટા નીરીશ્વરવાદીઓ થઈ ગયા. 
પરન્દ્તુ ડૉ. રમેન્દ્ર કહે છ ે કે, ધારો કે આ બધી જ વ્યક્તીઓ શ્રદ્ધાળુ હોય અને 
અદ્યાપી એક પણ નાસ્તીક પાક્યો ન હોય, તો પણ એથી ઈશ્વર છ ેએમ સાબીત થઈ 
જતું નથી, કારણ કે એક પણ નક્કર, અફર, સચોટ, તકઘસંગત પુરાવો ઈશ્વરના 
અસ્તીત્વની તરફેણમાં પ્રાપ્ત થતો જ નથી. જ્યારે ઈશ્વરના ઈનકાર માટ ેઅસંખ્ય 
સબળ સાબીતી, સમીકરણો, તકઘવીવેકયુક્ત દલીલો, અનુભવો ને હકીકતો પ્રાપ્ત 
થાય છ.ે  

ડૉ. રમેન્દ્ર મોટા વીદ્વાન ચીંતક છ,ે પરન્દ્તુ આ નાનકડી પુસ્તીકામાં તેઓએ 
ગહન ચીંતનના ગાંગડા ઠાંસી તેને બોજદાર બનાવી દીધી નથી. એને બદલ સરળ 
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અને સચોટ ભાષામાં, તેઓએ ઈશ્વરનંુ અનસ્તીત્વ સામાન્દ્ય જનને પણ પ્રતીતી થાય 
એ રીતે પ્રસ્તુત કયુું છ.ે દા.ત. ડૉ. રમેન્દ્ર લખે છ ેકે, પ્રાથઘના એ કેવળ ભીખારીવેડા 
જ છ.ે અરે, ભીખારીને તો લોકો પાઈપૈસોય આપે છ,ે ઈશ્વર તો પ્રાથઘનાવાદી ભક્તન ે
એટલુંય નથી આપતો! જો ઈશ્વર પ્રાથઘના સાંભળી, ભક્તની ઈચ્છા પુણઘ કરતો હોત, 
તો આ દુનીયામાં કોઈનાં જ માતપીતા યા પુત્રપતુ્રી મરણશરણ થાત નહીં, અને 
ગરીબી, રોગચાળા કે ત્રાસદમનનંુ નામોનીશાન રહ્યું ના હોત.  

‘ઈશ્વર હાજીર હો’ પુસ્તીકામાં, ‘પરીશીષ્ટ–1’ ખુબ જ સત્ત્વશીલ, સત્યનીષ્ઠ 
તેમ જ મુલ્યવાન છ,ે જમેાં ડૉ. રમેન્દ્રે ‘ભારતીય તત્ત્વજ્ઞાનમાં ઈશ્વર વીશે વીચાર’ 
પ્રસ્તુત કરતાં દશાઘવ્યુ ં છ ે કે, ‘ભારતીય દશઘનની નવ શાખામાંથી પાંચ શાખા તો 
નીરીશ્વરવાદી છ,ે વધુમાં શાંકરનંુ અદ્વતૈ વેદાંત પણ પુરી રીતે ઈશ્વરવાદી કહી 
શકાય તેવું નથી. શકંર–વેદાંતમાં ઈશ્વર પ્રત્યે શાંકર ઉદાસીનતા જ દાખવવામાં 
આવી છ.ે.. આ ઉપરાંત, મધ્ય યુગમાં પણ ર્ણા ભારતીય ચીંતકો નરીશ્વરવાદી જ 
પાક્યા અને એમના દશઘનનો પણ પ્રખર વીકાસ થયો. ઈ.’  

આવા સંક્ષીપ્ત છતાં સમથઘ પુસ્તકનો સમગ્ર સચોટ ગુજરાતી અનુવાદ પ્રગટ 
કરવા બદલ શ્રી એમ. એસ. પવારને સલામ! પ્રકાશક : જમનાદાસ કોટચેા, માનસ 
પ્રદુષણ નીવારણ કેન્દ્ર, જોરાવરનગર – 363 020 (સુરેન્દ્રનગર) પુસ્તીકાની કીમ્મત 
વીસ રુપીયા.  

ભરતવાક્ય 
શ્રદ્ધા (અંતઃસ્ફુરણા) તથા રહસ્યવાદની સમસ્યા એ છ ે કે, શ્રદ્ધાની દલીલથી 

વીવાદો ઉકેલી શકાતા નથી; કારણ કે અંતઃસ્ફુરણા એ પુણઘતઃ વ્યક્તીગત બાબત છ.ે 
દા.ત. એક વ્યક્તી એવો દાવો કરે કે ‘મને અંતઃસ્ફુરણા થઈ છ ે કે ઈશ્વર છ ેજ!’ 
બીજી બાજુ, એ જ ર્ડીએ બીજી વ્યક્તી ર્ોષણા કરે કે, ‘મને એવી અંતઃસ્ફુરણા 
થઈ છ ેકે ઈશ્વર નથી – તો હવે કોનું સત્ય માનવું? (પરીશીષ્ટ–2ને આધારે)  

▪ 
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સત્ય ઈશ્વર નહીં, સત્ય મનુષ્ય છ ે

હંુ જ મનુષ્ય જાતીનંુ માનવપ્રાણી– સજીવ, હવે માનવ, નર અને નારી સાચું 
માનશો? હંુ જ મુળ પુરુષ છુ,ં અને હંુ જ છુ ંમારંુ ભાવી! ઓમકારનો ઉદ્ગાતાય હંુ 
જ, હંુ જ અસ્તીત્વની સાક્ષાત સભાનતા છુ.ં આ વીશ્વની સાચી પરખ કરનાર પણ 
હંુ, મારંુ ભલુંબુરંુ હંુ જ સમજી શકંુ, જો મને મારામાંથી જ વીશ્વાસ ઉઠી જશે, તો 
પછી બાકી જ શું રહેશે? ઈશ્વર પણ મરી પરવારશે, કારણ કે સવઘપ્રથમ સત્ય જ હંુ 
છુ,ં હંુ જ સત્ય છુ ં(ઈશ્વર નહીં)!  

(શ્રી નારાયણ દેસાઈના એક કાવ્યનો મુક્ત અનુવાદ)  

માણસે ફક્ત બે જ વાસ્તવને સ્વીકારવાં જોઈએ : જન્દ્મ અને મૃત્યુ. અને એ 
બેની વચ્ચેના ગાળાનાં સત્ય તે આત્મવીશ્વાસ તથા પુરુષાથઘ, જ ેસવઘ મનુષ્યે અને 
કેવળ મનુષ્ય ે જ આચરવાનાં છ,ે કારણ કે કદાપી કોઈ દૈવી યા ઈશ્વરી સહાય 
મળવાની નથી જ, જનંુે કારણ વળી એ જ કે આ પથૃ્વીના પટની પાર, ઉંચે આભમા ં
કોઈ ઈશ્વર વીરાજમાન નથી. સત્ય કેવળ આ ધરતી, એની ફરતેનું વીશ્વ અને જડ, 
ચેતન તથા માનવ. મહષી કવે ઈશ્વરમાં નહોતા માનતા. તેઓ જાહેર કરતા, ‘આત્મા 
અને પરમાત્મા એ સવઘ કેવળ કલ્પનાઓ જ હોઈ શકે. મનુષ્ય જન્દ્મ લે છ,ે ત્યારે 
કોઈ પાપ–પુણ્યનાં પોટલાં સાથે લઈને નથી આવતો, એ તો કેવળ આનુવંશીક 
ગુણધમઘ સાથે જ જન્દ્મે છ.ે તેનું જીવન એટલે જન્દ્મ અને મૃત્યુ વચ્ચેનો ગાળો. એની 
પુવઘ કે પછી, પુવઘજન્દ્મ કે પુનજ ઘન્દ્મ કશું જ અસ્તીત્વ ધરાવતું નથી...’  

કવેજી 105 વષઘ જીવ્યા અને ભરપુર ઉત્તમ કાયો તેઓએ કયાઘ. તેઓને 

ક્યારેય ક્યાંય ઈશ્વરની જરુર ના પડી! ઈશ્વરમાં ન માને એ નાસ્તીક નથી, 
નાસ્તીક તો એને જ કહેવાય કે જ ે પોતાનામાં જ નથી માનતો, જનેામાં 

આત્મવીશ્વાસ નથી.  
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‘મને કોઈએ જ બનાવ્યો નથી. હંુ એક સમન્દ્વીત વાસ્તવીકતા છુ,ં વીવેકબુદ્ધી 
છુ.ં’ શ્રી નારાયણ દેસાઈ જણાવે છ ે કે, મનુષ્ય જ પોતાની જીંદગીનો માલીક છ,ે 
કારણ કે પોતાના મનનો માલીક તે પોતે જ છ.ે તેણે પોતાની વીવેકબુદ્ધીને જાગ્રત 
કરી છ,ે હા, અનેકોમાં હજી તે સુષુપ્ત પડલેી છ.ે પરન્દ્તુ આવા માનવચીત્તને ઈશ્વરની 
કલ્પનાથી કલુષીત કરવાની તો કશી જ આવશ્યકતા નથી. માનવી યુગોથી 
જીવનજગં ખેલતો આવ્યો છ,ે એમાં તેણે પ્રકૃતીને જીતી છ,ે ચાહી છ ે અને એનો 
સદુપયોગ પોતાના હીતાથે કયો છ.ે એમાં ક્યાંય ઈશ્વર વચ્ચે આવ્યો નથી કે તેણે 
માનવીને મદદ કરી નથી. ઈતીહાસનાં આ પાનાં દીવા જટેલાં સ્પષ્ટ છ.ે  

એક બાજુ, કુદરતના કઠોર શાસન, તેની ભયાવહ ગતીવીધી તથા ચોમેરથી 
રુ્રકતા ભયને પરીણામે મનુષ્યને ઈશ્વરની કલ્પના આવી, તો બીજી બાજુ, પ્રકૃતીનાં 
સુખદ પરીબળો એ પણ ઈશ્વરની કલ્પનાને જ જન્દ્મ આપ્યો. પરન્દ્તુ સાથે સાથે જ 
માનવજાતમાં સત્યશોધકો પણ પદેા થતા રહ્યા છ,ે જઓે ઈશ્વરના અસ્તીત્વની 
માન્દ્યતા વીરુદ્ધ બંડ જ પોકારતા રહ્યા છ.ે એમાંથી એક તીવ્ર વગઘસંર્ષઘ ઉદ્ભવ્યો, 
જમેાં ધમઘસમ્પ્રદાયોએ બળતામાં ર્ી હોમ્યું. એક ચીંતકના મત અનુસાર, સુખીયા 
લોકને ઈશ્વરની કલ્પના ખુબ માફક આવી ગઈ હતી અને લાભદાયક પ્રતીત થઈ 
હતી. પરીણામે આસ્તીક–નાસ્તીક વચ્ચેનો પ્રાચીન આંતરવીગ્રહ એક પ્રકારનો 
વગઘવીગ્રહ બની રહ્યો, અને બેશુમાર માનવરક્ત રેડાયું. ધમઘ અને ઈશ્વરકલ્પનાનો 
સમગ્ર ઈતીહાસ જ ભયંકર કલેઆમનો એવો લોહીયાળ છ.ે સમયે સમયે 
ધમઘસુધારકો પણ પાકતા જ રહ્યા, પરન્દ્તુ થોડા જ વખતમા,ં તેઓ સ્વયં ધમઘસ્થાપકો 
બની જતા,ં સ્થાપીત હીતો ઉદ્ભવતાં. પરીણામે માનવજાતમાં ખુનથી ખેલાતી હોળી 
તો ચાલુ જ રહી, જ ેઆજપયુંત ચાલુ છ.ે એ તો ધમઘના વાડા તથા ઈશ્વરની કલ્પના 
સદંતર નષ્ટ થાય, તો જ શાંત થઈ શકે. સ્વામી રામદાસ લખે છ,ે  

યજ્ઞયાગ દ્વારા નહીં કે ભોગત્યાગ દ્વારાય નહીં, 
શાંતી તો સજ્જનો દ્વારા જ પ્રાપ્ત થઈ શકે. 
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અને માણસ જ્યાં સુધી ધમઘના એક યા અન્દ્ય વાડામાં પુરાયેલો રહે, ત્યાં સુધી 
તે ભાગયે જ સજ્જન બની શકે. પુરાવો સ્પષ્ટ છ ેકે આજ દીન સુધી ખેલાયેલા અને 
આજયે ખેલાઈ રહેલાં ધમઘયુદ્ધો ધામીકોએ જ જગાડલેી અશાંતી તથા આપત્તી છ,ે 
જનેો ઈતીહાસ પણ સાક્ષી છ.ે  

ઈશ્વરની કલ્પનાના ઉદ્ભવ પરત્વે શ્રી દેસાઈ દશાઘવે છ ેકે, ઈશ્વરકલ્પનાનું મુળ 
ભુતપીશાચની કલ્પનામાં જ રહેલું છ,ે એમ પણ કેટલાક ચીંતકોનંુ તારણ છ.ે 
વીવેકબુદ્ધીવાદી વીચારક એવા આગરકરજી લખ ે છ ે કે, સામાન્દ્ય માણસનાં 
દેવીદેવતા આજ ે પણ પીશાચકોટીનાં જ હોય છ.ે કેટલાક દેવોની ઉત્ક્રાંતી 
રાક્ષસયોનીમાંથી થઈ, એમ પુરાણો પણ જણાવે છ.ે આજયે કેટલાંય અપાથીવ 
તત્ત્વની કલ્પના અધઘપીશાચ અને અધઘદેવ જવેી પ્રવતઘમાન છ,ે જમે કે, વૈતાલ, 
કાલભૈરવ, ભુતનાથ, ખલનાથ, બળીયાકાકા તથા મેલડીમાતા જવેી કેટલીક દેવી. 
ખુદ શંકર ભગવાનના સ્વરુપની કલ્પના પણ મીશ્ર છ,ે એમ આગરકરજી જણાવે છ ે
: સ્મશાનની રાખ ચોળવી, માનવ ખોપરીઓની માળા પહેરવી, કંઠ ેસાપ વીંટાળવા 
વગેરે. ટૂકંમાં, ઈશ્વર કે પરમાત્મા એ કલ્પના પણ ક્રમશઃ ઉત્ક્રાંત થયેલી જ વીભાવના 
છ.ે જમે ભુતપે્રત, પ્રપશાચ, ડાકણશાકણ વગેરે આધીવ્યાધીઉપાધીથી પીડાતા 
માનવીના નીબઘળ મનની મજબુર કલ્પનાઓ છ,ે એવું જ ઈશ્વર બાબતે પણ બન્દ્યું. 
ભુતપે્રત કે ભગવાનને નામે જ ેચમત્કારો બન્દ્યા તે આત્મસુચન Autosuggestion 
તથા પરસુચન – Heterosuggestionનું જ પરીણામ ગણાવી શકાય એ જ રીતે, 
યોગાદી ક્રીયાઓનાં જ ેપરીણામ પ્રાપ્ત થાય છ,ે તે પણ શારીરીક માનસીક જ હોય 
છ,ે જનેે ઈશ્વર સાથે કશો જ સમ્બન્દ્ધ નથી. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, સાક્ષાત્કાર 
એ માનસીક ભ્રમણા માત્ર છ.ે  

યોગ વીશે વીવેકબુદ્ધીવાદી એવું વધુ પૃથક્કરણ કરતાં સમજાય છ ે કે, 
યોગસમાધી દરમીયાન સાધકને જ ેકોઈ અનુભુતી થતી હોય, તે ભલે ને ગમે તેટલી 
ગહન હોય તો પણ, એ આ શરીરની પ્રાકૃતીક રચનાતન્દ્ત્રને જ આધીન હોય છ,ે 
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એમાં કશું જ અલૌકીક, દીવ્ય પરા– અપરા જવેા તત્ત્વનંુ અસ્તીત્વ હોતું નથી, શરીર 
તથા મનની બહારથી આવી કોઈ શક્તી કે તત્ત્વ એમાં પ્રવેશતું નથી. મનોવીજ્ઞાનીઓ 
કહે છ ે કે યોગીઓ સમાધી દરમીયાન, પોતાના જ ચીત્તનાં પરોક્ષ દશઘન કરે છ.ે 
દા.ત. કોઈ પહેલવાન ખુબ વ્યાયામ કરીને, પોતાના દેહને મજબુત અને પ્રખર 
શક્તીશાળી બનાવે, પણ આખરે તો એ શક્તી એના પોતાના દેહની જ છ,ે અથાઘત્ 
તેની શારીરીક શક્તીનો જ એ વીકાસ છ.ે એમાં દીવ્ય એવું કશું જ નથી – એ 
આપણને સહેલાઈથી સમજાય છ.ે તો એ જ રીતે, યોગ દ્વારા પણ મનની શક્તી 
સંભવતઃ વધે, અથવા તો વધુ પ્રગટ થાય. પરન્દ્તુ એવી સવઘ અનુભુતીઓ મુલતઃ 
ભૌતીક એવી શારીરીક–માનસીક ર્ટનાઓ જ હોય છ.ે એમાં કોઈ ચમત્કાર નથી. 
દીવ્ય અનુભુતીને ભ્રમણા ન કહો તો, એ કેવળ એક પ્રકારનંુ લેબલ માત્ર છ,ે જ ેએનંુ 
તથા પોતાનું ગૌરવ વધારવા સમ્બન્દ્ધીતો લગાડી દે છ.ે  

‘પ્રાક્કથન’માં રા. અ. જાગીરદાર લખે છ ે કે, ‘જનેેસીસ’માં, ઋવેદમાં તથા 
અન્દ્ય ધમોમાં વીશ્વની ઉત્પત્તી બાબતે ભીન્નભીન્ન કારણો તથા પ્રક્રીયાઓ પ્રસ્તુત 
કરવામાં આવી છ,ે પરન્દ્તુ એ તથાકથીત સવઘશત્ક્તમાન ઈશ્વરે આટલી ખરાબ 
દુનીયા કેમ ઉત્પન્ન કરી, એવો પ્રશ્ન કોઈ ધમે ઉઠાવ્યો નથી, જ ેવીવેકબુદ્ધીવાદીઓ 
ઉઠાવી રહ્યા છ ે: દુષ્કાળ, વાવાઝોડાં, અતીવષૃ્ટી, વીજપ્રપાત, રોગચાળા, ધરતીકંપો 
ઉપરાંત, રસેલ પ્રશ્ન કરે છ ેતેમ, એક પ્રાણી કેવળ લાગણીહીન ભાવે બીજા પ્રાણીને 
ખાઈ જાય એવી વ્યવસ્થા યા અળસીયા કે પ્રાણીનાં આંતરડામાં કૃમી સજઘવા પાછળ 
એ પરમ કૃપાળુ પરમાત્માનો ક્યો મંગળ હેતુ? જ ે મોઝીઝના ઈશ્વરે બીનયહુદી 
ખ્રીસ્તીઓની કત્લેઆમનું ફરમાન જારી કયુું, એ જ ઈશ્વરે વળી હીટલર જવેા 
નરરાક્ષસોને પેદા કયાઘ! એવો પ્રશ્ન કરીને શ્રી જાગીરદાર ઉમેરે છ ે કે, ઈશ્વરનો 
સાક્ષાત્કાર કરનારા વીવીધ સંતમહંતોનાં દશઘનમાં કોઈ સામ્ય નથી, અને આજપયુંત 
આવો કોઈ જ સીદ્ધપરુુષ ઈશ્વરની સ્પષ્ટ આકૃતી દશાઘવી શક્યો નથી. દરેકનાં દશઘન 
ભીન્નભીન્ન જ છ,ે એ સ્પષ્ટ દશાઘવે છ ે કે, ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર એ સાધકના 
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આંતરીક–માનસીક ખ્યાલોની જ કલ્પના, ભ્રમણા યા બેહોશી જનીત છબી હોય છ.ે 
વાસ્તવીક સત્ય પ્રત્યેક વ્યક્તી માટ ેએકસરખું જ હોય એ ભૌતીક વીજ્ઞાનનો અફર 
નીયમ છ.ે માટ ે જ િેન્દ્ચ વીજ્ઞાની લાપલાસ કહે છ ે કે, અમારા વીજ્ઞાનના ક્ષેત્રમાં 
ઈશ્વર જવેી કોઈ વસ્તુની કશી આવશ્યકતા જ નથી હોતી. શ્રી ગૌડપંાદાચાયઘજી તો 
ટકોર કરે છ ે કે, સમાધીની અપેક્ષાએ તો જાગ્રતાવસ્થા–જાગૃતી વધુ મુલ્યવાન તથા 
વધારે ઉપયોગી છ.ે  

કપીલમુની કહે છ ે કે, જ ેજગત વીષમતા તથા નીરુ્ઘણતાથી ગંધાઈ રહ્યું છ,ે 
એવા જગતનો કતાઘ–ધતાઘ દયામય, કરુણામય, સવઘશક્તીમાન ઈશ્વર હોય, એમ માની 
શકવું કેવળ અસભંવ છ.ે શ્રી નારાયણ દેસાઈ ઉમેરે છ ે કે આવા ભુંડા, પાપી 
સંસારનો સજઘનહાર ઈશ્વરને ગણવો, એ તો ખુદ ઈશ્વરનંુ જ અપમાન છ!ે એ કરતાં 
તો બહેતર છ ેકે માણસ ઈશ્વરનો જ ઈનકાર કરે. સામાન્દ્ય જનને પણ આવા વીચાર 
તો આવે જ, પરન્દ્તુ ભયનો માયો તે પોતાની સમક્ષ પણ એવા વીચારો પ્રગટ કરતો 
નથી, ટુકંમાં આ વીશ્વમાં ઈશ્વરના અનસ્તીત્વના અસંખ્ય પુરાવા મળે છ,ે જ્યારે તેનંુ 
અસ્તીત્વ સીદ્ધ કરતો નક્કર પુરાવો એક પણ પ્રાપ્ત નથી. એથી જ બુદે્ધ ઈશ્વરનો 
અને સાથે સાથે જ સ્વગઘ–નરક, દૈવીન્દ્યાય, ભાગય વગેરેનો અસ્વીકાર કરીને 
પ્રકૃતીના નીયમની જ પ્રતીષ્ઠા કરી. અન્દ્ય ધમઘસ્થાપકોએ મૃતદેહોને પુનજીઘવીત 
કરવાના ચમત્કારો કયાઘ. ત્યારે બુદે્ધ ગોતમીને જણાવ્યું કે મૃત્યુ અફર તથા સવઘવ્યાપી 
છ!ે  

આ ઉપરાંત, શ્રી નારાયણ દેસાઈએ પ્રસ્તુત પુસ્તકમાં ધમઘ, અન્દ્ધશ્રદ્ધાઓ, 
ઈશ્વરવાદ, અધ્યાત્મ, નસીબવાદ, જ્યોતીષ, ધામીક ધતીંગો અને પાખંડો આદીનુ ં
નીરસન કરી, માનવની, વીજ્ઞાનની તથા માનવીની વીવેકબુદ્ધીની જ પ્રતીષ્ઠા કરી છ.ે 
[‘સત્ય ઈશ્વર નહીં, સત્ય હંુ (માનવી) છુ.ં’ એ પુસ્તકને આધારે મુક્ત ચચાઘ. પુસ્તકના 
લેખક : મરાઠી લેખક–ચીંતક શ્રી નારાયણ દેસાઈ, અનુવાદીકા : વીણા પાલજેા. 
‘જગત સત્ય : ઈશ્વર મીથ્યા’ નામથી આ પુસ્તક પ્રગટ થયું છ.ે પ્રકાશકના સરનામે 
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સમ્પકઘ કરવો. પ્રકાશક : શ્રી જમનાદાસ કોટચેા, જોરાવરનગર – 363 020 
સુરેન્દ્રનગર]. 

ભરતવાક્ય 

જીવનભર ઈશ્વરની કલ્પનાને અસત્ય માનનારો હંુ, આજ ે વદૃ્ધાવસ્થામાંય 
આનન્દ્દથી જીવી રહ્યો છુ.ં આથી, માનવજાત ઈશ્વર વીના પણ ખુબ સુવ્યવસ્થીત રીત ે
સુખચેતનથી જીવી શકે – એ હકીકત પ્રકાશીત કરવાનો મારો પ્રયાસ રહ્યો છ.ે       

o man, dare to seek truth–Hegel!  
– નારાયણ દેસાઈ 

 
▪ 
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IV 

અમારાં પ્રકાશનો 

નવી દૃષ્ટી, નવા વીચાર, નવંુ ચીંતન માણવા ઈચ્છતા વાચક બીરાદરો 
માટ ે ર.પા.નો સ્મૃતી દીવસ (12.03.2022) સુધીમાં ‘મણી મારુ પ્રકાશન’ે 
લોકજાગૃતી માટ ેનીચે મુજબ 58 ઈ.બુક્સનંુ પ્રકાશન કયુું છ.ે ‘અભીવ્યક્તી’ 
બ્લૉગ https://govindmaru.com/ebooks/  ના મથાળ ે‘ઈ.બુક્સ’ વીભાગ 
પરથી ની:શુલ્ક ડાઉનલોડ કરવાની સુવીધા છ.ે 

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

2 દીનેશ પાંચાલના 25  ચીન્દ્તનાત્મક રૅશનલ લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક 
– 02 (પાનાં   : 108; મુલ્ય : લોકજાગૃતી) 

3 મુરજી ગડાના 25  લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 03 (પાનાં : 127) 

4 રમણ પાઠક (વાચસ્પતી)ના 37  ચીન્દ્તનાત્મક લેખોનો સંગ્રહ ‘વીવેક–
વલ્લભ’ની ઈ.બુક  (પાનાં : 190;  મુલ્ય   : લોકજાગૃતી) 

5 રમણ પાઠક (વાચસ્પતી)ના 206  રૅશનલ મુદ્દાઓ તારવી કાઢીને તૈયાર 

કરેલ ગ્રંથ ‘વીવેકવીજય’ની ઈ.બુક (પાનાં : 131;  લોકજાગૃતી) 

6 ડૉ. શશીકાંત શાહનું પુસ્તક ‘આનન્દ્દની ખોજ’ની ઈ.બુક (પાનાં : 53) 

7 ડૉ. શશીકાંત શાહની ઈ.બુક ‘ટીન–એજ’માં બોયિેન્દ્ડથી સાવધાન’ (પાનાં 
 :51; મુલ્ય   : લોકજાગૃતી) 

8 રોહીત શાહના 25  લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 04 ‘અધ્યાત્મના 

આટાપાટા’ (પાનાં   : 111; મુલ્ય :  લોકજાગૃતી) 
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9 ડૉ. શશીકાંત શાહનું પુસ્તક ‘આનન્દ્દનું આકાશ’ની ઈ.બુક (પાનાં : 116) 

10 રમણ પાઠકની આત્મકથા ‘આત્મઝરમર’ની ઈ.બુક (પાનાં : 257) 

11 નાથુભાઈ ડોડીયાની પુસ્તીકા ‘દુ:ખનીવારણના ભ્રામક ઉપાયો’ની ઈ.બુક 
(પાનાં : 26; મુલ્ય   : લોકજાગૃતી) 

12 એન. વી. ચાવડાની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 05 ‘ચાવાઘક દશઘન’ (પાનાં : 

96; મુલ્ય   : લોકજાગૃતી) 

13 દીનેશ પાંચાલની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 06 ‘સત્યસન્દ્દૂક’ (પાનાં : 110) 

14 ડૉ. શશીકાંત શાહની પુસ્તીકા ‘સમ્બન્દ્ધ મીમાંસા’ની ઈ.બુક (પાનાં : 83) 

15 ડૉ. શશીકાંત શાહની પુસ્તીકા ‘જીન્દ્દગી કઈ રીતે જીવશો?’ની ઈ.બુક 
(પાનાં   : 75; મુલ્ય   : લોકજાગૃતી) 

16 વલ્લભ ઈટાલીયાના 10  ચીન્દ્તનાત્મક લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 

07 ‘વીચારયાત્રા’ (પાનાં   : 84; મુલ્ય   : લોકજાગૃતી) 

17 બી. એમ. દવેના લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 08 ‘ભ્રમ ભાંગયા 

પછી...’ (પાનાં   : 90; મુલ્ય   : લોકજાગૃતી) 

18 કામીની સંર્વીના 11  લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 09 ‘કીતની 

હકીકત, કીતના ફસાના?’ (પાનાં   : 72; મુલ્ય   : લોકજાગૃતી) 

19 દીનેશ પાંચાલના 12 ચીન્દ્તનાત્મક લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 10 
‘રૅશનાલીઝમનો ર્ંટનાદ’ (પાનાં : 93; મુલ્ય   : લોકજાગૃતી) 

20 દીનેશ પાંચાલના 12  ચીન્દ્તનાત્મક લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 11 
‘રૅશનાલીઝમનો ર્ંટનાદ–2’ (પાનાં : 110; મુલ્ય   : લોકજાગૃતી) 

21 દીનેશ પાંચાલના 12 ચીન્દ્તનાત્મક લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 12 

‘રૅશનાલીઝમનો ર્ંટનાદ–3’ (પાનાં : 122; મુલ્ય   : લોકજાગૃતી) 
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22 રમેશ સવાણી લીખીત 14 સત્ય ર્ટનાઓની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 13 

‘દેતે હૈં ભગવાન કો ધોખા’ (પાનાં : 136; મુલ્ય : લોકજાગૃતી)  

23 ડૉ. શશીકાંત શાહની પુસ્તીકા ‘મૃત્યુમીમાંસા’ની ઈ.બુક (પાનાં : 34) 

24 ડૉ. શશીકાંત શાહની પુસ્તીકા ‘સંતાનોમાં સંસ્કારસીંચન’ની ઈ.બુક (પાનાં 

: 95; મુલ્ય   : લોકજાગૃતી) 

25 ડૉ. શશીકાંત શાહની ઈ.બુક ‘જીપ્સીની ડાયરી’ – ‘એક સૈનીકની 
નોંધપોથી’ (પાનાં : 112; મુલ્ય : લોકજાગૃતી) 

26 ડૉ. બી. એ. પરીખના 12  લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 14 ‘મંત્ર–
યન્દ્ત્ર–તન્દ્ત્રનંુ અવીજ્ઞાન’ (પાનાં : 102; મુલ્ય : લોકજાગૃતી) 

27 ગોવીન્દ્દ મારુ સમ્પાદીત ‘અંગદાન’ અંગેના 11 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ 

ઈ.બુક–15 ‘અંગદાનથી નવજીવન’ (પાનાં : 102;  મુલ્ય : લોકજાગૃતી) 

28 વીક્રમ દલાલના 10  લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક–16 ‘રૅશનાલીસ્ટની 

દૃષ્ટીએ ગીતાનો સંદેશ’ (પાનાં : 81; લોકજાગૃતી) 

29 ડૉ. શશીકાંત શાહના 88 વીચારમોતીઓની પુસ્તીકા ‘શાણપણનાં 
મોતી’ની ઈ.બુક (પાનાં : 104; મુલ્ય : લોકજાગૃતી) 

30 રચના નાગરીક સમ્પાદીત રમણ પાઠકના 19 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ 
ઈ.બુક–17 ‘આચારી સબ જગ મીલા’ (પાના ં: 165; લોકજાગૃતી) 

31 રચના નાગરીકના 07 કંઠીમુક્ત વીચારલેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 

18 ‘બૈઠ પથ્થર કી નાવ’ (પાનાં : 167; મુલ્ય :  લોકજાગૃતી) 

32 રમણ પાઠક (વાચસ્પતી)ના 12 ચીન્દ્તનાત્મક લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ 

ઈ.બુક – 19 ‘સ્વગઘ ધરતી પર છ ે(પાનાં : 170 ; મુલ્ય : લોકજાગૃતી) 

33 દીનેશ પાંચાલે લીધેલ ઈન્દ્ટરવ્યુની ઈ.બુક ‘અભીનેતા નરેન્દ્ર મસરાણી’ 
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(પાનાં   : 89; મુલ્ય : લોકજાગૃતી) 

34 સુયઘકાન્દ્ત શાહના 11 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 20 ‘આપણો માંદો 

સમાજ’ (પાનાં : 210; મુલ્ય : લોકજાગૃતી) 

35 ગોવીન્દ્દ મારુ સમ્પાદીત 13 લેખોની અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 21  

‘વાસ્તુશાસ્ત્ર : વીજ્ઞાન કે અવીજ્ઞાન’ (પાનાં   : 110;  લોકજાગૃતી) 

36 ડૉ. મુકુલ ચોકસીના 13 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બકુ – 22 
‘મનમતાતંર’ (પાનાં   : 226; મુલ્ય : લોકજાગૃતી) 

37 જ.ે પી. મહેતાની 175 રૅશનલ પંક્તીઓની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 23 
‘ભારેલા અગ્નીના તણખા’ (પાનાં   : 120; મુલ્ય : લોકજાગૃતી) 

38 ઈન્દ્દુકુમાર જાની સમ્પાદીત 25 રૅશનલ લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક–

24 ‘રૅશનાલીઝમ : નવલાં મુક્તીનાં ગાન...’ (પાનાં : 262;  લોકજાગૃતી) 

39 વષાઘ પાઠકના 12 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 25 ‘આપણી વાત’ 

(પાનાં   : 119;  મુલ્ય : લોકજાગૃતી) 

40 મુરજી ગડાના ચીન્દ્તનાત્મક 13 લેખોની ઈ.બુક ‘વીચારવા જવેી વાતો’ 
(પાનાં   : 230; મુલ્ય : લોકજાગૃતી) 

41 મુરજી ગડાના ચીન્દ્તનાત્મક 13 લેખોની ઈ.બુક ‘માન્દ્યતાની બીજી બાજુ’ 
(પાનાં   : 263; મુલ્ય : લોકજાગૃતી) 

42 પ્રો. જ.ે પી. મહેતાની રૅશનલ ઈ.બુક ‘હંુ’ (પાનાં : 49; લોકજાગૃતી) 

43 ડૉ. મુકુલ ચોકસીના મનોચીકીત્સા સારવાર અંગેના 12 લેખોની 
‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 26 ‘મનમતાતંર’ (પાનાં : 253; લોકજાગૃતી) 

44 મુરજી ગડાના ચીન્દ્તનાત્મક 13 લેખોની ઈ.બુક ‘કુદરતને સમજીએ’ (પાનાં 

 : 243; મુલ્ય : લોકજાગૃતી) 
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45 હરનીશ જાની લીખીત 12 રમુજી લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક–27 

‘દીલ હૈ કી માનતા નહીં...’ (પાનાં   : 240; મુલ્ય : લોકજાગૃતી) 

46 લોડઘ ભીખુ પારેખના પ્રવચનનો ભાવાનુવાદ ‘બાબાસાહેબ આંબેડકરનો 
વારસો’ પુસ્તીકાની ઈ.બુક (પાનાં   : 180; લોકજાગૃતી) 

47 નીરીશ્વરવાદી નરસીંહભાઈ ઈશ્વવરભાઈ પટલે લીખીત પુસ્તક ‘ઈશ્વરનો 
ઈન્દ્કાર’ (ઈ.સ. 1934)ની ઈ.બુક (પાનાં :  298; લોકજાગૃતી) 

48 અશ્વીન ન. કારીઆ લીખીત ‘ચાલો સમજીએ રૅશનાલીઝમ’ પુસ્તીકાની 

ઈ.બુક (પાનાં : 210; મુલ્ય : લોકજાગૃતી) 

49 રમેશ સવાણી લીખીત ‘લોભી ગુરુ, લાલચી ચેલા’ (‘મહારાજ લાઈબલ 

કેસ’ અને ‘પોલ કેસ’ની આંખ ખોલનારી સત્યકથા)ની ઈ.બુક (પાનાં : 
143; મુલ્ય : લોકજાગૃતી) 

50 રમેશ સવાણી લીખીત ‘લાશો પુછ ે છ’ે [કોરોના મહામારીમાં લોકોની 

પીડાનો દસ્તાવેજ] ભાગ–1ની ઈ.બુક (પાનાં   : 254;  લોકજાગૃતી) 

51 રમેશ સવાણી લીખીત ‘લાશો પુછ ે છ’ે [કોરોના મહામારીમાં લોકોની 

પીડાનો દસ્તાવેજ] ભાગ–2ની ઈ.બુક (પાનાં   : 272;  લોકજાગૃતી) 

52 સ્વપુણઘ મહારાજ લીખીત તથા વલ્લભ ઈટાલીયા સમ્પાદીત  
જીવનોપયોગી અને મૌલીક વીચારોનો સંગ્રહ ‘માનવતા’ની ઈ.બુક (પાનાં :  

181; મુલ્ય : લોકજાગૃતી) 

53 એન. વી. ચાવડા લીખીત પુસ્તક ‘વણઘવ્યવસ્થા : એક ષડ્યંત્ર’ની ઈ.બકુ 

(પાનાં :  138; મુલ્ય : લોકજાગૃતી) 

54 એમ. એન. રોય લીખીત અને  પ્રો. મહેન્દ્ર ચોટલીયા અનુવાદીત પુસ્તક 
‘બીલાડીની આત્મકથા’ની ઈ.બુક (પાનાં :  64; મુલ્ય : લોકજાગૃતી) 
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ગોવીન્દ્દ મારુ 

●મણી મારુ પ્રકાશન● 
405 , સરગમ કો–ઓ હા. સોસાયટી  

નવસારી કૃષી યુનીવસીટી સામે  
વીજલપોર–નવસારી  

પોસ્ટ : એરુ એ. સી. – 396450  
સેલફોન : 9537 88 00 66 

ઈ–મેલ :  govindmaru@gmail.com 

▪ 

55 જયંતીભાઈ મનાણી લીખીત પુસ્તક ‘ક્રાંતીકારી મુળનીવાસી જનનાયક 

કૃષ્ણ’ની ઈ.બુક (પાનાં :  109; મુલ્ય : લોકજાગૃતી) 

56 મુરજી ગડાના ચીન્દ્તનાત્મક 13 લેખોની પુસ્તીકા ‘શોષણ અને 
વૈશ્વીકપ્રવાહો’ની ઈ.બુક (પાનાં :  85; મુલ્ય : લોકજાગૃતી) 

57 જયંતીભાઈ મનાણી લીખીત પુસ્તક ‘કૌન કૌન કીતને પાની મેં? 33% સ્ત્રી 
અનામતના લેખા–જોખા’ની ઈ.બુક (પાનાં :  93; મુલ્ય : લોકજાગૃતી) 

58 સુનીલ શાહ સમ્પાદીત રમણ પાઠક (વાચસ્પતી)ના 19 ચીન્દ્તનાત્મક  

લેખોનો સંગ્રહ ‘રૅશનાલીઝમના રંગ’ (ભાગ–1)ની ઈ.બુક (પાનાં : 131;  
મુલ્ય   : લોકજાગૃતી) 
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