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અનકુ્રમલિકા 
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I 

‘ઈ.બુક’નો આવકાર 

સવિશક્લતમાન ઈશ્વર પોતાને માટ ે 
કંઈ પિ કરવા અશક્લતમાન છ!ે 

લવચારપે્રરક નાનકડી પુક્સ્તકા છ–ે ‘રૅશનાલિઝમ’. િેખક છ ેડકેંશ ઓઝા. આ 
પુક્સ્તકાને ‘ઈ.બુક’માં ઢાળી છ ે ‘અલભવ્યક્લત’ બ્િૉગના સજિક ગોંલવદભાઈ મારુએ. 
િેખકે રૅશનાલિઝમ લવશે બહુ ટૂકંમાં સરસ મારહતી આપી છ.ે 

રૅશનાલિઝમ એટિે બુલદ્ધવાદ? ના, કેમ કે બધા બુલદ્ધજીવીઓ રૅશનિ હોતા 
નથી. બુલદ્ધશાળી વજૈ્ઞાલનકો/ડૉલટસિ/એક્ન્જનીયસિ/અન્ધશ્રદ્ધામાં માનતા હોય છ!ે 
રૅશનાલિઝમ એટિે નાક્સ્તકવાદ? ના, તે નાક્સ્તકવાદથી આગળની લવચારધારા છ.ે 
રૅશનાલિઝમ એટિે લવવેકબુલદ્ધવાદ કહી શકાય. દરેક ધમિ ઈશ્વરમાં માને છ;ે અને 
પોતાનો ધમિ જ સાચો એવું માને છ.ે જિેે ધમિની શરુઆત કરી તેમને તત્કાિીન કે તે 
પછીના સમાજ ે ઈશ્વરીય કક્ષાએ સ્થાપી દીધા. ઈશ/ુબુદ્ધ/મહાવીર/હઝરત મહંમદ 
આવી રીતે કાળક્રમે માિસમાંથી ઈશ્વર બની ગયા! રૅશનાલિઝમનો વ્યાપ લવશાળ 
છ.ે માનવ અલધકાર/માનવવાદ રૅશનાલિઝમનંુ ટોચનંુ લશખર છ.ે રૅશનાલિઝમનો એક 
છડેો અન્ધશ્રદ્ધા લનવારિ છ ે તો બીજા છડે ે માનવમૂલ્યો સાથેના અલધકારની 
પરરપૂિિતા છ.ે રૅશનાલિસ્ટ, ધમિના લવકલ્પ ેમાનવધમિની વાત કરે છ.ે ધમિમાં ઈશ્વર 
કેન્રસ્થાને છ,ે તો માનવધમિમાં ઈશ્વરના સ્થાને માનવ છ!ે દરેક ધમિ, આકાશી દેવ/ 
ઈશ્વર આધારરત છ;ે તેમાં પૂવિજન્મ/પુન:જનમ/સ્વગિ/નરક વગેરે કાલ્પલનક બાબતોનું 
મહત્ત્વ હોય છ.ે રૅશનિ માિસ આવી કલ્પનાઓમાં માનતો નથી, અને ઐરહક 
બાબતોને/હાિના વતિમાન જીવાતા જીવનને મહત્ત્વ આપે છ.ે મોક્ષ/પુનજ િન્મ/ 
કયામત/પુનરુત્થાનના ખ્યાિ કરતાં ઐરહક એટિે કે આ જગતનંુ દુન્યવીજીવન વધુ 
મહત્ત્વનું છ,ે તેમ માને છ.ે તેમાં બુલદ્ધ અને પુરુિાથિ દ્વારા કંઈક કરવું તે આપિા 
હાથમાં છ.ે ઉદાહરિ તરીકે દલુનયાના એક પિ ધમિિંથોમાં મોબાઈિ ફોનનો 
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ઉલ્લેખ નથી કે કોઈ ઈશ્વર કે તેમના દૂતો પાસે પિ મોબાઈિ ફોનની સવિત ન 
હતી; જ ેઆજ ેસામાન્ય માિસ પાસે છ!ે 

કલવ જિન માતરી કહે છ ે : ‘શ્રદ્ધાનો લવિય હો તો પુરાવાની શી જરુર? 
કુરાનમાં તો પયગંબરની લયાંય સહી નથી!’ ઈશ્વરનંુ અક્સ્તત્વ શ્રદ્ધામાં છ.ે શ્રદ્ધાળુઓ 
કદી એવું લવચારતા નથી કે મંરદર/મક્સ્જદ/ચચિમાં ચોરી કેમ થાય છ?ે મંરદર/ 
મક્સ્જદ/ચચિ તરફ જતાં કે આવતાં અકસ્માત કેમ થાય છ?ે ‘ભગવાન તમારંુ ભિું 
કરશ’ે એવા આશીવાિદ આપનારનંુ ભિું ભગવાન કેમ કરતો નથી? ધમિનો પાયો 
શ્રદ્ધા છ,ે લવજ્ઞાનનો પાયો તકિ અને સંશોધન છ.ે ધમિગુરુઓ કહે છ ે : “સંશયાત્મા 
લવનશ્યલત–સંશય કરનારનો નાશ થાય છ!ે ધમિ જ ે કહે છ ેતે સનાતન સત્ય છ!ે” 
જ્યારે લવજ્ઞાનમાં સંશય જ મહત્ત્વનો છ.ે વૈજ્ઞાલનક સત્ય િોકલપ્રય ન હોય/સત્ય કડવું 
પિ હોય/િોકમાન્યતાથી જુદું પિ હોય! પાલિતાિામાં એક જનૈ મુલન સમજાવે છ ેકે 
પૃથ્વી સપાટ છ!ે શ્રદ્ધાળુઓ સમજવા તૈયાર નથી કે જો પૃથ્વી સપાટ હોય તો નદીના 
પાિી હજારો રકિોમીટરની મુસાફરી કઈ રીતે કરે? લશવલિંગ ઉપર ઉંદર ફરતા 
જોઈને સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીએ લવચાયુું કે સવિશક્લતમાન ઈશ્વર પોતાને માટ ેકંઈ 
પિ કરવા અશક્લતમાન છ!ે તેમિે મૂલતિપજૂાનો/મંરદરનો સખ્ત લવરોધ કયો. રાજા 
રામમોહન રાયે સલતપ્રથાનો સખ્ત લવરોધ કયો. ડર/અસિામતી અને િાિચના 
કારિે િોકો ધમિમાં માને છ.ે નરક/ આવતા જન્મમાં આવનાર દુ:ખોથી િોકો ડરીને 
પ્રાયક્ ત માટ ે ધમિને શરિે જાય છ.ે નીલત/સદાચારના મૂલ્યો ધમિએ વિી િીધાં 
એટિે િોકો માનતા થઈ ગયા કે ધાલમિક મૂલ્યો એ જ સામાલજક મૂલ્યો છ,ે નૈલતક 
મૂલ્યો છ.ે એક માિસ બીજા માિસ ઉપર હુમિો કરતો નથી, તેનું કારિ ધમિ નથી, 
રૅશનિ/સેલયુિર મૂલ્યો છ.ે મારી ઉપર કોઈ હુમિો કરે તો મને ન ગમે; તો મારે પિ 
બીજા પર હુમિો ન કરવો જોઈએ; રૅશનાલિઝમ આવું સ્વીકારે છ.ે ઉપરાંત નબળાની 
સુરક્ષા કરવી/શોિિ અટકાવવા કાયદા કરવા/પયાિવરિની રક્ષા કરવી/સામાલજક 
ન્યાય હાંસિ થાય તે રદશામાં કામ કરવું/ભેદભાવ દૂર કરવા/અસ્પૃશ્યતા દૂર કરવી 
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વગેરે સેલયુિર મૂલ્યો છ.ે રૅશનાલિઝમમાં માનવ અલધકાર/માનવ મૂલ્યો પ્રત્યે 
લનસબત હોય છ.ે રૅશનાલિસ્ટમાં માનવીય િાગિીઓ હોય છ,ે તે બીજાના દુખે દુખી 
થાય છ ે અને બીજાના સુખે સુખી થાય છ.ે રૅશનાલિઝમે ‘ઈશ્વર’ની જગ્યાએ 
‘માનવ’ને સ્થાપ્યો છ!ે 

એક વખત, ગોરધનદાસ ચોખાવાળાના પ્રમુખપદે સુરત–કૉિેજમા ં
‘સત્યશોધક સભા’ની મીરટગં ચાિતી હતી. સાદા કપડામાં એક ભાઈ પ્રમુખ પાસે 
ગયા. સો રુલપયાની પાંચ નોટ ટબેિ પર મૂકીને બોલ્યા : “મારુ નામ અહમદભાઈ 
કટપીસવાિા. ચોકબજારમાં મારી નાનકડી કાપડની દુકાન છ.ે મારી દુકાનેથી 
સવારથી સાંજ અનેક ઘરાકો િાિ ચૂંદડી/કાળી ચૂંદડી/કાપડના નાનામોટા ટુકડાંઓ 
બાધા ચઢાવવા/માનતા પૂરી કરવા િઈ જાય છ.ે આ ગરીબ માિસો પૈસા બગાડ ેછ.ે 
તમે િોકો સારંુ કામ કરો છો. તમારંુ કામ ફેિાશે અને િોકો વહેમ–અન્ધશ્રદ્ધામાંથી 
છૂટશે તો મારો ધંધો પડી ભાંગશ;ે પરન્તુ મને તેનું દુખ નથી. તમારી પ્રવૃલત વધે ત ે
માટ ેરુલપયા 500/-ની આ ભેટ આપું છુ,ં તે સ્વીકારશો!” 

‘બાપના કૂવામાં ડૂબી ન મરાય!’ 
રૅશનાલિઝમ; રાજાશાહી/સરમુખત્યારશાહીનો લવરોધ કરે છ ે અને 

િોકશાહીની તરફેિ કરે છ.ે િોકશાહીમાં રહંસાને કોઈ સ્થાન નથી, રહંસાની તરફેિ 
નથી, રહંસા એ ગુનો છ.ે બીજી વ્યક્લત અિગ લવચાર ધરાવે છ,ે જ ેમને પસંદ નથી 
તેથી તેને ખતમ કરવી; એ િોકશાહી લવચાર નથી. િોકશાહી દેશોમાં સામ્યવાદી 
પક્ષ હોય છ;ે પરન્તુ સામ્યવાદી દેશમાં િોકશાહી પક્ષને સ્થાન હોતું નથી. િોકશાહી 
મોકળું મેદાન આપે છ ે અને રૅશનાલિઝમ વ્યક્લતને તકિસગંત/બુલદ્ધયુલત રીત ે
સમસ્યાઓની લવચારિા કરવા ક્ષમતા બક્ષે છ.ે જથેી માનવ ઉત્થાન/સાંસ્કૃલતક 
લવકાસ શલય બને છ.ે પરમ્પરાથી ઊફરા ચાિવું મુશ્કેિ છ.ે આપિે ત્યાં અમુક ધમિ/ 
સમ્પ્રદાયના િોકો િસિ/ડુગંળી/કંદમૂળ ખાતા નથી; કીડીયારંુ પૂરે છ.ે કેટિાંક િોકો 
પશુનંુ દૂધ કે તેની બનાવટો પિ ખાતા નથી. તો બીજી તરફ માંસાહારી િોકો પિ 
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છ.ે બીજાએ શું ખાવું–પીવું તે આપિે નક્કી કરવા બેસીએ ત્યારે સમાજમાં સંઘિિ 
થાય છ.ે લવશ્વમાં માંસાહારી િોકોની બહુમતી છ.ે લવવેકાનંદ માંસાહારી હતા તે 
આપિે સ્વીકારી શકતા નથી. ભગતલસંહ લનરીશ્વરવાદી હતા, તેનો મોટાભાગના 
િોકોને ખબર નથી. એવા લવરિાઓ પિ હોય છ,ે જઓે ઈશ્વરની/શ્રદ્ધાની/ 
પરમ્પરાની ટકેિિાકડી લવના પોતાના પગ પર/આત્મલવશ્વાસ પર આધાર રાખીને 
જુદી કેડી ડકંારતા હોય છ.ે રૅશનિ મૂલ્યો માિસને બંધનમુલત કરે છ.ે આપિા 4 
પુરુિાથિ– ધમિ/અથિ/કામ/મોક્ષમાંથી ચાવાિક માત્ર અથિ અને કામને સ્વીકારે છ;ે કેમ કે 
ઐરહક સુખ જ જીવનનું ધ્યેય છ.ે ઐરહક સુખમાં પોતાના તથા અન્યના સુખનો 
સમાવેશ થાય છ.ે 

આપણં મન અનેક બાબતોમાં ટવેાયેિું હોય છ.ે કેટિીક બાબતોમાં જકડાયેિું 
હોય છ.ે સવારે પૂજા કરવાની ટવે છૂટતી નથી. ધાલમિકિંથોને ઈશ્વર સલજ િત માને છ.ે 
તેમાં િખાયેિ વાતોને આખરી માને છ.ે મનોલવજ્ઞાનીઓ આ ક્સ્થલતને ‘કક્ન્ડશન્ડ 
માઈન્ડ’ કહે છ.ે કહેવત છ ે કે ‘બાપના કૂવામાં ડૂબી ન મરાય!’ એટિે કે કુટુબંની 
પરમ્પરા/વંશની પરમ્પરા સારી હોય તો જ તેનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ; અન્યથા 
તેનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. આજ ેપિ અમુક જ્ઞાલતઓમાં લવધવા િગ્ન માન્ય નથી; 
પરન્તુ લવધુર િગ્ન માન્ય છ!ે ધમિના નામે બાળદીક્ષા પિ ખતરનાક બાબત છ!ે એક 
તરફ કુપોિિની સમસ્યા હોય અને બીજી તરફ ધમિને નામે કરોડો રુલપયાનંુ ઘી 
ઢોળી પ્રદૂિિ કરવાની બાબત લબિકુિ ઉલચત નથી! કેટિાંક િોકોની દિીિ છ ેકે 
ઘી ઢોળાઈ તેના લવશે બોિો છો, બકરી ઈદના રદવસે બકરાં કપાય છ,ે તેના લવશ ે
કેમ બોિતા નથી? પ્રથમ દૃક્િએ આ દિીિમાં વજુદ િાગે; પરન્તુ બકરાંની કતિ 
ખોરાક માટ ેથાય છ;ે જ્યારે ઘી ખાવા માટ ેઢોળાતું નથી! શ્રદ્ધાળઓુનંુ માનવ ગૌરવ 
જાળવવું પડ,ે તેમની મજાક ઉડાડવાને બદિે તેઓ લવક્લટમ છ,ે તેમ માની સમજિ 
રોપવાનંુ કામ રૅશનાલિસ્ટ વ્યક્લતનંુ છ.ે આપિે રૅશનિ હોઈએ પિ મા–બાપન ે
મારીને રૅશનિ ન બનાવાય! તેમને મંરદરે જવાથી સંતોિ મળતો હોય તો તેમને 
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રોકવા ન જોઈએ! રૅશનિ અલભગમ માનવ સંસ્કૃલતની ઉત્ક્રાંલતમાં મહત્ત્વની ઘટના 
બની શકે, જો આ અલભગમ િોકોના મનમાં ઊતરે/સ્વીકૃત બને. વિિભેદ, રંગભેદ, 
જ્ઞાલતપ્રથા, અસ્પૃશ્યતા, અસરહષ્ણણતા, સાંપ્રદાલયકતા, િૈંલગક અસમાનતા, બાળ–
મજૂરી, યૌનશોિિ વગેરે મુદ્દાઓને તકિયુલત/લવવેકબલુદ્ધપવૂિક જોવાની જરુર છ;ે એ 
બાબતે આપિા લવચારોમાં ફેરફાર કરવાની જરુર છ.ે કોઈ પિ સમાજ કેટિાંક 
પાયાના મૂલ્યો લવના ટકી શકતો નથી કે પ્રગલત કરી શકતો નથી. આ મૂલ્યોની 
માવજત એક કાળે ધમિ કરતો હતો; હવે આ મૂલ્યોની રખેવાળી 
બંધારિ/લશક્ષિ/કાયદાઓ/માનવઅલધકાર કરે છ.ે બટ્ાિન્ડ રસેિ કહે છ ે : “ત્રિ 
ભાવાવેગોએ મારા જીવનનંુ લનયન્ત્રિ/સંચાિન કયુું છ–ેપે્રમની ઝંખના/જ્ઞાનની ખોજ/ 
માનવજાતની યાતનાઓ પ્રત્યેની કરુિા–દયા. પે્રમ અને જ્ઞાન જટેિાં મળી શલયાં 
તેટિા,ં મને ઊધ્વિ માગે સ્વગિ તરફ દોરી ગયા; જ્યારે દયા હમ્મેશાં મને પૃથ્વી પર 
પાછો ખેંચી િાવી છ.ે વેદનાના આતિનાદો મારા હૈયામાં પડઘાયા કરે છ.ે ભૂખમરામાં 
સબડતા બાળકો/કૂ્રર દમનકારોના ત્રાસનો ભોગ બનતા મજબૂર માનવીઓ/અપંગ 
વૃદ્ધજનો/દરરરતા/યાતનાઓનો આ સંસાર; માનવજીવન જવેું હોવું જોઈએ એની કૂ્રર 
મજાક ઉડાવે છ.ે આ અલનિ દૂર કરવા હંુ ઉત્કટપિે ઝંખું છુ.ં” 

રૅશનાલિઝમની આ પુક્સ્તકા ગાગરમાં સાગર સમાન છ.ે િોકજાગૃલત માટ,ે 
િેખક ડકેંશ ઓઝાને તથા આ લવચારોને ‘ઈ.બુક’ મારફતે વહેંચિી કરનાર 
ગોંલવદભાઈ મારુને ધન્યવાદ ઘટ ેછ.ે 

 

 
રમેશ સવાિી 

ઈ.મેિ : rjsavani@gmail.com 
▪ 
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II 

િેખકનું લનવેદન 

માિસ લવચારશીિ પ્રાિી છ,ે એનંુ પ્રત્યેક વતિન લવચારપૂવિકનું હોવું 
જોઈએ. ઘિી બધી વાર એ વગર લવચાયે કંઈ કરતો હોય એવું િાગ્યા કરે છ.ે 

આપિે પોતાનો વ્યવહાર તપાસીએ તો એમાં પિ આવાં ગાબડાં દેખાયા લવના 
નરહ ૨હે. કારિ એ છ ે કે આપિે માત્ર વ્યક્લત નથી; પરન્તુ સામાલજક એકમ 

પિ છીએ. જ ેસમાજમાં જન્મ્યા અને જ ેસામાલજક વાતાવરિમાં રહીએ છીએ 
એની સંપૂિિ અસરો ખાળી શકાતી નથી. આપિાં વતિન અને વ્યવહાર પર એની 

એવી જબરી અસર હોય છ ેજ ેઆપિે અિગ પાડીને જોઈ શકતા હોતા નથી. 
હવે લવચાર કરો કે જોઈ ન શકવાની પિ મયાિદા હોય તો તેનાથી મુલત રહેવાની 

સજ્જતા તો લયાંથી િાવવી?  
રૅશનિ લવચારસરિી આપાિને આવું બધંુ તટસ્થપિે લવચારતા લશખવે 

છ.ે લવચાર તો માિસને ઘિા આવે છ ેપિ યોગ્ય રદશાનો લવચાર કયો છ ેએ 
નક્કી કરવામાં લવવેકબુલદ્ધ કામે િાગે છ.ે કેટિાકે રૅશનાલિઝમ માટ ેબુલદ્ધવાદ કે 

લવવેકબુલદ્ધવાદ એવા શબ્દો પ્રયોજ્યા છ.ે મારા નમ્ર મતે લવચાર સારી વસ્તુ છ ે

પિ વાદ ખોટી વસ્તુ છ.ે વાદ–લવવાદ કે લવંતડાવાદ એ તો વધુ ખોટી વસ્તુ છ.ે 
કોઈ સારો લવચાર પિ વાદનંુ સ્વરૂપ િે છ ેત્યારે તે બંધાઈ જાય છ,ે ગંઠાઈ જાય 

છ.ે પછી એની બહાર જનારાની એ લવચારવાળા ટીકા કરવા િાગે છ.ે કેટિાક 
શાિા િોકો પછી એના માટ ે‘વૈચારરક સમ્પ્રદાય’ એવો શબ્દપ્રયોગ કરતા થઈ 

જાય છ.ે 
એટિે, સારો પ્રયોગ તો એ છ ેકે રૅશનિ લવચારસરિી. ઈઝમ નરહ, વાદ 

નરહ પિ લવચાર. આવું બધંુ લવચારવાનંુ લશખવે છ ેતે રૅશનિ લવચાર છ.ે માિસ 
જાતને એની બહુ જરૂર છ.ે જ ે કંઈ આપિે જોઈએ છીએ તેના લવશે તકિપૂિિ 
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રીતે, બુલદ્ધયુલત રીતે, લવવેકપૂવિક લવચાર કરીએ અને પછી લનિિય કરીએ એ 
જરૂરી છ.ે શાસ્ત્રો, અલભપ્રાયો વગેરેનો અભ્યાસ જરૂર કરીએ પિ એ બધાં 

સાધનો છ.ે જનેે ખપમાં િઈને આપિો સ્વતંત્ર લવચાર ધડવાનો છ,ે આમાં 
ભિતર કરતાં ગિતરની વધારે જરૂર છ.ે લનરક્ષર વ્યક્લત પિ રૅશનિ હોઈ 

શકે. વૈજ્ઞાલનક ઢબે લવચારવાની જનેે આદત પડી ગઈ છ ે તે રૅશનિ 
લવચારધારાનો પ્રવાસી છ.ે લનરીશ્વરવાદ આગળ રૅશનિ લવચાર અટકી જાય 

એવુ ન બનવું જોઈએ. વહેમ અને અન્ધશ્રદ્ધા દૂર થાય એમાં સંતુિ થઈ જવાનું 
નથી. ડગિે ને પગિે, રોજબરોજના વ્યવહારમાં સતત સાચી રદશામાં લવચારતા 

રહેવાનંુ છ ે અને પોતાના વ્યવહારને બીજાના વ્યવહારની માફક તપાસતાં 
૨હેવાનંુ છ.ે  

કંઈક અઘરંુ કામ છ;ે પિ અશલય નથી. આપિે એનાથી ટવેાયેિા નથી. 
એટિે એ માગે ચાિતા ડરી જઈએ છીએ, અટકી જઈએ છીએ. ‘નાક્સ્તક 

સમ્પ્રદાય’ કહીને એના પર ચોકડી મારી દઈએ છીએ. આ બધો જ વ્યવહાર 

ગતાનુગલતક છ.ે સમૂહથી જુદા પડીને અને છતાં સમૂહમાં રહીને પોતાનું 
વૈચારીક વ્યક્લતત્વ ઘડવાનું કામ એ રૅશનિ લવચાર છ.ે મગજની મોકળાશથી 

નવા લવચારને સમજવા તત્પર થઈએ અને યોગ્ય િાગે તો સ્વીકારીએ એ આખી 
પ્રલક્રયાનો હેતુ છ.ે શલય છ ે કે પછીનંુ જીવન એક મુલત પંખીના ઉડ્ડયન સમું 

બની રહે. લવકલ્પ તમારી સામે છ,ે લવચાર તમારે કરવાનો છ.ે  
ગોલવંદ મારુ જઓે િાંબા સમયથી આ લવચાર અને આ સારહત્યના 

પ્રસારમાં ખૂબ જ સલક્રય છ ે તેમનો આભા૨ માનીએ તેટિો ઓછો છ.ે તેઓ 
‘અલભવ્યક્લત’ બ્િૉગ અને ‘ઈ.બુલસ’ના સમ્પાદક તરીકે 140 દેશોના ગુજરાતી 

વાચકો સુધી પહોંચ્યા છ.ે એ વાચકોને આ લવચાર જાિવા – સમજવામાં રસ 
પડ્યો છ.ે કુટુબંના લવપરીત સંજોગોમાં પિ તેમની લનયલમતતામાં કદી ચૂક થઈ 
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નથી. શરૂઆતમાં ‘લવજ્ઞાન મંચ’, પછી ‘લવજ્ઞાન લશલબરો’ અને હવે ‘ડીજીટિ 
ટકેનોિૉજી’ દ્વારા ‘લવચાર પ્રસાર’ એ અમના જીવનનો ધ્યેય બની ગયો છ.ે 

આશા રાખીએ ઘિાને એમના કાયિમાંથી પે્રરિા પ્રાપ્ત થશે. 
 

●ડકેંશ ઓઝા● 

અડાિજ – 382 421 
ગુજરાત 

સેિફોન : 97250 28274 
ઈ.મેિ : mailto:dankesh.oza20@gmail.com 

 
▪ 
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III 

િેખક–પરરચય 

  ડકેંશ હરરશંકર ઓઝાનો જન્મ ચોરંદા લજલ્લો : 
વડોદરામાં 20મી એલપ્રિ, 1953ના રોજ થયો હતો. 
મૅરટ્ક સુધીનંુ લશક્ષિ વતનની નમિદા હાઇ સ્કૂિ, 
શુલિતીથિ (તાિુકો/લજલ્લો : ભરૂચ)માં િીધા; પછી 
અમદાવાદ–ગાંધીનગરની કૉિજેોમા ં અભ્યાસ કરી અંિેજી સારહત્ય સાથ ે
1973માં સ્નાતક થયા. 1974માં ખાનગી ક્ષેત્રમાં અને પછી સરકારમાં 
અંિેજી સ્ટનેોિાફર તરીકે નોકરીની શરૂઆત કરી. ગુજરાત જાહેર સેવા 
આયોગ (GPSC)ની સ્પધાિત્મક પરીક્ષા પસાર કરીને 1978માં સલચવાિયમા ં
સેલશન અલધકારી બન્યા. સરદાર પટિે રાજ્ય વહીવટ સંસ્થા (SPIPA), 
ગુજરાત તકેદારી આયોગ, ગુજરાત સારહત્ય અકાદમી વગેરેમાં ઉચ્ચ 
સ્થાને રહેવાની સાથે રાજ્ય મંત્રીઓ, રાજ્યપાિના સિાહકાર અન ે
મુખ્યમંત્રી સાથે પિ કામ કયુું. 2003માં રાજ્ય સરકારના સંયુલત 
સલચવપદથેી સ્વૈક્ચ્છક લનવૃલિ િઈ હવે વાચન–િેખન–તાિીમ, પ્રવાસ, 
અનુવાદ જવેી પ્રવૃલિઓમાં સમય ગાળ ેછ.ે 

િેખનની શરૂઆત ચચાિપત્રી તરીકે કરી જ ેકાયમી ઓળખ બની ગઈ. 
લબનસાંપ્રદાલયક અને રૅશનાલિસ્ટ પ્રવૃલિઓ પછી હવ ે નાગરરક ઘડતરની 
સાથે પિ સંકળાયેિા છ.ે ‘નમિદનો જમાનો’ (1982) અને ‘સાદ 
સમાજસુધારાનો’ (1983) તેમનાં સંપારદત પુસ્તકો છ.ે ‘સાતમા આસમાન’ે 
(2010) પૂવોિર પ્રવાસનું અને ‘શકિતીરથ જનેા મનમાં રે’ (2015) તમેનુ ં
સંસ્મરિાત્મક પુસ્તક છ.ે તેમિે સનત મહેતા અને ઇન્દકુુમાર જાનીના 
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જીવનચરરત્ર પિ િખ્યાં છ.ે ગુજરાતમા ંચંદ ુમહેરરયા સાથ ે1984મા ંપ્રથમ 
ચચાિપત્રી પરરિદ આયોલજત કરીને થોડો સમય ‘ઓપન ફૉરમ’ સામલયક 
ચિાવ્યું. સારહત્ય પરરિદના અનુવાદ કેન્ર સાથે પિ શરૂઆતમાં રહ્યા. 
સામાલજક પ્રવૃલિઓ સાથે પિ જોડાયા છ.ે વાચન, અનુવાદ, જાહેર બાબતો 
લવશે લનસબત અને પ્રવાસ તેમના રસના લવિયો છ.ે  

તેમનાં પત્ની ભારતીબહેન છ.ે અનાલમકા અને લદ્વતીયા તેમની બ ે
દીકરીઓ છ.ે  

●સરનામુ●ં  
6, સ્વાગતલસટી, 

મુ. પોિ : અડાિજ – 382 421  
સેિફોન : 97250 28274 

ઈ.મેિ : mailto:dankesh.oza20@gmail.com  
 
▪ 
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1 

રૅશનાલિઝમ એટિે શંુ? 

બહુ સરળ રીતે કહીએ તો રૅશનાલિઝમ એટિે બુલદ્ધવાદ. માિસ તેના પ્રશ્નો 
લવશે અને જગતના પ્રશ્નો લવશે મોટ ેભાગે બે રીતે લવચારતો હોય છ ે: એક, બુલદ્ધની 
રીતે અને બીજુ ં િાગિીની રીતે. બહુ ઓછા હોય છ ે જ ે તટસ્થતાપૂવિક બને્નનો 
ઉલચત ઉપયોગ કરીને લવચારવાની ટવેવાળા હોય છ.ે બુલદ્ધ એટિે એકિી કોરી બુલદ્ધ 
અને િાગિી એટિે એકિી ભીની િાગિી, એવું પિ સરિીકરિ થઈ ગયું. 
બુલદ્ધવાળો માિસ િાગિીને પ્રાધાન્ય ન આપે કે િાગિીને તાબે ન થાય. 
િાગિીવાળો માિસ બુલદ્ધને પ્રાધાન્ય ન આપે કે બલુદ્ધને તાબે ન થાય, એવું 
વ્યાપકપિ ેમનાવા િાગ્યું. તેથી પછી રૅશનાલિઝમનો એક તરજુમો ‘લવવેકબુલદ્ધવાદ’ 
એવો પિ થયો. જમેાં બુલદ્ધ અને િાગિીનો લવવેકપૂિિ ઉપયોગ અલભપે્રત હતો. 
કેટિાકે આ વાત સ્વીકારી, ઘિા બધાએ તે ન પિ સ્વીકારી.  

કોઈ પિ શબ્દ કે શાસ્ત્રને સમજતી વખત ે તેની વ્યાખ્યા કરવાની આપિી 
લશક્ષિ અને અભ્યાસની પદ્ધલત છ.ે શરૂઆતમાં તેની વ્યાખ્યા અપાય. એકથી વધુ 
વ્યાખ્યાઓ હોય તો તે અપાય. જોકે િાંબા ગાળે આ જ લવદ્વાનોને ખબર પડી કે 
વ્યાખ્યાઓની મયાિદા બહુ મોટી છ.ે વ્યાખ્યામાં બધંુ સમાવી શકાતું નથી. વ્યાખ્યા 
કરનારો પોતાની આવશ્યકતા મુજબ કોઈક બાબત પર વધુ ભાર અને અન્ય બાબતો 
પર અલ્પ ભાર મૂકતો હોય છ.ે એટિે તારિ એવું નીકળંુ્ કે વ્યાખ્યાઓ ભયજનક 
હોય છ.ે ઘિી બધી વાર તે મયાિરદત કે સીલમત અથિ પ્રગટ કરનારી હોય છ.ે તેથી 
વ્યાખ્યાને શરિે જવાને બદિે તેનાં તત્ત્વને પામવા તેનાં લવલવધ િક્ષિો સમજવાનો 
પ્રયાસ કરવો.  

આમ છતાં વ્યક્લતને ટવે પડી ગઈ હોવાને કારિે વ્યાખ્યા લવના અધૂરંુ–

અધૂરંુ અને અળવું–અળવું િાગતું હોય છ.ે તેની ગેરહાજરીમાં કંઈક ખૂટ ેછ ેએવું 
તે અનુભવતો હોય છ.ે  

https://govindmaru.com/


રૅશનાલિઝમ 

અનુક્રમલિકા                       https://govindmaru.com  Page 16 
 

િંડનના રૅશનાલિસ્ટ એસોલસયેશને ‘રૅશનાલિઝમ’ની જ ે વ્યાખ્યા કરી છ ે ત ે
કંઈક આવી છ ે: 

‘રૅશનાલિઝમ એક એવું મનોવિિ છ ેજ ેતકિની હકૂમતનો લનિઃસંશય સ્વીકાર 
કરે છ.ે એવી દાશિલનક અને નૈલતક પ્રથા સ્થાપવા ચાહે છ ેજ ેઅનુભવના આધારે 
પુરવાર થઈ શકે અને દરેક પ્રકારની સિાઓની મનસ્વી માન્યતાઓથી મુલત હોય.’ 

(‘Rationalism may be defined as the mental attitude, which 
unreservedly accepts the supremacy of reason and aims at establishing 
a system of philosophy and ethics verifiable by experience and 
independent of all arbitrary assumptions of authority.’)  

 

▪ 
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ધમિ અન ેઈશ્વરની કલ્પના 

માિસે પોતે જ પોતાની જરૂરરયાતમાંથી ધમિને શોધી કાઢ્યો છ ે અને 

ઈશ્વરને પિ શોધી કાઢ્યો છ.ે આટિંુ લવશાળ બ્રહ્ાંડ જો કોઈ હોય તો તેનો 
રચલયતા તો કોઈ હોવો જ જોઈએ. તેનો જવાબ ન મળ્ો તેથી એવા ઈશ્વરની 

કલ્પના કરી જ ેબધંુ જુએ છ,ે બધંુ કરી શકે છ ેઅને બધંુ જાિે છ.ે સવિવ્યાપી, 
સવિશક્લતશાળી અને સવિજ્ઞ મનાતો એવો ઈશ્વર. માિસની શક્લતઓ મયાિરદત, 

ઈશ્વરની અમયાિરદત. એ જ રીતે તેિે ધમિ શોધી કાઢ્યો. આપિા જન્મનું પિ 
કંઈક કારિ તો હોવું જોઈએ. તેથી એને થયંુ કે આપિે આટિંુ તો કરવું જોઈએ. 

તે કરીએ તો સારંુ કહેવાય. આ મૂળ લવચારની આસપાસ જ ેકંઈ રચાયંુ તે ધમિ. 

જુદા જુદા પ્રદેશોમાં જુદા જુદા િોકોએ જુદી જુદી રીતે લવચાયુું તેથી જુદા 
જુદા ધમો અને જુદા જુદા ઈશ્વરો. માિસ પોતાનાથી વધુ બળવાન હોય તેને 

વહેિો મોડો તાબે થતો હોય છ.ે એ બળ શરીરનંુ હોઈ શકે, બુલદ્ધનંુ હોઈ શકે, 
સિાનંુ હોઈ શકે કે અન્ય કોઈ પિ હોઈ શકે. ડરીને શરિે જવામાંથી અને 

ખુશામત કરવાથી દૂર રહીને પિ જીવી શકાય. લવરોધમાં નહીં આવવાનું અને 
સંઘિિ નહીં કરવાનો. તેથી લવલવધ ઉપાસના પદ્ધલતઓ પિ જન્મી. 

સવિશક્લતમાન મનાતા કાલ્પલનક ઈશ્વર પ્રત્યે આવો એક માગિ સુલનક્ ત થઈ 
ગયો. એમાં પિ જટેિા િોકો તેટિી પદ્ધલતઓ. એટિે આપિને ઉપાસના 

પદ્ધલતમાં અપાર વૈલવધ્ય જોવા–જાિવા મળે છ.ે 
કાળક્રમે માિસ ઉપાસના પદ્ધલતના કમિકાંડમાં િપટાઈ ગયો. તેનું સત્વ 

બાજુ પર રહી ગયંુ, અને ઉપાસના પદ્ધલત મુખ્ય બની ગઈ. પ્રત્યેક ધમિમાં 
‘પુરોરહતવગિ’ પેદા થઈ ગયો. જિેે આ ક્સ્થલતનો િાભ ઊઠાવ્યો. તેમિે પોત ે

ઈશ્વર અને મનુષ્ણય વચ્ચે પોતે ‘માધ્યમ’ હોવાનો દાવો કરવા માંડ્યો. માનવ 
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સંસ્કૃલતના લવકાસના એવા તબકે્ક આ વગિ દાખિ થઈ ગયો જ ેહજુ નામશેિ 
થવાનું નામ િેતો નથી! 

મનુષ્ણય કમિકાંડથી આગળ વધીને ધમિના સત્વ તરફ ઊધ્વીકરિનો પ્રયાસ 
કરે તો કમિકાંડ પાછળ રહી જાય અને અધ્યાત્મ તરફની ગલત શલય બને. ધમિ 

અને અધ્યાત્મ વચ્ચેનો તફાવત અને અંતર ઓછો કરી નાખવાનું અને ગૂંચવી 
નાખવાનું કામ પિ તે પછીના સમયમાં થયું. 

કાળક્રમે આક્સ્તક અને નાક્સ્તક એવા સરળ લવભાગો ઊભા કરવાનું 
સમાજને ફાવી ગયું. ઈશ્વરમાં માનનારો વગિ અને તેમાં નહીં માનનારો વગિ. ઘિા 

બધાના મતે રૅશનાલિઝમનંુ આ જ વ્યાવતિક િક્ષિ હોય એમ મનાવા િાગ્યંુ. 
ખરેખર તો હજારો લવિયોમાંનો એક લવિય ઈશ્વર કે ધમિ છ.ે રૅશનાલિઝમ તો 

સવિ લવિયોને બુલદ્ધની સરાિે ચઢાવીને તેને તપાસવાનંુ કહે છ.ે આ બાબત 
લયારેક લવરોધીઓ તો નથી જ સમજતા પિ રૅશનાલિસ્ટો પિ નથી સમજતા. 

તેથી તેમની પ્રવૃલિમાં અન્ધશ્રદ્ધા લનવારિ અન ેનાક્સ્તકતા મુખ્ય બની જાય છ.ે 

તેમના અન્ય વ્યવહારોમાં તે ‘રૅશનાલિસ્ટ’ હોય તેવું બીજા માિસને, બુલદ્ધશાળી 
માિસને, પ્રતીત થતું નથી. 

માિસ માત્રમાં ઓછી વધતી બુલદ્ધ તો હોય છ.ે લશક્ષિથી કદાચ તે થોડી 
વધુ ખીિી શકે. વળી કેટિાક વ્યવસાયો જ એવા છ ેજમેાં અલનવાયિપિે બુલદ્ધનો 

વધુ ઉપયોગ કરવાનો થાય છ.ે પરન્તુ તેથી કરીને બધા બુલદ્ધજીવીઓ કે બધા 
બૌલદ્ધકો બુલદ્ધવાદી એટિે કે રૅશનાલિસ્ટ બની નથી જતા. આ ભેદ આ તફાવત 

સમજવા જવેો છ.ે બુલદ્ધથી આલથિક વ્યવહારો કરવા, તેથી િાભાક્ન્વત થઈ સમૃદ્ધ 
થઈ જવું એ તદ્દન જુદી જ વાત છ.ે પોતાના જીવનવ્યવહારને, પોતાની આંતરરક 

શોધ અને આંતરરક લવકાસને, સદાય બુલદ્ધથી ચકાસતા રહીને બુલદ્ધ ચિાવે તે 
માગે મુસાફરી કરતા રહેવું એ વળી તદ્દન જુદી બાબત છ.ે▪ 

https://govindmaru.com/


રૅશનાલિઝમ 

અનુક્રમલિકા                       https://govindmaru.com  Page 19 
 

3 

રૅશનાલિઝમનો વ્યાપ 

એક તરફ રૅશનાલિઝમ પોતે વહેમ, અન્ધશ્રદ્ધા, ચમત્કારના 
ઉન્મૂિનમાં માને છ.ે કારિ કે એ બધી વાત બુલદ્ધથી સ્વીકારી શકાય તેવી 
નથી. એ જ રીતે ઈશ્વરની કલ્પના કે તેનો લવચાર પિ તકિયુલત કે 
બુલદ્ધસંગત નથી. તેથી એક તબકે્ક નાક્સ્તકવાદ એ ખૂબ મહત્ત્વનો બની 
ગયો. નાક્સ્તકતાન ે ધમિ સાથ ે સમ્બન્ધ છ.ે ધમિ અને ઈશ્વર બન્ને તો 
એકબીજામાં રસાયિેાં છ.ે એવો કોઈ ધમિ નથી જ ેઈશ્વરમાં ન માનતો હોય 
અને ધમિના ઠકેેદારો સદાય એવું માનતા અને મનાવતા આવ્યા છ ેકે પોતાનો 
ધમિ શરૂ કરનાર અને સ્થાપનાર ઈશ્વર જ હતો. પ્રત્યેક ધમ ેતેથી પોતાના 
એક કે એકથી વધુ ઈશ્વર શોધી કાઢિે છ.ે બીજી રીતે ઇલતહાસના 
અભ્યાસીઓને એવુ ં પિ સમજાય છ ે કે જ ે કોઈ માિસે ધમિની શરૂઆત 
કરી અથવા તો પોતાના એ અંગેના લવચારને એકજૂટ રીતે રજૂ કરવાનો 
પ્રયાસ કયો તેમને તત્કાિીન કે તે પછીના સમાજ ેઈશ્વરીય કક્ષાએ સ્થાપી 
દીધા. ઈશુ, બુદ્ધ, મહાવીર કે હજરત મહંમદ આવી રીતે કાળક્રમ ે
માિસમાંથી ઈશ્વર બની ગયા! 

ભૂતપ્રેત, ચમત્કાર, વહેમ, અન્ધશ્રદ્ધા આ બધી બાબતોના મૂળમાં ધમિ, 
ધાલમિક લવચાર, તેમના ગુરુઓ, તેમના પુરોરહતો વગેરે હોય છ.ે શ્રદ્ધા અને 
અન્ધશ્રદ્ધા વચ્ચેની તફાવતરેખા એટિી પાતળી છ ેકે ઘિા બધા શ્રદ્ધાવાનો 
લયારે અન્ધશ્રદ્ધાના પ્રદેશમાં પ્રવેશી જાય છ ેતેનો એમને પોતાને પિ ખ્યાિ 
હોતો નથી. આપિે આગળ જોઈશંુ કે ભારતમાં તેથી જ રૅશનાલિસ્ટોનો 
મોટા ભાગનો સમય આ અન્ધશ્રદ્ધા અને ચમત્કારોના પદાિફાશમાં જતો રહે 
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છ.ે પછી િોકો પિ રૅશનાલિઝમ એટિે ચમત્કારોનો પદાિફાશ, વહેમ કે 
અન્ધશ્રદ્ધાનો લવરોધ એવું માનતા થઈ જાય છ.ે 

એ જ રીતે ઈશ્વરનો ઇન્કાર એટિ ેતેના અક્સ્તત્વનો અસ્વીકાર કરીએ 
તેમાં જ રૅશનાલિઝમ આવી ગયું એવી પિ વ્યાપક માન્યતા પ્રચલિત થતી 

ગઈ. ગુજરાતીમાં ચરોતરના નરલસંહભાઈ ઈશ્વરભાઈ પટિેે [1874–
1945] વરસો પહેિાં ‘ઈશ્વરનો ઇન્કાર’ પુસ્તક િખેિું. જ ેઆપિે ત્યાં 
રૅશનાલિઝમની ચળવળનો અત્યંત મહત્ત્વનો માઈિસ્ટોન મનાય છ.ે 
[‘ઈશ્વરનો ઇન્કાર’ પુસ્તક બજારમાં ઉપિબ્ધ નથી. જથેી ‘મિી મારુ 
પ્રકાશન’ે તેની ઈ.બુક પ્રગટ કરી છ.ે તે ડાઉનિોડ કરવા માટ ે સ્રોત : 
https://govindmaru.files.wordpress.com/2021/06/ebook_47_n
arsinh_i_patel_ishwarno_inkaar_final_2021-03-03-1.pdf ] 

બધા બુલદ્ધજીવીઓ બૌલદ્ધક નથી હોતા. જ ેબૌલદ્ધક મનાય છ ેતે બધા 
પિ સવિ બાબતને રૅશનિ ધોરિે ચકાસતા જ હોય એવું પિ જોવા મળતુ ં
નથી. તેમ છતા,ં પક્ મમાં રૅશનાલિઝમને સેલયુિારરઝમ અને હ્યમુેલનઝમ 
સુધી લવસ્તારવામાં આવ્યું. સેલયુિારરઝમના અથિ લવશે પિ આપિે ત્યાં 
ઘિો બધો ગૂંચવાડો ઊભો થયો. ગાંધી–લવનોબા જવેાઓએ તેને ‘સવિધમિ 
સમભાવ’ની રીતે ઘટાવ્યો તો સમાજવાદી બૌલદ્ધકોએ તેનું અથિઘટન સવિધમિ 
અભાવ એટિે કે ‘લબનસાંપ્રદાલયકતા’ તરીકે કયુું. વચ્ચ ે તો એટિો બધો 
લવવાદ ચાલ્યો કે સેલયુિારરઝમ સાથે સુડો–સેલયુિારરઝમ શબ્દ પિ 
પ્રચલિત બન્યો જ ે સેલયુિારરસ્ટોને ભાંડવા માટ ે વપરાવા િાગ્યો. (જુઓ 
ગુિવંત શાહનું પુસ્તક ‘સેલયુિર ઈરડયટ’) 
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લવશ્વમાં માનવ અલધકારોની વાત જમે જમે બુિંદ બની અને સ્વીકારાતી 
ગઈ તેમ તેમ રૅશનાલિઝમમાં પિ તેનો સ્વીકાર થતો ગયો. માનવધમિ કે માનવ 

અલધકાર કે માનવતાવાદ એ રૅશનાલિઝમનંુ એક ટોચનંુ લશખર છ ેએમ પિ 
સ્વીકારાવા િાગ્યંુ. એટિે રૅશનાલિઝમનો એક છડેો અન્ધશ્રદ્ધા લનવારિનો છ,ે 

તો બીજો છડેો માનવઅલધકારની પરરપૂિિ અને લસલદ્ધનો પિ છ.ે આ પરથી 
સમજી શકાય તેમ છ ે કે રૅશનાલિઝમનો લવિય અત્યંત લવશાળ છ,ે વ્યાપક છ ે

તેની સીમાઓ સદાય લવસ્તરતી જ રહે છ.ે ધમિના લવકલ્પે માનવધમિની વાત 
રૅશનાલિસ્ટો કરે છ.ે જો ધમિમાં ઈશ્વર કેન્ર સ્થાને હોય તો માનવધમિમાં ઈશ્વરને 

સ્થાને માનવ છ.ે 
ધમિમાં અને મોટા ભાગના ધમિમાં કોઈને કોઈ રીતે પુનજ િન્મનો ખ્યાિ 

આવતો જ હોય છ.ે તેથી કરીને માિસના જન્મ પૂવેનો કંઈક ખ્યાિ અને મૃત્યુ 
પછીનો કંઈક ખ્યાિ આ બે બાબતો ધમિમાં મહત્ત્વના ખ્યાિો ધરાવે છ.ે 

રૅશનાલિસ્ટો સેલયુિર તત્ત્વો ઉપર ભાર મૂકે છ.ે જનેો એક અથિ જન્મથી મૃત્યુ 

સુધીના દુન્યવી એવા ઐરહક જીવનને, ભૌલતક જીવનને કેન્ર સ્થાને રાખીને 
પોતાના વતિન અને લવચારને સમજવાનો કે જોડવાનો છ.ે જન્મ પૂવેનું અને મૃત્યુ 

પછીનંુ જ ે કંઈ હોય તે માત્ર ધારિાનો લવિય છ,ે કલ્પનાનો લવિય છ,ે 
કપોળકક્લ્પત છ.ે તેથી હાિના, વતિમાન, જીવાતા જીવનને મહત્ત્વનું માની તે 

દરલમયાન જ ેથઈ શકે તેને મહત્ત્વનંુ માની, તેને વધુ ગુિવિાયુલત બનાવવાનો 
ખ્યાિ તાક્ત્વક રીતે સેલયુિારરઝમના પાયામાં રહેિો છ.ે એટિે પુનજ િનમ કે 

કયામત કે પુનરૂત્થાનના ખ્યાિ કરતાં ઐરહક એટિે કે દુન્યવીજીવન વધુ 
મહત્ત્વનંુ છ,ે વધુ સાચું છ.ે સૌથી મહત્ત્વની વાત તો એ છ ે કે તેમાં બુલદ્ધ અને 

પુરુિાથિ દ્વારા કંઈક કરવું એ આપિા હાથની વાત હોઈ શકે છ.ે  
▪ 
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4 

રૅશનાલિઝમ એટિે વૈજ્ઞાલનક અલભગમ 

શ્રદ્ધાનો લવિય હો તો પુરાવાની શી જરૂર; 
કુરાનમાં તો પયગંબરની લયાંય સહી નથી. 

●જિન માતરી● 

ધમિનો પાયો શ્રદ્ધા છ.ે લવજ્ઞાનનો પાયો તકિ અને સંશોધન છ.ે 
ધમાિચાયો કહે તે ભલતોજનોએ માની િેવાનંુ એવી વાત ધમિમાં છ.ે ગુરુઓ 
મોટ ેભાગે ‘સંશયાત્મા લવનશ્યલત’ એટિે કે સંશય કરનારનો નાશ થાય છ ે
એમ કહે છ.ે અમ ેકહીએ તે જ, ધમિશાસ્ત્રો કહે છ ેતે જ, ઈશ્વરે કહ્યુ ંછ ેતે 
જ, સનાતન સત્ય છ,ે તેમાં પામર માનવી સંશય ન કરી શકે એવી વાત 
ધમિની પીરઠકા છ.ે સામ ે પક્ષ ે લવજ્ઞાનમાં સંશય જ મહત્ત્વનો છ.ે શંકાને 
પૂરેપૂરંુ સ્થાન છ.ે શંકાના લનવારિનો પ્રયાસ છ.ે પોતાની લવરુદ્ધની દિીિો 
કરવાને અને સાંભળવાને પૂિિ અવકાશ છ.ે 

સંશોધનના અંતે પિ વૈજ્ઞાલનક કદી એમ કહેતો નથી કે હવે આ 
બાબતે કોઈને શંકા કરવાનો, દિીિ કરવાનો અલધકાર નથી. એ તો ઊિટો 
એમ કહે છ ે કે આજ ેમને એમ િાગે છ ે કે સફરજન ઉપર તરફ ન ગયુ ં
અને નીચ ેજઈને પડ્યું એ ગુરુત્વાકિિિબળને કારિે હોઈ શકે છ.ે કાિે મને 
કોઈ ખોટો પાડ ેતો તેનાં સંશોધનને તપાસવા અને સ્વીકારવા હંુ તૈયાર છુ.ં 
વૈજ્ઞાલનકનંુ સત્ય એ આખરી સત્ય નથી હોતંુ એ તત્કાળ પૂરતંુ સત્ય છ.ે 
કાિે અન્ય કે લવપરીત સંશોધનો ઉપિબ્ધ થાય તો તેના સન્દભિમાં ત ે
પોતાને પ્રાપ્ત થયેિાં સત્યને ચકાસવા ખલંુુ્લ રદમાગ ધરાવે છ.ે 
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આમ, રૅશનિ અલભગમ એ વજૈ્ઞાલનક અલભગમને મળતો લવચાર છ.ે 
એનો અથિ એવો નથી થતો કે રૅશનાલિસ્ટો વૈજ્ઞાલનકો હોય છ.ે લવજ્ઞાનની 
પદ્ધલતએ પોતાની લવચાર પદ્ધલત ગોઠવવી એ રૅશનાલિઝમ છ.ે બને કે કોઈ 
માિસ વૈજ્ઞાલનક હોય, છતાં તેનો સામાન્ય અને વ્યાપક અલભગમ કે વિિ 
વૈજ્ઞાલનક ન પિ હોય! એવા વજૈ્ઞાલનક બાબતે શું કરવું તે લવજ્ઞાનના ક્ષેત્રના 
િોકો જાિે છ.ે જાિીતા લબનસાંપ્રદાલયક એ. બી. શાહે ‘સાયક્ન્ટલફક મથેડ’ 
નામનું પુસ્તક આ સન્દભ ેિખ્યું છ ેજ ે દલક્ષિ ભારતની યુલનવલસિટીઓમાં 
પાઠ્યપુસ્તક તરીકે ચાિતંુ હતંુ. 

એક નાનકડો દાખિો િઈએ કે અગાઉ આગથી કોઈ વ્યક્લત દાઝી 
જતી હોય તો આપિે પાિી રેડતા હતા. એક તબકે્ક તે લવજ્ઞાને સૂચવેિો 
ઉપાય હતો. હવે લવજ્ઞાનને પોતાની ભૂિ સમજાઈ છ ે તેથી ટિેીલવઝન પર 
જાહેરાત આવતી કે દાઝવા પર પાિી ન રેડો પિ ધાબડો વીંટો. આમ જ ે
કંઈ નવાં સંશોધનો અને તેનાં પરરિામો આવતાં જાય તે પ્રમાિે વૈજ્ઞાલનક 
પદ્ધલત ફેરફાર કરતી રહે છ.ે નવા સંશોધનો સ્વીકારતી રહે છ.ે 

શ્રદ્ધાળુઓ કદી એવું લવચારતા નથી કે મંરદરમાં ચોરી કેમ થાય છ ે
અથવા તો મંરદરે દશિન કરવા નીકળેિા હોય કે દશિન કરીને પાછા વળતા 
હોય તેનંુ અકસ્માતમાં મોત કેમ થાય છ.ે જ ેમહંત કે જ ેભીખારી ભગવાન 
તમારંુ ભિંુ કરશે એવા આશીવાિદ આપે છ ે તેનંુ ભિંુ હજુ ભગવાને કેમ 
નથી કયુું એવો લવચાર શ્રદ્ધાળુજન કરતો નથી! આમાં શ્રદ્ધા અન ે
અન્ધશ્રદ્ધાની સરહદ અળપાઈ જતી પિ િાગે. આપિે ત્યાં રૅશનિ 
કહેવતો પિ છ;ે પિ આપિો અલભગમ મોટ ેભાગે તકિસંગત હોતો નથી. 
કહેવત એવી છ ેકે ‘વૈદ્યનાં પિ મરે અને જોશીનાંય રાંડ’ે એટિે કે વદૈ્ય પિ 
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પોતાના બાળકોની પૂરી દવા કરી શકતો નથી એટિે કે સાજા કરી શકતો 
નથી. એ જ રીત ે જોશી ભિે બધાના જોશ જોતો હોય પિ પોતાની 
દીકરીના એવા જોશ તે જોઈ શકતો નથી જથેી એને રંડાપો (વૈધવ્ય) ન 
આવે! આમાં વદૈકશાસ્ત્ર અને જ્યોલતિશાસ્ત્રની મયાિદાઓ સૂચવાઈ છ.ે 
મેદસ્વી દેખાતો દાલતર આપિને પાતળા કરવાની દવા કરતો હોય તો 
સ્વાભાલવક લવચાર આવવો જોઈએ કે તે પોતાને આ જ દવાથી પાતળો કેમ 
નહીં કરી શકતો હોય? 

આવા પ્રશ્નો કરવાની, આવો તકિ કરવાની આપિને ટવે પાડવામાં 
આવી હોતી નથી. પ્રાચીન િીસમાં સૉક્રટેીસ યુવકો સાથે આવા જ તકિયુલત 
પ્રશ્નોિર કરતો હતો. તે પ્રશ્નના જવાબો આપી દેતો ન હતો; પિ પ્રચલિત 
જવાબો સામે તકિયુલત પ્રશ્નો કરવાનું શીખવાડતો હતો. સંતોિકારક 
જવાબો ન મળે ત્યા ંસુધી તે ન સ્વીકારવા તેવું તે શીખવાડતો હતો. આન ે
કારિે જૂનવાિી લવચારસરિીના વડીિો ઘિા નારાજ થતા હતા પરરિામ ે
સૉક્રટેીસ (ઈ. પૂ. 469–399) આ વગિમાં અલપ્રય થઈ પડ્યો હતો. 

વૈજ્ઞાલનક પદ્ધલત કે વૈજ્ઞાલનક સત્યને િોકલપ્રયતા સાથે કોઈ સમ્બન્ધ 
હોતો નથી. સત્ય કડવું પિ હોઈ શકે. એટિે કે વ્યાપક િોકમાન્યતાથી 
લવપરીત પિ હોઈ શકે. શરૂઆતમાં પૃથ્વી ગોળ છ ેએવુ ં કહેનારની વાત 
સમાજ ે સ્વીકારી ન હતી. પૃથ્વીનંુ ગોળ હોવુ ં એ સામાન્ય માિસને ઝટ 
સમજાતું ન હતુ,ં કારિ કે આપિે મકાનો બાંધીને એ જ ગોળ પૃથ્વી પર 
રહીએ છીએ. િાંબાગાળે આ વાત સ્વીકૃત બની અને સાચી િાગી. આજ ે
તો ખગોળશાસ્ત્રને કારિે આ વાત સરળ અને સહજ બની ચૂકી છ.ે જનેો 
પ્રલતવાદ કોઈ કરતંુ નથી. ગુજરાતના પાિીતાિામાં એક જનૈ સાધુ છ ેજ ે
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આજ ેપિ એમ માને છ ે કે પૃથ્વી સપાટ છ.ે તેઓ ભિે પોતાના લવચારને 
વળગી રહ્યા હોય પિ બીજા કોઈ એમની વાતમાં લવશ્વાસ ધરાવતા નથી. 
િોકશાહીમાં દરેકને પોતે જ ે માનતા હોય તે મત ધરાવવાનો અબાલધત 
અલધકાર છ.ે આ અલભપ્રાયનંુ, માન્યતાનંુ સ્વાતંત્ર્ય છ.ે અન્ય િોકો તેની સાથે 
નહીં જોડાય એટિ ેકાળક્રમે તનેી વાત સ્વીકારનારા કોઈ રહેશે નહીં. છતાં 
કોઈ ટકી રહે તો પિ ભિે પિ તેથી વૈજ્ઞાલનક સત્યને કોઈ આંચ આવતી 
નથી. 

આપિી ભારતીય પરમ્પરામાં અને ઉછરેમાં આપિે બાળકોને પ્રશ્નો 
કરવાનંુ શીખવાડતા નથી. તેમ છતાં તે પ્રશ્નો કરતંુ રહે છ ે ત્યારે તેને 
પ્રોત્સારહત કરતા નથી. પૃથ્વી પર નવા આવેિા બાળકન ેઅનેક બાબતોએ 
પ્રશ્નો થવા સાવ સ્વાભાલવક છ.ે તેના પ્રશ્નોના પ્રતીલતજનક ઉિરો આપવા 
તે મોટરેાઓની ફરજ છ.ે પરન્તુ તથેી લવપરીત, કુટુબંોમાં, શાળાઓમાં અન ે
સમાજમાં પ્રશ્નકતાિની હાંસી ઊડાવવામાં આવે છ.ે કાળક્રમે પેિો પ્રશ્ન 
પૂછવા બદિ અપરાધભાવ અનુભવે તેવુ ંવાતાવરિ સજાિઈ જતંુ હોય છ,ે જ ે
રૅશનિ અલભગમ નથી. રૅશનિ અલભગમને પોિક એવું વાતાવરિ પિ 
આપિે ત્યાં નથી. 

પ્રશ્નો ઘિાને થાય છ.ે યોગ્ય રીતે થાય છ ે પિ પેિા લવપરીત 
વાતાવરિને કારિે લયાંક તેનો લવકાસ રંુધાઈ જાય છ.ે તેનંુ સ્વતંત્ર પ્રફુલ્લન 
થવું જોઈએ ત ે થતું નથી. પરરિામ ે દુલનયાના પક્ મ ભાગમાં જટેિા 
વૈજ્ઞાલનકો પાકે છ ે તેટિા આપિે ત્યાં જોવા મળતા નથી. તેથી પિ દુિઃખદ 
હકીકત તો એ છ ે કે ભારત સરકાર પૂરા ખચિ સાથે સોથી વધુ વિિ જૂની 
સંસ્થા ‘ઇક્ન્ડયન ઇલન્સ્ટટ્યુટ ઑફ સાયન્સીસ’, બેંગ્િોરમાં જ ે વૈજ્ઞાલનકો 
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સંશોધકો તૈયાર કરે છ ેતેમાંના 95% યોગ્ય વાતાવરિની શોધમાં પક્ મના 
દેશો તરફ ગલત કરે છ.ે ભારત ‘બ્રેઈન–ડ્ઈેન’નો ભાર સદીઓથી વહન 
કરતંુ રહે છ ેઅને િાભ અન્ય દેશોને મળે છ.ે આ લવિે ગંભીર લવચારિા 
કરી વિિ બદિવાના સફળ પ્રયાસો લયાં થાય છ?ે  

 
▪ 
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5 

રૅશનાલિઝમ અને સમાજસુધારા 

લશવરાલત્રની રાત્રે લશવલિંગ પર મંકોડા ફરતા જોયા, ઉંદરો ફરતા જોય ને 
સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીને લવચાર આવ્યો કે આ સવિશક્લતમાન ઈશ્વર પોતાને 

માટ ે કંઈ પિ કરવા અશક્લતમાન છ.ે એમિે મૂલતિપૂજા લવશે ફેરલવચારિા કરી 

અને મૂલતિપૂજાનો લવરોધ શરૂ કયો. તેમના સમથિક આયિસમાજીઓ વેદમાં માને 
છ,ે હવન કરે છ ેપિ મૂલતિપૂજા કરતા નથી. પ્રશ્ન થવો અને પ્રશ્નનો સંતોિકારક 

ઉિર ન મળે તો તેમાં શંકા કરવી, ન માનવું એ વૈજ્ઞાલનક પદ્ધલત છ,ે એ રૅશનિ 
અલભગમ છ.ે મોરબીના ટકંારામાં જન્મેિા આ બ્રાહ્િે મૂલતિપૂજામાં માનવાનંુ 

બંધ તો કરી દીધું. મૂલતિપૂજાના લવરોધની મૂળભૂત વાત સાથે ‘આયિ સમાજ’ 
નામનો આખો પંથ ઊભો કયો. 

બંગાળમાં રાજા રામમોહન રાયે ભારતીય સમાજના સતી થવાના રરવાજ 
સામે આમ જ બંડ પોકાયુું. આપિે ત્યાં તો રજપૂત સમાજમાં રાજા મૃત્યુ પામતા ં

સંખ્યાબંધ રાિીઓ જૌહર કરીને પોતાના જીવનનો અંત િાવતી હતી. આ જ 
વાત જ્ઞાલતસમૂહોમાં લવસ્તરી અને પલતના મૃત્યુ પછી પત્ની પલતની લચતા પર 

સતી થવા િાગી. મજાની આડવાત એ પિ છ ે કે પત્ની મરી જાય તો તેની 
પાછળ સતો થવા કોઈ પલત તૈયાર ન હતો! કારિ આખો સમાજ પુરુિપ્રધાન 

હતો. તે એકથી વધુ પત્નીઓ કરતો હતો, સંખ્યાબંધ બાળકો પેદા કરતો હતો. 
સ્ત્રીને ધમિકાયિમાં જોડ ેબેસાડતો હતો પિ સ્વતંત્ર રીતે સ્ત્રીને ધમિકાયિ કરવાની 

આઝાદી આપતો ન હતો. હજુ આજ ે એકવીસમી સદીમાં શલનમંરદર અને 

શબરીમાિામાં મરહિાઓના પ્રવેશને મુદ્દ ેઆંદોિનો થવા િાગ્યાં છ ેત્યારે એક 
પીઠના શંકરાચાયિ એવી વાત કરે છ ેકે આમ થવાથી મરહિાઓનંુ જ અકલ્યાિ 

થશે! 
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દંતાિીના સ્વામી સક્ચ્ચદાનંદે પોતાના આશ્રમમાં મંરદરની સ્થાપના કાળ 
ચોઘરડયામાં કરી અને રોલજદંા પૂજાકાયિ માટ ેએક અનુસુલચત જાલતના પૂજારીની 

લનમિૂક કરી. 
રામાયિી કથાકાર મોરારીબાપુ અગાઉ પ્રાથલમક લશક્ષક હતા. તેમને 

ગાંધીલવચારમાં એટિી ઊંડી શ્રદ્ધા છ ેકે તેઓ સત્ય, પે્રમ, કરુિા પર ભાર મૂકે 
છ.ે પોતાના ગામ તિગાજરડાના રામજી મંરદરમાં તેમિે રામ–િક્ષ્મિની મૂલતિ 

પરથી ધનુિ–બાિ ઉતરાવી નાખ્યાં છ.ે અરહંસાના સંદેશનો તેમાં સંકેત છ.ે 
મંરદરોની સંખ્યા વધતી જાય છ ેત્યારે રૅશનાલિસ્ટ રમિ પાઠકની વાતમાં તેમને 

વજૂદ િાગ્યંુ કે હવે દેવાિય નહીં પિ શૌચાિયની જરૂર પહેિી છ.ે 
આ થોડાક દાખિા ધમિ સુધારાને િગતા છ,ે સમાજ સુધારાને િગતા છ;ે 

પરન્તુ આ સુધારા એ રૅશનાલિઝમ નથી. આ બધા જ સુધારકોની મૂળભૂત 
લવચારિામાં ધમિ છ,ે ઈશ્વર છ,ે જ ેબને્ન બાબતો બુલદ્ધની કસોટીએ પાર ઊતરે 

તેમ નથી. વળી, સમાજમાં જમે જમે ભૌલતક સુલવધાઓ સુિભ થતી જાય છ,ે 

ગરીબી ઘટતી જાય છ,ે તેમ તેમ ડર અને અસિામતી વધતી જાય છ.ે જનેે 
કારિે માિસ ધમિ તરફ વળ્ો હતો તેનાથી તે દૂર થતો જાય છ.ે આપિે બધાં 

જાિીએ છીએ કે પક્ મના દેશોમાં ચચિમાં જતા િોકોની સંખ્યા ઘટવા િાગી છ.ે 
ચચો અન્ય હેતુઓ માટ ેવેચાવાં શરૂ થઈ ગયાં છ.ે ધમિની અંદર ડર અને િાિચ 

બે તત્ત્વો મુખ્ય છ.ે શાસ્ત્રો અને કથાઓ સામાન્ય માિસને એવાં ડરાવી મૂકે છ ેકે 
તે પ્રાયક્ ત માટ ેધમિને શરિે જ જાય છ.ે હજુ આજ ેપિ કથાકારો, પુરોરહતો, 

કમિકાંડીઓ સામાન્ય પ્રજાને નકિની અને એવી બીજી ડરામિી વાતો કરી, 
કમિકાંડમાં (ધમિમાં) બાંધી રાખે છ.ે    

 
▪ 
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6 

સેલયુિર મૂલ્યો 

આમ તો આરદ માનવ જ ેજ ેબાબતોથી ડરતો હતો તેની તે પૂજા કરવા 

િાગ્યો હતો. ડરને કારિે તે જ ે તે તત્ત્વોના શરિે ગયો હતો. તે તત્ત્વોની 
ખુશામત કરવા િાગ્યો હતો. આપિા આખા સમાજમાં અત્યંત મહત્વની 

બાબતો જો કોઈ હોય તો તે આ ડર અને અસિામતીની જ હોય છ.ે પછી 
માનવ સ્વભાવ એવો છ ેકે તે બાકીના િોકો કરે તેમાં જોડાવાનંુ તે વધુ પસંદ કરે 

છ.ે ઉફરા ચાિવાનંુ ઓછુ ં પસંદ કરતો હોય છ.ે આમાં રહમ્મત અને 
આત્મલવશ્વાસની વાત મહત્ત્વની બનતી હોય છ.ે જ ેકેટિાક િોકો રહમ્મતપૂવિક 

સમાજની દોરવિી માટ ેઆગળ આવ્યા અને પોતાના મૌલિક લવચારોને રજૂ 
કરી અમિમાં મૂકવા પ્રયત્ન કયો તે પિ કાળક્રમે પૂજાવા િાગ્યા. કોઈ પિ 

ધમિશાસ્ત્રોની વાત વાંચો તો તેના મૂળમાં તેની શરૂઆતમાં તમને આવી બાબતો 
અચૂક જોવા મળશે. 

નીલત અને સદાચાર, ભાઈચારો, દયા–દાન વગેરેનાં મૂલ્યો ધમિ પ્રબોધતો 

આવ્યો છ.ે એટિે મોટા ભાગનો સમાજ એવું માનતો થઈ ગયો કે ધાલમિક મૂલ્યો 
એ જ સામાલજક મૂલ્યો છ,ે નૈલતક મૂલ્યો છ,ે કબીિાઓમાંથી, વસાહતોમાંથી 

નગર–રાજ્યો િાંબે ગાળે ઊભા થયાં અને તેની વ્યવસ્થાના સવાિો પિ ઊભા 
થયા. પરરિામે કેટિાક નીલત–લનયમો અને લવલધ–લનિેધો પિ નક્કી કરવા પડ્યા. 

આમ કરવાનું અને તેમ નહીં કરવાનું. આમ નહીં કરો તો આટિી સજા થશે, 
આટિો દંડ ભરવો પડશે વગેરે વગેરે. ધમિ નકિનો ડર બતાવીને મૂલ્યોનંુ 

મજબૂરીથી પાિન કરાવતો હતો. હવે આ દુન્યવી વ્યવસ્થાએ સજા માટ ે
કાયદાનો આધાર િીધો. કાયદો એટિે બધાએ ભેગા મળીને લવચારિાપૂવિક 

ઊભી કરેિી વ્યવસ્થા કે લનયમો. 
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રૅશનિ વિિ આ આખી બાબતથી જુદું છ.ે તેથી તેઓ ધમિનંુ 
ઐલતહાલસક મહત્ત્વ ચોક્કસ સ્વીકારે છ;ે પરન્તુ માિસ જમે જમે લશલક્ષત 
થયો, કેળવાતો ગયો, સુસંસ્કૃત બન્યો તેમ તેમ તેને સમજાતંુ ગયુ ં કે 
સમૂહજીવન જીવવું હોય તો તેના કેટિાક લનયમો અવશ્ય પાળવા પડ ેતેમ ન 
કરીએ તો અરાજકતા અને અસિામતી ઊભાં થાય. દા.ત., પહેિાં બધંુ 
બાહુબળથી નક્કી થતંુ. બલળયાના બે ભાગ, માઈટ ઈઝ રાઈટ. પરન્તુ જમે 
જમે બુલદ્ધનો લવકાસ થયો તેમ તેમ બાહુબળની દ્વદં્વયુદ્ધની પરમ્પરા 
ભૂતકાળની બાબત બની ગઈ. હવે તે પોતે બુલદ્ધશાળી હોય તો બીજા 
તાકાતવરને પોતાના વતી ભાડ ે રોકવા િાગ્યો. પેિો જીતે તો પોતે જીત્યો 
ગિાય એવી શરત રાખવા િાગ્યો. આપિી વકીિાતપ્રથા અને અસીિ 
સાથેના વકીિાતનામાના મૂળમાં આ જ વાત છ.ે 

રૅશનિ અને સેલયુિર મૂલ્યો એ સંસ્કારી માિસે સમજિપૂવિક ઊભાં 
કરેિાં મૂલ્યો છ.ે સંસ્કારી અને સમજુ માિસ બીજા માિસ પર હવ ે
શારીરરક હુમિો કરતો નથી. એનંુ કારિ માત્ર ધાલમિક મલૂ્યો કે કાયદાએ 
નક્કી કરેિાં લનયમો અને સજા નથી. રૅશનિી ક્સ્પરકંગ તે એવું સ્વીકારે છ ે
કે જમે હંુ બીજા પર હુમિો કરંુ તેમ બીજો પિ મારા પર હુમિો કરી શકે. 
મારા પર કોઈ હુમિો કરે તે મને જો ન ગમતંુ હોય તો મારે પિ બીજા પર 
હુમિો ન કરવો જોઈએ. બન્ને આટિંુ સમજ ેઅને એકબીજા પર હુમિા ન 
કરે તેમાં જ બન્નેની સિામતી છ ેઅને શાંલત પિ છ.ે રૅશનાલિઝમ આવો 
બુલદ્ધલનષ્ઠ સમાજ આકાર િે અને લવસ્તરતો જાય તેવું ઝંખ ેછ.ે 

તેથી આગળ વધીને માનવીય મૂલ્યોમાં તેને લવશ્વાસ છ.ે નબળાની 
સુરક્ષા કરવી, અપગંને સહાય કરવી, શોિિ લવરુદ્ધના કાયદા કરવા, 

https://govindmaru.com/


રૅશનાલિઝમ 

અનુક્રમલિકા                       https://govindmaru.com  Page 31 
 

પયાિવરિની સરુક્ષા કરવી, સામાલજક ન્યાય લનસબતપૂવિક પ્રસ્થાલપત થાય 
તેવું કામ કરવું આ બધાં સેલયુિર મૂલ્યો છ.ે આપિી જ ેભૌલતક દુલનયા 
અને સમાજ છ ેતેની વ્યવસ્થા માટ ેઆ અલતશય અલનવાયિ બાબતો છ.ે સજા 
અને જિે એ તો મધ્યયુગીન બાબતો છ.ે નવી સદીનો નવો માિસ સમજિ 
અને સંવેદનાની રીતે નવો સમાજ આકાર િે. તેવું ઝખંે છ.ે આ બધી 
બાબતો માનવ અલધકાર અને માનવમલૂ્યો પ્રત્યેની લનસબતમાં પ્રગટ થતી 
જોવા મળે છ.ે 

પ્રત્યેક દેશને પોતાનંુ બંધારિ અને નાગરરક તરીકેના અલધકારો અને 
ફરજો એવું બધંુ નક્કી થયિંુે હોય છ.ે પરન્ત ુતેથી આગળ માનવઅલધકાર 
જવેી વાત આંતરરાિ્ીય કક્ષાએ પિ બધા દેશો અને સમાજોમાં સ્વીકૃત 
બનતી જાય છ.ે હંુ એક મનુષ્ણય તરીકે આ પૃથ્વી પર અવતયો છુ ંતો મનુષ્ણય 
તરીકે મને ખાવા, પીવા, રહેવા, ફરવા તથા મારંુ શોિિ ન થાય એવા બધા 
અલધકારો જન્મજાત પ્રાપ્ત થવા જોઈએ એવી વાત સ્વીકારાતી થઈ છ.ે 
પ્રત્યેક દેશ કે સમાજ પોતાનો લવકાસ લવચારે છ.ે તેની યોજનાઓ કરે છ;ે 
પરન્તુ આંતરરાિ્ીય કક્ષાએ માનવ–લવકાસ કેટિો થયો તેના િેખાં–જોખાં 
હવે મંડાવા માંડ્યાં છ.ે એજ રીતે કેટિાક માનવ અલધકારોનંુ જતન થાય તે 
પિ લવશ્વ માનવસમાજની લચંતાનો લવિય છ.ે તેથી જ એમનેસ્ટી 
ઈન્ટરનેશનિ જવેી સંસ્થાઓ ઊભી થઈ છ.ે દેશની સરહદો વળોટીન ે
માનવમૂલ્યોની જાળવિી માટ ે આવી સંસ્થાઓનંુ અલતક્રમિ વૈક્શ્વક 
માનવસમાજ ેસ્વીકાયુું છ.ે 

આ બધંુ આપિે િખીએ–બોિીએ તેટિુ ંસહેિુ ંનથી; પરન્ત ુતે માટનેી 
વ્યાપક સ્વીકૃલત ક્રમશિઃ ઊભી થતી જાય છ ેતે જોઈ શકાય તેવી છ.ે કોઈકે 
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કહ્યું છ ે કે માનવ સમાજ સાથે મળીને જીવતાં નહીં શીખે તો સાથે મળીન ે
તેનો લવનાશ તે નોંતરશે. મુશ્કેિીઓ અપાર છ.ે વ્યવધાનો પિ ઘિાં છ;ે પિ 
માનવ સંસ્કૃલત અને માનવ સમાજ નવતર લશખરો સર કરવા ધીરે ધીરે 
કરટબદ્ધ થતા જાય છ ે તે જોવું ગમ ે તેવું છ.ે તેમાં જ મનુષ્ણયના ભાલવ 
અક્સ્તત્વની આસાએશ છ.ે  

 
▪ 
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7 

રૅશનાલિસ્ટ પિ િાગિીશીિ હોઈ શકે! 

માિસમાં બુલદ્ધ અને િાગિી એ પ્રધાન તત્ત્વો છ.ે કેટિાક માત્ર બુલદ્ધથી 
લવચારે છ.ે તો બીજા કેટિાક િાગિીના િોચા જવેા હોય છ.ે રૅશનાલિસ્ટો બુલદ્ધ પર 
ભાર મૂકે છ.ે પ્રત્યેક બાબતમાં તકિયુલત અને બુલદ્ધગત લવચારિાની રહમાયત કરતા 
હોય છ.ે પરરિામે સમાજમાં એવી એક વ્યાપક માન્યતા પ્રચલિત થઈ જાય છ ે કે 
રૅશનાલિસ્ટોમાં િાગિીશીિતા, ઊલમિશીિતા, ભાવના, પે્રમ વગેરેનો અભાવ હોય છ.ે 
તેઓ િાગિીહીન હોય છ ેવગેરે વગેરે. 

ખરેખર એવું હોતું નથી. તેઓ પિ માિસો તો છ ેજ. માિસમાત્રમાં માનવીય 
િાગિીઓ રહેિી હોય છ ેતે પે્રમ કરે છ,ે તે પુત્રીને લવદાય આપે છ,ે તે કોઈકના 
મૃત્યુમાં સામેિ થાય છ.ે તે અનુકૂળ સંજોગોમાં આનન્દલવભોર થાય છ,ે પ્રલતકૂળ 
સંજોગો તેને પિ હિબિાવી મૂકે છ.ે  

તફાવત એ હોય છ ે કે તે બધી ઘટનાઓને બુલદ્ધની નજરે જોવાનો પ્રયાસ 
કરતો હોય છ.ે બુલદ્ધ અને િાગિીમાંનું કયુ ંતત્ત્વ, કયા સમયે, કયા સંજોગોમાં ઉપર 
ઊઠી આવે છ ેઅને એવું કેમ બને છ ેતેનંુ લનરીક્ષિ અને લચંતન પિ કરતો હોય છ.ે 
બેમાંથી એકેય બાબત ખોટી નથી પિ કયા સમયે કઈ બાબત પ્રાધાન્ય ભોગવે તેની 
લવવેકબલુદ્ધ સાબૂત રાખવાની વાત છ.ે 

સામાન્યપિે આપિે ત્યાં એવું મનાયું છ ે કે પુરુિો કરતાં સ્ત્રીઓ વધ ુ
િાગિીશીિ હોય છ.ે સ્ત્રીઓ ઘિી બધી વખત રડી પડ ેછ ેઅને પુરુિ રડી પડ ેતો 
તે અસામાન્ય મનાય છ.ે આ વાતને રૅશનિ રીતે ચકાસવા જવેી છ.ે થોડો િાંબો 
લવચાર કરીએ તો તરત રીતે સમજાય એવું છ ે કે આમાં ઉછરે મહત્ત્વનો હોય છ.ે 
શરૂઆતમાં બાળકો– છોકરો કે છોકરી – પોતાની કોઈ ચીજવસ્તુ ખોવાઈ જાય કે 
કોઈ એને મારી બેસે ત્યારે રડવા િાગતાં હોય છ.ે ત્યારે છોકરાને એવું કહેવામાં 
આવે છ ેકે છોકરીની જમે શું રડવા િાગે છ?ે એટિે કે રડવાનંુ કામ છોકરીનંુ છ.ે 
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છોકરાને રડવું આવતું હોય તો પિ તેમ નહીં કરવાનંુ, તેને અટકાવવાનું, તેને 
છુપાવવાનંુ. આ તાિીમ ઉછરે દરલમયાન િગભગ બધા ઘરોમાં અને સદીઓથી 
મળતી રહી હોવાને કારિે આપિે પુરુિોને જાહેર રીતે રડતા ભાગ્યે જ જોઈએ 
છીએ. છતાં સહેજ પાછળ જઈને, સહેજ ઊંડા ઊતરીને સમજાય તેવું કારિ મળતુ ં
હોવા છતાં તે બાબતે તે રીતે લવચારતા હોતા નથી, કારિ કે આપિને એ રીતે 
લવચારવાની ટવે પાડવામાં આવી નથી કે એવી તાિીમ આપિે પામ્યા નથી. 

કોઈનંુ મૃત્યુ, કન્યાલવદાય. આઘાતજનક ઘટના કે આનન્દોત્સવ એવી બાબતો 
છ ે જ્યારે િાગિીઓ ઘવાવાથી કે િાગિીઓના ઉન્માદમાં શોકના કે આનન્દના 
અશ્રુ આવવા તદ્દન સ્વાભાલવક અને માનવીય ઘટના છ,ે પુરુિોમાં તેમ બનતું જ હોય 
છ.ે 

તાજતેરમાં અમેરરકી પ્રમુખ ઓબામા જાહેરમાં પોતાની દીકરીઓ કેવી નાની 
હતી, શાળાએ જતી હતી અને હવે દસ વિિના વ્હાઈટ હાઉસમાંના લનવાસ 
દરલમયાન કૉિેજ જતી થઈ ગઈ છ ેએનો ઉલ્લેખ માત્ર કરતાં કરતાં તેઓ ગળગળા 
થઈ ગયા હતા અને રડી પડ્યા હતા. વડાપ્રધાન નરેન્ર મોદીના રકસ્સામાં પિ આવુ ં
જ કંઈક બન્યું હતું. જાહેરમાં પોતાની માનો ઉલ્લેખ કરતાં પોતાને યાદ આવ્યું કે 
બાળકોના ઉછરે દરલમયાન તેમને આલથિક ઉપાજ િન માટ ે કે બીજાને ત્યાં વાસિ–
કપડાં કરવા જવું પડતું હતું તેની વાત કરતાં તેમની આંખો ભીની થઈ ગઈ હતી. આ 
અલત સામાન્ય વાતને સહજતાથી િેવામાં ન આવી અને તેના પર ઘણં રાજકારિ 
ખેિાયું! કારિ માત્ર એટિું જ કે અમુક વગિ નરેન્ર મોદીના વ્યક્લતત્વ લવશે ચોક્કસ 
ખ્યાિો ધરાવે છ.ે મોદી પિ માિસ છ ેએવી સાદી વાતનો પિ છદે ઊડી ગયો! 

કહેવાનંુ તાત્પયિ એટિું જ છ ે કે રૅશનાલિસ્ટ પિ માિસ છ.ે એનામાં પિ 
માનવીય િાગિીઓ, નબળાઈઓ અને દુબિળતાઓ છ.ે તેનો ઉદ્દશે અને આદશિ 
લજદંગીને અને તેના વ્યવહારોને બને ત્યાં સુધી બુલદ્ધ અને તકિને સરાિે ચઢાવીને 
જોવાનો છ.ે                                ▪ 
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ચમત્કારોનંુ લવજ્ઞાન કે લવજ્ઞાનનો ચમત્કાર? 

પુસ્તકો િખાય છ ે કે ચમત્કારો આજ ે પિ બને છ.ે આપિા એક પવૂિ 
માલસિવાદી અને પછી સવોદયવાદી ‘લવશ્વમાનવ’ સામલયકના તંત્રી અને લચંતક 
ભોગીિાિ ગાંધી (1911–2001) એ એક પુસ્તક િખ્યું હતું જનંુે શીિિક હતું : 
‘ચમત્કારોનું લવજ્ઞાન’ (1982). એમાં તેમિે ટિેીપથી વગેરે બાબતોને વૈજ્ઞાલનક 
સંશોધનોના આધારે ચકાસીને રજૂ કરવાનો ઉપક્રમ આદયો હતો. તાજતેરના 
અખબારમાં સમાચાર છ ેકે ‘લવજ્ઞાન ગમે તેટિી પ્રગલત કરે પિ ધાલમિક માન્યતાઓ 
કે રીત–રરવાજોને એ ભાગ્યેજ હંફાવી શલયું છ.ે લબ્રટનના ડૉલટર અને લવજ્ઞાની 
ઍડવડિ જનેરે દાયકાઓ પહેિાં શીતળા અથવા સ્મૉિ પૉલસની રસી બનાવી હતી, 
જ ેલવશ્વની પ્રથમ રસી હતી. શીતળાના રોગચાળા સામે આ રસી અત્યંત અલસીર 
પુરવાર થઈ છ.ે તેમ છતાં આપિે ત્યાં હજુ પિ શીતળાની રસી કરતાં 
શીતળામાતાની પૂજામાં લવશ્વાસ ધરાવનારાઓની સંખ્યા વધારે છ.ે આ તાજી 
તસ્વીર? કિકિાની છ.ે જ્યાં કેટિીક મરહિાઓ હાથમાં સળગતા કોિસા ભરેિી 
છાબડી િઈને શીતળામાતાની પૂજા કરી રહી છ.ે’ આવી તો કંઈ કેટિીય 
ઘટનાઓના ઉદાહરિો આપી શકાય. 

લવજ્ઞાનનો ચમત્કાર એ છ ે કે આજ ે લવશ્વભરમાં બ્િડપે્રશર, ડાયાલબટીસ 
અને અન્ય અનેક રોગોના દદીઓની લજદંગી લનયલમત દવાને કારિે િંબાઈ રહી 

છ.ે એક રીતે જોવા જાવ તો ઈશ્વરીય સિાને આ પડકારરૂપ છ.ે વૅક્ન્ટિેટર પરના 
દદીને તબીબી સહાય અને સાધનો જીવતો રાખે છ.ે તે દૂર કરતાં તેનંુ આયુષ્ણય 

થોડુ ંવહેિંુ કે થોડુ ંમોડુ ંપૂરંુ કરી શકાય છ.ે કોઈ દદીઓ લવજ્ઞાનને અને વૈજ્ઞાલનક 
સંશોધનોને એટિો આદર આપી તેના ઉપકારના ગુિગાન કરતાં નથી; પિ 

દવાથી જીવતા રહેવા છતાં ઈશ્વરકૃપાના જ સતત અહોગાન કરતાં હોય છ!ે આ 
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આપિા ઉછરે અને પરમ્પરાને કારિે જ હોય છ.ે હમિાં ઉપર અખબારમાં કહેવાયું 
તેમ લવજ્ઞાન પરમ્પરાઓને હંફાવવામાં બહુધા લનષ્ણફળ નીવડ ેછ!ે 

સંખ્યાબંધ વૈજ્ઞાલનક સંશોધનોની વાત થઈ શકે જિેે પૃથ્વી પરના માિસની 
લજદંગી વધુ સરળ અને વધુ સુખમય બનાવી છ.ે ગરમીમાં આપિે ઠડંી હવા માિી 
શકીએ છીએ અને ઠડંી સહન ન થાય ત્યાં ઉષ્ણમા મેળવી શકીએ છીએ. આ વાત 
એ.સી. અને હીટરને કારિે છ ેએ સવિલવરદત છ.ે મનુષ્ણયની બુલદ્ધ શક્લત, લજજ્ઞાસા, 
સંશોધન, કુદરતને હંફાવવાની તાકાત વગેરેનંુ આ પરરિામ છ.ે ટૂકંમાં કહીએ તો 
લવજ્ઞાનનો ચમત્કાર વધુ મોટો છ ે પિ માિસ તેનો સ્વીકાર કરવામાં કંઈક અંશે 
કૃપિ પુરવાર થાય છ.ે 

હજુ આજ ેપિ મોટ ેભાગે તો વહેમ અને અન્ધશ્રદ્ધાને કારિે કેટિાક રોગોમાં 
બાળકોને હૉક્સ્પટિ સુધી િઈ જવાતા નથી. દોરા–ધાગા, ડામ વગેરેથી સાજા 
કરવાના જ ેઊંટ પ્રયાસો થાય છ ેતે અંતે તો જીવિેિ પુરવાર થાય છ.ે 

રૅશનાલિઝમમાં માનતા એક્લટલવસ્ટો તરીકે રૅશનાલિસ્ટો તેના પ્રચારનું કામ 
કરે છ.ે વહેમ, અન્ધશ્રદ્ધા લનવારિના કાયિક્રમો આ િોકો સાતત્યપૂિિ રીતે વ્યાપકપિ ે
યોજતા રહે છ.ે કેવી રીતે ધુતારાઓ તેમને ઠગી જાય છ,ે કેવી રીતે બની બેઠિેા 
ધમિગુરુઓ ચમત્કારના નામે ભસ્મ કે વીંટી કે એવી ચીજો કાઢી બતાવીને િોકોને 
ભ્રલમત–ચરકત કરે છ ે તેના પદાિફાશના કાયિક્રમમાં તેની પાછળ રહેિી કાયિકારિ 
પદ્ધલત પિ તેઓ સ્પિ કરીને બતાવતા હોય છ.ે દીવાસળી લવના કૅલમકલ્સ દ્વારા 
અક્ગ્ન પ્રગટાવવો જવેી અનેક બાબતોની કીટ તૈયાર કરીને, તાિીમ આપીને આ 
રૅશનાલિસ્ટ કાયિકરો જાહેર કાયિક્રમો કરે છ.ે તે લનલમિે લયારેક િોકો સાથે જડ 
માન્યતાઓને કારિે વાદલવવાદમાં અને સંઘિિમાં ઊતરવાના પ્રસંગો પિ બનતા હોય 
છ.ે 

ગુજરાતમાં ‘ચમત્કાર ચકાસિી કેન્ર’, અમદાવાદના ચતુરભાઈ ચૌહાિ અને 
તેમની ટીમ, ‘ગુજરાત–મુમ્બઈ રૅશનાિીસ્ટ એસોસીએશન’, અમદાવાદના પીયુિ 
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જાદુગર અને તેમની ટીમ, ‘સત્યશોધક સભા’, સુરતના કાયિકરો, સૌરાિ્માં જયંત 
પંડ્યા અને તેમનું ‘લવજ્ઞાન જાથા’ અંતરરયાળ ગામો અને વસતી સુધી વૈજ્ઞાલનક 
અલભગમની વાતો આ માધ્યમ દ્વારા િોકો સુધી પહોંચાડવાનો પ્રશસ્ય પ્રયાસ 
દાયકાઓથી કરતા રહ્યા છ.ે 

દલક્ષિ ભારતના બી. પે્રમાનંદ અને શ્રીિંકાના ડૉ. અબ્રાહમ કૉવુરે અન્ધશ્રદ્ધા 
લનવારિ અને ચમત્કારના પદાિફાશના ક્ષેત્રે ઘિાં ઐલતહાલસક અને યુગપ્રવતિક કામ 
કયાિ છ.ે ઉપર જિાવેિા કાયિકરો અને સંસ્થાઓ આ પ્રદાનને આજ ેિોકો સુધી િઈ 
જવાનંુ જ કામ કરે છ.ે બાબા–ગુરુઓની ભોળી પ્રજાને ચમત્કારોથી ચરકત કરીન ે
શરિે િાવવાની પરમ્પરાઓ ભાંગવાનો પ્રયાસ ડૉ. કૉવુરે ‘બીગોન ગોડમૅન’ જવેાં 
થોડાં પુસ્તકો થકી કયો. ‘એ િોકો તેમને છતેરે છ’ે નામના ગુજરાતી અનુવાદથી 
ગુજરાતમાં ઘણં બધું લવચારની સફાઈનંુ કામ થયું છ.ે બેંગ્િોર નજીકના સત્ય 
સાંઈબાબાના અનેક ચમત્કારોનો પદાિફાશ બી. પ્રેમાનંદે કયો હતો. 

 
▪ 
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9 

િોકશાહી અન ેરૅશનાલિઝમ 
રાજાશાહી અને સરમુખત્યારશાહીનાં કરતૂતો, દોિો, મયાિદાઓ વગેરે 

અનુભવ્યા પછી િોકશાહી લવચારનો ઉદય થયો છ.ે િોકશાહી સમિ પ્રજાને 

સાથે રાખીને લવકાસ કરવાની પદ્ધલત છ.ે એકાદ વ્યક્લતમાં બધા ગુિો હોય અને 
તે કહે તે પ્રમાિે રાજ ચાિે એવું સદીઓ સુધી બન્યું. રાજા ઈશ્વરનો પ્રલતલનલધ 

મનાતો હતો એવો પિ સમય હતો. રાજાશાહી વારસાગત હતી. િાંબા ગાળે 

િોકોને સમજાયંુ કે વંશમાં બધા જ સારા પાકે, સક્ષમ પાકે, શાસનના ગુિો 
ધરાવતા હોય તેવા પાકે એવું ન પિ બને. આવી સમજિ લવકસતાં 

રાજાશાહીનો કાળક્રમે અંત આવ્યો. જોકે હજુ ઇંગ્િેન્ડમાં રાિી કે ઓમાનમાં 
સુિતાન છ ેજ! 

સરમુખત્યાર શબ્દ દશાિવે છ ે કે બધી જ સિાઓ તેિે હસ્તગત કરી 
હોય. એ કહે તે પ્રમાિે થાય. હજુ આજ ે પિ દુલનયાના કેટિાક દેશોમાં 

રાજાશાહી છ ે અને સરમુખત્યારી સુધ્ધાં છ.ે માનવ સંસ્કૃલતના લવકાસની 
તરફેિમાં જોકે એવું કહી શકાય તેમ છ ેકે રાજાશાહી અને સરમુખત્યારશાહીના 

વળતાં પાિી લયારનાં શરૂ થઈ ગયાં છ.ે હવે તે નામશેિ થવાની અિી પર છ.ે 
હમિાં પાડોશી દેશ મ્યાનમારમાં િશ્કરી શાસનનો અંત આવ્યો અને નેશનિ 

િીગ ફૉર ડમેોક્રસીનાં સૂ કી તેમની સરકાર સાથે ચૂંટાઈને સિામાં આવ્યા છ.ે 
શાસનની આ પદ્ધલતઓનો ઉલ્લેખ કરવાનંુ કારિ એ છ ે કે ભિે તે 

રાજકીય પદ્ધલતઓ હોય પિ તેનું રૅશનિ લવશે્લિિ કરીએ તો સમજાય છ ેકે તે 
એક વ્યક્લતને આગળ કરે છ.ે બાકીની પ્રજાને ગુિામી દશામાં જીવવા મજબૂર 

કરે છ.ે વ્યક્લત પોતાની ક્ષમતા મુજબનંુ યોગદાન સમાજને આપી શકે તેવુ ં

વાતાવરિ અને શલયતા માત્ર િોકશાહીમાં છ.ે તેથી લવકસેિી પ્રજા ક્રમશિઃ 
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િોકશાહી તરફ ઢળી રહી છ.ે ‘આરબ વસંત’ના નામે મુક્સ્િમ રાિ્ોમાં પિ 

િોકશાહી શાસન માટનેા ઉરેકો કે પ્રયાસો કે ખેવનાઓ આપિે થોડા સમય પહેિાં 
જ લનહાળ્ાં છ.ે પરરિામ ભિે આજ ે નથી મળંુ્ પિ ભલવષ્ણયમાં મળવાની પૂરી 
સંભાવના છ.ે 

રૅશનાલિઝમ સ્વાભાલવકપિે જ િોકશાહીની અને િોકશાહી મૂલ્યોની તરફેિ 
કરે છ.ે તેમાં િોકભાગીદારી છ.ે તેમાં સવિસમાવેશકતા છ.ે વ્યક્લતત્વને લખિવાની 
અને સામાલજક યોગદાનની ભરપૂર શલયતા અને મોકળાશ છ.ે સૌથી મહત્ત્વની વાત 
અરહંસાની છ.ે આ પદ્ધલતમાં રહંસાને કોઈ સ્થાન નથી, રહંસાની તરફેિ નથી, રહંસા 
એ ગુનો છ.ે અરહંસક લવચાર અને અરહંસક વાતાવરિની સ્થાપનાનંુ સ્વપ્ન છ.ે બીજી 
વ્યક્લત અિગ લવચાર ધરાવે છ ે જ ે મને પસંદ નથી તેથી તેને ખતમ કરવી એ 
િોકશાહી લવચાર નથી. પ્રત્યેકને અલભવ્યક્લત સ્વાતંત્ર્ય છ.ે પોતે જ ે લવચારમાં માને 
છ ે તેના પ્રચાર–પ્રસારને અવકાશ છ.ે તેથી જ િોકશાહી દેશમાં સામ્યવાદી પક્ષો 
હોઈ શકે છ;ે પિ સામ્યવાદી શાસનમાં િોકશાહી પક્ષને સ્થાન હોતું નથી! 
સામ્યવાદમાં સમાનતાનો ખ્યાિ છ.ે તે કામદારોની સરમુખત્યારશાહી દ્વારા અમિમાં 
િાવવામાં આવશે તેમ કહેવાયું છ.ે એકાદ સૈકો પૂરો થાય તે પહેિાં માનવસમાજ ે
સામ્યવાદી લવચારધારાની મયાિદાઓ જોઈ િીધી અને મહદંશે તેનો અસ્વીકાર થયો 
છ.ે 

લવશ્વમાં અને ભારતના િોકશાહી દેશમાં અિગ લવચાર ધરાવનારાઓની 
હત્યા કરવામાં આવે છ ે તે રૅશનાલિઝમને માન્ય નથી. તે બુલદ્ધયુલત નહીં પિ 
બુલદ્ધહીન કાયિ છ.ે બૂિેટ દ્વારા કદી પિ લવચારને હિી શકાયો નથી અને હિી, 
શકાતો નથી. મહારાિ્ના જાિીતા રૅશનાલિસ્ટ ડૉ. નરેન્ર ડાભોિકરનો રકસ્સો આ 
તબકે્ક ઉલ્લેખપાત્ર છ.ે તેમના લવચારોને કારિે તેમની હત્યા કરવામાં આવી. 
િોકશાહી શાસનનાં કાયદો અને વ્યવસ્થા કેટિાં નબળાં છ ે કે હજુ તેમના 
હત્યારાઓને પકડીને ન્યાયની અદાિતમાં રજૂ કરાયા નથી! ભૂતકાળમાં અન્ય 
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દેશોમાં લવલવધ તબકે્ક આવી ઘટનાઓ બનતી જ રહી છ.ે જ ે કોઈ પિ 
રાજકીય પદ્ધલતની ટીકાની સાથે માનવસંસ્કૃલતની અવહેિનારૂપ છ,ે તેમ કહી 

શકાય. 
આપિે ત્યાં પુસ્તકોને પ્રલતબંલધત કરવામાં આવે છ,ે લફલ્મોને સેન્સર 

કરવામાં આવે છ,ે લચત્ર પ્રદશિન પર િગામ મૂકવામાં આવે છ,ે લફલ્મો માટ ે
સેન્સર બૉડિ અને નાટકની ભજવિી માટ ેલપ્ર–સેન્સરલશપ છ.ે આ બધી બાબતો 

િોકશાહી લવચારથી લવપરીત છ ે તેથી રૅશનાલિસ્ટો કે રૅશનાલિઝમ આડધેડ 
પ્રલતબંધોની તરફેિ કરતું નથી. 

િોકશાહી હજુ પુખ્ત બની નથી. પ્રજા પિ આઝાદીના આટિાં વિો પછી 
માનલસક રીતે પુખ્ત નથી તેથી ખાવા, પીવા, પહેરવા, ઓઢવા, વાંચવા, િખવા, જોવા 
પરના આવા પ્રલતબંધો સાંખી િે છ.ે જ ેવ્યક્લત સારહત્ય કે કિાના માધ્યમ દ્વારા કે 
લવચાર દ્વારા સમાજને પોતાનંુ કંઈક આગવું પ્રદાન કરવા માગે છ ે તેિે પોતાના 
સમાજને પિ બરાબર સમજી િેવો જોઈએ. તત્કાળ પૂરતી કોઈને સમાજના 
અરહતની વાત િાગે પિ આખરે તેનંુ યોગદાન વ્યાપક સમાજ રહતનંુ છ ે એમ 
સામાન્યજન નહીં, તો પ્રબુદ્ધજનોને તો સમજાવું જોઈએ. સામાલજક લવકાસ વ્યક્લત 
દ્વારા અને વ્યક્લત થકી થતો હોય છ.ે લવકલસત સમાજ હશે તો નબળી વ્યક્લતઓ 
નહીં હોય. નબળી વ્યક્લતઓ હશે તો સક્ષમ સમાજ નહીં બને. 

જીવનનાં અનેક ક્ષેત્રો છ ેજ ેબધામાં બુલદ્ધપૂવિક લવચારિાની આવશ્યકતા છ.ે 
તેથી આ પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં પ્રદાન કરનારી વ્યક્લતઓનું ઘડતર યોગ્ય રીતે થયું હશે તો 
તે ક્ષેત્રનુ ંપ્રદાન સમાજને ઉપયોગી બની રહેશે. આપિે ઘિી બધી વખત ઘિી બધી 
બાબતોમાં મંૂઝવિ અનુભવતા હોઈએ છીએ. સમજિમાં ગોટાળા કરતા હોઈએ 
છીએ ત્યારે આગળ વધેિી વ્યક્લતઓના લવચાર સહાયરૂપ બનતા હોય છ.ે એકાદ 
લવચારથી લવશ્લેિિ શલય બનતું હોય છ.ે પ્રકાશ પથરાઈ જતો હોય છ.ે એકાદ–બ ે
ઉદાહરિો જોઈએ. 
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ફ્ાંસમાં વોલ્તેર (1694–1778) નામનો એક મોટો લવચારક થઈ ગયો. ત ે
ફ્ાંસની સંસદમાં સભ્ય હતો. અન્ય એક ચૂંટાયેિી મરહિા વોલ્તેર પર કોઈક બાબત ે
ખીજાઈને તેને ગાળો ભાંડી રહી હતી, આકરી ટીકા કરી રહી હતી. આ જોઈન ે
વોલ્તેરના રહતેચ્છુ લમત્રો આકળ–લવકળ થઈ ઊઠ્યા ને પેિી મરહિાની બોિતી બંધ 
કરવા પ્રયાસ કરવા િાગ્યા. આ ક્સ્થલત જોઈને વોલ્તેર ઊભા થઈ ગયા ને તેમિે પેિી 
મરહિાને નહીં પિ પોતાના લમત્રોને ઠપકો આપીને બેસાડી દીધા. ઠપકો એ આપ્યો કે 
તે મરહિાને તેને યોગ્ય િાગતા હોય તેવા લવચારો પ્રગટ કરવાનો પૂરો અલધકાર છ.ે 
તમને તેથી માઠુ ંિાગતું હોય છતાં તેને બોિતી બંધ કરવાનો તમને કોઈ અલધકાર 
નથી. મને યોગ્ય િાગશે તો તેનો પ્રત્યુિર આપવાના મારા અલધકારનો અવશ્ય 
ઉપયોગ કરીશ. 

વાત કોઈના પિ અલભવ્યક્લતના અલધકારનો પ્રાિના ભોગે જતન કરવાની છ.ે 
અિગમતી વાત સાંભળીને આળા થઈ જવાનંુ આપણં વિિ યોગ્ય નથી હોતું એ 
શીખ સદીઓ પૂવ ે વોલ્તેર આપી ગયા છ.ે આપિા જાહેરજીવનમાં અને 
સમાજજીવનમાં આવું બન્યા જ કરે છ.ે વોલ્તેરની વાત ઘિી બધી વાર બહેરા કાને 
અથડાય છ.ે 

એવી જ બીજી વાત એ છ ે કે ફ્ેંચ લફિોસૉફર પુ્રધોંએ કહ્યું હતંુ કે પ્રત્યેક મોટી 
સમૃલદ્ધ પાછળ ચોરી રહેિી છ.ે આપિે આપિી સમૃલદ્ધ ભિે પરુુિાથિ વડ ેઅલજ િત કરી 
હોય પિ સમાજમાં ચારે તરફ પ્રજા અભાવોમાં સડતી હોય, રીબાતી હોય ત્યારે થોડાક 
માિસોને આવી જ ે કંઈ મોટી સમૃલદ્ધ પ્રાપ્ત થઈ છ ે તે અવશ્ય બીજાઓના ભોગે થઈ 
હોવાની સંભાવના પૂરેપૂરી છ.ે ચોરીનો અથિ અહીં બીજાનંુ આંચકી િેવું એ નથી. 
કાયદાકીય કે નીલતની રીતે ભિે એ ચોરી ન ગિાય પિ જ્યાં બધાને થોડુ ંનથી મળંુ્ 
ત્યારે એકને બહુ બધું કેવી રીતે મળી ગયું એ તપાસમાં એ લવચારમાં ઊંડા ઊતરવા 
તરફનો એ સંકેત છ.ે જઓે બુલદ્ધશાળી ઉપરાતં શાિા પિ છ ેતે િાબંી ચચાિ લવના આ 
વાત સમજી જતા હોય છ.ે કારિ કે આ લવચારના પાયામાં વ્યાપક સામાલજક સંવેદના 
અને લનસબત પડિેાં છ.ે 
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આપિે િોકશાહી અને રૅશનાલિઝમનો લવચાર કરી રહ્યા છીએ ત્યારે 
િોકશાહી મોકળું મેદાન આપે છ ે અને રૅશનાલિઝમ વ્યક્લતને તકિસંગત અને 
બુલદ્ધયુલત રીતે પ્રશ્નોની લવચારિા કરવા અને સામાલજક પ્રદાન માટનેી ક્ષમતા 
પ્રદાન કરે છ.ે આખરે આ બને્ન સાધનો પુરવાર થાય છ.ે તે દ્વારા માનવ ઉત્થાન કે 
સાંસ્કૃલતક લવકાસના ધ્યેયોની પરરપૂલતિ કે લસલદ્ધ કરવાની છ.ે 

પ્રત્યેક સમાજમાં એવા તબક્કાઓ આવે છ ે જ્યારે આવો લવકાસ કે આવી 
લસલદ્ધ હાંસિ થયેિી જોવા મળે છ.ે િીસની સંસ્કૃલતનો ઇલતહાસ આપિે જાિીએ 
છીએ જ્યારે ઘિા બધા ક્ષેત્રોમાં તે સંસ્કૃલત પાયાનંુ પ્રદાન કરી ચૂકી હતી. આજ ે
લવચાર કે તબીબી શાસ્ત્ર કે તકિશાસ્ત્રના સુપર સ્ટ્લચર આપિે એ ફાઉન્ડશેન પર જ 
ઊભા કરી શલયાં છ.ે 

 
▪ 
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10 

ગુજરાતમાં રૅશનાલિઝમ 

ગુજરાતમાં રૅશનાલિઝમની પ્રવૃલિઓ લયારથી શરૂ થઈ એ બાબતે થોડુ ં
સંશોધન કરીએ તો સૌરાિ્માં દયાનંદ સરસ્વતી (1824–1884) અને સુરતમાં 
દુગાિરામ મહેતા (1809–1876) અને નમિદ (1833–1886) સુધી જવું પડ.ે દયાનંદ 
સરસ્વતીએ ‘સત્યાથિ પ્રકાશ’ (1875) િંથ િખી કમિકાંડી ધમિની ઝાટકિી કાઢી 
હતી. દુગાિરામે ‘માનવધમિસભા’ની સ્થાપના કરી. ભૂતપે્રત વગેરેની વાતો નકારી. 
સામાલજક પ્રવૃલિઓ તરફ સમાજને વાળવાનો પ્રયત્ન કયો હતો. નમિદ પિ ‘દાંરડયો’ 
સામાલયક દ્વારા સમાજમાં પ્રવતિમાન કુધારા સામે બૂલંગયો ફંૂલયો હતો. તે પછી 
ચરોતરમાં સ્વાતંત્ર્ય સેનાની નરલસંહભાઈ ઈશ્વરભાઈ પટિેે ‘ઈશ્વરનો ઇન્કાર’ 
(1932) પુસ્તક િખ્યું હતું. જમેાં પૃથ્વીની ઉત્પલિ અને માનવ સંસ્કૃલતના લવકાસની 
વૈજ્ઞાલનક ઢબની લવગતો રજૂ કરી હતી. આ પુસ્તકનંુ પુનિઃમુરિ ગુજરાતના 
રૅશનાલિસ્ટોએ 1998માં કયુું હતું. નરલસંહભાઈનુ ંઅન્ય પુસ્તક ‘િગ્ન પ્રપંચ’ પિ 
આ સન્દભિમાં જોવા જવેું છ.ે  

[‘ઈશ્વરનો ઇન્કાર’ પુસ્તક બજારમાં ઉપિબ્ધ નથી. તેથી ‘મિી મારુ 
પ્રકાશન’ના ગોલવંદ મારુએ આ અજોડ મુલ્યવાન પુસ્તકને ‘ઈ.બકુ’માં ઢાળ્ું અને 
વાચકમીત્રોને તદ્દન મફત વહેંચ્યુ. આ ‘ઈ.બુક’ ડાઉનિોડ કરવા માટ ે સ્રોત : 
https://govindmaru.files.wordpress.com/2021/06/ebook_47_narsinh_i_p
atel_ishwarno_inkaar_final_2021-03-03-1.pdf]. 

તે પછી ગુજરાતમાં િગભગ સાથોસાથ કે સહેજ આગળ પાછળ બ ેમહત્ત્વની 
ઘટનાઓ બની. સુરતમાં ‘ગુજરાતી સારહત્ય પરરિદ’નંુ અલધવેશન હતું. ઉપકુિપલત 
ઉપેન્ર બક્ષી, ઉમાશંકર જોશી અને યશવંત શુલિની હાજરીમાં સત્યશોધક સભા, 
સુરતના ‘પ્રબોધ’ નામના રૅશનિ સામલયકના પ્રથમાંકનંુ લવમોચન 1984માં કરવામાં 
આવ્યું. લવમોચનલવલધ પથ્થર ઘસીને અક્ગ્ન પ્રગટાવીને કરવામાં આવેિો, પરમ્પરાગત 
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રીતે કરવામાં આવતા દીપ પ્રાગટ્યથી નહીં. હવે આ સામલયક ‘સત્યાન્વેિિ’ નામે 
પ્રગટ થાય છ.ે  

આ પૂવે સુરતમાં રમિ પાઠકની ‘રમિ–ભ્રમિ’ કૉિમ ‘ગુજરાતલમત્ર’ 
દૈલનકમાં શરૂ થઈ હતી. જિેે ભૂતપે્રત, વહેમ, ચમત્કાર જવેી પરમ્પરાગત બાબતોન ે
પડકારવાનું અને તે પાછળના રૅશનિતકિને સમજાવવાનંુ શૈક્ષલિક કાયિ શરૂ કરી દીધંુ 
હતું. પ્રચાર–પ્રસારની પ્રવૃલિઓનું કામ આ સમયમાં સુરતમાં સ્થાપેિી સત્યશોધક 
સભાએ ઉપાડી િીધું હતું. 

‘સત્યશોધક સભા’ એ ગુજરાતમાં રૅશનાલિઝમની પાયાની સંસ્થા છ.ે તે કેવી 
રીતે સ્થપાઈ તે પિ જાિવા જવેું છ ે: 

સુરતના સપૂત શ્રી ગોરધનદાસ ચોખાવાળા ગુજરાતના જાિીતા સ્વાતંત્ર્ય 
સૈલનક, રચનાત્મક પ્રવૃલિના આયોજક અને સામાલજક–રાજકીય ક્ષેત્રે સતત 
પ્રવૃલિશીિ જીવ હતા. તેઓ ગુજરાતના લશક્ષિમંત્રીપદે પિ રહેિા. સમાજમાં જ્યાં 
પિ કશુંક ખોટુ ં થતું તો તેમનો જીવ ઊકળી ઊઠતો. 1979માં સુરત ખાતે રૂ. 25 
િાખના ખચે એક યજ્ઞ થવાનો હતો. આ યજ્ઞની લવરુદ્ધ એમિે તુરત જ લનવેદન 
આપ્યું. શહેરમાં થયેિી યજ્ઞલવરોધની સભાઓની આગેવાની િીધી. અિબિ તઓે 
ઈશ્વરમાં માનતા, તે રીતે તઓે આક્સ્તક પિ હતા. પરન્તુ એ આક્સ્તકતા જો કોઈ 
ધલતંગ, છતેરપીંડી કે અન્યાયને ઢાંકતી હોય તો તે બાબતમાં ચૂપ રહેવામાં માનતા ન 
હતા. 

સત્યશોધક સભાની પ્રવૃલિની આક્રમકતા લવશે તેઓ હમ્મેશા ં સમતોિ 
અલભપ્રાય આપતા. જરૂર પડ ેકાયિકરોનો બચાવ કરતા અને ઠપકારતા પિ ખરા. 
તેઓ કહેતા ‘ઘણં િાંબુ જવાનું છ.ે તેથી સમાજની ક્સ્થલત જોઈને ચાિીએ.’ 

સુરતની તમામે તમામ કામોના િોકોના હૃદયમાં એમનું લવરિ સ્થાન હતું. 
તેઓ સિા પર હોય કે ન હોય નાના–મોટા મુશ્કેિીમાં મુકાતા િોકોને તેમની ઓથ 
રહેતી. એમની પ્રલતબદ્ધતા ગજબનાક હતી. બૅસન્ટ હૉિમાં જાિીતા દાઉદી વ્હોરા 
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સુધારક અસગર અિી એક્ન્જલનયરની સભા યોજાયેિી. વ્હોરા કોમના િોકોનો ભારે 
લવરોધ. આખું ઝાંપાબજાર બંધ રહેિું. વ્હોરા આગેવાનોનંુ ભારે દબાિ. પરન્તુ 
ચોખાવાળા મક્કમ હતા. તેઓ સભામાં સમયસર આવીને બેઠા. જ ેકામ સારંુ િાગ ે
અને ઉપાડ ેતો તે પાર પાડ્યા લવના છોડતા નહીં 

એક વખત તેમના પ્રમુખપદે કૉિેજમાં સત્યશોધક સભાની લમટીંગ ચાિતી 
હતી. અત્યંત સાદા કપડામાં સજ્જ એક ભાઈ પ્રમુખશ્રી પાસે ગયા. સો રૂલપયાની 
પાંચ નોટ ટબેિ પર મૂકી બોલ્યા : “મારંુ નામ અહમદભાઈ કટપીસવાિા. 
ચોકબજારમાં મારી નાનકડી કાપડની દુકાન છ.ે મારી દુકાનેથી સવારથી સાંજ 
અનેક ઘરાકો િાિ ચૂંદડી, કાળી ચૂંદડી, કાપડના નાના–મોટા ટુકડા બાધા ચઢાવવા, 
માનતા પૂરી કરવા િઈ જાય છ.ે આ ગરીબ માિસો પૈસા બગાડ ેછ.ે તમે િોકો સારંુ 
કામ કરો છો. તમારંુ કામ ફેિાશે અને િોકો વહેમ–બાધામાંથી છુટશે તો મારો તો 
ધંધો તો પડી જશે; પરન્તુ મને તેનું દુિઃખ નથી. તમારી પ્રવૃલિ વધે તે માટ ેરૂલપયા 
પાંચસોની આ ભેટ આપું છુ,ં તે સ્વીકારશો.” 

સત્યશોધક સભા, સુરતની પ્રવૃલિઓના સૂત્રધાર ત્યારથી આજરદન સુધી    
ડૉ. બી. એ. પરીખ અને પ્રા. બાબુભાઈ દેસાઈ રહ્યા છ.ે સંસ્થાના ઉદ્દશેો નીચે મુજબ 
નક્કી થયા છ ે:  
(1) સમાજમાં વૈજ્ઞાલનક વિિ કેળવવું અને વૈજ્ઞાલનક મારહતીનો પ્રચાર કરવો.  
(2) વહેમ, અન્ધશ્રદ્ધા અને રુરઢઓનો પડકાર કરવો અને તેમને દૂર કરવાના 

પ્રયાસો કરવા.  
(3) વહેમ અન્ધશ્રદ્ધાનો ગેરિાભ િઈ છતેરપીંડી કરતા કૌભાંડોને ખુલ્લાં કરવા. 
(4) વૈજ્ઞાલનક, તારકિક, રૅશનાલિસ્ટ સારહત્યનો પ્રચાર કરવો. 

બીજી તરફ અમદાવાદમાં સાબરમતીની રેતમાં સતયુગને પાછો િાવવા 
કોઈ મોટો યજ્ઞ યોજાઈ રહ્યો હતો. સૌરાિ્ના લસંહ તરીકે ઓળખાતા ફોજદાર 

છિેભાઈ દવનેા પુત્ર નરેન્ર દવએે યજ્ઞલવરોધી અલભયાન છડે્યું અને શંખનાદ 
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કયો કે યજ્ઞ એ મૂલ્યવાન અને મયાિરદત સાધનોનો વ્યય છ.ે યજ્ઞથી કોઈનંુ 
કલ્યાિ થતું નથી. 

વડોદરામા ંસ્વાતંત્ર્ય સેનાની કમળાશંકર પંડ્યા (1904–1992) એ યાહ્યાભાઈ 
િોખંડવાિાની સાથે રહીને શ્રીિંકાના રૅશનાલિસ્ટ ડૉ. અબ્રાહમ કોવુરની ગુજરાતની 
યાત્રાનો કાયિક્રમ ઘડી કાઢ્યો. આ પિ મહત્ત્વની ઘટના હતી, કારિ કે યાત્રા લનલમિ ે
વાતાિિાપો દ્વારા લશક્ષિકાયિ તો થયું જ પરન્તુ તે લવિયનું સારહત્ય પિ પ્રગટ થવા 
િાગ્યું. 

સૌરાિ્ના જોરાવરનગરમાં નાના વેપારી જમનાદાસ કોટચેા અને અલનરુદે્ધ 
દોરાધાગા અને વહેમ ઓસરડયાં કરતા ઠગોનો જાનના જોખમે પદાિફાશ કરવા 
માંડ્યો. તેમિે આ બધી જૂનવાિી રૂરઢવાદી વાતોને “માનસ પ્રદૂિિ” તરીકે 
ઓળખાવ્યું. પોતાની પ્રવૃલિઓ ‘માનસ પ્રદૂિિ લનવારિ કેન્ર’ના નેજા હેઠળ ચિાવી. 
રહપ્નોરટઝમનો ઉપયોગ પિ િોકોને મુખિ બનાવવામાં થતો ભાળી તેના જાહેર 
કાયિક્રમો લવરુદ્ધ તેમિ ે જહેાદ છડેી, કોટ ે ચઢ્યા. આ સમય દરલમયાન સૌરાિ્ના 
અખબારો અને ખાસ કરીને જન્મભૂલમ જૂથના ‘ફૂિછાબ’ દૈલનકનો તેમને સારો ટકેો 
રહ્યો. 

લવજ્ઞાનયાત્રામાં કમળાશંકર પંડ્યા સાથે વડોદરાના લપ્રયમુખભાઈ પિ હતા. 
આ રીતે આ પ્રવૃલિ આગળ ધપતી ચાિી. ગઈ સદીના આઠમા દાયકામાં 
રાજ્યશાસ્ત્રના પ્રાધ્યાપક જ.ે કે. પટિેના પ્રયાસોથી ગુજરાતના બુલદ્ધલનષ્ઠોનંુ પ્રથમ 
સંમેિન ખેડામાં નરડયાદ ખાતે મળંુ્. જનંુે ઉદ્ઘાટન દંતાિીના ક્રાંલતકારી અને 
સમાજસુધારક સ્વામી સક્ચ્ચદાનંદના હસ્તે યોજાયેિું. સ્વામીના ભગવાં વસ્ત્રોને 
કારિે કેટિાક યુવા રૅશનાલિસ્ટોએ ત્યારે સભાત્યાગ પિ કરેિો! 

ગુજરાતમાં રૅશનાલિસ્ટ પ્રવૃલિઓના પ્રચાર પ્રસારમાં ગુજરાતી દૈલનકોનો 
ફાળો મહત્ત્વનો છ.ે યાસીન દિાિ ‘ગુજરાત સમાચાર’ દ્વારા લવચાર પ્રસારનું કામ 
કરે છ.ે રમિ પાઠકે મંુબઈના દૈલનક ‘સમકાિીન’માં પિ કૉિમ િેખન દ્વારા આ 
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કામ કયુું. તે પછી ઘિા સંમેિનો થયાં, ઘણં સારહત્ય રચાયું અને આજ ેઅડધો ડઝન 
જટેિાં રૅશનાલિસ્ટ સામલયકો લનયલમતપિે લવચાર પ્રસારનંુ કામ કરે છ.ે 

મંુબઈમાં ગુિાબભાઈ ભેડાએ રૅશનિ સમાજના લનમાિિ માટ ેલવવેકબુલદ્ધવાદનંુ 
માલસક ‘લવવેકપંથી’ શરૂ કયુું, જ ે આજ ે તેમના દેહાવસાન પછી પિ ચાિુ છ.ે 
(સ્મરિીય ગુિાબભાઈની રદકરી પ્રા. હિાિ બાડકર પ્રકાલશત કરતા હતા પિ હાિ 
આ સામલયક બંધ છ.ે –ગોલવંદ મારુ) રમિભાઈ પાઠકના અવસાન પૂવેથી એમના 
નામનો ‘રમિ–ભ્રમિ ચંરક’ પ્રલતવિિ એક રૅશનાલિસ્ટને તેના સામાલજક અને 
વૈચારરક યોગદાન બદિ આપવામાં આવે છ.ે રમિભાઈની કોિમમાંથી િેખોના 
સંખ્યાબંધ સંિહો વાચકોને ઉપિબ્ધ છ.ે અનેક િોકોએ પોતે રૅશનિ લવચારસરિી 
તરફ ઢળ્ા તેનો યશ દૈલનકોમાં પ્રગટ થતી આ અંગેની કૉિમોને અને તેના 
િખનારાઓને આપ્યો છ.ે એટિે સ્પિ છ ે કે આપિે ત્યાં ગતાનુગલતક પરમ્પરાની 
રીતે રૂરઢની રીત,ે બીજા કરે છ ેતે રીત,ે બધંુ ચાલ્યા કરે છ.ે િોકો તેને જ અનુસરતા 
હોય છ.ે જ્યારે આવું કોઈ વૈચારરક સારહત્ય તેમની નજરમાં આવે છ ે ત્યારે તેઓ 
પોતાના વતિન લવશે લવચારતા થાય છ.ે પછી તો પ્રશ્નોની હારમાળા રચાય છ.ે આવું 
સારહત્ય વાંચવાની એક ભૂખ ઊભી થાય છ.ે જરૂરી એ છ ેકે રૅશનાલિઝમ અંગેનું 
વ્યાપક સારહત્ય સહજપિે ઉપિબ્ધ હોય અને હાથવગું હોય. માિસ પોતાના લવશે 
અને સમુદાય લવશે લવચારતો થાય તે પ્રથમ લચનગારી છ.ે અલવચારીપણં અને 
લનક્ષ્ણક્રયતા હટાવવાની જરૂર છ.ે  
 

▪ 
 

  

https://govindmaru.com/


રૅશનાલિઝમ 

અનુક્રમલિકા                       https://govindmaru.com  Page 48 
 

11 

રૅશનાલિઝમ અન ેનાક્સ્તકતા 

માનવીને ઈશ્વરની જરૂર શા માટ ેપડ ેછ ેતે સમજવા જવેું છ.ે પ્રાિીજગતમાં 
માત્ર લજજીલવિાને કારિે ટકી રહેવાને માટનેી વૃલિ હોય છ.ે મનુષ્ણય બુલદ્ધશાળી અને 
સામાલજક છ.ે તેની પાસે બુલદ્ધ પિ છ ેઅને સમાજને ટકાવી રાખવાનાં મૂલ્યો પિ છ.ે 
પ્રત્યેક વ્યક્લતને મૂલ્યો બાબતે અને વ્યવસ્થાની જાળવિી બાબતે એકજૂટ રાખવાના 
ખ્યાિથી પિ ઈશ્વરનો લવચાર અક્સ્તત્વમાં આવ્યો હોય એવો સંભવ છ.ે લવજ્ઞાન બહુ 
મોડુ ંઆવ્યું છ.ે ધમિ બહુ વહેિો આવ્યો છ.ે ધમિની સાથે ઈશ્વરનો આદેશ, પાપ અને 
સજા, સ્વગિ અને નકિ, આત્મા અને પુનિઃજન્મ એવા સંખ્યાબંધ ખ્યાિો જોડાયેિા છ.ે 
લવકાસનો એવો તબક્કો હતો જ્યારે સદ્વતિનની બધી બાબતો ધમિના નામે કહેવામાં 
આવી હતી. ધમિનું આ અથિમાં એક ઐલતહાલસક અને લવકાસકીય યોગદાન આપિ ે
સ્વીકારવું જોઈએ. આજનો માિસ એટિે જ લવકલસત માનવ તરીકે માનવમૂલ્યો, 
સામાલજક લનસબત વગેરેની વાત કરી શકે છ.ે કારિ કે એવાં કેટિાંક મૂલ્યો ભિ ે
જુદી રીતે પિ પરમ્પરાગત રીતે તેના DNAમાં દાખિ થઈ ગયેિાં છ.ે હવે રૅશનિ 
રીતે તેને ચકાસવાનો અલભગમ લવકસાવવો એ પહેિાં જટેિું મુકેિ રહ્યું નથી. 
માિસમાં સારાસારનો જ ે લવવેક અને ત ે માટનેી વૃલિ પડિેાં છ ે તેને કારિે 
રૅશનાિાઈઝેશનની પ્રલક્રયા અને ગલત સરળ બને છ.ે  

ઈશ્વરના અક્સ્તત્વ લવશે બહુ શરૂઆતથી શંકા કરનારા પિ સાથોસાથ પેદા 
થયા છ.ે ‘િોકાયત’ અને ‘ચાવાિક દશિન’ એની જ ગવાહી પૂરે છ.ે પરન્તુ બહુમતીએ 
શરૂઆતમાં આવી એકિ–દોકિ વ્યક્લતઓના લવચારોને કચડી નાખવાનો, તેમને 
પરેશાન કરવાનો પૂરતો પ્રયાસ કયો છ.ે આવા સારહત્યનો નાશ સુધ્ધાં કરવામાં 
આવ્યો છ.ે ‘ચાવાિક દશિન’માંથી જ ે કેટિુકં આજ ે ઉપિબ્ધ છ ે તે માત્ર તેના 
ટીકાકારોના સારહત્યમાંથી મળી આવે છ.ે ટીકા કે મીમાંસામાં પૂવિ પક્ષ અને ઉિર 
પક્ષ એમ બે બાબતો અલનવાયિપિે હોય છ.ે તમે શેની ટીકા કરો છો એ તો 
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શરૂઆતમાં જિાવવું જ પડતું હોય છ.ે તે રીતે ‘ચાવાિક દશિન’માંથી આંલશક 
સારહત્ય આપિને ઉપિબ્ધ બને છ.ે  

આટિા લવકાસ પછી એટિે કે માનવના આટિા િાંબા ઉત્ક્રાંલતકાળ પછી પિ 
બધા માિસો સિાનો લવરોધ કરવા તત્પર હોતા નથી. સિાની વાત છોડો પોતે જ ે
શોિિનો ભોગ બન્યા હોય તેમાંથી મુક્લત મેળવવા પિ બધા પ્રલતકાર કરી શકતા 
હોતા નથી. માિસમાં તાબે થવાની અને પ્રલતકાર કરવાની, શાંત રહેવાની અને 
સંઘિિ કરવાની એવી અસંખ્ય પરસ્પર લવરોધી વૃલિઓ એક સાથે રહેિી હોય છ.ે 
લચનગારીની ખૂબ જરૂર હોય છ.ે સરમુખત્યારોએ માિસોની એક િાગિીનો િાભ 
િીધો છ.ે લવકાસિક્ષી લવચારકોએ તેનામાંની સંઘિિ અને પ્રલતકારની વૃલિઓન ે
છછંડેી છ.ે એટિે જ કહેવાયું છ ે કે ગુિામને, ગરીબને તેની અવદશા લવશે સભાન 
કરી દો પછી તમારે ભાગ્યેજ કશું કરવાનંુ છ.ે એક બીજા પર આલધપત્ય 
ભોગવવાની વૃલિ પડિેી હોય જ છ.ે બીજી વ્યક્લત કે બીજો સમૂહ તેનો કેટિો 
પ્રલતકાર કરી શકે છ ેતેના પર ક્સ્થલતમાં પરરવતિનની શલયતાનો આધાર છ.ે 

સ્વાધીનતા આંદોિનના સમયે ગાંધી બધાંને અભિ, ગરીબ, પછાત સવિન ે
આઝાદીની િડતમાં જોડી શલયા. તેનું કારિ તેમને પેિી સંઘિિ અને પ્રલતકારની 
વૃલિને લચનગારી ચાંપવામાં સફળતા મળી તે છ.ે સમયે સમય ે આવી ઘટનાઓ 
બનતી જ રહી છ.ે અમેરરકામાં ગુિામી પ્રથા લવરુદ્ધના ગૃહ યુદ્ધમાં આમ જ બન્યું 
હતું. યહૂદીઓનો સવિનાશ કરવા નીકળેિા રહટિરની સામે પડવામાં આવી જ 
ઘટનાઓ કારિભૂત હતી. બીજી તરફ લવપરીત િાગિીને કારિે મોટા માનવસમૂહો 
કોઈ મસીહા, કોઈ ઉદ્ધારકની પ્રતીક્ષા કરતા હોય છ.ે પછી તેના દોરવાયા દોરવાતા 
હોય છ.ે 

માિસ સામાલજક પ્રાિી છ.ે તેની આસપાસનો સમાજ જ ે કંઈ કરે છ ે તેને 
અનુરૂપ વતિન કરી તેની સાથે જોડાઈ રહેવું તે તેની સહજ વૃલિ હોય છ.ે બહુ થોડાને 
તેથી જુદા પડવાનો લવચાર આવતો હોય છ.ે આવા લવચાર કરવાવાળામાંથી પિ બહુ 
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થોડા સંઘિિ કરવા તૈયાર હોય છ.ે સામાન્ય વિિ સિામતીનંુ જ હોવાનંુ, 
સંઘિિનંુ વિિ ઓછુ ંહોવાનંુ. બૌલદ્ધક લવકાસ અને સમૃલદ્ધની સાથે િોકો મંરદર 

તરફ જતા અટકે છ ેકે ઓછા થાય છ ેપિ ખુલ્લેઆમ ઈશ્વરનો ઈન્કાર કરનારા 
જૂજ જ હોય છ.ે  

દલક્ષિ ભારતમાં આંધ્ર પ્રદેશમાં લવજયવાડા ખાતે ‘એલથસ્ટ સેન્ટર’ છ.ે 
જનેી સ્થાપના આઝાદી પૂવે ગોરાએ કરી હતી. ગોપાિ રામચંરન એટિે ગોરા 

તેમના ત્રિ પુત્રો િવિમ્, લવજ્યમ્ અને શરિમ્ આ પ્રવૃલિને વરેિા છ.ે ગોરાએ 
તો 1969થી નાક્સ્તકવાદી, બુલદ્ધવાદી અને માનવતાવાદી લવચારોના પ્રસાર માટ ે

અંિેજી સામલયક ‘ધ એલથસ્ટ’ શરૂ કરેિંુ. પ્રાદેલશક તેિુગુ ભાિામાં પિ 
નાક્સ્તકત્વમ્, કે નાક્સ્તક દૃક્િ લવશેનંુ પુષ્ણકળ સારહત્ય તેમિે પ્રગટ કરેિંુ છ.ે 

ગોરા દેશના સ્વાતંત્ર્ય િડતમાં જોડાયેિા હતા. આઝાદીની િડતની સાથોસાથ 
સમાજ પરરવતિનનંુ કામ પિ કરતા હતા. મહાત્મા ગાંધી અને તેમની પ્રવૃલિઓ 

સાથે તેઓ સીધી રીતે જોડાયેિા હતા. પરન્તુ ગાંધી આક્સ્તક હતા, ગોરા 

નાક્સ્તક હતા. ગોરાએ ગાંધી સાથે નાક્સ્તક દૃક્િએ સમાજ પરરવતિનના મુદ્દ ે
િાંબો સંવાદ કરેિો. જ ે ‘નવજીવન પ્રકાશન’ તરફથી અંિેજી અને ગુજરાતી 

બન્નેમાં પ્રકાલશત થયેિો. ગોરાની દિીિ એ હતી કે સામાન્ય માિસને ઈશ્વર, 
પુનજ િન્મ, જન્મજન્માંતરો વગેરેના રવાડ ે ચઢાવ્યા લવના પોતાની અને પોતાનાં 

ભાઈ બહેનોની ક્સ્થલતમાં ફેરફાર કરવાના કામમાં જોતરવો શલય છ.ે પોતે તે 
રીતે કામ પિ કરતા હતા. સ્વસ્થ સંવાદને અંતે બેમાંથી એકેયનંુ લવચાર 

પરરવતિન થયું ન હતું. ગોરા નાક્સ્તક રહ્યા અને ગાંધી આક્સ્તક. રૅશનિ દૃક્િએ 
મહત્ત્વનંુ એ છ ે કે બને્ન એકબીજાના હરીફ ન હતા. લવરોધી ન હતા બને્નનંુ 

ધ્યેય એક હતું તેથી તેઓ સંવાદ કરતાં કરતાં પોતાની રીતે કામ કરવામાં વ્યસ્ત 
રહ્યા હતા. 
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માનવ સમાજની મુશ્કેિી ત્યાં શરૂ થાય છ ે કે જ ે મારી સાથે નથી, મારા 
લવચારનો નથી તે મારો લવરોધી છ,ે એવું તે ધારી િે છ.ે સામા લવચારના હોવું એટિે 
જ એકબીજાના લવરોધી હોવું એ સમીકરિ તો ખોટુ ં છ.ે ગોરા અને ગાંધી 
પોતપોતાની રીતે સમાજ સેવાનંુ કામ કરતા રહ્યા. 

એવો જ દાખિો બટ્ાિન્ડ રસેિ (1872–1970) અને કારડિનિ પોપનો છ.ે એક 
ઈશ્વરમાં ન માને અને બીજો ઈશ્વરમાં માને. બન્ને વચ્ચે લવગત ેસંવાદ થયેિો છ,ે અને 
તે આજ ે પિ ઉપિબ્ધ છ.ે અસંખ્ય દિીિોને અંતે રસેિ ઈશ્વરનંુ અનઅક્સ્તત્વ 
પુરવાર કરવામાં લનષ્ણફળ રહે છ.ે કારડિનિ પોપ અસંખ્ય દિીિો છતાં રસેિને સંમત 
કરી શકતા નથી. બન્ને જિ સંવાદના અંતે પોતપોતાના લવચારોમાં મક્કમ છ ેઅને 
તેથી અસંમલતપૂવિક છૂટા પડ ેછ.ે બન્નેની ક્સ્થલત છ ે: We agree to disagree! 

દંતાિીના સ્વામી સક્ચ્ચદાનંદનો ઉલ્લેખ આગળ આવી ગયો. તેમિે ‘મારા 
અનુભવો’ નામનંુ સંસ્મરિાત્મક પુસ્તક િખ્યું છ.ે પોતાની ગુરુની શોધ કેવી લનષ્ણફળ 
નીવડી તેનંુ તેમાં લવગતે બયાન છ.ે ધમિના મઠો અને મઠાધીશોમાં કેવો દંભ અને 
દેખાડો છ ેતે તેમિે લચતયુું છ.ે અંતે તેમિે કહ્યું છ ેકે મને કોઈ ગુરુની પ્રાક્પ્ત ન થઈ. 
ગુરુપદે સ્થાપવા યોગ્ય કોઈ વ્યક્લત ન મળી. તેમિે જીવનમાં ત્રિ ગુરુઓ નક્કી કયાિ 
વાચન, મનન અને લનરીક્ષિ. જોકે આક્સ્તક હોવાને કારિે તેઓ કહેતા રહે છ ેકે ‘મેં 
ઈશ્વર જોયો નથી, પિ ઈશ્વરકૃપાનો અનુભવ કયો છ.ે’ બધી બાબતે બધા સાથે 
સંમત થવું એવી કોઈ શરત હોતી નથી. વચૈારરક અસંમલત અને છતાં આદર એ 
રૅશનિ ક્સ્થલત છ.ે રૅશનાલિઝમ આત્યંલતકતાઓ ત્યજી સમાદર કરતાં પિ શીખવ ે
છ.ે 

 
▪ 
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12 

કંરડશન્ડ માઈન્ડ અને રૅશનાલિઝમ 

માિસનંુ મન અનેક બાબતોમાં ટવેાયેિું હોય છ.ે કેટિીક બાબતોમાં બદ્ધ પિ 
હોય છ.ે ટવેો એવી પડી ગઈ હોય કે એનાથી લવપરીત કંઈ કરવાનંુ આવે તો 
માનલસક તૈયારી ઓછી હોય. આ કારિ છ ે કે માિસ ફેરફારને સ્વીકારવામાં 
રહચરકચાટ અને અવઢવ અનુભવતો હોય છ.ે કોઈ પિ પ્રકારના ફેરફાર સહજતાથી 
સ્વીકૃલત પામતા હોતા નથી. પરરિામે સુધારો જરટિ બને છ.ે  

મનોલવજ્ઞાનીઓ આ વાતને ‘કંરડશન્ડ માઈન્ડ’ કહે છ.ે તેથી તેનું ‘રડકંરડશનીંગ’ 
કરવાની આવશ્યકતા જુએ છ.ે થોડાંક ઉદાહરિોથી આ વાતને સમજવા પ્રયત્ન 
કરીએ.  

આપિે ત્યાં બાળકને પેન કે પેક્ન્સિ પકડતાં શીખવાડીએ ત્યારથી પહેિુ ં
વાલય એ હોય છ ે કે ડાબા હાથે નહીં, જમિા હાથે. આખી ભારતીય સંસ્કૃલતમાં 
ડાબા–જમિાનો ખ્યાિ ઘિી બધી બાબતોમાં રૂઢ થઈ ગયો છ.ે તેથી આગળ વધીને 
આપિે એવું પિ માનીએ કે જમિા હાથે િખીએ તો જ લવદ્યા આવે. આ ‘કંરડશન્ડ 
માઈન્ડ’ છ.ે બાળકને જ ે અનુકૂળ આવ ે તે કરવાની છૂટ આપિે આપતા નથી. 
આટિા બધા સઘન પ્રયાસો છતાં આપિે ત્યાં પિ કેટિાંક બાળકો માર ખાતાં ખાતાં 
પિ ડાબા હાથે િખવામાં સરળતા અનુભવતાં હોય છ.ે તેથી અંતે ડાબોડી થઈને જ 
રહે છ!ે  

પક્ મમાં આવી રૂરઢ છ ે કે કેમ એ આપિને ખબર નથી; પિ સંખ્યાબંધ 
અમેરરકી પ્રમુખો ડાબોડી હોવાનંુ નોંધાયું છ.ે એટિા પ્રમાિમાં અમેરરકી નાગરરકો 
પિ હશે, ખબર નથી! કાળક્રમે નોંધાયું છ ે અને તે વ્યાપકપિે જોવા મળે છ ે કે 
હોલશયારીને, તજજ્ઞતાને, કાબેલિયતન ેડાબા કે જમિાનો કોઈ ભેદ હોતો નથી. 

પુસ્તક એટિે લવદ્યા એવું સામાન્યપિે સમીકરિ થઈ ગયુ ં છ.ે તેથી પસુ્તક 
વંદનીય પૂજનીય મનાતું થઈ ગયું છ.ે ખરેખર તો જમે સારાં પુસ્તકો હોય છ ેતેમ 
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ખરાબ પુસ્તકો હોઈ શકે છ.ે એટિે કે પુસ્તકના કન્ટને્ટ (લવિયવસ્તુ) સાથે અને ત ે
બાબતની આપિી પસંદગી સાથે સારા કે ખરાબને સમ્બન્ધ છ.ે પિ એક વખત 
આપિે જનેે પૂજનીય ગણયું એટિે હાથમાંથી તે પડી જાય, તેને પગ અડી જાય કે 
અયોગ્ય ગિાય તેવુ ં કંઈ પિ થઈ જાય તો આપિે પગે િાગીએ છીએ, માફી 
માગીએ છીએ. ક્ષમા ઈચ્છીએ છીએ. પૂજનીય ભાવ સારી વસ્તુ છ,ે આદર સત્કાર 
ભૌલતક ચીજવસ્તઓુ પ્રત્યે પિ હોય એ પ્રશંસનીય બાબત ગિી શકાય. પરન્તુ માત્ર 
પુસ્તક બાબતે આપિો ખ્યાિ કંઈક આવો આગવો છ.ે  

ઘિાને હાથથી જમે નહીં ત્યાં સુધી પેટ ભરાયું હોય એમ િાગે નહીં. જમ્યાનો 
સંતોિ થાય નહીં. ચમચીથી ખાવ તો પેિો સંતોિ દૂર ભાગતો િાગે. હાથથી ખાવ 
તો સંતોિ પિ હાથવગો થઈ જાય. સમજી શકાય એમ છ ેકે આ માત્ર ટવેવશ બનતુ ં
હોય છ.ે પેટ ભરાવાને સ્વારદિ રસોઈ અને કેટિો ઓછો વધતો ખોરાક િીધો ત ે
સાથે સમ્બન્ધ છ.ે હાથથી કે ચમચીથી એ તો માત્ર ખાવાની રીતનો તફાવત છ.ે 

આવી ઘિી બધી બાબતો હોઈ શકે છ.ે કેટિીક બાબતો વ્યાપકપિે સંસ્કૃલત 
સાથે જોડાયેિી પિ હોઈ શકે છ.ે આજકાિ મોટ ે ભાગે ઘરની બહાર જતાં કે 
એકબીજાથી છૂટાં પડતાં જયશ્રી કૃષ્ણિ, જય લજનેન્ર, જય સ્વાલમનારાયિ જવેા 
ઉદ્ગારો થતા આપિે અનેક સ્થળે લનહાળીએ છીએ. તેથી કરીને કોઈ અઘરટત 

ઘટના ટળે તેવી પાયાનો ખ્યાિ હોય છ.ે ખરેખર એવું બનતું હોતું નથી. અયોગ્ય કે 
અઘરટત બાબતો ટાળવા માટ ે સૂઝ કે સમયસૂચકતા કદાચ વધારે ઉપયોગી 

પુરવાર થતાં હશે. પરન્તુ આ રૂરઢનો વ્યાપ એકવીસમી સદી આવતાં આવતાં 

પુષ્ણકળ પ્રમાિમાં વધી ગયો છ.ે એનંુ એક કારિ આપિી આસપાસ 
અસિામતીનંુ વાતાવરિ વધતું જાય છ ે તે હોઈ શકે. સિામતીની શોધમાં 

આપિે આવા હાથવગાં આશ્રયસ્થાનો શોધીએ છીએ! 
પરદેશમાં વસતા રૅશનાલિસ્ટ સુબોધ શાહે ‘Culture can kill’ નામનું એક 

પુસ્તક િખ્યું છ.ે જ ે ખુલ્લા રદમાગથી વાંચવાની જરૂર છ.ે જમેાં આવાં અનેક 
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ઉદાહરિો આપવામાં આવ્યાં છ.ે આપિે ત્યાં કહેવત છ ે બાપના કૂવામાં ડૂબી ન 
મરાય. એનો અથિ એ જ છ ે કે કુટુબંની પરમ્પરા, વંશની પરમ્પરા સારી જિાતી 
હોય તો જ તેનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ. અન્યથા તેને છોડતાં અચકાવું ન જોઈએ. 
પરન્તુ ઉપર જોયું તેમ અમારે ત્યાં તો આમ જ કરાય, અમે તો આમ જ કરીએ એવું 
ગૌરવ ઘિી બધી વખત તકિની ચકાસિી લવના આપિે રટ્યા જ કરતાં હોઈએ 
છીએ.  

(ખાસ નોંધ : િેખક સુબોધ શાહનુ ંઉપરોલત પુસ્તક ‘કલ્ચર કેન કીિ’ અંગ ે
પ્રા. રમિ પાઠક અને પ્રા. ધવિ મહેતાના િેખો તથા મૂળ અંિેજી પુસ્તકના કેટિાક 
િેખોનો મુરજી ગડાએ સૌમ્ય અને સરળ શૈિીમા ં કરેિ ભાવાનુવાદ માિવા માટ ે
https://govindmaru.com/category/%e0%aa%95%e0%aa%b2%e0%ab%8d
%e0%aa%9a%e0%aa%b0-%e0%aa%95%e0%ab%87%e0%aa%a8-
%e0%aa%95%e0%ab%80%e0%aa%b2-culture-can-kill/ લિન્ક પર ક્લિક 
કરવા લવનંલત. –ગોલવંદ મારુ ‘અલભવ્યક્લત’ બ્િૉગ) 

રૅશનિ માગે જ જીવનવ્યવહાર ગોઠવવામાં આપિે માનતા હોઈએ તો 
આપિા અને બીજાના વતિનને, વ્યવહારને, સતત ચકાસતા રહીને યોગ્ય તારિ પર 
આવવાની આપિે ટવે પાડવી જોઈએ. બધા બધંુ કરી શકે છ ેએવું હરકોઈ વખતે 
સંભવ હોતું નથી. શુદ્ધ રૅશનાલિસ્ટ, પાકો રૅશનાલિસ્ટ, પૂિિ રૅશનાલિસ્ટ એ એક લમથ 
કે આદશિ હોઈ શકે; પરન્તુ રૅશનિ માગિના યાત્રી ઘિા બધા હોઈ શકે. એટિું જ 
આપિે તો અંકે કરવાનું રહે છ.ે 

જનૈો ધાલમિક રીતે શાકાહારી પ્રજા છ.ે રહન્દુઓ પરમ્પરાગત રીતે શાકાહારી 
નથી. આજ ેપિ મોટા ભાગની રહન્દુ જ્ઞાલતઓ શાકાહારી નથી. તેમ છતાં આપિામાં 
માંસાહાર પ્રત્યે અત્યંત ચોખલિયાવૃલિ દાખિ થઈ ગઈ છ.ે ઈંડાના કોચિા જોઈને 
કેટિાક િોકો છળી મરે છ.ે પ્રવાસમાં હોય તો ત્યાં શુદ્ધ શાકાહારી હોટિ શોધતા 
હોય છ.ે વ્યક્લતગત રીતે જનેે જ ેભાવે અને ફાવે તેને તે ખાવાનો અલધકાર છ;ે પિ 

https://govindmaru.com/
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પોતાની જ ેખાવાની પદ્ધલત છ ેતે બાકીના પિ બધા સ્વીકારે તે રૅશનિ રીતે 
વાજબી વાત િાગતી નથી, પ્રચાર–પ્રસારનો અલધકાર માન્ય રાખીએ તો પિ. 

આખા લવશ્વમાં કેટિાંક જૂથો શાકાહારી ખોરાક પદ્ધલતની ચળવળ ચિાવી 
રહ્યા છ.ે તેમ કરવાનો તેમને અલધકાર છ;ે પરન્તુ પયુિિિ પવિ દરલમયાન જનૈો 

સરકારી જાહેરનામાથી કતિખાના બંધ કરાવે છ ે તે કંઈ સમજાય તેવી વાત 
નથી. બીજાએ શું ખાવું તે આપિે નક્કી ન કરી શકીએ. જનૈ તહેવાર દરલમયાન 

માંસાહારીઓને અગવડ ઊભી કરવાથી જનૈ ધમિનંુ કયંુ રહત સધાય છ ે એ 
સમજિ બહારનંુ છ!ે 

યાદ આવે છ ેઆચાયિ કાકા કાિેિકરની વાત. કાકાએ, િખ્યંુ છ ે કે હંુ 
પોતે શુદ્ધ શાકાહારી છુ.ં મને ભોજનના લનમંત્રિ શાકાહારી અને માંસાહારી 

એમ બે જુદા જુદા કુટુબંોમાંથી મળે તો હંુ માંસાહારી કુટુબંનંુ આમંત્રિ પહેિાં 
સ્વીકારંુ. આપિે એ શીખવાનંુ છ ે કે માંસાહારી એનો ખોરાક ખાય અને 

શાકાહારી એને ગમતો ખોરાક ખાય એવી સુલવધા હોય તો બને્નએ સાથે બેસીને 

ભોજન િેવાનું તો શીખવું પડશે. તો જ પેિી માંસાહાર પ્રત્યેની સૂગ દૂર થશે. 
જગતમાં જ ે વ્યાપક તફાવત જોવા મળે છ ે તેનો સ્વીકાર થશે. કાકાનું વિિ 

લબિકુિ રૅશનિ ગિી શકાય. 
કાકા તો ગાંધીજન હતા. તેથી આવું કહી શકે છ.ે કારિ ગાંધી પિ આવું 

માનતા હતા. માંસાહારી મહેમાનને તેમિે પરાિે શાકાહારી ભોજન પીરસ્યું 
નથી. આ અથિમાં જ મેં આપિી હાિની વૃલિને ‘ચોખલિયાવૃલિ’ કહી છ.ે 

આપિે કોઈને ફરજ ન પાડીએ અને કોઈ આપિને ફરજ ન પાડ ે છતાં 
સમજિથી સાથે બેસીએ એ જરૂરી છ,ે અલભનંદનીય પિ છ.ે 

રામાયિી કથાકાર મોરારીબાપુ સાથે કોમી એકતાનું સદ્ભાવનાનંુ કામ 
કરવાનંુ એટિે ગમે છ ેકે તેઓ સમજિપૂવિક આવી મોકળાશ સામેથી આપે છ.ે 
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તમે નાક્સ્તક હો તેનો તેમને કોઈ બાધ નથી. કૈિાસ ગુરુકુળમાં આવેિા મુક્સ્િમો 
ત્યાંના લનવાસ દરલમયાન ત્યાં બંદગી કરે એટિે કે નમાઝ પઢ ેતો મોરારીબાપ ુ

પોતાનો રાજીપો વ્યલત કરે છ.ે 
છલે્લાં વિોમાં દેશમાં કુ્ષલ્લક મુદ્દાઓ પર જ ે મોટા હોબાળા થયા છ,ે 

અસરહષ્ણણતાનંુ વાતાવરિ પેદા થયંુ છ ેતે ભારતીય સંસ્કૃલત અને ઉદારમતવાદી 
વિિને િાંછનરૂપ છ ેએટિંુ કહેવું અહીં પયાિપ્ત થશે. 

 
▪ 
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રૅશનાલિઝમ અન ેપરમ્પરા 

પરમ્પરાને વખોડવી સહેિી છ;ે પરન્તુ તે રાતોરાત ઊભી થઈ હોતી નથી. 
િાંબા ગાળે, િાંબા સમયથી કોઈક સમુદાય, કોઈક પ્રકારનું વતિન કરતો જ રહેતો 
હોય ત્યારે એ પરમ્પરાનંુ સ્વરૂપ ધારિ કરે છ.ે આક્સ્તક વ્યક્લતને સાચી ખોટી 
પરમ્પરાનો િાભ તો મળતો હોય છ.ે એને નવેસરથી લવચારવાનંુ પ્રાપ્ત થતું હોતું 
નથી. બાળકનો જન્મ થયો તો છઠ્ઠીના લવલધના િેખ િખાવાના, ફોઈ પાસે 
નામકરિલવલધ કરાવવાનો વગેરે વગેરે. િગ્ન કરવાના છ ેતો કંકોતરીથી િઈને કન્યા 
લવદાય સુધીની આખી પરમ્પરા તેની સામે ઉપિબ્ધ છ.ે કોઈનું મૃત્યુ થયું તો 
ઉિરલક્રયા, ગીતાપાઠ. તપિિ, સરવિી જવેી લનયત પરમ્પરાઓ આંખ સામે છ.ે 
લનક્ ત પરમ્પરામાં કાયિ કરવું હોય તો બધાનો સહયોગ પિ સાથે છ.ે બધા પરમ્પરા 
મુજબ વતિવા ટવેાયેિા પિ છ.ે બધંુ સહેિું સટ છ,ે સીધું સરળ છ.ે ભૂિચૂક થાય તો 
પ્રાયક્ તની લવલધ પિ લનક્ ત છ.ે 

મુશ્કેિી ત્યારે છ ેજ્યારે તમે તમારી સાંસ્કૃલતક પરમ્પરાથી ઊફરા ચાિવાનું 
પસંદ કરો છો. આ રાજમાગિ નથી. કદાચ નાની કેડી હોઈ શકે. હજુ કેડી પિ ન 
બની હોય એમ પિ બની શકે. આ માગિનો એકિદોકિ યાત્રી મળી આવે અને ન 
પિ મળી આવે. ટૂકંમાં, રૅશનાલિઝમની રાહે ચાિવાનંુ થોડુ ંઅઘરંુ પિ છ,ે મુશ્કેિ 
પિ છ.ે કારિ હજુ તે રાજમાગિ બન્યો નથી. 

બીજી પિ મુશ્કેિી છ.ે મુખ્ય પ્રવાહની વ્યક્લત માટ ેસાચી ખોટી પરમ્પરાઓ 
છ.ે જ્યારે અહીં તો કાયમી કેડી પિ ઊભી થઈ નથી. રલજસ્ટડિ મૅરેજ કરવા જાવ 
ત્યારે ખબર પડ ે કે જમીનનો દસ્તાવેજ કરીને આવવા જટેિું એ સહેિું નથી. 
જમીનના દસ્તાવેજમાં તો ઍજન્ટો પિ ઉપિબ્ધ છ.ે પરન્તુ રલજસ્ટડિ મૅરેજ કરવા 
જાવ ત્યારે રલજસ્ટ્ાર કહેશે કે તમે બે જોડાવા માગો છો તે અંગે અમે લનયત સમય 
મયાિદા માટ ેજાહેર નોરટસ બૉડિ ઉપર એ બાબત મૂકીશું અને કોઈ વાંધાલવરોધ નહીં 
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આવે તો આટિા સમય બાદ તેનંુ રલજસ્ટ્શેન શલય બનશે. યુવાનીમાં આદશિ 
ઘેિછા ઘિી હોય છ.ે નવું કરવાની તમન્ના પિ હોય છ.ે પાટો ન મળતાં ઘિા 

ડબ્બાની માફક ખળી પડ ે છ.ે કોઈક જ આત્મલવશ્વાસપૂવિક આગળ વધે છ.ે 
એટિે જ આ કેડી રહે છ,ે માગિ બનતો નથી. 

સામાલજક હંૂફ ન હોય, તમારી આસપાસ તમને પ્રોત્સાહન આપનારો સમૂહ ન 
હોય, ત્યારે એકિા પડી જવાનો ડર સતાવતો હોય છ.ે આ અત્યંત સ્વભાલવક વાત 
છ.ે જ ેકોઈએ જુદી કેડી કંડારવા ચાહ્યું છ ેત ેબધા જ રકસ્સામાં આમ જ બનતું હોય 
છ.ે એની પાસે ઈશ્વરની, શ્રદ્ધાની, પરમ્પરાની ટકેિિાકડી હોતી નથી. તેિે તો 
પોતાના પગ પર, આત્મલવશ્વાસ પર, આધાર રાખીને આગળ વધવાનું હોય છ.ે 

એક મુદ્દો આ તબકે્ક સ્પિ કરવાની ખાસ જરૂર છ.ે તે એ કે શ્રદ્ધાળુઓની 
મજાક ન ઊડાડવી જોઈએ. રૅશનાલિસ્ટો માનવીય ગૌરવમાં માને છ.ે નાનામાં નાના, 
ખોટામાં મોટા માિસને પિ તેનું એક માનવીય ગૌરવ હોય છ.ે કોઈ પિ વ્યસનીને 
ધુત્કારવાથી એ વ્યસનને વધારે જોરથી વળગશે. એ વ્યસનમુક્લત અલભયાનવાળા 
બરાબર જાિે છ.ે તેથી જ કાઉન્સેલિંગનો રાહ અપનાવે છ.ે 

યાદ આવે છ ે કમળાશંકર પંડ્યાની આત્મકથા ‘વેરાન જીવન’ (1973). 

સમાજવાદી, સ્વાતંત્ર્યસેનાની કમળાશંકર લનરીશ્વરવાદી હતા. તેમનું િગ્ન થયું. 

પત્ની રલસકકાન્તા રોજ ઘીનો દીવો કરે અને કમળાશંકર પત્ની આઘીપાછી થઈ 
છ ેકે કેમ તેની ખાતરી કરીને દીવાને ફંૂક મારે અને દીવામાંનંુ ઘી દીવેટ ચૂસીને 

પી જાય! અિબિ, કાળક્રમે તેમિે યુવાનીમાં જ ેકરેિંુ તે તેમને અયોગ્ય પિ 
િાગ્યું હશે; પિ યુવાનીનો ઉત્સાહ અને આદશિઘેિછા તેમની પાસે આવું વતિન 

કરાવી ગઈ! એટિે માનવીય ગૌરવને હાલન પહોંચ,ે એનો ઉપહાસ થાય, ત ે
વ્યક્લતને અપમાન અને અવમાનના થયાનંુ િાગે એવું કોઈ બેહૂદુ વતિન 
રૅશનાલિસ્ટ ન કરી બેસે તે બાબતે સાવધાની રાખવાની પૂરી જરૂર છ.ે 
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રૅશનાલિઝમ માનવમૂલ્યોના લવસ્તારમાં માને છ.ે યુરોપના દેશોમાં િોકશાહી 
અને રૅશનિ મૂલ્યોને કારિે માનવજીવનને સ્પશિતી લવલવધ બાબતોનો ઘિો 
સંવેદનાત્મક લવસ્તાર થયો છ ેઅને માનવ અલધકારોનંુ ક્ષેત્ર લવસ્તયુું છ.ે રૅશનિ મૂલ્યો 
વ્યક્લતને લવલવધ પ્રકારની વૈચારરક કે પારમ્પારરક બદ્ધતામાંથી મુલત કરે છ.ે વૈજ્ઞાલનક 
પદ્ધલતએ સત્યશોધન અને સત્યશોધન બાદ લવવેકબુલદ્ધપૂવિકનું તે મુજબનું આચરિ 
તેને ખરા અથિમાં ‘મુક્લત’ આપે છ ેજ ે ચૈતલસક હોય છ.ે ભૌલતક કે રાજકીય કે 
કાયદાકીય સ્વતંત્રતાથી આ મુક્લત અનેકગિી વધુ ઊંચી હોય છ.ે 

મહેમદાવાદથી લબલપન શ્રોફ જ ેવૈક્શ્વક ‘માનવવાદ’ નામનંુ નાનકડુ ંસામલયક 
લનયલમતપિે દાયકાઓથી પ્રગટ કરે છ ેતે મુલત માનવ, જાિત માનવ, સંવેદનશીિ 
અને લવવેકબુલદ્ધયુલત માનવ માનવસંસ્કૃલતને કઈ ઊંચાઈએ િઈ જઈ શકે તેનો 
અનુભવ કરાવે છ.ે 

 
▪ 
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બુદ્ધની રૅશનિ લવચાર પદ્ધલત 

હે િોકો, હંુ જ ેકાંઈ કહંુ તે પરમ્પરાગત છ ેએમ જાિી ખરંુ માનશો 
નહીં તમારી પૂવિપરમ્પરાને અનુસરીને છ ેએમ જાિીને ખરંુ માનશો નહીં. 
આવું હશે એમ ધારી ખરંુ માનશો નહીં. તકિલસદ્ધ છ ેએમ જાિી ખરંુ માનશો 
નહીં, સંુદર િાગે છ ેમાટ ેખરંુ માનશો નહીં. તમારી શ્રદ્ધાને પોિનારંુ છ ેએવુ ં
જાિી ખરંુ માનશો નહીં. હંુ પ્રલસદ્ધ સાધુ છુ,ં પૂજ્ય છુ,ં એવું જાિી ખરંુ 
માનશો નહીં. પિ પોતાની લવવેકબુલદ્ધથી મારો ઉપદેશ ખરો િાગ ે તો જ 
તમે તેનો સ્વીકાર કરજો.  

હે કાિામો, સાંભળો. કોઈના કહેવાથી, રૂરઢથી કે િોકવાયકાથી 
દોરવાઈ જશો નહીં. સૂત્ર સંિહોના જ્ઞાનથી કે તકિથી અને અનુમાનથી 
દોરવાઈ જશો નહીં તમે જ અમુક કારિોથી કે કોઈ મતનો લવચાર કરીને 
તેનો પોતે સ્વીકાર કયો છ ેમાટ ેઅથવા તો સારંુ િાગશે માટ ેઅથવા તો એ 
મતનો પ્રવતિક તમારો ગુરુ છ ેએ ખ્યાિથી તમે દોરવાઈ જશો નહીં. પરન્ત ુ
તમને પોતાને પ્રતીલત થાય કે આ વસ્તુઓ સારી નથી, એમાં દોિ રહેિો છ,ે 
આને બુલદ્ધમાનો વખોડ ેછ,ે આનંુ આચરિ હાલન અને દુિઃખ ઉત્પન્ન કરે તેવુ ં
છ ેતો પછી તમારે તેનો સ્વીકાર ન કરવો.  

●ગૌતમ બુદ્ધ● 

(ઈ. પૂ. 563–483) 
બુદ્ધનો અથિ જ છ ે ‘પ્રબુદ્ધજન’. પોતાને પ્રાપ્ત જ્ઞાનને તમેિે ઉપરની 

પ્રલક્રયાથી ચકાસીને સ્વીકારવા આિહ કયો. 
▪ 
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15 

રૅશનિ લવચાર મૌક્લતકો 

એક મનુષ્ણય તરીકે હંુ મનુષ્ણયોને વીનવું છુ,ં તમારી માનવતા યાદ રાખજો, 

બીજુ ંબધંુ ભૂિી જજો. તમે એમ કરી શકો તો નવા સ્વગિ માટ ેરસ્તો ખુલ્લો જ 

છ,ે જો એમ ન કરી શકો તો વૈક્શ્વક મૃત્યુ લસવાય તમારી સામે કાંઈ નથી.  
– એમ. એન. રોય  

દરેક સમાજ સમાન મૂલ્યોથી સાથે બંધાયેિ હોવાનંુ જરૂરી છ ે કે જથેી 
તેના સભ્યો એકબીજા પાસેથી શું અપેલક્ષત છ ેતે જાિી શકે અને એવા કેટિાક 

લસદ્ધાંતો હોવા જોઈએ કે જનેાથી પોતાના મતભેદોનો રહંસાનો આશ્રય િીધા 
લસવાય ઉકેિ િાવી શકાય.                                      – કોફી અન્નાન  

માનવું એ લવચારવા કરતાં ખૂબ સહેિંુ છ.ે એથી જ લવચારકો કરતાં 
માનનારાઓ (believers) ઘિા બધાં છ.ે                           – બ્રુશ કાલ્વિડ  

જ ેકોઈ ધમિ તકિબુલદ્ધને અપીિ કરતો નથી, જ ેધમિ નૈલતકતા સાથે સંઘિિ 
કરે છ.ે તે ધાલમિકતાનો હંુ સ્વીકાર કરતો નથી.     – મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી  

શ્રદ્ધા એટિે જ અન્ધશ્રદ્ધા. શ્રદ્ધા એક રૂપાળો શબ્દ છ.ે જ ેછતેરામિો 
અચૂક છ.ે રૅશનાલિસ્ટ લવચારકો પિ જ્યારે શ્રદ્ધા અને અન્ધશ્રદ્ધા એવા બે ભેદ 

પાડ ેછ ેઅને શ્રદ્ધા સારી રકન્તુ અન્ધશ્રદ્ધા ખરાબ એવું કંઈક પ્રલતપાદન કરે છ ે
ત્યારે મને દુિઃખ સાથે લચંતા થાય છ.ે  

શ્રદ્ધા એ બુલદ્ધની જ બ્રહ્િીિા છ.ે સારી શ્રદ્ધા અને ખરાબ શ્રદ્ધા એવું 

લવભાગીકરિ તો સારંુ ઝેર અને ખરાબ ઝેર જવેું જ અવાસ્તલવક અને 
હાસ્યાસ્પદ દેખાય. માત્ર બુલદ્ધ નહીં, તકિ લવવેક જ સત્યની લસલદ્ધ માટ ેઅલનવાયિ 

રહે છ.ે તેથી જ હંુ રૅશનાલિઝમને લવવેકબુલદ્ધ કહેવા પે્રરાઉં છુ.ં  
– રમિ પાઠક ‘વાચસ્પલત’ 
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16 

રૅશનાલિઝમ અને આત્યંલતક વિિો 

લવચાર સારી વસ્તુ છ,ે પિ વાદ એ બહુ સારી વસ્તુ નથી; પરન્ત ુ
લવચારના કે્ષતે્ર આપિા લવચારકો વાદ સુધી પહોંચી જતા હોય છ!ે લવચારના 

પાયા પર આખંુય સુપર સ્ટ્લચર રચી દેતા હોય છ.ે જ ે પછી વાદનંુ સ્વરૂપ 
ધારિ કરે છ ે ને વાદ તરીકે ઓળખાય છ.ે એટિે ‘ઈઝમ’ એ કંઈ બહુ સારી 

વસ્તુ નથી. રૅશનિ વિિ, રૅશનિ લવચાર, રૅશનિ વતિન આ બધું આવકાયિ 
અને સ્વીકાયિ બને છ ેપિ રૅશનાલિઝમની સામે તરત જ પ્રલતલક્રયા આ કારિે 

ઊભી થાય છ.ે  

એવું જ કમ્યુલનઝમનંુ છ,ે એવું જ સેલયુિારરઝમનંુ પિ છ.ે તેથી થોડુ ંિાંબું 
લવચારતા એમ િાગે છ ેકે મુશ્કેિી લવચારમાં નથી પરન્તુ વાદમાં છ.ે કલવતામાં 

પ્રથમ પંક્લતનંુ બહુ મોટુ ંમહત્ત્વ હોય છ.ે એ આકક્સ્મક આવી પડી હોય, સ્વયંભ ૂ
ઊગી નીકળી હોય, એવું િાગે અને તેથી જ તેનંુ અદકંુ મહત્ત્વ છ,ે કારિ કે એ 

સહજસ્ફૂતિ હોય છ.ે લવચારનંુ પિ એવું જ છ.ે એક ઝબકારની રીતે તે આવી 
જતો હોય છ.ે પછી એની આજુબાજુ કલવ જમે કૌશલ્યપૂવિક રચનાને િંબાવે છ ે

અથવા તો રચનાના અંત સુધી જાય છ ેતેવું જ લવચારક પિ કરતો હોય છ.ે 
ક્રમશિઃ ઘિી બધી બાબતોને તે જોડતો–તપાસતો જતો હોય છ.ે અંતે એક આખું 

વતુિળ રચાઈ જતું હોય છ ેજ ેવાદનંુ સ્વરૂપ ધારિ કરે છ.ે  
માિસમાત્ર અપૂિિ છ.ે તેથી તેનંુ સજિન પિ અપૂિિ રહે છ.ે પૂિિતા 

બક્ષ્યાનો સજિકને પરરતોિ થતો હોતો નથી. પૂરતા પુરુિાથિ પછી લયાંક તો તેને 
છોડી દેવું પડતું હોય છ.ે વળી એટિાથી સંતોિ પિ માનવો પડતો હોય છ!ે  

એટિે કેટિાક િોકો, આમ જોવા જાવ તો બહુ થોડા િોકો, લવવેકપૂવિક 
વાદથી દૂર રહેતા હોય છ.ે મૂળ લવચારમાં તેમને રસ હોય છ,ે લવચારના બળને 
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તે પ્રમાિે છ ેપિ પછી લવચારની ક્રલમક આળપંપાળ કે તેની ચક્રાકાર ગલતમાં ત ે
પડતા નથી. એટિે સમાજમાં રૅશનિ વિિ ધરાવનારા ઘિા બધા હોઈ શકે 

જ્યારે રૅશનાલિસ્ટો જૂજ હોવાના.  
આ રૅશનાલિસ્ટો લવચારના તકિબળને સાથે િઈને ચાિતા હોવાથી પ્રત્યેક 

પગિે દિીિમાં પડતા હોય છ.ે દિીિ કે તકિને સારો ગિીએ તો પિ ‘અલત 
સવિત્ર વજિયેત્’ એ વાત અહીં પિ િાગુ તો પડ ેજ છ.ે અલતશય માત્રામાં કરાતો 

તકિ એ લયારેક કોઈ પિ પ્રકારના તારિ તરફ દોરી ન જતો હોય એવું બને. 
કોઈ એક અંલતમ તરફ તેની પહોંચી જવાની સંભાવના પિ ભરપૂર છ.ે પોતાનો 

કક્કો ખરો કરવામાં પછી વ્યક્લત િાગી જતી હોય છ.ે પરરિામે રૅશનાલિસ્ટોમા ં
અંદરોઅંદરના લવવાદ લવખવાદ સુધી લવસ્તરતા હોય છ.ે રૅશનિ વતુિળ 

બહારના અન્યો સાથે પિ આમ જ થતું હોય છ.ે પછી કોઈ કહે છ ેરૅશનાલિસ્ટો 
રૅશનિ બને તો સારુ! રૅશનાલિસ્ટોની અલપ્રયતાના મૂળમાં આવી બધી બાબતો 

ઉમેરાતી હોય છ.ે મૂળ વાત અગાઉ કહ્યું તેમ ઈશ્વરના ઇન્કારની હોય છ,ે શ્રદ્ધા–

અન્ધશ્રદ્ધાની હોય છ.ે નસીબ–લનયલતની હોય છ,ે આમ પ્રજાએ સહજપિે 
સ્વીકારી િીધેિા ગૃરહતોના પડકારની હોય છ.ે  

માિસ લવચારશીિ પ્રાિી છ ેએ ખરંુ પરન્તુ મોટા ભાગના િોકોને આવી 
બધી ડખિ પસંદ આવતી હોતી નથી. એને પગ નીચેથી જમીન સરકી જતી 

હોવાની અનુભૂલત થાય એવું બનવાનંુ. સમાજમાં કોઈ પિ પ્રકારના સુધારા કેમ 
જિદીથી મૂલળયાં િેતાં નથી તેની પાછળ પિ આ અને આવાં જ કારિ હોય 

છ.ે સૌથી અઘરંુ વૈચારરક પરરવતિન અને માનસ પરરવતિન હોય છ.ે સંવાદની 
રીતે, િખાિોની રીતે, અપરોક્ષ રીતે એ થઈ શકે તો વધારે સારંુ. પરન્તુ જ ે

સ્થૂળ રીતે રૅશનાલિસ્ટ કાયિકરો આવું અઘરંુ કામ, જ ે ત્વરાથી, કરવા તત્પર 
બને છ ેત્યારે તેમની સાચે તીવ્ર પ્રલતલક્રયા વ્યલત થયા લવના રહેતી નથી!  
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જ ેિોકોમાં માનસ પરરવતિન થયું છ ેતેમનો અભ્યાસ કરીએ છીએ. સવેક્ષિ 
હાથ ધરીએ છીએ, તમેના અનુભવો સાંભળીયે છીએ ત્યારે સમજાય છ ે કે િખેો, 
પુસ્તકો અને સારહત્ય આ કામ િાંબા ગાળે સરળતાથી કરતાં રહેતાં હોય છ.ે ઘિા 
બધા િોકો એકરાર કરતા હોય છ ે કે રમિભાઈની કૉિમે તમેનામાં પરરવતિન 
આણયું. રમિ પાઠકને કૉિમ િેખનની તક કદાચ બે જગ્યાએ સાંપડિેી. સુરતના 
‘ગુજરાતલમત્ર’માં અને મંુબઈના ‘સમકાિીન’માં. ગુજરાતમાં અમદાવાદ તરફ 
યાસીન દિાિની ‘ગુજરાત સમાચાર’ની કૉિમે અને સૌરાિ્માં જમનાદાસ 
કોટચેાની પ્રવૃલિના સમાચારોએ પિ ઠીક ઠીક કામ કયુું.  

રૅશનિ સમાલયકો મુખ્યત્વે બે–ચાર છ.ે બાકીના થોડાં સ્થાલનક પતાકડાં સ્વરૂપ ે
નીકળતાં હોય છ.ે આ સામલયકોની સંખ્યા વધવી જોઈએ તો તેનો વ્યાપ લવસ્તરવાની 
સંભાવના ઊભી થાય. ગુજરાતમાં રૅશનિ સારહત્ય સારંુ એવું છ.ે પરન્તુ તેમાં અન્ય 
ભાિાના સારહત્યમાંથી અનુવાદો કરીને ગુજરાતી ભાિામાં ઘણં લવશેિ ઉતારવાની 
હજુ જરૂરત છ.ે  

જ ેલવદ્વાનો સમાજના, ઇલતહાસના, સંસ્કૃલતના, લવશ્વની ઉત્પલિના અને સાંપ્રત 
સવાિો લવશે અભ્યાસ અને સંશોધન પછી પોતાના મૌલિક લવચારો વ્યલત કરતા 
હોય છ,ે તેમના લવચારો બાબતે ઘિી બધી વખત તીવ્ર પ્રલતલક્રયા અને લવવાદો 
જન્મતા હોય છ.ે સમાજને કોઈ એકદમ આઘાત આપે ભિે તે લવચારોનો હોય પિ 
તે સામાન્ય પ્રજા અને ટોળાં સહન કરી શકતાં નથી.  

આપિે ત્યાં ચાવાિકના સમયથી આવું બનતું આવ્યું છ.ે તે પવૂે નહીં બન્યું હોય 
એમ કહેવાને કારિ નથી. 

જ.ે કૃષ્ણિમૂલતિ, ઓશો રજનીશ કે રમિ પાઠક કે બીજા આપિા નજીકના 
સાંપ્રત સમયના ઉદાહરિો છ.ે તેમનું મૌલિક લચંતન આપિા પારમ્પરરક ખ્યાિોને 
પડકારરૂપ હોવાને કારિે તરત સ્વીકૃત બનતુ ંનથી, આંચકા કે આઘાતનંુ કારિ બને 
છ.ે પેિા લવચારક તો લનલમિ માત્ર હોય છ.ે પરન્તુ પરમ્પરાથી આપિે જ ે કંઈ 
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માનતા–લવચારતા આવ્યા છ ે તેનાથી લવપરરત કંઈક રજૂ થાય તો તે આપિા 
લચિમાં ખળભળાટ મચાવે છ.ે  

‘રામાયિ અને મહાભારત’ આપિા પ્રાચીન િંથો છ.ે તેમાં અસંખ્ય 
કથાઓ અને ઉપકથાઓ છ.ે કેટિાક િોકો આને ધમિિંથો માને છ,ે કેટિાક તેને 

ઇલતહાસ માને છ.ે તો વળી કેટિાક તેને સજિનાત્મક િંથો માત્ર માને છ.ે આટિા 
સીધા સાદા તફાવતોને કારિે રમખાિો મચી જાય છ.ે  

આપિા કથાકારો રામાયિની અમુક િોકલપ્રય વાતો એવી રીતે રજૂ કરે 
છ ેજ ેતમે મૂળ િંથો વાંચો તો જોવા જાિવા ન મળે અરે તેથી કંઈક લવપરીત જ 

વાંચવા મળે!  
સામાન્યપિે, મૂળ િંથો સુધી જનારા જ ઓછા હોય છ.ે જઓે ગયા છ ેતે 

વાંચીને કહે છ ેતો બહુમતી પ્રજાને પછી તે ગળે ઊતરતું નથી. આખા ભારતમાં 
જાતભાતનાં રામાયિો ઉપિબ્ધ છ.ે તેની કથાઓ એકબીજાથી લવપરીત છ ેએવું 

સંશોધકો તો જાિતા જ હોય છ.ે  

થોડા દાયકાઓ પૂવે નગીનદાસ સંઘવીએ વાલ્મીરક રામાયિનો મૂળ િંથ 
વાંચીને જ ે કંઈ તરજુમો રજૂ કયો તે મોટા લવવાદનંુ લનલમિ બની ગયો. 

તુિસીકૃત રામાયિમાં જ ેકંઈ િખાયંુ છ ેજનેા આધારે મોરારીબાપુ જવેા કથા 
કરે છ.ે ઉિર ભારત સરહત ઘિા ઘરોમાં તુિસીકૃત રામાયિનો લનયલમત પાઠ 

થાય છ ેતેનાથી વાલ્મીરક રામાયિની વાતો જુદી છ.ે લવપરીત છ ેએવું કહેવું પિ 
યોગ્ય નથી. કારિ કે વાલ્મીરક પહેિા છ,ે તુિસી પછી છ.ે વાલ્મીરક રામાયિ 

મૂળ િંથ મનાય છ.ે જ્યારે તુિસીકૃત રામાયિ એ મૂળ િંથના આધારે િખાયંુ 
છ.ે તુિસીએ પોતાને યોગ્ય િાગેિા ફેરફારો સાથે તે રજૂ કયુું છ.ે આમ તો આ 

બધો ઈિાકો ઇલતહાસકારો અને સંશોધકોનો છ.ે પરન્તુ િાંબા સમયથી ઘડાયેિી 
માનલસકતાને તે આઘાત આપે તે સાવ સ્વાભાલવક છ.ે 
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આપિી ભારતીય સંસ્કૃલત લવલવધ મતોનો, લવલવધ લવચારોનો, લવલવધ 
બાબતોનો પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં પુરસ્કાર અને આદર કરનારી છ.ે તેથી શરૂઆતમાં ત ે
સનાતન ધમિ તરીકે ઓળખાઈ. પાછળથી બીજા ધમોની હરીફાઈમાં તેમાં ઘિાં 
પરરવતિનો પિ આવ્યાં. મૂળ સંસ્કૃલતની ઘિી બધી પ્રવૃલિઓ અને આચારોમાં રહંસા 
પિ હતી. તેથી જ જનૈ અને બૌદ્ધ ધમો આવ્યા. જમેિે અરહંસાની સ્થાપના અને 
પ્રચાર કયાિ. 

ટૂકંમાં કહીએ તો રૅશનાલિઝમ કે લવકસેિાં માનવ સાંસ્કૃલતક મૂલ્યો જ ે
વૈલવધ્યનો આદર કરવાનંુ કહે છ ે તે આપિે ત્યાં બહુ શરૂઆતમાં હતું જ. પરન્તુ 
પાછળથી આવેિા સગંરઠત ધમોએ અને બ્રાહ્િવાદે કે અન્ય ધમોના સન્દભિમાં 
કહીએ તો પુરોરહતવાદે પરરક્સ્થલત પિટી નાખી. વૈચારરક ઔદાયિના વળતાં પાિી 
પિ જોવા મળ્ાં. જનેી ટીકા ટીપ્પિી બાબતે અસરહષ્ણણતાઓ જોવા મળી! 

આપિે ત્યાં અને અન્યત્ર પિ આઘાત આપનારાં સત્યો ઉચ્ચારનારાઓની 
સમાજ ે લયાં તો હત્યા કરી, લયાં તો અવદશા કરી. પથૃ્વી ગોળ છ ે એ બાબત 
સદીઓ સુધી સ્વીકાયિ બનતી ન હતી. એવું કહેનારાઓને સમાજ ેઅપમાલનત કયાિ. 

રૅશનિ અલભગમ તેથી જ માનવ સંસ્કૃલતની ઉત્ક્રાંલતમાં એક મહત્ત્વનો માઈિ 
સ્ટોન બની શકે જો એ અલભગમ ધીરે ધીરે ક્રમશિઃ િોકોના રદમાગમાં ઊતરે, સ્વીકૃત 
બને અને કાયમી બને. રંગભેદ, વિિભેદ, જ્ઞાલતપ્રથા, અસ્પૃશ્યતા, વ્યસનો, 
અસરહષ્ણણતા, વૈચારરક મતભેદ, સાંપ્રદાલયકતા, અજ્ઞાનતા, િૈંલગક અસમાનતા, બાળ 
મજૂરી, યૌન શોિિ જવેા અસંખ્ય મુદ્દાઓ છ,ે જનેે બુલદ્ધગમ્ય રીત,ે તકિયુલત રીત ે
જોવાની અને એ અંગેના આપિા લવચારોમાં ફેરફાર કરવાની આવશ્યકતા છ.ે 
આપિે તેમ કરતાં ડરીએ છીએ અને એવું કહેનારાને દંડીએ છીએ. આવાં વિિો 
રૅશનિ ન કહેવાય એવું કોઈ કહે તો તે સ્વીકારતાં ખચકાટ અનુભવીએ છીએ.  

 
▪ 
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17 

ચાવાિક અને રૅશનાલિઝમ 

જીવો ત્યાં સુધી આનન્દ વૈભવથી જીવો, દેવુ ંકરીને પિ ઘી પીઓ! એકવાર 
આ દેહ ભસ્મીભૂત થયો પછી એનું પુનરાગમન નહીં થાય. ચાવાિક દ્વારા આવુ ં
કહેવાયું હોવાનું મનાય છ.ે જીવનનંુ દશિન આનન્દમાગી અને આનન્દિક્ષી હોવું 
જોઈએ એમ ચાવાિક સમજાવે છ.ે આપિે ત્યાં વ્યાપક િોકમત એવો છ ેકે આપિે તો 
ત્યાગની સંસ્કૃલતવાળા છીએ. પક્ મના દેશો ભોગલવિાસની સંસ્કૃલતવાળા છ.ે 
આપિા સમાજનંુ, તેના આચરિનું, દશિન કરીએ તો આ વાત એક સામાલજક દંભ 
િાગે તેવી છ.ે પરન્તુ આપિા રદમાગમાં પેિી ત્યાગવાળી વાત ધાલમિક વાતાવરિને 
કારિે રૂઢ થઈ ગઈ છ.ે પરરિામે ચાવાિક કે િોકાયત જવેા લવચારકો સંસ્કૃલતના 
હાંલસયામાં ધકેિાઈ ગયા. કેટિાકને ચાવાિકનો ભૌલતકવાદી મત મીઠો અને મોહક 
િાગ્યો. આત્મા–પરમાત્માની વાતો કપોળકક્લ્પત અને તરંગી પિ િાગી. ચાવાિકનો 
મત વાસ્તવવાદી, બૌલદ્ધક અને સત્યમૂિક હોવાથી આકિિક તો હતો જ, પિ પ્રજાએ 
તે સ્વીકાયો નહીં. આપિા કલવ નાનાિાિે પિ ‘ચાવાિક દશિન’ને વામમાગી, 
અઘોરપંથી અને પાપવાદી ગિાવી દીધું! બૃહસ્પલતએ આ મતને નાક્સ્તક ઉપદેશ 
આપનારો ગિાવ્યો. બૃહસ્પલતએ જ ેસમયમાં આ કયુું તે કંઈ કલળયુગ તો ન હતો. 
એટિે આપિે વ્યાપકપિે નાક્સ્તકતાને કલળયુગની લનશાની ગિાવતા હોઈએ તો તે 
ખોટુ ંકરે છ.ે નાક્સ્તક લવચાર ઘિો પ્રાચીન હોવાનું પુરવાર થાય છ.ે 

‘ચાવાિક દશિન’નો સૌથી મહત્ત્વનો લસદ્ધાંત તો એ છ ેકે પ્રત્યક્ષ પ્રમાિ લવનાનંુ 
જ્ઞાન કદાલપ યથાથિ ગિી શકાય નહીં. અનુમાન વગેરે ચાિે નહીં. અનુમાનો 
સ્વીકારીએ તો વ્યાપલતદોિ થાય. જ ેમાની િેવા પૂરતાં કારિો હોતાં નથી. આવા 
દશિનમાં લવજ્ઞાનનો અંશ જોવાને બદિે સમાજ ેએને નકારાત્મક રીતે જોયો. અનુમાન 
વગેરેમાં શુકન–અપશકુન, શ્રદ્ધા–અન્ધશ્રદ્ધા, જ્યોલતિ, વહેમ, ચમત્કાર એમ ઘણં બધું 
આવી જાય. જ ેકેવળ સંયોગ, યદૃચ્છા કે અકસ્માતને કારિે હોઈ શકે, સત્ય ન પિ 
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હોય. આવા વજનદાર લવચારને તરછોડવામાં આવ્યો. જનેો પૂરો અભ્યાસ સુધ્ધાં ન 
કરાયો. આ જ વાત િીસમાં એપીલયુરસે પિ કરી હતી. તેિે એમ પ્રલતપારદત કરેિુ ં
કે સૃક્િની ઉત્પલિ કેવળ એક અકસ્માત છ.ે જનેી પાછળ કોઈ સુયોલજત હેત ુ
જિાતો નથી. 

આવા બધા લવચારકો પ્રત્યક્ષતાવાદનંુ સમથિન કરનારા હતા. આત્મા કે 
પુનિઃજન્મ જવેી ત્યારે અને આજ ેશાસ્ત્રોલત મનાતી બાબતોમાં લવશ્વાસ ધરાવતા ન 
હતા. િોકશાહીની પરરભાિામાં કહીએ તો તેમનો મત લવરોધનો મત હતો અને 
બહુમતીથી જુદો હતો. િોકશાહી ભિે બહુમતીથી ચાિતી હોય પરન્તુ તેમાં 
‘લવરોધના સૂર’નો આદર કરવાની વાત સમાયેિી છ.ે આ વાત ત્યારે ન સમજાઈ 
અને હજુ આજ ેપિ િોકશાહી સમાજ વ્યવસ્થામાં કેટિાકને સમજાતી નથી, તેથી 
સ્વીકારાતી પિ નથી. 

‘ચાવાિક દશિન’ માને છ ેકે આત્મા જવેો કોઈ સ્વતંત્ર પદાથિ સ્વતતં્ર અક્સ્તત્વ 
ધરાવતો નથી. જ ે પચંમહાભૂતોનો આપિો દેહ બનેિો છ ે તેનો એક ધમિ કે ગિુ 
ચૈતન્ય પિ છ,ે આ ચૈતન્યનો શરીરના તત્ત્વો છૂટાં પડતાં સ્વાભાલવક રીતે જ નાશ 
થતો હોય છ.ે ચાવાિકે ઉદાહરિ ટાંલયું છ ે કે જમે કેટિાક પદાથો એકઠાં કરવાથી 
તેમાંથી નશાનો ગુિ પ્રગટ ે છ ે તેવું જ આત્મા કે ચૈતન્યની ઉત્પલિનંુ છ.ે 
પંચમહાભૂતોના એકઠા મળવાથી ચૈતન્ય પિ પેદા થાય છ.ે આ ચૈતન્ય શરીરથી 
લભન્ન ન હોઈ શકે. પછી પરમાત્માના અક્સ્તત્વની વાત તો રહેતી જ નથી. એ જ 
રીતે ચાવાિકો િાગિીને પિ ભૌલતક શરીરનો એક ધમિ (ભાગ) ગિાવે છ.ે ત્યાર 
પછી વોટસને ‘લબહેલવયરીઝમ’માં પિ આ જ વાત કરી. 

આપિા ચાર પુરુિાથો– ધમિ, અથિ, કામ અને મોક્ષમાંથી ચાવાિકો કેવળ અથિન ે
અને કામને સ્વીકારે છ.ે કારિ કે ઐરહક સુખ જ ધમિ છ.ે એ જ જીવનનંુ ધ્યેય છ.ે 
જોકે ઐરહક સુખમાં પોતાના ઉપરાંત અન્યનંુ સુખ પિ સમાલવિ છ.ે એવી વાત પિ 
‘ચાવાિક દશિન’ના અન્વયકારોએ કરી છ.ે પૃથ્વી પરના મનુષ્ણયો સરહત બધા પ્રાિીઓ 
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જીવનભર લનરંતર સખુની જ શોધમાં િાગેિા છ ે એવું ચાવાિકનું દશિન નક્કર 
વાક્સ્વકતા પર આધારરત િાગતું હોવાથી સહેિાઈથી તેનો અસ્વીકાર મુશ્કેિ બને 
તેમ છ.ે  

 
▪ 
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18 

રૅશનાલિટી અને મોરાલિટી 

કોઈ પિ માનવસમાજ કેટિાંક પાયાના મૂલ્યો લવના ટકી શકતો નથી, કે 
પ્રગલત કરી શકતો નથી. આ મૂલ્યોને એક કાળે ધમિ સાથે સમ્બન્ધ હતો. આજ ે
લશક્ષિ, બંધારિ, કાયદો અને માનવ અલધકાર સાથે સમ્બન્ધ હોવાનંુ સમજાય છ.ે 
ધમિના ઐલતહાલસક મહત્ત્વને કેટિાક સ્વીકારે છ,ે કેટિાક નાકબૂિ કરે છ.ે 

માિસની સમજિ જમે જમે લવકસતી ગઈ તેમ તેમ તેનામાં કેટિાંક માનવીય 
મૂલ્યો અને કેટિાંક વ્યવસ્થાગત મૂલ્યો ઊભરતાં ગયાં. ધમિને માિસ સ્વીકારે કે ન 
સ્વીકારે; એ તેની અંગત બાબત હોઈ શકે; પરન્તુ કેટિાંક પાયાનાં મૂલ્યોને 
સ્વીકારવાં એ જાહેર બાબત છ ેઅને જાહેર વ્યવસ્થાનો ભાગ પિ છ.ે પ્રસ્થાલપત 
કાયદાઓનંુ પાિન એ આવી જ એક બાબત છ.ે તો વળી કેટિાંક નૈલતક મૂલ્યોનંુ 
પાિન પિ એટિું જ જરૂરી છ ેજ ેલવના કુટુબં, સંસ્થા કે સમાજવ્યવસ્થા વેરલવખેર 
થઈ જાય અને અરાજકતાનો માહોિ પેદા થાય. 

સાચું બોિવું, ચોરી ન કરવી, રહંસા ન આચરવી, ભ્રિ રીતરસમો ન 
અપનાવવી, દયા, માયા, ઉદારતા, દાખવવી આ બધાં એક રીતે જોવા જાવ તો નૈલતક 
મૂલ્યો છ.ે આપિે ત્યાં અને અન્યત્ર પિ એવું માની િેવામાં આવ્યું કે નીલતનો પાયો 
ધમિ છ.ે ધમિ નહીં રહે તો નૈલતક મૂલ્યોનંુ ધોવાિ થઈ જશે! 

માિસ પોતાના લવશે સભાનતાથી લવચારતો થાય તે સાથે તે પોતાના લવચારો, 
વિિો, મૂલ્યો લવશે લવચારવા િાગતો હોય છ.ે એ વૈજ્ઞાલનક અલભગમ હોય, બીજાની 
એટિે કે સમાજની લચંતા હોય કે કાયદા મુજબ નહીં વતીએ તો ગુનેગાર બનીશું 
એનો ડર હોય; એ જ ેહોય તે. પરન્તુ આવી સમિ પરરક્સ્થલતને કારિે એનામાં એવી 
એક સભાનતા લવકસે છ ેજ ેતેને નૈલતક મૂલ્યોના આચરિ તરફ દોરી જાય છ.ે તેથી 
રૅશનાલિઝમ એમ માને છ ે કે મૂલ્યો માત્ર ધમિશાસ્ત્રમાંથી નથી આવતાં, તે તો 
મનુષ્ણયની તારકિક સમજમાંથી લવકસતાં–લવસ્તરતાં હોય છ.ે 
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આમ, આપિે જોયું કે સરવાળે મનુષ્ણયનું જીવન વધુ સારંુ બને, વધુ સુખમય 
બન,ે વધુ મંગિમય બન,ે એ જો આપણં ધ્યેય હોય તો તેમાં રૅશનિ લવચાર, 
લબનસાંપ્રદાલયક લવચાર, માનવવાદનો લવચાર, ચોક્કસ ઉપયોગી નીવડ ે તેમ છ.ે 
માનવલવકાસના લવલવધ આયામો અને લવલવધ તબક્કાઓ હોવાના. એક કાળે એ 
અિૌરકક શક્લતઓ, ચમત્કારો અને વહેમોમાં માનતો હતો. જનેી સામે તેિે જ 
સમજ લવકસતાં પડકાર ફેંલયો. આમ કરતાં તેનામાં લવજ્ઞાન અને વૈજ્ઞાલનક દૃક્િનો 
લવકાસ થયો. તે ધમિિંથો અને ધમિગુરુઓને એટિે કે ઈશ્વરને અને ઈશ્વરના દિાિોને 
પિ પડકારતો થયો. આગળ વધીને માનવ સ્વાતંત્ર્ય, માનવીય ગૌરવ, સમાનતા, 
બંધુતા, ન્યાયલપ્રયતાનાં મૂલ્યોનો તેિે લવકાસ કયો અને એના લવના સમાજનો લવકાસ 
અશલય છ ેએવું પિ સ્વીકારતો થયો. આ પ્રગલતમાં, આ લવકાસમાં, રૅશનાલિઝમનું 
પાયાનંુ યોગદાન છ.ે બુલદ્ધનો, લવવેકબલુદ્ધનો લવકાસ અને લવસ્તાર જ તેના પાયામાં છ.ે 

આશા રાખીએ કે કોઈ મસીહા, કોઈ તારિહાર, કોઈ ઈશ્વરી અવતાર લવના 
મનુષ્ણય પોતાના પ્રશ્નો પોતે ઉકેિવામાં વધુ ને વધુ લવશ્વાસ, રહમ્મત, લવવેક ધરાવતો 
થશે અને આવા લવચારનંુ લનલમિ કે સ્ત્રોત રૅશનાલિઝમ હશે. 

આ ત્યારે જ શલય બનશે જ્યારે આમ આદમી રૅશનિ દૃક્િથી લવચારતો 
થશે, રૅશનિ સમાજરચના માટ ે ઉદુ્યલત થશે, અને વ્યક્લતગત લવકાસની સાથે 
પોતાના બાંધવોને જોડશે અને તેના લવકાસમાં પિ પોતાનંુ રહત જોઈ શકશે. 

જય જગત! જય માનવી! 
 

▪ 
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19 

એક પ્રમુખ રૅશનાલિસ્ટની અદમ્ય ઝંખના 

ત્રિ ભાવાવેગો – સામાન્ય છતાં અવશ બનાવી દે એવા 
તીવ્ર ત્રિ ભાવાવેગોએ મારા જીવનનંુ લનયંત્રિ – સંચાિન કયુું 
છ.ે પે્રમની ઝંખના, જ્ઞાનની ખોજ અને માનવજાતની યાતનાઓ 
પ્રત્યેની અસહ્ય કરુિા–દયા. પ્રચંડ વાવંટોળ સમા આ ‘ભાવાવેગો’ 
એ મને આમથી તેમ ફંગોળ્ો છ.ે િગભગ હતાશાની હદે 

પહોંચતી તીવ્ર વદેનાના મહાસાગર ઉપર, મનફાવતા માગે આમતેમ અથડાવ્યો છ.ે 
સવિ પ્રથમ હંુ પે્રમ પામવા મથ્યો છુ;ં કારિ કે પે્રમ બ્રહ્ાનંદનો અનુભવ કરાવ ે

છ,ે એવો પ્રગાઢ બ્રહ્ાનંદ કે જ ેથોડા કિાક પૂરતોય પામવા માટ ેઘિીય વાર મને 
બાકીના સમસ્ત જીવનનું સમપિિ કરી દેવાનંુ મન થયું છ.ે.. 

એટિી જ તીવ્રતાથી મેં જ્ઞાનની શોધ ચિાવી છ.ે માનવહૃદયનાં અતાગ 
ઊંડાિ તાગવાની મેં ઇચ્છા કરી છ;ે તારકો કયા કારિે પ્રકાશે છ ેએ જાિવા મથ્યો 
છુ.ં.. અને ઝાઝંુ નહીં, થોડુ ંપામ્યો છુ.ં 

પે્રમ અને જ્ઞાન જટેિાં મળી શલયાં તેટિાં, મને ઊધ્વિ માગે સ્વગિ તરફ દોરી 
ગયા,ં ત્યારે દયા હમ્મેશાં મને પૃથ્વી પર પાછો ખેંચી િાવી છ.ે વેદનાના આતિનાદો 
મારા હૈયામાં પડઘાયા કરે છ.ે ભૂખમરામાં સબડતાં બાળકો, કૂ્રર દમનકારોના 
ત્રાસનો ભોગ બનતાં મજબૂર માનવીઓ, પોતાના સંતાનો સાથે બોજરૂપ બની રહેતાં 
અપંગ વૃદ્ધજનો અને એકિતા, દરરરતા તથા યાતનાનો આ સમસ્ત સંસાર, 
માનવજીવન જવેું હોવું જોઈએ એની કૂ્રર મજાક ઉડાવે છ.ે આ અલનિ દૂર કરવા હંુ 
ઉત્કટપિે ઝંખું છુ ંપરન્તુ એ મારી શક્લત બહારની વાત છ,ે એથી હંુ પિ દુિઃખી છુ.ં 

– બટ્ાિન્ડ રસેિ  
(આત્મકથામાંથી) 

▪ 
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20 

વૈજ્ઞાલનક અલભગમની પાયાની અને પ્રાથલમક માન્યતાઓ 

લવજ્ઞાનની કેટિીક મહત્ત્વની પાયાની અને પ્રાથલમક 

માન્યતાઓ છ ે: 

(1) આ જગત વાસ્તલવક હકીકત છ ેતે ભ્રમ કે લમથ્યા નથી.  
(2) તે ભૌલતક પદાથો તથા તેમની વચ્ચેની આંતરલક્રયા દ્વારા 

રચાયેિંુ છ.ે અિૌરકક કે પારિૌરકક શક્લત દ્વારા નહીં.  
(3) માનવીની જ્ઞાનેક્ન્રયો અને બુલદ્ધ દ્વારા જ તેનું સાચંુ 

આકિન થઈ શકે, આધ્યાક્ત્મક જ્ઞાન, અંતિઃસ્કુરિા, 
રદવ્યદૃક્િ દ્વારા નહીં. 

(4) દરેક ઘટના પાછળ કાયિ–કારિનો લનયમ કામ કરે છ.ે 
ભૌલતક–િૌરકક કારિ લવના કશું બનતું નથી. 

(5) શૂન્યમાંથી કશું સજિન થતું નથી. ઊજાિ કે પદાથિના 
ઉપયોગ લવના કશું પેદા થઈ શકે નહીં. મંત્ર, રદવ્યશક્લત 
કે દૈવીકૃપા દ્વારા સજિવામાં આવતી વસ્તુઓ માત્ર 
હાથચાિાકીનો જાદુ છ.ે 

(6) આ જગત લનયમબદ્ધ છ ે– અપવાદો પિ લનયમ અનુસાર 
હોય છ.ે દરેક ઘટના કે પ્રલક્રયા ભૌલતક લનયમો અનુસાર 
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થાય છ.ે અપવાદો પિ લનયમાધીન હોય છ.ે દા.ત. પાિી 
ઠડંીથી સંકોચાય પિ બરફ બનતાં તે ફૂિે છ.ે આવું કોઈ 
વાર નહીં પિ હમ્મેશાં બને છ,ે અને લનયમાનુસાર બન ે
છ.ે 

(7) સાલબતી, પુરાવા અને પ્રાયોલગક ચકાસિીના અંતે જ 
સત્ય/લનયમ નક્કી કરી શકાય – નવા પુરાવા તથા 
સાલબતીના આધારે તેમાં સુધારા–વધારા થઈ શકે, થતા 
રહ્યા છ.ે 
લવજ્ઞાન દ્વારા પ્રસ્થાલપત આ પાયાની માન્યતાઓનો 

સ્વીકાર અને તેના આધારે સત્યનું સંશોધન કરવાની અને 
લવચારવાની શૈિી એટિે વૈજ્ઞાલનક અલભગમ. 

 
▪ 
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III 

અમારાં પ્રકાશનો 

નવી દૃક્િ, નવા લવચાર, નવું લચંતન માિવા ઈચ્છતા વાચક લબરાદરો 
માટ ે‘મિી મારુ પ્રકાશને’ 18 એલપ્રિ, 2022 સુધીમાં િોકજાગૃતી માટ ેનીચ ે
મુજબ 59 ઈ.બુલસનંુ પ્રકાશન કયુું છ.ે ‘અલભવ્યલતી’ બ્િૉગ 
https://govindmaru.com/ebooks/ ના મથાળ ે‘ઈ.બુલસ’ લવભાગ પરથી 
તે લન:શુલ્ક ડાઉનિોડ કરવાની સુલવધા છ.ે 

1 1. રમિ પાઠક (વાચસ્પલત)ના 25 િેખોની ‘અલભવ્યક્લત’ ઈ.બુક –01 

(પાનાં : 113; મૂલ્ય   : િોકજાગૃલત) 

2 રદનેશ પાંચાિના 25  રૅશનિ િેખોની ‘અલભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 02 

(પાનાં   : 108; મૂલ્ય : િોકજાગૃલત) 

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

4 રમિ પાઠક (વાચસ્પલત)ના લચન્તનાત્મક 37  િેખોની ઈ.બુક ‘લવવેક–

વલ્લભ’ (પાનાં : 190;  મૂલ્ય   : િોકજાગૃલત) 

5 રમિ પાઠક (વાચસ્પલત)ના 206  રૅશનિ મુદ્દાઓ તારવી કાઢીને 

તૈયાર કરેિ િંથ ‘લવવેકલવજય’ની ઈ.બુક (પાનાં : 131;  િોકજાગૃલત) 

6 ડૉ. શલશકાંત શાહનુ ંપુસ્તક ‘આનન્દની ખોજ’ની ઈ.બુક (પાના : 53) 

7 ડૉ. શલશકાંત શાહની ઈ.બુક ‘ટીન–એજ’માં બોયફ્ેન્ડથી સાવધાન’ 

(પાનાં   : 51; મૂલ્ય   : િોકજાગૃલત) 

8 રોરહત શાહના 25  િેખોની ‘અલભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 04 ‘અધ્યાત્મના 
આટાપાટા’ (પાનાં   : 111; મૂલ્ય : િોકજાગૃલત) 

9 ડૉ. શલશકાંત શાહનુ ંપુસ્તક ‘આનન્દનું આકાશ’ની ઈ.બુક (પાનાં : 116) 
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10 રમિ પાઠકની આત્મકથા ‘આત્મઝરમર’ની ઈ.બુક (પાનાં : 257) 

11 નાથુભાઈ ડોરડયાની પુક્સ્તકા ‘દુ:ખલનવારિના ભ્રામક ઉપાયો’ની 

ઈ.બુક (પાનાં : 26; મૂલ્ય   : િોકજાગૃલત) 

12 એન. વી. ચાવડાની ‘અલભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 05 ‘ચાવાિક દશિન’ (96) 

13 રદનેશ પાંચાિની ‘અલભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 06 ‘સત્યસન્દૂક’ (110) 

14 ડૉ. શલશકાંત શાહની પુસ્તીકા ‘સમ્બન્ધ મીમાંસા’ની ઈ.બુક (83) 

15 ડૉ. શલશકાંત શાહની પુસ્તીકા ‘લજન્દગી કઈ રીતે જીવશો?’ની ઈ.બુક 
(પાનાં   : 75; મૂલ્ય   : િોકજાગૃલત) 

16 વલ્લભ ઈટાલિયાના 10  િેખોની ‘અલભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 07 

‘લવચારયાત્રા’ (પાનાં   : 84; મૂલ્ય   : િોકજાગૃલત) 

17 બી. એમ. દવેના િેખોની ‘અલભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 08 ‘ભ્રમ ભાંગ્યા 

પછી...’ (પાનાં   : 90; મૂલ્ય   : િોકજાગૃલત) 

18 કાલમની સંઘવીના 11  િેખોની ‘અલભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 09 ‘રકતની 

હકીકત, રકતના ફસાના?’ (પાનાં   : 72; મૂલ્ય   : િોકજાગૃલત) 

19 રદનેશ પાંચાિના 12 િેખોની ‘અલભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 10 
‘રૅશનાલિઝમનો ઘંટનાદ’ (પાનાં : 93; મૂલ્ય   : િોકજાગૃલત) 

20 રદનેશ પાંચાિના 12  િેખોની ‘અલભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 11 

‘રૅશનાલિઝમનો ઘંટનાદ–2’ (પાનાં : 110; મૂલ્ય   : િોકજાગૃલત) 

21 રદનેશ પાંચાિના 12  િેખોની ‘અલભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 12 

‘રૅશનાલિઝમનો ઘંટનાદ–3’ (પાનાં : 122; મૂલ્ય   : િોકજાગૃલત) 

22 રમેશ સવાિી લિખીત 14 સત્ય ઘટનાઓની ‘અલભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 

13 ‘દેતે હૈં ભગવાન કો ધોખા’ (પાનાં : 136; િોકજાગૃલત)  
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23 ડૉ. શલશકાંત શાહની પુક્સ્તકા ‘મૃત્યુમીમાંસા’ની ઈ.બુક (પાનાં : 34) 

24 ડૉ. શલશકાંત શાહની પુક્સ્તકા ‘સંતાનોમાં સંસ્કારલસંચન’ની ઈ.બકુ 

(પાનાં : 95; મૂલ્ય   : િોકજાગૃલત) 

25 ડૉ. શલશકાંત શાહની ઈ.બુક ‘લજપ્સીની ડાયરી’ – ‘એક સૈલનકની 
નોંધપોથી’ (પાનાં : 112; મૂલ્ય : િોકજાગૃલત) 

26 ડૉ. બી. એ. પરીખના 12  િેખોની ‘અલભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 14 ‘મંત્ર–
યન્ત્ર–તન્ત્રનંુ અલવજ્ઞાન’ (પાનાં : 102; મૂલ્ય : િોકજાગૃલત) 

27 ગોલવન્દ મારુ સમ્પારદત ‘અંગદાન’ અંગેના 11 િેખોની ‘અલભવ્યક્લત’ 

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

28 લવક્રમ દિાિના 10  િેખોની ‘અલભવ્યક્લત’ ઈ.બુક–16 ‘રૅશનાલિસ્ટની 

દૃક્િએ ગીતાનો સંદેશ’ (પાનાં : 81; િોકજાગૃલત) 

29 ડૉ. શલશકાંત શાહના ‘લવચારમોતી’ની ઈ.બુક ‘શાિપિનાં મોતી’ 
(પાના ં: 104; મૂલ્ય : િોકજાગૃલત) 

30 રચના નાગરરક સમ્પારદત રમિ પાઠકના 19 િેખોની ‘અલભવ્યક્લત’ 
ઈ.બુક–17 ‘આચારર સબ જગ લમિા’ (પાના ં: 165; િોકજાગૃલત) 

31 રચના નાગરરકના 07 કંઠીમુલત લવચારિેખોની ‘અલભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 

18 ‘બૈઠ પથ્થર કી નાવ’ (પાનાં : 167;  મૂલ્ય : િોકજાગૃલત) 

32 રમિ પાઠક (વાચસ્પલત)ના 12 િેખોની ‘અલભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 19 

‘સ્વગિ ધરતી પર છ ે(પાનાં : 170 ; મૂલ્ય : િોકજાગૃલત) 

33 રદનેશ પાંચાિે િીધેિ ઈન્ટરવ્યુની ઈ.બુક ‘અલભનેતા નરેન્ર મસરાિી’ 
(પાનાં   : 89; મૂલ્ય : િોકજાગૃલત) 

34 સૂયિકાન્ત શાહના 11 િેખોની ‘અલભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 20 ‘આપિો 
માંદો સમાજ’ (પાનાં : 210; મૂલ્ય : િોકજાગૃલત) 
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35 ગોલવન્દ મારુ સમ્પારદત 13 િેખોની અલભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 21  
‘વાસ્તુશાસ્ત્ર : લવજ્ઞાન કે અલવજ્ઞાન’ (પાનાં   : 110;  િોકજાગૃલત) 

36 ડૉ. મુકુિ ચોકસીના 13 િેખોની ‘અલભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 22 

‘મનમતાતંર’ (પાનાં   : 226; મૂલ્ય : િોકજાગૃલત) 

37 જ.ે પી. મહેતાની 175 રૅશનિ પંક્લતઓની ‘અલભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 23 

‘ભારેિા અક્ગ્નના તિખા’ (પાનાં   : 120; મૂલ્ય : િોકજાગૃલત) 

38 ઇન્દુકુમાર જાની સમ્પારદત 25 રૅશનિ િેખોની ‘અલભવ્યક્લત’ ઈ.બુક–

24 ‘રૅશનાલિઝમ : નવિાં મુક્લતનાં ગાન...’ (પાનાં : 262) 

39 વિાિ પાઠકના 12 િેખોની ‘અલભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 25 ‘આપિી વાત’ 
(પાનાં   : 119;  મૂલ્ય : િોકજાગૃલત) 

40 મુરજી ગડાના લચન્તનાત્મક 13 િેખોની  પુક્સ્તકા ‘લવચારવા જવેી 
વાતો’ની ઈ.બુક (પાનાં   : 230; મૂલ્ય : િોકજાગૃલત) 

41 મુરજી ગડાના લચન્તનાત્મક 13 િેખોની  પુક્સ્તકા ‘માન્યતાની બીજી 

બાજુ’ની ઈ.બુક   (પાનાં   : 263; મૂલ્ય : િોકજાગૃલત) 

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

43 ડૉ. મુકુિ ચોકસીના મનોલચરકત્સા સારવાર અંગેના 12 િેખોની 

‘અલભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 26 ‘મનમતાતંર’ (પાનાં : 253; િોકજાગૃલત) 

44 મુરજી ગડાના લચન્તનાત્મક 13 િેખોની પુક્સ્તકા ‘કુદરતને સમજીએ’ની 

ઈ.બુક  (પાનાં   : 243; મૂલ્ય : િોકજાગૃલત) 

45 હરનીશ જાની લિખીત 12 રમૂજી િેખોની ‘અલભવ્યક્લત’ ઈ.બુક–27 
‘રદિ હૈ કી માનતા નહીં...’ (પાનાં   : 240; મૂલ્ય : િોકજાગૃલત) 

46 િોડિ ભીખુ પારેખના પ્રવચનનો ભાવાનુવાદ ‘બાબાસાહેબ આંબેડકરનો 
વારસો’ પુક્સ્તકાની ઈ.બુક (પાનાં   : 180; િોકજાગૃલત) 
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47 લનરીશ્વરવાદી નરલસંહભાઈ ઈશ્વવરભાઈ પટિે લિખીત પુસ્તક 
‘ઈશ્વરનો ઇન્કાર’ (ઈ.સ. 1934)ની ઈ.બુક (પાનાં :  298; િોકજાગૃલત) 

48 અશ્વીન ન. કારીઆ લિખીત ‘ચાિો સમજીએ રૅશનાિીઝમ’ પુક્સ્તકાની 

ઈ.બુક (પાનાં : 210; મૂલ્ય : િોકજાગૃલત) 

49 રમેશ સવાિી લિખીત ‘િોભી ગુરુ, િાિચી ચેિા’ (‘મહારાજ િાઈબિ 

કેસ’ અને ‘પોિ કેસ’ની આંખ ખોિનારી સત્યકથા)ની ઈ.બુક (143) 

50 રમેશ સવાિી લિખીત ‘િાશો પૂછ ેછ’ે [કોરોના મહામારીમાં િોકોની 

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

51 રમેશ સવાિી લિખીત ‘િાશો પૂછ ેછ’ે [કોરોના મહામારીમાં િોકોની 
પીડાનો દસ્તાવેજ] ભાગ–2ની ઈ.બુક (પાનાં   : 272; િોકજાગૃલત) 

52 સ્વપૂિિ મહારાજ લિખીત તથા વલ્લભ ઈટાલિયા સમ્પારદત  
જીવનોપયોગી અને મૌલિક લવચારોનો સંિહ ‘માનવતા’ની ઈ.બકુ 

(પાનાં :  181; મૂલ્ય : િોકજાગૃલત) 

53 એન. વી. ચાવડા લિખીત  પુસ્તક  ‘વિિવ્યવસ્થા :  એક િડ્યંત્ર’ની 
ઈ.બુક (પાનાં :  138; મૂલ્ય : િોકજાગૃલત) 

54 એમ. એન. રોય લિખીત અને  પ્રો. મહેન્ર ચોટિીયા અનુવારદત પુસ્તક 
‘બીિાડીની આત્મકથા’ની ઈ.બુક (પાનાં :  64; િોકજાગૃલત) 

55 જયંલતભાઈ મનાિી લિખીત પુસ્તક ‘ક્રાંલતકારી મૂળલનવાસી જનનાયક 

કૃષ્ણિ’ની ઈ.બુક (પાનાં :  109; મૂલ્ય : િોકજાગૃલત) 

56 મુરજી ગડાના લચન્તનાત્મક 13 િેખોની પુક્સ્તકા ‘શોિિ અને 

વૈક્શ્વકપ્રવાહો’ની ઈ.બુક (પાનાં :  85; મૂલ્ય : િોકજાગૃલત) 

57 જયંલતભાઈ મનાિી લિખીત પુસ્તક ‘કૌન કૌન રકતને પાની મેં? 33% 
સ્ત્રી અનામતના િેખા–જોખા’ની ઈ.બુક (પાનાં :  102; િોકજાગૃલત) 
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ગોલવંદ મારુ 

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

નવસારી કૃલિ યુલનવલસિટી સામે  
લવજિપોર–નવસારી.  

પોસ્ટ : એરુ એલિ. કૉિેજ – 396450  

સેિફોન : 9537 88 00 66 
ઈ.મેિ :  govindmaru@gmail.com 

 

▪ 
  

58 સુલનિ શાહ સમ્પારદત રમિ પાઠક (વાચસ્પતી)ના િેખોનો સંિહ 
‘રૅશનાલિઝમના રંગ’ની ઈ.બુક ‘રૅશનાલિઝમના રંગ’ (ભાગ–1) (131) 

59 ડકેંશ ઓઝા લિલખત પુક્સ્તકા ‘રૅશનાિીઝમ’ની ઈ.બુક (પાનાં : 82;  

મુલ્ય   : િોકજાગૃતી) 
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IV 

િેખકનાં અન્ય પુસ્તકો 

ક્રમ પુસ્તકનું નામ વિિ પ્રકાશકનું નામ 

1. નમિદનો જમાનો  1983 સમ્વાદ પ્રકાશન, ગાંધીનગર 

2. સાદ સમાજ સુધારાનો  1984 

3. પત્રવિાિ 2021 

4. ડકંનાદ 2021 

5. વાચન લવશેિ : 2001  2002 ગુજરાત સારહત્ય અકાદમી, 
ગાંધીનગર 

6. ટોયિેટની દુલનયા 2009 નાસા ફાઉન્ડશેન, અમદાવાદ 

7. લસિેર રદવસની સાહસયાત્રા 2010 લવચારવિોણં પરરવાર, 
અમદાવાદ 8. સેવા ડાયરી 2018 

9. સારહત્ય સંદભિ 2013 કુમાર ટ્સ્ટ, અમદાવાદ 

10. સાતમે આસમાને 2010 આર. આર. શેઠ, અમદાવાદ 

11. જાહેર વહીવટ 2016 

12. સાત સમંદર પાર 2018 

13. કન્ટ્ી સાઇડ 2020 

14. વો જબ યાદ આવે 2016 ગુજ િર પ્રકાશન- અમદાવાદ 

15. સામાલજક ન્યાયના મશાિચી : 
ઈન્દુકુમાર જાની 

2022  

16. શકિતીરથ જનેા મનમાં રે 2015 રડવાઇન પ્રકાશન, અમદાવાદ 

17. સંબંધોનંુ સજિન અને એનો ઉછરે 2015 

18. હવે ઈન્દુિાિ યાલજ્ઞક પ્રકાશ્ય 
  

https://govindmaru.com/


રૅશનાલિઝમ 

અનુક્રમલિકા                       https://govindmaru.com  Page 82 
 

19. યુવા સ્થપલતને પત્રો 2013 અરુિાબેન મહેતા મેમોરીયિટ્સ્ટ, 
વડોદરા 

20. સાથીઓની નજરે ગાંધી 2017 યજ્ઞ પ્રકાશન, વડોદરા 

21. હમારા પૈસા હમારા રહસાબ 2020 

22. એકિવીર સનત મહેતા 2017 રંગદ્વાર પ્રકાશન, અમદાવાદ 

23. ચચાિપત્રો 2008 પરરચય ટ્સ્ટ, મંુબઈ 

24. નેલ્શન મંડિેા 2013 

25. ખુશવંતલસંધ 2015 

26. રેશનાલિઝમ 2016 

27. સનત મહેતા 2017 

28. ભોગીિાિ ગાંધી 2018 

29. સ્પધાિત્મક પરીક્ષાઓ 2019 

30. સંતાન સૌ તમારાં 2010 લવશ્વિામ, મહેસાિા 

31. હવે ગાંધી અને આંબેડકર પ્રકાશ્ય 

32. ભોગીિાિ ગાંધી જન્મશતાબ્દી 
િંથ  (અન્યો સાથે) 

2016 ગુજરાતી સારહત્ય પરરિદ,  
અમદાવાદ 

33. યાદગાર પુસ્તકો  2019  પ્રવીિ પુસ્તક ભંડાર, રાજકોટ 

34. ચંક્રમિ (પ્રા. બી. એમ. ભટ્ટના િેખો) 2013 
 ●  
● ● ● 

 ●   

35. પાંચમી જાગીર (કુમારેશ લત્રવદેી 
સાથે) 

2014 

36. વાસરરકા (પ્રા. બી. એમ. ભટ્ટની) 2017 
 
▪ 
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