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આ પુસ્તક આઉટ ઑફ ણપ્રન્ટ હોઇ પુસ્તક માટ ેફોન કરવા નહીં. 
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માનવ–માનવ વચ્ચેની અસ્પૃશ્યતા  
એ સૌથી મોટી અન્ધશ્રદ્ધા છ.ે 

•ડૉ. પાહરતોિ• 
 

અપિિ 

વાચકન ે
હાહદિક શુભેચ્છાસહ કે 

દરેક માનવી રૅશનલ બને. 
 

મારા જીવનનો દોરીસિંચાર  
ત્રિ સરલ છતાિં પ્રબળ લાગિીઓથી થયો છ.ે  

પ્રેમનો તલસાટ, જ્ઞાનની શોધ અને  
માનવજાતની યાતના માટ ેઅસહ્ય અનુકિંપા. 

•બટ્ાિન્ડ રસેલ• 
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અનકુ્રમણિકા 
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I 

રૅશનાણલઝમમાિં એક અદ્ભુત ‘ઈ.બુક’ 

–ડૉ. સુજાત વલી 

મને એ જાિીને અત્યિંત આનન્દ થયો કે અન્ધશ્રદ્ધા 
સામે બુણદ્ધનો પ્રણતકાર કરતુિં પુસ્તક ‘એ લોકો તમને છતેરે 
છ’ેની ‘ઈ-બુક’ શ્રી ગોણવિંદભાઈ મારુ તયૈાર કરી રહ્યા છ.ે 

ડૉ. અબ્રાહમ કોવરુનુિં મૂળ પુસ્તક ‘Begone Godmen!’નો 

ગુજરાતી અનુવાદ ‘એ લોકો તમને છતેરે છ’ેની મેં અને સ્મરિીય 
મુકુિંદભાઈ ણસિંધવ ેતતૃીય આવૃણિ સપ્ટમે્બર, 1998માિં પ્રણસદ્ધ કરી હતી. હુિં  
ખરેખર માનુિં છુિં કે રૅશનાણલઝમ સમ્બન્ધી પુસ્તકોની સિંખ્યા ઘિી જૂજ છ.ે 
આપિી પાસે તેના ણવશે લખાયેલા કે રીણપ્રન્ટ થયેલા વધુ પુસ્તકો હોવા 
જોઈએ. આપિે કેવળ હડણજટલ પુસ્તકો જ પ્રણસદ્ધ કરવા જોઈએ એ સમયની 
માિંગ છ.ે સાથોસાથ ય–ુટ્યુબ અન ે સોણશઅલ મીહડયા પર રૅશનાણલઝમને 
લગતાિં ણવપુલ સાહહત્ય–સામિી પિ મકૂવા જોઈએ. ‘મિી મારુ પ્રકાશન’ના 
નેજા હેઠળ શ્રી મારુની આ હદશામાિં પહેલ અને પ્રયાસ, અનેક લોકોન ે
તેઓનુિં અનકુરિ કરવા પ્રોત્સાહહત અન ેપ્રેહરત કરશે. 

‘એ લોકો તમને છતેરે છ’ેનુિં મૂળ પુસ્તક, ‘Begone Godmen!’નો 

અન્ય ભાિામાિં પિ અનુવાદ થવો જરુરી છ.ે જો કોઈ તેમ કરશે તો અમ ે
તેના પ્રયાસોન ેઆવકારીશુિં અન ેસમથિન કરીશુિં. આ ‘ઈ.બુક’ રૅશનાણલઝમ 
પ્રત્યેનુિં પ્રથમ ચરિ બની શકે છ ેકારિ કે ત ેઈિરના ણસદ્ધાિંત ણવશે નથી; 
હકન્તુ વ્યાવહાહરક ઉદાહરિલક્ષી છ.ે મને આશા છ ે કે શ્રી મારુ તેઓના 
પ્રયાસોમાિં સફળ નીવડશે.  
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‘એ લોકો તમને છતેરે છ’ે પુસ્તક ‘ઈ.બુક’ રુપે પ્રગટ થાય છ ેતે માટ ે
‘મિી મારુ પ્રકાશન’નો અને શ્રી ગોણવિંદભાઈનો હાહદિક આભાર માનુિં છુિં. 
રૅશનાણલઝમની ણવચારધારાને વેગ મળે તે માટ ે શ્રી મનોજભાઈ ઓઝાએ 

‘Begone Godmen!’નો ગુજરાતી ભાવાનુવાદ કયો હતો અને આ 

‘ઈ.બુક’નુિં પ્રુફવાચન પિ તેમિ ે જ કયુું છ ે તે બદલ તેમનો પિ હાહદિક 
આભાર વ્યક્ત કરુિં  છુિં. 

ડૉ. સુજાત વલી 
M.D. (OBGY) 

લારા મધર હેલ્થ કેર સેન્ટર 
ગોધરા (ગુજરાત) ભારત 

▪ 
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II 

વૈજ્ઞાણનક અણભગમમાિં નવતર કદમ 
પ્રો. અન્િન કારીઆ 

આઝાદીની ઉિા સાથે કાનમાિં ગુિંજતા થયેલા સુત્રો કે હવે 
ઘી–દુધની નદીઓ વહેશે; ‘સમૃણદ્ધનો છોળો ઉડશે;’ સવિત્ર 
લીલાલહેર થશે!!! સાચા અથિમાિં પ્રજા શાસક બનશે, એ ભ્રમિા 
સાણબત થયેલ છ.ે કારિ કે, આઝાદી પછી દેશમાિં કેટલીક 

સમસ્યાઓએ ણવકરાળ સ્વરૂપ ધારિ કયુું છ.ે ણનરક્ષરતા, પછાતતા, બેરોજગારી, 
આરોગ્ય, અન્ધશ્રદ્ધા, વસ્તી વધારો વગેરે અનેક પ્રશ્નોની યાદી બનાવી શકાય. 
પરન્તુ એક બાબત અણત સ્પષ્ટ છ ે કે, આ સમસ્યાઓને ણવકરાળ બનાવવામાિં 
અન્ધશ્રદ્ધાથી પીડાતી અને વહેમી માનસ ધરાવતી આપિી પ્રજાનુિં પ્રદાન જવેુિં તવેુિં 
તો નથી જ! 

એક તરફ વૈજ્ઞાણનકો મિંગળ અને અન્ય િહો પર માનવની વસાહતોની 
શક્યતા ચકાસી રહ્યા છ,ે પૃથ્વી પર બેઠા કરોડો માઇલ દૂર આવેલા િહોનો 
અભ્યાસ કરી રહ્યા છ.ે વડાપ્રધાન બાજપેયી એ પિ ણવજ્ઞાનની મહિા ધ્યાનમાિં 
રાખીને એકબાજુ ‘જય ણવજ્ઞાન’નુિં સુત્ર વહેતુિં કરેલ છ,ે તો બીજી તરફ અન્ધશ્રદ્ધા, 
ચમત્કારો, દૈવી શન્ક્ત, આશીવાિદથી રોગ ણનવારિ, શીતળા માતા કે અન્ય આસુરી 
શન્ક્તનો કોપ જવેા વહેમો અને ધતીંગોમાિં સામાન્ય પ્રજા જ નહીં; પરન્તુ ભલભલા 
વૈજ્ઞાણનકો, બૌણદ્ધકો તમે જ નેતાઓ અટવાઈ રહ્યા છ!ે! અને આ અન્ધશ્રદ્ધાની જ્યોત 
જલતી રાખવામાિં પોતાની શન્ક્ત ખચી રહ્યા છ!ે! 21મી સદીના આરે આવીને 
ઊભેલા માનવ પ્રગણતના રાહ તરફ જવા માટ ે પહરવતિનની કેડી પર પ્રયાસ કરવુિં 
જરૂરી છ.ે સમસ્યાઓના ણનવારિ માટ ે નવા ણવચારો, ઉદાિતા, પહરવતિનશીલ 
સિંવેદનશીલતા અને તકિની કસોટીએ ચકાસ્યા પછી જ ઉકેલનો સ્વીકાર થવાના 
બદલ,ે આશ્ચયિકારક રીતે રૂહિચુસ્તતા અને બિંધનોની બેડી મજબૂત બની રહી છ.ે 
બુણદ્ધથી અસ્વીકાયિ, જુઠા પુરવાર થયેલા અને પ્રગણત માટ ેઅવરોધક, જરીપુરાિા 

https://govindmaru.com/


એ લોકો તમન ેછતેરે છ!ે 

અનુક્રમણિકા                       https://govindmaru.com  Page 12 
 

ણવચારો અને વ્યવહારોને ચુસ્તતાપૂવિક વળગી રહેતા માનવોને જોઈને મનમાિંથી 
હાયકારો નીકળી જાય છ.ે સ્વતિંત્ર તકિશન્ક્તનો ણવકાસ થવાના બદલે બણુદ્ધજીવીઓ 
પિ બુણદ્ધનુિં દેવાળુિં ફૂિં કે, બુણદ્ધવાદનો નાશ થાય તે માટ ેવ્યાપક િડ્યિંત્ર ચાલે છ ેઅને 
તેમાિં ભ્રષ્ટ રાજકારિ તથા સિાની સાઠમારી પિ સામેલ છ,ે જ ેઅત્યિંત ણચિંણતત 
બાબત છ.ે 

પ્રજાને તકિશહકતઓથી વિંણચત રાખી તેઓને પછાત રાખવા માટ ે ધમિનો 
અણવચારી ઉપયોગ થવાથી સમિ રાષ્્ટને પારાવાર નુકશાન થઈ રહ્યુિં છ.ે જમે બાળક 
મોટુિં થાય, યુવાન બને તેમ તેનામાિં પહરપકવતા આવે છ.ે પરન્તુ સમિ રીતે પ્રજાનુિં 
માનસ રૂહિચુસ્ત રહે, સ્વગિ–નકિના ખ્યાલોમાિં રાચતુિં રહે, મિંહદરે જઈને પૂજાપાઠ કરતુિં 
રહે, પોતાની આસપાસ અનેક દુિિોના ણનવારિ માટ ેજરૂર હોવા છતાિં, માત્ર મિંહદર 
ણનમાિિ અને મહોત્સવની ઉજવિી પાછળ કરોડો રૂણપયાનુિં આિંધિ થાય, અને 
સરવાળે તો પરીિામ ‘શુન્ય’ રહે, તેવી પ્રજા માટ ેકાયમ સમસ્યાઓ સાથે બાથ જ 
ભીડવાની છ.ે સુખનો હદવસ તેમના માટ ેઅણત દુર રહેવાનો છ.ે 

મુળ કેરલના પરન્તુ શ્રીલિંકામાિં સ્થાયી થયેલા ડૉ. અબ્રાહમ કોવુરે સિંશોધક 
તરીકે અજ્ઞાની અને ણનદોિ માનવીઓના મનમાિંથી ભૂત–પે્રત, ચમત્કાર, નજરબિંધી, 
અધ્યાન્ત્મક શન્ક્ત, જ્યોણતિ વગેરે અનેક પ્રકારના દાવાઓની પોકળતા સાણબત કરી 
બતાવી હતી. આ ચળવળમાિં શ્રીમતી કોવરેુ તેમના પણતના સિંશોધન અને કાયોમાિં 
પુરો સહયોગ આપ્યો હતો. ચમત્કાહરક શન્ક્તઓનો દાવો કરનારા સવિ ઠગ છ ે
અથવા માનણસક ણબમારી ધરાવે છ ેતેવુિં સામાન્ય પ્રજાને મનાવવા તેમિે રૂણપયા એક 
લાખનુિં ઇનામ જાહેર કયુું હતુિં. 1963માિં ડૉ. કોવુરે મુકેલો આ પડકાર તેમના 
અવસાન સુધી અજય રહ્યો હતો. ડૉ. કોવુરના મતે લોકશાહી દેશમાિં મોટા ભાગની 
પ્રજા એક યા અન્ય ધમિમાિં આસ્થા ધરાવતી હોય ત્યારે સિંતો, બાબાઓ, ભુવાઓ, 
આત્મા સાથે સમ્પકિ રાખનારાઓ વગેરે છતેરપીંડીનો ધિંધો બેરોકટોક ચલાવી શકે 
છ.ે કારિ કે, ધમિના નામે વ્યવહાર ચાલતો હોવાથી સરકાર તેમની સામે કામ 
ચલાવવા ઉદાસીન હોય છ.ે  

https://govindmaru.com/


એ લોકો તમન ેછતેરે છ!ે 

અનુક્રમણિકા                       https://govindmaru.com  Page 13 
 

ડૉ. કોવુર આધુણનક ણવજ્ઞાનના પ્રવાહમાિંથી ઉભરેલ ણવચારસરિીનો જીવનભર 
પ્રચાર કરતા રહ્યા. ડૉ. કોવુરના અનેક અનુયાયીઓ ચમત્કાર અને ભુતપે્રતના વહેમો 
અિંગે લડત આપી રહ્યા છ.ે ગોધરાની ‘હ્યુમેનીસ્ટ રૅશનાલીસ્ટ સોસાયટી’નુિં નામ તેમાિં 
આગળ પડતુિં છ,ે તેનો સગવિ નોંધ લેતાિં મને આનન્દ થાય છ.ે તેના પ્રમુખશ્રી 
મુકુન્દભાઈ ણસિંધવ અને મિંત્રીશ્રી ડૉ. સુજાત વલી, આમ પ્રજાને વહેમોના 
વળગાડમાિંથી મુક્ત કયાિ ણસવાય સામાણજક પ્રગણત શક્ય ન હોવાનુિં માને છ.ે અને તે 
રીતે તેઓ પોતાનુિં કાયિ આગળ ધપાવી રહ્યા છ.ે અન્ધશ્રદ્ધા અને વહેમી 
માન્યતાઓનો પદાિફાશ કરતુિં સત્ય ઘટનાઓ પર આધાહરત આ પુસ્તક ઘિા વિોથી 
અપ્રાપ્ય હતુિં. શ્રી મુકુન્દભાઈ ણસિંધવ તથા ડૉ. સુજાત વલીએ ‘વજૈ્ઞાણનક અણભગમ 
કેળવિી’ માટનેી અને અન્ધશ્રદ્ધા સામેની પોતાની લડત તરફની પ્રણતબદ્ધતા તરીકે 
સ્વખચ,ે આ પુસ્તકનુિં પુનઃમુદ્રિ હાથ ધયુિ તે સ્વયિં એક રોમાિંચક, પ્રગણતશીલ અને 
ઉમળકાભેર આવકાયિ ઘટના છ.ે અન્ધશ્રદ્ધામાિં રહેલો ણવિાસ અનેક સામાણજક તેમ 
જ આણથિક કારિોને પિ આભારી હોઈ શકે છ;ે પરન્તુ તે ણવકલ્પ ખુલ્લો રખાયો છ.ે 

ચમત્કારો, આણધભૌણતક શન્ક્તઓમાિં માનનારાઓ માટ ે આ પુસ્તક આિંખ 
ઉઘાડનાર નીવડશે તેમાિં કોઈ સિંદેહ નથી. આ પુસ્તકના વાિંચનથી વહેમમાિં માનતા 
લોકો દરેક બાબતને તકિની કસોટીએ ચકાસે, વૈજ્ઞાણનક અણભગમ અને સુધારાલક્ષી 
દૃન્ષ્ટકોિ કેળવ,ે સ્વઅિંગેની શ્રદ્ધા ઉભરે તે આ પુસ્તકનો સિંદેશ છ.ે આ સિંદેશની 
જ્યોત ફેલાવનાર ગોધરાની ‘હ્યુમેનીસ્ટ રૅશનાલીસ્ટ સોસાયટી’ને અનેકાનેક ધન્યવાદ 
અને સલામ.  

ગોધરા – અન્િન કારીઆ 

 
▪ 
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III 

પ્રકાશકોના બે બોલ 

આહદમાનવ જમે જમે સિંગહઠત થયો તમે તેમ તેમનામાિં ણશસ્ત લાવવા 
જુદાજુદા ણનયમો પ્રસ્થાણપત થવા લાગ્યા; પછી આ ણનયમો ધીમે ધીમે જડતા તરફ 
વળ્યા અને એ જડતાથી ણનયમોના પાલનને ધમિ તરીકે સ્થાણપત કરવામાિં આવ્યો. 
આમ ધમિ ધીરે ધીરે સિંગહઠત થતો ગયો અને તે ત્રિ મુળભતૂ આધારે સિંગહઠત થયો. 

[1] ધમિનુિં મૂળભૂત તત્ત્વણચિંતન [ણફલોસૉફી]  
[2] કમિના મૂળભૂત ણસદ્ધાિંતો–ણનયમો [ણપ્રન્ન્સપલ]  
[3] ધમિના રીત–હરવાજો [કલ્ચર] 
આવા ત્રિ આધારોએ થયેલ સિંગહઠત ધમિમાિં સિંગહઠત સ્થાણપત હહતો ઉમેરાયા 

અને તેની સાથે સાથે રાજકારિ ભળતાિં ધમિના પાયાની બાબતો જવેી કે, ધમિની 
ણફલોસૉફી [તત્ત્વણચિંતન] કે જમેાિં દરેક ધમિસ્થાપકના ણવચારો અને તેનુિં ણચિંતન અલગ 
અલગ હતુિં; પિ એકિંદરે તે સમાજના હહત માટનુેિં હતુિં. આમ છતાિં તે ભલુાઈ ગયુિં. 
તેવી જ રીતે મૌણલક ણસદ્ધાિંતો જવેા કે અહહિંસા, સત્ય, કરુિા, દયા જવેી બાબતો પિ 
ભુલાઈ ગઈ. અને માત્ર બાહ્ય આડિંબરો, રીતહરવાજો, અને કમિકાિંડો એ જ ધમિ 
મનાવા લાગ્યો અને આમ સામાન્ય જનતાને મન ધમિની ણફલોસૉફી કે તેના 
ણપ્રન્ન્સપલ સાથે કોઈ સમ્બન્ધ રહ્યો નહહ પિ તેને તો માત્ર રીતહરવાજ, કમિકાિંડો 
અને બાધા–આખડી એ જ ધમિ થઈ રહ્યો. આમ ધમિના મુળમાિં શ્રદ્ધા અને શ્રદ્ધાને 
શોિિના પાિીથી પોિીને અન્ધશ્રદ્ધાના ણવશાળ વટવૃક્ષમાિં રૂપાિંતહરત કરવાનુિં કામ 
ધમિગુરુઓ અને રાજકારિીઓની સાિંઠગાઠ ેમોટા પ્રમાિમાિં શરૂ કયુું. તેથી ધમિ એ 
એક શોિિનુિં સામાન્ય સાધન બની રહ્યો અને એ શોિિ માટ ેધમિની માન્યતાઓને 
જડતાપૂવિક રહેવાનો આદેશ ધમિગુરુઓ અને રાજકારિીઓની સાિંઠગાિંઠ ેઆપ્યો. 

ધમિની ખોટી માન્યતાઓ એ અન્ધશ્રદ્ધાનો પાયો છ.ે જમે કે મુસ્લીમ ધમિમાિં 
એક ઈિરની બિંદગી છ,ે અન્ય બિંદગી નથી. આમ છતાિં તેમાિં પીર ઓલીયાની 
બાધા–આખડીઓ રાખવી કે તેમની દરગાહ ઉપર માથા ટકેવવા જવેી ણવણધ તથા 
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પીરની સવારી આપવી એ ભારતમાિં રહી હહન્દુ ધમિ સાથેની સિંસ્કૃણતનુિં પહરિામ છ.ે 
એટલુિં જ નહહ પિ હહન્દુ કથાવાતાિમાિં પારાવાર ચમત્કારો છ ે તેવા જ ચમત્કારો 
અરેબીયન નાઈટમાિં પિ છ.ે 

આમ હહન્દુ પુરાિો અને મુસલમાનની ઓલીયાની કથાઓ તથા ણિસ્તીની 
પ્રાથિનાથી આિંધળો દેખતો થાય, લુલો ચાલતા થાય જવેી વાતો કાગનો વાઘ મારફતે 
ચકડોળે ચડી ચમત્કારોમાિં ફેરવાઈ જતી હોય છ.ે 

આવી પ્રજા માનસની નસો પારખનાર લેભાગુઓ થોડી હેન્ડ ટ્ીકો, કે 
ણવજ્ઞાનના સાધનો કે રસાયિોનો ઉપયોગ કરી ચમત્કારો બતાવીને ભોળી જનતાન ે
ભોળવતા હોય છ.ે આવા કહેવાતા ગોડમેનો [ધમિગુરુઓ]એ આ અન્ધશ્રદ્ધાના 
પાયાના મજબૂત આધારો હોય છ.ે અને આવા આધારોને સમાચારપત્રોની યલો 
જનાિલીઝમ [પીળુિં પત્રકારત્વ]નો સાથ મળે ત્યારે ખરેખર કાગનો વાઘ બને છ.ે આ 
સમાચારપત્રો અન્ધશ્રદ્ધા ફેલાવવામાિં ઇંધિનુિં કાયિ કરતા હોય છ.ે જ ે આમ આ 
અન્ધશ્રદ્ધાના ખેપીયાઓ ધમિના નામે દેશને સમાજને ઊંડી ગતાિની સોળમી સદી 
તરફ લઈ જવાનુિં કામ કરતાિં હોય છ.ે ત્યારે આ અન્ધશ્રદ્ધાના મુખ્ય આધારો બાવા, 
ભુવાપીર, ફકીરો રાતોરાત ભગવાન થઈ જતા હોય છ.ે 

આવા ભગવાનોની માયાજાળમાિં માત્ર ભોળી, અભિ પ્રજા જ નથી આવતી 
પિ શહેરના સારા કહેવાતા ણશણક્ષતો અને નામપાત્ર વ્યન્ક્તઓ પિ તેમાિં જ્યારે 
જ્યારે જોડાયા છ ે ત્યારે તે આગને વધારવા તેલ અને હવાનુિં કામ કરે છ.ે જમેાિં 
કથાકારો પોતાની વાક્છટાથી થોડુિં મીઠુિં મરચુિં ભભરાવે ત્યારે વાત અનેક ગિી 
લોકમાનસમાિં ઘર કરી જાય છ.ે 

આવી લોકમાનસમાિં ઘર કરી ગયેલ અન્ધશ્રદ્ધા અને વહેમોને પડકારવાનુિં કામ 
સવિ પ્રથમ ડૉ. અબ્રાહમ કોવુરે કયુું અને તેમના જીવનકાળમાિં બે પુસ્તકો લખ્યા. 

જમેાિંથી ‘Begone Godmen!’નો ગુજરાતી અનુવાદ શ્રી મનોજભાઈ 

ઓઝાએ ‘એ લોકો તમને છતેરે છ!ે’થી કયો. જ ેઘિા લાિંબા સમયથી છપાયુિં ન હતુિં 
અને ડૉ. કોવુરની જન્મશતાન્બ્દ વિિમાિં ઘિા રૅશનાલીસ્ટ ણમત્રોને તેમના કાયો 
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જાિવાની તીવ્ર ઇચ્છા હતી, જ ે લોકમાિંગિીને મુણતિમિંત કરવા અમોએ તેની આ 
ત્રીજી આવૃણિનુિં પુનઃમુદ્રિ ‘ડૉ. કોવુરની જન્મ શતાન્બ્દ વિિ’માિં કરવાની પે્રરિા 
ણપ્રન્ન્સપાલ કારીઆ સાહેબ, સવાિી સાહેબ તથા આચાયિશ્રી અબ્દલુભાઈ વકાનીના 
સહવાસથી મળી. જમેાિં ઘિા ણમત્રોનો સહકાર અને હહમ્મતલાલ ઠક્કરનો પ્રોત્સાહન, 
ડૉ. વ્હોરા સાહેબના ‘પુનરુત્થાન પ્રકાશન’ તથા પુસ્તક પ્રકાશનનો બહોળો અનુભવ 
મળ્યો તથા ડૉ. પાહરતોિભાઈનુિં પૂ્રફરીહડિંગ વગેરેના સહકારથી અમો આ પુસ્તક 
આપના હાથમાિં ‘નહીં નફો, નહીં નુકશાન’ના ધોરિે મુકી શક્યા છીએ. જ ેસવિ સજુ્ઞ 
વાિંચકો અમારા આ પ્રથમ પ્રયાસને ઉમળકાભેર આવકારશે તેવી અભ્યથિના. 
 

  
મુકુન્દભાઈ ણસિંઘવ ડૉ. સુજાત વલી  

હ્યુમેનીસ્ટ રૅશનાલીસ્ટ સોસાયટી 
221, મ્યુ. શૉણપિંગ સેન્ટર  

તળાવ રોડ. ગોધરા 
15.09.1988 

 
▪ 
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IV 

આવકાર 
એક તરફ ણવજ્ઞાન અકલ્પનીય રીતે બ્રહ્ાિંડના એકએક ગૂિ રહસ્યને ધીમે 

ધીમે છતુિં કરે છ.ે તેનાિં સત્યો જનસમાજ સમક્ષ પિ સ્પષ્ટ છ ેત્યારે બીજી તરફ આ 
ણવજ્ઞાનયુગમાિં દુણનયાભરમાિં અન્ધશ્રદ્ધા, ચમત્કારો, દૈવી શન્ક્ત, પારાવાર વહેમો, 
ધમિના ધતીંગોમાિં સામાન્ય પ્રજા તો ઠીક, પિ ભલભલા વૈજ્ઞાણનકો, લોકનાયકો, 
બૌણદ્ધકો, સામાણજક અને રાજકીય કાયિકરો ફસાયેલા છ,ે રહેવા માિંગે છ,ે એ આ 
યુગની એક ણવસિંવાહદતા છ,ે કરૂિા છ.ે 

ણવજ્ઞાનને શીખવતા ણશક્ષિકારોને પોતે જ પોતાના રોજ–બ–રોજના જીવનમાિં 
ણવપરીત આચરિ કરતા જોઈએ ત્યારે જાિે ખુદ ણવજ્ઞાન જ પડકારાય છ.ે ઉંડાિમાિં 
ઊતરવાની આ વગિની હામ નથી. 

સ્વરાજ્ય પછી ઔદ્યોગીકરિથી ઉત્પાદનનાિં સાધનો પર પ્રભુત્વ ધરાવનાર 
સાધન–સમ્પન્ન વગિ ઉભો થયો, એ અને આ વગિ પર અવલિંણબત બૌણદ્ધક વગિ 
વીસમી સદીમાિં કામ કરે છ,ે બાહ્ય રીતે આધુણનકતામાિં જીવે છ,ે એકવીસમી સદીનાિં 
સ્વપ્નો જુએ છ,ે તેનુિં આયોજન કરે છ;ે પિ ઓગિીસમી સદીનાિં, કચરાપેટીના 
હવાલે કરાયેલા, જુઠા પુરવાર થયેલા ણવચારોને વ્યવહારમાિં મુકતા જોઇ કોઈ પિ 
સ્વતિંત્ર તકિશન્ક્ત ધરાવતા માનવીને જુગુપ્સા ઉત્પન્ન કરાવે છ.ે આ પ્રશ્નમાિં રાય 
અને રિંક અદ્ભુત એકતાનાિં દશિન કરાવે છ.ે પ્રશ્નોને બુણદ્ધની કસોટીએ ચડાવ્યા પછી 
તેનો સ્વીકાર કરવો અને નીડરતાથી અમલ કરવો એ એમને પરવડતુિં નથી. 

એકલા ભારતમાિં જ નહહ પિ ણવિના બધાિં જ દેશોમાિં રૂહિની પકડ વધતી 
જાય છ;ે ખોમૈનીવાદ પ્રસરી રહ્યો છ,ે ધમિ સામાણજક અન્યાયનુિં પ્રણતક અને વાહન 
બની ગયો છ.ે ઓછ ેવિે અિંશે દરેક ધમિ માટ ેઆ હક્કીત લાગુ પડ ેછ.ે માનવની 
પ્રગણત ધમિવાદીઓ અટકાવી રહ્યા છ.ે એટલુિં જ નહહ પિ બુણદ્ધને કુિંહઠત રાખી 
બુણદ્ધવાદનાિં નાશ માટ ેજ ેવ્યાપક િડ્યિંત્ર ચાલે છ ેતેમાિં ભ્રષ્ટ રાજકારિ સાથે ધમિની 
સામેલગીરી છ.ે માનવીને ભ્રષ્ટ થવાની તે સરળતા કરી આપે છ.ે 
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આવા વાતાવરિમાિં કેરળમાિં રૂહિચુસ્ત ણિસ્તી કુટુિંબમાિં જન્મેલા અને 
શ્રીલિંકામાિં સ્થાયી થયેલા ડૉ. અબ્રાહમ કોવુરે સમસ્ત દુણનયાના દૈવીશન્ક્ત ધરાવનાર, 
ચમત્કારી, અવતારી પુરૂિો, આધ્યાત્મવાદી ઠગારાઓ અને વહેમો પોિનાર 
ધુિંરધરોને તેમની સામે મુકાબલો કરવા આહ્વાન આપ્યુિં, તે માટ ે તેમની એકઠી 
થયેલી રૂણપયા એક લાખની મૂડી હોડમાિં મૂકી. આને પિંદર વિિનાિં વહાિાિં વાયા છતાિં 
કોઈ પિ દવૈીશન્ક્ત ધરાવવાનો દાવો કરતો માનવી તેમનો પડકાર ઝીલી શક્યો 
નથી. આ પડકાર હજુ ઊભો જ છ.ે 

ગુજરાતમાિં છૂટીછવાઈ રૅશનાણલસ્ટ વ્યન્ક્તઓ હતી. ડૉ. અબ્રાહમ કોવુરને 
ગુજરાતમાિં બોલાવી રૅશનાણલસ્ટ ણવચારો રજૂ કરાવવા 1975માિં અમદાવાદ, 
જવાહરનગરના કેરળવાસીઓએ પ્રયત્નો કયાિ. આ સ્થળોએ ડૉ. કોવુરે તેમની ત્રીજી 
‘દૈવી ચમત્કાર ણવરોધી પ્રચારયાત્રા’ યોજી પાખિંડીઓને ખલુ્લા પાડ્યા. જો કે 
ગુજરાતની પ્રજા આથી લગભગ અિજાિ રહી. 

ઈ.સ. 1976માિં ભારતમાિં ડૉ. કોવુરે તેમની ચોથી ‘દૈવી ચમત્કાર ણવરોધી 
પ્રચારયાત્રા’ યોજી અને ઇન્ન્ડયન રૅશનાણલસ્ટ એસોણસયેશને મને પ્રચારયાત્રા 
ગુજરાતમાિં સફળ બનાવવા જવાબદારી સોંપી, જ ે મેં સ્વીકારી. તે વાતાવરિમાિં 
ગુજરાત રૅશનાણલસ્ટ એસોણસયેશનની સ્થાપના થઇ અને તેનાિં જવાહરનગર, 
અમદાવાદ અને વડોદરા ખાતે ઘટકો રચાયાિં જ ે આજ ે માત્ર કાગળ ઉપર જ 
અન્સ્તત્વ ધરાવે છ.ે 

ડૉ. કોવુરની આ પ્રચારયાત્રાએ ગુજરાતના ણવચારશીલ વગિને મૂળમાિંથી 
િિંિોળ્યો અને ત્રિ મહહના વતિમાનપત્રોમાિં તરફેિ–ણવરૂદ્ધનો તિંદુરસ્ત જાહેર ણવવાદ 
ચાલ્યો. ઇમજિન્સી ઊઠતાિં અને 1978ની ચૂિંટિી આવતાિં આ ણવવાદ બિંધ થયો અને 
પ્રજા ફરી ગાિ અન્ધકારમાિં ફેંકાઇ ગઇ અને આજ ેદરેક ધમિના ઇજારાદારો અને 
તેના દલાલો બુણદ્ધવાદનો નાશ કરવા આધુણનક્તા અને સમાજસેવાના નામે અનેક 
આકિિક કાયિક્રમો યોજી ભોળી પ્રજાને અન્ધશ્રદ્ધામાિં ફસાયેલી રાખવામાિં મશગૂલ છ.ે 
પ્રજા ણવચારતી થાય ત ેતેમના હહતની ણવરૂદ્ધમાિં છ.ે 
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ગુજરાતની પ્રજા વતી, ગુજરાત રૅશનાણલસ્ટ એસોણસયેશન તરફથી આ 
પુસ્તકને આવકારતાિં હુિં ગૌરવ અનુભવુિં છુિં. અને આશા રાખુિં છુિં કે વાચક આ 
પુસ્તકને ખલુ્લા મને વાિંચશે, ણવચારશે અને નીડરતાથી તેમાિંના ણવચારોનો અમલ 
કરશે અને પોતાનાિં વતુિળોમાિં યા જાહેરમાિં ચચાિ ણવચારિા કરશે. જાહેર વાદણવવાદ 
મારફતે જ સત્ય શોધાય. 

ડૉ. કોવુરના આ પુસ્તકના અનુવાદ માટ ેશ્રી મનોજ ઓઝાનો હાહદિક આભાર. 
આશા છ ે કે ગુજરાતની જ્ઞાનભૂખી પ્રજા આ પુસ્તક વાિંચશ,ે વિંચાવશે અને બુણદ્ધન ે
ગૂિંગળાવતુિં વાતાવરિ દૂર કરવામાિં સહાયભૂત થશે. 

વડોદરા 
1984 

– કમળાશિંકર પિંડયા 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ 

 

 

એકલા ભાિતમાાં જ નરિ પણ સામ્યવાદી દેશો સરિત 

સ્વશ્વના બધાાં જ દશેોમાાં રૂરિની પકડ વધતી જાય છ;ે ખોમૈનીવાદ 

પ્રસિી િહ્યો છ,ે ધમમ સામાસ્જક અન્યાયનુાં પ્રસ્તક અને વાિન બની 

ગયો છ.ે ઓછવેત્તે અાંશે દિેક ધમમ માટ ેઆ િક્કીત લાગુ પડ ેછ.ે 

માનવની પ્રગસ્ત ધમમવાદીઓ અટકાવી િહ્યા છ.ે એટલુાં જ નરિ 

પણ બુસ્િને કુાંરિત િાખી બુસ્િવાદનાાં નાશ માટ ેજ ેવ્યાપક ષડ્યાંત્ર 

ચાલે છ ે તેમાાં ભ્રષ્ટ િાજકાિણ સાિે ધમમની સામેલગીિી છ.ે 

માનવીને ભ્રષ્ટ િવાની તે સિળતા કિી આપે છ.ે 
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V 

અનુવાદકની અપેક્ષા 
– મનોજ ઓઝા 

અજ્ઞાત વસ્તુ કે વ્યન્ક્ત અિંગે ભીણત એ માનવમાિં પ્રાિી 
સહજ ગુિ છ.ે ધમિ આ ભીણતનુિં સજિન છ.ે વહેમો તેના 
બગલબચ્ચાિં છ.ે કન્લ્પત ઈિરનુિં અવલિંબન, તેના ધાણમિક 
આડણતયાઓનુિં અચિન આ ભીણતથી પે્રરાયેલ છ.ે ભણવષ્યનો ભય 
જ્યોણતિનો જન્મદાતા છ.ે જીવતાિં માિસ કરતાિં મૃત વ્યન્ક્તનો 

ડર ણવશેિ છ.ે આથી ભૂત–પે્રત, આત્મા ણવચરિ, સ્વગિ–નકિ, પૂવિજન્મ, પુનજ િન્મનો 
ખ્યાલ માનવી છોડી શકતો નથી. આ સવિના ડરથી વામિો બનેલો મનુષ્ય અજ્ઞાત 
શન્ક્ત અને ચમત્કારોમાિં આસ્થા રાખતો થાય છ.ે 

માનવીની લઘુતાિિંણથને પોિતાિં આ સવિ પહરબળો પાછળના સત્યને 
ણવિણવખ્યાત રૅશનાણલસ્ટ ડૉ. અબ્રાહમ કોવુરે અનેક હકસ્સાઓની રજૂઆત િારા, 
સાદી ભાિામાિં અત્રે છતુિં કયુું છ.ે આ અનુવાદ સિંણક્ષપ્ત છ.ે માનસશાસ્ત્રીય 
પહરભાિાને શક્યતમ સરળ અથિ આપવા યત્ન કયો છ.ે અનુવાદની પે્રરિાનુિં શ્રેય 
મુરબ્બી કમળાશિંકર પિંડયાને જાય છ,ે આયોજનનો યશ શ્રી ડિંકેશ ઓઝાને. 

જાત ણસવાય સવિ કોઈમાિં આસ્થા રાખતા ભારતીયો માટ ેઆ પુસ્તક વ્યાપક 
સમજ કેળવવામાિં સહાયભૂત નીવડશે એવી આશા છ.ે 

માનણસક આદતોથી છૂટકારો ણવશેિ કહઠન છ;ે છતાિં આ પુસ્તકના વાિંચનથી 
ધમિની ધાક, વહેમોનો વકરેલો વળગાડ દરૂ થાય, સ્વ અિંગેની શ્રદ્ધા ઉભરે અને 
બુણદ્ધનો બોલ ણઝલાય એવી અપેક્ષા. 

આયામ,  580/1, શાિંણતવન  સોસાયટી 

સેક્ટર : 30, ગાિંધીનગર–382030 
ઈ.મેલ  : manojaoza@gmail.com 

– મનોજ ઓઝા 
સેલફોન  : 97241 51323 

▪ 
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VI 

ડૉ. કોવુર–લડાયક મણૂતિભિંજક 

શ્રીલિંકા રૅશનાણલસ્ટના સિંઘના પ્રમુખ ડૉ. અબ્રાહમ ટી. કોવુર પ્રખર બુણદ્ધણનષ્ઠ 
અને ણનષ્િાત મનોરોગણચહકત્સક તરીકે ણવિણવખ્યાત હતા. એક વૈજ્ઞાણનકના નાતે 
પચાસથી વધુ વિો સુધી તેમિે કહેવાતી આત્મશન્ક્ત પરા–મનશન્ક્ત અને 
આધ્યાન્ત્મક શન્ક્તના બનાવોનુિં અથાગ સિંશોધન કયુું હતુિં. તેઓ એવા ણનષ્કિિ પર 
આવ્યા હતા કે આવા દાવાઓ અને માન્યતાઓમાિં કોઈ પ્રકારની વસ્તુલક્ષી સચ્ચાઈ 
નથી. ણવિમાિં મન સમ્બન્ધી પ્રણક્રયાઓમાિં સિંશોધન કરતાિં વૈજ્ઞાણનકો પૈકી તેઓ પ્રથમ 
અને એક માત્ર એવા વૈજ્ઞાણનક હતા. જમેને મન સમ્બન્ધી અને પરા–મન સમ્બન્ધી 
વતિનોમાિં સિંશોધન માટ ે અમેહરકાની ‘ણમનેસોટા ઇણન્સ્ટટ્યૂટ ઑફ ણફલોસૉફી’એ 
પીએચ.ડી.ની પદવીથી નવાજ્યા હતા. ડૉ. કોવુરની દલીલ એ હતી કે આત્મશન્ક્ત, 
પરા–મન શન્ક્ત અને આધ્યાન્ત્મક શન્ક્તઓ ધરાવવાનો દાવો કરનારા કાિં તો 
ઠગભગત છ,ે કાિં તો માનણસક અવ્યવસ્થાને કારિે ‘ણક્રપ્ટસ્થેસીયા’થી પીડાતી 
વ્યન્ક્તઓ છ.ે  

તેમના કહેવા મુજબ ‘આણધભૌણતક શન્ક્તઓ કોઈ પિ વ્યન્ક્ત પાસે નથી 
અને કદી હતી નહીં. આવી શન્ક્તઓ ધમિશાસ્ત્રો અને સનસનાટી ફેલાવવા માિંગતા 
છાપાઓનાિં પાનાિંઓમાિં જ દેખા દે છ.ે’ 

અમેહરકાના ‘અનેસ્ટહેકલ કેન્દ્ર’ [ઇકોલૉજી સેન્ટર]ની સિંશોધન ટુકડીમાિં      
ડૉ. કોવુર એકમાત્ર એણશયન વૈજ્ઞાણનક તરીકે પસિંદગી પામ્યા હતા. જણૈવક ઉત્ક્રાિંણતની 
સળિંગ સૂત્રતામાિં ખૂટતી કડીઓ પૂરવા હહિંદી મહાસાગર અને આસપાસના 
ણવિુવવિૃીય પ્રદેશોમાિંથી પુરાવા એકત્ર કરવાનો આ કડીનો હેતુ હતો. જો કે       
ડૉ. કોવુરની પત્નીની લાિંબી માિંદગી અને પછી અવસાનના કારિે, તેઓને આ 
આમિંત્રિ નકારવુિં પડ્યુિં હતુિં. 

ડૉ. કોવુરે ઘિા દેશોમાિં પ્રવાસ કયો હતો જ ે દરમ્યાન કેટલીક ણવિ 
પહરિદોમાિં તથા અન્ય સ્થળે જાહેર પ્રવચન આપ્યાિં હતાિં. તેમિે જ ે હકસ્સાઓમાિં 
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સિંશોધન અને ઉપચાર કયાિ હતા, તેની કેણફયત ઘિા દેશોના અખબારો 
અને સામાણયકોમાિં હપ્તાવાર પ્રણસદ્ધ થઈ છ.ે આવા જ એક હકસ્સા પરથી 
મલયાલમ, તણમળ અને તેલુગમુાિં ણફલ્મ બની હતી. અન્ય એક હકસ્સા પરથી 
‘નામ્બીકાઈ’ નામનુિં તણમળ નાટક રચાયુિં હતુિં. 

લોકોને અન્ધશ્રદ્ધાના બદલે બુણદ્ધના આધારે ચાલવાનુિં શીખવતા ડૉ. કોવુરનો 
જન્મ 1898ના એણપ્રલની દશમીએ કેરળ રાજ્યના ણતરૂવલ્લા ગામે રેવરન્ડ પાદરી 
કોવુર એઈપ થેમ્મા કથ્થનારના કુટુિંબમાિં થયો હતો. તેમના ણપતાશ્રી મલબારના માર 
થેમ્મા ચચિના ‘ણવકાર જનરલ’ હતા. ‘પનુજ િન્મમ્’ ણફલ્મમાિં તેઓએ વાસ્તણવક 
જીવનના મનોણચહકત્સકના રૂપમાિં જ પરદા પર દેખા દીધી હતી. ણફલ્મની 
શરૂઆતના પોતાના ઉદ્બોધનમાિં તેમિે પોતાના જન્મ ણવિે કહ્યુિં હતુિં : 

“આજથી પોિી સદી પહેલાિં કેરળની સુિંદર ભૂણમમાિં ઈસાઈ પાદરીના પુત્ર 
તરીકે ણસહરયન ઈસાઈ કુટુિંબમાિં મારો જન્મ થયો હતો. જ ે માત્ર ભૌગોણલક અને 
શારીહરક અકસ્માત હતો. એમાિં મારી કોઈ પસિંદગી ન હતી કે એ ઘટના પર મારો 
કોઈ કાબૂ ન હતો; પરન્તુ હુિં જ્યારે પુખ્ત થયો ત્યારે, કેરળ જવેી જ સુિંદર ભૂણમ 
શ્રીલિંકામાિં મારા સ્વણનિિયથી સ્થાયી થયો અને બુણદ્ધણનષ્ઠાને મારી જીવન–ણફલસૂફી 
તરીકે સ્વીકારી.” 

ણતરૂવલ્લા ખાતે ણસહરયન ઈસાઈ પાદરીઓ માટ ેતેમના ણપતાએ શરૂ કરેલ 

તાલીમશાળામાિં શાળાકીય ણશક્ષિ લીધા બાદ ઉચ્ચ ણશક્ષિ માટ ેતેઓ કલકિા 
ગયા. ત્યાિં તેમની સાથે તેમના નાના ભાઈ શ્રી બેહનાન ટી. કોવુર હતા. જઓેએ 

પાછળથી અમેહરકામાિં યેલ યુણનવણસિટી ખાતે તથા રાષ્ટ્સિંઘમાિં સેવાઓ આપી 
હતી. ડૉ. કોવુરે કલકિામાિં બિંગબાસી કૉલેજમાિં પ્રાિીશાસ્ત્ર અને વનસ્પણત–

શાસ્ત્રના ણવિયોમાિં પ્રાવીણ્ય મેળવ્યુિં. 
કોટ્ટાયમની સી. એમ. એસ. કૉલેજમાિં વનસ્પણતશાસ્ત્રના મદદનીશ 

વ્યાખ્યાતા તરીકે બે વિિ સેવા આપ્યા બાદ, શ્રીલિંકાની જાફના સેન્ટ્લ કૉલેજના 
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આચાયિના આમિંત્રિને સ્વીકારી, 1928માિં તેઓ જાફના કૉલેજમાિં જોડાયા. તે સમયે 
જ તેમિે દેશાતિંર કરીને શ્રીલિંકામાિં સ્થાયી થવુિં પસિંદ કયુું. 

પહેલાિં વિે તેમને સ્નાતક વિિના ણવદ્યાથીઓને વનસ્પણતશાસ્ત્ર ઉપરાિંત 
ધમિશાસ્ત્રોમાિં ણશક્ષિ આપવા માટ ેકહેવામાિં આવ્યુિં. કેન્મ્બ્રજ યણુનવણસિટી સાથે સિંલગ્ન 
આ કૉલેજનુિં પહરિામ આવ્યુિં ત્યારે ડૉ. કોવુરના બધા ણવદ્યાથીઓ ધમિશાસ્ત્રના 
ણવિયમાિં પ્રથમ વગિ અને ઉચ્ચ યોગ્યતા સાથે ઉિીિિ થયા હતાિં. બીજા વિ ે
ધમિશાસ્ત્રોનો ણવિય ઉપ–આચાયિ રેવેરેન્ડ ણગબનને સોંપવામાિં આવ્યો. ડૉ. કોવુરે 
આચાયિને આ ફેરફારનુિં કારિ પૂછ્ુિં તો તમેિે સન્સ્મત જવાબ આપ્યો, “અબ્રાહમ, 
હુિં જાણિં છુિં કે તમે ધમિશાસ્ત્રના ણવિયમાિં શ્રેષ્ઠ પહરિામ લાવી આપ્યુિં છ.ે તમારા સવિ 
ણવદ્યાથી તેમાિં પાસ થયા છ;ે પરન્તુ બધાએ ધમિમાિંથી શ્રદ્ધા ગુમાવી દીધી છ.ે” 

1943માિં ડૉ. કોવુર ગલે ખાતેની હરચમોન્ડ કૉલેજમાિં જોડાયા અને ત્યારબાદ 
માઉન્ટ લેવીનીયાની સિંત થોમસ કૉલેજમાિં જોડાયા. 1959માિં તેઓ ણનવૃિ થયા ત્યારે 
કોલમ્બોની થ્રસ્ટન કૉલેજમાિં ણવજ્ઞાન ણવભાગના અધ્યક્ષ હતા. 

આધ્યાન્ત્મક અને માનણસક ણક્રયાક્લાપો સમ્બન્ધી જીવનભરના સિંશોધન ણવિે 
ડૉ. કોવુરે ણનવૃણિ બાદ જ લખવા–બોલવાનુિં શરૂ કયુું. ડૉ. કોવુરે કહ્યુિં હતુિં, “મારા 
માતા–ણપતા જ ે ધમિ પાળતા હતા તે ધમિસમ્બન્ધી અન્ધશ્રદ્ધાયુક્ત ણવણધઓ અને 
માન્યતાઓ, અન્ય સવિ બાળકોની જમે મારા મગજમાિં ઠાિંસવામાિં આવી હતી. વયસ્ક 
થતાિં આ મુખાિમીભરી માન્યતાઓમાિંથી મારી જાતને છોડાવવી એ સીધા ચિાિ 
ચિવા જવેુિં કપરુિં  કામ હતુિં.” આ જ પ્રકારની ભુલોનુિં પુનરાવતિન થતુિં રોકવા માટ ે 
ડૉ. કોવુરે, ધમિના નામે વાહહયાત ણવચારો પોતાના એક માત્ર પુત્ર ડૉ. એરીસ ટી. 
કોવુરના મગજમાિં નહીં ઠસાવવાનુિં નક્કી કયુું. ફ્ાિંસ અને ક્યુબાની સરકારો િારા 
હાથ ધરાયેલ વૈજ્ઞાણનક સિંશોધનોનુિં નેતૃત્વ સિંભાળતા પ્રોફેસર એરીસ કોવુર પિ 
તેમના ત્રિ પુત્રોને ધાણમિક માન્યતાઓનો ડોઝ ણપવડાવ્યા ણવના ઉછરેી રહ્યા છ.ે આ 
માટ ે ડૉ. એરીસને તેમની બૌણદ્ધક પત્ની પ્રોફેસર જકે્વલીન કોવુરનો પૂિિ સહકાર 
સાિંપડ્યો છ.ે 
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ડૉ. કોવુરની પત્ની નવેમ્બર, 1974માિં મૃત્યુ પામ્યાિં. આ અિંગેની અખબારી 
મૃત્યુનોંધે, સિંસદ સહહત સમિ શ્રીલિંકામાિં ખળભળાટ મચાવ્યો હતો. આ મૃત્યુ 
નોંધમાિં લખ્યુિં હતુિં : “આસ્થા ધરાવતા લોકોને તકલીફ ન પડ ે તે માટ ે [શ્રીમતી 
કોવુર] ‘આત્મા’ કે ‘મન’ કશુિં પાછળ મૂક્યા ણવના અવસાન પામ્યા છ.ે તેમની 
ઇચ્છાનુસાર તેમનો મૃતદેહ ણતરૂવલ્લા, પમનક્કડ, કોલિંબો ખાતેથી આજ ે [શુક્રવારે] 
સવારે આઠ વાગ,ે શ્રીલિંકા યુણનવણસિટીની તબીબી કૉલજેમાિં ખસેડવામાિં આવશે. 
અન્ગ્નદાહ, દફનણવણધ કે ફૂલ અપિિણવણધ રાખી નથી.” 

આ મૃત્યુનોંધ સવિ સ્થાણનક અખબારોમાિં આવી હતી; પિ શ્રીલિંકા 
બ્રોડકાસ્ટીંગ કોપોરેશને મૃત્યુ જાહેરાતની ઉદ્ઘોિિા–યાદીમાિં આ મૃત્યુનોંધ 
સમાવવાનો ઇન્કાર કયો હતો. આ પ્રશ્ન સિંસદમાિં રજૂ કરવામાિં આવ્યો ત્યારે 
પ્રસારિમિંત્રી જઓે પોતે રોમન કેથોણલક હતા તેમિે જવાબ વાળ્યો કે એક રોમન 
કેથોણલક પાદરી અને એક બૌદ્ધ ણભખ્ખુના અણભપ્રાયના આધારે આ નોંધ સમાવવામાિં 
આવી ન હતી. આશ્ચયિની વાત એ છ ેકે માનવીના ‘પણવત્ર હૃદય’માિં આત્મા વસે છ ે
એવા કેથોણલક પાદરીના અણભપ્રાય સાથે ‘અનાત્મા’ના ણસદ્ધાિંતમાિં માનનારા બૌદ્ધ–
ણભખ્ખ ુપિ સમ્મત થયા હતા.  

શ્રીમતી કોવુર, તેમના પણતના સિંશોધન અને કાયોમાિં પૂરો સહયોગ આપતા 
હતા. શ્રીલિંકા રૅશનાણલસ્ટ સિંઘની સ્થાપના સમયથી તેઓ તેના ખજાનચી હતા. મુક્ત 
ણવચારકોની ણવિ પહરિદોમાિં તેઓએ પિ ડૉ. કોવુર સાથે હાજરી આપી હતી. 
કહેવાતા જન્માતીત અન્સ્તત્વ ણવિેના સિંશોધક તરીકે ડૉ. કોવુરે અજ્ઞાની 
માનવીઓના મનમાિંથી ભૂત–પે્રત વગેરે અિંગેના પાયા વગરના ભયોને દૂર કરવા 
અથાગ પ્રયત્નો કયાિ હતા. ચમત્કાહરક અને આધ્યાન્ત્મક શન્ક્તઓ ધરાવવાનો દાવો 
કરી ભોળા લોકોને છતેરનારા, ચમત્કાર કરનારા, નજરબિંધી કરનારા, જ્યોણતિીઓ, 
હસ્તરેખાશાસ્ત્રીઓ, આધ્યાત્મવાદીઓ અને અન્ય સવિ પ્રકારના શકોના દાવાઓની 
પોકળતા ડૉ. કોવુરે સાણબત કરી આપી હતી. ભૂત શોધવા ભૂતાવળ ધરાવતાિં 
મકાનોમાિં તેઓ સૂતા હતા અને કબ્રસ્તાનોમાિં રખડ્યા હતા. તેમના જીવનના 
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મહત્ત્વના પ્રસિંગોએ કાયિ શરૂ કરતી વેળા તેમિે અશુભ ઘડીઓ પસિંદ કરી હતી. 
ચમત્કાહરક શન્ક્તઓનો દાવો કરનારા સવિ ઠગ છ ેઅથવા માનણસક બીમારી ધરાવે 
છ ેતેવુિં સામાન્ય પ્રજાને મનાવવા તેમિે નીચે મુજબની શરતો જાહેર કરી હતી. 

પડકાર 
હુિં અબ્રાહમ ટી. કોવુર, ‘તીરૂવલ્લા’, પમનક્કડ, કોલમ્બો–6નો રહેવાસી, આથી 

જાહેર કરૂિં છુિં કે આણધભૌણતક કે ચમત્કાહરક શન્ક્તઓ કપટરહહત સિંજોગોમાિં 
ણનદશિન કરી શકે એવી ણવિની કોઈ પિ વ્યન્ક્તને હુિં એક લાખ શ્રીલિંકાના રૂણપયાનુિં 
ઈનામ આપવા તૈયાર છુિં. હુિં મૃત્યુ પામુિં અથવા પ્રથમ ણવજતેા મળે [બેમાિંથી જ ેપહેલુિં 
હોય] ત્યાિં સુધી આ જાહેરાત ખુલ્લી છ.ે 

આધ્યાન્ત્મક સાધના અથવા દૈવીકૃપાથી ચમત્કાહરક શન્ક્તઓ મેળવવાનો 
દાવો કરતાિં સવિ પ્રભુભક્તો, સિંતો, યોગીઓ, ણસદ્ધપુરુિો, ગુરુઓ, સ્વામીઓ અને 
અન્ય સવિ આ ઇનામ જીતી શકે છ.ે જો તઓે નીચે પૈકી કોઈ પિ એક ‘ચમત્કાર’ 
કરી બતાવે :  
1. સીલબિંધ કવરમાિં રાખેલ ચલિી નોટનો અનુક્રમ નમ્બર વાિંચી શકે. 
2. ચલિી નોટની હૂબહૂ પ્રણતકૃણત પેદા કરી શકે. 
3. સળગતા કોલસાઓ ઉપર પગે ફોલ્લાિં પાડ્યા વગર અધી ણમણનટ સુધી 

હલનચલન કયાિ વગર, તેમના પ્રભુની મદદથી ઊભા રહે. 
4. હવામાિંથી હુિં કહુિં તે વસ્તુ પેદા કરી આપે. 
5. માનસગણત શન્ક્ત વડ ેકોઈ ઘન પદાથિને ખસેડી અથવા વાળી શકે. 
6. ટલેીપથી શન્ક્તઓનો ઉપયોગ કરી અન્ય વ્યન્ક્તઓના ણવચાર વાિંચી શકે. 
7. પ્રાથિના, આધ્યાન્ત્મક શન્ક્ત, મિંત્રેલ પાિી, પણવત્ર ભસ્મ, આશીવાિદ વગેરે વડ ે

કપાયેલ કોઈ અિંગને એક ઈંચ પિ વધુ ઉગાડી શકે. 
8. તાિંણત્રક શન્ક્તઓ વડ ેહવામાિં અદ્ધર તરી–ઊડી શકે. 
9. તાિંણત્રક શન્ક્તઓ વડ ેપાિંચ ણમણનટ સુધી હૃદયના ધબકારા બિંધ રાખી શકે. 
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10. પાિી પર ચાલી શકે. 
11. એક સ્થળે દેહ રાખીને અન્ય સ્થળે પ્રગટ થાય. 
12. તાિંણત્રક શન્ક્તઓ વડ ેત્રીસ ણમણનટ સુધી િસન બિંધ કરી શકે. 
13. ભાવાતીત અથવા અન્ય કોઈ પ્રકારના ધ્યાન વડ ે પ્રજ્ઞા પામી શકે અથવા 

ણક્રયાત્મક બુણદ્ધનો ણવકાસ કરી શકે.  
14. પૂવિજન્મના કારિે અથવા પણવત્ર કે પાપી આત્મા સવાર થવાના કારિે કોઈક 

અજાિી ભાિા બોલી શકે. 
15. ફોટો પાડી શકાય તે માટ ેકોઈ આત્મા કે ભૂતને હાજર કરે. 
16. આત્મા કે ભૂતનો ફોટો પાડવામાિં આવે ત્યારે ફોટો ણફલ્મમાિંથી તે અદૃશ્ય થઈ 

જાય. 
17. દૈવીશન્ક્ત વડ ેતાળુિં મારેલા ખિંડમાિંથી બહાર આવી શકે. 
18. કોઈ પદાથિનુિં કદ, વજન, ઉમેરીને વધારી શકે. 
19. છૂપાવેલ વસ્તુને શોધી કાિ.ે 
20. પાિીનુિં પેટ્ોલ અથવા દારૂમાિં પહરવતિન કરે. 
21. દારૂનુિં લોહીમાિં પહરવતિન કરે. 
22. જ્યોણતિ અને હસ્તરેખાશાસ્ત્ર ણવજ્ઞાન છ ે એવો દાવો કરી, ભોળી પ્રજાને 

છતેરનારા જોિીઓ અને હસ્તરેખા–ણવશારદો મારુિં  ઇનામ જીતી શકે છ.ે જો 
તેઓ આપવામાિં આવલે દશ હસ્તરેખા નકલ અથવા દશ જન્મકુિંડળીઓ પરથી 
[અ] ણમણનટની ચોકસાઈ સાથે જન્મનો ચોક્કસ સમય કહી શકે. [બ] અિંક્ષાક્ષ–
રેખાિંશની ચોકસાઈ સાથે ચોક્કસ જન્મસ્થળ કહી શકે. [ક] કોિ સ્ત્રી છ ેતથા 
કોિ પુરૂિ છ ેઅને [ડ] કોિ જીણવત છ ેઅને કોિ મૃત્યુ પામેલ છ ેતે, પાિંચ ટકા 
ભૂલ સાથે પિ કહી આપી શકે. 

આ પડકાર માટ ેનીચેની શરતો છ ે

1. આ પડકાર ઝીલનાર વ્યન્ક્ત મારુિં  ઇનામ ઇચ્છતી હોય યા નહીં; પરન્તુ તેિ ે
મારી સમક્ષ અથવા મારા ણનયુક્ત વ્યહકત સમક્ષ એક હજાર રૂણપયાની અનામત 
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મૂકવી પડશે. ણવજતેાને પરત કરાનારી આ અનામત માટ ેઆિહનુિં કારિ એટલુિં 
જ છ ે કે સસ્તી પ્રણસણદ્ધ મેળવવા માિંગતી વ્યન્ક્તઓ મારા સમય, નાિાિં અને 
શન્ક્તનો વ્યથિ ઉપયોગ ન કરે. 

2. કોઈ પિ વ્યન્ક્ત અનામત ભરે પછી તેને પડકાર ઝીલનાર તરીકે માન્ય 
કરાશે. આમ નહીં કરનાર સાથે કોઈ પિ પત્રવ્યવહાર કરવામાિં નહીં આવે. 

3. અનામત ભરાયા પછી, બન્ને પક્ષની સિંમણતવાળા હદવસે, તે વ્યન્ક્તના 
દાવાની જાહેરમાિં, મારી ણનયુક્ત વ્યન્ક્ત પહેલાિં ચકાસિી કરશે. 

4. જો તે વ્યન્ક્ત ચકાસિીમાિં હાજર ન રહે અથવા આ પ્રાથણમક ચકાસિીમાિં 
ણનષ્ફળ જાય તો તેની અનામત જપ્ત કરવામાિં આવશે. 

5. જ ે વ્યન્ક્ત આ પ્રાથણમક પરીક્ષામાિં ણવજયી થશે તેની હુિં  જાહેરમાિં પરીક્ષા 

લઈશ. 
6. જો કોઈ વ્યન્ક્ત આ આખરી પરીક્ષામાિં ણવજયી નીવડશે તો ઈનામના એક 

લાખ રૂણપયાની સાથે તેની અનામત પિ પરત કરવામાિં આવશે 
7. મને અથવા મારા ણનયુક્તને પૂિિ સિંતોિ થાય અને છળ–કપટને અવકાશ ન 

રહે તેવા વાતાવરિમાિં સવિ પરીક્ષિ કરવામાિં આવશે. 

ડૉ. કોવુરે 1963માિં આ પડકાર ફેંક્યો હતો અને ણવિભરમાિં તે પ્રણસદ્ધ 
થયો હતો; છતાિં કોઈ વ્યન્ક્ત તેની પાસેથી એક પૈસોયે જીતી શકી ન હતી. 

1975માિં ડૉ. કોવુરે ભારતભરમાિંથી કહેવાતા દૈવી ચમત્કારોને ખુલ્લા 
પાડવા, ભૂત–પે્રતના પાયા વગરના ભયોને દરૂ કરવા અન ે આધ્યાન્ત્મક 
શન્ક્તઓ ધરાવવાનો દાવો કરી ભોળા લોકોને છતેરનારા આધ્યાત્મ–
વાદીઓના દાવાઓની સામે જહેાદ જગાવી હતી. અને તે પહેલાિં અનકે 
જ્યોણતિવીદ, હસ્તરેખા ણવશારદ અન ેકહેવાતા પ્રભુના પાિિદોને આ પડકાર 
મોકલવામાિં આવ્યો હતો. માત્ર બેંગ્લોરમાિંથી એક ડૉક્ટર એટલા મખૂિ હતા 
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જમેિે પડકાર ઝીલ્યો અને અનામત ભરી. પહરિામ એટલુિં જ આવ્યુિં કે એક 
હજાર રૂણપયા કમાઈને ડૉ. કોવુર શ્રીલિંકા પરત ગયા. 

ણનદોિ અને ભોળી જનતાને પણવત્ર વ્યન્ક્ત અથવા ચમત્કાર કરનારનો 
વેશ સજાવી છતેરનારાઓ માટ ે ડૉ. કોવુર ભયનુિં સાક્ષાત સ્વરૂપ હતા. પૃથ્વી 

પરથી અન્ધશ્રદ્ધાને ભૂિંસી નાખી, માનવવાદી વાતાવરિ સજિવાની ધગશ 
ધરાવતા ડૉ. કોવુર  વીસમી સદીના મહામાનવો પૈકી એક હતા. 

અહીં સમાણવષ્ટ ણવચાર–પે્રરક લેખો અન્ય વ્યન્ક્તઓ પિ વાિંચે અને 
ણવચારે તે આશયથી આ પુસ્તક લખ્યુિં છ.ે ડૉ. કોવુરનાિં લખાિો પૈકી કેટલાિંક 

શ્રેષ્ઠ લખાિો આ પુસ્તકમાિં સમાવવામાિં આવ્યા છ.ે આણધભૌણતક, ચમત્કાહરક 
અને આધ્યાન્ત્મક શન્ક્તમાિં માનનારાઓ માટ ે આ પુસ્તક આિંખ ઉઘાડનારુિં  

નીવડશે. 

મુમ્બઈ –વી. એ. મેનન 
 
▪ 
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VII 

પ્રસ્તાવના 
–ડૉ. અબ્રાહમ ટી. કોવુર 

ણનષ્ઠાવાન અને પ્રામાણિક માિસો ખિંત અને 
ઈમાનદારીથી મહેનત કરી આજીણવકા રળે છ.ે ધૂતિ માનવીઓ 

પ્રામાણિકોને છતેરીને પૈસા કમાય છ.ે ઈમાનદાર માનવીઓમાિં 
શ્રદ્ધાવાનોને છતેરીને જીવતા આવા પરોપજીવીઓમાિં કેટલાય 

ધમિ અને સમ્પ્રદાયના પૂજારીઓ–પ્રચારકો છ.ે તપ–સાધના િારા પ્રજ્ઞા મેળવ્યાનો 
દાવો કરતાિં અગમ્યવાદીઓ, સિંતો અરહિંતો અને ણસદ્ધ પુરુિો, યોણગક પદ્ધણત 

િારા યા ઇિરી સોગાદ િારા ચમત્કાહરક શન્ક્તઓ મેળવ્યાનો દાવો કરતા 

ગુરુઓ, બાબાઓ, ઋણિઓ, સ્વામીઓ, અને યોગીઓ અને આધ્યાન્ત્મક સાધના 
જ્યોણતિ, હસ્તરેખા, અિંકશાસ્ત્ર, ટલેીપથી, અગમદૃન્ષ્ટ, માનસગણત શન્ક્ત, 

પે્રતણવદ્યા, વગેરે િારા ખાસ શન્ક્તઓ ધરાવતાિં હોવાનો દાવો કરનારા, આત્મા 
સાથે સમ્પકિ સ્થાપનારા, ભૂવાઓ, જાદુગરો, ભણવષ્ય ભાખનારાઓ અને અન્ય 

સવિ આણધભૌણતક શન્ક્તઓનો દાવો કરનારાઓ આવા જ પરોપજીવીઓ છ.ે 
ભારતના કરોડો દેવોમાિંથી એક યા બીજા દેવનો સાક્ષાત અવતાર હોવાનો 

દાવો કરતા હોય એવા મશ્કરાઓ હમિાિંથી ભારતમાિં વધવા માિંડ્યા છ.ે માત્ર 
નજીવા પ્રયત્ન વડ ેિગલો દોલત ભેગી કરવાનો નવો નુસખો આ દેશના કુશળ 

ઠગોએ શોધી કાઢ્યો છ.ે હાથ ચાલાકીમાિં હોણશયાર હોય એવી એકાદ વ્યન્ક્તને 
શોધી–પકડીને એને ‘અવતાર’ જાહેર કરાય છ.ે સામાણયકો અને અખબારોમાિં 

આ ઈિર–અવતારની ચમત્કાહરક ઉત્પણત અને દૈવી શન્ક્તઓ ણવિે ધડ–માથા 
વગરની વાતોનો પ્રચાર કરવામાિં આવે છ.ે જ્યારે ઈિરનો વેશ ધરેલ આ વ્યન્ક્ત 

જાહેરમાિં દશિન આપે છ ેત્યારે તેના દલાલો તેને દિંડવત્ પ્રિામ કરે છ ેઅને ફૂલો 
ચિાવે છ.ે મોટાભાગની ભોળી પ્રજા તો ગાડહરયા પ્રવાહમાિં તિાતી હોય છ.ે 

https://govindmaru.com/


એ લોકો તમન ેછતેરે છ!ે 

અનુક્રમણિકા                       https://govindmaru.com  Page 30 
 

એટલે અન્ય કરે તેમ હજારો ભાણવકો ચમત્કાર દેખાડતાિં શઠ આગળ 
ઘૂિંટણિયે પડ ે છ.ે રૂણપયાની રેલમછલે થાય છ,ે જ ેઆ જાદગુર અને તેના 
મળણતયાઓ વહેંચી લે છ.ે કરુિતા તો એ છ ે કે આવા ઈિરોનુિં સજિન 
કરનારા કસબીઓમાિં દેશના કેટલાક ણવજ્ઞાનીઓ પિ છ!ે!! 

આવા મશ્કરાઓનાિં કૃત્યો કોઈ પિ લૂિંટારા, ઠગ, દાિચોર, કાળાિં 
બજાહરયા, ણખસ્સાકાતરુ અને ચોર કરતાિં ઓછા ગુનેગાર નથી; છતાિં ધમિના 
નામે આ સઘળો વ્યવહાર ચાલતો હોવાથી સરકાર તમેની સામ ે કામ 
ચલાવવા પ્રત્યે ઉદાસીન હોય છ.ે લોકશાહી દેશમાિં મોટાભાગની પ્રજા એક યા 

અન્ય ધમિમાિં આિંધળી આસ્થા ધરાવતી હોય ત્યારે આ ધૂતો તેમનો છતેરણપિંડીનો 
ધિંધો કોઈ પિ સજાના ડર ણવના ચલાવી શકે. જો કોઈ કાનૂની કાયિવાહી હાથ 

ધરવામાિં આવે તો ઇસુના પૃથ્વી પરના પ્રણતણનણધ પોપનુિં નામ પહેલુિં આવે, કેમ કે 

તે ભાણવક ભક્તોને એવુિં માનવા પે્રરે છ ેકે પણવત્ર પ્રાથિનાઓ દરમ્યાન આપવામાિં 
આવતો શરાબ એ ક્રાઇસ્ટનુિં રક્ત છ.ે આ બનાવટ છ ેએ સાણબત કરવુિં હોય તો 

તે હદવસે અપાતા શરાબની રાસાયણિક પરીક્ષા કરી શકાય. 
અજ્ઞાની પ્રજાને આવા દાવાઓની પોકળતા સમજાવવા માટ ેજ મારી પાસે 

જ ે કિંઇ છ ે તે સવિને હોડમાિં મૂકીને મેં આ મશ્કરાઓને છળ–કપટ રહહત 
અવસ્થામાિં તેમના દાવાઓ પુરવાર કરવા પડકાર ફેંક્યો છ.ે હુિં  જાણિં છુિં કે 

આટલી મોટી રકમનો પડકાર ફેંકવાથી ઘિા એમ માનશે કે હુિં  ધનવાન છુિં અને 
સસ્તી પ્રણસણદ્ધ માટ ે પૈસા વેરી રહ્યો છુિં. આવા પડકારનાિં ગિંભીર પહરિામોની 

પિ મને ખબર છ.ે આણધભૌણતક કે અસાધારિ શન્ક્તઓ ધરાવતી એકાદ 
વ્યન્ક્ત પિ જો ણવિમાિં હોય તો અત્યારે મારે ણભકુ્ષકગૃહનુિં શરિ લેવુિં પડશે એ 

પિ મને ખબર છ.ે ધમિશાસ્ત્રોમાિં આવી ચમત્કાહરક વાતો ભરપેટ છ ે અને 
તહલકો મચાવવા આતુર છાપાિંઓ ગપગોળાઓ છાપ્યાિં કરતાિં હોય છ;ે છતાિં હુિં  
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હજુયે એમ માનુિં છુિં કે કોઈ પિ વ્યન્ક્ત પાસે ચમત્કાહરક શન્ક્તઓ કદી હતી 
નહીં, મને ણવિાસ છ ેકે હુિં  એક પાઈ પિ ગુમાવવાનો નથી. આથી જ કોઈ પિ 

પ્રથમ ણવજતેા મળે અથવા હુિં  મૃત્યુ પામુિં ત્યાિં સુધી મારો પડકાર ખુલ્લો છ.ે 

વૈજ્ઞાણનક પરીક્ષિો સમક્ષ તમેનાિં કપટ ખુલ્લાિં પડી જવાના ભયે, 
અસાધારિ શન્ક્તઓ ધરાવવાનો દાવો કરનાર કોઈ પિ મશ્કરો મારો 
પડકાર ઝીલવા આગળ નહીં આવે. એક જ વ્યન્ક્ત મૂખિ હતી જિેે મારો 
પડકાર ઝીલવાની તત્પરતા દશાિવવા એક હજાર રૂણપયા અનામત ભરી હતી. 

ણવણચત્રતા તો એ છ ે કે એ વ્યન્ક્ત કોઈ શઠ ન હતી; પરન્તુ તે આણધભૌણતક 

શન્ક્તઓ અને ચમત્કારોમાિં ણવિાસ ધરાવતી શ્રદ્ધાળુ અન ેધાણમિક વ્યન્ક્ત હતી. 
આ વ્યન્ક્ત ડૉ. જી. વેંકટરાવ, બેંગ્લોરમાિં તબીબ છ.ે તેઓ એવી શ્રદ્ધા 

ધરાવતા હતા કે આિંધ્ર પ્રદેશમાિં મિંત્રાલય ખાતે વસતા તેમના ગુરુ રાઘવેન્દ્ર 
સ્વામીજી દૈવી શન્ક્તઓ ધરાવે છ.ે આથી તેમિે એક હજાર રૂણપયાની અનામત 

ભરી અને આખરે ગુમાવી. 

ડૉ. રાવ મૂખાિઈભરી રીતે એમ માનતા હતા કે ‘ઓમ રાઘવેન્દ્ર શરિમ્ 
મમઃ’ મિંત્રનુિં રોજ સો વાર રટિ કરવાથી કોઈ પિ વ્યન્ક્ત દૈવી શન્ક્તઓ 

મેળવી શકે છ.ે એક વાત એવી ફેલાયેલી હતી કે માયસોર ણજલ્લાના એક 
ગામમાિં છ વિિના એક બાળકની આિંખમાિંથી પણવત્ર ભસ્મ, મધ અને ફૂલો ઝરતા 

હતાિં. ખૂબ શ્રદ્ધાળુ હોવાથી એક ડૉકટર હોવા છતાિં વેંકટરાવ આ વાહહયાત 
વાતન ેસાચી માનતા હતા. 

આ દૈવી બાળક અિંગેની હકીક્તની જાત ચકાસિી કરવા માટ ે મેં 
તેમને ખાસ ણવનન્તી કરી હતી. તેમિે એમ કયુું કે નહીં તેની મને જાિ નથી; 
પિ તેમને સાચુિં ભાન થયુિં હશે એટલ ે તેમિે અનામતની રકમ પાછી 
મેળવવા મને ણવનન્તી કરી હતી. મારા પડકારની શરતોથી આ ણવરુદ્ધ હતુિં. 
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આથી તેમની રકમ પરત કરવાની મારી હાહદિક ઇચ્છા હોવા છતાિં, મારે 
તેમની ણવનન્તી નકારવી પડી હતી.  

‘ણતરુવલ્લા’ પમનકડ,  
કોલિંબો–6 

–ડૉ. અબ્રાહમ ટી. કોવુર 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ 

 
 

જ ે ધમિ એના અનુયાયીઓ વચ્ચે 
ઊંચનીચના ભેદ પાડ ે છ,ે જ ે એના કરોડો 

અનુયાયીઓને કૂતરા યા ગુનેગાર જવેાિં અદ્યમ 
લેખે છ;ે એમના પર જ ેઅસહ્ય મયાિદાઓ તથા 
અક્ષમ્ય ગુલામી લાદે છ ે એવો ધમિ વાસ્તવમાિં 
ધમિ જ નથી અધમિ છ.ે 

–ડૉ. બાબાસાહેબ આિંબેડકર 
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VIII 

આમુખ 
શબ્દના સાચા અથિમાિં ડૉ. અબ્રાહમ ટી. કોવુર એક પ્રચારક છ.ે તેઓ 

અનીિરવાદની ણફલસૂફીને વરેલા છ.ે અને આટલી જફૈ વય ેપિ વધુને વધુ માિસો 
તેમના ણવચારોને સ્વીકારે તે માટ ેશક્ય સવિ પ્રયત્ન કરવા તેઓ કહટબદ્ધ છ.ે મારે 
એટલુિં ઉમેરવુિં જોઈએ કે ડૉ. કોવુર, ણવિ સમક્ષ કોઈ નવો ણસદ્ધાિંત સ્પષ્ટ કરવાિં 
ઉત્સુક નથી તેમનો અણભગમ ણક્રયાત્મક છ.ે આધુણનક ણવજ્ઞાનના પ્રવાહમાિંથી ઉભરેલ 
ણવિદશિનની એક ણફલસૂફીનો પ્રચાર કરવા તેઓ ઉત્સુક છ.ે ણફલસૂફે પ્રણતબદ્ધ હોવુિં 
જોઈએ. ડૉ. કોવુર તેમના જાગૃત–અજાગૃત માનણસક દરેક પાસામાિં અનીિરવાદ 
પ્રત્યે પ્રણતબદ્ધ છ.ે 

અનીિરવાદ નકારાત્મક શબ્દ છ ેજ ેઈિરવાદથી ણવરૂદ્ધનો અથિ ધરાવે છ.ે 
પ્રાચીન િીસની અને ભારતની ભૌણતકવાદી ણફલસૂફીમાિં વ્યાખ્યાણયત માનવીનો 
મૂળભૂત ણનસગિવાદ, ધમિના ઉદય સાથે અદૃશ્ય થતો ગયો અને ઈિરવાદે ક્રમશઃ તેનુિં 
સ્થાન લીધુિં. માનવીના દુઃખો અને ણનરાધારપિાની ભાવનાના સન્દભિમાિં આ 
ઈિરવાદે પ્રભુની કલ્પના સજીિ અને માનવીને એક અવલિંબન શોધી આપ્યુિં; પરન્તુ 
પ્રકૃણત સાથે કાયિ કરતાિં અને પ્રકૃણત સાથ ે સિંઘિિ ખેલતાિં માનવીની બુણદ્ધ ણવકાસ 
સાધતી રહી. ણવજ્ઞાનના ઉદય સાથે આથી મૂળભૂત ભૌણતકવાદની પુનઃપ્રાન્પ્ત શક્ય 
બની. ણવજ્ઞાન અને ટકે્નોલૉજીનો ઉપયોગ કરી ઉત્પાદન કાયિ કરવાથી આ 
ભૌણતકવાદની ભાવના દૃિીભૂત થઈ છ.ે આ પ્રણક્રયાએ આજના યુગમાિં ભૌણતકવાદ 
અને આધ્યાત્મવાદ વચ્ચેના સિંઘિિની આગેવાની લીધી છ.ે માકિસે આપેલી સમજ 
મુજબ ભૌણતકવાદની પોતાની એક સામાણજક ણફલસૂફી છ ે અને ણવચારો વચ્ચેનો 
સિંઘિિ એ સિંકુલ ઐણતહાણસક – સામાણજક પ્રણક્રયા છ ે જ ે પહરન્સ્થણત અનેક વાર 
બદલાઈ છ;ે પરન્તુ ઇણતહાસનો પ્રવાહ અને હદશા સમજતાિં આ સિંઘિિનુિં એક જ 
તાહકિક પહરિામ ણવચારી શકાય છ ે : ભૌણતકવાદ, અનીિરવાદનો આદશિવાદ, 
આધ્યાત્મવાદ પર આખરી ણવજય, વૈચાહરક સિંઘિિનુિં આ હાદિ છ.ે ભારતીય ઉપખિંડ 
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અને શ્રીલિંકામાિં આ સિંઘિિમાિં આિંતરરાષ્્ટીય પ્રણતષ્ઠા ધરાવતાિં ડૉ. કોવુરનુિં મહત્ત્વનુિં 
યોગદાન છ.ે 

રોણજ િંદા જીવનમાિં આ સિંઘિિ અમૂતિ ણફલસૂફીને કોરાિે મૂકી નક્કર સ્વરૂપ 
ધારિ કરે છ.ે ડૉ. કોવુર અને તેમના બુણદ્ધણનષ્ઠ અનુયાયીઓએ અનેક ચમત્કાર અને 
ભૂત–પે્રત અિંગેના વહેમોથી માિંડીને ઈિર અિંગે તથા ઈિરના પ્રણતણનણધઓ અિંગેના 
દાવાઓ સામે જ િંગ શરૂ કયો છ.ે આ સિંઘિિ મહત્ત્વનો છ ે કેમ કે આમ પ્રજાન ે
વહેમોના વળગાડમાિંથી મુક્ત કયાિ ણસવાય સામાણજક પ્રગણત અશક્ય છ.ે ડૉ. કોવુરે 
પ્રશ્નના આ પાસા પૂરતુિં પોતાનુિં કાયિ સીણમત રાખ્યુિં છ.ે ઈિર અને ધમિમાિં આસ્થા 
તથા અન્ધશ્રદ્ધાઓમાિં ણવિાસ ચાલુ રહ્યો છ.ે તેમાિં આણથિક અને સામાણજક કારિો 
કેટલાિં જવાબદાર છ ેતેનુિં ણવશ્લેિિ કરવાનુિં સાહસ તેમિે નથી ખેડ્યુિં. અિંગત રીતે હુિં 
એમ માનુિં છુિં કે આખરે તો મહેનતકશ લોકોની મુન્ક્તની વ્યાપક સમજના ભાગરૂપે 
અન્ધશ્રદ્ધા સામેનો સિંઘિિ સફળ થઈ શકે. બીજા શબ્દોમાિં કહુિં તો જીવનની 
સમસ્યાઓથી છટકવા માટ ે અન્ધશ્રદ્ધાઓમાિં આસ્થા રખાય છ ે અને આ આસ્થા 
સામાણજક ણવસિંગતતાના કારિે સજાિય છ.ે આથી આવી સામાણજક પહરન્સ્થણત નાબુદ 
કરવી પડશે. 

પરન્તુ લડાયક ભૌણતકવાદનો સિંઘિિ ચાલુ જ રહેવો જોઈએ. એ આશાસ્પદ છ ે
કે ઈિરના આડણતયાઓ અને ચમત્કાર કરનારાઓના દાવાઓની પોકળતા ખલુ્લી 
પાડવાનુિં ધ્યેય ધરાવતાિં પ્રણતબદ્ધ બુણદ્ધણનષ્ઠોના દળની આગેવાની ડૉ. કોવુરે લીધી છ.ે 
માનવપ્રગણતના ધ્યેયને આ સિંઘિિ ણનઃશિંક મદદરૂપ થાય છ.ે  

મુમ્બઈ – હહરહરન પૂિંજાર 
 

▪ 
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1 

મારા પડકારો 

ણવિમાિં અનેક પ્રકારની કહેવાતી અસાધારિ ઘટનાઓ ણવિે સાિંભળવા મળ ે
છ.ે ગૂિવાદીઓ, યોગીઓ, ઋણિઓ, ણસદ્ધપુરુિોથી માિંડીને જ્યોણતિીઓ, 
ભણવષ્યવિેાઓ, નજર બાિંધનારા અને ભૂવાઓ સુધીની વ્યન્ક્તઓની ચમત્કાહરક 
શન્ક્તઓના પોકળ દાવાઓ સમ્બન્ધમાિં પચાસથી વધુ વિોથી મેં અથાક સિંશોધન 
કયુું છ.ે એના ફળરૂપે મને એક લાભ થયો છ.ે આપિા સમાજમાિં શૈશવકાળે જ 
બાળકોના હદમાગમાિં અનેક અન્ધશ્રદ્ધાજન્ય માન્યતાઓ ઠાિંસી ઠાિંસીને ભરવામાિં આવે 
છ.ે આવી અન્ધશ્રદ્ધાયુક્ત માન્યતાઓની ચુિંગાલમાિંથી હુિં મુક્ત થઈ શક્યો છુિં. 

બાળપિમાિં મને ભૂત–પે્રતનો, નજર બાિંધવાની વાતોનો, શાપ અને નરકનો 
તથા ભગવાન અને શતેાનની ખફા નજરનો ઘિો ડર લાગતો. કૉલજેકાળમાિં તકિબદ્ધ 
ણવચાર કરવાની શન્ક્ત ણવકસી, પદ્ધણતસરની તપાસ કરવાની ટવે પડી અને પહરિામે 
સિંખ્યાબિંધ ધાણમિક દિંતકથાઓ, મિંત્રતિંત્રશાસ્ત્રો, હદવ્ય આગાહીઓ, અમર આત્માઓ 
અને ચમત્કારની વાતો અને દાવાઓની સચ્ચાઈ ણવિે મારા મનમાિં શિંકાઓ થઈ. 

સેંકડો ભૂણતયાિં મકાનો અને ઉપદ્રવ કરતા આત્માઓના હકસ્સાઓમાિં મેં તપાસ 
કરી છ;ે પરન્તુ આવા ગૂિ બનાવોની પાછળ માનવીઓના કાવાદાવાઓ જ 
જવાબદાર છ ેએવુિં તારિ મળુ્યિં છ.ે મારી તપાસના સવિ હકસ્સાઓમાિં આખરે એવુિં 
જ જિાયુિં છ ે કે કોઈક પ્રકારની માનણસક અસ્વસ્થતા ધરાવતી વ્યન્ક્તઓ અથવા 
માત્ર ધમાલ સજિવાના હેતુથી કામ કરતી તોફાની વ્યન્ક્તઓ જ આવા ભૂત યા 
આત્માના ઉપદ્રવની વાતો–કૃત્યો માટ ેજવાબદાર હતી. 

‘વળગાડ’ ધરાવતા હોવાનુિં માનતા; પરન્તુ હકીકતમાિં જ્ઞાનતિંતુઓની 
બીમારીથી પીડાતા કેટલાયનો મેં ઇલાજ કયો છ.ે આ માટ ેજમેનુિં અન્સ્તત્વ જ નથી 
એવા પે્રતાત્માઓ કાિવાનો સવાલ જ ઉપન્સ્થત નથી થતો. ખરેખર તો આ કમભાગી 
વ્યન્ક્તઓના સુિુપ્ત માનસમાિં જાગેલી ભ્રાન્ન્તઓને મેં હહપ્નોસીસ–મોહણનદ્રાનો 
ઉપયોગ કરી ભગાડી છ.ે આવા દદીઓનુિં મન કોઈ પિ આદેશને ઝીલવા તત્પર 
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હોય છ.ે તેમાિંયે પોતે જમેાિં શ્રદ્ધા ધરાવતા હોય તેવી ભૂત–પે્રતની વાતોમાિં ખાસ. 
આથી જ ધૂિવાથી, પૂજાથી અથવા મિંત્રોચ્ચારથી ભૂત–પે્રતને કાિવાનો દાવો કરતા 
ભૂવાઓ, પૂજારીઓ કદીક દદીને સાજો કરવામાિં સફળ થાય છ;ે કારિ કે દદીને 
પોતે શ્રદ્ધાળુ હોવાથી ધૂિવા જવેી ણક્રયાઓનો તેના પર વશીકરિ જવેો પ્રભાવ પડ ે
છ.ે 

આ રીતે જ મને ખ્યાલ આવ્યો કે ણવભ્રાન્ન્તની દશામાિં, કોઈ જુદી જ વ્યન્ક્ત 
જવેા અવાજમાિં લવારો કરતી વ્યન્ક્તનુિં ભ્રાન્ન્તિસ્ત માનસ સિંયમ ણવનાના તરિંગો 
કરતુિં હોય છ.ે તેમાિં વળગાડ યા પૂવિજન્મ સ્મૃણતનો પ્રશ્ન નથી હોતો. 

હુિં ભૂણતયાઘરોમાિં સૂતો છુિં. હુિં  અને મારાિં પત્ની ભૂતોની શોધમાિં મધરાત ે

કબ્રસ્તાનમાિં ગયાિં છીએ. ણસલોન બ્રોડકાસ્ટીંગ કોપોરેશન [CBI] િારા Kanatee 
કબ્રસ્તાનમાિંથી રાત્રે મેં પ્રસારિ કયુું છ.ે જો કે ત્યાિં અમે કોઈ ભૂત જોયુિં નથી; પરન્તુ 
કોઈક પ્રકારના ણચત્રણવણચત્ર અવાજ કરી કોઈએ ઇરાદાપૂવિક અમને ડરાવ્યા હોત તો 
અમને પારાવાર માનણસક તાિ થાત, કેમ કે અમારા જાગૃત માનસમાિંથી ભૂતના 
અન્સ્તત્વનો ણવચાર સદિંતર નીકળી ગયો હતો. છતાિં અમારા અજાિત માનસમાિં તે 
હજુ છુપાઈને પડ્યો હતો જ. બીજી બાજુ અમારી જગ્યાએ અમારો પુત્ર હોત તો 
તેને એટલો ધક્કો ન લાગી શકે, કેમ કે અમારી જાિ બહાર પુસ્તકો અને છાપાિંઓમાિં 
વાિંચ્યુિં હોય તે ણસવાય અમારા પુત્રના ઉછરેવેળા તેના મનમાિં ભૂત–પે્રત, પાપાત્મા 

[Demon] અને ઈિર ણવિેના ણવચારો અમે ણબલકુલ ઠાિંસ્યા નથી. 

આપિા પૈકી લગભગ દરેક જિ શુભ ચોઘહડયાિં, ભાગ્યશાળી આિંકડા, શાપ, 
નજર લાગવી, અપશુકણનયાળ શબ્દો, ભાગ્યવિંતા રિંગો, ભાગ્યશાળી નિંગ, નજરબિંધી, 
જ્યોણતિ, હસ્તરેખા, પે્રતાત્માને આમિંત્રિ આપી લેણખત જવાબો મેળવવા, 

Kanappura anjanamclice કાડિ વાિંચવા, સિંખ્યાશાસ્ત્ર, પે્રતણવદ્યા, મેલીણવદ્યા, 

પે્રતસમ્પકિ ણવદ્યા, વળગાડ, વસ્તુ હવામાિંથી પ્રગટ કરવી, પ્રાથિના, પૂજા, મિંત્ર, 
બણલદાન, યાત્રા, પ્રભુને પ્રસાદ, પણવત્ર ભસ્મ, વધસ્થિંભ, અન્સ્થ, માદણળયાિં, પણવત્ર 
સ્થાનો, પણવત્ર પુરુિો, પણવત્ર સમયની ચમત્કાહરક શન્ક્તઓ, દૂરમનવાતાિલાપ, 
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પરાદૃન્ષ્ટ [અદીઠ જોવાની શન્ક્ત], કૂતરાના ભસવાના કે ઘુવડના બોલવાની 
અપશુકન અને સિંખ્યાબિંધ અન્ય વાહહયાત વાતોમાિં મૂખિતાની હદે ણવિાસ ધરાવે છ.ે  

મારાિં સિંશોધનોથી મને એ હકીકતનો ખ્યાલ આવ્યો કે તાિંણત્રકો, 
બહ્ણવદ્યાશાસ્ત્રીઓ, મેલીણવદ્યાના જાિકારો િારા આવી ભ્રામક માન્યતાઓ ભોળા 
માનવીઓના મનમાિં રૂિ થાય તેવા પ્રયત્ન કરવામાિં આવે છ,ે કેમ કે ભોળાઓની 
આવી અન્ધશ્રદ્ધાળુ માન્યતાઓ પર તેમની આવકનો દારોમદાર છ.ે સરળ હૃદયી 
શ્રદ્ધાળુઓ પર પ્રાથિના, પૂજા, ભોગ, પ્રસાદનો માનસશાસ્ત્રીય પ્રભાવ પડતો હતો. આ 
સવાિહદ માનવમન પર મૂચ્છાિની અસર કરતા હતા. કહેવાતી પણવત્રતાને ભ્રષ્ટ કરવાનુિં 
કૃત્ય અથવા સવિ શન્ક્તમાન દેવો યા દૈત્યોની ખફગી વહોરવાનુિં કૃત્ય ભોળાઓમાિં 
ભીણત જન્માવતુિં હતુિં. મોટા ભાગના માનણસક દદોનુિં આ મૂળ હતુિં.  

મારી યુવાનીના સમયથી માનવજન્ય આવી અન્ધશ્રદ્ધાઓની અસર અટકાવવા 
હુિં ઈરાદાપૂવિક તેમનુિં ઉલ્લિંઘન કરતો રહ્યો છુિં. મેં જ્યોણતિ અને હસ્તરેખા 
અભ્યાસમાિં બે વિિ ગાળ્યાિં; પરન્તુ મારા અભ્યાસમાિં તેમની ણબનઉપયોણગતા ણસવાય 
કશુિં જાિી શકાયુિં નહીં. મેં મારા જીવનના ણનિાિયક પ્રસિંગોની શરૂઆત કરવા અશભુ 
ચોઘહડયાિં અને અપશુકન પસિંદ કયાિ છ,ે અને મને અનુભવ થયો કે આવી 
માન્યતાઓ વાહહયાત છ.ે મારી ભારતમાિંની ણમલકત વેચવામાિં એકવાર મેં સારો 
ખરીદનાર ગુમાવ્યો હતો, કેમ કે વેચાિખતમાિં સહી કરવાનો મે પસિંદ કરેલો હદવસ 
વેચનાર તથા ખરીદનાર બન્ને માટ ેઅપશુકણનયાળ હતો [!]  

મારી વૃદ્ધ માતા હદવસો સુધી આિંસુ સારતી હતી; કારિ કે ણવવાહ માટ ે
સિંચરતા મેં ડાબા પગથી ઉમ્બર ઓળિંગ્યો હતો.  

કોન્ટ્ાક્ટર અને કારીગરોની ખૂબ નારાજગી ણવરુદ્ધ, પમનકડ્ડા લેઈન, 
કોલમ્બો–6 ખાતેના મારો બિંગલો ‘ણતરૂવલ્લા’નો પાયો અશુભ ચોઘન્ડ્યામાિં ચિવામાિં 
આવ્યો હતો.  

મારાિં સિંશોધનો અને માનવીઓની અનેકણવધ પ્રકારની અન્ધશ્રદ્ધાયુક્ત 

માન્યતાઓ ણવિેના મારા અણભપ્રાયો મેં ણનવૃણિ બાદ પ્રણસદ્ધ કરવાનુિં શરૂ કયુું. 
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શરૂઆતમાિં મારા મિંતવ્યોને વ્યક્ત નહીં કરવાનુિં કારિ એ હતુિં કે 
અન્ધમાન્યતાઓનો પ્રસાર કરવા સારુ રચાયેલી સાિંપ્રદાણયક સિંસ્થાઓમાિં કામ 

કરીને મારે દાળ–રોટી કમાવાના હતા.  
આખરે જ્યારે મેં લખવાનુિં અને બોલવાનુિં શરૂ કયુું ત્યારે ધમિગુરુઓ, 

ભૂવાઓ, જ્યોણતિણવદો, હસ્તરેખા–ણનષ્િાતો, પે્રતસમ્પકિ સાધુઓ, 
ભણવષ્યકથનકારો, ટલેીપથી–ણનષ્િાતો, પરાદૃન્ષ્ટવાળાઓ વગેરે દરેક પ્રકારના 

મિંત્રતિંત્રણનષ્ઠો તરફથી ણવરોધનો વિંટોળ ઊઠ્યો. કેટલાકે કહ્યુિં કે તેમના 
દોરાધાગાથી તેઓ મને મારી નાિંખી શકે તેમ છ.ે પે્રત–સાધકોએ કહ્યુિં કે 

આત્માઓ િારા તેઓ મને હાણન કરી શકે તેમ છ.ે કેટલાકે કહ્યુિં કે જો હુિં  
જન્મજાત હદગમ્બર અવસ્થામાિં ચમત્કૃત શન્ક્તવાળુિં ઔિધ પી તેમની સાથે 
કબ્રસ્તાનમાિં રાત્રે જઉં તો તેઓ મને ભટક્તા આત્માઓનાિં દશિન કરાવી શકે તેમ છ.ે 

આખરે મેં નક્કી કયુું કે આ લેભાગુઓની ણતકડમબાજી અને કપટ ણવદ્યાને 
ખુલ્લાિં પાડવાનો શ્રેષ્ઠ માગિ તેમને પડકાર ફેંકવાનો હતો કે તેઓ સામે આવે અને 
જાહેરમાિં પોતાના દાવાઓ પુરવાર કરે. હુિં જાિતો હતો કે મારા ણવણવધ પડકારો અને 
સામે મૂકેલ નાિાિંની કોથળી પ્રજાના મનમાિં એવી ખોટી માન્યતા જન્માવશે કે હુિં  ખૂબ 
ધનવાન માિસ છુિં. હુિં સસ્તી પ્રણસણદ્ધ માટ ે પુષ્કળ પૈસા વેરવા તૈયાર છુિં. આવા 

પડકારોના ખતરનાક પહરિામો બાબતે પિ હુિં જાિતો હતો. જો આણધભૌણતક 

શન્ક્તઓ સાથે ણવિમાિં એક પિ મનુષ્ય હોત તો આખરે મારે પાછલી ણજ િંદગી 

ણભકુ્ષકો માટનેા ગૃહમાિં ગુજારવી પડી હોત; પરન્તુ હુિં  પૂિિ ણવિાસ ધરાવતો હતો 
અને હજુ પિ ધરાવુિં છુિં કે આવા પડકારથી હુિં  એક પૈસોય ગુમાવવાનો નથી. 

આ કારિે જ હુિં  મારા પડકાર મારા મૃત્યુ સુધી ખુલ્લા રાખુિં છુિં. હુિં  ઇચ્છુિં છુિં કે 
મારો પુત્ર તેની શન્ક્ત પહોંચે ત્યાિં સુધી આ પડકારો ખુલ્લા રાખે. 

મારો પ્રથમ પડકાર મેં જૂન, 1963માિં જાહેર કયો હતો. મેં રૂણપયા 1,000/–થી 
25,000/– સુધી લેતીદેતી શરતની જાહેરાત કરી હતી કે ગમે તેવી ગૂિ શન્ક્ત 
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ધરાવતો માિસ સીલબિંધ કવરમાિં મૂકેલ રૂણપયાની નોટ પરનો નમ્બર સાચો કહી 
આપે. પરાદૃન્ષ્ટએ સાધક હોવાનો દાવો કરનારાના લાભાથે પરીક્ષકો પૈકી એકને હુિં 
નમ્બર જોવા દેવા તૈયાર હતો, જથેી બીજા ઓરડામાિં બેઠલે પરાદૃન્ષ્ટસાધક 
પરીક્ષકનુિં મન વાિંચી શકે [અને નોટનો નમ્બર કહી શકે]. ડ્યૂક યુણનવણસિટીના ડૉ. જ.ે 
બી. હ્રાઈન જ ે પરાઈન્ન્દ્રય અનુભૂણતના ણનષ્િાત [ESP] ગિાય છ ે તેમને તે 
ચકાસિીમાિં ખાસ આમિંત્રિ હતુિં. ણવદેશના સાધકો પડકાર સ્વીકારવા ણવમાન માગે 
શ્રીલિંકા આવવાનો ખચિ કરે છતાિં ખાસ્સો લાભ થાય તે આશયથી 1965માિં આ 
શરતની રકમ રૂણપયા 75,000/– સુધી વધારવામાિં આવી હતી. 

1966માિં આ દેશના કેટલાક જ િંતરમિંતરવાળાએ [Kattadiya] કહ્યુિં કે અમે 

આવી નોટનો નમ્બર વાિંચી શકવા શન્ક્ત ધરાવીએ છીએ; પિ લેતીદતેીના 
પડકારમાિં દશાિવેલ રકમ તેમના માટ ે ઘિી મોટી હતી. તેમના સિંતોિ ખાતર મેં 
શરતની ઓછામાિં ઓછી રકમ રૂણપયા 1,000/–થી ઘટાડીને રૂણપયા 75/– કરી દીધી. 

જ્યોણતિ જુગાર છ ેએવુિં સાણબત કરવા મેં કહ્યુિં કે હુિં દશ વ્યન્ક્તઓની જન્મ 
તારીખ ચોક્કસ ણમણનટ અને જન્મસ્થળના અક્ષાિંશ–રેખાિંશ સાથે આપીશ. જો તે દશ 
વ્યન્ક્તઓની જાણત [સ્ત્રી યા પુરુિ] અને મૃત્યુ પામી હોય તો તેમની મૃત્યુતારીખ 5% 
ભૂલ સાથે પિ જ્યોણતિી કહી શકે તેમને મેં રૂણપયા 1,000/– આપવાની શરત 
જાહેર કરી. હસ્તરેખા–ણનષ્િાતો માટ ે જન્મતારીખના બદલે દશ વ્યન્ક્તઓની 
હસ્તરેખાની નકલ આપવા હુિં તૈયાર હતો. અખબારો િારા પડકાર ઝીલવાનો દાવો 
કરી સસ્તી પ્રણસણદ્ધ માટ ેમથતા લેભાગુઓની વિઝારને રોકવા મેં દરેક દાવો કરનાર 
પાસેથી રૂણપયા 75/– અનામત માિંગવાનુિં નક્કી કયુું. શરત જીતે તો તે અનામત 
શરતનાિં નાિાિં સાથે પરત મળે તેવી જોગવાઈ રાખી. 

જઓે પોતાના જીવનનુિં દરેક કાયિ જ્યોણતિીઓની સલાહ લીધા બાદ જ કરે 
છ ેતેવા હહિંદુઓના દેશ ભારતમાિં બે અખબારોએ મારા વતી આ પરીક્ષિ કરવાનુિં 
માથે લીધુિં. બી. વી. રામન અને અન્ય ‘જ્યોણતિના પોફેસર’ને આ પડકારની 
જાહેરાતની અખબારી કાપલી મોકલવામાિં આવી; પરન્તુ લઘુિમ રૂણપયા 75/– 
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અનામત મૂકીને મારા પડકારને સ્વીકારવાની ણવિના કોઈ પિ જયોણતિીએ હજુ 
સુધી હહમ્મત દાખવી નથી. 

શ્રીલિંકામાિં ણસિંહાલી, તણમળ અને ઇંન્ગ્લશ અખબારો િારા મેં ત્રિવાર સવિ 
તાિંણત્રકોને પડકાર ફેંક્યો કે ણનન્શ્ચત સમયમાિં તેમના જ િંતરમિંતર યા ણવદ્યાથી મને મારી 
નાિંખે. ત્રિ વેળા મને ટપાલ િારા કેટલીયે મિંત્રેલી ચીજો મળી. આજ સુધીમાિં નનામી 
રીતે મને ત્રાિંબા યા ચાિંદીના ધાતુપત્રો પર અથવા કાગળો પર લખેલા યિંત્રોના 
પચાસેક નમૂના મળ્યા. શ્રીલિંકાના દરેક ખિૂેથી મળેલ આટલી મૂઠ છતાિં હુિં હજુ 
તણબયતથી જીવુિં છુિં. જમે બધા મૃત્યુ પામે છ ેતેમ આખરે જ્યારે હુિં મૃત્યુ પામીશ 
ત્યારે તેઓ કદાચ કહી શકશે, કે તેમના દોરાધાગાની ણવલિંણબત અસરથી હુિં મૃત્યુ 
પામ્યો !!!  

1970માિં કતારગામ તાિંણત્રક સિંઘના [પડકારના] જવાબમાિં જ ે વ્યન્ક્ત દાઝ્યા 
વગર 30 સેકિંડ આગ ઉપર ઊભી રહે તેને મેં રૂણપયા એક લાખનુિં ઇનામ જાહેર કયુું. 
આ માટ ેપડકાર ઝીલનારે એક હજાર રૂણપયા અનામત ભરવાની રહેતી હતી. જ ે
શરત જીતે તો પરત મળે. 

જો કે ણનન્શ્ચત અનામત ભરીને મારો પડકાર સ્વીકારવા અસાધારિ 

[Paranormal] શન્ક્તનો દાવો કરનારા પૈકી કોઈ આગળ ન આવ્યુિં. છતાિં કેટલાક 

એવા હતા જમેિે કહ્યુિં કે તેઓ અસાધારિ શન્ક્ત ધરાવે છ;ે પરન્તુ તેમની પાસે 
અનામત આપવા જટેલાિં નાિાિં નથી. તેઓ લઘુિમ નાિાિં ભરવા પિ તૈયાર ન 
હોવાથી તેમના દાવાને ગિંભીરતાથી લેવા માટ ેતૈયાર થવાનુિં કોઈ કારિ ન હતુિં. છતાિં 
વગર પૈસા ભયો મેં ઘિાને જાહેરમાિં, ચાતુરી ન કરી શકાય તેવી પહરન્સ્થણતમાિં 
તેમના દાવા પુરવાર કરવા આમિંત્રિ આપ્યુિં. માત્ર બે જિ જ એવા મૂખિ હતા જ ે
મારી પરીક્ષાનો સામનો કરવા આગળ આવ્યા, બાકીના છલે્લી ઘડીએ હાજર 
રહેવામાિં ણનષ્ફળ ગયા. 

‘ટાઈમ્સ ઑફ ણસલોન’માિં કોઈક શ્રીમાન નેવીલ દ. સીલ્વાએ લખ્યુિં કે તઓે 
પરાદૃન્ષ્ટ ધરાવતા હતા અને જો હુિં તેમની શન્ક્તની કસોટી કરવા ઇચ્છતો હોઉં તો 
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તેઓ તે પુરવાર કરવા તૈયાર હતા. 15 ઓગસ્ટ, 1967ના રોજ ‘ટાઈમ્સ ઑફ 
ણસલોનની’ કચેરીમાિં તેના તિંત્રીઓની ઉપન્સ્થણતમાિં પરીક્ષિ યોજાયુિં. શ્રીમાન નેણવલ 
દ. સીલ્વા તરફથી અપાયેલ સાત જવાબો પકૈી એક પિ સાચો ન હતો. 

વાસ્કદુઆના શ્રીમાન સી. ડી. એદસુરીયા ગુપ્ત વસ્તુઓ જોવાની અદ્ભુત 
શન્ક્ત ધરાવનારા ભણવષ્યવેિા હતા. જઓે પોતાના િાહક તરીકે પ્રધાનમિંત્રીઓ, 
પ્રધાનો, સિંસદસદસ્યો અને મહાનુભાવોને ગિાવતા હતા. 

‘દવાસા’ [Dawasa] સામણયકના તિંત્રી પાસે સલામત રીતે સીલમાિં રખાયેલ 

ચલિી નોટનો નમ્બર વાિંચી આપવાની તેમિે જાહેરાત કરી. ગુપ્તદૃન્ષ્ટ મેળવવાની 
શન્ક્તની ઉપાસના કરવા પૂજા માટ ે શુભ હદવસ શોધવા તેમિે કેટલાક હદવસની 
મહેતલ માગી. આખરે એમિે કહેલો નમ્બર જ્યારે તિંત્રીની ણતજોરીમાિં રખાયેલ 
નોટના નમ્બર સાથે સરખાવવામાિં આવ્યો ત્યારે એ નમ્બર સદિંતર ખોટો નીકળ્યો! 

ભારતના સત્ય સાિંઈબાબા, પન્દીમલાઈ સ્વામીગલ, નીલકિંઠ સ્વામીગલ, 
દિાબાલ, દાદાજી અને આચાયિ રજનીશ જવેા હાથ ચાલાકીના પ્રયોગો કરનારાઓ, 
હદવ્યશન્ક્ત વડ ેઅવકાશમાિંથી પણવત્ર ભસ્મ, ણલિંગ જવેી ચીજો પદેા કરવાનો દાવો 
કરે છ ે અને આ કારિે આવા લેભાગુઓને ભારત અને શ્રીલિંકામાિં એવા કેટલાયે 
મૂખાિઓ ઈિરના અવતાર તરીકે પૂજ ે છ.ે તેમના ભોણળયા ભક્તો િારા તેમની 
ચમત્કાહરક શન્ક્તઓ માટ ેઅનેક લેખો અખબારમાિં પ્રગટ થયા હોવાથી મારે તેમને 
એવો પડકાર ફેંકવો પડ્યો કે હુિં તેમના શરીરની તપાસ કરીશ, ત્યારબાદ તેઓ 
‘અવકાશ’માિંથી કોઈ પિ વસ્તુ પદેા કરી આપે. જો મારા જવેા ‘અપણવત્ર’ માિસનો 
સ્પશિ થવાથી તેમના ‘પણવત્ર’ દેહ અભડાય જતાિં હોય એવો તેમનો વાિંધો હોય તો હુિં  
તેમને જ ેચલિી નોટ બતાવુિં તેની પ્રણતકૃણત તેઓ પેદા કરી આપે તો મને સિંતોિ 
હતો. આ પડકાર ભારતીય છાપાઓ િારા અને રણજસ્ટડિ ટપાલ િારા તેમના ઉપર 
મોકલવામાિં આવ્યા હતા; છતાિં આ કહેવાતા ભગવાનોએ પ્રત્યુિર વાળ્યો નહીં. 

પુનજ િન્મ વૈજ્ઞાણનક પુરાવાઓથી સાણબત કરવા મેદાને પડલેાઓની દલીલમાિં 
એક વજનદાર તત્ત્વ હતુિં. સિંમોહન િારા પૂવિજન્મમાિં વ્યન્ક્તનુિં પ્રત્યાગમન કરાવી 
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કહેવાતા પુનજ િન્મની વાતો સાિંભળવાના કેટલાક કહેવાતા હકસ્સા છ.ે સદ્ગત પ્રો. કે. 
એન. જયણતલકે તો એટલી હદ સુધી કહ્યુિં હતુિં કે સિંમોહન–પ્રત્યાગમન િારા ભૌણતક 
અને શારીહરક પહરવતિન પિ આિી શકાય છ.ે 

આ ભૂલભરેલી માન્યતાનુિં વાહહયાતપણિં સાણબત કરવા લતેીદતેીની શરત 
ઉપર રૂણપયા 75/–થી રૂણપયા 75,000/– સુધીની કોઈ પિ રકમનો પડકાર મેં 
સિંમોહન–ણવદ્યાશાસ્ત્રીઓ સમક્ષ મૂક્યો કે જોહડયા બાળકોને અલગ અલગ રીત ે
સિંમોહહની–ણવદ્યાથી જન્મ પહેલાિંના તબક્કામાિં પ્રત્યાગમન કરાવી સહહયારા 
‘ગતજન્મ’નુિં એકસરખુિં વિિન મેળવી આપે. 

સિંમોહન પ્રત્યાગમન િારા શરીરસમ્બન્ધી પહરવતિનો લાવવાના દાવા સામે મેં 
સિંમોહનશાસ્ત્રીઓને પડકાર કયો કે પ્રસૂતા માતાને સિંમોહહત કરી ગભાિધારિ પૂવેની 
ન્સ્થણત પાછી લાવે અને ગભાિશયમાિંથી ગભિ ગાયબ કરે.  
કેટલાક તકસાધુઓ : 

આવા પડકારો સમયે ખોટી જાહેરાતો કરનાર તકસાધુઓ તૈયાર હોય છ ેજ. 
* એક બૌદ્ધણભખ્ખુ શ્રી વાલગેદરા ઇદુ સુમન થેરોએ એક ણસિંહાલી અખબાર 

મારફત જિાવ્યુિં કે મારા પડકાર અનુસાર તેઓ ફોટો પાડી શકાય તેવા ભૂતને 
હાજર કરી શકે તેમ છ.ે મેં એ જ અખબાર મારફત તેમનો પડકાર સ્વીકાયો; 
પરન્તુ ત્યારબાદ એ મહાશય તરફથી કોઈ જવાબ જ પ્રાપ્ત ન થયો. 

* પાનડૂરા ગામના તાિંણત્રક શ્રીમાન નન્દીશ દ–સીલ્લાએ ‘સીલુમન’ [silumina] 
સામણયક િારા દાવો કયો કે તેઓ મારા હાથની હથેળીમાિં ભૂત મૂકી શકે છ!ે મને 
અરીસામાિં ણપશાચ દેખાડી શકે છ!ે તેઓ મને હુિં જ ેખુરશી પર જ્યાિં બેસુિં ત્યાિં 
ચોટાડી દેશે અને તેમના કાબૂમાિં રહેતાિં ભૂત–ણપશાચ મારા બિંગલાનુિં ફણનિચર 
તોડી–ફોડી નાિંખશે. મેં અને ‘ણસલુમન’ના તિંત્રીએ આ મહાશય સાથે પત્રવ્યવહાર 
કરી તેમની શન્ક્તના ણનદશિન અથે તારીખ નક્કી કરી; પરન્તુ પછી એ મહાશય 
પિ આવ્યા નહીં. 

* 1969માિં વાિંટવવા ગામના રહેવાસી ડૉ. એમ.એચ.એમ. નઝીમ નામના 
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પે્રતસાધકે મને નીચેનો પત્ર લખ્યો. 
“ભૂત–પે્રતનો પુરાવો બતાવવા, અમુક હદવસો ણસવાય કોઈ પિ હદવસ ે

સૂયાિસ્તથી સૂયોદય વચ્ચેના સમયમાિં પે્રતાત્માઓની ઉપન્સ્થણત અસરકારક રીતે 
ણનદેણશત કરવા હુિં તૈયાર છુિં. આ કાયિ જાહેર જનતા સમક્ષ કરી શકાય તેમ નથી; 
પિ તમારા રૅશનાણલસ્ટ એસોણસયેશનના સભ્યોને આમિંત્રિ છ.ે.. તમારા મિંડળના 
સભ્યોમાિંથી કોઈ પિ એક વ્યન્ક્ત કોઈ એક રૂમમાિં માત્ર મીિબિી યા દીવાની 
જ્યોત જલાવીને રૂમની બહાર આવી તાળુિં મારી દે. હુિં પોતે અને બાકીના બધા 
રૂમની બહાર રહીશુિં. પાિંચ જ ણમણનટમાિં તાળુિં મારેલ રૂમનો દરવાજો જાતે ખૂલશ,ે 
તે સાથે જ અિંદર સળગતો દીવો બુઝાઈ જશે, લગભગ દશ ણમણનટ બાદ દીવો 
આપમેળે સળગશ,ે ઓરડાનો દરવાજો આપમેળે ફરી બિંધ થશે અને ફરી તાળુિં 
પિ બિંધ થઈ જશે. હુિં આિંખો મારફત ત્રાટક કરીને રૂમની છતમાિં કોઈ બલ્બ 
લટકતો હશે તો તેને ખાલી રૂમની ફરસ પર પછાડી શકુિં છુિં. આ સવિમાિં જો 
તમને રસ હોય તો મને ત્રિ અઠવાહડયાનો સમય મળે તેમ અગાઉથી લખી 
જિાવશો.” 

ડૉ. નઝીમ કેટલાક જજ અને પત્રકારોની હાજરીમાિં પોતાનો પરચો દેખાડવા 
તૈયાર હોય તો તારીખ 22 નવેમ્બર, 1969ના હદવસે મારે ત્યાિં આવવા મેં તેમને 
આમિંત્રિ આપ્યુિં. તેમિે એ આમિંત્રિનો સ્વીકાર કયો.  

પરન્તુ મુકરર હદવસે આ પે્રતસાધક આવ્યા જ નહીં. ‘ટાઈમ્સ ઑફ ણસલોન’ 
અખબારે ‘ડૉ. કોવુરની સીધી જીત’ એ મથાળા નીચે સમાચાર છાપ્યાિં : 

“તે [ડૉક્ટર નઝીમ] કદી આવ્યા જ નહીં, આથી અમે તેમને જોઈ શક્યા નહીં 
અને ણસલોનના પ્રથમ પિંન્ક્તના બુણદ્ધણનષ્ઠ – રૅશનાલીસ્ટ અબ્રાહમ કોવુરની સીધી 
જીત થઈ.” 

* ‘આત્માઓ અન્સ્તત્વ ધરાવે છ’ે તેવુિં સાણબત કરવા ડૉ. કોવુરનો પડકાર 
ઝીલવા આવેલી વ્યન્ક્ત વાટવાલ ખાતે તબીબ છ.ે ડૉ. કોવુર સાથે લાિંબા 
પત્રવ્યવહાર બાદ, ગયા શણનવારે સાિંજ ે7.00 થી 9.00ના સમયમાિં ડૉ. કોવુરના 
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વેલવટ્ટા ખાતેના મકાને પે્રતાત્માઓની શન્ક્તઓની ઝાિંખી કરાવવાનુિં તેમિે વચન 
આપ્યુિં હતુિં. 

આ પ્રયોગ જોવા આતુર પે્રક્ષકોમાિં એક મેથોહડસ્ટ, ણમણનસ્ટર, બે યુણનવણસિટીના 
અધ્યાપકો અને બે પત્રકારોનો સમાવેશ થતો હતો. 

જાન્યઆુરી, 1969માિં ‘ટાઈમ્સ’ સાપ્તાહહકમાિં પ્રથમ પાને એક અનામી 
વ્યન્ક્તનો મારી સામે પડકાર છપાયો કે જો કેલનીયા ખાતેના બૌદ્ધ મિંહદરે હુિં  જાિંઉ 
તો ઈિર અને અદૃશ્ય શન્ક્તઓની તાકાતનો પરચો દેખાડવા તે તૈયાર હતા. મેં 
જવાબ વાળ્યો કે પડકાર આપનાર પોતાની ઓળખ આપવા તૈયાર હોય તો હુિં  
શરત સ્વીકારવા તૈયાર છુિં. 

પોતાની ઓળખ આપ્યા ણવના અને મિંહદરના ટ્સ્ટીઓની મિંજૂરી લીધા ણવના 
તેિે ‘ટાઈમ્સ’ િારા જિાવ્યુિં કે ત્રીજી માચિના રોજ સવારે આઠ વાગે તે ‘પ્રભુના 
નામે’ કેલનીયા મિંહદરમાિં આવશે. 

‘પ્રભુના નામે પરમાત્મા અને અદૃશ્ય ણવચરતા આત્માઓની શહકતનો પરચો 
દશાિવવા આવનાર’ આ મહોદયને જોવા એ હદવસે મિંહદર આગળ સારી એવી 
સિંખ્યામાિં લોકો એકત્ર થયા હતા; પરન્તુ આ મહોદય [પિ] આવ્યા જ નહીં. 
પાછળથી તપાસ કરતાિં જાિ થઈ કે ણફલ્મોના ણનમાિિ અને હદગ્દશિનનો વ્યવસાય 
કરતા એક યુરોણપયન મહાશયે આ જાહેરાત કરી હતી. વ્યવસાય કરતાિં નશીલાિં 
દ્રવ્યોના સેવનથી તેઓ માનણસક બીમારીનો ભોગ બન્યા હતા. 

* અબેકોલ્વેવા [Abekolawewa]ના એક ગૃહસ્થ શ્રી રાનાવકે ‘ણસલણુમન’ 
અખબાર િારા જાહેરાત કરી કે તેમને એક પુત્રી છ ેજનેા અનેક ફોટા પાડવામાિં 
આવ્યા છ ેઅને દરેક ફોટામાિં છોકરીની બને્ન બાજુ એક સાપ અને એક તલવાર 
અચૂક આવે છ!ે 

મેં એ જ અખબાર િારા રાિાવકને આમિંત્રિ આપ્યુિં કે તેમની પુત્રીના ફોટા 
પડાવવા તેઓ કોલિંબો આવે. તેમના આવવા–જવાનો સઘળો ખચો આપવા મેં 
તૈયારી દશાિવી હતી; પરન્તુ તેમિે કોઈ પ્રત્યુિર વાળ્યો નહીં. 
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આ ચમત્કાહરક હકશોરીના ફોટા પાડવા માટ ે આખરે ણસલોન બુણદ્ધણનષ્ઠ 
[રૅશનાલીસ્ટ] સિંઘના બે પ્રણતણનણધઓ કેમેરા સાથે છકે અબેકોલ્વેવા ગયા; પરન્તુ 
તેમને આ છોકરી જોવા પિ દેવામાિં ન આવી. પડોશીઓએ જો કે સ્ફોટ કયો કે 
આ આખીય વાત એક તરકટ હતી. લોકોને નાિાિં અને પ્રસાદ સાથે પોતાના ઘરે 
આવતાિં કરવા માટ ે રાિાવકે આ આખોયે તમાશો શરૂ કયો હતો અને ફોટામાિં 
કોઈ સાપ યા તલવાર દેખાતાિં ન હતાિં. 

ણસલોનના રૅશનાલીસ્ટ સિંઘની ખાસ બેઠક અમે સિંઘના જ એક સભ્ય અને 
વ્યવસાયે ઇલને્ક્ટ્કલ એન્ન્જણનયર શ્રી એસ. ણથરુનવક્કરસુની ણવનન્તીથી બોલાવી 
હતી. 

સાિંઈબાબાના ભક્ત હોવાના નાતે ચમત્કારો કરતા બિંડરેવેલા ગામની એક 
વ્યન્ક્તના ચમત્કારો ણનહાળવા 11 જુલાઈ, 1970ના રોજ આ બેઠક બોલાવવામાિં 
આવી હતી. આ સાિંઇબાબા ભક્તે અમારા સભ્યને આવવાનુિં વચન આપ્યુિં હતુિં; 
પરન્તુ બિંડરેવેલાથી નીકળવાની આગલી રાત્રે પોતાની એક સ્ત્રી–ણશષ્યા સાથે 
તેઓ અલોપ થઈ ગયા! 

આ ઠગના કહેવાતા ચમત્કારો જોવા સેંકડોનો માનવ સમુદાય એકઠો થયો 
હતો; પિ તેઓ ણનરાશ ન થયા. ‘રૅશનાણલસ્ટ સિંઘ’ના સભ્ય અને ‘ણસલોન મેજીક 
સકિલ’ના સભ્ય શ્રી ડી. ડબલ્યુ. ચન્દ્રસેને કુશળ જાદુગર હોવાથી સાિંઈબાબા કરે 
છ ે તેવા જ અનેક ચમત્કારો–જાદુની રીતે કરીને લોકોને મનોરિંજન પૂરુિં  પાડ્યુિં. 
સાિંઈબાબાના એક ખાસ ભક્તના મતે સાિંઈબાબા ભક્તો સમક્ષ પેદા કરે છ ેતેના 
કરતાિં શ્રી ચન્દ્રસેને પેદા કરેલી ભસ્મની માત્રા ઘિી વધારે હતી. 

બેન્ક ઑફ ણસલોનની કેન્ડી શાખામાિં કારકુન તરીકે કામ કરતા સી. ગિેિરને 
મને ફોન પર કહ્યુિં કે જાદ–ુટોિા વડ ેતેઓ મારી આિંગળીને લોહી નીગળતી કરી 
દેશે. મેં તેમને રૅશનાલીસ્ટ સિંઘની બેઠકમાિં આવી પુરવાર કરવા આમિંત્રિ આપ્યુિં, 
તેમિે તે સ્વીકાયુું; પરન્તુ... ઓહ, તે પિ ના જ આવ્યા! 

* કેલનીયાના રહેવાસી શ્રી મોહોતીએ અખબારો િારા જાહેર કયુું કે તેઓ 
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દાઝ્યા વગર સતત ત્રીસ સેકિંડ સુધી આગ ઉપર ઊભા રહેવા તૈયાર છ.ે તેઓ 
ખરેખર ઉત્સુક છ ેત ેદશાિવવા તેમને 1,000/– રૂણપયાની અનામત ભરવા મેં કહ્યુિં 
ત્યારે તેમની બોલતી બિંધ થઈ ગઈ.  

* મહાબુલન્કુલમના રહેવાસી શ્રી ગામે પિ આગ પર ઊભા રહેવાનો દાવો 
કયો; પરન્તુ અનામત ભરવા પૈસા ન હોવાનુિં જિાવ્યુિં. તેમનો પડકાર વગર પૈસે 
ચકાસવા હુિં તૈયાર થયો. કોલિંબોની થ્રસ્ટિન કૉલેજના મેદાન પર આ પ્રયોગ 
કરવાના કરાર પર મારા ઘેર અમે બન્નેએ સહી કરી. ણશક્ષિ ણવભાગે થ્રસ્ટિન 
કૉલેજમાિં આ પ્રયોગ યોજવાની પરવાનગી પાછી ખેંચી લીધી. આથી મેં સ્થળ 
બદલ્યુિં; પરન્તુ મુકરર હદવસે આ ભાઈ પિ ન આવ્યા. 

કેટલાક મહહનાઓ પછી મને સમાચાર મળ્યા કે કોલિંબોમાિં હકલ્લા પાસેની 
ફૂટપાથ પર હસ્તરેખા જોઈને ભણવષ્યકથન કરીને આ મહાશય ખાસ્સુિં કમાતા 
હતા. તેિે મારી સાથે કરાર કયાિ ત્યારે અખબારોએ લીધેલા ફોટાને તેિે ત્યાિં 
મૂક્યા હતા અને જાહેરાત મૂકી હતી કે તે એક જ એવી વ્યન્ક્ત હતી જિે ે
કોવુરનો પડકાર ઝીલીને સફળતા મેળવી હતી. આ રીત ેતેના િાહક ટોળાબિંધ 
આવતા હતા. 

ભોળી પ્રજાને આ રીતે છતેરવાના તેના પ્રયાસો બિંધ કરવા મેં હાથોહાથ પત્ર 
િારા અને રણજસ્ટડિ પત્રથી ફરી એકવાર તેની શન્ક્તઓ સાણબત કરવા કહ્યુિં; 
પરન્તુ અફસોસ તેિે સ્વીકાર ના કયો.  

* શ્રીલિંકાના ભૂતપૂવિ આિંતહરક રેવન્યુ કણમશ્નર શ્રી ણસતામ્પલમ્ ણનવૃણિ બાદ 
ભણવષ્યકથન કરીને સારી એવી આવક ઊભી કરતા હતા. ફૂટપાણથયા જોિીઓ 
એક્લ–દોકલને છતેરતા હોય છ,ે જ્યારે શ્રી ણસતાપ્મલમ્ આખા દેશ માટ ે
રાજકીય ભણવષ્યકથનમાિં ણનષ્િાત બનતા હતા. 

એક ઇંન્ગ્લશ સાપ્તાહહકમાિં તેમિે આખા રાષ્્ટ માટ ે કેટલીક આગાહીઓ 
કરેલી, ત્યારે મેં તેમને પડકાર કયો કે તેઓ જાહેરમાિં માત્ર એક સાદી કસોટીનો 
સામનો કરી પોતાની શન્ક્તઓ પુરવાર કરે. 
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કેટલીય વ્યન્ક્તઓએ છાપાનાિં પત્ર ણવભાગમાિં મારા પડકારના પક્ષમાિં અને 
ણવરુદ્ધમાિં મિંતવ્યો લખ્યા; પરન્તુ અન્ય પડકારોમાિં બન્યુિં હતુિં તેમ શ્રી ણસતામ્પલમે 
મૌન સેવ્યુિં. 

* તાણમલનાડુના અખબાર ‘ણથનકરન વર મિંજરી’માિં કોઈક ‘ભગવાન’ નીલકિંઠ 
બાબાજી ણવિેનો લેખ તેમના એક સ્થાણનક ભક્ત િારા પ્રણસદ્ધ થયો હતો. આ 
કહેવાતા ભગવાન ઈિરના અવતાર તરીકે ઓળખાતા હતા અને સત્ય 
સાિંઇબાબાની જમે તેઓ પિ અનેક ચમત્કારો કરી શકતા હોવાનો દાવો થતો 
હતો. પ્રણસદ્ધ થયેલા લેખમાિં એક ફકરો આ મુજબ હતો : 

“ભગવાનની ખ્યાણત સાિંભળી તેમનાિં દશિન અને આશીવાિદ માટ ે આવનાર 
અનેક વ્યન્ક્તઓમાિં વડાપ્રધાન શ્રીમતી ઇન્ન્દરાગાિંધી, ભૂતપૂવિ રાષ્્ટપણત ડૉ. એસ. 
રાધાકૃષ્િન્ અને મહહસૂરના મહારાજા છ.ે આ મહાનુભાવોને આશીવાિદ આપાતી 
વેળા ભગવાને હવામાિંથી ણશવણલિંગ પેદા કરી આપ્યુિં હતુિં. આ પ્રસાદ કૃપાથી આ 
મહાનુભાવોને હજુ ખ્યાણત અને ણવજય વરતાિં રહ્યાિં છ.ે” 

આ માની ન શકાય તેવી વાતની સત્યાસત્યતા ચકાસવા મેં વડાપ્રધાન શ્રીમતી 
ગાિંધી અને ડૉ. રાધાકૃષ્િનને પત્રો લખ્યા. ભારતના વડાપ્રધાનના રહસ્ય–
સણચવનો નીચે મુજબનો જવાબ મળ્યો ત્યારે મને ણબલકુલ આશ્ચયિ ન થયુિં. 

“વડાપ્રધાન ણનલકિંઠ બાબાજીને મળ્યા અને તેમિે હવામાિંથી ‘ણલિંગ’ પેદા કરી 
આપ્યુિં એ વાતમાિં કોઈ તથ્ય નથી.” 

આવા ખોટા અખબારી અહેવાલોથી ભોળી પ્રજાને સિંત, સ્વામી, ગુરુ, ઋણિ, 
યોગી, તાિંણત્રક, ભગવાન વગેરેની કહેવાતી આહદ, ભૌણતક શન્ક્તઓમાિં શ્રદ્ધા 
જન્મે છ.ે  

* કોલિંબો આવેલા ઋણિકેશના એક સ્વામીજીએ સત્સિંગ કયાિ બાદ પત્રકાર–
પહરિદ ભરી ત્યારે તમેાિં એવુિં ણવધાન કયુું કે ‘કોવુર’ એ સત્યની શોધમાિં ફરતો 
એક અવતાર છ!ે આ ચતુર સ્વામીએ મારા જવેા ણવરોધીને પોતાના જવેો 
ગિાવવા કોણશશ કરી હતી, કેમ કે દેશની યુવા પેિી હવે ધાણમિક માન્યતાઓ પર 
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આધાહરત વાહહયાત વાતોથી અળગી થતી જાય છ ેઅને તાહકિક રીતે ણવચારતી 
થઈ છ.ે 

પરન્તુ આ હમ્બગ વાત પિ ફેલાઈ ગઈ અને ઘિા ભલા–ભોળા માનવીઓ 
મારાિં દશિન માટ ે મારા બિંગલે આવવા માિંડ્યા. આ કહેવાતા પૂજ્ય સ્વામી 
શાિંતાનિંદની ગપ્પાિંબાજીનુિં ખિંડન કરવા માટ ે અખબારોમાિં જાહેર ણનવેદન કરવુિં 
પડ્યુિં [કે હુિં અવતાર નથી]. જો હુિં સાિંઈબાબા, ણનલકિંઠ બાબાજી કે પિંડરીમલાઈ 
સ્વામીગલની જમે ઠગભગત હોત તો હજારો ભાણવકોને છતેરીને અિળક ધન 
કમાવવાની આવી તક જવા દીધી ન હોત! 

કોલિંબોમાિં અન્ય સ્થળે જાદુ અને ચમત્કારો ણવિે જાહેરમાિં વ્યાખ્યાન 
આપતી વેળા મેં સાિંઈબાબા અને અન્ય સિંતોની જમે જ હાથપ્રસારી હવામાિંથી 

ભસ્મ પ્રગટ કરી હતી અને એવા ચમત્કારોનો ભિંડોફોડ્યો હતો તે સામે ઘિાએ 
એવી દલીલ કરી હતી કે સિંતોના ચમત્કારો જાદુ કરતાિં જુદા હોય છ,ે ફરી 

એકવાર મેં એક જુદાઈ પુરવાર કરવા 1,000/–થી વધુ અને એક લાખ 
રૂણપયાથી ઓછી કોઈ પિ હકમ્મતની શરતનો પડકાર ફેંક્યો હતો. 

મારી આવી અનેક શરતો અને પડકારોને સ્વીકારવા કોઈ પૂરેપૂરુિં  આગળ 
આવ્યુિં જ નથી; પિ મને એ વાતનો આનન્દ છ ે કે આવા પડકારો થકી ઘિા 

બુણદ્ધશાળી માિસો એવુિં માનતા થયા છ ે કે આ ણવિમાિં આણધભૌણતક શન્ક્ત 

જવેુિં કિંઈ છ ેજ નહીં. કુદરતમાિં જ ેકિંઈ બને છ ેતે સવિ કુદરતી છ.ે અહીં કોઈ 
ચમત્કાર થતાિં નથી. હા, કુદરતની કેટલીક કરામતો ન સમજી શક્ય તેવી હોય 

છ.ે 
આપિા પૂવિજોને ચમત્કાર લાગતી ઘિી ઘટનાઓ આજ ે સરળતાથી 

સમજી શકાય તેવી સાદી બાબતો લાગે છ.ે આજ ેગૂિ વાતો લાગે છ ેતે રહસ્યો 
કાલે વૈજ્ઞાણનકો િારા ઉકેલી પિ શકાય અને કદાચ ન પિ ઉકેલાય; પરન્તુ આ 

વિઉકલ્યા રહસ્યોને તકિથી સમજવાનો, પામવાનો પ્રયત્ન કરવાને બદલે તેને 
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અમાનવીય, આણધભૌણતક યા ચમત્કાહરક સમજૂતીઓ તરીકે ઓળખવી એ 
વાહહયાત છ,ે એક તરકટ છ.ે  

• • • • • 

માનવીએ જ્યારથી ધમોની શોધ કરી છ,ે 
ત્યારથી તેિે તેના જાત ભાઈઓને જ રહેંસી 

નાખવામાિં પાછુિં વળીને જોયુિં નથી, અને તે પિ ધમિના 
નામે. એમ કહેવાય છ ે કે આજ સુધી જટેલા યુદ્ધો 
થયાિં તેના બે તૃતીયાિંશ ભાગના યુદ્ધો ધમિના કારિે 
ખેલાયાિં છ.ે જ્યાિં સુધી ધમાિચાયોના વટહુકમોની 
આિ પ્રવતિતી રહેશે ત્યાિં સધુી યુદ્ધો, અત્યાચારો 
અને સ્વતિંત્ર ણવચારકોનુિં દમન એ જ ધમિની રોણજ િંદી 
ઘટમાળ હશે. 

 આર. કે. મહેતા 
ણવજ્ઞાન મિંચ 
નવસારી 

 

 

▪ 
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2 

ભારતના દેવદૂતો 

ણવિના સજિન માટ ે કોઈ ભગવાન જવાબદાર ન હતા; પરન્તુ પૃથ્વીવાસી 
મનુષ્ય ે ભૂતકાળમાિં િગલાબિંધ ભગવાનોનુિં સજ િન કયુું હતુિં અને કદાચ ભણવષ્યમાિં 
પિ તે ભગવાન બનાવતો રહેશે.  

ભારતના એક પિંદરવિીય હકશોરને તેના કુશળ કસબી ણપતા, થોડાક 
પ્રણસણદ્ધના દલાલો અને સેંકડો ઘેલા ભક્તો િારા પ્રભુના પ્રણતણનણધ તરીકે 
ઉપસાવવાની ચાલી રહેલી પ્રણક્રયા દશાિવતી એક ણફલ્મ કોલિંબોમાિં જોવાનો મને 
હાલમાિં જ અવસર સાિંપડ્યો હતો. આ ‘નિંદહકશોર’ – ગુરુ મહારાજજી – પાલમ 
ણવમાનીમથકે કસ્ટમ્સ સિાવાળાઓ િારા દાિચોરી માટ ે ઝડપાયા હતા. તેમિ ે
જાહેર નહહ કરેલ ણવદેશી ચલિ અને ટ્ાવેલસિ ચેકના રૂપમાિં રૂણપયા 4,00,000/– 
(અિંકે ચાર લાખ), રૂણપયા 70,000/– (અિંકે ણસિેર હજાર) હકમ્મતનો નેકલેસ અને        
રૂણપયા 1,50,000/– (અિંકે દોિ લાખ)ની કાિંડા ઘહડયાળો પ્રાપ્ત થઈ હતી. આવી 
પ્રવૃણિ છતાિં હજારો માનણસક રીતે અન્સ્થર હહપ્પીઓ અને કુમળા મનનાિં 
તરુિરુિીઓ તેમનુિં અચિન કરતા રહેશે. પ્રજાનો આવો વગિ કોઈ પિ પ્રકારનો 
માનણસક તલસાટ, આવેગ, ઉત્કટતા ઝિંખતા હોય છ;ે પછી તે નશીલાિં દ્રવ્યો વાટ ેમળે 
કે ઊધ્વિ મનન િારા પ્રાપ્ત થાય. 

આ હકશોરનુિં વાિીસિંમોહન અને વ્યન્ક્તત્વ અજબ છ.ે ત ે કોઈ સફળ 
અણભનેતા થવા સવિયોગ્યતા ધરાવે છ.ે 

તેના ણપતા ઉિર ભારતમાિં ઈિરીય પ્રણતણનણધ તરીકે પોતાને ઠસાવીને અનેક 
ભક્તોને ભોળવવામાિં સફળ રહ્યા. હવે તેમિે આ હકશોરની પ્રણતભાનો ઉપયોગ 
આધ્યાન્ત્મક વચનોનુિં પોપહટયુિં રટિ કરાવવામાિં કયો હતો. 

ભારતની આઝાદી પહેલાિં આ પ્રભુના પયગમ્બરો ભભૂત ચોળલેાિં શરીરોને 
ખીલાઓની પથારીઓ પર લિંબાવતા, હદગમ્બર અવસ્થામાિં પદ્માસન લગાવી 
ધ્યાનસ્થ થતા, અને કેટલીક તરકીબો વડ ેથોડાિંક છૂટા–છવાયા ચમત્કારો કરતા. આ 
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પ્રયુન્ક્તઓ િારા ભારતની પ્રજાના મોટા ભાગના શ્રદ્ધાવાનોને તેઓ છતેરતા; પરન્ત ુ
આઝાદી પછી તો તેઓએ નવા ગોચરની શોધમાિં ણવદેશોમાિં પથારો કયો છ,ે ખાસ 
કરીને પન્શ્ચમના દેશોમાિં જ્યાિં ભારતની આધ્યાન્ત્મકતાને ખોટી શાખ સાિંપડલેી છ.ે 
અમેહરકન તથા યુરોણપયન પ્રજાને મન ભગવા–િેત ઝભ્ભાધારી કોઈ પિ 
ભારતીયજન આધ્યાન્ત્મક બાબતો માટ ે‘માસ્ટર’ છ.ે 

પન્શ્ચમમાિં ગયેલ પ્રભુના આ પયગમ્બરો પૈકી કેટલાક સમયાિંતરે પોતાના તથા 
યુરોણપયન ભક્તોના ઝૂિંડ સાથે ભારતમાિં ચક્કર મારતા રહ્યા છ.ે આ પ્રદશિનથી 
આકિાિઈને વધુ અને વધુ ભારતીય કસબીઓ, ગુરુ, સ્વામી, મહાત્મા, આનન્દ, 
બાબા, ભગવાન, ઋણિ, મહણિિ, યોગી અને મહારાજ જવેાિં નામ ધારિ કરી ણવદેશ 
જવા માિંડ્યા છ.ે 

આમાિંના ઘિા ઈિરીય પ્રણતણનણધઓને જ ેઅિળક સમ્પણિ મળી અને ધનવાન 
ણશષ્યોનાિં ઝુમખાિં મળ્યાિં તે તેઓની પોતાની આશાથી કિંઈ ગણિં વધારે હતુિં. આ 
પદ્ધણત એવો ધીકતો વેપાર બની છ ે કે ઈિરીય પ્રણતણનણધઓ ભારત માટ ે સારુિં  
ણવદેશી હૂિં હડયામિ કમાનારા બન્યા છ,ે આથી ખરેખર બહાર જવા ઈચ્છતી વ્યન્ક્ત 
માટ ેબહાર નીકળવા પાસપોટિ મેળવવો ઘિો મુશ્કેલ હોવા છતાિં આ ઈિરના દૂતો 
બહુ સહેલાઈથી દેશ બહાર જઈ શકે છ.ે ધમિણનરપેક્ષ ભારત માટ ે ઈિરીય 
અવતારોનો વ્યાપાર એ સરકાર આણશ્રત વ્યાપાર લાગે છ!ે 

આવા પયગમ્બરોમાિં મહણિિ મહેશ યોગી બીજા કરતાિં વધુ સફળ થયા, કેમ કે 
સદનસીબે કરોડપણત પોપસિંગીત–ટુકડી–ણબટલ્સ તેમને ભક્તો તરીકે મળ્યા અને ત ે
પોતાનુિં ખાનગી ણવમાન પિ રાખી શક્યા. જો કે ણબટલ્સ તેમને છોડી ગયા પછી 
તેમના હદવ્ય વ્યાપારમાિં ખાસુિં એવુિં નુકસાન થયુિં. ણબટલ જ્હોન ણલનોનના કહેવા 

મુજબ “મહણિિયોગીએ તેમની એક સ્ત્રી ણશષ્યા–મઈ ફેરો [Mia Farrow] સાથે 

બળાત્કાર કરવાનો પ્રયત્ન કયો તે અિંગે ઘિી ધમાલ થઈ હતી.” આથી ણબટલ્સ ે
ગુરુત્યાગ કયો. જો કે ગુરુ મહારાજજી દાિચોર તરીકે પકડાયા પછી પિ ણશષ્યો 
ધરાવતા તે મહણિિ હજુયે સારી સિંખ્યામાિં અનુયાયીઓ ધરાવે છ.ે 
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મહાત્મા બનવા માટ ેકઈ કઈ લાયકાતો જોઈએ?  
પ્રથમ તો સ્વ–મુન્ક્ત, સ્વ–સાક્ષાત્કાર, સ્વ–શુણદ્ધ, પરમ સત્ય, વૈન્િક બળ, 

બ્રહ્–બુણદ્ધ, બ્રહ્–આત્મા, બ્રહ્ [લીન] મન, પરાવૃિ મન, કમિફળ. ણનવારિલક્ષી 
ચેતના, હદવ્ય બળ, હદવ્ય પ્રકાશ, ઇન્ન્દ્રયાતીત દશિન, કુિંડલીની જવેી અથિહીન 
શબ્દજાળ વાપરીને સિંહદગ્ધ વાતાિલાપ આપવામાિં કુશળતા હોવી જોઈએ.  

બીજુ િં ‘ચમત્કાર’ના ઓઠાિં હેઠળ કેટલીક યુન્ક્ત–પ્રયુન્ક્તઓ કરવાની તેનામાિં 
આવડત હોવી જોઈએ; પરન્તુ–  

ત્રીજી અને સૌથી મહત્ત્વની લાયકાત એ છ ે કે પુસ્તકો, અખબારો, ણફલ્મો, 
રેહડયો અને ટી.વી. જવેાિં શન્ક્તશાળી માધ્યમો િારા દેવદૂતની ચમત્કાહરક શન્ક્તઓ 
ણવિે ધડ–માથા ણવનાની વાતો ચારે તરફ ફેલાવવામાિં કુશળ થોડાક જાહેરાતના દલાલ 
હોવા જોઈએ. 

યોગ્ય પ્રણસણદ્ધ મળે તો, મરેલા િોર પર બિબિતી માખીઓની જમે 
દેવદૂતોની આસપાસ ભક્તો ઘૂમરાશે. 

મારી પાસે આવેલા માનણસક દદીઓના હકસ્સા પર આધાહરત ‘પનુજ િન્મમ્’ 
અને ‘મારુ ણપરાવી’ ણફલ્મોના ણનમાિિવેળા 1972માિં હુિં ભારતમાિં હતો, તે સમય ે
મદ્રાસ, બેંગ્લોર, કાલીક્ટ, ણત્રચુર, અનાિકુલમ, કોટ્ટાયમ, હકવલોન અને ણત્રવેન્દ્રમ ખાતે 
મારે કેટલીક પત્રકાર–પહરિદો તથા મેળાવડાઓમાિં હાજર રહેવાનુિં બન્યુિં હતુિં. 

પત્રકારોના પ્રશ્નોના જવાબો આપતાિં મેં કહ્યુિં હતુિં કે દુણનયામાિં કોઈ પાસે હદવ્ય 
યા આણધભૌણતક શન્ક્તઓ હતી નહીં કે અને અત્યારે છ ેનહીં, અને દેવદૂતો િારા 
કરાતા કહેવાતા ચમત્કારો માત્ર ભોળા શ્રદ્ધાવાનોને છતેરવાની યુન્ક્તઓ હોય છ ે
અને ભક્તોમાિં એ ચમત્કારોને ચકાસવાની, તે ણવિે તપાસ કરવાની હહમ્મત કે સૂઝ 
કિંઈ હોતુિં નથી. 

મારા ણનવેદનને પીઠબળ પૂરુિં  પાડવા મેં કહ્યુિં કે જ ેકોઈ પિ પ્રભુ–પ્રણતણનણધ 
છળ–કપટ રહહત પહરન્સ્થણતમાિં મારી સમક્ષ ચમત્કાર કરી શકે તેને હુિં રૂણપયા એક 
લાખનુિં ઇનામ આપીશ. 
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મારી આ જાહેરાતને ભારતમાિં બહોળી પ્રણસણદ્ધ મળી. ભારતીય દેવદૂતોના 
ગળામાિં તે ફિંદો બની અને તેમના હજારો ભાણવક ણશષ્યોમાિં આ જાહેરાતથી 

ખળભળાટ મચ્યો. ત્યારથી અનેક જાતના અને ભાતના ધમિધુરિંધરો અને 
પયગમ્બરોના પત્રોનો મારે ત્યાિં વરસાદ વરસ્યો. જ ે દાવો કરતા કે આણધ 

ભૌણતક શન્ક્તઓનુિં અન્સ્તત્વ તેઓ પુરવાર કરી શકે છ.ે 
તેઓ પૈકી કેટલાક એટલા મૂખિ હતા કે અખબારો િારા તેમિે પોતાની 

હદવ્ય શન્ક્તઓનાિં બિગાિં ફૂિંક્યાિં. 
‘ડકે્કન હેરલ્ડ’માિં ડૉ. વદલમુદ્દી, ‘હહિં દુ’ અને ‘ધી ટાઈમ્સ ઑફ ણસલોન’માિં 

તીથુંકર, ‘ઇન્ન્ડયન એકસપ્રેસ’ અને ‘ભારત જ્યોણત’માિં શ્રી આર. પી. ણતવારી 
તથા ‘અમૃત બઝાર પણત્રકા’માિં એક અનામી વ્યન્ક્તએ જાહેર કયુું કે તેઓ મારો 

પડકાર ઝીલવા ઉત્સુક છ.ે 
અખબારો અને પત્રોમાિંના આ દાવાઓના મારા પડકારને સ્વીકારવાની 

ઉત્સુક્તા તરીકે ગિી, મુમ્બઈ અને ણબહાર ખાતેના મારી ણનયુક્ત વ્યન્ક્તઓ આગળ 
માત્ર રૂણપયા 100/–ની અનામત ભરી પડકાર સ્વીકૃણત દશાિવવા મેં તેમને આમિંત્રિ 
આપ્યુિં. આ અનામત પ્રાપ્ત થયે મારો પ્રણતણનણધ નીચે પૈકી કોઈ પિ એક સાદી 
કસોટી વડ ેતેમના દાવાનુિં પરીક્ષિ કરશે એમ પિ મેં જાહેર કયુું. 

પડકાર ઝીલનારા તેને બતાવવામાિં આવે તે ચલિી નોટની પ્રણતકૃણત પેદા 

કરે યા મારા પ્રણતણનણધના ણખસ્સામાિં સીલબિંધ પરબીહડયામાિં મૂકેલ નોટનો ક્રમ 
નમ્બર કહી આપ.ે જો દાવો કરનાર આ બેમાિંથી કોઈ પિ એક પરીક્ષામાિં સફળ 
થાય તો તેની અનામત પરત કરવામાિં આવે. આમ થયા પછી હુિં  પોતે ભારત આવુિં 
અને છળકપટની શક્યતા ન રહે તેવા વાતાવરિમાિં, જાહેરમાિં પરીક્ષા લઉં અને તેમાિં 
સફળ થાય તો વચન મુજબ એક લાખ રૂણપયાનુિં ઇનામ પ્રાપ્ત થાય. આ અનામત 
અને પ્રણતણનણધ િારા પ્રાથણમક પહરક્ષાનો હેતુ અનેક ઠગ ભકતોને ખોટ–ેખોટા કૂદી 
પડતા અટકાવવાનો અને મારી ખોટી દોડધામ બચાવવાનો હતો. 
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ભારતનાિં છાપાિંઓમાિં આ શરતોની જાહેરાત થવા સાથે જ ઠગારી વાતો 
કરનારના મોં ણસવાઈ ગયા. 

સત્ય સાિંઈબાબા, નીલકિંઠ બાબા, પિંડરીમલાઈ; સ્વામીગલ, આચાયિ રજનીશ, 
ગુરુદેવ મુક્તાનિંદ, વદલમુદ્દી, તીથુંકર, ણતવારી, દિબાલ, ણનમિળા દેવી, પુજ્ય 
દાદાજી, સ્વામી ણચન્મયાનિંદ, આનન્દમૂણતિ, ગુરુ મહારાજજી, અને તેમના જવેા અન્ય 
અનેક માત્ર ડૉ. ભગવન્થમ જવેા કોઈક વજૈ્ઞાણનક યા શ્રી કે. કે. શાહ જવેા કોઈક 
ગવનિર – સત્ય શોધ્યા ણવના તેમનામાિં અન્ધશ્રદ્ધા ધરાવે તેથી કરીને નજરબિંધીની 
યુન્ક્તઓ અને પોકળ દાવાઓથી ચમત્કાહરક વ્યન્ક્ત બની શકે નહહ. 

ચકાસિી ણવના કિંઈક માની લેવા તત્પર વૈજ્ઞાણનક, અવૈજ્ઞાણનક માનસ ધરાવતા 
ગિાય. કોઈ વ્યન્ક્ત યા વસ્તુની પણવત્રતા અિંગે જાહેરાતોથી અણભભૂત થઈ 
ચકાસિીથી વેગળા રહેવાનુિં કોઈ સાચો વૈજ્ઞાણનક પસિંદ નહહ કરે. 

અનેક જાહેર સ્થળોએ સભાઓ દરમ્યાન [લોકો વચ્ચે જઈ] હવામાિં હાથ 
ફેલાવીને મેં ભસ્મ ‘પેદા’ કરી છ.ે મને એ જોઈને આઘાત લાગ્યો હતો કે કેટલીક 
સ્ત્રીઓએ મારી પેદા કરેલી આવી ભસ્મને કાગળમાિં ભરી, પડીકુિં વાળી પોતાની 
થેલીમાિં મૂકી હતી. ડૉ. ભગવન્થમ અને શ્રી કે. કે. શાહની જમે આ ભાણવક સ્ત્રીઓએ 
એમ માન્યુિં કે મેં મારી હદવ્ય શન્ક્તથી ભસ્મ પેદા કરી છ.ે આથી મિંચ પર પાછા ફરી 
મેં જાહેર કયુું કે ભગવાનોના આ દેશમાિં આવી ભસ્મથી જ લોકો વધુ ભોળવાતા 
હોય છ ેતેથી ભસ્મ અિંગેની ભ્રમિા તોડવા જ છકે શ્રીલિંકાથી આ ભસ્મ હુિં લાવ્યો 
હતો. અને મારી પત્નીએ ગાયના છાિમાિંથી બનાવેલ છાિાિં બાળીને આ ભસ્મ 
તૈયાર કરી હતી. જો ચમત્કાર [!] પહેલાિં મારા દેહ–પોિાકની તપાસ કરી હોત તો 
પોલ પકડાઈ જાત. સત્ય સાિંઈબાબા કદી તેમના શરીરની તપાસ કરવા દેતા નથી, 
નહીં તો તેમની પોલ પિ પકડાઈ જાય! 

જ ે પોતાના ચમત્કારો ચકાસવા દેતા નથી તે ઠગ છ,ે જનેામાિં ચમત્કાર 
ચકાસવાની હહમ્મત નથી તેઓ ભોટ છ ેઅને જ ેચકાસિી વગર તનેે માનવા તૈયાર 
છ ેતે મૂખિ છ.ે 
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દેવદૂતોના ભક્તો એટલુિં સમજી નથી શક્તા કે તેમના ભગવાનો અન્ય માિસો 
જટેલા જ પામર છ.ે અન્ય સવિ માિસોની જમે તેમને પિ ભૂખ લાગે છ,ે તેઓ પિ 
બીમાર પડ ેછ ેઅને આખરે તેઓ સવિ પિ મૃત્યુને આધીન થાય છ.ે 

એપેન્ડી સાઈહટસ–આિંતરડાના છડેા ઉપર આવેલ સોજા માટ ે ઓપરૅશન 
કરાવી રહેલા સત્ય સાિંઈબાબા અિંગે મારા લખાિથી તેમના કેટલાક ભક્તો નાખુશ 
થયા હતા. આવા ભક્તોની એક સભામાિં તેમના એક ડૉકટર ભક્તે કોઈ પિ જાતની 
શરમ ણવના, વગર ણવચારે શ્રદ્ધાપૂવિક એવુિં કહેવાની હહમ્મત કરી કે ભગવાન 
સાિંઈબાબા પોતાનુિં આિંત્રપૂચ્છ કપાવવા ઓપરૅશન કરાવતા ન હતા. 

“એક ભક્તને આિંતરડા પરના સોજાથી તકલીફ થતી હતી આથી કરુિા–
ભાવનાથી પે્રરાઈને ભગવાને પોતાનુિં નરવુિં આિંતરડુિં ભક્તને આપી ને રોણગષ્ટ 
આિંતરડુિં પોત ે લીધુિં અને ભક્તના આ રોણગષ્ટ આિંતરડાનો ભાગ ભગવાનના 
શારીરમાિંથી ઓપરૅશન િારા કિાયો હતો !!!” 

દુ:ખની વાત એ છ ેકે વૈજ્ઞાણનકોમાિં પિ કેટલાક એવા ભોળા–મૂખાિઓ છ ેજ ે
આ પ્રકારની વાતો માની લેવા તૈયાર હોય છ.ે એક ભગવાન તો વળી એમ કહે કે  
તેમિ ેપટ્ોલ ણવના કાર ચલાવી છ.ે બીજા એકનો દાવ એવો છ ેકે તાડફળીમાિંથી છ 
ફૂટનુિં ણલિંગ ઉગી નીકળ્યુિં તે દશિન બાદ પોત ેસાધુ બન્યા છ.ે 

એક ભગવાન વળી અમેહરકન ભક્તના તૂટી પડવાની અિી પર આવેલા 
ણવમાનમાિંથી પ્રગટ થયા અને ણવમાનને ઉગારી લીધુિં. 

એક બીજી વ્યન્ક્તનો દાવો છ ેકે તેની કારને માગિ આપવા એક નદીના પટના 
બે ભાગ થઈ ગયા હતા. એક ભક્તના કહેવા મુજબ તેની સારિગાિંઠ બાબાની 
પણવત્ર ભસ્મ લગાવ્યા પછી મટી ગઈ હતી. બીજા એક ભક્તની સારિગાિંઠ પર 
બાબાએ ઓપરૅશનનાિં હણથયારો ણવના શસ્ત્રણક્રયા કરી, ગાિંઠ દૂર કરી હતી. આમ 
આવી િગલેબિંધ વાતો સાધુ–પુરુિોના ચમત્કારોની યાદીમાિં ઉમેરાતી જતી હોય છ.ે 

લોકો આવા િોંગી તમાશાનો ણશકાર કેમ થતા હશે એવો પ્રશ્ન સ્વભાણવક રીત ે
જ થાય. 
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તેનુિં કારિ સામહૂહક મૂચ્છાિ સ્વીકારવાની આપિી પ્રજાની તૈયારી છ.ે 
સદીઓથી પુરાિકન્લ્પત કથાઓના રટિથી જન્મેલ ખોટી શ્રદ્ધા આ 

બધા ચમત્કારોની વાતો સ્વીકારવા પ્રજાને તૈયાર રાખે છ.ે કોઈ સાધુ આગળ 
બે–ત્રિ માિસો પ્રિામ કરે કે સાષ્ટાિંગ દિંડવત્ કરે એટલે બાકીના અનુકરિ 
કરે છ.ે અનુકરિ કરનારા સ્વતિંત્ર ણવચારશન્ક્ત ધરાવતા નથી. 

• • • • • 

કોઈ પિ ણવચારસરિી કે કાયિપદ્ધણત તે 
ચાહે ગમે તેટલી પુરાિી હોય તો પિ સાણબતી 
ણવના તેના પર શ્રદ્ધા રાખી શકાય નહહ. 

– હેનરી ડવેીડ થોરો 

ધમિ સમાજ માટ ે અફીિ છ;ે કારિ કે 

શોણિત, પીહડત અને ત્રસ્ત લોકોને તેના વગર 
ચાલતુિં નથી. 

– કાલિ માક્સિ 
  

▪ 
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3 
ડૉ. ભગવન્થમ અને સત્ય સાિંઈબાબા 

‘પુનજ િન્મમ્’ ણફલ્મમાિં મારા પોતાના પાત્રને જાતે ભજવવા જ્યારે 1972માિં હુિં 
મદ્રાસ આવ્યો ત્યારે ગૂિંડી ખાતે ઈન્ન્ડયન ઇણન્સ્ટટ્યૂટ ઑફ ટકે્નોલૉજી સિંસ્થાએ 
પ્રવચન માટ ેમને આમિંત્ર્યો હતો. 

પ્રવચન પહેલાિં વાતો ચાલતી હતી ત્યારે એક પ્રોફેસરે કહ્યુિં કે ણવજ્ઞાન અને 
ટકે્નોલૉજીના ણશક્ષિમાિં જતા મોટા ભાગના ણવદ્યાથીઓ ણવજ્ઞાન તરફ પે્રમ યા 
વૈજ્ઞાણનક માનસ ધરાવવાના કારિે આ કોસિ નથી લેતા; પિ આ ભિતરથી ઊંચી 
નોકરીઓ મળતી હોવાના કારિે જ તેઓ ભિે છ.ે 

ભારતના કેટલાક ખ્યાતનામ ણવજ્ઞાનીઓ પોતાનુિં ણવજ્ઞાન છોડી ભારતના મહા–
સિંતપુરુિોના ‘ભક્ત’ બન્યા હોવાનુિં કારિ એ છ ે કે વૈજ્ઞાણનક શોધખોળમાિં મચ્યા 
રહેવાથી પ્રાપ્ત પૈસા કરતાિં પિ ખાનગી સિંતલસ મુજબ આવા ભગવાનોના ‘ભક્ત’ 
બનવાથી વધુ પૈસા મળી શકે એમ છ!ે!! 

કેટલાક મહહનાઓ અગાઉ બહોળો ફેલાવો ધરાવતા ભારતના એક 
સાપ્તાહહકના તિંત્રીએ મને જિાવ્યુિં કે તેમનુિં સામણયક ‘સત્ય સાિંઈબાબા ઈિરી 
અવતાર કે િોંગી?’ એ ણવિય પર હપ્તાવાર ચચાિ પ્રકાણશત કરવા ઇચ્છતુિં હતુિં અને 
હુિં ચચાિની શરૂઆત કરુિં  તેમ તેઓ ઇચ્છતા હતા. 

મારો લેખ ત્રિ હપ્તામાિં પ્રણસદ્ધ થયા બાદ ભારત સરકારના ભતપૂવિ વૈજ્ઞાણનક 
સલાહકાર અને એમ.એસસી., પીએચ.ડી. ણશક્ષિ પામેલા ડૉ. એસ. ભગવન્થમે બે 
હપ્તામાિં મારા મુદ્દાઓની ણવરદ્ધમાિં રજૂઆત કરી તેમના લેખની શરૂઆતમાિં તેમિે 
લખ્યુિં કે તેમની જુવાનીના હદવસોમાિં તેઓ પિ મારી માફક એક ‘રૅશનાણલસ્ટ’ – 
બુણદ્ધણનષ્ઠ હતા; પરન્તુ ભગવાન સત્ય સાિંઈબાબાના કેટલાક ચમત્કારો જોયા બાદ 
તેમનાથી રૅશનાણલઝમ ચાલુ રાખવાનુિં શક્ય જ ન હતુિં!  

ત્યાર બાદ તેમના કહેવા મુજબ સત્ય સાિંઈબાબાએ જુદા જુદા સમયે ગયા 
જુદા જુદા સ્થળે કરેલા સિંખ્યાબિંધ ચમત્કારોનુિં તેમિે વિિન કયુું હતુિં. આ ચમત્કારો 
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હકીકતમાિં ચમત્કાર હતા અને નજરબિંધીની યુન્ક્ત ન હતી એ અિંગે કોઈએ પરીક્ષિ 
કયુું હોય તેવો કોઈ ઉલ્લેખ આ બે લેખોમાિં હતો જ નહીં. 

ધમિ–ઘેલછાથી બીમાર માનસનો ભોગ બની યા નાિાિંની લાલચમાિં પડી કોઈ 
સારો વૈજ્ઞાણનક પિ કેટલુિં અવૈજ્ઞાણનક માનસ દશાિવી શકે તેનો સ્પષ્ટ પુરાવો આ બે 
લેખ આપતા હતા.!!! 

ડૉ. ભગવન્થમે વિિવેલ ચમત્કાહરક વાતોના િગલામાિંથી માત્ર એક ચમત્કાર 
ચકાસિી કરવા યોગ્ય જિાતો હતો જ ેહુિં અહીં વિિવુિં છુિં. 

“થોડા વિો પહેલાિં, ભારતના પ્રવાસે આવેલા ણવિપ્રણસદ્ધ જાપાની ઘહડયાળોના 
ણનમાિતાને થયેલો અનેરો અનુભવ સહુ કોઈને [બાબા માટ]ે આદરભાવ ધરાવતા કરી 
મૂકે તેવો હતો. 

‘સીકો સીરીઝ’ની ઘહડયાળોના બનાવ્યા બાદ તેમિે એક વધુ સારા સારા 
મોડલેની ઘહડયાળ બનાવી હતી અને પરીક્ષિો બાકી હોવાથી પોતાની ણતજોરીમાિં 
રાખી હતી. 

ભારતના પ્રવાસ દરમ્યાન માત્ર કુતૂહલથી પે્રરાઈને તે સત્ય સાિંઈબાબાના 
આશ્રમની મુલાકાતે આવ્યા હતા. ભક્તોના સમુદાયમાિં આ જાપાનીઝ સદ્ગૃહસ્થને 
જોઈને સત્ય સાિંઈબાબાએ હવામાિંથી એક પેકેટ પ્રગટ કરી તમને આપ્યુિં. પેકેટ 
ખોલતાિં તેઓ હદગ્મૂિ થઈ ગયા, કેમ કે તેમિે ણતજોરીમાિં ઘહડયાળનુિં જ ેનવુિં મોડલે 
સુરણક્ષત રાખ્યુિં હતુિં ત ેજ મોડલે અહીં પેકેટમાિં હાજર હતુિં. સાથે જ રેશમી હરબન 
સાથેનુિં લેબલ હતુિં. જનેા પર ઘહડયાળનુિં નવુિં નામ અને હકમ્મત પિ લખાયેલી હતી. 
આ જોઈન ે સત્ય સાિંઈબાબાની હદવ્ય શન્ક્તઓ ણવિેની તેમની સવિ શિંકાકુશિંકાઓ 
ઓગળી ગઈ. તેઓ સત્ય સાિંઈબાબાના પગમાિં સાષ્ટાિંગ દિંડવત્ પ્રિામ કરવા નમી 
પડ્યા. ત્યારથી તેઓ ભગવાન [સાિંઈબાબા]ના ભાણવક ભક્ત છ.ે 

જાપાન પહોંચીને તેમને એ જોઈને આિંચકો લાગ્યો કે તેમિે ણતજોરીમા મૂકેલી 
ઘહડયાલ ત્યાિં ન હતી. એમના રહસ્ય સણચવે કહ્યુિં કે તે વઘુ ચોકાવનારુિં  હતુિં. 
સેક્રટેરીએ કહ્યુિં કે એક હદવસ એક વાિંકડીયા વાળવાળી હદવ્ય જિાતી એક વ્યહકત 
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ઑણફસમાિં પ્રવેશી હતી અને ણતજોરી ખોલીને ઘહડયાલ લઈ ચાલી ગઈ હતી. 
ણવજ્ઞાનની ભારેખમ પદવીઓ ધરાવનાર ડૉ. ભગવન્થમ શુિં એમ માને છ ે કે કોઈ 
વ્યહકતની ચમત્કાહરક શન્ક્તઓ ણસદ્ધ કરતી આવી વાતો, કોઈ વૈજ્ઞાણનક કહે તો પિ, 
વૈજ્ઞાણનક ચકાસિી અને શિંકા રહહત પુરાવા ણવના કોઈ વૈજ્ઞાણનકોની સણમણત 
સ્વીકારશ?ે 

ડૉ. ભગવન્થમ જો કે તેમના સિંત ગુરુની ચમત્કાહરક શન્ક્તની સચ્ચાઈ 
ચકાસવા આતુર નથી; છતાિં આ પરીક્ષા કરવાનુિં મેં જાતે નક્કી કયુું. આથી મેં       
ડૉ. ભગવન્થમને નીચે મુજબ પત્ર લખ્યો. 

‘ણતરુવલ્લા’, પનક્કડ ગલી,  
કોલિંબો–6.  

સપ્ટમે્બર 11, 1973 
સ્નેહીશ્રી ડૉ. ભગવન્થમ, 
જાપાનની ણતજોરીમાિં મૂકેલી પોતાની જ એક ઘહડયાળ એક જાપાનીઝ 

ઘહડયાળ–ણનમાિતાને સત્ય સાિંઈબાબાએ ભારતની ભૂણમ પર હવામાિંથી પ્રગટ કરી 
આપી એવી તમે લખલેી વાતાિ મેં વાિંચી. 

મારો વૈજ્ઞાણનક અણભગમ, ચકાસિી ણવના આવી ભેજાિંગપે વાતો માનતા મને 
રોકે છ.ે તેમના રહસ્ય સણચવના કહેવાતા ણનવેદનથી મારી શિંકાને પુન્ષ્ટ મળે છ.ે કોઈ 
પિ જવાબદાર સેક્રટેરી જ્યારે કોઈક અજાિી વ્યન્ક્તને ઑણફસમાિં ઘૂસી આવેલી 
જુએ ત્યારે તેની પહેલી ફરજ ફહરયાદ કરી પોલીસને બોલાવવાની છ.ે 

આ પ્રકારની ધડ–માથા ણવનાની વાત ચકાસિી ણવના કોઈ, વૈજ્ઞાણનકે માનવી 
એ સદિંતર અવૈજ્ઞાણનક અણભગમ છ ેએમ હુિં માનુિં છુિં. આથી હુિં તમને ણવનન્તી કરુિં  છુિં 
કે આ જાપાનીઝનુિં નામ–સરનામુિં મને આપો જથેી હુિં પોતે તેની સત્યાસત્યતા તપાસી 
શકુિં. 

જો આ માહહતી પૂરી નહીં પાડીને, આવી ચકાસિીમાિં મને મદદ કરવામાિં તમે 
ણનષ્ફળ જશો તો તમારી ણનષ્ઠા અને પ્રામાણિકતા અિંગે મને શિંકા શિંકા જન્મશે અને 
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હુિં એમ માનીશ કે સત્ય સાિંઈબાબા અિંગે તમે જ ેકાિંઈ કહ્યુિં છ ેતે સવિ સદિંતર જૂઠાણિં 
છ ેઅને ખાસ મકસદ સાથે અને સ્વ–હહત ખાતર તમે તેનો હેતુપૂવિક પ્રચાર કયો છ.ે 

સત્યની શોધમાિં આપનો 
અબ્રાહમ ટી. કોવુર  

આ પત્રને બે માસ થયા છતાિં ડૉ. ભગવન્થમ તરફથી કોઈ જવાબ સાિંપડ્યો 
નહહ. આથી મેં મારી રીતે તપાસ કરવાનો ણનશ્ચય કયો. શ્રીલિંકા ખાતેની જાપાનીઝ 
એલચી કચેરીએ ‘સીકો ઘહડયાળ’ ણનમાિિ કમ્પનીના માણલકનુિં નામ અને સરનામુિં 
મને શોધી આપ્યાિં. 

30 ઓકટોબર, 1973ના રોજ ‘સીકો ઘહડયાળ’નુિં ઉત્પાદન કરતી કમ્પની, 
‘કે. હતોરી એન્ડ કમ્પની ણલણમટડે’ના પ્રમુખ શ્રી શોજી હતોરીને મેં પત્ર લખ્યો.           

ડૉ. ભગવન્થમે વિિવેલી વાત મેં તેમાિં અક્ષરસઃ રજૂ કરી અને મારા ચાર 
પ્રશ્નોના જવાબ આપવા ણવનન્તી કરી, જ ેનીચે મુજબ હતા :  

[1] તમે યા તમારા કોઈ ભાગીદારે કદી ભારતના સત્ય સાિંઈબાબાની કોઈ પિ 
સમયે મુલાકાત લીધી છ?ે  

[2] સત્ય સાિંઈબાબાએ હવામાિંથી ઘહડયાળ પ્રગટ કરી તમને યા તમારા કોઈ 
ભાગીદારને ભેટ આપી હતી?  

[3] તમારા રહસ્ય સણચવે તમને યા તમારા કોઈ ભાગીદારને કહ્યુિં હતુિં કે કોઈ 

અજાિી વ્યન્ક્તએ ણતજોરી ખોલીને, ઘહડયાળ લઈ ચલતી પકડી હતી? 
[4] તમે અથવા તમારા કોઈ ભાગીદાર સાિંઈબાબાના ભક્ત છ?ે 

ભારતના સિંતપુરુિોના સિંખ્યાબિંધ ણનદોિ ભક્તો–અનુયાયીઓના લાભાથે હુિં 
અહીં શ્રી હતોરીએ આપેલો જવાબ રજૂ કરુિં  છુિં. આ રજૂ કરવાનો મારો નમ્ર હેત ુ
એટલો જ છ ે કે પણવત્ર માનવીઓનો વેશ સજાવી ફરતા આ િોંગી ધૂતારાઓ અને 
તેમનો પ્રચાર કરવા સિંતલસથી કામ કરી પૈસા પેદા કરવા ઈચ્છતા ડૉ. ભગવન્થમ 
જવેા અનેક દલાલોની બાબતમાિં સચ્ચાઈ શુિં છ ેતે સમજવા જટેલી બુણદ્ધ કેળવાશે. 
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એમ્બ્લમ : સીકો 
કે. હતોરી એન્ડ કુિં. ણલણમટડે, 

5, કોયોબાશી 2–કોમ, ચ્યુઓ કુિં., ટોહકયો–104 
સ્થાપના : 1881 

તાર : હતોરી ટોહકયો    ફોન : ટોહકયો 563–2111 
નવેમ્બર 8, 1973 

ડૉ. એ. ટી. કોવુર,  
પમનકાડ ગલી,  

કોલમ્બો – 6, શ્રીલિંકા.  
સ્નેહીશ્રી ડૉ. કોવુર, 

તારીખ 30મી ઓકટોબરના આપના પત્ર બદલ આભાર.  
અસાધારિ દાવાઓ બાબત વૈજ્ઞાણનક િબે સિંશોધન કરવાના આપના 

પ્રયાસથી મને આનન્દ થાય છ;ે પરન્તુ આપના પત્રમાિં ઉલ્લેણખત શ્રી સાિંઈબાબા 
નામની વ્યન્ક્ત બાબતમાિં કોઈ વધુ માહહતી હુિં  આપી શકુિં તેમ નથી. મને અથવા 

મારા કમિચારીઓ પૈકી કોઈને આ વ્યન્ક્ત સાથે પહરચય થયેલ નથી. મને એ 

બાબતમાિં કોઈ શિંકા નથી કે આ અહેવાલો સદિંતર પાયા ણવનાના છ.ે આથી 
[આપે ટાિંકેલા] પ્રસિંગને લગતા આપના ચારે પ્રશ્નો અિંગે મારે નકારમાિં જ 

જવાબ વાળવો રહ્યો. 
આપનો ણવિાસુ 

કે. હતોરી એન્ડ કુિં. ણલણમટડે 
સહી/– શોજી હતોરી 

પ્રમુખ 
આ પત્ર મળે શ્રી શોજી હતોરીના પત્રની ફોટોસ્ટટે નકલ સાથે મેં            

ડૉ. ભગવન્થમને નીચે મુજબનો પત્ર લખ્યો. 
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સ્નેહીશ્રી ડૉ. ભગવન્થમ,  
બે મહહના પહેલાિં મેં તમને કરેલી ણવનન્તીના સન્દભિમાિં તમે કોઈ જવાબ નહીં 

વાળ્યો હોવાથી જાપાની ઘહડયાળ ણનમાિતાની જાપાન ખાતેની તેની ણતજોરીમાિં રાખેલી 
ઘહડયાળ સાિંઈબાબાએ [ભારતમાિં] પ્રગટ કરી આપી. એ અિંગેની તમારી વાતની 
સચ્ચાઈ બાબતમાિં તમે મને શિંકા કરવા પે્રયો છ.ે આ બાબતની ચકાસિી કરવા 
‘સીકો ઘહડયાળ’ ણનમાિતાનુિં નામ–સરનામુિં મેં શ્રીલિંકા ખાતેની જાપાનીઝ એલચી 
કચેરી કચેરી પાસેથી મેળવ્યુિં હતુિં. 

સીકો ઘહડયાળોના ઉત્પાદક અને માણલક, કે. હતોરી એન્ડ કમ્પની ણલણમટડેના 
પ્રમુખ શ્રી શોજી હતોરીએ મારી પૂછપરછના પ્રત્યુિરમાિં લખ્યુિં છ ેકે– 

“અસાધારિ દાવાઓ બાબત વૈજ્ઞાણનક િબે સિંશોધન કરવાના આપના 
પ્રયાસથી મને આનન્દ થાય છ;ે પરન્તુ આપના પત્રમાિં ઉલ્લેણખત શ્રી સાિંઈબાબા 
નામની વ્યન્ક્ત બાબતમાિં કોઈ વધુ માહહતી હુિં આપી શકુિં તેમ નથી. મને અથવા 
મારા કમિચારીઓ પૈકી કોઈને આ વ્યન્ક્ત સાથે પહરચય નથી. મને એ બાબતમાિં કોઈ 
શિંકા નથી કે આ અહેવાલો સદિંતર પાયા ણવનાના છ.ે” 

તમારી વાતમાિં વિિવેલ વ્યન્ક્ત જો આ જ શ્રી શોજી હતોરી ન હોય તો મને ત ે
અિંગે જાિ કરશો અને સાચી વ્યન્ક્તનુિં નામ–સરનામુિં આપશો. 

મારા આ પત્રનો પિ જવાબ આપવાની તમારી ઉપેક્ષા મારી દૃિ માન્યતાને 
દૃિીભૂત કરશે કે તમે સાિંઈબાબાના એજન્ટ છો અને ખાસ મકસદ માટ ેઅને સ્વ–
હહતથી પે્રરાઈને તેમનો પ્રચાર કરી રહ્યા છો. 

સત્યની શોધમાિં, આપનો 
અબ્રાહમ ટી. કોવુર 

આ પત્રનો પિ આજ સુધી કોઈ જવાબ ન હોવાથી મારે એ જ માનવુિં પડ્યુિં 
કે ડૉ. ભગવન્થમ, ખાસ મકસદ અને સ્વ–હહત ખાતર, પાખિંડી સત્ય સાિંઈબાબાના 
મળણતયા તરીકે તેમનો ખોટો પ્રચાર કરી રહ્યા છ.ે 

▪ 
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4 

ઈિર અિંગેની ણવભાવના 
માનવજ્ઞાનની ણક્ષણતજો ણવસ્તરવા સાથે વધુને વધુ ણવવાદાસ્પદ બનતા જતા આ 

સળગતા પ્રશ્ન ણવિે મારા ણવચારો હુિં વ્યક્ત કરવા માગુિં છુિં. 
માનાહિ  ખડક–જીવાવશેિશાસ્ત્રી અને રોમન કેથોણલક પાદરી શ્રી તૈલહાડિ દ 

શાિંદીને તેમના પુસ્તક ‘માનવીની ણવલક્ષિતા’માિં અણભપ્રાય વ્યક્ત કયો છ ેકે પૃથ્વી 
પર મનુષ્ય એ જણૈવક ઉત્ક્રાિંણતનુિં ઉચ્ચતમ ણશખર છ,ે જ ેઉત્ક્રાિંણત સવિ શન્ક્તમાન 
ઉત્કૃષ્ટ બૌણદ્ધક્તાના માગિદશિનથી સધાઈ છ ેઅને આ બૌણદ્ધકતાને તેઓ ઈિર કહેવુિં 
પસિંદ કરે છ.ે 

શ્રીલિંકાના મેથોડીસ્ટ ચચિના રેવરેન્ડ ફેઈડ દ સીલ્વાએ ‘શુિં ણવજ્ઞાને ઈિર માટ ે
જગ્યા છોડી છ?ે પણત્રકામાિં કહ્યુિં છ ે કે ‘ણવજ્ઞાન અને જ્ઞાનની ણવણવધ શાખાઓ 
ઈિરના ણવણવધ સ્વરૂપ પ્રણતણબિંણબત કરે છ.ે ઈિરનુિં રહસ્ય કિંઈક ભૌણતકશાસ્ત્ર િારા, 
કિંઈક રસાયિશાસ્ત્ર િારા, કિંઈક વનસ્પણતશાસ્ત્ર, જીવશાસ્ત્ર, શરીરશાસ્ત્ર અને અન્ય 
શાસ્ત્રો િારા પ્રગટ થયુિં છ.ે કલાકારો અને કણવઓ પિ આ જ સ્વરૂપોને આપિી 
સમક્ષ ખુલ્લાિં કરે છ.ે સાચો ધમિ આ સ્વરૂપોને સિંકણલત કરી તે સવિમાિં આધ્યાન્ત્મક 
પહરમાિ ઉમેરે છ.ે 

સૂયિ, પૃથ્વી અને ચન્દ્રનુિં પારસ્પહરક ગુરુત્વાકિિિ બળ ચન્દ્રને તેના ણનન્શ્ચત 
પહરઘમાિં ફરતો રાખે છ.ે શુિં આ પારસ્પહરક ગુરુત્વાકિિિ કોઈક અનાયાસ રીતે ણસદ્ધ 
થયુિં છ?ે મને એ માનવુિં વધુ યોગ્ય લાગે છ ેકે આ સવિ સિંકણલત બનાવોની ભીતરમાિં 
કોઈક બુણદ્ધ કામ કરી રહી છ.ે આ સવોચ્ચ બુણદ્ધને હુિં ઈિરનુિં નામ આપુિં છુિં. 

હવે આ આધ્યાત્મવાદીઓ જનેી વાત કરે છ ેતે વ્યન્ક્તણનરપેક્ષ બુણદ્ધ શુિં 
છ ેતે જોઈએ. બુણદ્ધ એ એક માનણસક પ્રણક્રયા છ ેજ ેમગજના જ્ઞાનતિંતુઓના કાયિ 

ણસવાય સિંભવી શકે નહીં. 
જીવન અને દેહ ણવના મગજ અથવા બુણદ્ધ હોઈ શકે નહીં અને દેહ ણવના કોઈ 

જીવન હોઈ શકે નહીં. જમે કોઈ બળતિ ણવના અન્ગ્ન હોઈ શકે નહીં તેમ 
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િસનણક્રયા નહીં કરતા શરીર ણવના જીવન હોઈ શકે નહીં. આ વાસ્તણવકતા 
તરફ ધ્યાન જાય તો બુણદ્ધ અિંગેની દલીલ વાહહયાત જિાય છ.ે 

જીવન અને મગજ બન્ને એક નથી. હૃદય સાનુકૂળ સિંજોગોમાિં જીવિંત છ;ે 
પરન્તુ તેમાિં મગજના જ્ઞાનતિંતુઓ નહીં હોવાથી તેમાિં મગજસમ્બન્ધી ણક્રયાઓ સિંભવી 
શકે નહીં. રેવરેન્ડ દ સીલ્વા એ ઉલ્લેખ કરે છ ેતે આ આધ્યાન્ત્મક પહરિામ શુિં છ?ે 

દરેક જીવિંત પ્રાિી તેના દેહમાિં અમર આત્મતત્ત્વ ધરાવે છ ેએવી પાયા ણવનાની 
માન્યતાના કારિે આધ્યાન્ત્મક પહરમાિ પિ જીવન અને મન છ ે એવુિં 

આધ્યાત્મવાદીઓ માને છ;ે પરન્તુ આ વાતનો કોઈ પાયો નથી; કારિ કે 
િાસથી ચેતનવિંતા દેહ ણસવાય જીવન અને મન હોવુિં અશક્ય છ.ે 

ણવિ જડ અને ચેતન પદાથોનુિં બનેલુિં છ ે એ વૈજ્ઞાણનક હકીકતનો આપિે 
સ્વીકાર કરવો જોઈએ. પદાથિ અને શન્ક્ત, પદાથિ અને મગજ ભૌણતક અને 
ભાવનાત્મક વચ્ચેની સદીઓ જૂની ભેદરેખા આધુણનક ણવજ્ઞાનના પ્રકાશમાિં ટકી 
શકતી નથી. પદાથિમાિં સમાયેલા મૂળભૂત કિો એ શન્ક્તનુિં સ્વરૂપ છ.ે આમ હવે 

‘Mind over matter’ નો ણફલસૂફી ખ્યાલ સન્દભિ બહારનો બની ગયો છ.ે મગજ 

મૂળભૂત રીતે કાયિ અને રચના બન્નેમાિં ભૌણતક સ્વરૂપ ધરાવે છ.ે 
ખ્યાતનામ ન્યુરોલૉજીસ્ટ, વોલ્તર હસિને મગજની કાયિરીણત ણવિે અદ્ભૂત 

સિંશોધન કરવા અિંગે નોબેલ પાહરતોણિક મળેલુિં છ.ે ભાવનાત્મક લક્ષિ તરીકે 
જાિીતી પે્રમ, દયા, કરુિા, સહાનુભૂણત જવેી લાગિીઓનુિં ભૌણતક સ્વરૂપ તેમિે 

સાણબત કરી આપ્યુિં છ.ે તેમિે એ હકીક્તનુિં ણનદશિન કયુું છ ેકે પે્રમ, ણમત્રતા, ધૃિા, 
દયા, કૂ્રરતા, ક્રોધ, ભૂખ, કામ, સહાનુભૂણત, ઉપેક્ષા, દુ:ખ, ખુશી, ઇચ્છા, 

અણનચ્છા, ડર જવેી માનણસક લાગિીઓ મગજમાિં તે અિંગે જવાબદાર જ્ઞાનતિંતુ–
કેન્દ્રોને ઈલેહકટ્કલ પે્રરકો વડ ેજાગૃત કરી ઇચ્છાનુસાર જન્માવી શકાય તેમ છ.ે 

આમ વોલ્તર હસે એ પુરવાર કયુું છ ે કે આ કહેવાતાિં આધ્યાન્ત્મક મૂલ્યો 
વાસ્તવમાિં મગજના ન્યૂરોન કિોની ણવદ્યુત રાસાયણિક ણક્રયાઓનુિં સજિન છ.ે 
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ણવિ પદાથિમય છ ેઅને પદાથિના આ જથ્થામાિં વધારો–ઘટાડો સજિન કે નાશ 
શક્ય નથી. આથી વયૈન્ક્તક કે અવૈયન્ક્તક, કતાિ, સજિક, સૃષ્ટાનો પ્રશ્ન ઉદ્ભવતો 
નથી. ઉપલબ્ધ પદાથિમાિંથી જીવિંત પદાથિની રાસાયણિક ઉત્પણિ માટ ે અન્ય સવિ 
રાસાયણિક ફેરફારો માટ ે જરૂરી છ ે તેવા સુયોગ્ય વાતાવરિ, પહરન્સ્થણત માત્રની 
આવશ્યક્તા છ,ે પરમ–બૌણદ્ધક ણવિકમાિની જરૂર આવશ્યક નથી. 

જો કે આ ઉદારમતના ધમિગુરુઓને જવાબ વાળવો સહેલો નથી; છતાિં જવાબ 
મેળવવામાિં અશક્ય લાગે તેવો પ્રશ્ન તેમને પૂછી શકાય. આ ઈિરનુિં આગમન 
ક્યાિંથી થયુિં? આ બાબતમાિં હાથવગાિં તથ્યો બુણદ્ધ અને તકિ આપિને શુિં સમજાવી 
શકે તેમ છ ેતે જોઈએ. 

આપિી આજુબાજુના ણવિ તરફ પહેલાિં તો એક નજર નાિંખીએ; પછી 
આપિા સૂયિમિંડળના િહો, ઉપિહો અને પછી આકાશગિંગાઓ તરફ દૃન્ષ્ટપાત 
કરીએ. બ્રહ્ાિંડમાિં દસે હદશાઓમાિં નજર માિંડતા ખગોળશાસ્ત્રીઓએ આપિા સૂયિ 
જવેા અગણિત તારાઓ જોયા છ.ે જનેી સિંખ્યા અબજોમાિં ગિાય તેમ છ.ે આ ન 
માન્યામાિં આવે તેટલા અગણિત તારાઓ, માન્યામાિં ન આવે તેવા અમાપ અિંતરોમાિં 
ણવખેરાયેલા પડ્યા છ.ે 

આપિા ણનરીક્ષિમાિં સમાય તેટલુિં બ્રહ્ાિંડ એક અબજ પ્રકાશ વિિની 
ણત્રજ્યામાિં પથરાયેલુિં છ.ે આ ણવસ્તાર બ્રહ્ાિંડનો પૂરો વ્યાપ નથી; પરન્તુ દુણનયાના 
સૌથી મોટા ટણેલસ્કોપ િારા આપિે જટેલુિં જોઈ શકીએ તેટલો ણવસ્તાર જ છ.ે 
ટણેલસ્કોપની નજરમાિં નહીં આવતા બ્રહ્ાિંડના ભાગમાિં અનેક વધુ આકાશ–ગિંગાઓ 
છ ેજનેી જાિ તેમાિંથી વછૂટતા હકરિો રેહડયો ટણેલસ્કોપમાિં ઝીલવાથી થઈ છ.ે 

આપિે જોઈ શકીએ તેવા બ્રહ્ાિંડમાિં આપિા સૂયિમિંડળને પોતાના એક ટચૂકડા 
ભાગમાિં સમાવતી, આપિી આકાશગિંગાઓથીયે કેટલીક મોટી આકાશગિંગાઓ 
સહહત દસ કરોડ આકાશગિંગાઓ છ.ે 

એક અિંદાજ મુજબ એકલી આપિી આકાશગિંગામાિં જ દસ લાખ િહમિંડળ 
છ.ે આ િહોનુિં બિંધારિ આપિી પૃથ્વી જવેુિં છ.ે જો પથૃ્વી જવેુિં વાતાવરિ પિ ત્યાિં 
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હોય તો ણવદ્યુત–રાસાયણિક પ્રણક્રયાના પાયા પર પૃથ્વી ઉપર થયેલી 
જીવોત્પણિ જમે આ લાખો િહો પર પિ પૃથ્વીના જીવિંત પ્રાિીઓ જવેા 
જીવો હોવાની શક્યતા નકારી શકાય નહીં. 

આપિે એવી પૃચ્છા કરી શકીએ કે પદાથિ–કિના આવા મહા ગિંજાવર 
જથ્થામાિં તત્ત્વોના ણવઘટન અને પુનઃબિંધારિની સતત ચાલતી પ્રણક્રયા પાછળ શુિં કોઈ 
મહાન ઈજનેરનો હાથ હશે? પરન્તુ આવી ધારિાનો એકમાત્ર જવાબ છ–ે ના. 

અથવા આપિે પૂછી શકીએ કે કુદરતની આ લીલા પાછળ શુિં કોઈ હેતુ 
છુપાયેલો છ?ે કુદરતનુિં આપણિં ણનરીક્ષિ આવી કોઈ માન્યતા માટ ેપૂરતી સાણબતી 
આપતુિં નથી. આપિે જ્યાિં રહીએ છીએ તે નાનકડી પૃથ્વી ઉપર આશ્ચયિ પમાડ ેતેવાિં 
વૃક્ષોનાિં જ િંગલો થાય છ.ે સદીઓ પૂવે માત્ર દહરયાઈ સેવાળમાિંથી ક્રમશ: [ઉત્ક્રાિંણતથી] 
આવો ણવકાસ સધાયો છ.ે સૂયિશન્ક્તથી પોિિ પામી પામીને આજના સ્વરૂપનાિં વૃક્ષો 
પેદા થયાિં છ;ે પિ પછી સૂયિની શન્ક્તથી જ ઉત્પન્ન થયેલ કુદરતનુિં ધ્વિંસક બળ, 
ટોનેડો–ચક્રવાત આ સુિંદર જ િંગલનાિં વૃક્ષોને જડમૂળથી ઉખાડીને ફેંકી દે છ.ે ફરી 
આપિને પ્રશ્ન થાય કે આ ચક્રવાતના ણવનાશક કાયિ પાછળ કોઈ યોજના યા હેતુ 
હતો? પિ ફરીથી જવાબ એ જ છ–ે ના. 

છલે્લાિં વીસ લાખ વિિમાિં જ િંગલી પ્રાિીનો તબક્કો વટાવી, અણિયાળી યા 
વાિંકી લાકડી વડ ે નાનાિં પ્રાિીઓનો ણશકાર કરી પોતાનો ખોરાક મેળવતો 

માનવી, તેના પૂવિજો જનેે દેવ માની પૂજતા હતા તે ચન્દ્રની મુલાકાત લેવા જવેો 
બુણદ્ધમાન બન્યો છ ેઅને બહુ ટૂિંક સમયમાિં મિંગળ, ગુરુ અને શણન જવેા પાડોશી 

િહો પર તેનાિં પગલાિં પાડશે; છતાિં જ ેપ્રાિીઅવસ્થા અને જ િંગલીઅવસ્થામાિંથી 
તે ઊતરી આવ્યો છ ેતેના અનેક લક્ષિો તે હજુ ધરાવે છ.ે 

વૈજ્ઞાણનકોએ અત્યારે પ્રાપ્ત પ્રાચીનતમ ખડકની ઉમ્મર 3 અબજ વિિ 
ણનન્શ્ચત કરી છ.ે આથી પૃથ્વીની ઉમ્મર 3 અબજ વિિ તો હોવી જ જોઈએ, જ ે

કદાચ સાડા ચાર અબજ વિિ છ.ે બાઈબલ પ્રમાિે સજિનનો સમય 5975 વિિ 
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કરતાિં થોડો વધુ છ.ે પૃથ્વીની ભૂસ્તરીય ઉમ્મર સાથે સરખાવતાિં આ સજિન વીસ 
લાખમાિં ભાગ જટેલા સમયથી જ શરૂ થયુિં કહેવાય. 

કુદરતનાિં તત્ત્વોની સુિંદરતા અને હેરતભરી કામગીરી ણવિે આપિે સહુ 
હદગ્મૂિ થઈ જઈએ છીએ; પરન્તુ આપિી આજુબાજુ પૂરી નજર નાખતાિં આપિન ે
કુદરતનાિં સારાિં–નરસાિં બને્ન તત્ત્વો નજરે ચિ ેછ.ે જો કોઈ જગત–રચણયતા હોય તો 
સુિંદર અને કદરૂપા સ્વરૂપો, સારાિં અને નરસાિં બન્ને તત્ત્વો એિે જ બનાવ્યાિં હોવાિં 
જોઈએ. પરમ કૃપાળુ પરમાત્માએ આવી ખરાબ વસ્તુઓનુિં સજિન કેમ કયુું હશે? 
ણવિમાિં બનતી સવિ ઘટનાઓ ઈિરના પૂવાિયોણજત ણવચાર અનુસાર થતી હોય તો 
સવિ દુઃખો, ખૂનો, અત્યાચારો, યુદ્ધો, કાપાકાપી, દુકાળો, રોગચાળા, બળાત્કારો, 
લૂિંટફાટ અને બીજાિં અનેક દુષ્કૃત્યોની જવાબદારી એ રહસ્ય પુરુિ ેજ લેવી જોઈએ. 
પિ ધમો એવુિં સ્વીકારવા તૈયાર નથી. ધમિને બે મોંિાિં છ.ે ઈિર સવિશન્ક્તમાન છ ે
એમ તેઓ કહે છ;ે પિ મનુષ્ય પિ જવાબદાર છ.ે મનુષ્યને સ્વતિંત્ર ઇચ્છાશન્ક્ત છ ે
આથી પોતાના કલુણિત ણવચારો અને કૃત્યો માટ ેતે જવાબદાર ગિાય છ.ે પ્રભુ જો 
સવિજ્ઞ છ ેતો માનવને દાનવ થવા માટ ે સ્વતિંત્ર ઇચ્છાશન્ક્ત આપવા માટ ેતે દોિને 
પાત્ર નથી? 

જો કોઈ સજિનહાર પ્રભુ હોય તો તેિે સજલેા કોલેરાના બેક્ટહરયાથી હજારો 
બાિંગ્લાદેશ ણનવાિણસતોને મારી નાખવાની જવાબદારીમાિંથી તે છટકી શકે નહીં. 

પરમ બુણદ્ધ સવિશન્ક્તમાન સિાની નજર નીચે [માનવ] ઉત્ક્રાિંણત થઈ છ ેએવી 
તૈલહાડિ દ શાદીનની માન્યતા સાચી છ?ે કુદરતમાિં ઉત્પણિ, ણવકાસના અન્ય સવિ 
બનાવોની જમે જણૈવક ઉત્ક્રાિંણત પિ એક પ્રકારની અન્ધ પ્રણક્રયા છ.ે અને 
જનીનકોિલક્ષી તથા વાતાવરિ સમ્બન્ધી પહરબળોની અસર પ્રમાિે તે સક્ષમ અને 
અક્ષમ બન્ને પ્રકારના જીવો પેદા કરે છ.ે અન્સ્તત્વ માટનેા લાિંબા સન્દભિમાિં અયોગ્ય 
જાત નાશ પામે છ ેઅને શન્ક્તશાળી ટકી રહે છ.ે પૃથ્વીનો અન્શ્મ–ઇણતહાસ બતાવ ે
છ ે કે હયાત જીવો કરતાિં નષ્ટ પામેલાિં જીવો અને જાણતઓની સિંખ્યા અનેક ગિી 
વધારે છ.ે આમ એ સ્પષ્ટ થાય છ ેકે ઉત્ક્રાિંણત એ પ્રયત્ન અને ભૂલની પ્રણક્રયા છ.ે સવિ 
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શન્ક્તમાન અને સવિજ્ઞા ઈિર પ્રયત્ન અને ભૂલોના ચક્ર િારા સજિન કરે નહીં. આમ 
જણૈવક ઉત્ક્રાિંણત, એક અદીઠ સિાની પરમ બુણદ્ધના ણનરીક્ષિ હેઠળ ણવકાસ પામતી 
રહી છ ેએ તદ્દન વાહહયાત વાત છ.ે 

કેટલાક આધુણનક ધમિગુરુઓ બાઇલબમાિં કણથત સજિનની વાતાિમાિં ગિાવેલ 
વિોનો આધુણનક ણસદ્ધાિંત િારા ગિવામાિં આવેલ વિો સાથે મેળ બેસાડવા મથે છ.ે 
આ માટ ે તેઓ કહે છ ે કે પ્રભુનો એક હદવસ માનવીનાિં લાખો વિો બરાબર છ;ે 
પરન્તુ આ કથા પ્રમાિે આદમના સજિનના હદવસે જ ઇવનુિં સજિન થયુિં ન હતુિં. આથી 
આદમે તો લાખો વિિ સુધી ઇવની રાહ જોવી પડી હશે! વળી એ કથા મુજબ 
સજિનના દૈવી હદવસોમાિં પિ સવાર સાિંજ પડતા હતા. આથી સજિનકાળ દરમ્યાન 
પૃથ્વીને પોતાની ધરી પર ફરતા ચોવીસ કલાક નહીં; પરન્તુ લાખો વિો લાગતા 
હશે! 

તૈલહાડિ દ શાદીનના મતે મનુષ્ય એ ઈિરના સજિનનુિં અિંણતમ ધ્યેય છ.ે જણૈવક 
ઉત્ક્રાિંણતનુિં ચરમણબિંદુ છ.ે ણવિ અિંગેના તેમના ખ્યાલમાિં ધમિ એ જીવનનુિં કેન્દ્ર તો છ ે
જ; પિ પૃથ્વી એ બ્રહ્ાિંડનુિં કેન્દ્ર અને માનવી આ સવિનુિં કેન્દ્ર એવી માન્યતા પિ 
જડાયેલી છ.ે એક ખ્યાતનામ ખડક જીવાવશેિશાસ્ત્રી હોવા છતાિં પ્રભુએ માનવને 
પોતાની પ્રણતકૃણત રૂપ ે સજ્યો છ ે અને ણવિ તેના લાભ માટ ે સજાિયુિં છ ે તેવી 
બાળવયથી ભિંડારાયેલી કેથોણલક માન્યતાને તેઓ પોતાના મગજમાિંથી કાિી નાખી 
શક્યા નથી!!! 

જો માનવ એ પૃથ્વી પરના સજિનનુિં સવોચ્ચ ણશખર હોય તો એ વાત ણનણવિવાદ 
ગિાય કે કુદરતમાિં હવે વધુ કોઈ ઉત્ક્રાિંણત થવાની નથી. પ્રભુની પ્રણતકૃણત તરીકે 
માનવનુિં પૃથ્વી પર અવતરિ થવા સાથે ણવિની ઉત્ક્રાિંણતની પ્રણક્રયા થિંભી ગઈ છ ેતેમ 
ણવચારવુિં મુખાિઈભયુું છ.ે 

આપિા બ્રહ્ાિંડની અમાપ ણવશાળતા તરફ દૃન્ષ્ટ કરતાિં પૃથ્વી તો તેમાિં આવેલ 
એક રજકિ જવેડી છ.ે આવુિં ણવરાટ સજિન કરનારને માત્ર પૃથ્વી અને તેમાિંય તેના 
પરના મનુષ્ય પૂરતો સવિ રસ સીણમત થાય તમે માની શકાય એવુિં નથી. 
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માનવ જનેો કરોડમો ભાગ પિ જોઈ શક્તો નથી એવા ણવરાટ ણવિને 
સજિવાની કડાકૂટ સવિજ્ઞાતા ઈિર શા સારુ કરે? આ વાતમાિં તથ્ય જ નથી. 

માનવી પોતાના વધતા જતા તબીબ ણવજ્ઞાનની જાિકારીના બળે ઈિરને 
રોજ પડકારે છ ેઅને હિંફાવે છ.ે પ્રભુએ સજલે મોતના પિંજામાિંથી લાખો નબળા 

માનવીઓને દૂર ખેંચે છ.ે જનીન ઈજનેરી જ્ઞાન અને પસિંદગીકૃત છોડ ઉછરેની 
પદ્ધણત વડ ે પાલતુ પ્રાિીઓ, છોડ–વૃક્ષો અને વધુ સારા માનવોને સજિવા, 

સજાવવા માટ ેમાનવી કુદરતની સામે જામી પડ્યો છ.ે પરોક્ષ વીયિદાન, ટસે્ટ–
ટ્યૂબ બેબી, જીવન વધારવાની તરકીબો, ગભાિશય બહાર ગભાિધાન જવેી નવી 

પદ્ધણતઓની ઈિરને પિ જાિ નથી. 
ધમિધુરિંધરોને એ ગમે કે ના ગમે પિ એ સમય દૂર નથી જ્યારે માનવ–

પેદાશના ખાતાનો હવાલો ધરાવતા મિંત્રીશ્રી એ નક્કી કરશે કે બાળકો પેદા 
કરવા કોને કોને પરવાના આપવા. અમાન્ય અને ણનબિળ માનવીઓને પિ તે 

વખતે જાતીય સુખ માિવાની સ્વતિંત્રતા હશે; પરન્તુ માનવ–પેદાશ મિંત્રાલયની 
ખાસ રજા ણવના બાળકો પેદા કરવાનુિં સ્વાતિંત્ર્ય તેમને નહીં હોય. 

ઈિર અન્સ્તત્વ ધરાવે છ?ે! હકીકતમાિં આ અિંગે કોઈ જ પુરાવો 
સાિંપડતો નથી. 

• • • • • 

      જીવનમાિં બુણદ્ધ એ એક માનણસક પ્રણક્રયા છ ેજ ેમગજના 
જ્ઞાનતિંતુઓના કાયિ ણસવાય સિંભવી શકે નહીં. 

જીવન અને દેહ ણવના મગજ અથવા બુણદ્ધ હોઈ શકે નહહ 

https://govindmaru.com/


એ લોકો તમન ેછતેરે છ!ે 

અનુક્રમણિકા                       https://govindmaru.com  Page 70 
 

અને દેહ ણવના કોઈ જીવન હોઈ શકે નહીં. જમે કોઈ બળતિ 
ણવના અન્ગ્ન હોઈ શકે નહીં તેમ િસનણક્રયા નહીં કરતાિં શરીર 
ણવના જીવન હોઈ શકે નહીં.  

દરેક જીવિંત પ્રાિી તેના દેહમાિં અમર આત્મતત્ત્વ ધરાવે 
છ ેએ પાયા ણવનાની માન્યતા છ.ે  

     ણવિમાિં બનતી સવિ ઘટનાઓ ઈિરના પૂવાિયોણજત ણવચાર 
અનુસાર થતી હોય તો સવિ દુઃખો, ખૂનો, અત્યાચારો, યુદ્ધો 
કાપાકાપી, દુકાળો, રોગચાળા, બળાત્કારો, લૂિંટફાટ અને બીજા 
અનેક દુષ્કૃત્યોની જવાબદારી એ રહસ્ય પુરૂિે જ લેવી જોઈએ. 

     પે્રમ, ણમત્રતા, ધૃિા, દયા, કૂ્રરતા, ક્રોધ, ભૂખ, કામ, 
સહાનુભૂણત, ઉપેક્ષા, દુઃખ, ખુશી, ઇચ્છા, અણનચ્છા, ડર જવેી 
માનણસક લાગિીઓ મગજમાિં તે અિંગે જવાબદાર જ્ઞાનતિંતુ–
કેન્દ્રોને ઇલેકહટ્કલ પે્રરકો વડ ેજાગૃત કરી ઇચ્છાનુસાર જન્માવી 
શકાય છ.ે આમ કહેવાતાિં આધ્યન્ત્મક મૂલ્યો વાસ્તવમાિં મગજના 
ન્યૂરોન કિોની ણવદ્યુત રાસાયણિક ણક્રયાઓનુિં સજિન છ.ે        

▪ 
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5 

શુિં મૃત્યુ પછી જીવન છ ેખરુિં? 

મારી જીવનચેતના મારા દેહના કોઈ એક ખાસ ણબિંદુમાિં સમાયેલી છ.ે તેવુિં હુિં 
માનતો નથી. મારા શરીરના દરેક જીવિંત કોિમાિં જીવનણક્રયાઓ ધબકતી રહી છ ે
અને તેનુિં પોિિ, અિંદર ચાલતી ઓક્સીડટેરી રાસાયણિક ક્રીયાના કારિે થાય છ.ે 
આ રાસાયણિક ણક્રયા મારી િસનણક્રયા અને રૂણધરાણભસરિની ણક્રયાના કારિે ચાલે 
છ.ે સળગતી મીિબિીના હાઈડ્ો કાબિન પદાથો પ્રાિવાયુ સાથે સિંયોજાઈ બળવાનુિં 
શરૂ કરે ત્યારે ગરમી અને પ્રકાશ જ ેરીતે ઉત્પન્ન થાય છ ેતેનાથી આ ણક્રયા કોઈ 
રીતે જુદી નથી. મીિબિી બૂઝાવી દેવામાિં આવે ત્યારે ગરમી અને પ્રકાશ 
મીિબિીથી નોખાિં પડી જતાિં નથી. ફરી સળગાવતાિં એ ણક્રયા ફરી શરૂ થાય છ.ે  

આમ રાસાયણિક ણક્રયા િારા શન્ક્ત ઉત્પન્ન કરવાની જ આ પ્રણક્રયા છ.ે આમ 
જ્યારે િસન અને રૂણધરાણભસરિની ણક્રયાઓ બિંધ થવાના પહરિામે શરીર મૃત્યુ 
પામે ત્યારે તેમાિંથી કશુિં નીકળતુિં નથી. જો કોઈ નવીન ટકે્નીકનો ઉપયોગ કરી 
શરીરની લુપ્ત ણક્રયાઓ ફરી ચાલુ કરવામાિં આવે તે એમ ના કહેવાય કે બહાર 
નીકળી ગયેલ આત્મા ફરી શરીરમાિં પ્રવેશ્યો છ.ે 

મારુિં  મૃત્ય ુ કોઈ ચોક્કસ સમયે એકાએક થવાનુિં નથી. મારી મરવાની ણક્રયા 
લગભગ 70 વિિ પહેલાિં શરૂ થઈ ગઈ ગિાય. મેં મારુિં  જીવન મારી માતાના 
પરોપજીવી તરીકે શરૂ કયુું, એટલે કે તેના શરીરમાિંથી મેં મારુિં  પોિિ મેળવ્યુિં. આ 
પરોપજીવી જીવનનો અિંત આવ્યો તે સમયે ડૂ િંટી–નાણભને જોડતી નળી અને તે િારા 
ગભિને પોિિ પૂરુિં  પાડતુિં અિંગ–પ્લેસેન્ટા ગુમાવતા મારા શરીરનો 1/8 ભાગ નાશ 
પામ્યો. મારા જન્મહદનથી આજ સુધી હુિં નાશ પામવાની અને ણવકસવાની ણક્રયા 
સાથોસાથ કરતો રહ્યો છુિં. દરરોજ મારા દેહમાિં ઘિા કોિ ઘસાઈને નાશ પામે છ.ે 
આવા મૃતકોિો–હજામતથી દૂર કરેલા વાળ, ફાટી ગયેલી ચામડી, વધેલા નખ, તૂટી 
જતા દાિંત, પ્રસ્વેદ અને મૂત્ર વેળા નીકળતા કચરા વાટ ે મારા શરીરની બહાર 
નીકળતા રહે છ.ે 
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મારુિં  શરીર ણસિેર વિિ જૂનુિં છ.ે અકસ્માતથી પડલેા ઘા–ઘસરકા, 
બેક્ટહેરયા કે ણવિાણના ચેપ, શારીહરક–માનણસક કાયિબોજ, સૂયિના અલ્ટ્ા–

વાયોલેટ અને ઇન્ફ્ા–રેડ હકરિોની હાજરી, ણવજ્ઞાન પ્રયોગશાળામાિં કામ કરતી 
વેળા રોજ–ેરોજ કોન્સ્ટક તેજાબી રસાયિો સાથે પડતો પનારો, તેજાના 

મસાલાથી તમતમતો ખોરાક વગેરે કાયો મારા ણસિેર વિિના વૃદ્ધ દેહના મોટા 
ભાગને મારી નાિંખવામાિં, ક્ષીિ કરવામાિં જવાબદાર છ.ે 

એક ઓપરૅશન કરીને મારા દેહનો એક ભાગ અલગ કરી દેવામાિં આવ્યો 
હતો. ચાલીસ વિિ પૂવે મારા શરીરમાિંથી એક નાનકડો કોિ છૂટો પડીને બીજા 

એક દેહના બીજા એક કોિ સાથે સિંયોજાયો હતો અને મારા શરીરની બહાર 
તેનો ણવકાસ ચાલુ થયો હતો. હજુ આજ ેપિ એ કોિ અનેક કોિમાિં ણવભાણજત 

થઈ– ડૉ. એહરસ કોવુર તરીકે શરીર ધરાવી ણવક્સી રહ્યો છ.ે 
મારી યુવાનીના હદવસોમાિં મારા શરીરમાિં નવા કોિ જન્મનો દર, મૃત્યુ પામતા 

કોિના કરતા વધુ હતો. આથી મારો ણવકાસ થતો રહ્યો, વજન વધતુિં રહ્યુિં અને 
ચાલીસમાિં વિે મારુિં  વજન અત્યાર સુધીમાિં સૌથી વધુ 185 પાઉન્ડ થયુિં. પછી મારા 
શરીરમાિં કોિોનો જન્મ અને મૃત્યુનો દર કેટલાિંક વિિ ન્સ્થર રહ્યાિં ત્યારે મારુિં  વજન 
એટલુિં જ રહ્યુિં. ત્યાર બાદ કોિના જન્મ કરતાિં મૃત્યુસિંખ્યા વધતી રહી. તે એટલી હદે 
કે અત્યારે મારુિં  વજન 125 પાઉન્ડ છ.ે અત્યાર સુધી મરીને ફેંકાઈ ગયેલા મારા 
કોિોનુિં વજન કરીએ તો લાખો પાઉન્ડ થાય. આ ણક્રયા નવા કોિનો જન્મ થવા 
જરૂરી છ.ે ણવભાજન માટ ેઆવા કોઈ કોિ બાકી નહહ રહે ત્યાિં સુધી કોિના જીવન–
મૃત્યુની આ ણક્રયા ચાલુ રહેશે. મારા દેહના સવિ કોિના મૃત્યુ પછી પિ મારી 
આિંખોના કોનીઆ કોઈક અજાણ્યા ભાગ્યશાળીની આિંખોમાિં જીવ્યા કરશે. 

કોિોના સતત જીવન–મૃત્યુની પ્રણક્રયામાિં મારા હાલના 125 પાઉન્ડ 

વજનના દેહનુિં મૃત્યુ મહત્ત્વની ઘટના બનશે. કેમ કે મારા મનની કમિભૂણમ, મારુિં  
મગજ, કાયિ કરતુિં બિંધ થશે અને મારા વ્યન્ક્તત્વનો અિંત આવશે. 
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મારો છલે્લો િાસ, હાલના િાસ કરતાિં કોઈ રીતે જુદો નહીં હોય. મારા 
છલે્લા ઉચ્વાસમાિં પિ આજની જમે જ હુિં માત્ર કાબિન ડાયોક્સાઈડ અને વરાળ 
બહાર કાિીશ. 

મારા મૃત્યુ પછી, મારો કહી શકાય એવો આત્મા યા તત્ત્વ ણવહરશે યા હુિં 
સ્વગિમાિં કે નકિમાિં જાઈશ યા પે્રતાત્મા તરીકે ભટકીશ યા પુનજ િન્મ લઈશ એવુિં કિંઈ 
પિ હુિં માનતો નથી. 

જો આત્મા જવેુિં તત્ત્વ ખરેખર હોય તો આટલા વિોમાિં, મરિશીલ થઈ મારા 
દેહથી છૂટા પડલેા હજારો કોિમાિં, તેનો મોટો ભાગ નાશ પામ્યો હોવો જોઈએ અને 
મારા 125 પાઉન્ડના દેહના મૃત્યુ બાદ પિ મારી આિંખના નેત્રમણિનુિં દાન મેળવનાર 
વ્યન્ક્તમાિં આત્માનો થોડોક ભાગ જીવતો પિ રહેવો જોઈએ. 

હુિં  એક અણવભાજય શરીર–અવસ્થા ધરાવતુિં માનવપ્રાિી છુિં; કારિ કે 

ખાસ્સી એવી ઉત્ક્રાિંણત પામેલા પ્રાિી તરીકે, હુિં , એક જ કેન્દ્રથી ણનયમન થતુિં 
હોય તેવા જ્ઞાનતિંતુ, િસન અને રુણધરાણભસરિ તિંત્ર ધરાવુિં છુિં. ઘિા છોડ અને 

ણનમ્ન કોહટનાિં પ્રાિીઓમાિં હોય છ ે તેમ મારી શરીર–અવસ્થા પિ ણવભાજીત 
હતી, જયારે હુિં  મારી માતાના ઉદરમાિં ગભિ તરીકે હતો અને મારાિં શારીહરક 

કાયો હાલની જમે કે એક જ કેન્દ્રના આદેશથી સિંચાણલત ન હતાિં ત્યારે ગભિ–
અવસ્થામાિં સણજ િત પ્રથમ કોિ એકના બદલે બે ભાગમાિં ણવભાણજત થયો હોત તો 

અમે બે જોહડયા ભાઈઓ હોત. માન્યતા પ્રમાિે, આત્મા હોય તો પુનજ િન્મના 

આત્માનુિં બે શરીરમાિં ણવભાજન થયુિં હોત! 
ઉપર કણથત રજૂઆત સુસિંગત અને તકિબદ્ધ હોવાિં છતાિં આત્મા અને 

પુનજ િન્મ અિંગે ગળથૂથીથી ણશક્ષિ પામેલા માિસો તેનો સ્વીકાર નહીં કરે; 
કારિ કે ‘ધમિ’ જ ેકહે છ ેતેનાથી આ સદિંતર ણવરુદ્ધ છ.ે 

આમ સવિ ધમો મૃત્યુ પછીના જીવન અિંગે અવધારિા બાિંધે છ;ે છતાિં તે 
માનવા અિંગે મારી પાસે કોઈ યોગ્ય કારિો યા પૂરતા પુરાવા નથી. 
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કોઈ કહે છ ેઆ શરીરનુિં જીવન અને શાિત–જીવન એ બે જુદાિં છ.ે શાિત–
જીવન એ સ્થળ–સમયના બિંધનથી પર છ ેઅને તે ત્યાિં સુધી ગણતમાિં રહે છ ેજ્યાિં એક 
એવો તબક્કો આવે કે તે જીવનની પિ જરૂરત ન રહે. 

મને એ સમજ નથી પડતી કે જીવન નાશ પામે છ ેતે પછી શાિત ક્યાિંથી 
રહે? જીવન એકકોિી જીવમાિં હોય કે પછી બહુ–કોિી જીવમાિં હોય, તે સરખુિં જ છ.ે 
એક છોડ, જ િંતુ અને માનવીનાિં જ ેજીવન–તત્ત્વ છ ેતેમાિં કોઈ તેમાિં ફેર નથી. જ ેફેર 
છ,ે તે તેનામાિં રહેલા મગજ તત્ત્વોનો, માનસ–ણવકાસનો છ.ે એક બટાકાના છોડમાિં 
મગજ હોતુિં નથી, એક જ િંતુમાિં બહુ પ્રાથણમક કક્ષામાિં મગજ–કાયિ થતુિં હોય છ ેઅને 
માનવીમાિં મગજ ખૂબ ણવકણસત અવસ્થામાિં છ.ે 

સમય એવો આવ્યો છ ેકે માનવી પોતાની જાતની, વધુ બુણદ્ધશાળી વ્યન્ક્તઓ 
જન્મ માટ ેજનીનશાસ્ત્રના વધતા જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરી શકશે. હુિં એવો સમય જોઈ 
શકુિં છુિં કે જ્યારે સરકારો પોતાની પ્રજાની પ્રજનનશન્ક્તના ઉપયોગના સ્વાતિંત્ર્ય 
ઉપર ણનયિંત્રિો મૂકશે. યુગલોને જાતીય સુખનો અણધકાર તો છ ે જ; પરન્તુ 
અણનન્ચ્છત ગુિવિાવાળાિં, શન્ક્તહીન, ઓછી બુણદ્ધવાળાિં બાળકો પેદા કરવા પર 
ત્યારે કદાચ અિંકુશ આવશે. 

ખાસ પસિંદ કરાયેલ સ્ત્રીઓને કૃણત્રમ ગભિધાન વડ ેખાસ પસિંદગી અનુસારનાિં 
બાળકોને જન્મ આપવા વીયિબેંકોની સ્થાપના પિ કદાચ થાય. [અમેહરકામાિં નોબલ 
વીયિબેંક સ્થપાઈ છ.ે] 

આમ પુનજ િન્મમાિં માનનારા, કમિ અનુસાર જન્મચક્રમાિં માનનારા આ રીતના 
પસિંદગીકૃત જન્મ કરાવવાની માનવશન્ક્ત માટ ે શુિં કહેશે? શુિં આ રીતે જન્મેલા 
બાળકો ગતજન્મના કમિ અનુસાર ફરી માનવ–જન્મ પામશે? 

પ્રોફેસર ઈયાન સ્ટીવન્સન, પ્રોફેસર એચ. એન. બેનરજી જવેા એમ માને છ ેકે 
પુનજ િન્મ પામેલા દેહમાિં ચહેરાની રેખાઓ, ઘાનાિં ણનશાન વગેરે પિ ગતજન્મની જમે 
જ આવેલા હોય છ.ે જો આ સાચુિં હોય તો નેત્રદાન સિંસ્થાઓ માટ ેમોટી મુશ્કેલી 
સજાિશે, કેમ કે આવતા જન્મમાિં અન્ધ જન્મવાના ભયે લોકો ચક્ષુદાન કરતાિં બિંધ થઈ 
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જશે. પોતાના ગતજન્મની સ્મૃણત પ્રાપ્ત કરતાિં બાળકોની વાતો ણનભેળ વાતો જ છ.ે 
જઓેએ આવી વાતોમાિં ઊંડાિમાિં ઊતરી તપાસ કરી છ ે તેમને આવી વાતોમાિં 
વિાયેલ અસત્ય અને છતેરણપિંડી તથા ખોટી પ્રણસણદ્ધની જાિ થઈ છ.ે 

ક્રાયોજીનીક્સની નવી પદ્ધણત િારા મૃત્યુ બાદ તરત જ શરીરને ઊંડા 
ઠારણબિંદુવાળી પેટીમાિં મૂકી અનેક વિો બાદ પુનઃસજીવન કરવાનુિં શક્ય બનવાની 
સિંભાવના છ.ે શુિં તે વખતે છૂટો પડલેો આત્મા ફરી પાછો શરીરમાિં દાખલ થશે? એ 
આત્મા ક્યાિંક પુનજ િન્મ પામ્યો હશે તો તે દેહ છોડી, જૂના દેહમાિં પાછો ફરશે? શુિં 
જાળવેલા દેહોમાિં મગજ સદીઓ સુધી જીવિંત રહેશે? 

જમે ઇંધિ ણવના અન્ગ્ન હોતો નથી તેમ શરીર અને જ્ઞાનતિંતુઓ ણવના જીવન 
અને મગજ હોતાિં નથી. મૃત્યુ એ જીવનનો અિંત છ.ે કહેવાતો આત્મા એ જીવન અને 
મગજ બન્નેનો સમન્વય છ.ે દેહ ણવના જીવન શક્ય ન હોવાથી શાિત જીવનની વાતો 
યા અમર આત્માની વાતો અથિહીન છ.ે ગૌતમ બુદ્ધ આ સત્ય જાિતા હતા અને 
પચ્ચીસસો વિિ પહેલાિં તેમિે ‘અનાત્મ’નો ણસદ્ધાિંત પ્રચણલત કયો હતો. 

• • • • • 

મારી જીવનચેતના મારા દેહના કોઇ એક ખાસ 
ણબિંદુમાિં સમાયેલી છ ે તેવુિં હુિં  માનતો નથી. મારા 
શરીરના દરેક જીવિંત કોિોમાિં જીવનણક્રયાઓ 
ધબકતી રહી છ ે અને તેનુિં પોિિ અિંદર ચાલતી 
ઓક્સીડટેરી રાસાયણિક ણક્રયાઓના કારિે થાય 
છ.ે આ રાસાયણિક ણક્રયા મારી િસનણક્રયા અને 
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રૂણધરાણભસરિની ણક્રયાના કારિે ચાલે છ.ે 
સળગતી મીિબિીના કાબિન પદાથો પ્રાિવાયુ 
સાથે સિંયોજાઇ બળવાનુિં શરૂ કરે ત્યારે ગરમી અને 
પ્રકાશ જ ેરીત ેઉત્પન્ન થાય છ ેતેનાથી આ ણક્રયા 
કોઈ રીતે જુદી નથી. મીિબિી બુજાવી દેવામાિં 
આવે ત્યારે ગરમી અને પ્રકાશ મીિબિીથી નોખાિં 
પડી જતાિં નથી. ફરી સળગાવતાિં એ ણક્રયા ફરી શરૂ 
થાય છ.ે  

આમ રાસાયણિક ણક્રયા િારા શન્ક્ત ઉત્પન્ન 
કરવાની જ આ પ્રણક્રયા છ.ે આમ જયારે િસન 
અને રૂણધરાણભસરિની ણક્રયાઓ બિંધ થવાના 
પહરિામે શરીર મૃત્યુ પામે ત્યારે તેમાિંથી કશુિં 
નીકળતુિં નથી. 

 
▪ 
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6 
જ્યોણતિ 

 જ્યોણતિ અિંગે માનવીની જાિકારી આહદ કાળથી છ.ે કદાચ ખગોળનુિં 
ચોક્કસ જ્ઞાન મળ્યુિં, તેથીય પહેલાિંના સમયથી જ્યોણતિ જાિે છ.ે કોઈક વ્યન્ક્તના 
જન્મ સમયે આકાશમાિં સૂયિ, ચિંદ્ર અને િહોની ચોક્કસ ન્સ્થણત પરથી જોિીઓ ત ે
વ્યન્ક્તના જીવનના સવિ અગત્યના બનાવો અિંગે આગાહી કરવા કોણશશ કરેલી છ.ે 

માનવનુિં ભાગ્ય એ આકાશી િહોની ગણત–ણવણધ મારફત કોઈક પરમ તત્ત્વના 
અિંકુશમાિં છ ેએવી મૂખિ માન્યતામાિંથી જ્યોણતિ અિંગે શ્રદ્ધા જન્મેલી છ.ે પરમણનયિંતા 
જ ેઆકાશી િહોને દોરવિી આપે છ,ે તે િહોની ગણત–ણવણધ જાિીને પરમાત્માની 
ઇચ્છા શુિં છ ેતે જાિવાનો આહદ–માનવીનો પ્રયાસ હતો. 

વાવાઝોડુિં, ચક્રવાત, દહરયાઈ તોફાન, ટોનેડો, ઉલ્કાપાત જવેી કુદરતી 
આપણિઓ, પૃથ્વી બહારનાિં પહરબળોના કારિે સજાિતી હોય છ.ે આ હકીકતના લીધ ે
માનવ એવુિં ખોટુિં માનવા પે્રરાયો કે તેનુિં ભાગ્ય પિ સૂયિ, ચિંદ્ર, િહો અને તારાઓથી 
જ દોરવાય છ.ે સૂયિની ચોક્કસ ન્સ્થણતની આબોહવા અને હવામાન પર અસર તથા 
ભરતી–ઓટ વગેરે સાથે ચિંદ્રની કળાઓના સમ્બન્ધ અિંગેની જાિકારીએ આ ખોટી 
ધારિાને મજબૂત કરવામાિં ભાગ ભજવ્યો છ.ે 

પહેલાિંના સમયમાિં દેશના રાજવી યા પ્રજાને માટ ે જ્યારે જ્યારે મહત્ત્વના 
બનાવ બનતા ત્યારે કેટલાયે ણનરીક્ષકો સૂયિ, ચિંદ્ર, િહો વગેરેની રાણશ ઝુમખામાિં 
ન્સ્થત તારાઓના સમ્બન્ધમાિં ચોક્કસ ગોઠવિીની ચીવટથી નોંધ કરતા. તે મુજબ 
િહન્સ્થણત ફરી જ્યારે સજાિય ત્યારે તેઓ એ જ પ્રકારના બનાવો ફરીથી બનવા 
અિંગે આગાહી કરતા. દાખલા તરીકે યુદ્ધમાિં શત્રુનો પરાભવ કરવામાિં આવ્યો હોય 
ત્યારે જો મેઘ–ધનુષ્ય, િહિ યા ધૂમકેતુ આકાશમાિં હોય તો આ કુદરતી બનાવો 
ત્યાર બાદ શુભ શુકન ગિાતા. આ જ રીતે કુદરતી આપણિ વખત ેઆકાશમાિં કોઈ 
ચોક્કસ પ્રકારનુિં દૃશ્ય નજરે ચિ ેતો એવા દૃશ્યને અશુભ એિંધાિ તરીકે ઓળખી 
લેવાતુિં. આમ શુભ યા અશુભ ઘટના માટ ેિહન્સ્થણત જવાબદાર ગિાવા લાગી. 
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પહેલાિં તો માત્ર રાજવીને સ્પશિતી બાબતો માટ ેજ જ્યોણતિનો સહારો લેવાતો. 
સામાન્ય પ્રજાનુિં કલ્યાિ રાજવીના ભાગ્ય કે દુભાિગ્ય સાથે સિંકળાયેલુિં છ ે એવી 
માન્યતા પ્રચણલત હતી. 

ઈસ પૂવે 3000 વિિ પહેલાિં પિ મેસોપોટણેમયા, બેણબલોન, ચીન અને ભારત 
જવેા દેશોમાિં જ્યોણતિ પ્રચણલત હતુિં. બેણબલોનમાિંથી જ્યોણતિ અસીરીયા, િીસ, 
ઇણજપ્ત અને રોમમાિં પ્રસયુું હતુિં. અને ભારતમાિંથી તે શ્રીલિંકા સહહત પાડોશી – 
પૂવિના દેશોમાિં પ્રસયુું હતુિં. 

ઈ.સ. પૂવેના સમયમાિં જ્યોણતિ – કુિંડળી અને પિંચાિંગની તૈયારીનુિં કાયિ 
ધમિગુરુઓના હાથમાિં હતુિં. ધીરે ધીરે ચીન, ઇસ્લામીક દેશો અને ઈસાઈ દેશોમાિં 
જ્યોણતિ ધમિથી જુદુિં પડ્યુિં. એનુિં કારિ કન્ફયુણશયસ, મહિંમદ પયગમ્બર અને ઈસ ુ
ણિસ્તનો ઉપદેશ હતો; પિ ભારતમાિં ગૌતમ બુદ્ધનો ઉપદેશ જ્યોણતિને હાિંકી 
કાિવામાિં સફળ ન થયો. આથી જ બૌદ્ધધમી દેશોમાિં પિ જ્યોણતિની હાજરી રહી 
છ ેઅને તેનુિં કારિ હહિંદુ–બ્રાહ્િધમિનો પ્રભાવ છ.ે 

ભારતમાિં ધમિ અને જ્યોણતિ વચ્ચેનો નાતો 5,000 વિોથી અતૂટ જળવાતો 
આવ્યો છ.ે એનુિં કારિ એ છ ે કે બધી ધાણમિક ણવણધઓ માટ ે શુભ સમય – 
ચોઘહડયાનો સહારો લેવાનો હહિંદુ ધમિમાિં ણનયમ થઈ ગયો છ.ે 

આજના તબીબી જ્ઞાનનુિં સ્થાન પહેલાિં મેલીણવદ્યા પાસ ે હતુિં તવેી જ રીત ે
આધુણનક ખગોળનુિં સ્થાન પહેલાિં જ્યોણતિ ધરાવતુિં હતુિં. નરી આિંખે ણનરીક્ષિ કરીને, 
પહેલાિંના જ્યોણતિ – ખગોળવેિાઓ િહસ્થાનોની નોંધ બનાવતા. િહોના સ્થાન અને 
તારાઓની ગોઠવિી દર અિાર વિિ, અણગયાર માસ અને 13 હદવસે ફરીથી સજાિતી 
હોવાની ગિતરી તેમિે કરી હતી. બેણબલોનવાસીઓ આ સમયને SAROS – 
સારોચક્ર કહેતા. તેના આધારે પિંચાગની તૈયારી અને આગાહીઓ થતી. 

જો કે ધૂમકેતુઓ સારોસચક્ર અનુસાર વતિતા નહીં હોવાથી જ્યોણતિશાસ્ત્રીઓ 
તે ધૂમકેતુ દેખાવાની આગાહી કરી શકતા નહહ; છતાિંયે તેની હાજરીને તેઓ ઘણિં 
મહત્ત્વ આપતા. આજ ેપિ જોિીઓ ધૂમકેતુને મોટી આપણિનુિં ણચહ્ન ગિે છ.ે એ 
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જાિવુિં રસપ્રદ છ ે કે ખગોળશાસ્ત્રીઓ ઘિા ધૂમકેતુઓના આગમનના સમય–ચક્રની 
ગિતરી કરવામાિં સફળ રહ્યા છ.ે 

જમે તબીબી–જ્ઞાને રોગોપચાર તરીકે મેલીણવદ્યાનો કાિંકરો કાિી નાખ્યો છ ેતેમ 
ખગોળના જ્ઞાને, જ્યોણતિના દાવાને નકારવામાિં મોટો ભાગ ભજવ્યો છ.ે 16મી સદી 
પહેલાિં મોટા ભાગના ખગોળશાસ્ત્રીઓ જ્યોણતિણવદ્ હતા. આ સમય સુધી પૃથ્વી એ 
બ્રહ્ાિંડનુિં કેન્દ્ર છ ેએવો ટોલેમીનો ણસદ્ધાિંત માન્ય ગિાતો હતો; પરન્તુ સૂયિ ણવિનુિં 
કેન્દ્ર છ ેતેવી કોપરનીક્સની શોધ જ્યોણતિ માટ ેપ્રાિઘાતક પુરવાર થઈ. ન્યૂટનનો 
ગુરુત્વાકિિિનો ણસદ્ધાિંત ખગોળશાસ્ત્રીઓને જ્યોણતિથી દૂર લઈ ગયો. 

આજના જ્યોણતિીઓ કેપ્લર, ગેણલણલયો અને ન્યૂટનને પોતાના શાસ્ત્રના 
અનુયાયી ગિાવી જ્યોણતિનો કેસ મજબૂત કરવા પ્રયત્ન કરે છ.ે જો કેપ્લરે તેની 
જ્યોણતિણવદ્યા ચાલ ુરાખી હોત અને ખગોળનો અભ્યાસ ન કયો હોત તો તે ણભખારી 
હાલતમાિં મૃત્યુ ન પામત. એ વાત સાચી છ ે કે ગેણલણલયોએ ટસ્કનીના ડ્યૂક 
ફહડિનાન્ડની કુિંડળી બનાવી હતી. ગેણલણલયોએ તેના આયુષ્યની આગાહી કરી હતી; 
છતાિં તે થોડાિં અઠવાહડયાિંઓ પછી મૃત્યુ પામ્યો હતો. ન્યૂટને કદી જ્યોણતિમાિં જરા 
સરખોય રસ ધરાવ્યો હોય તેવો કોઈ પુરાવો તેના પત્રો, લખાિોમાિંથી મળતો નથી. 

આ સન્દભિમાિં મહાન ફે્ન્ચ ણવિાન વોલ્તેરનો હકસ્સો ટાિંકુિં છુિં. બે 
જ્યોણતિીઓએ 32મા વિે તેના મૃત્યુની આગાહી કરી હતી પરન્તુ તે 84 વિિ સુધી 
જીવ્યો હતો. 

જ્યોણતિીઓ જ ે ણસદ્ધાિંતો પર આધાર રાખી આગાહીઓ કરે છ ેતે ણસદ્ધાિંતો 
સવિથા સત્યથી વેગળા અને અવૈજ્ઞાણનક છ.ે ખોટા ણસદ્ધાિંતો પરથી તારવેલાિં તારિોને 
કોઈ મહત્ત્વ પ્રદાન કરવુિં એ મૂખાિમી છ.ે તેમની ગિતરીઓ હજુ પૃથ્વીને સૂયિમિંડળનુિં 
કેન્દ્ર ગિીને થાય છ.ે તેમના માટ ેસૂયિ અને ચિંદ્ર હજુ એક િહો જ છ.ે તેઓ એ 
સ્વીકારતા નથી કે રાણશ–િહ એ પદાથિલક્ષી હકીક્ત નથી; પરન્તુ આકાશનુિં યથા 
જરૂહરયાત ણવભાજન માત્ર છ.ે તારા, નક્ષત્રો અને સમ્બન્ન્ધત િહોનુિં સ્થાન ણનરીક્ષક 
જ ેસ્થળે ઊભો રહી નોંધ કરતો હોય એ રીતનુિં વ્યન્ક્તગત દૃન્ષ્ટ–આધાહરત માત્ર છ.ે 
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કોઈ સ્ત્રી–અવકાશયાત્રીને અવકાશમાિં બાળક જન્મે તો તે બાળકની જ્યોણતિ–કુિંડળી 
તૈયાર કરવી કોઈ પિ જ્યોણતિી માટ ેઅશક્ય બાબત છ.ે 

હકીકતમાિં તો મેિ યા વૃિભ રાણશ–નક્ષત્રો જવેુિં કાિંઈ છ ે નહીં. વળી મેિની 
શરૂઆત, માચિ 21ના વસિંતસિંપાત હદવસથી જ્યોણતિીઓ ગિે છ;ે પરન્તુ ખગોળની 

‘Precission of Equinoxes’ તરીકે ઓળખાતી ઘટનાને કારિે રાણશઓ તેમને 

સદીઓ પહેલાિં જ ેનામ આપવામાિં આવ્યાિં છ ેતેની સાથે હવે મેળ રાખી શકતી નથી. 
વરુિ, હિિલ અને યમ િહો જોિીઓની કુિંડળીઓ અને અન્ય માહહતીમાિં 

સ્થાન પામ્યા નથી. આ િહો જ્યોણતિના ઘડવૈયાઓની જાિમાિં ન હતા. બીજી બાજુ 
રાહુ અને કેતુ નામના બે કાલ્પણનક િહો તેમના શાસ્ત્રમાિં હાજર છ.ે પૂવિજોની 
માન્યતા એવી હતી કે રાહુ અને કેતુ બે આકાશી–સપિ છ,ે જ ેખાસ હદવસોએ સૂયિ 
અને ચન્દ્રને ગળી જવા પ્રયત્ન કરે છ.ે  

જ્યોણતિશાસ્ત્રના પ્રાચીન િિંથો લખનાર પિંહડતો એ પિ જાિતા ન હતા કે 
સૂયિ એ િહ નથી પિ એક તારો છ,ે કે ચિંદ્ર એ િહ નથી, અને રાણશ–નક્ષત્રોમાિં 

દેખાતુિં િહો અને તારાઓનુિં સ્થાન [જ ેબાળકના જન્મસમયે કુિંડળી બનાવવા 
નોંધવામાિં આવે છ]ે એ માત્ર પૃથ્વી પરથી જોવાના કારિે છ ેઅને વાસ્તવમાિં 

િહ–તારાઓ એ સ્થાને હોતા જ નથી. તેઓ એ પિ જાિતા ન હતા કે 
જ્યોણતિ–ગિતરીના પાયારૂપ બાર રાણશમાિં એવો એક પિ તારો નથી કે જનેો 

પ્રકાશ પૃથ્વી પર સાડા ચાર વિિથી ઓછા સમયમાિં પહોંચતો હોય. હકીકતમાિં 

તેઓ એ પિ જાિતા ન હતા કે અવકાશી પદાથોની હકરિોત્સગી શન્ક્તને 
અવકાશમાિં પસાર થતાિં સમય લાગે છ.ે રાણશઓમાિંના ઘિા તારા પૃથ્વીથી લાખો 

પ્રકાશવિિ દૂર છ ેતેવુિં જ્ઞાન પિ તેમને ન હતુિં. રાણશના તારાઓ પૈકી એકાદો 
તારો પિ તૂટી પડ ેઅને અદૃશ્ય થઈ જાય તો પિ આપિને હજારો વિો સુધી ખબર 
ના પડ ેએવુિં તો તેઓ જાિતા હોય જ ક્યાિંથી? મૃત–તારાઓનો હકરિોત્સગી પ્રકાશ 
આકાશમાિં તેના મૃત્યુ બાદ પિ કેટલાિંય વિિ દેખાયા કરે છ.ે આ સવિ જ્ઞાન નહીં 
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ધરાવનારાઓએ જ્યોણતિનુિં તરકટી–ણવજ્ઞાન સ્થાપ્યુિં હતુિં. આજના કેટલા જોિીઓ 
જન્મકુિંડળી બનાવતી વેળા તારા–િહોના સાચા અવકાશી સ્થાન–સમયને નોંધતા 
હોય છ?ે 

પ્રકાશની ગણતના આધારે િહના દેખીતાિં અને વાસ્તણવક સ્થાન વચ્ચે છ 
ણમણનટનો તફાવત હોય છ.ે સૂયિ, ચિંદ્ર, િહો અને રાણશ–ન્સ્થત તારાઓ સવેને આ 
ણનયમ જુદી જુદી રીત ેલાગુ પડ ેછ.ે 

આમ આ પાિંખડીઓની જ્યોણતિ કુિંડળીઓ ણમણનટોથી લઈને હજારો વિો 
સુધીના ખોટા સમયના પાયા ઉપર બનાવેલી હોઈ શકે છ.ે 

શુિં કોઈ વ્યન્ક્તનુિં ભાગ્ય તેના જન્મ–સમય પર આધાર રાખે છ?ે બાળકનો 
જન્મ એ ગભાિધાન બાદ 280 હદવસ પછી થતી યિંત્રવત ઘટના છ,ે બાળ–જન્મ 
અધૂરા માસે યા તબીબી ઓપરૅશન િારા પિ થઈ શકે છ.ે જો માનવીનુિં ભાગ્ય તેના 
જન્મસમય પર આધાર રાખતુિં હોય તો ચોક્કસ શુભ યા અશુભ સમય સુધી પ્રસવ 
લિંબાવવા–ટૂિંકાવવાની તબીબી દરમ્યાનગીરીની શન્ક્તથી માનવીઓના ભાગ્યનુિં 
આયોજન કરી શકાય. જો આમ શક્ય હોય તો પ્રસૂણત કરાવતા ણનષ્િાત તબીબોન ે
ધૂમ કમાિીના સિંજોગો ઉજ્જ્વળ છ!ે 

પ્રાચીન બેણબલોન અને િીસના જ્યોણતિીઓ જન્મ–સમય પરથી પાછળની 
ગિતરી કરી ગભિધાનના સમયને આધારે જન્મકુિંડળીઓ બનાવતા હતા. 

હહિંદુ પુરાિકથા મુજબ યોગી પુન્થનમનનો જન્મ એક બ્રાહ્િ જ્યોણતિીએ 
કોઈક અજાિી સ્ત્રી સાથે સમ્પકિ કરવાથી થયો હતો. આ સમ્પકિનુિં કારિ એ હતુિં કે 
જ્યોણતિીએ તે સ્ત્રીને સમજાવ્યુિં હતુિં કે તે સમયે િહોની ન્સ્થણત એવી અનુરૂપ હતી કે 
સમ્પકિથી ગભાિધાન વડ ેજન્મેલ બાળક હદવ્યગુિ, ધરાવતુિં થશે!! 

એ ણનણવિવાદ છ ેકે જ્યોણતિ એક ણવજ્ઞાન તરીકે ણનષ્ફળ રહ્યુિં છ.ે તેની પાયાની 
માન્યતાઓ જ ભ્રામક છ.ે રાણત્રના આકાશમાિં કોઈ િહનો ઉદય થતો નથી, ઊલટાની 
પૃથ્વી તેના પહરભ્રમિમાિં તે િહ સન્મુખ થાય છ.ે િહો જનેે િહયોગ કહેવાય તેવી 
ન્સ્થણતમાિં ખરેખર આવતા નથી. તેઓ દૃન્ષ્ટથી ગમે તેટલા નજીક આવેલા લાગે છતાિં 
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એકબીજાથી લાખો માઈલ દૂર રહેતા હોય છ.ે પ્રકાશ, ગુરુત્વાકિિિ અને ચુિંબકત્વમાિં 
નાનેરા પહરવતિન કરતાિં સૂયિ અને ચન્દ્ર ણસવાય િહોનો પૃથ્વી પર ણવશેિ પ્રભાવ કદી 
હોતો નથી. જોિીઓ િારા કહેવાતુિં કમ્પન, પૃથ્વી પરનાિં સાધનોની ટચૂકડી સોયને 
પિ ધ્રુજાવતુિં નથી. ટૂિંકમાિં જ્યોણતિ સાદી ધારિાઓ–અનુમાનોના કાયિથી ણવશેિ કિંઈ 
પહરિામો આપી શકતુિં નથી. 

આથી જ દુણનયાભરના જ્યોણતિીઓને મારો ખુલ્લો પડકાર મારા મૃત્યુ 

સુધી ખુલ્લો છ.ે જોિીઓ પોતે સારી રીતે જાિે છ ેકે તેમની બધી આગાહીઓ 
માત્ર અનુમાનો છ.ે આથી જ કોઈ જોિી મારો પડકાર સ્વીકારવા આગળ આવ્યો 

નથી. 

તો પછી જ્યોણતિ જીવતુિં રહ્યુિં છ ેતેનુિં શુિં કારિ? પહેલી નજરે જ બાિંધી 
લે તેવાિં પ્રતીકો, રહસ્ય જન્માવે તેવાિં આલેખ–કુિંડળીઓ અને દુબોધ ગિતરીઓ 

એને એક વૈજ્ઞાણનક દેખાવ આપે છ ે જ ે સામાન્ય માનવીને પાશમાિં લે છ,ે 
અણભભૂત કરે છ.ે વળી લોકો સાિંભળવા ઇચ્છ ેછ ેતેવુિં કહેવામાિં જોિીઓ પારિંગત 

હોય છ ે તે વધારામાિં. પોતે હોણશયાર છ ે અને ભલો સ્વભાવ ધરાવે છ ે એવુિં 
સાિંભળવુિં કોને ન ગમે? અથવા આગામી થોડા માસમાિં તેનો ભાગ્યપલટો થશે 

અને કીણતિ મળે તેવુિં સાિંભળવુિં કોને ન ગમે? આમ જોિી તેના વાક્યોમાિં કાયમ 
એવી ગોઠવિી કરે છ ેકે હકીકત ગમે તે નીકળે પિ એનાથી લગભગ દલીલ 

થઈ શકે કે તેનુિં કથન સત્ય હતુિં. એની આગાહીઓ સિંહદગ્ધ ભાિામાિં હોય છ ે
જથેી બનાવ બન્યા બાદ પિ મરજી મુજબ અથિ તેમાિંથી નીકળી શકે. 

દરેક માનવીને પોતાની ણનષ્ફળતાઓ તેના કાબૂ બહારના હોય તેવા સિંજોગોન ે
માથે ઓિાડી દેવી ગમે છ.ે તમે તમારી નોકરી યા પે્રણમકા તમારી મુખાિમી યા નબળા 
વ્યન્ક્તત્વથી ગુમાવી નથી; પરન્તુ બ્રહ્ાિંડના બનાવોના પ્રભાવથી ગુમાવી છ ે તેવુિં 
સાિંભળવાથી હૈયાને સણધયારો મળે છ.ે તમારી ણચિંતાઓનો ઉકેલ નજીકના ભણવષ્યમાિં 
છ ેતેવુિં સાિંભળવુિં સૌથી મોટી હૈયાધારિ છ.ે 
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માનવીના ભાગ્ય કે તેના વ્યન્ક્તત્વ અિંગે સાચુિં માગિદશિન જ્યોણતિ આપતુિં 
નથી અને ણવજ્ઞાન તરીકે તેને ઠસાવવાના ઉધામા પાછા પડ ેછ;ે છતાિં દુણનયામાિં જ્યાિં 
સુધી ભોટ અને મૂખાિઓ છ ેત્યાિં સુધી જ્યોણતિ કમાિી કરતુિં રહેશે. જોિીઓ તેમના 
િાહકને, તેમના ભૂતકાળ માટ ે બચાવની છટકબારી, વતિમાન માટ ે વખાિ અને 
ભણવષ્ય માટ ેઆશાએશ આપે છ.ે 

વૈજ્ઞાણનક ણવશ્લેિિમાિં એમ માલૂમ પડ્યુિં છ ે કે જ્યોણતિ આગાહીઓમાિંથી છ 
ટકા આગાહીઓ સાચી પડી છ.ે ધારિા અને અનુમાનના ણનયમ પર કામ કરતા આ 
શાસ્ત્ર પાસેથી આટલી જ આશા રાખી શકાય. જોિી ન હોય તેવી વ્યન્ક્ત માટ ેપિ 
આટલી સાચી આગાહી કરવી શક્ય છ.ે 

મારા કૉલેજ જીવનમાિં બે વિો મેં હોરા શાસ્ત્રમાિંથી જ્યોણતિ શીખવામાિં ગાળ્યા 
છ,ે જ્યારે મારો પુત્ર જન્મ્યો ત્યારે મેં તેનુિં નામ એરીયસ [ARIES] રાખ્યુિં. કેમ કે તેનુિં 
મેિ [ARIES] રાણશનુિં લગ્ન હતુિં. મેં પુત્રની કુિંડળી જાતે તૈયાર કરી હતી. એ કુિંડળી 
અનુસાર તેને કોઈ ભાઈ–બહેન થવાનાિં ન હતાિં. મારે કાયદેસર કે ગેરકાયદેસર રીત ે
અન્ય કોઈ સિંતાન નથી. આવી સચોટ આગાહીને લીધે કોઈ પિ વ્યન્ક્ત ઘરના 
છાપરાિં પર ચિીને જ્યોણતિની સચ્ચાઈ ણવિે બૂમો પાડી શકે. 

જો કે હુિં વૈજ્ઞાણનક હોવાનો દાવો નથી કરતો છતાિં મારા વૈજ્ઞાણનક માનસે મને 
આ એક આગાહીની સફળતાની જાહેરાત કરતો રોક્યો, કેમ કે તે જન્માક્ષરની બાકી 
સવિ આગાહીઓ ખોટી પડ ેછ.ે માનવ મનનો એક આિંતહરક દુગિિ છ ે કે તે સવિ 
ણનષ્ફળતાઓ ભલૂી જાય છ ે અને થોડીક સફળતાઓ યાદ રાખે છ.ે જ્યારે 
જ્યોણતિનો ઊગમ થયો ત્યારે પૃથ્વી સપાટ રકાબી જવેી છ ેએમ માનવામાિં આવતુિં 
હતુિં. આ પૃથ્વીને ફરતુિં અધિ ગોળાકાર ગુિંબજ જવેુિં આકાશ છ ેજ્યાિં દેવોનો ણનવાસ 
છ ેતેવુિં પિ મનાતુિં. હતુિં. આથી એ માનવુિં સ્વાભાણવક હતુિં કે આ ગુિંબજમાિં ફરતા 
િહોની ગણતણવણધ પિ દેવોના ણનયમનમાિં છ.ે માનવીઓના જીવન પર દેવોનો કાબૂ 
મનાતો હોવાથી એમ ધારવામાિં આવતુિં કે માનવીઓનુિં ભાગ્ય િહોના સ્થાનના 
અભ્યાસ પરથી જાિી શકાશે. હવે આપિે જાિીએ છીએ કે પૃથ્વી ગોળ છ,ે િહોની 
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ગણત દવેતાઓની દોરવિી હેઠળ નથી. પરન્તુ નૈસણગિક ણનયમોને આધીન છ,ે જ ે
ણનયમોની શોધ કેપ્લર અને ન્યૂટન ેકરી છ.ે 

જુદાજુદા દેશોના કહેવાતા ખ્યાણત પ્રાપ્ત જ્યોણતિીઓની આગાહીઓનો મોટો 
સિંિહ મેં કયો છ.ે આવી આગાહીઓનુિં પૃથક્કરિ મને એ વાતની ખાતરી કરાવે છ ે
કે ‘વાગ્યુિં તો તીર’થી ણવશેિ આ આગાહીઓમાિં કશુિં નથી. 

મોટાભાગના જોિીઓ પોતે [જ્યોણતિશાસ્ત્રથી અણભભૂત થઈ] ભરમાયેલા હોય 
છ;ે પરન્તુ ‘સપ્તઋણિ વાક્યમ’ની પણત્રકાઓ ધરાવી ભતૂકાળમાિં જન્મેલ, અત્યારે 
જીવતા અને ભણવષ્યમાિં જન્મનાર–સવિની કુિંડળી પોતા પાસે હોવાનો દાવો કરનારા 
ણવિે હુિં આમ કહી શકુિં નહીં. તેઓ તો સીધેસીધા દગાબાજ છ,ે કેમ કે જ ેજન્મ્યા 
નથી તેમનુિં ભણવષ્ય સાચવવાનો દાવો કરવો એ વાત સરાસર અશક્ય છ.ે 

• • • • • 

દુણનયામાિં જ્યાિં સુધી ભોટ અને મૂખાિઓ છ ેત્યાિં 
સુધી જ્યોણતિ કમાિી કરતુિં રહેશે. 

ણવજ્ઞાન અને ટકે્નોલૉજીના ણશક્ષિમાિં જતા મોટા 
ભાગના ણવદ્યાથીઓ ણવજ્ઞાન તરફ પ્રેમ યા વૈજ્ઞાણનક 

માનસ ધરાવવાના કારિે આ કોસિ લેતા નથી; પિ 
આ ભિતરથી ઊંચી નોકરીઓ મળતી હોવાના 
કારિે જ તેઓ ભિે છ.ે 

 

▪ 
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7 

છલનાત્મક અનુભૂણતઓ 

 શ્રી કે. પી. કેશવ મેનને તેમના 83મા જન્મહદવસે લખેલ લેખ એક 
ભારતીય સામાણયકમાિં તાજતેરમાિં મેં વાિંચ્યો. શ્રી મેનન ભારતના શ્રીલિંકા ખાતેના 

ભૂતપૂવિ એલચી હતા. એક દેશભક્ત અને ભારતના પ્રથમ પિંન્ક્તના પત્રકાર. 
ભારતમાિં લાખો લોકો તેમના લેખ ધ્યાનપૂવિક વાિંચે છ ેઅને શાિપિનો સિંદેશ 

મેળવે છ.ે તેમના કણથત લેખના એક ફકરાનો અનુવાદ હુિં  નીચે રજૂ કરુિં  છુિં : 
“દરેક વ્યન્ક્તની શ્રદ્ધા તેના પોતાના અનુભવોમાિંથી સજાિય છ.ે એવા જ 

પ્રકારનો અનુભવ તમને ના થાય એના ઉપરથી કોઈ વ્યન્ક્તના અનુભવને 
તુચ્છકારવો એ યોગ્ય છ ેખરુિં? રાતે્ર જ્યારે હુિં  આકાશ તરફ જોઉં છુિં ત્યારે મને 

એક પિ તારો દેખાતો નથી; કારિ કે હવે મારી આિંખો અન્ધ છ.ે જો મારી 
બાજુમાિં બેઠલેી વ્યન્ક્ત એ જ આકાશમાિં લાખો તારા જોઈ તેની ભવ્યતાનુિં વિિન 

મારી પાસે કરે તો તે જૂઠુ િં બોલે છ ેતેવુિં હુિં  ખરેખર કહી શકુિં ખરો? જો કોઈ 
અન્ય વ્યન્ક્ત દૂરબીનમાિંથી જોઈ અગણિત તારાઓ ણવિે વિિન કરે તો શુિં હુિં  

એમ કહી શકુિં કે એ તો માત્ર તેની કલ્પના છ?ે એવુિં બને છ ેખરુિં  કે અદના 
આદમી પાસે સેન્ડો અથવા જો લૂઈ જવેી શારીહરક તાકાત નથી હોતી. આ 

પહેલવાનો પાસે રામાનુજન યા આઈન્સ્ટાઈન જવેી તીવ્ર બુણદ્ધશન્ક્ત નથી હોતી. 
જો આમ બની શકતુિં હોય તો કેટલીક વ્યન્ક્તઓ પાસે અન્ય કરતાિં વધુ 

આધ્યાન્ત્મક શન્ક્ત યા વધુ આધ્યાન્ત્મક અનુભવો હોય તે શુિં શક્ય નથી? મારી 
શ્રદ્ધા મને શાિંણત અને સુખ આપે છ.ે એ જ રીતે જો બીજી વ્યન્ક્તઓ અન્ય પ્રકારની 
શ્રદ્ધા ધરાવી તેમાિંથી શાિંણત અને સુખ મેળવ ેતો મારે શા માટ ેતેમની શ્રદ્ધા ડોલાવવા 
પ્રયત્ન કરવો જોઈએ?” 

શ્રી મેનને જ ે કિંઈ કહ્યુિં તે ઘણિં ગેરમાગ ે દોરનારુિં  છ;ે છતાિં પિ બૌણદ્ધક 
ણવચારકોને પિ એ દલીલો સાચી લાગે છ.ે 
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માિસોની માનણસક અનુભૂણતઓ અને શ્રદ્ધા–માન્યતાઓનુિં માનસશાસ્ત્રીય 
રીતે પરીક્ષિ અને ણવશ્લેિિ કરીશુિં? 

અનુભવો અથવા અનુભૂણતઓના બે પ્રકાર હોય છ–ે વ્યન્ક્તલક્ષી અને 
વસ્તુલક્ષી. આકાશમાિં નરી આિંખે યા ટલેીસ્કોપ મારફત તારા જોવાની ણક્રયા 

વસ્તુલક્ષી અનુભૂણતઓ છ,ે જ ે સાચૂકલી અને હકીકતસભર હોય છ;ે કેમ કે 
તેની ચકાસિી અન્ય િારા પિ થઈ શકે છ.ે વ્યન્ક્તલક્ષી યા આન્ત્મક 

અનુભૂણતઓ સાચૂકલી હોઈ શકે; પરન્તુ જરૂરી નથી તે હકીક્ત પિ હોય અને 
તકિ તથા પરીક્ષિ માટ ે દરેકવેળા તે સક્ષમ નથી હોતી. કોઈ હકશોરને 

એન્ચુરીસીસની બીમારી હોય–ઊંઘમાિં પથારીમાિં પેશાબ કરવાની. આ માટ ેરોજ 
સવારે તેના અજ્ઞાની માતા–ણપતા તેને ધમકાવતા હોય. વાસ્તવમાિં હકડનીમાિંથી 

ટીપે ટીપે મૂત્ર ગળાઈને મૂત્રાશયમાિં જમા થતુિં હોય છ.ે જ્યારે મૂત્રાશય ભરાઈ 
જાય ત્યારે એ માહહતી ણવદ્યુતકીય પે્રરકોના સ્વરૂપમાિં સિંવેદન જ્ઞાનતિંતુઓ િારા 

મગજને પહોંચાડાય છ.ે આ સૂચના હકશોરના મગજમાિં એક સ્વપ્ન–ણચત્ર ખડુિં 
કરે છ.ે આ સ્વપ્ન–ણચત્રમાિં તે પથારીમાિંથી ઊભો થાય છ.ે પેશાબખાનામાિં જાય 

છ ેઅને ત્યાિં પેશાબ કરે છ.ે આ આખીયે ઘટના માત્ર સ્વપ્ન છ.ે હકીકત એ છ ેકે 

હકશોરે પથારીમાિં પેશાબ કયો છ.ે 
જો કોઈ વહેલી સવારે, હકશોરના ઊઠતાિં પહેલાિં કોઈ તેને ઊંચકીને ભીની 

ચાદર સિંકેલીને, કોરી ચાદર પાથરી, સુવાડી દે તો જાગીને એ હકશોર આદત મુજબ 
ણચિંતાથી તેની પથારીને જોશે. એ જ્યારે જોશે કે પથારી કોરી છ ેતો ખુશીમાિં કૂદકો 
મારી, ઊભો થઈ જશે અને દોડતો જઈને મા ને કહેશે, “મા, કાલે રાત્રે મેં પથારીમાિં 
પેશાબ નથી કયો. હુિં બાથરૂમમાિં જઈને પેશાબ કરી આવ્યો હતો.” 

આ બાળક પૂિિ સત્ય કહી રહ્યો છ ેપરન્તુ તે હકીકત નથી, તે પૂિિ સત્ય છ;ે 
કેમ કે હકશોરનો તે વ્યન્ક્તલક્ષી અનુભવ છ.ે પરન્તુ તે હકીકત નથી, કેમ કે તપાસ 
કરીએ તો ખબર પડ ેકે હકશોરે પથારીમાિં જ પેશાબ કયો હતો. 
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આ ઘટના ઠગારી છલનાત્મક અનુભૂણત છ ેઅને તે ન માનવી જોઈએ. 
છલનાત્મક અનુભૂણતઓ ત્રિ પ્રકારની હોઈ શકે છ ે: ભ્રમ [Illusion], ણવભ્રમ 

[Hallucination] અને દૂભ્રમ [Delusion] અથવા ભ્રાિંણત, ણવભ્રાિંણત અને ઉદ્ભ્રાિંણત. 

આ ત્રિ છલનાત્મક અનુભૂણતઓમાિં, ભ્રમમાિં ખોટા સિંવેદનજન્ય અનુભવો થતા હોય 
છ,ે જ્યારે ણવભ્રમમાિં ભૌણતક, રાસાયણિક, જણૈવક અને માનસ–સમ્બન્ધી ઉદ્દીપકોથી 
સજાિતી ખોટી માનણસક અનુભણત હોય છ.ે દૂભ્રિમ એ મગજમાિં ઠસાવી દેવામાિં 
આવેલી ખોટી માન્યતાઓ છ.ે 

ભ્રમના પાિંચ પ્રકારો–પાિંચ ઈન્ન્દ્રયો સમ્બન્ધી હોય છ.ે દૃન્ષ્ટભ્રમ, ધ્વણનભ્રમ, 
સ્પશિભ્રમ, ગિંધભ્રમ અને વાક્ભ્રમ.  
* ગરમીના હદવસોમાિં ડામરના રોડ પર અમુક અિંતરે પાિીનાિં ખાબોણચયાિં જવેુિં 

દેખાય તે દૃન્ષ્ટભ્રમ છ,ે જનેે આપિે મૃગજળ યા ઝાિંઝવાનાિં જળ કહીએ છીએ. 
અમુક અિંતરથી તે સાચ્ચે જ ત્યાિં હોય તેમ લાગે છ.ે નજીક જઈને ચકાસીએ તો 
આપિને મૃગજળના ભ્રમનો ખ્યાલ આવે છ.ે  

* આમળાિં ખાધા પછી તરત જ પાિી પીતા પાિી મીઠુિં લાગે છ ેતે સ્વાદનો 
ભ્રમ છ.ે હકીકત એ છ ેકે પાિી મીઠુિં નથી અને જિેે આમળુિં નથી ખાધુિં તેને એ 
પાિી પીવડાવીને આપિે આ ભ્રમનુિં ણનરસન કરી શકીએ છીએ.  

* એ જ રીતે અન્સ્તત્વ નહીં ધરાવતા ભૂત, ણપશાચ, શેતાન, ફહરસ્તા, દેવ, 
પરીઓ, પે્રત વગેરે અિંગેના ણવચારો જનેા મગજમાિં ભરી દેવામાિં આવ્યા છ ે
તેઓને અન્ધકારભયાિ સ્થાનમાિં અથવા રાત્રે દૃન્ષ્ટભ્રમથી આ બધુિં દેખાતુિં હોય છ.ે 
બાળપિથી મગજમાિં કૃણત્રમ રીતે ઠસાવી દીધેલ ભયના કારિે મોટા ભાગના 
માિસો આ દેખાવોની નજીક જઈ તેમાિં સત્ય શુિં છ ેતે ચકાસવાની હહમ્મત નહીં 
કરે. જઓેએ હહમ્મત કરીને વૈજ્ઞાણનક િબે તપાસ આદરી છ ેતેમને જાિ થઈ છ ે
કે દેખા દે એવા આ ઓળાઓ ક્યાિં તો દૃન્ષ્ટભ્રમ છ ેયા તો પછી માનણસક ણવભ્રમ 
યા ણવભ્રાિંણત છ.ે 

* જાદુગરોની નજરબિંધી અને સિંતના વેશમાિં પાખિંડીઓના કહેવાતા ચમત્કાર 
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સવિ દૃન્ષ્ટભ્રમ છ.ે જાદગુર હોય કે ચમત્કાર કરતા કહેવાતા સિંતો હોય, તેઓ કોઈ 
પોતાના શરીર અથવા પોશાક તપાસવા દેશે નહીં. તેમ કરવા દે તો તેમની 
તરકીબો ખુલ્લી થઈ જાય. 

ઉપર કહ્યા મુજબ ણવભ્રમ એ અસાઘારિ અથવા છલનાત્મક માનણસક 
અનુભૂણત છ;ે જ ેભૌણતક, રાસાયણિક, જણૈવક અને માનસશાસ્ત્રીય કારિોથી સજાિયા 
છ.ે 

ન્સ્વટ્ઝલૅન્ડના ડૉક્ટર વોલ્તરફેસ, ટોલ યુણનવણસિટીના હડલ્ગેદો અને ણમણશગન 
યુણનવણસિટીના જમે્સ ઓલ્ડસ કૃણત્રમ રીતે લાગિીઓ સજિવામાિં સફળ થયા છ.ે 
ગુસ્સો, ભય, ભૂખ, હદલગીરી, ઊંઘ, અકળામિ, આનન્દ, પે્રમ, કામેચ્છા, ણચિંતા, 
આક્રમકવૃણિ, બોલકાપણિં, ચૂપકીદીનો સ્વભાવ, ણમત્રભાવ, ધૃિા, દુઃખ મજા જવેી 
લાગિીઓને ણવદ્યતુકીય પે્રરકો િારા મગજનાિં સમ્બન્ન્ધત કેન્દ્રોનુિં ઉદ્દીપન કરીને જ ે
રીતે સામાન્ય જીવનમાિં બને છ ે તેવી જ રીતે આ લાગિી કૃણત્રમ રીતે જન્માવી 
શકાય છ.ે 

નગારાિંનો તાલબદ્ધ અવાજ, સમૂહમાિં તાળીઓનો તાલબદ્ધ અવાજ, 
સમૂહગાન, કણવતા–ગાન, ગીત–ગાન, સૂત્રોચ્ચાર, નૃત્ય વગેરેના તાલ સિંવેદન ઉદ્દીપન 
કરી વ્યન્ક્ત યા શ્રોતાિં, પે્રક્ષકને ણવભ્રમની અનુભૂણત કરાવી શકે. 

ણપશાચ–નૃત્ય, વુડુ–નૃત્ય, રોક–એન–રોલ, ટ્વીસ્ટ, કવાડી–નૃત્ય, કોલમ–નૃત્ય, 
મિંહદર–પૂજા યા ધૂિતી વેળા વ્યન્ક્તઓના ણવણચત્ર વતિન કે અસાધારિ ધૂન જ ેણક્રકેટ 
જવેી રમતોની રસાકસી વેળા, આગ પર ચાલતી વેળા કે પોપ સિંગીત વેળા પિ 
નજરે ચિ ેછ ે– તે સવિ જ્ઞાનતિંતુ તિંત્રમાિં લયબદ્ધ ઉભરતા ઉદ્દીપનોના કારિે છ.ે 

હવે જોઈએ રાસાયણિક ઉદ્દીપનો : પ્રાથણમક સમયમાિં આપિા વડવાઓ પિ 
તાડી, અફીિ, ગાિંજો, ધતૂરા વગેરેનુિં સેવન કરી ભ્રાિંણત યા ણવભ્રમ પેદા કરવાની 
કળાથી જાિકાર હતા. 

મદ્રાસમાિં મુથુમુદલી ણવસ્તારનુિં બાલાજી મિંહદર–પૂજા અને પ્રસાદમાિં ભાગ લેતા 
ભક્તોની અનુભવાતી અસાધારિ ધાણમિક મૂચ્છાિના કારિે તણમળ હહન્દુઓમાિં 
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પ્રખ્યાત છ.ે આ પ્રસાદ ભક્તોને તેમની ભેટના બદલામાિં પણવત્ર–આનન્દ મળે એ માટ ે
વહેંચાતો હતો. 7 મે, 1963ના રોજ આ મિંહદરના મુખ્ય પૂજારીની 3,960 તોલા 
ગાિંજો રાખવા માટ ેધરપકડ કરાઈ હતી. આ કૌભાિંડનો કેસ ચાલ્યો ત્યારે ખબર પડી 
કે આ પૂજારી પ્રસાદમાિં ગાિંજો ભેળવતા હતા. 

હવે એલ.એસ.ડી.–લાયસજીિક એણસડ, ડાઈ–થેલેમાઈડ, મેરીજુઆના, હેરોઈન 
વગેરે માનણસક ચેતન વધારવા માટ ેવપરાતાિં હોય છ.ે એલ.એસ.ડી.નો નાકડો કિ 
ક્ષણિક આવેગ, ઉણમિલતા અને ઉન્માદ વધારે છ ેજનેાથી સમાણધ અને હળવાશ જવેા 
જ ધાણમિક અનુભવો થાય છ.ે ઉન્માદીઓ અને ધમિઘેલછા ધરાવતી વ્યન્ક્તઓના 
લોહીમાિં એલ.એસ.ડી.નાિં રાસાયણિક તત્ત્વો જિાય છ.ે આથી ડૉ. ક્વેસ્ટલ અને    
ડૉ. વ્હીટલે એવા તારિ પર આવ્યા છ ેકે ત્યાગીઓ, ણસદ્ધપુરુિો, સાધુઓને ધાણમિક 
પ્રસિંગોએ જ ે સમાણધભાવનો અનુભવ થાય છ ે અને અનેક વ્યન્ક્તઓના ધૂિવાના 
બનાવ બને છ ેતે તેમના શરીરની રાસાયણિક રચનામાિં અવ્યવસ્થા સજાિવાના કારિે 
હોઈ શકે છ.ે 

છલનાત્મક માનણસક અનુભૂણતનુિં ત્રીજુ િં કારિ – જણૈવક, હવે સમજીએ. 
કેનેડાના પ્રોફેસર ઓલેન્ડો ણમલર અને એલન ણફશરે એવુિં શોધ્યુિં છ ે કે 

માિસોની કેટલીક ‘અસાધારિ’ વતિિૂકનુિં કારિ તેમનાિં રિંગસૂત્રોની અસાધારિતા 
સાથે સિંકળાયેલુિં છ.ે સામાન્ય રીતે માનવ–કોિમાિં XX–એક્સ–એક્સ રિંગસૂત્રોની 
બાવીસ જોડી અને એક XY–એક્સ–વાય રિંગસૂત્રોની જોડી હોય છ;ે પરન્ત ુ
પરપીડનની વૃણિનો પ્રભાવ ધરાવતી વ્યન્ક્તઓમાિં બાવીસ એક્સ–એક્સ [XX] 
રિંગસૂત્રોની જોડી અને એક એક્સ–વાય–વાય [XYY] જોડી હોય છ.ે 

કેટલાિંક પ્રજીવકો–ણવટાણમન અને એન્ઝાઈમની શરીરમાિં વરતાતી ખોટથી પિ 
માનણસક અસમતુલા સજાિય છ.ે ણવટામીન બી–1ની ખોટથી બેરીબેરી નામનો રોગ 

થાય છ.ે આ રોગનુિં ખાસ લક્ષિ ઉન્માદીપણિં છ.ે Pellagra–પેલેિા ણવટાણમનની 

ઊિપથી થતો બીજો રોગ પિ માનણસક અવ્યવસ્થા સાથે સમ્બન્ધ ધરાવે છ.ે આવી 
વ્યન્ક્તઓને ણનકોટીનીક એણસડ ણવટાણમનની સારવારથી પાછા સારાિં કરી શકાય છ.ે 
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એ જ રીતે કેટલાિંક હોમોન–એન્ડોક્રીન િિંણથથી ઉત્પન્ન થતા તેનુિં અપૂરતુિં 
પ્રમાિ પિ માનણસક સમસ્યાઓ સજ ેછ.ે પેરાથાયરોકમીન હોમોન–[પેરાથાઈરોઈડ 
િિંણથમાિંથી]નુિં અપૂરતુિં પ્રમાિ ણવભ્રાિંણત ઉન્માદ સજ ેછ.ે 

મારી એક ભત્રીજી જ્યારે પિ આકાશ સામે જુએ ત્યારે મારી મૃત–માતાનો 
આત્મા તેને દેખાતો હતો. આથી હુિં તેને કેરાલાના વતનમાિંથી શ્રીલિંકા, મારે ત્યાિં 
લાવ્યો હતો. પૂરી તબીબી તપાસ પછી એ ખબર પડી કે તેની પેરાથાઈરોઈડ િિંણથમાિં 
ખામી હતી. આ ખામી દૂર કરવા તેને કેન્લ્શયમ ચૂનાનાિં તત્ત્વોનુિં સારા પ્રમાિમાિં 
પોિિ આપવામાિં આવ્યુિં. શારીહરક અવસ્થામાિં સુધારો થયા બાદ મારી માતાનો 
આત્મા તેને દેખાતો બિંધ થઈ ગયો! 

હવે જોઈએ માનસશાસ્ત્રીય કારિો. 
માનસશાસ્ત્રમાિં એ જાિીતી હકીકત છ ે કે માનવમન ‘સુચનાઓ–આદેશો’નો 

સહેલાઈથી ણશકાર થાય છ.ે આવા આદેશો હહપ્નોસીસ, સિંમોહનથી આપી શકાય. 
જમેાિં સ્વ–સિંમોહન યા બાહ્ય–સિંમોહન આવી શકે. સિંમોહન–ણવદ્યાથી જટેલા માનણસક 
અન્સ્થરતાના હકસ્સા સુધારી શકાય છ ેતેટલા જ માનણસક દદી સિંમોહક આદેશોથી 
ઊભા કરવા પિ શક્ય છ.ે 

મગજમાિં ધાણમિક ણવચારોને ઠસાવવા એ વશીકરિની ધીમી પિ સતત 
ચાલતી પ્રણક્રયા છ.ે મગજ પર કોઈક સવાર થયુિં હોય તેમ બદલાયેલા અવાજમાિં 

અને ઘડી કાિલેી ભાિામાિં બોલવુિં, જનેે માનસશાસ્ત્રમાિં Glossolalia કહે છ.ે પૂજા 

અને નૃત્ય–સમયે સમાણધ ચિી જવી યા ધૂિવુિં, પ્રાથિના, પૂજા, યાત્રા, આશીવાિદ, 
બણલદાન, જાદ,ુ પ્રસાદ કહેવાતા પણવત્ર જળમાિં સ્નાન વગેર શ્રદ્ધાવાન વ્યન્ક્તના 
મગજ ઉપર વશીકરિ–સિંમોહનની અપ્રત્યક્ષ રીતો છ.ે ધાણમિક માન્યતાઓ તથા 
ધમિનો માનવી પરનો કાબૂ આ રીતે મજબૂત થાય છ.ે 

ગહન ધ્યાન અને સમૂહગાનમાિં સ્વ–સિંમોહનની શન્ક્ત હોય છ.ે ગહન ધ્યાન 
યા સમાણધમાિં ઊતરેલી વ્યન્ક્તઓનાિં ઉચ્ચારિો મગજતિંત્રની સામાન્ય અવસ્થા 
બદલાઈ જવાથી થતી ણવભ્રાિંણતના કારિે છ.ે આથી આ કથનોને હદવ્યવાિી ગિવાની 
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કોઈ જરૂર નથી. એલ.એસ.ડી અથવા ગાિંજાથી પિ આવી જ અસર કરી શકાય છ.ે 
મનન િારા જઓે હદવ્યપ્રકાશ જોવાનો દાવો કરે છ ે અથવા હદવ્ય જ્ઞાન લાધ્યાનો 
દાવો કરે છ ેઅથવા અસાધારિ ચમત્કાહરક શન્ક્તઓ ધરાવવાનો દાવો કરે છ ેતથા 
અગમ અને અગમ્ય સવિ રહસ્યોને જાિવાનો દાવો કરે છ ે તે બધા માનસ–
ણચહકત્સકના દદી થવા માટ ેલાયકાત ધરાવે છ.ે તેમને સાધુ–સિંત તરીકે અહોભાવથી 
પૂજવાનુિં યા તેમની સલાહ લેવાનુિં કોઈ કારિ નથી. ધમોમાિં ભેદ–તફાવત ધમિ–
સ્થાપકોની ણવભ્રાિંણતમાિં તફાવત હોવાના કારિે છ.ે 

ત્રીજા પ્રકારની છલનાત્મક અનુભૂણત ઉદ્ભ્રાિંણત અથવા દૂભ્રિમનો હવે ણવચાર 
કરીએ. 

જ્યારે મન કોઈ પિ છાપને િહી લેવા તત્પર હોય છ ે તેવી ઉમ્મરમાિં 
મગજમાિં ણનરુપવામાિં આવેલ ણવચારોમાિંથી સજાિતી ખોટી, માન્યતાઓનો સિંિહ 
ઉદ્ભ્રાિંણત છ.ે ભૂત, ણપશાચ, શેતાન, ફરીસ્તા, દેવો, જ્યોણતિ, હસ્તરેખા–શાસ્ત્ર, અિંક–
ભણવષ્ય, યિંત્ર, તિંત્ર, પે્રતણવદ્યા, મિંત્ર મારવો, શાપ, આશીવાિદ, શુકન, અપશુકન, યાત્રા, 
ગુપ્ત હકીકત જાિવાની ણવદ્યા, પણવત્ર સ્થળો, વ્યન્ક્તઓ, વસ્તુઓ, આત્માનુિં 
પરદેશગમન અને અન્ય કેટલીયે માન્યતાઓ આપિી ઉદ્ભ્રાિંણત છ.ે 

શ્રી મેનન કહે છ ે તેમ કેટલીક વ્યન્ક્તઓ તેમની અન્ધ માન્યતાઓ વડ ે
માનણસક શાિંણત અને સુખ મેળવી શકે; પરન્તુ એવાિં જ પહરિામો એલ.એસ.ડી., 
ગાિંજો અફીિ યા તાડીથી પિ ણનણવિવાદ રીત ેમેળવી શકાય. સવાલ એ નથી કે કોઈ 
પ્રકારનો અનુભવ શાિંણત યા સુખ પ્રદાન કરે છ ેકે નહીં, સવાલ એ છ ેકે તે અનુભવ 
સાચો છ ેકે નહીં. 

• • • • • 

અનુભવો અથવા અનુભૂણતઓના બે પ્રકાર હોય 
છ–ે વ્યન્ક્તલક્ષી અને વસ્તુલક્ષી. આકાશમાિં નરી આિંખે 

https://govindmaru.com/


એ લોકો તમન ેછતેરે છ!ે 

અનુક્રમણિકા                       https://govindmaru.com  Page 92 
 

યા ટલેીસ્કોપ મારફત તારા જોવાની ણક્રયા વસ્તુલક્ષી 
અનુભૂણતઓ છ,ે જ ે સાચૂલી અને હકીકતસભર હોય 
છ;ે કેમ કે તેની ચકાસિી અન્ય િારા પિ થઈ શકે છ.ે 
વ્યન્ક્તલક્ષી યા આન્ત્મક અનુભૂણતઓ સાચૂકલી હોઈ 
પિ શકે; પરન્તુ જરૂરી નથી તે હકીકત પિ હોય અને 
તકિ તથા પરીક્ષિ માટ ેદરેકવેળા તે સક્ષમ નથી હોતી. 

છલનાત્મક અનુભૂણતઓ ત્રિ પ્રકારની હોઈ શકે 
છ ે : ભ્રમ [Illusion], ણવભ્રમ [Hallucination] અને 
દૂભ્રમ  [Delusion] અથવા ભ્રાિંણત, ણવભ્રાિંણત અને 
ઉદ્દભ્રાિંણત. આ ત્રિ છલનાત્મક અનુભૂણતઓમાિં, ભ્રમમાિં 
ખોટા સિંવેદનજન્ય અનુભવો થતા હોય છ,ે જ્યારે 
ણવભ્રમમાિં ભૌણતક, રાસાયણિક, જણૈવક અને માનસ–
સમ્બન્ધી ઉદ્દીપકોથી સજાિતી ખોટી માનણસક અનુભણત 
હોય છ.ે 

 
▪ 
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8 
ધ્યાન િારા 

યોણગક સાધના ધ્યાન–મનન અથવા ઊધ્વિમનન િારા જ્ઞાનપ્રાન્પ્ત, પ્રજ્ઞા, 
બૌણદ્ધક ણવકાસ, આત્મ–સાક્ષાત્કાર, પૂિિ માનણસક સ્વાસ્થ્ય પરા મનશન્ક્ત વગેરે 
પ્રાન્પ્ત અિંગે પ્રશન્સ્ત અને ઘેલછા બને વધતાિં જાય છ.ે 

સ્ફૂરિાઓ તરીકે ઓળખાતી કેટલીક વતિનલક્ષી ણક્રયાઓ ણસવાય, તેના જન્મ 
બાદ માનવીએ પોતાની પાિંચ ઇન્ન્દ્રયો િારા થતા વસ્તલુક્ષી અનુભવો વડ ેજ સવિ 
પ્રકારનુિં જ્ઞાન મેળવવુિં પડ ે છ ે અને ધ્યાન–મનન િારા જ્ઞાન શક્ય નથી. આ પાિંચ 
ઇન્ન્દ્રયો ણસવાયનો મનુષ્ય કોઈ પિ પ્રકારના જ્ઞાન ણવના માત્ર વનસ્પણત–જીવની જમે 
જીવે છ.ે જો ધ્યાન િારા જ્ઞાનપ્રાન્પ્ત શક્ય હોય તો આપિે દેશની સવિ ણશક્ષિ 
સિંસ્થાઓ બિંધ કરી ધ્યાન–કેન્દ્રો સ્થાપવાિં જોઈએ! ણશક્ષિ માટ ે અબજો રૂણપયાનુિં 
આિંધિ કરવાની શી જરૂર છ?ે 

ઇન્ન્દ્રયો િારા થતી વસ્તુલક્ષી અનુભૂણતથી ણવરુદ્ધ આત્મલક્ષી અનુભવો ખોટા 
અને છલનાત્મક હોઈ શકે છ.ે 

આપિે આગળ જોયુિં તેમ રાસાયણિક, શારીહરક, જણૈવક ન ે માનસલક્ષી 
કારિો િારા કોઈ વ્યન્ક્ત ણવભ્રાિંણતનો ણશકાર થઈ શકે છ.ે માદક દ્રવ્યો અથવા 
તાલબદ્ધ નગારાિંનો અવાજ, હાથથી તાળી, મિંત્રોચ્ચાર, ગીત, નૃત્ય, હામોન, 
ણવટામીનનુિં અપૂરતુિં પ્રમાિ, ડર, આઘાત, સિંમોહન વગેરે નબળા મનની વ્યન્ક્તઓમાિં 
ણવભ્રાિંણત સજીિ શકે છ.ે  

* કોલિંબો–લેઈક હાઉસના છાપખાના ણવભાગમાિં કામ કરતા એક તણમળ 
સદ્ગૃહસ્થને તેમની પત્ની મારી પાસે સિંમોહન ણવદ્યા–હહપ્નોટીઝમથી ઇલાજ કરાવવા 
લાવ્યા હતાિં. તેમની હાલત ઉન્માદક હતી. તપાસથી ખબર પડી કે યોણગક સાધનાના 
પ્રયત્નથી તે ઘેલા જવેા થઈ ગયા હતા. 

આ ભાઈશ્રીએ ‘યોણગક સાધના’ ઉપર એક તણમળ પુસ્તક વાિંચ્યુિં હતુિં. તેમાિં 
તેમિે વાિંચ્યુિં હતુિં કે પરાદૃન્ષ્ટ અને પૂવિ–જ્ઞાનની શન્ક્તઓ માનસ–દૃન્ષ્ટ ખુલવાથી 
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પ્રાપ્ત થાય છ.ે આ માટ ેપદ્માસન લગાવીને ‘ઓમ રીમ જય મન શન્ક્ત’ મિંત્રનો 
108 વાર જપ કરવો જોઈએ.  

આથી એક રાત્રે આ ભાઈશ્રી પથારીમાિં પદ્માસન લગાવીને ઓમ રીમ 
જય મન શન્ક્ત, ઓમ રીમ જય મન શન્ક્ત... એમ રટિ કરવા લાગ્યા. તેમની 

પત્નીના કહેવા મુજબ એ ભાઈ 108 મિંત્રજાપ પૂરો કરી શક્યા નહીં. 50–60 
મિંત્રજાપ બાદ ‘મુરુગન, મુરુગન .... .... ....’ની બૂમો મારતા એ ભાઈ ઘરમાિં 

દોડવા લાગ્યા. તે હદવસથી તેમનુિં વતિન ગાિંડી વ્યન્ક્ત જવેુિં થઈ ગયુિં હતુિં 
માનસ–રોગ ણચહકત્સાશાસ્ત્ર આ પ્રકારના બનાવોથી ભરપૂર છ.ે મિંહદર–

પૂજા, ભૂવા ધૂિવા કે ભરપુર તાલ સાથેના પોપ–સિંગીતમાિં અથવા સામૂહહક 
દેખાવો યોજતાિં ટોળાિંઓ સવિમાિં નગારાિંના અવાજ, નૃત્ય કે સૂત્રોચ્ચારથી મગજ 

પર એક ઉન્માદ તત્ત્વ સવાર થઈ જાય છ.ે 
ધ્યાન–મનન અિંગેની ધૂન ધીમે ધીમે સ્વયિં સિંમોહન સજિતી પ્રણક્રયા છ.ે આવી 

અવસ્થામાિં વ્યન્ક્તને થતી ણવભ્રાિંણતજન્ય અનુભૂણત તેમની ધાણમિક ઉદ્ભ્રાિંણત અનુસાર 
હોય છ.ે કોઈક ણિસ્તી જો ધ્યાન ધરે તો તેને જ ેણવભ્રાિંણત થશે તેમાિં સ્વગિમાિં સુવિિ–
ણસહાસન પર યહોવાહ બેઠલેા દેખાશે, જનેા જમિા પડખે ઈસુ બેઠા હોય અને 
પાિંખાળી અનેક પરીઓ હણલઉલ્લાહ ગાતી તેમને ઘેરીને ઊભી હોય. એ જ પ્રમાિે 
કોઈ હહિંદુ અથવા બૌદ્ધને તેના પૂવિ યા આગામી જન્મની ણવભ્રાિંણત થઈ શકે. 
એલ.એસ.ડી., ગાિંજો વગેરેથી પિ આવી જ ણવભ્રાિંણત થઈ શકે છ.ે 

ભાવાતીત ધ્યાન ધરતી કેટલીક વ્યન્ક્તઓ ક્રીપ્ટસે્થેશીયા રોગનો ભોગ 
બને છ.ે આ રોગમાિં વ્યન્ક્ત એવો ઉન્માદ અનુભવે છ ેકે તેની પાસે ગૂિ ચૈતણસક 

અને આણધભૌણતક શન્ક્તઓ છ.ે 
જ્યારે સામાન્ય અને અભિ વ્યન્ક્તઓની માનણસક વ્યવસ્થા ખોરવાઈ 

જાય ત્યારે તેમને પાગલ, ઘેલાિં, ઉન્માદી કહેવામાિં આવે છ.ે અને તેઓ જ ેકિંઈ 
બોલે તેને બકવાસ માનવામાિં આવે છ.ે 
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જ્યારે બીજી બાજુ જો ણવભ્રાિંણતનો ણશકાર કોઈક પ્રભાવશાળી બોણદ્ધક હોય તો 
શ્રોતાઓ એમ માનવા તૈયાર થઈ જાય છ ે કે તેને ચૈતણસક અનુભવો, જ્ઞાન–પ્રાન્પ્ત, 
ઈિર સાથે તાદાત્મ્ય અને આત્મસાક્ષાત્કાર વગેરેના અનુભવો થયા છ.ે 

અસાધારિ શન્ક્ત અને બુણદ્ધ ધરાવતા પિ માનણસક વ્યવસ્થાતિંત્રમાિં ખોડ 
ધરાવતી વ્યન્ક્તઓ ઘિીવાર ધમિસ્થાપક યા ઉપદેશક બને છ.ે  

ધ્યાન–મનના ભાવકો કહે છ ેકે ધ્યાનમાિં મગ્ન વ્યન્ક્તના શરીરમાિંથી પ્રકાશનો 
પુિંજ નીકળ ેછ ેજ ેઆપિે જોઈ ના શકીએ; પિ ધ્યાનસ્થ માનવી અનુભવી શકે છ.ે 
કેટલાક બુણદ્ધણનષ્ઠો આ નહીં જોઈ શકવાથી માનવા તૈયાર નથી હોતા. 

જો કે આ દલીલ વાહહયાત છ.ે ઇન્ફ્ા–રેડ અને અલ્ટ્ા–વાયોલેટ હકરિ જોઈ 
શકાતાિં નથી; અણ, પરમાણ, પ્રાિવાય,ુ નત્રવાયુ વગેરે દખેાતા નથી; પિ આ સવેનુિં 
અન્સ્તત્વ સ્વીકારાય છ;ે કારિ કે પરીક્ષિો િારા તેની અનુભૂણત ચકાસી શકાય છ.ે 

સાધનાના માગિમાિં પાિંચમો તબક્કો પસાર કરી ચૂકેલી વ્યન્ક્તમાિંથી તેજપુિંજ 
નીકળે છ ેતેવુિં કહેવુિં કે માનવુિં ખોટુિં છ.ે મજાની વાત તો એ છ ેકે આ તેજપુિંજ સાધક 
ણસવાય અન્ય કોઈ જોઈ શકતુિં નથી. ગાિંડાની ઇન્સ્પતાલમાિં વધુ ણશણક્ષત પિ પાગલ 
થયેલો માિસ જ ે કાિંઈ કહે તે ઓછી ણશણક્ષત નસિ જ ે કિંઈ કહે તેના કરતાિં સાચુિં 
માનવુિં જોઈએ એના જવેી આ વાત છ.ે 

ટલેીપથી–દૂર ણવચાર–સિંક્રમિ–અિંગે પિ મનન િારા શન્ક્ત–પ્રાન્પ્તના દાવા 
થતા રહે છ.ે છાસવારે અખબારોમાિં આ કે તે બનાવોના સમાચાર છપાય છ;ે પરન્તુ 
ટલેીપથી એવી પ્રણક્રયા છ ેજનેે કોઈ પિ ચકાસી શકે છ.ે માઈલો દૂર, અન્ય દેશોમાિં 
ણવચાર–સિંદેશા પહોંચાડવાના બનાવો છાપામાિં છાપવાની શી જરૂર છ?ે કોઈ પિ 
વ્યન્ક્ત જો આવો દાવો કરતી હોય તો માત્ર બાજુના રૂમમાિં એક વ્યન્ક્તને બેસાડીને 
એ શુિં ણવચારે છ ેતે કહી આપી શકે તોયે ઘણિં છ.ે 

1959માિં ટણેલપથી અિંગે બહુ પ્રણસણદ્ધ પામેલ સમાચાર પ્રથમવાર છપાયા હતા. 
અમેહરકામાિં પરા–મનોણવજ્ઞાની પ્રોફેસર જ.ે બી. હ્રાઈનના માગિદશિન હેઠળ ડ્યુક 
યુણનવણસિટીમાિંથી, 1200 માઈલ દૂરના દહરયામાિં સેંકડો ફૂટ તણળયે તરતી અણ–
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સબમરીન નૌતીલીસ [NAUTILUS]ને ટણેલપથી મારફત સિંદેશા મોકલવાના પ્રયોગને 
સફળતા સાિંપડી હોવાના દાવા થયા હતા. 1963 સુધી ણવિના અનેક સામણયકો અને 
અખબારોમાિં આ સફળતાના સમાચારો છપાતા રહ્યા હતા; પરન્તુ પછી એક 
અમેહરકન સામણયક ‘ધીસ વીક’ િારા છૂપી તપાસ કરવામાિં આવી. આ અણ 
સબમરીનના કેપ્ટન ણવણલયમ એન્ડરસને ‘ધીસ વીક’ના તિંત્રીને આ પ્રમાિે કહ્યુિં હતુિં : 

“નૌતાલીસ–સબમરીન અનેક પ્રકારના પ્રયોગો [દહરયાના પેટાળમાિં] કરતી 
હતી; પરન્તુ તેમાિં ટણેલપથીના પ્રયોગો કરવામાિં આવ્યા જ ન હતા. ટણેલપથીના 
પ્રયોગો અિંગેના અહેવાલ પૂરેપૂરા બોગસ છ.ે” 

આ ટણેલપથીના પ્રયોગોમાિં અમેહરકન હવાઈ દળના કનિલ ણવણલમય બોવસે 
ભાગ લીધો હોવાના સમાચાર હતા. તેમનો સમ્પકિ સાધવામાિં આવ્યો તો તેમિે કહ્યુિં 
કે “જ ે કહેવાય છ ે એવા પ્રયોગ કદી થયા જ નથી. આ પ્રયોગનાિં પહરિામોનુિં 
પરીક્ષિ જ્યાિં થયુિં હોવાનુિં કહેવાય છ ે તે વસે્ટીંગ હાઉસ પ્રયોગશાળામાિં મને કોઈ 
કાયિ સોંપવામાિં આવ્યુિં જ ન હતુિં. વાસ્તવમાિં 1959ની 25મી જુલાઈએ અલબામા 
ખાતેની એર યુણનવણસિટીમાિં મન ે ફરજ સોંપવામાિં આવી હતી, જનેે પરા–અનુભૂણત 
પ્રયોગો સાથે સ્નાનસૂતકનોય સમ્બન્ધ નથી.” 

આમ ‘ધીસ વીક’ િારા એ સ્પષ્ટ થયુિં હતુિં કે સબમરીન સાથે ટણેલપથી 
સમ્પકિની આ આખીય ેવાત હમ્બગ હતી. 

• • • • • 

ભાવાતીત ધ્યાન ધરતી કેટલીક વ્યન્ક્તઓ 

ક્રીપ્ટસે્થેશીયા રોગનો ભોગ બને છ.ે આ રોગમાિં 
વ્યન્ક્ત એવો ઉન્માદ અનુભવે છ ે કે તેની પાસે ગૂિ 
ચૈતણસક અને આણધભૌણતક શન્ક્તઓ છ.ે 
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જ્યારે સામાન્ય અને અભિ વ્યન્ક્તઓની 
માનણસક વ્યવસ્થા ખોરવાઈ જાય ત્યારે તેમને પાગલ, 
ઘેલાિં, ઉન્માદી કહેવામાિં આવે છ.ે અને તેઓ જ ેકિંઈ 
બોલે તેને બકવાસ માનવામાિં આવે છ.ે  

જ્યારે બીજી બાજુ જો ણવભ્રાિંણતનો ણશકાર કોઈક 
પ્રભાવશાળી બૌણદ્ધક હોય તો શ્રોતાઓ એમ માનવા 
તૈયાર થઈ જાય છ ેકે તેને ચૈતણસક અનુભવો, જ્ઞાન–
પ્રાન્પ્ત, ઈિર સાથે તાદાત્મ્ય અને આત્મસાક્ષાત્કાર 

વગેરેના અનુભવો થયા છ.ે 

અસાધારિ શન્ક્ત અને બુણદ્ધ ધરાવતા પિ 
માનણસક વ્યવસ્થાતિંત્રમાિં ખોડ ધરાવતી વ્યન્ક્તઓ 
ઘિીવાર ધમિસ્થાપક યા ઉપદેશક બને છ.ે 

 
▪ 
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9 

ગિંગાજળનો જાદ ુ

મારા જન્મપ્રદેશ કેરળની ભૂસ્તરરચનાથી માિંડી આબોહવા, િોરિાિંખર, 
વનસ્પણતજગત અને સાિંસ્કૃણતક પ્રિાણલ તથા પ્રજાકીય વલિો શ્રીલિંકા સાથે ઘિાિં 
સમાન લક્ષિો ધરાવે છ.ે શ્રીલિંકાની જમે જ કેરળમાિં પિ ભૂવાજણતઓ 
િામવાસીઓના આધારે ધીકતો ધિંધો આજ ેપિ ચાલ ુ રાખી શક્યા છ.ે જ્યારે હુિં  
હકશોર વયનો હતો, ઘરમાિં કિંઈ પિ અમિંગળ બનાવ બને ત્યારે ભૂવાઓનો આશ્રય 
લેવાનુિં સાહણજક હતુિં. અન્ધશ્રદ્ધાજન્ય માન્યતાઓના કારિે મોટા ભાગનાિં ઘરોમાિં 
કિંઈક ‘પણવત્ર’ કહી શકાય તેવા પ્રકારની દવાઓ રાખવામાિં આવતી. લોકો માનતા કે 
આવી વસ્તુઓની પણવત્રતા તેમની સવિ બીમારીઓને ચમત્કાર વડ ેદૂર કરી શકશે. 
નાયર કુટુિંબો માટ ેપણવત્ર નદી ગિંગાનુિં જળ–‘તીથિમ્’ પણવત્ર ગિાતુિં. ‘પણવત્ર’ શહેર 
બનારસની યાત્રા કરી આવેલ વ્યન્ક્તઓ ગિંગાજળ લઈ આવતી. ણસહરયન ઈસાઈઓ 
બહુધા એન્ન્ટઓકથી લવાયેલ–પણવત્ર બનાવેલુિં તેલને પણવત્ર અને ચમત્કાહરક ગિતા. 
મુન્સ્લમો કાબાના ‘પણવત્ર’ પથ્થરને અડકાડીને હજયાત્રીઓ મારફતે લવાયેલ પાિીન ે
પણવત્ર ગિતા. 

1921થી 1924 દરમ્યાન હુિં મારા નાનાભાઈ સાથે કલકિા યુણનવણસિટીમાિં 
ભિતો હતો. મારા વતન ણતરુવલ્લાના લગભગ સવ ેનાયર કુટુિંબોએ અમારી પાસે 
ગિંગાજળ મિંગાવ્યુિં હતુિં. ઘિાએ અમારા ભાગ્યની ઇિાિ કરી હતી કે આટલી નાની 
ઉમ્મરમાિં અમને ગિંગાસ્નાનનો લાભ મળશે. 

ગિંગા નદી, ‘પણવત્ર’ કૈલાસમાિંથી નીકળી, મેદાનમાિં થઈ, 1500 માઈલના 
અિંતરે બિંગાળના ઉપસાગરને મળે છ.ે તે ઝડપથી વહેતી નદી હોવાથી તેના પાિીમાિં 
મણલનતા હમ્મશેાિં હોય છ.ે 

બિંગાળમાિં મારા રહેવાસ દરમ્યાન આ ગિંગા નદીમાિં હુિં માત્ર એક્વાર સ્નાન 
કરવા ગયો હતો. તે પ્રસિંગે મને થયેલ આઘાતજન્ય અનુભવના લીધે મારુિં  તે 
ગિંગાસ્નાન પહેલુિં અને છલે્લુિં બની રહ્યુિં. ગિંગામાિં એક ઊંડી ડૂબકી લગાવી જવેુિં મેં 
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માથુિં બહાર કાઢુ્યિં કે મને કિંઈક સફેદ, ચીકાશવાળો પદાથિ સ્પશ્યો. આ પદાથિ કોઈક 
માનવદેહનો અલગ પડી ગયેલો, થોડોક માછલીઓ િારા ખવાયેલો અને બાકીનો 
સડી ગયેલો હાથ હતો. આ પ્રસિંગે મને ણવક્ષુબ્ધ કરી મૂક્યો. થોડા હદવસ હુિં જમી 
શક્યો નહીં. 

અત્યારે નદીમાિં મૃતદેહ પધરાવવાની કાયદા િારા મનાઈ ફરમાવવામાિં આવી 
છ;ે પરન્તુ તે સમયે ઉિર ભારતમાિં હહિંદુઓ પોતાનાિં સ્વજનોના મૃતદેહને ધાણમિક–
ણવણધ સાથે ગિંગાના ‘પણવત્ર’ જળમાિં પધરાવવાનો ણશરસ્તો ધરાવતા હતા. આ રીતે 
મૃતાત્માના ‘મોક્ષ’ માટ ે ચોક્સાઈ રખાતી. આ પણવત્ર નદીથી દૂર રહેતા લોકો 
અન્ગ્નદાહ પછી મૃતદહેના માત્ર અન્સ્થ ગિંગામાિં પધરાવીને સિંતોિ માનતા. પચાસ 
વિિ પહેલાિં આ નદીમાિં મૃતદેહનાિં ખવાયેલાિં અિંગો ઘસડાતાિં જતાિં જોવા એક સામાન્ય 
ઘટના હતી. ગિંગાનાિં કાિંઠ ેઆવેલાિં સેંકડો શહેરો, નગર, ગામમાિંથી દરરોજ સેંકડો 
મૃતદેહ આ રીતે જ નદીમાિં પધરાવવામાિં આવતા. આમ છતાિં ભારતના ખૂિે–ખૂિેથી 
લાખો યાત્રાળુઓ આ નદીમાિં સ્નાન કરી ‘પણવત્ર’ થવા આવે છ,ે એટલુિં જ નહીં 
પરન્તુ આ દૂણિત જળને પણવત્ર માની આચમન પિ કરે છ!ે!! 

મને જ ે જુગુપ્સાપે્રરક અનુભવ થયો તેના કારિે કોઈ પિ પડોશી માટ ે
ગિંગાજળ નહીં લઈ જવાનો અમે ણનિિય કયો; છતાિં અમારા પડોશીઓનો આિહ 
ઘિો હતો. આથી તેમને માઠુિં ન લાગે તે અથે કોઈક સારા કૂવામાિંથી પાિી 
‘ગિંગાજળ’ તરીકે લઈ જવાનુિં અમે નક્કી કયુું. ચાર વિિના અમારા અભ્યાસ 
દરમ્યાન ઘરની ચારે મુલાકાતમાિં આ રીતે અમે વચ્ચેના કોટ્ટારકર સ્ટશેન પરથી 
પાિીના કુિંજા ભરી લઈ; ગિંગાજળ તરીકે લઈ જતા. પ્રણત વિિ અમારા પાડોશીઓ 
અમને ગયા વિે લાવેલ ગિંગાજળથી થયેલ ચમત્કાહરક ફાયદા વિિવતા !!! 

પુથુર રામન નૈયર નામના પડોશી કહેતા કે છલે્લાિં બે વિિમાિં ગિંગાજળના 
સેવનથી એમને ડૉક્ટર પાસે જવુિં પડ્યુિં ન હતુિં. તેમની માતુશ્રીને મરડો થયો હતો. 
એક ચમચી મધમાિં માત્ર બે ટીપાિં ‘ગિંગાજળ’ ઉમેરી આપતાિં તેમની તકલીફ બિંધ 
થઈ ગઈ !!! 
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લક્ષ્મી અમ્મા નામના બીજા પડોશી કહેતા કે જ્યારે એમની પુત્રીને તાવ આવ ે
અથવા શરદી થાય ત્યારે તેઓ અમારુિં  લાવેલુિં ગિંગાજળ આપતાિં અને પુત્રીને રાહત 
થઈ જતી.  

નારાયિ કુરુપ્પનુા કહેવા મુજબ તેિ ેએક જ જાતના અને ઉમ્મરના આિંબાના 
છોડ રોપ્યા હતા. સૂકી ઋતુમાિં પાિી પીવડાવતી વેળા એકવાર તેિે એક આિંબાના 
ઝાડને થોડુક ગિંગાજળ સીંચ્યુિં. આિંબો ફાલવાની ઋતુમાિં એ આિંબાના ઝાડને ફૂલ 
બેઠાિં, જ્યારે બીજા આિંબાને માત્ર નવાિં પાિંદડાિં જ ફૂટ્યાિં! 

આવા અનેક ચમત્કાહરક પહરિામો અમને પડોશીઓ કહેતા અને દરેક વેળા 
ફરીથી ગિંગાજળ લાવવાની ણવનન્તી પિ કરતા. 

પણવિત્ર જળની ચમત્કાહરક શન્ક્તઓમાિં ણવિાસ બહુ પ્રાચીન સમયથી લોકોમાિં 
રૂિ થયો છ.ે પણવત્ર વ્યન્ક્તઓ, સ્થળો અને અન્ય વસ્તુઓની ચમત્કાહરક શન્ક્તમાિં 
દરેક પ્રકારના માનવીઓ શ્રદ્ધા ધરાવતા જોવા મળે છ.ે તેમના મન પર આ શ્રદ્ધા – 
‘સૂચન’ની માનસશાસ્ત્રીય અસરો ણસવાય આ પદાથોમાિં કોઈ ચમત્કાહરક શન્ક્ત હોય 
છ ે એવુિં માનવા અિંગે કોઈ સાણબતી સાિંપડતી નથી. આવા પ્રચાર પામેલ પ્રતીકો 
માનસશાસ્ત્રમાિં ‘સિંમોહક સૂચક’ તરીકે ઓળખાય છ.ે સિંમોહક સૂચનોથી માત્ર 
લાભદાયી અસરો જ થાય છ ે તેવુિં નથી, તેમનાિં હાણનકારક પહરિામો પિ આવી 
શકે. ગાિંડાઓની ઇન્સ્પતાલમાિં માનણસક દદીઓનો મોટો ભાગ અનેક પ્રકારની 
અન્ધશ્રદ્ધાજન્ય માન્યતાઓની સિંકુલ થતી જતી અસરોથી પીડાતો હોય છ.ે જઓે 
‘પણવત્ર’ ચીજોમાિં શ્રદ્ધા ધરાવતા હોય છ.ે તેઓ શેતાની વસ્તઓુમાિં પિ શ્રદ્ધા 
ધરાવતા હોય છ.ે આથી શેતાની તત્ત્વોની કહેવાતી અપણવત્ર અસરોથી તેઓ મુક્ત 
રહી શક્તા નથી. માનસશાસ્ત્ર કહે છ ે કે માનણસક અસમતુલાના હકસ્સાઓ બહુધા 
માનણસક રીતે નબળી વ્યન્ક્તઓ, તથા સવિ કાિંઈ માનવા તૈયાર શ્રદ્ધાળુઓમાિં જોવા 
મળે છ.ે મારી પાસે આવતા માનણસક દદીઓના હકસ્સાઓની મોજિી પરથી મન ે
લાગ્યુિં છ ેકે અમુક જાણત, જ્ઞાણતના લોકોમાિં આવાિં દદિ વધુ થાય છ ેઅને એ દદોને તે 
જાણતમાિં પ્રચણલત અન્ધશ્રદ્ધાઓ, માન્યતાઓ સાથે સીધો સમ્બન્ધ છ.ે આવી 
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જાણતઓમાિં મેં જોયુિં છ ે કે પુરુિો કરતાિં સ્ત્રી–દદીઓની સિંખ્યા વધુ હોય છ.ે આનુિં 
કારિ પિ એ જ છ ેકે સ્ત્રીઓનુિં મન અન્ધશ્રદ્ધાઓ–માન્યતાઓનો સામનો કરવામાિં 
વધુ નબળુિં પડ ેછ.ે યુવતીઓને વધુ ણશક્ષિ એ માનણસક દદો ઘટાડવા માટનેા ઉપાયો 
પૈકી એક છ.ે ણશક્ષિ મન–મગજને વધુ ણવચારવિંત બનાવે છ ે અને ગમે તેવી 
માન્યતાઓનો સ્વીકાર ઝડપથી થતો અટકાવે છ.ે  

જો કે મને એક હકસ્સો યાદ આવે છ.ે હુિં  જ્યારે જાફના સેન્ટ્લ કૉલેજમાિં 
ણશક્ષક હતો ત્યારે અમારી સાથે એક ણશક્ષક–ણમત્ર હતા, જ ે અત્યારે તો ણશક્ષિ 
ખાતામાિં નાયબ–ણનયામક છ.ે સ્ટાફ–રૂમમાિં આવતા પાિીના કૂિંજામાિંથી તેમિે એક 
ગ્લાસ પાિી પીધુિં. થોડા સમય બાદ બીજા એક ણશક્ષકે પાિી પીવા કુિંજો ઊંધો 
વાળ્યો કેમ કે થોડુ િંક જ પાિી બચ્યુિં હતુિં. ગ્લાસમાિં પાિી સાથે નાનકડુિં, મરી ગયેલુિં 
સાપોણલયુિં પિ આવ્યુિં. આ સમાચાર જમેિે પાિી પીધેલુિં એ ભાઈને મળ્યા, તેઓ 
અસ્વસ્થ થઈ ગયા. ઉબકા અને હેડકી ચાલુ થયાિં અને બિંધ થવાની કોઈ શક્યતા જ 
ના રહી!!! અમને બધાને ણચિંતા થઈ. ટબેલ ઉપર મૂકેલા બે કૂિંજામાિંથી તેમિે તો 
બીજા કૂિંજામાિંથી જ પાિી પીધુિં છ ેએમ ઘિાએ કહ્યુિં ત્યારે તેમને ણવિાસ બેઠો. એ 
સાથે જ તેમના ઉબકા અચાનક અટકી ગયા!!! જો કે તેમિે સાપોણલયાવાળા 
કૂિંજામાિંથી જ પાિી પીધુિં હતુિં; પરન્તુ અમે સહુએ ભેગા મળી તેમને સણધયારો 
આપ્યો કે તે કૂિંજો બીજો હતો. આ દશાિવે છ ેકે માનણસક રીતે જાતે જ બીમાર થવુિં 
એ કઈ રીતે બની શકે. 

આમ અમારા પડોશીઓને કોટ્ટારકર સ્ટશેનના પાિીથી થયેલ ચમત્કાહરક 
લાભ એ પાિીના કારિે ન હતા; પરન્તુ તેને ગિંગાજળ માની લેવાની શ્રદ્ધાના કારિે 
હતા. ભોગ ચિાવવા, યાત્રા કરવી, પ્રાથિના, આશીવાિદ, પૂજા, બાધા, પણવત્ર જળ, 
પ્રસાદ, ભસ્મ, યજ્ઞ સવિના કહેવાતા લાભદાયી પહરિામો હકીક્તમાિં વ્યન્ક્તગત 
અનુભવો છ,ે જમેાિં વસ્તુગત તથ્ય નથી. તો એ જ રીતે શ્રાપ, મિંત્ર–તિંત્ર, અપશુકન, 
અશુભ ચોઘહડયાિં, જન્મકુિંડળી વગેરે પિ માત્ર આસ્થા રાખનાર મૂખિને જ કદીક 
નુકસાનકારક છ.ે બાકી તેમાિં તથ્ય કાિંઈ નથી. 
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માત્ર ભિતર અને બુણદ્ધશાળી હોવાથી આવી માન્યતાઓ ના હોય તેવુિં નથી. 
હકીકતમાિં ઉચ્ચ સ્થાનો પર ણબરાજમાન અને ઉચ્ચ ણશક્ષિ પામેલા પિ આવી તેવી 
અનેક માન્યતાઓ ધરાવતા જોવા મળે છ.ે તેમાિંયે ઘિાિં ભૂવાજણત જવેામાિં પિ 
માનતા હોય છ.ે આમ માત્ર ભિતર અહીં જરૂરી નથી. મગજની તાહકિક રીત ે
ણવચારવાની પદ્ધણત અને શન્ક્ત જ વ્યન્ક્તને વહેમથી મુક્ત રહેવામાિં મદદ કરે છ.ે 
બુણદ્ધ અને ણશક્ષિ હોવા છતાિં અન્ધશ્રદ્ધાળુઓ માનણસક અિંધાપાનો ભોગ બનતા હોય 
છ.ે 

• • • • • 

બિંગાળમાિં મારા રહેવાસ દરમ્યાન ગિંગા 
નદીમાિં હુિં  માત્ર એકવાર સ્નાન કરવા ગયો 

હતો. તે પ્રસિંગે મને થયેલ આઘાતજન્ય 
અનુભવના લીધે મારુિં  તે ગિંગાસ્નાન પહેલુિં અને 
છલે્લુિં બની રહ્યુિં. ગિંગામાિં એક ઊંડી ડૂબકી 

લગાવી જવુેિં મેં માથુિં બહાર કાઢુ્યિં કે મન ેકિંઈક 
સફેદ, ચીકાશવાળો પદાથિ સ્પશ્યો. આ પદાથિ 

કોઈક માનવ–દેહનો અલગ પડી ગયેલો, થોડોક 
માછલીઓ િારા ખવાયેલો અને બાકીનો સડી 
ગયેલો હાથ હતો. આ પ્રસિંગે મને ણવક્ષુબ્ધ કરી 

https://govindmaru.com/


એ લોકો તમન ેછતેરે છ!ે 

અનુક્રમણિકા                       https://govindmaru.com  Page 103 
 

મૂક્યો. થોડા હદવસ હુિં  જમી શક્યો નહીં. 

માનસશાસ્ત્ર કહે છ ે કે માનણસક 
અસમતુલતાના હકસ્સાઓ બધા માનણસક રીતે 

નબળી વ્યન્ક્તઓ તથા સવિ કિંઈ માનવા તૈયાર 
શ્રદ્ધાળુઓમાિં જોવા મળે છ.ે 

સ્ત્રીઓનુિં મન અન્ધશ્રદ્ધાઓ – માન્યતાઓનો 
સામનો કરવામાિં વધુ નબળુિં પડ ેછ.ે 

 
▪ 
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10 

ઓલમાડુનુિં ઝળહળતુિં જ િંગલ 

1930માિં એક શણનવારે બપોરે ત્રિ વાગે અમે માનકુલમ ણવશ્રામગૃહ પહોંચ્યા, 
જ ેમાનકુલમ–તુલણૈતવુ રોડ ઉપર આવેલુિં છ.ે નજીકના વનપ્રદેશમાિં સફારી પયિટન 
માટ ેએક સુિંદર સ્થળ છ.ે મારી સાથે જાફના સેન્ટ્લ કૉલેજના જ સેમ્યુઅલ જકેોબ 
અને શ્રી એસ. એ. માન હતા. 

તે રાત્રે ણશકારનુિં આયોજન કરાયુિં હતુિં. અમારી સાથે સ્થાણનક જાિકાર 
ભોણમયો અને ણશકારી, ણચનૈયા હતા. ટબેલ પર અમે પાથરેલ વનના નકશામાિં 
ણચનૈયાના બતાવ્યા પ્રમાિે ચાર–પાિંચ માઈલ દૂર, જ િંગલની પ્રજાની વસ્તીથી થોડાક 
અિંતરે એક તળાવ આવેલ હતુિં. 

પરન્તુ તે રાત્રે અમે ત્યાિં જવાનુિં નક્કી કયુું તો ણચનૈયાએ કહ્યુિં કે ત્યાિં તો જવાય 
જ નહીં. ત્યાિં ઘિાિં પશુઓ રાત્રે પાિી પીવા આવે છ,ે ત્યાિં કોઈનો ણશકાર નહીં થઈ 
શકે, કેમ કે એ ણવસ્તારનુિં રક્ષિ ‘કાદરી’નામનુિં ભૂત કરે છ ેઅને ત્યાિં ઘૂસિખોરી 
કરનાર પાછો આવતો નથી. 

એિે વળી કહ્યુિં કે લગભગ છ વિિ પહેલાિં પોઈન્ટ પેદ્રોથી આવેલ ચાર 
ણશકારીની ટુકડી આ સ્થળે ણશકાર કરવા ગઈ તો સવારે મૃત્યુ પામેલ હાલતમાિં 
તેમનાિં શરીર મળ્યાિં. તેમની રાઈફલો તેમની બાજુમાિં પડલેી મળી એવુિં કહેવાય છ.ે  

“આ કાદરી ભૂત અને તેની પત્ની ત્યાિં ઊગલેા બે પાલુ વકૃ્ષમાિં ણનવાસ કરે છ.ે 
રાત્રે આ વૃક્ષો ઝળહળ ઝગમગી ઊઠ ેછ.ે હદવસે આ ભતૂ જ િંગલી પશુ થઈ ણવચરે 
છ.ે કોઈ ભૂલથી તેમના પર ગોળી છોડ ેતો તે પશુ નહીં પિ ગોળી છોડનાર મૃત્યુ 
પામે છ.ે એ સ્થળે રાત કે હદવસ જવેુિં કશુિં હોતુિં નથી, કેમ કે કાદરી કુટુિંબ જ ેવૃક્ષોમાિં 
રહે છ ેતેમનો પ્રકાશ રાત્રે પિ હદવસનુિં વાતાવરિ ખડુિં કરી દે છ.ે” 

આ ણવણચત્ર કથા સાિંભળ્યા પછી માન અને જકેોબે મને એ સ્થળે જવાનો 
ણવચાર પડતો મૂકવા સમજાવ્યુિં. તેઓએ એના બદલે જ િંગલમાિં આવેલ બીજા એક 
ઝરિાિંકાિંઠ ેજવાનુિં નક્કી કયુું.  
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મેં બહુ માથાકૂટ કરીને ણચનૈયાને સમજાવ્યો કે કિંઈ નહીં તો થોડા અિંતરેથી 
પિ તે મને કાદરી વૃક્ષ જોવા દે. તે એ શરતે તૈયાર થયો કે સાથે કોઈ રાઈફલ ના 
લઈ જવી. વળી અમારા કાિંડા પર મરચાિં બાિંધી લેવા જથેી કાદરીના આત્માનો 
પ્રભાવ ન પડ.ે 

રાત્રે નવ વાગે જમીને અમે બધા કારમાિં નીકળી પડ્યાિં. અડધો કલાકની 
મુસાફરી બાદ ણચનૈયાએ અમને એક સ્થળે કાર થોભાવવાનુિં કહ્યુિં. તેની સુચના 
મુજબ રાઇફલો કારમાિં જ મૂકી રાખવાની હતી. ણચનૈયાએ પોતાના માથા પર 
પહેરેલી હેલ્મેટમાિં ખાસ બેટરી રાખી હતી, જનેા સૂકા સેલ તેના ણખસ્સામાિં હતા. 
તેની રાહબરી હેઠળ અમે જ િંગલ ખૂિંદતા ખુિંદતા લગભગ એક માઈલ ચાલ્યા. 
જ િંગલની નીરવ શાિંણત સૂકાિં પાિંદડાિં કચરાવા સમયે અથવા કદીક ચીબરીના 
અવાજથી ભાિંગતી હતી. એકાદ માઈલ ચાલ્યા પછી અમે ખુલ્લી જગ્યામાિં આવ્યા. 
ણચનૈયાએ અમને ત્યાિં ઊભા રહી જવા કહ્યુિં. આ સ્થળે, લગભગ સો યાડિ દૂર સામે 
પ્રકાશથી ઝળહળ થતાિં વૃક્ષો હતાિં. 

હા, ણચનૈયા જ ેકહેતો હતો તે પૂિિ–સત્ય હતુિં. ત્યાિં લગભગ ત્રીસ ઝાડ એવાિં 
હતાિં જનેા થડ ધગધગતા કોલસા જવેો પ્રકાશ પાથરતા હતા. મેં મારા ‘ફીલ્ડ–
ગ્લાસ’માિંથી જોયુિં એ દૃશ્ય અદૂભુત હતુિં. મારી ણજ િંદગીમાિં કદી ના ભૂલી શકાય એવુિં. 
આ સવિ ઊંચાિં વૃક્ષોમાિં બે વૃક્ષ એટલાિં પ્રકાણશત હતાિં કે પિિ ણવનાની ડાળીઓ પિ ત ે
રાત્રે ગિી શકાતી હતી. 

ણચનૈયા આ શાિંણતનો ભિંગ કરતાિં બોલ્યો, “એ બે વૃક્ષ મૂળરૂપ ેકાદરી દમ્પણતના 
આત્માઓનુિં ણનવાસસ્થાન છ.ે જમે વિો વીતતાિં ગયા તેમ બાળકો સાથે તેમનુિં કુટુિંબ 
ણવસ્તરતુિં ગયુિં અને આજ ેઆજુબાજુનાિં આ બધાિં વૃક્ષો પિ પ્રકાણશત બન્યાિં છ.ે” 

થોડા વધુ નજીક જઈ બરાબર ણનરીક્ષિ કરવાની મારી ઘિી ઇચ્છા હોવા 
છતાિં ણચનૈયા અને મારા ણમત્રો એક ડગલુિંય આગળ મને જવા દે તેમ ન હતા. આથી 
અમે સવિ ત્યાિંથી પાછા વળી બીજા એક ઝરિાકાિંઠ ે ગયા, જ્યાિં ત્રિ વાગ્યા સુધી 
જાગરિ કરી અમે સસલુિં અને એક જ િંગલી રીંછ ણશકારમાિં મેળવ્યુિં. 
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સવારના પહોરમાિં હુિં , માન અને ણચનૈયા એ ચમકતાિં વૃક્ષોને હદવસના પ્રકાશમાિં 
જોવા ગયા. અમે એ સ્થળે પહોંચ્યા પરન્તુ હદવસના પ્રકાશમાિં સવિ વૃક્ષ સામાન્ય 
લાગતાિં હતાિં. ણચનૈયાના સખત ણવરોધ વચ્ચે પિ અમે ‘પાલુ’ વૃક્ષોની નજીક ગયા 
અને તેનુિં ણનરીક્ષિ કયુું. 

તેમાિં બે વૃક્ષો સૌથી જૂનાિં હતાિં. એક વૃક્ષ મૃત અવસ્થામાિં હતુિં અને બીજુ િં વૃક્ષ 
અધિમૃત અવસ્થામાિં હતુિં. લગભગ સવિ વૃક્ષોની દણક્ષિ હદશા તરફનો ભાગ આછો 
પીળો રિંગ ધરાવતો હતો. બે મૃત–વૃક્ષોમાિં આ પીળો રિંગ વધુ ઘેરો હતો.  

એક ચપ્પુની મદદ વડ ેઆ મૃતવૃક્ષોમાિંથી મેં થોડો વૃક્ષનો માવો અને થડના 
થોડાિંક છોતરાિં ઉખાડીને એક કાગળમાિં લઈ લીધાિં. જાફના પહોંચ્યા ત્યારે મારી 
પત્ની અને ત્રિ વિિના પુત્રને મેં લાઈટ બિંધ કરીને મારા ટબેલ પર મૂકેલા એ વૃક્ષના 
કટકાઓમાિં ઝળહળ થતો પ્રકાશ બતાવ્યો ત્યારે તેઓ નવાઈ પામ્યાિં. 

બીજા હદવસે જાફના સેન્ટ્લ કૉલેજની બોટની ણવભાગની પ્રયોગશાળામાિં વધુ 
પરીક્ષિ માટ ેતે ટુકડા હુિં લઈ ગયો. સૂક્ષ્મદશિક યિંત્રો વડ ેણનરીક્ષિ બાદ એ ખબર 
પડી કે આ ટુકડાઓ પરનો પીળો રિંગનો થર એ પ્રકાશી–તત્ત્વ ધરાવતી ફૂગના થર 
હતા. એ વૃક્ષો મૃત થયા બાદ આ ફૂગનાિં થર થડના માવામાિં ઊંડ ેસુધી ખૂિંપેલાિં હતાિં. 

જ િંગલમાિં આ પ્રકારની તેજસ્વી ફૂગ જોવા મળવી એ કિંઈ નવુિં નથી. મોટા 
ભાગે તે મૃત–વૃક્ષો પર જામે છ.ે જો વૃક્ષો પરથી તેમને ઉખાડી લાવીએ તો યોગ્ય 
વાતાવરિમાિં તે ફૂગ પ્રયોગશાળામાિં પિ વધારી શકાય. 

બધી ફૂગ તેજ–ચમકીલી નથી હોતી; પરન્તુ જ ેતેજસ્વી જાતની હોય છ ેતે 
જ િંગલમાિં હોય કે પ્રયોગશાળામાિં ઉછરેાઈ હોય, રાત્રે તેમાિંથી પ્રકાશ નીકળે છ.ે 
‘કાદરી’ ભૂત કે અન્ય કોઈ ભૂત સાથે તેનો કોઈ સમ્બન્ધ નથી. 

આ ફૂગની જમે જ બીજા ઘિા વનસ્પણત–છોડ અને પ્રાિીઓ પિ હોય છ ેજ ે
રાત્રે પ્રકાશ–હકરિો છોડ ેછ.ે જો કે આવાિં તેજ ધરાવતાિં પ્રાિીઓ બહુધા જળચર 
હોય છ,ે જ ે દહરયાના પેટાળમાિં ણવહાર કરતાિં હોય છ.ે આથી મોટા ભાગના 
માનવીઓને તેમના ણવશે ખ્યાલ નથી હોતો. 
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ન્યૂઝીલેન્ડમાિં થોડીક ગુફાઓ એવી છ ેકે જનેા ઊંડાિમાિં આવાિં જ પ્રકાણશત 
જીવડાિંઓના િગલા હોવાને કારિે તેની દીવાલો ચમકે છ.ે આ જીવડાિંઓના માથા 
પર તેજ–ણબિંદુ હોય છ.ે એટલે કોઈક ઊંચા મકાન પરથી જોઈએ તો િગલેબિંધ કાર 
નીચેના રસ્તા પરથી જતી હોય એના જવેુિં દૃશ્ય એ ગુફાઓની દીવાલ પર જોવા મળે 
છ.ે 

આ જ પ્રમાિે કેટલાક પ્રકારનાિં મોતી, શિંખ, માછલી પિ આવી રીત ે
પ્રકાશતાિં હોય છ.ે વળી આ પ્રકાશનાિં રિંગ પિ જુદા જુદા હોઈ શકે છ.ે લીલો, ભૂરો, 
પીળો અને લાલ તેના મુખ્ય રિંગ છ.ે 

કાદરી નામથી ડરેલાઓએ ડરવાનુિં કશુિં કારિ ન હતુિં. પ્રથમ મૃત– વૃક્ષ પર 
અને ધીમે ધીમે બીજાિં વૃક્ષો પર ફૂગનો ણવકાસ થતો રહ્યો બાકી સળગતાિં વકૃ્ષોમાિં 
ભૂત હોવાની વાતને કોઈ પાયો નથી. 

• • • • • 

ણવજ્ઞાન હાથ જોડીને બેસી રહેતુિં નથી કે નથી 
કોઇ હદવ્ય પે્રરિા માટ ેઈિર કે ભગવાનની પ્રાથિના 
કરતુિં; પિ કુદરતની દરેક ઘટના શા માટ ેઅને કેવી 
રીતે થાય છ ેતનેો તાગ મેળવવાની કોણશિ કરે છ.ે  

–પિંહડત જવાહરલાલ નહેરૂ 

દુણનયાની મોટાભાગની વસ્તીનો કાબા 
રાજકારિીઓ અને ધમાિચાયો તેમના સ્વાથિ માટ ે
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ગેરલાભ લે છ.ે આની સામે લડત કરવી એ 
લોિાના ચિા ચાવવા જવુેિં છ;ે છતાિં પિ આવી 
લડત અણનવાયિ છ.ે કારિ કે તેના વગર માનવતાનો 
ઉદ્ધાર થઈ શકે નહીં. 

–આલ્બટિ આઇન્સ્ટાઇન 

 

▪ 
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11 

આત્મા સાથે ણમલન  

સન 1941માિં જાફના ણજલ્લાના હડન્સ્ટ્ક્ટ જજ ેપોતાની મૃતપત્ની સાથે ખાસ્સો 
એવો સમય વાતો કરી અને અિંગત તથા કૌટુિંણબક બાબતો અિંગે [મૃત પત્ની પાસેથી] 
ઘિી જરૂરી જાિકારી મેળવી – તેવો હકસ્સો પ્રણસણદ્ધ પામ્યો હતો. આ જજ હતા   
શ્રી સીમોન રોડરીગો અને મૃતાત્મા સાથે વાતચીતનુિં માધ્યમ મનીપેઈની રહેવાસી 
એક વ્યન્ક્ત હતી જનેે આપિે શ્રી ‘બ’ તરીકે ઓળખીશુિં. 

પે્રમાળ પત્નીના મૃત્યુ પછી શ્રી રોડરીગોને તેની યાદ સતાવતી હતી. મૃતપત્ની 
પ્રત્યેની ઘેલછાને કારિે તેઓ આધ્યાત્મવાદને લગતાિં પુસ્તકો તરફ વળ્યા. એ 
ણવિયને લગતા જાફનાના જાહેર પુસ્તકાલયના મોટા ભાગનાિં પુસ્તકો તેમના ઘર 
અથવા કોટિની તેમની ચેમ્બરના ટબેલ પર મળતાિં એવુિં કહેવામાિં જરાયે 
અણતશયોન્ક્ત નથી. આધ્યાન્ત્મક પુસ્તકોની શ્રી રોડરીગોની સતત શોધના કારિે જ 
મારી સાથે તેમનો પહરચય થયો, કેમ કે મારી અિંગત લાઇબ્રેરીમાિં આ ણવિય પર 
ઘિાિં પુસ્તકો હતાિં. મૃત્યુ પછીના અન્સ્તત્વ ણવિે ચચાિઓમાિં અમે ક્યારેક કલાકો 
સાથે પસાર કરતા. 

આધ્યાત્મને લગતાિં પુસ્તકોનુિં રોડરીગોનુિં વાચન એટલી ણવસ્તતૃ હદ સુધી હતુિં 
કે મેયસિ, સોએલ, સીગ્વીક, પોડમોર, ઓલીવર લોજ, એલેકઝાન્ડર કેનોન, હેરી 
પ્રાઈસ જવેા આધ્યાત્મવાદી લેખકોનાિં પુસ્તકોમાિંથી તેઓ અવતરિ ટાિંકી શક્તા. 
બૌદ્ધ ધમિમાિં શ્રદ્ધા ધરાવતા હોવા છતાિં આ લેખકોના ણવચારોની અસરથી રોડરીગો 
‘અનાત્મા’ના ણસદ્ધાિંતના બદલે અમર આત્માના અન્સ્તત્વમાિં શ્રદ્ધા ધરાવતા થયા 
હતા. આમ ઈસાઈ આધ્યાત્મવાદથી તેઓ ખાસ્સા પ્રભાણવત થયા હતા. 

પાિંચમી નવેમ્બર 1941ના હદવસે તેઓ મારા ઘરમાિં દોડતા ધસી આવ્યા અને 
ઉત્સાહભેર કહેવા લાગ્યા : “અબ્રાહમ આખરે મારી પત્ની સાથે હુિં  વાત કરી શક્યો. 
તે લગભગ એક કલાક મારી સાથે વાતોએ વળગી હતી અને અમારા જીવન ણવિે 
મૃત્યુ પહેલાિં નહીં કહેલી ઘિી વાતો તેિ ેમને કહી. આવતા રણવવારે હુિં ફરી તેની 
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સાથે વાત કરવાનો છુિં.” તેઓ એટલા ભાવણવભોર બની ગયા હતા કે વધુ કાિંઈ તેઓ 
બોલી ન શક્યા. 

મેં તેમને ગરમ કૉફી આપી અને તે પીધા બાદ તેમિે મને સ્વસ્થતાથી વાત 
શરૂ કરી કે મનીપેઈના એક શ્રીમાને સાધના િારા એવી શન્ક્ત મેળવી હતી કે 
મૃતાત્મા અને જીવાત્મા વચ્ચે માધ્યમ તરીકે રહી સમ્પકિ સ્થાણપત કરી શકે. એ 
મહાશયની મદદથી રોડરીગોને કહ્યુિં કે મારી ઇચ્છા આવા મૃતાત્મા–ણમલન વખત ે
હાજર રહેવાની છ.ે આ રણવવારની મુલાકાત વેળા રોડરીગો પોતાના વૈવાહહક જીવન 
ણવિે કિંઈક વધુ વાતો પત્નીના આત્મા સાથે જાિવા ઇચ્છતા હતા. આથી તેમિે ફરી 
કોઈ વાર મન ેહાજર રહેવાનુિં ગોઠવી આપવા વચન આપ્યુિં. 

તેમિે આપેલા સરનામા ઉપર મેં મનીપેઈના એ ગૃહસ્થને પત્ર લખ્યો, જઓે 
મૃતાત્મા સાથે વાતચીતમાિં મધ્યસ્થીની ભૂણમકા ણનભાવતા હતા. મેં કરેલી ણવનન્તીના 
બદલામાિં 22 નવેમ્બર, 1941ના રોજ તેઓ મારા ઘેર આવ્યા. તેમિે આવતાની સાથ ે
જ મને કહ્યુિં કે “ઘરમાિં પ્રવેશતાિં જ મેં તમારા મસ્તકની આજુબાજુ તેજોવલય જોયુિં 
છ.ે મેં શ્રી રોડરીગો પાસેથી જાણ્યુિં છ ે કે તમે આધ્યાત્મવાદના ણવદ્યાથી છો અને 
આત્મા–ણમલનમાિં રસ ધરાવો છો.” મેં તેમને હા પાડી અને આ નવીન પ્રયોગ ણવિ ે
વધુ પ્રકાશ પાડવા ણવનન્તી કરી. 

આ અિંગે વાતો કરતાિં જાિવા મળુ્યિં કે આ મહાશય સુખી કુટુિંબના, ધાણમિક–
વૃણિ ધરાવતા, ણિસ્તી ધમિના અનુયાયી છ.ે સમાજમાિં તેમનો મોભો છ ેઅને પૈસા 
સારુ છતેરણપિંડી કરવાની તેમને જરૂર નથી. બાળપિમાિં ચચિના પાદરી બનવાની 
તેમની ઇચ્છા હતી; પરન્તુ તેમના ભાઈ પાદરી બનતાિં, તેમિે ણવચાર પડતો મૂક્યો. 

તેમની પ્રથમ પત્ની 1926માિં એક પુત્રીને મૂકીને મૃત્યુ પામી હતી. તેમિે 
બીજાિં લગ્ન કયાિ હતાિં; છતાિં પ્રથમ પત્નીના ણવચારો તેમના હદમાગમાિંથી ખસતા ન 
હતાિં. શ્રી રોડરીગોની જમે જ તેઓ પ્રથમ પત્નીના અવાસન બાદ આધ્યાત્મવાદમાિં 
રસ ધરાવતા થયા હતા. લિંડન ન્સ્થત ‘સોસાયટી ફૉર સાયકીકલ હરસચિ’ [આ 
સિંશોધન સિંસ્થા]ના તેઓ સભ્ય હતા અને તેઓ ત ેસિંસ્થાના સામણયકના ણનયણમત 
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વાચક હતા. આત્માઓની છાપ ફોટાઓ પાડવામાિં ણનષ્િાત ઇંગ્લેન્ડના એક 
વ્યન્ક્ત પાસે તેમિે પોતાની મૃત–પત્ની અને મૃત–સસરાના ફોટા પિ પડાવ્યા 

હતા. જો કે આ ફોટાઓની ણવિસનીયતા ણવિે તેઓ શિંકાશીલ હતા; છતાિં એ 
ફોટા તેમિે જાળવી રાખ્યા હતા. 

1934માિં પ્રથમવાર તેઓ પોતાની મૃત–પત્નીના આત્મા સાથે સમ્પકિ 
સ્થાપી શક્યા હતા. ત્યારથી તેઓ ઘિીવાર એ આત્માને મળ્યા હતા. આ 

આત્મા િારા પ્રાપ્ત સિંદેશાઓમાિં ભૂલો ઘિી વધારે હતી; છતાિં કેટલાિંક સૂચનો – 
સિંદેશા ણબલકુલ સાચા મળ્યા હતા. એ પત્ની િારા જન્મેલ પુત્રીના લગ્ન મૃત – 

પત્નીના આત્માની સલાહ લીધા બાદ કરવામાિં આવ્યા હતા. આ મહાશયના 
કહેવા મુજબ તેમિે પોતાની મનોશન્ક્ત એટલી હદે ણવકસાવી હતી કે કોઈ પિ 

સ્થળ ેઅને સમયે તેઓ મૃત–પત્નીના આત્મા સાથે વાત કરી શક્તા. 
તેમિે જ્યારે આ વાત કહી ત્યારે મેં તેમને ણવનન્તી કરી કે અત્યારે તેઓ 

મૃતાત્મા સાથે વાતચીત કરે તો હુિં  તેનો લાભ લઈ શકુિં. 
મારી લાઇબ્રેરીમાિં, બધી બારીઓ બિંધ કરી. દીવાલની સામે તઓેએ ખુરશી 

પર બેઠક લીધી. તેઓ થોડીક ણમણનટ સતત સામેની ભીંત પર ત્રાટક કરતા હોય તમે 
જોઈ રહ્યા અને પછી તેઓ અધિજાિત અવસ્થામાિં પહોંચી ગયા. “હા, જુઓ હુિં મારી 
પત્નીને હવે જોઈ શકુિં છુિં. જુઓ તે પિ મારી સામે જુએ છ.ે” સામેની દીવાલ પર 
લટકાવેલ મારા ણપતાની છબી સામે જોતાિં તેઓ મોટા અવાજ ેબરાડી ઊઠ્યા. 

મેં તેમને પૂછ્ુિં, “તમે આ દીવાલ પર લટકાવેલ ફોટો જોઈ શકો છો?” તેમિે 
જવાબ આપ્યો કે ત્યાિં કોઈ દીવાલ જ નથી. ત્યાિં માત્ર ભૂરુિં  આકાશ છ ેજમેાિં મારી 
પત્ની વાદળો વચ્ચે ઊભી છ.ે હુિં દીવાલ પાસે ગયો અને મારા મૃત–ણપતાની છબી 
પર હાથ મૂકીને મેં પૂછ્ુિં કે શુિં આ તમારી પત્ની છ.ે તેમિે કહ્યુિં, “હા તે જ મારી 
પત્ની છ;ે પરન્તુ તેને સ્પશિ કરવાનો પ્રયત્ન કરશો નહીં. તમારા નિર હાથનો સ્પશિ 
થશે તો તે અદૃશ્ય થઈ જશે.” પછી તે મહાશયે મને કહ્યુિં કે હવે તેમનાિં પત્ની મારા 
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દરેક પ્રશ્નનો જવાબ આપવા તૈયાર છ.ે મેં કેટલાયે પ્રશ્ન પૂછ્ા જનેા તેમિે પોતે જ 
જવાબ આપ્યા, જાિે કે તેમની પત્ની તેમના માધ્યમ િારા જવાબ આપતી હોય. આ 
જવાબો નીચે પ્રમાિે હતા. 

ણિસ્તી ધમિ જ સાચો ધમિ છ.ે પુનજીિવન જવેુિં કાિંઈ છ ેનહીં. આત્મા આ પથૃ્વી 
ઉપર જન્મે તે પહેલાિંના જીવનનુિં કોઈ જ્ઞાન તેને હોતુિં નથી. આત્માઓના જગતમાિં 
અન્ન અને પાિી પિ છ.ે આત્માઓ જુદા જુદા નેતા હેઠળ જૂથ રચે છ.ે નિર જીવો 
સાથે વાતચીત કરતાિં પહેલાિં આત્માઓએ આ નેતાઓની પરવાનગી લેવી પડ ેછ.ે 
આત્માઓ માટ ેપિ જાતીય જીવન સુલભ છ.ે મારી પત્ની મારા મત્યુ બાદ મારી 
સાથે જ એ પ્રકારનુિં જીવન ણવતાવવા માિંગે છ.ે અન્ય પ્રાિીઓમાિં આત્મા હોતા નથી. 
આત્માઓ પુનઃજીવન ધારિ કરે છ ેજ ેઆ લોક કરતાિં ઉચ્ચ કોહટનુિં હોય છ.ે ત્યાર 
પછી તેઓ ઈિરના ણવિમાિં જાય છ.ે દરેક આત્મા ઇંન્ગ્લશ ભાિા બોલે છ.ે” 

આ રિંગીન પ્રશ્નોિરી બાદ અમે બને્ન બહાર આવ્યા. મેં તેમને પૂછ્ુિં કે 
આત્મા સાથે ણમલન પહેલાિંની ક્ષિો, ણમલન દરમ્યાનની ક્ષિો અને ત્યારબાદની 
પળોમાિં તમને કેવા પ્રકારની લાગિી થતી હોય છ.ે એ ગૃહસ્થે મને કહ્યુિં કે જ્યારે 
તેઓ પોતાની પત્નીના ણવચારો પર ધ્યાન લગાવી બેસી જાય છ ેત્યારે કોઈ નવા જ 
પ્રકારનો પ્રકાશ અને આકૃણતઓ તેમને દેખાય છ.ે એમિે પોતાની પત્ની ણસવાયના 
અન્ય આત્માઓ સાથે પિ વાતચીત કરી હતી. આવી મુલાકાતો બાદ તેઓ થાક 
અને તરસ અનુભવે છ ેઅને તેમને સૂવાની ઈચ્છા થાય છ.ે 

આ મહાશયના માનસ તરિંગોની અસામાન્ય અનુભૂણતઓ આધુણનક 
મનોણવજ્ઞાનની પહરભાિામાિં સમજાવી શકાય તેમ છ.ે આવી વ્યન્ક્તના વ્યન્ક્તગત 
અનુભવોમાિં સત્યતા હોવી જરૂરી નથી. આ મહાશય અને શ્રી રોડરીગો બન્નેને 
પોતાની મૃત–પત્નીઓ ણવિે ઘેલછા હતી. આધ્યાત્મવાદ અને આત્મા સાક્ષાત્કારના 
ણવિય પર સતત વાિંચનને કારિે આત્માઓના અન્સ્તત્વ અિંગેની તેમની માન્યતાઓ 
દૃિ થઈ હતી અને આત્માઓ સાથેની મુલાકાતને તેઓ શક્ય માનતા થયા હતા. 
એના બદલે સિંશોધન સિંસ્થા– ‘સોસાયટી ફૉર સાયકીલલ હરસચિ’ના જ સભ્ય; પરન્ત ુ
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આત્મા અન્સ્તત્વ ધરાવતો નથી એવા સભ્યો જવેા કે– એન્ટોની ફલુ, કટનર, 
સીમોન્સ, ઍડવડિ રોક્સ, હિંસલ ણવરોધી મત ધરાવતા સ્પેન્સર બ્રાઉન વગેરેનાિં 
તારિો જો તેમિે વાિંચ્યા હોત તો પોતાની પત્નીના અન્સ્તત્વ નહીં ધરાવતા આત્મા 
પાછળ દોટ મૂકાવામાિં તેઓએ સમયની બરબાદી ના કરી હોત. કોઈ પિ ણવિયનુિં 
ઘેલછાની રીતે વળગિ ન્યુરોહટક ણવણચત્રતાઓ સજિવામાિં કારિભૂત હોય છ.ે અન્ય 
સવિ રીતે આ બન્ને વ્યન્ક્તઓ તદ્દન સામાન્ય રીતે વતિન કરતી હતી. આ મહાશય 
મારા મસ્તકની આસપાસ તેજોવલય જોતા હતા અને ણવણચત્ર પ્રકાશ અને આકૃણતઓ 
જોતા હતા. ત ે દશાિવ ે છ ે કે તેઓ ણવભ્રાિંણતનો ણશકાર હતા. તેમની ભ્રાન્ન્ત એટલી 
શન્ક્તશાળી હતી કે તઓે દીવાલ કે તે પરની છબી જોઈ શકતા ન હતા. તેમના મન 
સમક્ષ તે ભૂરુિં  આકાશ બની ગયુિં અને મારા ણપતાની છબી તેમની પત્નીની આકૃણત 
બની ગઈ! 

તેમની પત્ની પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલા જવાબોમાિં વાસ્તવમાિં ઈસાઈ માન્યતા અને 
ઉછરેથી શિગારેલા તેમના પોતાના ણવચારોની રજૂઆત હતી. આત્માઓ અન્ન અને 
પાિી લે છ ેતે ણવચાર પિ ઈસનુા પુનરુત્થાન અને ણશષ્યો પાસે અન્ન માિંગવાની બહુ 
પ્રચણલત વાતમાિંથી જ તેમના મગજમાિં જન્મ્યો હશે. આવી ઈસાઈ માન્યાતાથી 
પે્રરાઈને જ તેમિે કહ્યુિં કે અન્ય પ્રાિીઓને આત્મા હોતો નથી. જો તેઓ હહન્દુ હોત 
તો એમ કહેત કે બેક્ટહરયામાિં પિ આત્મા હોય છ!ે!! 

તેમની પત્ની તેમના મૃત્યુ બાદ જાતીય જીવન જીવવા ઇચ્છતી હતી એ વાત 
મહાશયની પોતાની ઇચ્છાઓનુિં પ્રણતણબિંબ હતી. તેઓ એ વાત કદાચ ભૂલી ગયા હશે 
કે આત્મલોકમાિં તેમની બીજી પત્નીના આત્માનુિં આગમન થાય પછી તો તેમિે ત્યાિં 
ણિપત્નીત્વ અપનાવવુિં પડ ેજ ેપૃથ્વી પર તેમના સમાજમાિં પિ અનૈણતક અને ગેર–
કાનૂની તથા ધમિ ણવરુદ્ધનુિં છ.ે 

મૃત–પત્ની અને િસુરના આત્માઓના ફોટાઓમાિં તો ઇંગ્લેન્ડના ધૂતારા 
ફોટોિાફરે તેમને છતેયાિ હતા. ‘આત્માના ફોટાઓ ઉપર સિંશોધનનો અહેવાલ’ના 
લેખકો ફેડ બાલો અને મેજર રેમ્પલીંગ રોઝ િારા એ પુસ્તકમાિં ધિંધાદારી 
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ફોટોિાફરો કઈ રીતે આત્માના ફોટાઓમાિં ઠગે છ ેતેનો ણવગતવાર અહેવાલ આપ્યો 
છ.ે 

દેહથી અલગ પડલેા આત્મા આ જ પ્રકારનો દેહ ધરાવે છ ે એ ણવચાર 
આત્માઓ અન્ન–પાિી લે છ ેએના જવેો મૂખિ ણવચાર છ.ે 

શુિં કબરમાિં દાટલેા શરીરના ખવાઈ ગયેલાિં ગાત્રો ફરી નવસ્વરૂપ પામી એ જ 
શરીરની પુનરિચના કરે છ?ે 

• • • • • 
 

‘એ લોકો તમને છતેરે છ!ે’  

પુસ્તક આઉટ ઑફ ણપ્રન્ટ હોઇ  

પુસ્તક માટ ેફોન કરવા નહીં.  
 

▪ 
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12 

મિંડતૈીવુમાિં શિંકીલી વૈરન 

જાફના શહેરની દણક્ષિે દહરયાઈ ખાડીને ઓળિંગીને જતા મિંડતૈીવુ નામનો 
નાનકડો બેટ છ.ે થોડા ખેડૂતો અને માછીમારો ણસવાય ત્યાિં કોઈ વસવાટ નથી. 

ચાર માઈલની ખાડીને કારિે બાહ્યણવિ સાથે સમ્પકિ હોતો નથી. વિે એકાદવાર 
જાફનાના મિંહદરમાિં તહેવાર સમયે યોજાતી ણવણધઓ વેળા તેઓ જાફના આવતા. 

1932ના એણપ્રલ માસમાિં સામુણદ્રક નમૂનાઓ એકઠા કરવાના આશયથી હુિં  
ત્યાિં ગયો હતો. સમુદ્ર–હકનારે આવેલ ત્યાિંનો એક માત્ર બિંગલો મેં ભાડ ેરાખ્યો 

હતો. પત્ની અને પુત્ર સાથે હુિં  દહરયા–હકનારે સવારનો સમય ગાળતો અને 
બપોરના આરામ બાદ આસપાસના ણવસ્તારમાિં લટાર લગાવતો. આવા એક 

ભ્રમિ દરમ્યાન હુિં શ્રી મારકુિંડુ નામના એક ણશક્ષકના પહરચયમાિં આવ્યો. એ ટાપુ 

પર તેઓ પહેલી એવી વ્યન્ક્ત હતી જમેિે શટિ પહેયુું હતુિં! મડતૈીવુ ટાપુના સામાણજક 
જીવન ણવિે અમારે થોડીક વાતો થઈ. ત્યારથી લગભગ દરરોજ તઓે મને મળતા. 

એક હદવસ શ્રી મારકુિંડુ ફિંડફાળા માટનેો ડબ્બો લઈને મારે ત્યાિં આવ્યા. તેમના 
કહેવા મુજબ છલે્લા કેટલાિંક અઠવાહડયાઓથી એ ણવસ્તારમાિં કોઈક આત્મા ભટકતો 
હતો, જનેે હાિંકી કાિવા માટ ે જાફનાના નેલ્લુર મિંહદર પાસેના પ્રખ્યાત યોગીને 
બોલાવવાનુિં તેઓ ણવચારતા હતા. તેમના કહેવા મુજબ : “એક રાત્રે જ્યારે એક સ્ત્રી 
તેના રસોડાના પાછળના ખુલ્લા વાડામાિં ગઈ ત્યારે નાણળયેરના ઝાડ પાસે ઊભેલી 
કોઈક સ્ત્રીએ તેને સિંકેત કરી બોલાવી હતી. આ સ્ત્રી ભાન ભૂલીને થોડાક અિંતર સુધી 
તેની પાછળ ગઈ હતી; પરન્તુ પછી અચાનક પેલી સ્ત્રી હવામાિં ઓગળી ગઈ. છતાિં 
તેનો બોલવાનો અવાજ સિંભળાતો રહ્યો. ખેડૂત આથી ગભરાઈને મૂઠીઓ વાળીને ઘર 
તરફ ભાગ્યો. ઘેર પહોંચતાિં તેને મૂછાિ આવી ગઈ. છકે સવારે તે ભાનમાિં આવ્યો.” 

“એક રાત્રે એક સાત વિિની છોકરીએ પોતાના ઘરના વાડામાિં એક કૂતરો 
જોયો. છોકરીએ તે કૂતરાને ભગાડવા એક પથ્થર માયો તો આ કૂતરો અચાનક 
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‘શિંકીલી વૈરન’ બની ગયો. આ જોઈને છોકરી એટલી ડરી ગઈ છ ેકે તેનો અવાજ 
બિંધ થઈ ગયો.” [મિંડતૈીવુના લોકો જુદાજુદા રૂપ લેતા ભૂતને શિંકીલી વૈરન કહે છ.ે] 
આથી વસ્તીના માનવીઓએ નેલ્લુરના યોગીને બોલાવી, આ પાપાત્માને હાિંકી કાિવા 
યજ્ઞ કરાવવાનુિં નક્કી કયુું. શ્રી મારકુિંડુના કહેવા મુજબ આ યોગી માત્ર બે માસ જ 
નેલ્લુર ખાતે ગાળતા હતા, બાકીનો સમય તેઓ ણશવાન્દીપદમ અને અન્ય સ્થળે 
સાધનામાિં ણવતાવતા. 

મેં શ્રી મારકુિંડુને કહ્યુિં કે આવા કાલ્પણનક આત્માઓને હાિંકી કાિવાના કાયિમાિં 
હુિં એક પૈસો પિ આપી શકુિં તેમ નથી. હુિં આ ણવિયમાિં કેવા ણવચારો ધરાવુિં છુિં તેનો 
પિ મેં ખ્યાલ આપ્યો; છતાિં યજ્ઞ જોવાની મારી ઇચ્છા હોવાથી મને હાજર રહેવા 
દેવા મેં ણવનન્તી કરી.  

શ્રી મારકુિંડુના કહેવા મુજબ ત્રિ વ્યન્ક્તઓ નેલ્લુરના પ્રણસદ્ધ યોગીન ે
આમિંત્રિ આપવા ગઈ હતી. એણપ્રલના એક રણવવારે આ યજ્ઞ યોજાયો. ખાસ 
બાિંધવામાિં આવેલ મિંડપની આજુબાજુ મિંડતૈીવુના અબાલ–વૃદ્ધ સ્ત્રી–પુરુિો એકઠાિં 
મળ્યાિં હતાિં. મિંડપ વચ્ચે ચમકતો ભગવો ઝભ્ભો પહેરીને યોગી બેઠા. તેમના ગળામાિં 
રુદ્રાક્ષની ત્રિ માળાઓ લટકતી હતી. લલાટ પર ભભૂતનો થપ્પો કરેલ હતો. તેમની 
સામે ણપિળના દીવાઓ, ફળ અને અનેક ધાન્યની ભરેલી તાસકો પડી હતી. તેમની 
જમિી બાજુ કાિંસાનુિં હવનપત્ર થોડી નાણળયેરની કાચલીઓ ઉપર ગોઠવેલુિં હતુિં. ઘી, 
કોપરેલ અને અન્ય દ્રવ્યો ભરેલા શીશાઓ પિ ત્યાિં હતા. 

યોગીએ પૂજાનો પ્રારિંભ સિંસ્કૃત–તણમળ ભાિાના શ્લોકોથી કયો. લગભગ એક 
કલાક મિંત્રોચ્ચાર ચાલ્યો. ત્યારબાદ યોગી ધીમે ધીમે ધ્યાનસ્થ થયા. તેમની આિંખો 
બિંધ હતી, મોં ખુલ્લુિં અને જીભ બહાર લટકેલી. યોગીની સાથે જ આવેલા તેમના 
મદદનીશે થોડુ િંક કપૂર લઈ, સળગાવીને યોગીની જીભ પર મૂક્યુિં. બહાર લટકતી 
જીભ પરથી જ્વાળામુખીની જમે અન્ગ્નની ઝાળ ઊઠી અને તરત યોગીએ સળગતુિં 
કપૂર હવન–પાત્રમાિં થૂિંકી કાઢુ્યિં. જનમેદનીએ ‘હહર–હરો–હરા’નો નાદ કયો. અન ેઆ 
રીતે ત્રિ વાર કપૂર–પ્રયોગ કરવામાિં આવ્યો.  
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ત્યારબાદ યોગી પુનઃ ધ્યાનસ્થ થયા. પદ્માસન સાથે પગના અિંગૂઠાને ઝાલીને 
તેઓ બેઠા. મારા ણસવાય માત્ર શ્રી મારકુિંડુ ત્યાિં શટિ પહેરેલ પુરુિ. સાતેય આત્મા 
સરખી શન્ક્ત ધરાવે છ.ે આ નાણળયેરની કાચલી ઉપર મૂકેલી સાત કોડીઓ એ સાત 
આત્માનુિં પ્રણતણનણધત્વ કરે છ.ે જ્યારે હુિં મિંત્રોચ્ચાર કરી તેમના પર ‘તીથિમ’ – પણવત્ર 
જળ નાિંખીશ, ત્યારે જ ેઆત્માઓ આ ટાપુ છોડી જવા ઉત્સુક હશે તેમના પ્રતીકરૂપ, 
એટલી કોડીઓ જમીન પર જશે. આ નાણળયેરની કાચલીઓ તમારા ટાપુનુિં 
પ્રણતણનણધત્વ કરે છ.ે કોડી નીચે નહીં પડ ેતે આત્મા આ ટાપુ છોડવા તૈયાર નથી. 
તેના માટ ેપછી વધુ મોટો યજ્ઞકરવો પડશે. 

ત્યારબાદ યોગીએ પણવત્ર જળના થોડા બુિંદ કોડીઓ પર નાિંખ્યા અને 
મિંત્રોચ્ચાર કયો. સવિના આશ્ચયિવચ્ચે કોડીઓ કાચલી પરથી સરકીને જમીન પર 
પડી. યોગીએ જાહેરાત કરી કે સાતેય આત્માઓ આ ટાપુ છોડી જતા રહ્યા છ.ે  

સવિ ણવણધ પૂરી થયા પછી વસ્તીના લોકો તરફથી શ્રી મારકુિંડુએ યોગીને 
દણક્ષિા રૂપે નાિાિં આપ્યાિં. રાણત્ર રોકાિબાદ બીજા હદવસ ે યોગી નેલ્લુર જવા 
નીકળ્યા. જતાિં પહેલાિં તેમિે જાહેર ‘દશિન’નો કાયિક્રમ રાખ્યો હતો, ખાસ આશીવાિદ 
મેળવવા ઘિા ગયા અને બદલામાિં તેમના ચરિમાિં નાની–મોટી ભેટ ધરી. 

મારી પાસે શ્રી મારકુિંડ ે હતા. તેમને યોગીએ બોલાવી જમિા કાિંડાની નાડી 
જોવાનુિં કહેવામાિં આવ્યુિં. થોડાક પ્રયત્ન બાદ મારકુિંડુએ બુમ પાડી – “સ્વામીની 
નાડીનો ધબકાર બિંધ થઈ ગયો છ.ે” ફરી આખી મેદનીએ ‘હહર–હરો–હહરો’નો નારો 
લગાવ્યો. થોડીવાર પછી એક પુરુિે યોગીની નાડી તપાસીને જાહેરાત કરી. તેમના 
પછી મેં નાડી તપાસવાનો ઉપક્રમ કયો. મેં નાડી પકડી ત્યારે તે પૂવિવત સામાન્ય રીતે 
ધબકતી હતી; પરન્તુ ધીમે ધીમે ધબકાર મિંદ થયા અને આખરે પૂિિ બિંધ થયા. 
લગભગ પાિંચ ણમણનટ પછી નાડી–ધબકાર પુનઃસિંભળાવા લાગ્યા અને ધીમે ધીમે 
સામાન્ય ધબકાર થવા લાગ્યા. 

આ પ્રયોગ બાદ યોગીએ તેમના મદદનીશને તાિંબાનુિં હવન–પાત્ર ણવણવધ 
તેલોથી ભરવા કહ્યુિં અને તેની નીચેની નાણળયેરની કાચલીઓને જલાવી. તેલ દ્રવ્ય 
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ઉકાળવા લાગ્યુિં. ત્યારે યોગીએ ત્રિ લીંબુ લઈ, મિંત્રોચ્ચાર િારા આ લીંબુ મિંત્રી, 
તેલમાિં તેના કાપેલા ટુકડા નાિંખ્યા. આ કટકા તણળયે જતાિં યોગીએ જાહેરાત કરી કે 
જ ેકોઈ ભટક્તા પાપાત્માના વળગિથી બચવા ઇચ્છતુિં હોય ત ેએક પછી એક ત્યાિં 
આવે!!! 

મેદનીમાિં સૌથી વૃદ્ધ પુરુિ સૌ પ્રથમ આગળ આવી યોગી સમક્ષ ઘૂિંટણિય ે
પડ્યો. યોગીએ ફૂિંક મારી હવનપાત્ર ઉપર ઊઠલેા ધૂમાડાને ણવખેયો. પછી સવિના 
આશ્ચયિ વચ્ચે યોગીએ જમિા હાથની આિંગળીઓને ઉકળતા તેલની સપાટીઓ પર 
લગાડી. તેિે હાથ ઝડપથી લઈ લીધો અને ડાબા હાથની હથેળી સાથે આિંગળીઓ 
ઘસી, પછી આિંગળી પર લાગેલ તેલ પેલા વૃદ્ધ પુરુિના કપાળ પર લગાડ્યુિં. અને 
જવા માટ ે ઈશારો કયો. ત્યારબાદ એક પછી એક સવિ સ્ત્રી, પુરુિ, બાળકો યોગી 
સમક્ષ ગયાિં અને તૈલણબિંદુઓ કપાળ પર લગાવી આવ્યાિં. આખી મેદનીમાિં માત્ર હુિં જ 
બાકી રહ્યો! એકવાર આિંગળીઓ થોડીક ડૂબાડીને યોગી પાિંચ–છ વ્યન્ક્તના લલાટ ે
સ્પશિ કરતા. જો કે પછી યોગી ધીમે ધીમે આખી હથેળી ગરમ તેલમાિં બોળતા અને 
તે સાથે જ ‘હહર–હરો–હરા’નો જયઘોિ થતો. 

આખરે હવન–પાત્ર નીચેનો અન્ગ્ન બુઝાવી દેવામાિં આવ્યો. યોગીએ પોતાની 
ઝોળીમાિંથી ચકચહકત નાણળયેરની કાચલી અને સાત નાનકડી કોડીઓ કાિી. એક 
કોડી ઊંધી મૂકેલી કાચલીમાિં ગોઠવી તનેી આજુબાજુ બાકીની કોડીઓ મૂકી. 
ત્યારબાદ યોગીએ જનમેદનીને સિંબોધન કયુું, ‘આ સ્થળમાિં એક નહીં; પરન્તુ સાત 
આત્મા ભટકે છ ે– સ્ત્રી અને પુરુિ બન્ને.  

બીજા હદવસે ણવજયોન્મ્ત મારકુિંડુ મારી પાસે આવીને કહ્યુિં “હવ ે તો પણવત્ર 
પુરુિોની આધ્યાન્ત્મક શન્ક્ત તમે માનશો કે નહીં – જનેા માટ ે ણવજ્ઞાન પાસે કોઈ 
જવાબ નથી?” તેમિે પ્રશ્નોની ઝડી વરસાવી : “કોડીઓને આપમેળે ખસતી જોઈ 
હવે તમે આત્માઓનુિં અન્સ્તત્વ માનશોને? તમારા ણવજ્ઞાનના જ્ઞાનથી તમે ઊકળતા 
તેલમાિં હાથ નાિંખશો? તમરા મોંમાિં તમે સળગતુિં કપૂર મૂકશો? આ ણવિમાિં એવો 
કયો વૈજ્ઞાણનક છ ેજ ેઇચ્છા પડ ેત્યારે પોતાની નાડી રોકી શકે? તમને પરાશન્ક્તના 
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બનાવોની તપાસમાિં રસ છ ેએટલે હુિં માનુિં છુિં કે હવે આત્મા અને આધ્યાન્ત્મક શન્ક્ત 
અિંગેના તમારા ણવચારો બદલાશે.” 

મેં મારકુિંડુને પૂછ્ુિં કે યોગીને દણક્ષિા પેટ ેશુિં આપ્યુિં? તેમિે કહ્યુિં કે પાિંચસો 
એક રૂણપયા આપ્યા હતા. મેં તેમને કહ્યુિં કે યોગના નામે કરેલી સાદી તરકીબો માટ ે
આટલા બધા રૂણપયા વેડફવા યોગ્ય કહેવાય નહીં. યોગ એ ણવિમાિં સૌથી સુિંદર 
શારીહરક સાધના અને સ્વયિંસ્ફુરિા માટનેી પદ્ધણત છ.ે કેટલાક લેભાગુઓ યોગના 
નામે આણધભૌણતક શન્ક્ત પ્રાપ્ત કયાિનો દાવો કરે છ;ે પરન્તુ યોગમાિં કશુિં પણવત્ર યા 
આણધભૌણતક શન્ક્ત સમ્બન્ધી નથી.  

શ્રી મારકુિંડુને મેં કહ્યુિં કે તમે આવતી કાલે સાિંજ ે યજ્ઞના યોજક અને અન્ય 
અિિીઓ સાથે મારે ત્યાિં આવો. અને યોગીએ જ ે કાિંઈ કયુું તે હુિં તમને કરી 
બતાવીશ. 

બીજા હદવસ ેમારા નોકરે નાણળયેરની કાચલી પરથી રેસા કાિી નાિંખી, રેત–
કાગળ વડ ે ઘસી ઘસીને કાચલી ચકચહકત અને લીસ્સી સપાટીવાળી બનાવી. 
દહરયાકાિંઠથેી મેં નાનકડી કોડીઓ ભેગી કરી અને તેમના પોલાિમાિંથી રેતી, પાિી 
વગેરે કાિી, કોડીઓનુિં પેટ લીસ્સુિં બનાવ્યુિં. કપૂરનુિં પડીકુિં અને લીંબુ પિ ખરીદી 
લીધાિં. 

લગભગ પાિંચ વાગે શ્રી મારકુિંડુ અને પાિંચ અન્ય ખેડૂતો મારા ઘરે આવ્યા. 
યોગીની જમે પદ્માસનવાળીને હુિં  બેઠો. એક મીિબિી સળગાવી નજીકમાિં એક 
પ્રાયમસ સ્ટવ, એલ્યુણમણનયમનુિં વાસિ, કોપરેલ અને કાપેલાિં લીંબુ પિ રાખ્યા. વળી 
એક શીશામાિં પારદશિક પ્રવાહી પિ રાખ્યુિં હતુિં. 

મેં સવિ પ્રથમ કપૂર સળગાવ્યુિં અને મારી જીભ બહાર કાિી તેની સપાટી પર 
મૂક્યુિં. થોડીક સેકિંડ કપૂરનો ભડકો થયો પછી મેં સળગતુિં કપૂર થૂિંકી નાિંખ્યુિં. યોગીની 
જમે મેં પિ ત્રિ વાર આ પ્રયોગ કયો. 

ત્યારબાદ િાસ રોકીને મેં મારકુિંડુને કહ્યુિં કે મારી નાડીના ધબકારા તપાસે. 
તેમના આશ્ચયિ વચ્ચે મારી નાડીના ધબકાર સિંભળાતા ન હતા. બાકીના પાિંચ જિ 
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પિ નાડી જોવા લાગ્યા. પાિંચેયને નવાઈ લાગી કે નાડી બિંધ હતી. પાિંચ ણમણનટ હુિં  
નાડી રોકી શક્યો. 

આ સમયમાિં મારા નોકરે પ્રાયમસ સ્ટવ શરૂ કરી, તેલ ગરમ થવા મૂક્યુિં હતુિં. 
તેલ ઉકળવા લાગ્યુિં ત ેપહેલાિં લીંબુના કટકા તેમાિં મૂક્યા હતા. ઘિો બધો ધુમાડો તેલ 
ઉકળવા સાથે જમા થયો હતો તેને ફૂિંક મારી હટાવી, મેં મારી હથેળી તેમાિં બોળી 
અને બહાર કાિીને હાથની હથેળી સાથે ઘસી. આ પ્રયોગ પિ મેં કેટલીયે વાર કયો. 
છલે્લે મેં ચકચન્ક્ત નાણળયેરની કાચલી લઈ તેને ઊંધી મૂકી અને ટોચ ઉપર સાત 
કોડીઓ વતુિળાકારે મૂકી. મારી પાસેના પારદશિક પ્રવાહીની બોટલમાિંથી થોડુ િં પ્રવાહી 
મેં કોડીઓ પર છાિંટ્યુિં. થોડા સમય પછી કોડીઓ એકબીજાથી અલગ ખસવા લાગી 
અને છલે્લે એક પછી એક નીચે જમીન પર પડી. 

મારી સામે બેઠલેા પે્રક્ષકો અવાચક બની બેસી રહ્યા. મેં તેમને કહ્યુિં કે મેં 
જ ેકિંઈ કયુું કે યોગીએ જ ેકાિંઈ કયુું તેમાિં કિંઈ રહસ્યમય અથવા ચમત્કાહરક ન 

હતુિં. કોડીઓ પર મેં જ ેપ્રવાહી છાટુ્યિં તે લીંબુનો રસ હતો. યોગી પાસે પિ 
પણવત્ર જળના નામે કોઈક મિંદ એણસડ હશે, કદાચ ણવનેગર પિ હોય. કોડી એ 

કેન્લ્શયમ કાબોનેટની બનેલી હોય છ.ે લીંબુના રસમાિં સાઈહટ્ક એણસડના લીધે 
કાચલીથી ઉપર ઊંચકાય છ ેઅને લીસી સપાટી હોવાથી કોડીઓ નીચે સરકે 

છ.ે 

ઉકળતા તેલનુિં ઉષ્િાતામાન એટલુિં ઊંચુિં હોય છ ે કે કોઈના માટ ે તેમાિં 
ચામડી બળે તેનુિં જોખમ ખેડ્યા ણવના હાથ બોળવો શક્ય નથી; પરન્તુ એક તેલ 

હોય યા ચાર–પાિંચ પ્રકારનાિં તેલનુિં ણમશ્રિ હોય, જ્યાિં સુધી તેમાિં ભેજ હોય ત્યાિં 
સુધી તેનુિં ઉષ્િતામાન 100 અિંશ સેન્ટીિેડથી વધી શકતુિં નથી જો વાસિ ખુલ્લુિં 

રાખીએ તો. 
લીંબુના કટકા, તેમાિંના રસના કારિે, તેલનુિં ઉષ્િતામાન 100 અિંશ 

સેન્ટીિેડથી વધવા દેતા નથી. વળી તેલની સપાટી પર મોસિંબીના રસનુિં પાિી 

https://govindmaru.com/


એ લોકો તમન ેછતેરે છ!ે 

અનુક્રમણિકા                       https://govindmaru.com  Page 121 
 

ઝડપથી વરાળમાિં રૂપાિંતર પામતુિં હોવાથી ત્યાિં તો ઉષ્િતામાન એથીયે ઓછુિં 

હોય છ.ે વરાળના ધૂમાડાને ફૂિંક મરાતાિં ગરમી વધુ ઘટ ે તે જ ક્ષિે તેલની 

સપાટીને હથેળી વડ ે સ્પશિ કરવામાિં આવે તો એ હથેળીને ગરમીથી અગન 

લાગી શકે છ;ે પરન્તુ ચામડી બળે તેટલી શન્ક્ત તેમાિં નથી હોતી. ઝડપથી બે 
હથેળીઓ ધસવાથી બળતરા ઘટ ેછ.ે 

કપૂરમાિં ઝડપથી ણવઘટન પામવાની શન્ક્ત છ.ે આથી તે પ્રવાહીમાિં રૂપાિંતર 
પામ્યા ણવના વરાળમાિં રૂપાિંતર પામી શકે છ.ે ભીની જીભ પર કપૂર મૂકતાિં 

પહેલાિં યોગી અને મેં, બને્નએ હોઠ પર જીભ ફેરવીને હોઠ ભીના કરી લીધા 

હતા અને ઊંડા િાસ લીધા હતા. જીભ પર કપૂર હતુિં ત્યારે અમે જ્યોતને 
સતત, બહારની તરફ ફૂિંક મારતા હતા. [િાસ ધીમે ધીમે છોડીને] િાસ પૂરો 

ખલાસ થાય તે પહેલાિં બળતુિં કપૂર થૂિંકી દેવુિં પડ ેછ.ે જો ભૂલમાિંયે એક સેકિંડ 
માટયે િાસ અિંદર ખેંચ્યો હોત તો પહરિામ બહુ ભયિંકર આવત. 

• • • • • 

યોગ એ ણવિમાિં સૌથી સુિંદર શારીહરક સાધના 
અને સ્વયિંસ્ફુરિા માટનેી પદ્ધણત છ.ે કેટલાક 
લેભાગુઓ યોગના નામે આણધભૌણતક શન્ક્ત પ્રાપ્ત 
કયાિનો દાવો કરે છ;ે પરન્તુ યોગમાિં કશુિં પણવત્ર યા 
આણધભૌણતક  શન્ક્ત સમ્બન્ધી નથી. 

▪ 
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13 

બાઇબલ નીણત પથદશિક તરીકે હાણનકારક છ ે

અણખલ શ્રીલિંકા બૌદ્ધધમી કોંિેસ આિહી છ ેકે દેશના યુવાનોને નૈણતક માગે 
લઈ જવા શાળાઓમાિં ધાણમિક ણશક્ષિની જરૂહરયાત તાતી છ.ે ણવણવધ ણિસ્તી 
સમ્પ્રદાયોના વડાઓ પિ ણિસ્તી ણવદ્યાથીઓને બાઇબલ ભિાવવા બાબતે તેટલા જ 
આિહી છ.ે 

કહેવાતુિં પણવત્ર બાઇબલ નૈણતક તાલીમના સાધન તરીકે કેટલુિં હાણનકારક છ ેતે 
દશાિવવા હુિં આ લખી રહ્યો છુિં. દણુનયાના કરોડો માિસો કોઈ પિ જાતના 

પ્રમાિભૂત પુરાવાઓ ણવના બાઇબલને ‘ભગવાનનો શબ્દ’ ગિે છ.ે ભગવાનના 

અન્સ્તત્વનો જ જ્યાિં પુરાવો નથી ત્યાિં બાઇબલને ‘ભગવાનના શબ્દ’ તરીકે કેવી 
રીતે સ્વીકારી શકાય? અને કદાચ ભગવાનનુિં અન્સ્તત્વ સાણબત થાય તો પિ 

બાઇબલ તેમની જ પે્રરિા છ ેતે દાવાને તો કોઈ ટકેો સાિંપડતો નથી. 
વળી, બાઇબલ એ એક જ પુસ્તક નથી જ ે માટ ે ભગવાનની પે્રરિાનો 

દાવો થતો હોય. મુસલમાનોનો પિ દાવો છ ે કે તેમનુિં પણવત્ર પુસ્તક કુરાન 
અલ્લાહની પે્રરિાનુિં ફળ છ!ે! 

બાઇબલ તેની નૈણતક અવધારિાઓ, એના કાયદાઓનો ન્યાય, એની 
ઐણતહાણસક ણવસિંગણતઓ, એના ણવજ્ઞાનની અચોક્કસતાઓ અને એની ણફલસૂફીના 
વાહહયાત તત્ત્વના કારિે વીસમી સદીના માનવી માટ ેઅસ્વીકાયિ છ.ે બાઇબલ જ ે
શીખ દે છ ેતે સાચી નથી એવુિં આપિે જાિીએ પછી તેના પે્રરિાસ્ત્રોત ણવિે વાત 

કરવાની શી જરૂર છ?ે પ્રભુપે્રરિાનો પ્રચાર એ યહુદી અને ઇસાઈ પાદરીઓ 
િારા રચવામાિં આવેલી વાતાિ છ.ે બાઇબલ એ ઈિરી સિાનુિં નહીં પરન્તુ 

માનવીનુિં સજ િન છ,ે એ વાત એ રીતે પિ ણસદ્ધ થાય છ ે કે નીણત–આચારના 
કે્ષત્રમાિં તેનો ઉપદેશ ઘિાિં ભયજનક તત્ત્વો ધરાવે છ.ે 

ચાલો, આપિે તેના કેટલાક નીણતણવિયક ઉપદેશો તરફ નજર નાિંખીએ. 
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પ્રામાણિકતા : 
આપિી મૂલ્ય–પરમ્પરામાિં સત્યવચનનુિં સ્થાન આગવુિં છ;ે પરન્તુ બાઇબલ 

છલના અને જૂઠને ઊંચુ સ્થાન આપે છ.ે ‘ણયમેયાહ’ના વીસમા ભાગની સાતમી કલમ 
[20/7]માિં લેખક ફહરયાદ કરે છ,ે ‘હે યહોવાહ, તેં મને ફોસલાવ્યો.’ વળી ચોથા 
ભાગની દશમી કલમ [4/10]માિં ણયમેયાહ પ્રભુ પર ફોસલાવવાનો આક્ષેપ કરે છ.ે એ 
કહે છ,ે ‘આહા, પ્રભુ યહોવાહ, તમને શાિંણત થશે એમ કહીને તેં આ લોકને તથા 
યેરૂશાલેમને ખરેખર ફસાવ્યા છ.ે’ 

ઈિર િારા અસત્ય રીણત આચરિનુિં સ્પષ્ટ ઉદાહરિ ‘રાજાઓ’ના પહેલાિં 
પુસ્તકના બાવીસમા ભાગમાિં છ.ે જ્યાિં કહેવામાિં આવ્યુિં છ ે ‘અને યહોવાહે કહ્યુિં કે 
આપિે આહાબને જૂઠુિં બોલનાર આત્મા િારા ફસાવીશુિં... યહોવાહે સવિ પ્રબોધકોના 
મુખમાિં જૂઠુ િં બોલનાર આત્મા મૂક્યો છ.ે’ ઇિરીય ફોસલામિીનુિં આવુિં ણશક્ષિ કુમળી 
વયનાિં બાળકોને મળે એવુિં કોઈ સમજદાર વ્યન્ક્ત ઈચ્છ ે નહીં. આટલા લેખમાિં 
બાઇબલમાિં પ્રાપ્ત િગલેબિંધ જૂઠ અને ચોક્સાઈઓનો ઉલ્લેખ કરવો શક્ય નથી. 
‘ઉત્પણિ’ના પુસ્તકમાિં આપવામાિં આવેલી જળપ્રલયની વાતો અસત્ય અને વાહહયાત 
પ્રસિંગોથી ભરપૂર છ.ે ‘ઉત્પણિ’ના સાતમા ભાગમાિં કહેવામાિં આવ્યુિં છ,ે ‘ચાળીસ 

હદવસ અને ચાળીસ રાત વરસાદ પડ્યો, પિંદર હાથ [cubit] સુધી પાિી ચિયુિં અને 

પહાડો િિંકાઈ ગયા.’ 

એક હાથ કે Cubit બરાબર એક ફૂટ અને છ ઇંચ થાય. એનો અથિ એ કે 

પૂરનાિં પાિી સાડી બાવીસ ફૂટ ઊંડાિ ધરાવતા હતા. માઉન્ટ એવરેસ્ટ 29,002 ફૂટ 
ઊંચુ છ ેઅને માઉન્ટ અરાફત 17,260 ફૂટ ઊંચુિં છ.ે પ્રભુપ્રેહરત બાઇબલના કહેવા 
મુજબ સાડી બાવીસ ફૂટ ઊંડા પૂરનાિં પાિીમાિં આ પહાડો િિંકાઈ ગયાિં એ કેટલુિં મોટુિં 
જૂઠ છ!ે અિાર ચોરસ ઈંચના એક જ બારણિં–કમ–બારીમાિંથી, વહાિના ઓરડામાિં 
ડાઇનસૉર અને હાથી જવેાિં મહાકાય પ્રાિીઓ પ્રવેશ્યાિં એવુિં બાઇબલનુિં જૂઠાણિં કયો 
ઠરેલ માિસ સાચુિં માનશે? 

પૂરેપૂરા સત્ય કથન માટ ેદાવો કરતા નવા કરાર તરફ હવે જરા નજર કરીએ. 
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‘કોરીથીઓને’ બીજા પત્રમાિં સિંત પોલ પોતાના ઉપદેશમાિં અસત્યના 
ઉપયોગનો એકરાર કરે છ.ે પોલના મત મુજબ પ્રભુની સેવા માટ ેઅસત્ય બોલવુિં 
તેમાિં કિંઈ ખોટુિં નથી; પિ નીણત–આચારમાિં સત્યનો આિહ જરૂરી છ.ે જ ે પુસ્તક 
અસત્ય અને જૂઠને યોગ્ય ઠરાવે તે નીણત ઉપદેશ માટ ેખરેખર હાણનકારક છ.ે  

હારૂન સમક્ષ ઇરાદાપૂવિક જૂઠુિં બોલવાનો મુસાને આદેશ આપવો એ ઈિર 
માટ ે કેટલુિં અપ્રામાણિક કહેવાય. ‘ણનગિમન’ના પાિંચમા ભાગમાિં લખ્યુિં છ,ે મુસા અને 
હારૂને આવીને ફારૂનને કહ્યુિં કે “યહોવાહ ઈઝરાયેલનો દેવ એમ કહે છ ે કે મારા 
લોકને અરણ્યમાિં મારે માટ ેપવિ પાળવા માટ ેજવા દે. મારે માટ ેયજ્ઞ કરવા માટ ેત્રિ 
હદવસની મજલ જટેલે અરણ્યમાિં [જવા દે].” આમ અહીં ફારૂનને ઇરાદાપૂવિક જૂઠુિં 
કહીને પોતાના માિસોને ગુલામીમાિંથી બહાર કાિવાના પ્રયત્ન કરતા એક લાચાર 
પ્રભુને આપિે જોઈ શકીએ છીએ. ઈઝરાયલીઓ વાસ્તવમાિં માત્ર ત્રિ હદવસ માટ ે
બહાર જતા હતા કે કદી પાછા નહીં ફરવા માટ?ે 

ણવિને સત્ય જટેલી જ પ્રામાણિકતાની પિ જરૂરત છ.ે ‘ણનગિમન’ના ત્રીજા 
ભાગમાિં પોતાના પડોશીઓને લૂિંટવાની સૂચના પ્રભુ આપે છ.ે “હુિં ઇણજપ્તવાસીઓની 
નજર સમક્ષ ઈઝરાયલવાસીઓ પર કૃપા કરીશ. અને એમ થશે કે જ્યારે તમારે 
નીકળવાનુિં થશે ત્યારે તમે ખાલી હાથે નહીં જાઓ પિ પ્રત્યેક સ્ત્રી તેની પડોશિ 
પાસેથી ચાિંદીના અને સોનાનાિં આભૂિિો તથા વસ્ત્રો માિંગી લેશે અને તે તમે તમારાિં 
પુત્રપુત્રીઓને પહેરાવશો અને તમે ઇણજપ્તવાસીઓને લૂિંટી લેશો.” પછી બારમાિં 
ભાગમાિં કહેવામાિં આવ્યુિં છ ે કે, “અને ઈઝરાયેલના પુત્રોએ પ્રભુના કહેવા મુજબ 
કરીને ઇણજપ્તવાસીઓ પાસેથી સોનાના અને ચાિંદીના આભૂિિ તથા વસ્ત્રો માિંગી 
લીધા અને પ્રભુએ ઇણજપ્તવાસીઓની નજર સમક્ષ આ પ્રજા ઉપર કૃપા કરી અને 
તેથી જ ે કોઈની તઓેને જરૂર હતી તે સવિ તેઓને તેમિે આપ્યુિં અને તેઓએ 
ઇણજપ્તવાસીઓને લૂિંટી લીધા.” 

માિંગવાના બહાના હેઠળ કેવી રીતે લૂિંટી લેવા એ આપિે આપિાિં બાળકોને 
શીખવવાના છીએ? બાઇબલના પ્રભુના અણભપ્રાય મુજબ એ નીણતયુક્ત હોય છતાિં 
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શ્રીલિંકામાિં આપિે આપિાિં બાળકોને આવાિં અનીણતયુક્ત ણવચારો શીખવવાની રજા 
ન આપવી જોઈએ. 

એવુિં લાગે છ ે કે બાઇબલના પ્રભુને ખોટાિં વચનો આપવામાિં કોઈ અડચિ 
આવતી ન હતી. ‘ઉત્પણિ’ના 46મા ભાગની ત્રીજી કલમમાિં પ્રભુ ઈઝરાયેલ [જકેોબ] 
ને કહેતા સિંભળાય છ,ે “હુિં તારા બાપનો દેવ છુિં, ઇણજપ્તમાિં જતાિં ડરીશ નહીં, કેમ કે 
ત્યાિં હુિં તારાથી એક મહાન પ્રજા ઉત્પન્ન કરીશ.” હકીકતમાિં શુિં બન્યુિં? એક મહાન 
પ્રજા બનવાના બદલે એના વારસો ઇણજપ્તમાિં ગુલામ બન્યા. આ યહોવાહ સવિજ્ઞ હતા 
એમ કહી શકાય ખરુિં?  
ગુલામી : 

માનવ–ઇણતહાસમાિં ગુલામી પ્રથા અને ગુલામોનો વેપાર એક નામોશીભયુું 
પ્રકરિ છ.ે ગુલામીએ લાખો સ્ત્રી–પુરુિોનો માનવી તરીકે જીવવાના હક્ક નકાયો. 
માનવીની ણજ િંદગીને તેિે બદતર અત્યાચારોથી ભરી દીધી. બાઇબલ લખાયુિં ત ે
પહેલાિંથી માનવ–વસવાટવાળા ણવસ્તારોમાિં ગુલામીનો સડો પ્રસરેલો હતો. માનવ–
પ્રજાને પશુઓ તરીકે મૂલવતા આ અણભશાપ સામે બાઈબલે શુિં કહ્યુિં? આપિન ે
કહેવામાિં આવે છ ે કે બાઇબલ પ્રભુનો, શાિપિનો, પે્રમનો સિંદેશ છ.ે શુિં માનવ–
સ્વાતિંત્ર્ય માટ ેતેમાિં શિંખનાદ કરાયો છ?ે એથી ઊલટુિં, તે ગુલામીને મિંજૂરી આપે છ.ે 
‘ણનગિમન’ના એકવીસમા ભાગમાિં પ્રભુ ગુલામના માણલકને સલાહ આપે છ,ે “જો તુિં 
કોઈ હેબ્રી દાસ ખરીદે તો તે છ વિિ સુધી ચાકરી કરે અને સાતમે વિે તે એમને 
એમ છૂટી જાય. જો તે પરિેલો આવ્યો હોય તો તેની સાથે તેની સ્ત્રી પિ છૂટ ેઅને 
તેના શેઠ ેતેને સ્ત્રી પરિાવી આપી હોય અને જો તેને પેટ ેપુત્રો કે પુત્રીઓ થયાિં હોય 
તો તે સ્ત્રી અને તેનાિં છોકરાિં તેના માણલકની ણમલકત થાય અને તે એકલો છૂટ;ે પિ 
જો તે દાસ સ્પષ્ટ કહે કે હુિં મારી સ્ત્રી અને મારાિં છોકરાિંને ચાહુ છુિં, હુિં મુક્ત થઈને 
બહાર નહીં જાઉં તો તેનો શેઠ તેને ન્યાયાધીશોની રૂબરૂ લઈ જાય અને તેના કાન 
આરીથી વીંધે અને તે સદા માટ ે શેઠની ચાકરી કરશે.” આમ બાઇબલના ન્યાય 
પ્રમાિે જો કોઈ ગુલામ પત્ની અને બાળકો સાથે રહેવા ઇચ્છતો હોય તો તેિ ે
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પોતાની આખી ણજ િંદગી ગુલામ રહેવુિં પડ.ે પ્રભુ ગુલામના માણલકને ગુલામની 
હત્યા કરવા છતાિં સજા મુક્ત રહેવા દે છ.ે એ જ પ્રકરિમાિં કહેવાયુિં છ,ે “જો 

કોઈ પોતાના દાસ કે દાસીને લાકડીથી મારીને તત્ક્ષિ મોત નીપજાવે તો તેને 
ણનન્શ્ચત ણશક્ષા થાય પિ જો તે એક–બે હદવસ જીણવત રહે તો, માણલકને કોઈ 

ણશક્ષા ન થાય, કેમ કે ગુલામ તેની પોતાની ણમલકત છ.ે “શુિં કોઈ સુસિંસ્કૃત 
માનવી આ ઉપદેશ સ્વીકારશે કે એક વ્યન્ક્ત બીજી વ્યન્ક્તની ણમલકત છ?ે” 

ગુલામના ગાત્રો સાથે જ િંણજર બાિંધવાની જૂના કરારની રીતરસમને નવો કરાર 
ટકેો આપે છ.ે ‘અફેસીઓ’ના છઠ્ઠા ભાગની પાિંચમી કલમમાિં સિંત પોલ કહે છ,ે  

સભ્ય માનવી માટ ેમાનવભક્ષિથી ણવશેિ, રુિંવાટા ખડા કરી દેનારી વાત કઈ 
હોઈ શકે? અન્ધકારયુગમાિં આણફ્કા અને પેણસણફક ટાપુઓની બબિર પ્રજા, 
કબીલાઓ વચ્ચેના યુદ્ધ પછી મૃત દુશ્મનોના દેહનુિં ભક્ષિ કરતી હતી; પરન્ત ુ
પ્રભુપ્રેહરત બાઇબલમાિં પોતાની જ વહાલી વ્યન્ક્તઓના માિંસને ખાવુિં પડ ે તવેી 
પહરન્સ્થણત આવવાની ધમકીઓ છ.ે ‘અનુસિંહહતા’ના અઠ્ઠાવીસમાિં ભાગમાિં કહેવાયુિં છ ે
: ‘તુિં પોતાના જ પુત્ર અને પુત્રીઓને ખાવા માિંડશે.’ ‘ઇણમયાિ’ના ઓગિીસમાિં 
ભાગમાિં કહેવાયુિં છ ે: ‘હુિં એ લોકોને પોતાનાિં બાળકોનુિં માિંસ ખાવાની ફરજ પાડીશ.’ 
આ જ ભયાનક વાત કમિકાિંડના છવ્વીસમાિં પ્રકરિમા; દોહરાવવામાિં આવી છ.ે 

‘1 શમુએલ’ના પિંદરમાિં ભાગમાિં યહોવાહના શેતાની આદેશથી ણવશેિ 

દૂહરત કશુિં હોઈ શકે નહીં. ‘હવે જઈને તમે અમાલોકીઓ ઉપર તૂટી પડો અને 
તેમના સવિસ્વનો નાશ કરો. પુરુિો, સ્ત્રીઓ, બાળકો, બચ્ચાિંઓ, િોરો અને ઘેટાિં, 

ઊંટો અને ગધેડાિં બધાની કતલ કરજો, કોઈને જીવતા જવા દેશો નહીં.’ 
જો સવિ જીવિંત વસ્તુઓનો નાશ કરવાનો યહોવાહનો આદેશ 

નીણતપુર:સરનો હોય તો એ જ ઈિરને પૂજતા અમેહરકનો, હહરોશીમા અને 
નાગાસાકીના સવિ મનુષ્યોની હત્યા કરે કે ણવયેતનામમાિં રાસાયણિક શસ્ત્રો વાપરે 

તો તેમને કેવી રીતે દોિ દઈ શકાય? 
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ઈસાઈ પ્રભુ ખોટુિં કરનારને ણશક્ષા કરવા તેમનાિં બાળકોને મારી નાિંખે છ ેઅને 
તેમની પત્નીઓનો ઉપભોગ અન્યને કરવા દે છ.ે ‘બીજા શુમએલ’ના બારમા 
પ્રકરિમાિં પ્રભુ કહે છ ે: “હુિં તારા કુટુિંબમાિંથી જ તમારા માટ ેઆફત પેદા કરીશ. હુિં 
તારી પત્નીને લઈને તારા દેખતા બીજા માિસને આપી દઈશ અને તે તારી 
હાજરીમાિં તેની સાથે સુશે.” આનાથીયે બદતર કિંઈ હોઈ ના શકે છતાિં કહ્યુિં ન 
માનતાિં પુત્રની હત્યા કરવાનો માતા–ણપતાને અપાતો આદેશ જોવો રહ્યો. 
‘અનુસિંહહતા’ના એકવીસમાિં ભાગમાિં ણનયમ દશાિવાયો છ ે : “જો કોઈ માિસનો 
છોકરો કહ્યાગરો ન હોય, કાબૂ બહાર ચાલ્યો ગયો હોય અને માબાપનુિં કહ્યુિં કરતો ન 
હોય તો તેના મા–બાપે તેને પકડીને ગામના આગેવાનો આગળ રજૂ કરવો અને 
તેમને કહેવુિં કે ‘આ અમારો છોકરો કહ્યાગરો નથી, કાબૂ બહાર ચાલ્યો ગયો છ.ે’ 
પછી શહેરના બધા માિસોએ તેને પથ્થરો મારીને મારી નાિંખવો”. 

“દાસો, જઓે તમારા માણલક છ ેતેમને આધીન થાઓ.”  
ણસદ્ધાિંત જડતા અને અસહહષ્ણતા :  

આપિે વીસમી સદીમાિં રાજકીય અને ધાણમિક–સ્વાતિંત્ર્ય માટ ેલડત આપીએ 
છીએ; પરન્તુ ઈિર આવુિં સ્વાતિંત્ર્ય નકારે છ.ે ધાણમિક માન્યતામાિં પહરવતિનનુિં સૂચન 
પિ કરવાની હહમ્મત કરે તેના માટ ે બાઇબલ મૃત્યુદિંડની જોગવાઈ કરે છ.ે 
‘પુનણનિયમ’ના તેરમા ભાગમાિં જ ે વાિંચવા મળે છ ે તેનાથી વધુ કૂ્રર બીજુ િં શુિં હોઈ 
શકે? “જો તારો ભાઈ, અથવા તારો દીકરો અથવા તારી દીકરી અથવા તારી 
હદલોજાન પત્ની તને ખાનગી રીતે લલચાવતાિં એમ કહે કે ચાલો આપિે અન્ય 
ઈિરની આરાધના કરીએ તો તારે તેને જરૂર મારી નાિંખવાિં. તે મૃત્યુ પામે ત્યાિં સુધી 
પથ્થર મારીને તેને પૂરાિં કરવાિં.” આમ યહોવાહ ણસવાયના સવિ પ્રભુના ભકતોને 
મરિશીલ કરવા જોઈએ. ધમિના નામે પેદા કરાતો આ પ્રકારનો ણધક્કાર માનવ 
સિંહાર માટનેા મૂળ કારિરૂપ 

કેટલાક ણિસ્તીઓ કહે છ ે કે નવો કરાર ધાણમિક–સ્વાતિંત્ર્ય અને સહહષ્ણતાના 
પક્ષમાિં છ.ે સત્ય એ છ ેકે નવો કરાર પિ જૂના કરાર જટેલો જ અસહહષ્ણ છ.ે 
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‘ગલાણતયાના ધમિસિંઘ પર પાઉલના પત્ર’માિં પ્રથમ ભાગની નવમી કલમમાિં 
સિંત પોલ જાહેર કરે છ,ે “તમને મળ્યો છ ેતેના કરતાિં જુદો શુભ સિંદેશ કોઈ તમને 
સિંભળાવ,ે તો તેના ઉપર શાપ ઊતારો!” ‘માકિકૃત શુભ સિંદેશ’માિં પ્રભુ ઈસ ુકહે છ ે: 
“જઓે એમાિં [શુભ સિંદેશામાિં] શ્રદ્ધા રાખીને સ્નાન સિંસ્કાર લેશે તેઓ મુન્ક્ત પામશે, 
જઓે શ્રદ્ધા નહીં રાખે તેઓ સજાપાત્ર ઠરશે.” યુગોપયુંત બાઇબલના આદેશાનુસાર 
ણિસ્તીઓએ બૌણદ્ધક પર અત્યાચાર ગુજાયાિ છ.ે માનવીઓનો બચાવ કરવા માટ ે
ચચિ ઉત્સુક હતુિં; પરન્તુ મૂિ રીતે શ્રદ્ધા રાખનારાઓ ણસવાય અન્ય માટ ે મુન્ક્ત ન 
હતી. ચચિની એ ફરજ હતી કે દરેક માનવીને શ્રદ્ધાળુ બનાવવા બળજબરી કરવી. 
શ્રદ્ધા નહીં ધરાવનારાના આત્માને મુન્ક્ત મળે તે આશયથી તેના શરીર પર ણસતમ 
ગુજારવો એ દયાનુિં કાયિ ગિાતુિં હતુિં. 

જાતીય અનૈણતકતા ણવશે પિ બાઇબલમાિં અવળા ઉલ્લેખ છ.ે ‘હોણશયા’ના 
ચોથા ભાગમાિં પ્રભુ તેની માનીતી પ્રજાને કહે છ ે : “તમારી દીકરીઓ ણછનાળુ કરે 
ત્યારે કે તમારી પત્નીઓ વ્યણભચાર કરે ત્યારે તેમને હુિં સજા નહીં કરુિં .” સભ્ય 
દેશોમાિં જાહેર અભદ્ર દેખાવ સજાપાત્ર ગુનો છ ેત્યારે સ્ત્રીઓને સજા કરવાની પ્રભુની 
રીત એ હતી કે તેમને જાહેરમાિં નગ્ન કરવી! ‘યશાત્રા’ના ત્રીજા પ્રકરિમાિં કહેવાયુિં છ ે
: “પ્રભુ તેમની લાજ ઊઘાડી પાડશે.” 

યહોવાહે સ્ત્રીને પાછળથી સજીિ હતી. યહોવાહને મતે સ્ત્રીઓ પુરુિની 
જાતીયક્ષુધા સિંતોિવાનુિં રમકડુિં છ ેઅને જ્યારે સિંતોિ ન આપે ત્યારે તેને ત્યજી દેવી 
જોઈએ. ‘અનુસિંહહતા’ના એકવીસમાિં ભાગમાિં પ્રભુ આદેશ આપે છ ે : “અને એ 
કેદીઓમાિં કોઈ રૂપાળી સ્ત્રી તમારી નજરે પડ ેઅને તમને તે ગમી જાય તો એને તમે 
પત્ની તરીકે ઘેર લઈ આવો પછી તમે એના પણત અને તે તમારી પત્ની ગિાશે. 
પછી તમારુિં  મન તેના ઉપરથી ઊઠી જાય તો તમારે તેને મુક્ત કરી દેવી.” 

ણમઘાનીઓ સામેના દરેક આક્રમક યુદ્ધમાિં પ્રભુ ઈઝરાયેલવાસીઓને કહેતા 
રહ્યા હતા કે સવિ કુમાહરકાઓને જીવતી લાવવી અને પોતાને પિ તેમાિં ભાગ 
આપવો. ‘રિમાિં’ના એકત્રીસમાિં ભાગમાિં પ્રભુ આદેશ આપે છ ે: “આથી બધા પુરુિ 
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સિંતાનોને મારી નાિંખો અને જમેિે પુરુિસિંગ કયો હોય તેવી બધી સ્ત્રીઓને પિ મારી 
નાિંખો અને જમેિે પુરુિસિંગ ન કયો હોય તેમને તમારા માટ ે જીવતી રાખો.” 
ઈઝરાયલવાસીઓ પ્રભુ આદેશ અનુસાર જ વત્યાિ. તેઓ બત્રીસ હજાર પુરુિસિંગ 
કયાિ વગરની સ્ત્રીઓ લાવ્યા અને પ્રભુના ભાગ તરીકે બત્રીસ સ્ત્રીઓ આપી દીધી. 
આમ દર હજારે એક કુમાહરકા પ્રભુનો ભોગ બનતી હતી. જાતીય અનાચારમાિં 
ઇસાઇ પ્રભુ, હહિંદુ દેવથી પાછળ પડ ેતેમ નથી. ભગવાન કૃષ્િ તળાવમાિં સ્નાન કરતી 
ગોણપકાઓને વૃક્ષ ઉપર છુપાઈને ણનહાળતાિં હતા, તે જ રીતે યહોવાહ પોતાની જ 
સજલેી સ્ત્રીઓની નગ્નાકૃણતઓને ણનહાળવામાિં આનન્દ અનુભવતા હતા! ‘શુમએલ 
બીજા’ના છઠ્ઠા ભાગમાિં આપિને વાિંચવા મળે છ ે કે દાણવદ રાજા યહોવાહને ખુશ 
કરવા સ્ત્રીઓ સમક્ષ નગ્ન નૃત્ય કરે છ.ે 

યહોવાહે ણમસરવાસીઓ અને ણમદ્યાનીઓ ઉપર ગુજારેલા અત્યાચાર અને 
કત્લેઆમની સરખામિીમાિં હહટલર િારા યહુદીઓની પજવિી અને સામૂહહક હત્યા 
અને યાહ્યાખાન િારા પૂવિ પાહકસ્તાનની કલઆેમ ઝાિંખી પડી જાય છ.ે 

ફારો જ્યારે ઇઝરાયેલવાસીઓને જવા દેવા ઇચ્છા ધરાવતો હતો ત્યારે પિ 
એકવાર નહીં, કેટલીય વાર પ્રભુ ફારોના હૃદયને કઠોર બનાવી એનો ણનિિયો 
બદલાવે છ.ે પરમકૃપાળુ પ્રભુ આવુિં કપટભયુું કૃત્ય કેમ કરે છ?ે એટલા માટ ેકે વધુ ને 
વધુ ણનદોિ સ્ત્રીઓ, બાળકો અને પાળેલાિં પ્રાિીઓની પિ હત્યા કરવાનુિં બહાનુિં મળે. 
આ પ્રાિીઓનો શો ગુનો હતો? 

બાઇબલના હદવસો દરણમયાન જો યુદ્ધ–ગુનાઓ માટનેી અદાલત હોત તો 
સભ્ય માનવીએ બાઇબલના પ્રભુને ણવિે જોયેલા સૌથી બદતર ગુનેગાર તરીકે 
તકસીરવાર ઠરાવ્યા હોત. 

જો ‘ઉત્પણિ’ના પુસ્તકની મહાપ્રલયની વાત સાચી ગિીએ તો અત્યાર 
સુધીમાિં આચરવામાિં આવેલ સૌથી ભયિંકર ગુના માટ ે યહોવાહ દોણિત છ.ે જમેિ ે
તેની ણવરુદ્ધ પાપ કયુું ન હતુિં તે સવિ ણનદોિ સ્ત્રી, પુરુિ અને બાળકોનો તેિે ણવનાશ 
કેમ કયો? આ બધાિં તેને શુિં નુકસાન પહોંચાડી શકવાના હતા? 
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કોઈ સભ્ય સમાજ, તેનાિં બાળકો તેમનાિં જ માતાણપતા અને ભાઈ–બહેનને 
ણધક્કારતાિં થાય તેવુિં ણશક્ષિ શાળામાિં મેળવવા દેશે? આપિે તેમને શાિંણત માગિ 
શીખવવાનો છ ેકે હહિંસા? ‘મેથ્યુ’ના દસમાિં ભાગમાિં ઈસ ુણિસ્ત કહે છ,ે ‘હુિં તો શાિંણત 
ઉતારવા નહીં ભાગલા પાડવા આવ્યો છુિં. બાપ અને બેટા વચ્ચે, મા અને દીકરી 
વચ્ચે સાસુ અને વહુ વચ્ચે ણવરોધ જગાવવા હુિં આવ્યો છુિં.’ સિંત લૂકના બાવીસમાિં 
ભાગમાિં ઈસ ુણિસ્ત તનેા ણશષ્યોને તેમના ઝભ્ભા વેચીને તલવારો ખરીદવાનુિં કહે છ.ે 

સભ્ય માનવી જ્યારે મૃત્યુદિંડની સજા નાબૂદ કરી રહ્યો છ ેત્યારે પ્રભુ પાસે તો 
‘આિંખ સાટ ેઆિંખ’નો કાયદો છ.ે 

‘રાજાઓ બે’નાિં ઓગિીસ ભાગમાિં આપિને વાિંચવા મળે છ ે કે ‘તે જ રાત્ર ે
પ્રભુના દૂતે જઈને અસૂરીઓની છાવિીમાિં એક લાખ પિંચ્યાશી હજાર માિસોને 
મારી નાિંખ્યા, અને સવારે લોકો જાગીને જુએ છ ેતો બધા મરેલા પડ્યા હતા. 

આ ણવિમાિં અણનષ્ટ તત્ત્વ માટ ેશા માટ ેશેતાનને દોિ દેવો જોઈએ? 

• • • • • 

િહોની ગણતણવણધ પર આધાહરત જ્યોણતિ, 
સિંકેતો પરથી સારા નરસા બનાવોની આગાહી – 
એ સવેને વજ્યિ ગિો. 

–તથાગત બુદ્ધના સિંદેશમાિંથી 

▪ 
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14 

કલ્પના સુખ 

શ્રીલિંકાના સામાણજક–રાજકીય ક્ષેત્રમાિં નામના ધરાવતા એક કુટુિંબના નબીરા 
1962માિં સાઠ વિિની વયે એક સરકારી ણવભાગના આણસસ્ટિંટ કણમશ્નરના હોદ્દા 
પરથી ણનવૃિ થયા. આપિે તેમને શ્રી ‘બ’ તરીકે ઓળખીશુિં. 

26 નવેમ્બર, 1967મા રોજ શ્રી ‘બ’ તેમના પત્ની સાથે મારે ત્યાિં આવ્યા, 
મારી પત્ની સાથે તેમના શ્રીમતીને બેસાડીને તેઓ મને તેમની મુશ્કેલી જિાવવા 
ખાનગીમાિં મળ્યા. 

જરીન મારી બીજી પત્ની છ.ે મારી પ્રથમ પત્ની–આપિા ભૂતપૂવિ એલચી શ્રી 
‘ક’ની બહેન, એક બાળકને જન્મ આપીને મૃત્યુ પામી હતી. પાછળથી આ બાળક 
પિ મૃત્યુ પામ્યુિં. હુિં ણનવૃિ થયો પછી જરીન સાથે મારા લગ્ન થયા હતા. હાલમાિં 
અમારે ત્રિ વિિની પુત્રી અને અણગયાર માસનો પુત્ર છ.ે 

બે માસ પહેલાિં એક વરસાદી સાિંજ,ે કોઈ પ્રવૃણિ નહીં હોવાથી ડાઇણનિંગ ટબેલ 
ઉપર વતુિળાકારે ઇંન્ગ્લશ મૂળાક્ષરો લખી, વચ્ચે મૂકેલા નાના રબ્બરના ડટ્ટા પર 
અમારા બન્નેની આિંગળીઓ મૂકી પે્રતાત્મા સાથે વાત કરવાનો પ્રયત્ન શરૂ કયો, અમે 
પહેલાિં પિ પે્રતાત્મા સાથે વાતોની આ રમત વડ ેસમય પસાર કરતા હતા. 

આત્માના આહ્વાનના આ પ્રયોગમાિં થોડીકવાર પછી ડટ્ટો ઝડપથી એક પછી 
એક અક્ષર પર ફરવા માિંડ્યો. અમે એક કાગળ ઉપર અક્ષરો ટપકાવવા લાગ્યા. 
અમારી સમક્ષ પ્રથમ આત્મા આવ્યો ત ેભૂતપૂવિ વડાપ્રધાન શ્રી બિંડારનાયકનો હતો. 
શ્રી બિંડારનાયક અમારા ણમત્ર હતા. આથી એમના આત્માને અમે અનેક પ્રશ્નો 
પૂછ્ા. જનેા પ્રત્યુિર અમને સાચા મળ્યા. 

ત્યાર બાદ કોઈક અજાિી વ્યન્ક્ત થોમસ ણસલ્વાનો આત્મા તે ડટ્ટામાિં આવ્યો. 
એને અમે બહુ પ્રશ્નો ન પૂછ્ા. ત્રીજો આત્મા શ્રીમતી બુનાવટનો હતો, જમેના 
કહેવા મુજબ તેમના પણતએ તેમની હત્યા કરી હતી. આ રીતે આખરે જ ેઆત્મા 
આવ્યો તે સિંત જ્યૂડનો હતો. તેમિે મને સૂચના આપી કે મારે એક સોનાની વીંટી 
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જરીનને આપવી. તેમિે એ પિ કહ્યુિં કે સેંટ એન ચચિમાિં આવેલી પોતાની [સિંત 
જ્યડૂની] પ્રણતમા પાસે આવી મીિબિીઓ પ્રગટાવવી, જ્યાિં જરીનને એક 

સોનાની વીંટી પિ મળશે જ ેજરીને લઈ લેવી. 
બીજ ે હદવસે અમે બન્ને સેંટ એનના દેવળમાિં ગયા અને મીિબિીઓ 

પ્રગટાવી; પરન્તુ ત્યાિં કોઈ વીંટી મૂકી ન હતી. આવતી કાલે તારા પણત ણવના તુિં 
આવજ ેઅને હુિં  વીંટી મૂકી રાખીશ. 

બીજા હદવસે જરીન તેના ભાઈ સાથે ગઈ. તે હદવસે પિ વીંટી ન હતી. 
જરીન બહુ દુઃખી થઈ ગઈ. તેિે રડતા રડતા પ્રાથિના કરી. વીંટી ન મળે ત્યાિં 

સુધી ઘેર પાછા નહીં ફરવાનુિં નક્કી કયુું. આખરે તેનો ભાઈ બળપૂવિક તેને ઘેર 
લઈ પાછો આવ્યો. 

તે ઘેર પાછી ફરી ત્યારથી પાગલની જમે વતિન કરવા લાગી અને માત્ર 
સિંત જ્યૂડની જ વાતો કરવા લાગી. છલે્લાિં ત્રિ અઠવાહડયાથી તે રડ્યા કરે છ ે

અને કહે છ ેકે તેને પ્રસૂણત આવવાની છ.ે તેને નવ માસ થયા છ.ે જો કે પ્રસૂણતના 
કોઈ ણચહ્ન દેખાતા નથી. મારા છલે્લા સિંતાન બાદ અમે દૈહહક સમ્પકિ રાખ્યો 

નથી. વળી મેં ધ્યાન ધરવુિં શરૂ કયુું હોવાથી હવે હુિં  સમ્પકિ કરવાનો નથી. 

તેની માનણસક પહરન્સ્થતના ઇલાજ અથે હુિં  કેટલીયે વ્યન્ક્તઓ પાસે તેને 
લઈ ગયો. તેનો ભાઈ તેને કોચ્ચીકેડના પ્રખ્યાત રોમન કેથોણલક ચચિમાિં પિ લઈ 

ગયો હતો; પરન્તુ પહરન્સ્થણત વધુ વિસી છ.ે 
ત્યારબાદ તાિંણત્રકો અને ણસદ્ધ પુરુિોની મદદ લીધી. એકના કહ્યા મુજબ 

‘કલુકુમાહરયા’ નામની સ્ત્રી [રાક્ષસી] વળગી છ.ે તો એકે કહ્યુિં કે મારી પ્રથમ પત્નીનો 
આત્મા તક્લીફ કરે છ.ે આ અિંગે પૂજન, દોરાધાગા બાિંધવાનુિં અને અન્ય પ્રયત્નો 
કયાિ; પરન્તુ કોઈ ફાયદો થયો નહીં. ત્રીજી એક સાધક સ્ત્રી પાસે લઈ ગયા તો કાચના 
ગોળામાિં જોઈ તેિે અમારા ઘરનુિં વિિન કયુું અને કેટલીક વાતો કહી, જમેાિં થોડી 
સાચી હતી. તેિે કહ્યુિં કે એક દુશ્મને જરીનને ખાસ પ્રકારનુિં ‘કલ્લુદોદલ’ ઝેર આપ્યુિં 
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છ.ે તેિે કહ્યુિં કે એ ઝેર પોતે કાિી શકશે. ખાસ્સી રકમ લઈ તેિે જરીનને કિંઈક 
પીવડાવ્યુિં અને જરીન ેવમન કયુું; પરન્તુ જરીનની હાલતમાિં કોઈ ફેરફાર થયો નથી. 

પછી તો ભૂવાઓની મદદ લીધી. તેમના ધૂિવા સાથે જરીન નૃત્ય કરવા 
લાગી. ભૂવાએ પૂછ્ુિં કે તુિં કોિ છ?ે ત્યારે જરીને કહ્યુિં કે મારી પ્રથમ પત્નીનો 
આત્મા છ.ે ભૂવાએ તેને આદેશ આપીને એક મરઘીના શરીરમાિં એ આત્માને ઊતરી 
જવા ફરમાન કયુું. ત્યાર બાદ એ મરઘીની હત્યા કરવામાિં આવી. જરીન પિ 
સામાન્ય બની ગઈ. એ ભૂવો પાછો જતો હતો ત્યારે એમની સાથેના ટોળામાિંથી 
કોઈકે કહ્યુિં કે ફરી ભતૂ સવાર થાય તો ડૉ. કોવુરનો સમ્પકિ સાધજો. બે હદવસ પહેલાિં 
જરીન ફરીથી રડવા લાગી અને પોતે ગભિવતી હોવાની ફરીથી વાતો કરવા લાગી. 

આટલી વાત કહ્યા પછી શ્રી ‘બ’ અટક્યા. મેં તેમને કહ્યુિં કે તમે નીચે જાવ 
અને જરીનને ઉપર મોકલો. મારી પત્ની જરીનને લઈ ઉપર આવી. અમે તેન ે
આરામથી બેસાડી. 

જરીને આધુણનક િબે મોંઘી સાડી પહેરી હતી. ચુમ્માલીસ વિિની હોવા છતાિં 
તે યુવાન દેખાતી હતી. દેખાવમાિં આધુણનક હોવાિં છતાિં વતિન અને વાતચીતમાિં ત ે
ણમતભાિી અને સરળ લાગતી હતી અને તે રૂહિચુસ્ત કુટુિંબમાિં ઉછરી હોવાનુિં જિાઈ 
આવતુિં હતુિં. 

મેં હળવા પ્રકારના હહપ્નોસીસ િારા મોહણનદ્રામાિં સૂવડાવી અને તેની સાથે 
વાતચીત શરૂ કરી. તનેા કહેવા મુજબ : 

“મારુિં  વતન મતારા છ,ે ત્યાિંની કોન્વેટ શાળામાિં મેં અભ્યાસ કયો છ.ે ધમિ 
ઉપદેશના વગોમાિં હાજર રહેવુિં. ણબન–કેથોણલક માટ ે ફરણજયાત નહીં હોવા છતાિં 
મારી ણિસ્તી ણમત્રો સાથે હુિં  તેમાિં હાજર રહેતી અને પ્રાથિનાઓમાિં પિ ભાગ લેતી. 
હુિં અને મારા ણપતા બને્ન બૌદ્ધ–ધમી છીએ. 

મારા પણતનુિં આ બીજુ િં લગ્ન છ;ે પરન્તુ મારુિં  પ્રથમ લગ્ન છ.ે અમે બને્ન 
એકબીજાને વફાદાર છીએ સુખી છીએ. અમારા બીજા સિંતાનના જન્મ બાદ અમે 
નક્કી કયુું કે હવે વધુ સિંતાન થવા દેવાિં નહીં, કેમ કે મારા પણતને કશુિં થાય તો 
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બાળકોનો ઉછરે કરવામાિં મને તકલીફ પડ.ે મારા પણત અને હુિં હવે જુદા રૂમમાિં 
સૂઈએ છીએ. 

મારા રૂમમાિં ણવષ્ણ, બુદ્ધ અને અન્ય દેવોની મૂણતિઓ છ.ે અમે રોજ હાર–તોરા, 
દીવો વગેરે કરીએ છીએ. અન્ય ધમોને પિ અમે માન આપીએ છીએ. તહેવારોના 
હદવસે અમે ણનયણમત મિંહદરોમાિં જઈએ છીએ. 

મેં જ્યારે પે્રતાત્માનુિં એકલા આહ્વાન કયુું ત્યારે સિંત જ્યૂડ હાજર થયા હતા. 
તેમિે ઘિી બધી વાતો કહી અને મારા પણતને એ વાતો ન કહુિં તેવુિં પિ કહ્યુિં હતુિં. 
સિંત જ્યુડ ેમને કહ્યુિં કે તેઓ મને પે્રમ કરે છ ેઅને ગત–જન્મમાિં હુિં તેમની પત્ની હતી. 
મારુિં  નામ રોઝ હતુિં અને તેમનુિં નામ રોલી હતુિં. તેમિે કહ્યુિં કે આગામી જન્મમાિં પિ 
તેઓ મારા પણત થવા ઇચ્છુક છ.ે 

આ વાતચીત બાદ ઘિી રાત્રે સિંત જ્યૂડ મારા રૂમમાિં આવતા અને મારી સાથે 
સૂતા. કોઈકવાર મારા પણત બહાર ગયા હોય ત્યારે સિંત જ્યૂડ હદવસે પિ આવે છ ે
અને મને રસોડામાિંથી બાથરૂમમાિં ખેંચી જાય છ.ે ત્યાિં તેઓ મને આણલિંગન આપી 
મારી સાથે પે્રમક્રીડા કરે છ.ે કેટલીકવાર તેઓ મારાિં વસ્ત્રો હટાવી, મારા દેહ પર 
ક્રોસનુિં ણચહ્ન કરે છ.ે” 

આ તબકે્ક મોહણનદ્રામાિં જરાયે ખચકાટ ણવના જરીને તેની ચોળી ખોલી અને 
તેની છાતી પર ક્રોસના આકારમાિં થયેલ ઘસરકા બતાવ્યા પછી તેિે કહેવાનુિં પાછુિં 
ચાલુ કયુું. 

“એક હદવસ સિંત જ્યુડ ે મને કાગળની ણચઠ્ઠી લખી કે હુિં જો આ બાબતની 
મારા પણતને જાિ કરીશ તો સિંત મારી ડોક મરડી નાિંખશે. જો કે સિંત જ્યૂડ માયાળુિં 
છ ેઅને તેઓ મને ખૂબ ગમે છ.ે તેઓ દેખાવડા છ.ે દેવળમાિંની તેમની મૂણતિ કરતાિં 
ઘિા જુદા દેખાય છ.ે તેઓ દાિી–મૂછ પિ નથી રાખતા. 

એકવાર તેમિે મારી લગ્ન–વીંટી અને કાનના એહરિંગ કાિી લીધા. ત્રિેક 
વાર મારા ઓણશકા નીચે અનુક્રમે એક હજાર, સોળ હજાર અને આઠસો રૂણપયા 

મૂક્યા હતા.” 
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આ બધી વાતો કયાિ પછી જરીન ફરીથી રડવા લાગી. મેં તેને કારિ 
પૂછ્ુિં તો તેિે મોહણનદ્રામાિં જ કહ્યુિં કે “તેને બાળક આવવાનુિં છ.ે આ નવમો 

મહહનો ચાલે છ.ે આવતા માસે જ્યારે બાળક જન્મશે ત્યારે આખી દુણનયાને 
જાિ થશે કે મારા પણત તે બાળકના ણપતા નથી. આવા અનૈણતક સમ્બન્ધના 

સિંતાનને જન્મ આપવા કરતાિં મરી જવુિં બહેતર છ.ે” 
ત્યારબાદ મેં તેને મોહણનદ્રામાિંથી જગાડી. મારી પત્ની તેને નીચે લઈ ગઈ 

અને શ્રી ‘બ’ને મેં ઉપર બોલાવ્યા. 
મેં શ્રી ‘બ’ને 12મી જાન્યુઆરી, 1964ના ‘ણસલોન ઓબ્ઝવિર’ [રણવવારની 

પૂણતિ]નો એક લેખ વાિંચવા આપ્યો જમેાિં આ જ પ્રકારના એક હકસ્સામાિં મેં કરેલી 
સારવારનો અહેવાલ હતો. તેમાિં એક ણનશાળમાિં ભિતી છોકરી – લતાને રાત્રે 

મળવા આવતા તેના મૃત–પે્રમીના આત્મા સાથે થતી પે્રમ ક્રીડાની છલનાત્મક 
અનુભૂણતની હકીકત હતી. 

શ્રી ‘બ’ને મેં કહ્યુિં કે તેમની પ્રથમ પત્નીનો હકસ્સો પિ આ હકસ્સાને 
મળતો આવે છ,ે આ તકલીફ માટ ે તેઓ પોતે જ જવાબદાર છ.ે શ્રી ‘બ’ને 

તેમના ઉપર કરેલા આકે્ષપથી આઘાત લાગ્યો; પરન્તુ મેં બોલવાનુિં ચાલુ રાખ્યુિં. 

“તમારા બને્નના મગજ અનેક મૂખાિમીભરી અને વહેમી માન્યતાઓથી ભરેલા છ.ે એ 
માનવુિં જ વાહહયાત છ ેકે પે્રતાત્માઓ અન્સ્તત્વ ધરાવે છ ેઅને તેમનુિં રબ્બરના દટ્ટા 
યા અન્ય કોઈ વસ્તુ િારા આહ્વાન કરી શકાય. આવા પે્રતાત્મા–આહ્વાનના 
પ્રયોગથી જ જરીનનુિં મગજ–તિંત્ર ખોરવાઈ ગયુિં. તમારી જમે જ તે બચપિથી ભૂત–

પે્રત, ચમત્કાર, પૂજાના ણવચારોમાિં ઉછરતી આવી છ.ે આથી તેનુિં ખૂબ જ 
સિંવેદનશીલ મગજ પોતાની જ રચેલી ભ્રમિાઓનુિં ભોગ બન્યુિં છ.ે 

જો કે તમે બને્નએ દટ્ટા ઉપર આિંગળીઓ મૂકી હતી છતાિં માત્ર જરીનના 
હાથના સ્નાયુઓની સાયકો–મોટર [મનચણલત] ગણતના કારિે દટ્ટો ખસતો હતો. 

આથી જ રાતે્ર જરીને એકલા હાથે કયુું ત્યારે દટ્ટો ફરતો હતો.” 
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શ્રી બિંડારનાયક, શ્રીમતી બુનાવટ અને અન્ય આત્માઓની ઉપન્સ્થણત અને 
તેમના િારા અપાયાનુિં મનાતા જવાબો સાચા ન હતા. આ સવિ પાત્રોની ઉપન્સ્થણત, 
જરીનના જાિત મનની જાિ બહાર અજાિત મનના કલ્પનાથી થતી હતી. આથી 
ણવણચત્ર બનાવોની અસર તેના ભીરૂ માનસ પર ઘાતક નીવડી છ.ે માનણસક સજિનથી 
હાજર થયેલા આ કહેવાતા આત્માઓની કહેવાતી ણપશાચ–શહકત અિંગેનો ખોટો 
ભય, જરીનના મગજતિંત્રના ખોરવાઈ જવાનુિં સાચુિં કારિ છ.ે 

“કાલ્પણનક સિંત જ્યડૂ સાથેની પે્રમક્રીડાના અનુભવો એ તિંદુરસ્ત યવુાન સ્ત્રીની 
જાતીય–ક્ષુધા સિંતોિવાની ઇચ્છાનુિં પહરિામ છ.ે તેની અત્યારની વયે જરીનની 
જાતીય િિંણથઓ પૂિિ કાયિરત છ.ે આથી મગજ ખોરવાઈ ગયા બાદના આ અનુભવો, 
વ્યન્ક્તગત–આત્મણનષ્ઠ રીતે તેના માટ ેસાચા હોવા છતાિં વાસ્તણવક રીતે સાચા નથી. 
સિંત જ્યૂડની પે્રમી સ્વરૂપે મુલાકાત, જરીનની સગભાિવસ્થા, ઓણશકા નીચે પૈસાની 
વાત, વીંટીનુિં વચન, આવતા જન્મમાિં લગ્નનુિં વચન સવે જરીનના મનનુિં સજ િન છ.ે 
આ રીતે વીંટી અને એહરિંગ ગુમ થવા તથા તેની છાતી પર ક્રોસ આકારના ણચહ્ન 
જરીનના પોતાના િારા અજાિત અવસ્થામાિં થયેલા કૃત્ય હતાિં. [ઊંઘમાિં વ્યન્ક્ત ચાલ ે
છતાિં તેને ખબર નથી હોતી તે રીતે]. 

તમારા જવેી ણશણક્ષત વ્યન્ક્ત કોઈ મનોણવજ્ઞાનીને મળવાના બદલે લેભાગુઓ 
પાસે જાય તે શરમની વાત છ.ે તમારા પહરણચત અને આપિા દેશમાિં જાહેર જીવનમાિં 
પડલેી કેટલીક વ્યન્ક્તઓ રાજ્ય વહીવટને લગતી બાબતોમાિં પિ આવા ધૂતારાઓની 
સલાહ લેતી હોય છ,ે તેમના અનુકરિથી તમે દોરવાયા હોય તેમ લાગે છ.ે 

જરીનની તકલીફો સો એ સો ટકા માનણસક કારિોસર છ ેઅને ઝેર અપાયુિં 
હોવાના કારિે યા અન્સ્તત્વ નહીં ધરાવતા આત્માના કારિે નથી. જો તમે સહકાર 
આપવા માિંગતા હો તો જરીનની સવિ તકલીફો હુિં આજ ેજ દૂર કરી શકે એમ છુિં. 
તમારે આજથી જ ધ્યાન–મનન માટનુેિં બ્રહ્ચયિ છોડવુિં જોઈએ અને પણત તરીકેની 
સામાન્ય ફરજો અદા કરવી જોઈએ. જ્યારે તમારી પત્ની તેના જીવનના જોમવિંતા 
તબક્કામાિં હોય ત્યારે શારીહરક જરૂહરયાતોથી દૂર રહેવાનો ણનિિય કરવો મૂખાિમી છ.ે 
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તમે જો તમારા માટ ે કોઈ મોટી ઉમ્મરની સ્ત્રી પસિંદ કરી હોત તો આ મુશ્કેલી ન 
સજાિત. 

જો તમે વધુ બાળકો ઇચ્છતા ન હો તો ધ્યાનમાિં બેસવાના બદલે કુટુિંબણનયોજન 
કેન્દ્રોની મુલાકાત લેવી જોઈએ. લગ્ન માટ ે યુવાન પત્ની પસિંદ કરવી અને પછી 
બ્રહ્ચયિ પાળવુિં એ સ્વાથી વાત છ.ે 

જરીન રૂહિચુસ્ત પરમ્પરામાિં ઉછરી છ ેઅને સિંયમી રીતે જીવવા ટવેાયેલી છ ે
નહીં તો તેિે પોતાની શારીહરક જરૂહરયાત અનૈણતક રીતો વડ ેસિંતોિી હોત! તેના 
સિંસ્કારથી તે એમ કરતી નથી. 

આથી તેની જાતીય ક્ષધુા તે આ પ્રકારના મનો–ણવકાર િારા સિંતોિે છ.ે સિંત 
જ્યૂડ તેના અજાિત મનમાિં રચાતાિં સ્વપ્ન–ણચત્રનો રાજકુમાર કહી શકાય.” 

શ્રી ‘બ’ એ મારી સૂચનાઓ સ્વીકારી. મેં આથી તેમના પત્નીને ફરી ઉપર 
મોકલવા કહ્યુિં : મારી પત્નીના સહકારથી તેને મોહણનદ્રામાિં સૂવાડી અને કહ્યુિં : 

“હવે સિંત જ્યૂડ તમારી સમક્ષ આવી રહ્યા છ.ે આ તેમની છલે્લી મુલાકાત છ.ે 
તેઓ તમારી ણવદાય લવેા આવ્યા છ.ે” 

મોહણનદ્રામાિં આ વચન સાિંભળી જરીનના ચહેરા ઉપર પે્રમીના આગમનના 
સમાચારથી જ ેભાવો દેખાતા હતા ત ેએટલા સુિંદર હતા કે કેમેરામાિં તેને ઝડપી લેવા 
મન લલચાઈ ઊઠ.ે 

મેં ત્યારબાદ જરીનને તે જ ન્સ્થણતમાિં આદશે આપ્યા કે “સિંત જ્યૂડ પોતાની 
સાથે પોતાનુિં બાળક તમારા ગભિમાિંથી લઈ જઈ રહ્યા છ.ે હવે તેઓ કદી નહીં આવે; 
પરન્તુ તમારા પણત ણનયણમત તમારુિં  ધ્યાન રાખશે. તેઓ તમને પે્રમ આપશે અને 
તમને એમનુિં સુખ મળશે. તમે બન્ને તમારાિં બાળકો સાથે સુખી રહેશો.” 

આ પ્રસિંગ બાદ એક મહહના પછી શ્રી ‘બ’ અને તેમના પત્ની, થોડી ભેટ–
સોગાદ સાથે મારે ત્યાિં આભાર વ્યક્ત કરવા આવ્યા હતા. 

▪ 
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15 

પુત્ર અને માતા 

પિંદર વિિની પે્રમાએ શાળાના છલે્લા વિિની પરીક્ષા ચાર ણવિયમાિં હડન્સ્ટિંક્શન 
અને ત્રિ ણવિયમાિં પ્રથમ વગિ સાથે પાસ કરી હતી. આયુવેદ – ઉપચારમાિં ણનષ્િાત, 
તેના ણપતા જસ્ટીન પરેરા ફૂલ્યા સમાતા ન હતા; કારિ કે પે્રમાની શાળાના આચાયે 
તેમને ખાસ પત્ર લખ્યો હતો કે આવી તેજસ્વી છોકરીને વધુ અભ્યાસ માટ ેકૉલેજમાિં 
મોકલવી જ જોઈએ. 

ઉચ્ચતર ણશક્ષિનાિં બે વિિ શાળામાિં જ હતા. પે્રમાના નવા વગિણશક્ષક         
શ્રી સાલ્ગાદોને લાગ્યુિં કે પે્રમા ગણિતમાિં હજુ થોડી કાચી છ.ે આથી તેમિે શાળામાિં 
જ બુધ અને શુક્રવારે તેને ટયૂશન આપવાનુિં શરૂ કયુું. હદવસો પસાર થવા સાથે 
પે્રમાનુિં ગણિતનુિં જ્ઞાન અને તેના યુવાન અને સુિંદર વગિણશક્ષકમાિં રસ વધતાિં ચાલ્યા. 

સાલ્ગાદોના હસ્તાક્ષરવાળાિં નવાિં પુસ્તકો પે્રમાના હાથમાિં અવારનવાર દેખાવા 
લાગ્યા. એટલે શાળાના ણવદ્યાથીઓમાિં એ બે માટ ેવાતો પિ વધવા લાગી. શાળાના 
આચાયિ સુધી આ વાત પહોંચી એટલે તેમિે શાળામાિં આ ટયૂશન બિંધ કરાવ્યુિં. 

સાલ્ગાદો આથી દુઃખી જરૂર થયા; પરન્તુ ત ેપે્રમાના ઘેર પહોંચ્યા અને તેના 
ણપતાને ગણિતમાિં વધારાના ટયૂશનની જરૂહરયાત સમજાવી. આથી તેમની સિંમણતથી 
ઘરે ટયૂશન ચાલુ થયુિં. 

એક ચાલુ હદવસે જ્યારે પે્રમા શાળામાિં હતી ત્યારે સાલ્ગાદો જસ્ટીન પરેરાને 
મળ્યા અને પોતે પે્રમા સાથે લગ્ન કરવા ઉત્સુક છ ે એવી દરખાસ્ત રજૂ કરી. 
બાળપિમાિં થયેલી સગાઈ અનુસાર પે્રમા તેના મામાના દીકરા માટ ેઅનામત હોવાથી 
પરેરાએ નમ્રતાપૂવિક આ દરખાસ્ત નકારી. આ નન્નો સાિંભળી યુવાન ણશક્ષકની 
આિંખોમાિં આિંસુ આવી ગયા. 

એ સાિંજ ે પરેરાએ પે્રમાને પૂછ્ુિં કે તેના ણશક્ષક કેવા છ.ે “સાલ્ગાદો સાહેબ 
અમારી શાળામાિં સૌથી શ્રેષ્ઠ ણશક્ષક છ.ે અમને બઘાને તેઓ બહુ ગમે છ.ે તેઓ બહુ 
સરસ સમજાવે છ ે અને કદી ધમકાવતા નથી.” પે્રમાએ ફટાફટ જવાબ આપ્યો. 
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પરેરાએ બીજાઓ િારા તપાસ કરાવી તો તેને ખબર પડી કે સાલ્ગાદો ખૂબ 
ખાનદાન કુટુિંબમાિંથી આવે છ.ે તેથી પરેરાએ નક્કી કયુું કે પોતાના સાળાના પુત્ર 
કરતાિં સાલ્ગાદો પ્રેમા માટ ેવધુ યોગ્ય પણત છ.ે 

પરેરાની એક માત્ર પુત્રી હોવાથી તેના લગ્ન બહુ ધામધૂમથી કરવાના ણનિિય 
સાથે તેમિે સાલ્ગાદોને પોતાની હા કહેવડાવી અને 18 માચિ 1955ના રોજ કેબીનેટ 
પ્રધાનો, સિંસદસભ્યો વગેરેની હાજરીમાિં રિંગેચિંગે પે્રમાના લગ્ન સાલ્ગાદો સાથ ે
કરવામાિં આવ્યા. 

શાળા નજીક એક નાનકડો બિંગલો ભાડ ેલઈ બને્ન ત્યાિં રહેવા લાગ્યાિં. પે્રમાએ 
પોતાનો અભ્યાસ છોડી દીધો અને પોતાનુિં સિંપૂિિ ધ્યાન ઘરમાિં કેન્ન્દ્રત કયુું. એ 
ણવસ્તારમાિં નળ મારફત પાિી આવતુિં ન હોવાથી સાલ્ગાદોએ એક ઇલેહકટ્ક પમ્પ 
મૂકાવડાવી નળ ચાલુ કરાવ્યો. રસોડામાિં સગવડ માટ ેસવિ અદ્યતન સાધનો વસાવ્યાિં. 
પે્રમાની ઈચ્છા મુજબનુિં બધુિં જ સાલ્ગાદો ઘરમાિં લઈ આવ્યાિં. માત્ર એક ઇચ્છા તેમિે 
પૂરી ના કરી જ ેસવિ સ્ત્રીઓ પરણ્યા બાદ ઇચ્છતી હોય છ.ે પે્રમાને તેમિે બાળક ન 
આપ્યુિં. 

જસ્ટીન પરેરા દાદા બનવા ઉત્સુક હતા. તેમિે બહુ ધીરજપૂવિક રાહ જોઈ; 
પરન્તુ ત્રિ વિિ વીતી ગયાિં. આખરે તેમિે એક જોિીની સલાહ લીધી જિેે કહ્યુિં કે 
િહયોગ અનુસાર 1959ના જુલાઈમાિં પે્રમાને પ્રથમ બાળક, પુત્રી થશે. 

જો કે 1960નુિં વિિ પિ પૂરુિં  થયુિં છતાિં પે્રમાના શરીરમાિં કોઈ પહરવતિન જિાયુિં 
નહીં. પરેરાએ એક કાચના ગોળામાિં જોતી તાિંણત્રક સ્ત્રીને બતાવ્યુિં. તનેા કહેવા મુજબ 
પરેરાના એક નજીકના સમ્બન્ધી પરેરા કુટુિંબનો વિંશવેલો આગળ ન વધે એ જોવા 
આતુર હતા, જથેી સમિ ણમલકત તેમને મળે. આ લોભે તે સગાએ શન્ક્તશાળી મૂઠ 
મારી હતી. પરેરાના ઘરમાિં જ કોઈ ખૂિે આ મિંણત્રત યિંત્ર દાટલેુિં હતુિં. 

બે મદદનીશોને લઈ, પૂજાણવણધ બાદ આ સ્ત્રી–તાિંણત્રકે પરેરાના વાડામાિંથી 
તાિંબાનુિં એક માદણળયુિં ખોદી કાઢુ્યિં. તેની શન્ક્ત ખલાસ કરવા બીજી ણવણધ કરી અને 
350/– રૂણપયાની ફી સાથે ણવદાય લીધી. તિેે શોધેલા માદણળયામાિંથી એક માનવીના 

https://govindmaru.com/


એ લોકો તમન ેછતેરે છ!ે 

અનુક્રમણિકા                       https://govindmaru.com  Page 140 
 

માથાનો વાળ અને હાડકાિંની નાની કરચો મળી હતી. સ્ત્રી–તાિંણત્રકે જતાિં પહેલાિં એવુિં 
કહ્યુિં કે હવે બાર માસમાિં જ પે્રમાને પુત્ર અવતરશે. 

વધુ એક વિિ વીતી ગયુિં; પરન્તુ કુટુિંબમાિં કોઈ વધારો ના થયો. 1961માિં 
પે્રમાની માસી તેમને ત્યાિં આવ્યા હતા. માસીએ વાત–વાતમાિં સલાહ આપી કે સ્ત્રી–
રોગ ણનષ્િાતને બતાવવુિં જોઈએ. પે્રમાએ કહ્યુિં કે “મારે ડૉક્ટર પાસે જવાની જરૂર 
નથી. પણતના સહકાર ણવના કોઈ ડૉકટર, સ્ત્રીને બાળક અપાવી ના શકે.” પે્રમાની 
માસી આથી ચમકી ગયા; પછી જ ેવાતો થઈ તેમાિં ખબર પડી કે લગ્નને છ વિિ થયાિં 
છતાિં પે્રમા અને તેના પણત વચ્ચે કદી સમાગમ થયો જ ન હતો. 

આ દુઃખદાયક સમાચાર જસ્ટીન પરેરાના કાને પહોંચ્યા. તેમિે ગૂિંચવાઈને 
નજીકના ણમત્રોની સલાહ લીધી. કોઈકે તેમને એક સાધુનુિં નામ આપ્યુિં, જ ે
શન્ક્તશાળી ‘પે્રમ–દ્રવ્ય’ બનાવીને વેચતાિં હતાિં. પરેરા ણબચારા સાધુ પાસે પહોંચ્યા 
અને પચાસ રૂણપયામાિં એક નાનકડા માદણળયામાિં પે્રમ–દ્રવ્યનાિં થોડાિંક ટીપાિં લઈ 
આવ્યા. સાધુના કહેવા મુજબ પ્રેમાએ ગળામાિં તે માદણળયુિં પહેરવાનુિં હતુિં. આ પ્રવાહી 
એટલુિં શન્ક્તશાળી હતુિં ભૂલે–ચૂકે પિ પે્રમા અન્ય પુરુિની નજીક જાય તો અન્ય 
પુરુિ તેના તરફ અદમ્ય આવેગથી ખેંચાશે એવી ચેતવિી હોવાથી પે્રમાએ બહુ 
સાવચેતીપૂવિક આ માદણળયુિં પહેયુું; પરન્તુ સાલ્ગાદો નજીક આવ્યા નહીં. સહવાસની 
તો વાત જ ક્યાિં રહી? 

આમ સાત વિિ પૂરાિં થયાિં. જસ્ટીન પરેરાને આ તબકે્ક એક ણમત્રે મારો સમ્પકિ 
સાધવાની સલાહ આપી. 

પરેરાની વાત સાિંભળ્યા પછી મેં પે્રમાને મળવાની ઇચ્છા બતાવી; પરન્તુ પે્રમાને 
મળતાિં પહેલાિં મેં શ્રી સાલ્ગાદોને મળવા બોલાવ્યા. લિંબાિપૂવિક વાતોથી મને જ ે
માહહતી મળી તે આ મુજબ હતી : 

સાલ્ગાદો એ કેન્ડી શહેરમાિં વસતા શ્રી હેન્રી સાલ્ગાદોનુિં એકમાત્ર સિંતાન હતા. 
તેમના ણપતાનો વકીલાતનો ધીકતો ધિંધો ચાલતો હતો. સાલ્ગાદો જ્યારે બે વિિના 
હતા ત્યારે તેમના ણપતા મૃત્યુ પામ્યા. તેમની યુવાન ણવધવા માતાએ પોતાનુિં પૂરેપૂરુિં  
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ધ્યાન બાળક સાલ્ગાદો પર કેન્ન્દ્રત કયુું હતુિં. ઘરના નોકર કે પડોશનાિં બાળકો 
સાથે સાલ્ગાદોને હળવા–મળવા દેવામાિં આવતા ન હતા. બાળમિંહદરથી છકે છઠ્ઠા 

ધોરિ સુધી તેમની માતા શાળાએ સાથે આવતી અને આખો હદવસ બહાર 
બેસી રહી સાલ્ગાદોની રાહ જોતી. પોતાનો બધો પે્રમ પુત્ર પર વરસાવતી માતા, 

તે મોટો થયો છતાિં પોતાના હાથથી જમાડતી હતી. સાલ્ગાદો કૉલેજમાિં દાખલ 
થયા ત્યાિં સુધી માતા સાથે એક જ પથારીમાિં સૂતા હતા. કૉલેજમાિં અભ્યાસ માટ ે

જ્યારે હસ્ટલેમાિં રહેવાનુિં આવ્યુિં ત્યારે ઘરની યાદમાિં તેમિે અનેક રાણત્રઓ ઊંઘ 
ણવના પસાર કરી હતી. તેમની માતાની પિ એ જ હાલત હતી. વેકેશનમાિં ત ે

ઘરે જતા ત્યારે પિ જૂની આદત મુજબ તે માની સાથે જ સૂતા. 
આમ મા–દીકરો એકબીજા ણવના રહી શકે તેમ ન હતાિં. આથી અભ્યાસ 

બાદ તેમિે પોતાના ગામમાિં જ ણશક્ષકની નોકરી સ્વીકારી. પોતાનો પૂરો પગાર 
તેઓ ઘરે લાવી માતાના હાથમાિં મૂકી દેતાિં. 

1953માિં તેમની માતા હૃદયરોગથી મૃત્યુ પામ્યાિં. તે હદવસથી સાલ્ગાદોનો 
જીવનમાિંથી રસ ઊડી ગયો. ઘિીવાર તેમને આત્મહત્યાના ણવચારો પિ આવતા. 

સાલ્ગાદોની શાળાના આચાયિ બહુ સમજુ હતા. તેમિે વાતાવરિ બદલાય ત ે
આશયથી સાલ્ગાદોની બદલી પે્રમાની શાળામાિં, ણનગોમ્બો ખાતે કરાવી આપી. 

નવી શાળામાિં આચાયે તેમને ઉચ્ચતર માધ્યણમક વગિના વગિણશક્ષક બનાવ્યા. 
પહેલાિં જ હદવસથી સાલ્ગાદો ફરીથી આનન્દમાિં આવી ગયા. તેમની એકલતા દૂર 
થવા લાગી, બધુિં તેમને ગમવા લાગ્યુિં અને એકાિંતણપ્રય સ્વભાવ હોવા છતાિં તે બઘાની 
સાથે હળીમળીને વાતો કરવા લાગ્યા. 

આ પહરવતિનનુિં રહસ્ય શુિં હતુિં? પહેલાિં જ હદવસે નવા વગિમાિં તેમિે એક 

ચહેરો જોયો, જ ે પોતાની મૃતમાતાને મળતો આવતો હતો. એ ચહેરો પે્રમાનો 
હતો. પોતાની મૃતમાતાને પે્રમાના સ્વરૂપે જોવાનો અજાિત સિંતોિ થતાિં 

સાલ્ગાદોને જીવનમાિં ફરી રસ જાગ્યો. 
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પે્રમાને મફત ટયૂશન આપવાનો ણવચાર કોઈ પે્રમ જાગવાના કારિે આવ્યો 
ન હતો; પરન્તુ તેમના ન્યૂરોહટક મગજમાિં જ ેઉત્સાહ જાગ્યો હતો તેના લીધે જ 

તેિે પે્રમાને વધુ મળવાની તક શોધી હતી. પે્રમા સાથે લગ્ન કરવાની ઇચ્છા 
જાતીય ઇચ્છા સાથે સિંકળાયેલી ન હતી; પરન્તુ અજાિત મનમાિં પોતાની 

માતાનો જ ે ણવકલ્પ લાગતી હતી તેની સાથે રહેવાની અને સૂવાની ઇચ્છાના 
કારિે લગ્ન–ઇચ્છા જાગી હતી. સાલ્ગાદો પે્રમાને હૃદયપૂવિક ચાહતા હતા; પરન્ત ુ

એ પે્રમ એક પણતનો અથવા એક પે્રમીનો ન હતો બલ્કે એક પે્રમાળ પુત્રનો 
પોતાની માતા તરફનો હતો. 

થોડા હદવસો બાદ જ્યારે સાલ્ગાદો શાળામાિં હતા ત્યારે જસ્ટીન પરેરા 
પે્રમાને લઈને મારે ત્યાિં આવ્યા. પે્રમા સાથેની વાતો પરથી ખબર પડી કે પે્રમા 

પોતાના પણતને અત્યિંત ચાહતી હતી. પે્રમાને પૂછ્ા ણવના કે પે્રમાની ઇચ્છા ણવરૂદ્ધ 
તે કિંઈ કરતા ન હતા. પૂરો પગાર પિ તે પે્રમાના હાથમાિં આપી દેતા હતા અને 

પોતાના વપરાશ માટ ેપિ પે્રમા પાસેથી જ પૈસા લેતા હતા. 
તેઓ બન્ને એક જ પથારીમાિં સૂતા છતાિં સાલ્ગાદો પે્રમાની હાજરીમાિં કદી 

વસ્ત્રો બદલતા ન હતા. આથી પે્રમા પિ સાલ્ગાદોની હાજરીમાિં વસ્ત્રો બદલતી ન 
હતી. બન્નેએ એકબીજાના દેહના ભાગ કદી જોયા ન હતા. સાલ્ગાદો પે્રમાને લાડમાિં 
અમ્મા કહી બોલાવતા હતા. પે્રમા પોતાના સ્વપ્નમાિં સાલ્ગાદો સાથે સહવાસ માિતી 
હતી. જથેી પે્રમાને બાળક માટ ેઅદમ્ય ઇચ્છા હોવા છતાિં તે સાલ્ગાદોને છૂટાછડેા 
આપી અન્યને પરિવાનુિં ણવચારતી ન હતી. 

આ પછી મેં પે્રમાને આ પ્રમાિે સલાહ આપી : “જાતીયતા એ પિ શરીરની 
અન્ય ણક્રયાઓની જમે એક શારીહરક ણક્રયા અને કાયિ છ.ે એ વિંશવેલો વધારવા સાથે 
સિંકળાયેલ કાયિ હોવાથી માત્ર અિંગત જરૂહરયાત નથી; પરન્તુ સામાણજક જરૂહરયાત 
પિ છ.ે જમે અન્ન લેવાથી ભૂખ શમે છ ેઅને પાિી પીવાથી તરસ મટ ે છ ે તેમ 
ણવજાતીય વ્યન્ક્ત સાથ ેસમ્પકિ કરવાથી જાતીય ભૂખ સિંતોિાય છ.ે અન્ય શારીહરક 
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જરૂહરયાતો કરતાિં જાતીય સમ્પકિ માટ ેમાનવીએ થોડાક જુદા ણનયમો ઘડ્યા છ,ે જથેી 
સમાજમાિં વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે. આ ણનયમો સ્થળ–કાળ અનુસાર બદલાતા રહ્યા 
છ.ે તેમાિં કિંઈ પણવત્રતા જવેુિં નથી. 

પ્રાિીઓ માનવી જટેલાિં બુણદ્ધશાળી નહીં હોવાથી તેમિે નૈણતક ણનયમો જવેુિં 
કિંઈ બનાવ્યુિં નથી. આપિા સમાજમાિં લગ્નનો કરાર કરીને ણવજાતીય વ્યન્ક્ત સાથ ે
સમ્બન્ધ બાિંધવાનુિં નૈણતક ગિાય છ.ે આ જાતીય સુખ મેળવવાનો પણત–પત્ની બન્નેન ે
હક છ.ે 

તમારા પણતને એક માનણસક રોગ હોવાને કારિે તેમનુિં તમારા તરફનુિં જાતીય 
આકિિિ ખરાબ રીત ે ણવકેન્ન્દ્રત થયેલુિં છ.ે તનેી માતાની ભૂલના કારિે બાળપિથી 
તેનુિં માનસ એ રીતે ઘડાયેલુિં છ.ે અન્ય બાળકોની જમે તેનો સામાન્ય િબે ઉછરે થયો 
હોત તો એ ઘિા સારા પણત તરીકે વતિતા હોત. તેમના મગજમાિં જાગેલા ભાવ 
ધરમૂળથી બદલવામાિં નહીં આવે તો તે તમને પત્ની તરીકે નહીં; પરન્તુ માતા તરીકે 
જ ચાહતા રહેશે. આવા જ પ્રકારનો બીજો એક હકસ્સો મને ખબર છ ે જ્યાિં પિ 
પુરુિ તેની ધનવાન ણવધવા માતાનો એકમાત્ર પુત્ર હતો. લગ્ન પછી પિ તે વ્યન્ક્ત 
પોતાની માતા સાથે જ સૂતી હતી. એ પરુુિની અભાગી પત્ની આજ ે ગાિંડાની 
હોન્સ્પટલમાિં છ.ે 

તમારા લગ્નજીવનને સફળ બનાવવાની ચાવી તમારા હાથમાિં જ છ.ે જો તમે 
આજથી જ મારી સલાહ માનશો તો તમારા પણતનુિં ખોટુિં વતિન તમે દૂર કરી શકશો. 

આજ સુધી તમારા પણત તમારી નજીક આવે એવી રાહ જોતા તમે ધીરજપૂવિક 
બેસી રહ્યા છો. હવે એ તમારુિં  કામ છ ેકે તમે જાતે તમારા પણતની નજીક જાવ. એક 
પત્ની પોતાના પણત સમક્ષ એવુિં કરે એ સિંપૂિિપિે યોગ્ય છ.ે એક પત્ની તરીકે ત ે
તમારો અણધકાર છ.ે 

દરેક વ્યન્ક્તમાિં જાતીય ઇચ્છાઓ પાિંચ ઇન્ન્દ્રયોની મદદ િારા ઉિેજી શકાય 
છ.ે જો તમે પહેલ કરશો તો તમારા પણતની કામેચ્છા તમે યોગ્ય વતિન મારફત જાગતૃ 
કરી શકશો. માતાઓ પોતાના યુવાન પુત્રો સમક્ષ દેહ ખુલ્લો નથી કરતી; પરન્તુ 
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ઘરની ચાર દીવાલો વચ્ચે પોતાના પણત સામે તેમ કરવુિં પત્ની માટ ેયોગ્ય છ ેઅને 
જરૂરી પિ છ.ે એક પત્નીએ સહશયન કરતી વેળા માતાની જમે પૂરાિં વસ્ત્રો પહેરીને 
સૂવુિં જરૂરી નથી. પત્નીને એ અણધકાર છ ે કે પોતાના પણત સાથે જાતીય પ્રશ્નોની 
ચચાિ કરે. પોતાના પણતના શરીરના કોઈ પિ અિંગને સ્પશિ કરવાનો પિ તેને 
અણધકાર છ.ે તમારા ઘરની ચાર દીવાલમાિં આ પ્રકારે વતિન કરવુિં, ખોટી મયાિદાનો 
ત્યાગ કરવો અને તમારા પણતની કામેચ્છાને જાિત કરવી એ તમારા હાથમાિં છ.ે 
તમારુિં  એ પ્રકારનુિં વતિન તેના જાિત મનને ટકોર કરશે કે તમે એની માતા નથી 
પરન્તુ પત્ની છો. આ વતિન જ તેમના અજાિત મનમાિં પડલેી િિંણથઓને દૂર કરશે.” 

ત્યારબાદ મેં પે્રમા પર મોહ–ણનદ્રાનો પ્રયોગ કયો અને કેટલીક સૂચનાઓ અને 
આદેશ આપ્યાિં. ફેબ્રઆુરી, 1962માિં આ પ્રસિંગ બન્યો. જાન્યુઆરી, 1964માિં        
શ્રી સાલ્ગાદો, પે્રમા અને તેમનો નાનકડો બાબો, મારે ત્યાિં નવા વિિ ણનણમિે મળવા 
આવ્યાિં. જ્યારે મેં નવજાત બાળકને રમાડવા માટ ે હાથમાિં લીધુિં ત્યારે મેં જોયુિં કે 
પે્રમાની આિંખોમાિંથી બે હિિનાિં આિંસુ ટપક્યાિં હતાિં. તેમાિં આભારની લાગિી અને 
સુખના ભાવ છલકાતા હતા. 

• • • • • 

જ ેધમિ કે ઈિર ણવધવાના આિંસુ લૂછી શકે નહહ, 
અથવા મા–બાપ ણવનાના ણનરાધાર બાળકોના મુખમાિં 
ટુકડો મૂકી શકે નહહ, તે ધમિ કે ઈિરમાિં હુિં  માનતો 
નથી. 

–સ્વામી ણવવેકાનિંદ 

 

▪ 
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16 

આણગયો ભૂત 

ણતકરી સેન બસ્સો એકરની નાણળયેરી એસ્ટટે ધરાવતા જાગીરદાર હતા. 

જાગીર વચ્ચે જ તેમનો મહેલાતી બિંગલો હતો, જનેાથી થોડ ે દૂર નાણળયેરના 
ઝાડ પાછળ ત્યાિં કામ કરતી મજૂહરયાત પ્રજા રહેતી. વળી ણતકરી સેનના 

પૂવિજોના સમયથી એ જમીન પર રહેતા પચાસેક િામીિ કુટુિંબોને પિ તેમિે 
રહેવા દીધાિં હતાિં. સ્વભાવે ણતકરી સેન માયાળુ હતા અને આણશ્રતો પ્રત્યે તેમનો 

વ્યવહાર સમભાવભયો હતો. જમીસ અને પીટર નામના બે નોકરો તથા તેમની 
પત્નીઓ તેમની સેવામાિં સવારથી સાિંજ સુધી હાજર રહેતાિં. 

1951માિં એક હદવસ આ એસ્ટટેમાિં ભય પે્રરાય તેવો બનાવ બન્યો. રાતે્ર 
ણતકરી સેન અને તેની પત્ની તથા અન્ય કુટુિંબીજનો સૂતા પછી લગભગ 

અણગયાર વાગ્યાના સુમારે તેઓએ વસણતના ઝૂિંપડાની હદશામાિંથી બૂમરાિ 

સાિંભળી. આ બૂમરાિ શેની છ ેતેની તપાસ કરવાના બદલે ણતકરી સેને ઊભા 
થઈ બારી–બારિાિં બિંધ કરી દીધાિં. કેન્ડીમાિં અભ્યાસ કરતો તેમનો વીસ વિિનો 

મોટો પુત્ર એ જ હદવસે રજાઓ ગાળવા આવ્યો હતો અને નીચે સુતો હતો. તેને 
નીચેનાિં સવિ બારી–બારિાિં પિ બિંધ કરવા કહી દીધુિં. એ રાત્રે ણતકરી સેનને 

ઊંઘ આવી નહીં. વસણતમાિં કિંઈક ખૂન યા એવુિં કૃત્ય થયુિં હશે એવો ણવચાર 
તેમના મગજમાિં રમ્યા કયો. 

બીજા હદવસે સવારે પાિંચ વાગે રોજની જમે જ, જમીસ અને તેની પત્ની 
આવ્યાિં; પરન્તુ પીટર અને તેની પત્ની સૂરજ ચઢ્યા પછી જ કામ પર આવ્યાિં. 

કામ શરૂ કરવાના બદલે તે ચારે જિ, ગઈ રાત્રે બધાિંયે જોયેલી રહસ્યમય 
અગનજવાળાની જ વાત કરતાિં રહ્યાિં. ણતકરી સેન અને તેનાિં કુટુિંબીજનો જાગીને 

નીચે આવ્યાિં ત્યારે નોકરોએ ગઈ કાલ રાતના પ્રસિંગની વાત તેમને કરી : “રાત્રે 
લગભગ અણગયારના સુમારે, વસણત તરફ જતી ગલીના માગિમાિં લગભગ છ ફૂટ 
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લાિંબી અગનજવાળાને અમે અદ્ધર લટકતી અને ગલીમાિં ફરતી જોઈ. આખી ગલીમાિં 
આ લાિંબી જ્વાળા એક છડેથેી બીજા છડે ેફરતી હતી. બે–ચાર આિંટા માયાિ પછી તે 
અલોપ થઈ ગઈ.” 

એ આખો હદવસ વસ્તીમાિં આ બનાવની ચચાિ થતી રહી. બીજી રાત્રે પિ એ 
ગલીમાિં બરાબર અણગયાર વાગે આગની ઝાળ ફરીથી દેખાઈ. તે રાત્રે ણતકરી સેન 
અને તેના કુટુિંબીજનોએ પિ પોતાના મકાનમાિંથી આગની જ્વાળા હવામાિં લહેરાતી 
જોઈ. બે–ત્રિ હદવસમાિં તો આજુબાજુનાિં ગામોમાિં પિ આ આગની વાત ફેલાઈ ગઈ 
અને રોજ ઘિા િામજનો તેને જોવા એકઠા થવા લાગ્યા; પરન્તુ ગલીમાિં જવાની 
હહમ્મત કોઈ કરતુિં ન હતુિં. તે હદવસથી વસ્તીમાિં સાિંજ પડતાિં સોપો પડી જવા લાગ્યો. 
બાળકોને સાત વાગતામાિં સુવાડી દેવામાિં આવતાિં, મજૂરી કરતા ખેડૂતો પિ અિંધારુિં  
થતાિં ઘરે આવી જતા. જમીસ, ણપટર અને તેમની પત્નીઓ પિ સાિંજ િળતાિં ઘરે 
પહોંચી જતાિં અને સૂયોદય પછી જ કામે આવતાિં. 

પોતપોતાની સમજ મુજબ વસ્તીના લોકો આ બનાવ ણવિે વાત કરવા લાગ્યા. 
કેટલાકે કહ્યુિં કે આ અગનજ્વાળા, ‘ણગનીણપલીયા’–આણગયો ભૂત છ ેજ ેબણલ માટ ે
ભટકે છ.ે કેટલાિંકે કહ્યુિં કે બે વિિ અગાઉ આ ગલીમાિં બિંડારાનુિં ખૂન થયુિં હતુિં, તેનુિં આ 
ભૂત લાગે છ.ે વળી કોઈકે કહ્યુિં કે આ અગનજ્વાળા–‘દેવ યા એલીયા’–પ્રભુની જ્યોત 
છ.ે 

આ રોજની ઘટનાથી ણતકરી સેન અને તેના કુટુિંબીજનો વ્યાકુળ અને ણચિંણતત 
બની ગયાિં. નોકરોની મદદ ણવના તે અને તમેનુિં કુટુિંબ એક પિ કાયિ કરી ન શકતુિં. 
જાગીરદાર તરીકે જન્મથી એશ–આરામની આદતના કારિે તેઓ લગભગ 
પરોપજીવી જીવન જીવતા. ણતકરી સેનને નવડાવવાનુિં કામ પિ આ નોકરોને ણશરે 
હતુિં. તેના શરીરે સાબુ ચોળવો અને પછી એકસો એક બાલદી પાિીની ભરીને તેના 
પર ઠાલવવાનુિં કાયિ જમીસ કરતો. અિંધારુિં  થતાિં પહેલાિં આ નોકરોની ઘરે જતા 
રહેવાની નવી આદતનો અથિ એ થતો કે સાિંજના છ વાગ્યા પછી ણતકરી સેનનુિં ઘર 
બિંધ પડી જતુિં. 
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વસ્તીના પહરણચતોએ પોતપોતાના મત મુજબના શન્ક્તશાળી ભૂવાઓનાિં 
નામ સૂચવવા માિંડ્યાિં. આ સમયે ણતકરી સેનના મોટા પુત્રનો ણમત્ર કોલિંબોથી ત્યાિં 

થોડા હદવસ રહેવા આવ્યો. તેિે મારુિં  નામ સૂચવ્યુિં. 
1951ના એણપ્રલના એક શણનવારે ણતકરી સેન મારા ઘરે મળવા આવ્યા. 

તેમિે આ બનાવની મને ણવગતે વાત કરી. મેં ‘વાલઉવા’ – ણતકરી સેનની 
જાગીરના સ્થળે બીજા હદવસે જવા માટ ેતૈયારી દશાિવી; પરન્તુ તેઓ મને એ જ 

હદવસે તેમને ત્યાિં લઈ જવા હઠાિહી હતા. આખરે એ જ હદવસે હુિં  તેમની સાથે 
ગયો. ણતકરી સેનની કારમાિં લગભગ ત્રિ વાગે અમે તેમની જાગીર પર 

પહોંચ્યા. 
નોકરો વહેલા જતાિં રહેવાના હોવાથી રાણત્રનુિં જમિ સાિંજ ે છ વાગે 

પીરસવામાિં આવ્યુિં. અનેક વાનગીઓ અને સુિંદર સ્વાદના કારિે જમવામાિં સારો 
એવો સમય ગયો. આથી નોકરો વાસિો ધોવા પિ રોકાયા નહીં અને સવાર 

માટ ેખડકલો એમ જ મૂકીને ઘર ભેગા થઈ ગયા. 
ચાિંદનીનો પ્રકાશ રેલાતાિં અમ ેબધાિં બગીચામાિં બેઠાિં અને વાતે વળગ્યાિં. 

જ ેદરમ્યાન ણતકરી સેને ‘જહોની વોકર’ સારો એવો પીધો. મેં મારી રીતે થોડાક 

પેગ લીધા.  
રાત્રે અણગયાર વાગે વસણતના છાપરા તરફથી બૂમરાિનો અવાજ આવ્યો. 

શ્રીમતી ણતકરી સેને ઊભા થઈને જોયુિં અને બૂમ પાડી કે ત્યાિં ‘ણગનાણપલીયા’એ દેખા 
દીધી. 

બિંગલાથી આ ઝૂિંપડી તરફ જતો માગિ ખાસ્સો દૂર હતો; છતાિં અગનજવાળા 
સ્પષ્ટ દખેાતી હતી. બે ફૂટ ઊંચી આ જવાળા લગભગ સો યાડિના માગિમાિં ગલીના 
એક છડેથેી બીજા છડે ે ણવચરતી હતી. પછી તે પાછી ફરી અને છડેથેી ચક્કર 
લગાવી ફરી આગળ વધી. મેં ઊભા થઈને તેનુિં ણનરીક્ષિ કયુું. પછી મેં ણતકરી સેન 
અને તેના પુત્રને મારી સાથે આવવા કહ્યુિં; પરન્તુ બેમાિંથી કોઈ આવવા તૈયાર ન થયુિં. 
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ઊલટાનુિં તેઓ વરિંડામાિંથી ઘરમાિં જવા તૈયાર થયા. મેં એક લાકડાની લાઠી માિંગી 
અને તે લઈને હુિં એકલો જ બિંગલાની બહાર નીકળ્યો. બહાર નીકળીને હુિં સીધો એ 
ગલી તરફ વળ્યો. 

ગલીની નજીક પહોંચતાિં જ અગનજવાળા સ્પષ્ટ દેખાઈ. જમીનથી ત ે
લગભગ છ ફૂટ અદ્ધર હતી. હુિં જવેો ગલીમાિં વળ્યો કે અગનજ્વાળા ગલીના બીજા 
છડેા તરફ જવા લાગી. અમારા વચ્ચે પચાસ યાડિનુિં અિંતર હતુિં. મેં તેના તરફ 
જવાની ગણત વધારી, તેમ તેમ તે પાછી હઠવા લાગી. 

થોડીક વાર પછી અગનજ્વાળા ન્સ્થર થઈ ગઈ. માત્ર એક જ ણમણનટ માટ ે
અને પછી તે મારી હદશામાિં આગળ વધી. મેં ચાલવાનુિં બિંધ કયુું અને હતો ત્યાિં જ 
ન્સ્થર ઊભો રહ્યો. જમે અગનજ્વાળા નજીક આવતી ગઈ તેમ તનેી નીચે બે માનવ 
હાથ, ઊંચા ઉઠાવેલા દેખાયા જનેી નીચે લથડતા બે પગ નજરે ચડયા. અગનજવાળા 
મારાથી લગભગ દશેક યાડિના અિંતરે આવી અને મેં ત્રાડ પાડી – “રુક જાવ, કોિ છ ે
તુિં?” મારા આશ્ચયિ વચ્ચે અગનજ્વાળા જમીન પર પડી અને એ લથડતી કાયા 
પાછી વળીને ભાગવા લાગી. હુિં તેની પાછળ દોડ્યો. ગલી છોડીને એ આકૃણત 
નાણળયેરીના ઝૂિંડમાિં ભાગી. હુિં પિ તેનુિં પગલે પગલુિં દબાવતો પાછળ પડ્યો. 

લગભગ સાઠકે યાડિ દોડ્યા પછી અકસ્માતથી એ આકૃણત નાણળયેરી રોપવા 
ખોદેલા ખાડામાિં પડી. હુિં એક ણચિાની ચપળતાથી તેની ઉપર કૂદ્યો અને તે આકૃણતને 
ઝપટમાિં લીધી. 

“મને મારશો નહીં, હુિં જમીસ છુિં, મેં તમને જમતી વેળા પીરસ્યુિં હતુિં.” એ 
ભૂણતયા આકૃણત બોલી અને મારા પગ પકડ્યા. મેં પૂછ્ુિં, “આવો વાહહયાત ખેલ 
કરવાનુિં કારિ શુિં?” 

જમીસે કહ્યુિં “તમે મારા ઘેર આવો, હુિં તમને સત્ય હકીકત કહીશ.”  
જમીસ અને હુિં , બન્ને હાિંફતાિં હાિંફતાિં ગલીમાિં આવ્યા, જ્યાિં જવાળા પડી ગઈ 

હતી. જમીસે ત્યાિં પડલે ધાતુનો થાળ ઊઠાવી લીધો અને અમે બન્ને એક છડેા તરફ 
આવેલા તેના ઝૂિંપડામાિં ગયા. 
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નાનકડી એ ઝૂિંપડીમાિં એક ફાટલે, તૂટલે, જજિહરત ગોદડી પર જમીસે મને 
બેસાડ્યો અને આિંખોમાિં આિંસુ સાથે પોતાની કથની કહી. 

“હુિં આ જાગીરમાિં જ જન્મ્યો અને ઉછયો છુિં. મારાિં માતા–ણપતાએ 
જાગીરદારના ણપતાની સેવા–ચાકરી કરી હતી. મેં પિ મારા બાળપિથી જ 
જાગીદરાની સેવા શરૂ કરી છ.ે મારા માટ ેતો જાગીરદાર જ સવિસ્વ છ.ે લગભગ છ 
મહહના પહેલાિં મેં લગ્ન કયાિ. મારી પત્ની પિ બિંગલા પર ચાકરી કરવા આવે છ.ે 
મારી ઝૂિંપડીમાિં પિ થોડુિંક કામ હોય તેથી મારી પત્ની સાિંજ ેથોડી વહેલી આવી જાય 
છ.ે હુિં લગભગ દશેક વાગે ઘરે આવુિં છુિં. 

“ગઈ રજાઓના સમયમાિં જાગીરદારનો પુત્ર કેન્ડીથી અહીં આવ્યો. પછી 
સાિંજ ે તે મારી ઝૂિંપડી પર આવવા લાગ્યો અને મારી પત્નીને પજવવા લાગ્યો. હુિં 
મોડો આવતો તેથી સાિંજના અિંધારા બાદ મારી યુવાન અને સુિંદર પત્ની પાસે આવી 
તે અિછાજતુિં વતિન કરતો. આ તકલીફ અમે કોઈને કહીએ તો અમારુિં  જીવન 
ભયમાિં મૂકાય. આખરે તો જાગીરદાર સવસેવાિ છ.ે આથી આ વેળા જાગીરદારનો 
પુત્ર રજા પર આવ્યો તે જ હદવસથી રોજ રાત્રે હુિં ધાતુનાિં આ થાળમાિં નાણળયેરીની 
કાચલીઓમાિં ડાિંગરના છોતરાિં મૂકી, સળગાવુિં છુિં. જનેો બહુ ઊંચો ભડકો થાય છ.ે 
આથી થાળને માથાથી ઊંચો રાખી હુિં  ગલીમાિં બે–ત્રિ ચક્કર લગાવુિં છુિં, ત્યારથી 
લોકો સમજ ેછ ે કે અહીં ભૂત થાય છ.ે આના લીધે જાગીરદારનો પુત્ર પિ ડરીને 
મારી ઝૂિંપડીએ આવતો નથી. હવેથી હુિં આવો ખેલ નહીં કરુિં . તમે જાગીરદાર યા 
અન્ય કોઈને આ વાત કરશો નહીં.” વારિંવાર આમ કહી જમીસ મને આજીજી કરતો 
રહ્યો.” 

પછી હુિં ણતકરી સેનના બિંગલા પર પાછો ફયો. તે, તેની પત્ની અને પુત્ર ત્રિે 
વરિંડાના ઓટલા પર આતુરતાથી મારી રાહ જોતા ઊભાિં હતાિં. મેં હ્યુિં “મેં 
‘ણગનીણપલીયા’ પકડી પાડ્યો છ.ે ણગનીણપલયાએ મને વચન આપ્યુિં છ ેકે હવે તે આ 
જાગીરમાિં કદી આવશે નહીં.” એ રાત્રે ત્યાિં મુકામ કરી, હુિં બીજા હદવસે કોલિંબો 
પાછો ફયો. 
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એક અઠવાહડયા પછી શ્રી અને શ્રીમતી ણતકરી સેન તેમની કારમાિં મારે ત્યાિં 
આવ્યાિં. ડા્ઇવરે બે બોક્સ અને એક પેટી ઉતાયાિ. એકમાિં શાકભાજી, બીજામાિં 
ફળફળાહદ ભરેલાિં હતાિં, પેટીમાિં ન્વ્હસ્કી ભરેલી હતી. આ નાનકડી ભેટ સ્વીકારવાની 
ણવનન્તી કરી. અમે જ્યારે પિ એ પહાડી ઇલાકા તરફ જઈએ ત્યારે તેમના બિંગલે 
આવવાનુિં આમિંત્રિ આપીને એ લોકો પાછાિં ગયાિં. 

• • • • • 

કોઈ પિ જાતના કાયિ–કારિના ન્યાય ણવના, મતલબ 
કે ણવજ્ઞાનનાિં કોઝ એન્ડ ઈફેક્ટના ણનયમથી ણભન્ન રીત ે
જ્યારે અમુક પ્રકારની દૃિ અપેક્ષા રાખવામાિં આવે છ ેએને 
શ્રદ્ધા [ફેઇથ] કહેવાય. દા.ત.; સત્યનારાયિની કથાની 
બાધા રાખવાથી પરીક્ષામાિં પાસ થઇ જવાય કે 
અણભમિંણત્રત જળ પીવાથી કેન્સર મટી જાય!! 

આ સૃન્ષ્ટમાિં મનષુ્ય જ એકમાત્ર એવુિં પ્રાિી છ ે કે 
તેનામાિં ણવવેકશન્ક્ત છ.ે અને છતાિં માિસ જ એક માત્ર 
એવુિં પ્રાિી છ ે કે જ ે અનેક ણવવેકરહહત, અતાહકિક 
અનુણચત એવી ઈરરૅશનલ પ્રવૃણિઓ આચરે છ.ે 

– ણવખ્યાત ણચતિંક બગિસો 

 

▪ 
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17 

કાચના ગોળામાિં જોવાનો ઇલમ 

સદીઓથી શ્રીલિંકામાિં ઇલમીણવદ્યા મલયાલી પ્રજાના એકહથ્થુ ઇજારામાિં રહી 
છ.ે આ ઇલમના ધિંધામાિં મલયાલીઓએ સારી એવી દોલત પિ એકઠી કરી છ.ે 
શ્રીલિંકા સરકારે ઇમીિેશન [સ્થળાિંતર] કાયદાઓનો કડક રીતે અમલ શરૂ કરતાિં 
ઘિાિં મલયાલીઓને જવુિં પડ્યુિં; પરન્તુ તેમનુિં સ્થાન કેટલાક ણસિંહાલી લોકોએ લીધુિં 
છ.ે આમ ઇલમનો ધિંધો ચાલતો રહ્યો છ.ે જો કે ઇલમીણવદ્યામાિં મલયાલી પ્રજાની 
શાખ એટલી બિંધાઈ છ ે કે સફળતાપૂવિક આ ધિંધો ચલાવવા દરેક જિે કાિં તો 
મલયાલી હોવુિં જોઈએ અથવા તો મલયાલી ગુરુના ણશષ્ય હોવુિં જોઈએ. 

‘ણસલોન ડઈેલી ન્યૂઝ’માિં 20 એણપ્રલ, 1963ના રોજ નીચે પ્રમાિેના એક 
સમાચાર ચમક્યા હતા : ‘અપહરિ કરાયેલ કન્યાને શોધવામાિં કાચના ગોળામાિં 
જોનાર વ્યન્ક્તને સફળતા.’ 

કાચના ગોળામાિં જોઈ જવાબ આપનાર વ્યન્ક્તએ એક ખોવાયેલ યુવાન 
છોકરીનો પિો મેળવવામાિં મદદ કરી હતી જનુેિં હકીકતમાિં અપહરિ થયુિં હતુિં. આ 
ભણવષ્યદૃષ્ટાએ છોકરીને જ ેટકે્ષીમાિં લઈ જવામાિં આવી હતી તેનો સાચો નમ્બર અને 
કઈ હદશામાિં ટકે્ષી ગઈ હતી તે બને્ન સાચુિં કહ્યુિં હતુિં. તાડી એસ્ટટેના મેનેજર 
શ્રીરામની પિંદર વિિની બાળાને ઉઠાવી જવાના આરોપમાિં પકડાયેલા તે જ 
ણવસ્તારના કુમારટુિંગા અને અમરટુિંગા નામના બે યુવાનો ણવરૂદ્ધ ચાલી રહેલા કેસમાિં 
આ કેણફયત રજૂ કરવામાિં આવી હતી. 

આ સમાચાર પ્રણસદ્ધ થયા પછી તરત જ મારે ત્યાિં ઘિા પત્રો આવ્યા. આ 
પત્રોમાિં પૂછવામાિં આવ્યુિં હતુિં કે કાચના ગોળામાિં જોઈ ભણવષ્ય–દશિન કરનાર 
વ્યન્ક્તની આ ચમત્કાહરક શન્ક્ત ણવિે મારુિં  શુિં માનવુિં છ.ે  

1963ની 26મી એણપ્રલે મદમપીટીયા તરીકે ઓળખાતા આ ણવસ્તારમાિં હુિં 
ગયો. આ ણવસ્તારનો હુિં જાિકાર નહીં હોવાથી એક ચાના ગલ્લાવાળાને મેં પૂછ્ુિં. 
સદ્ભાગ્યે ચાના ગલ્લાવાળો, રાઘવન નામનો એક મલયાલી હતો. મને એક મલયાલી 
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તરીકે ઓળખી તેને ઘિો આનન્દ થયો. રાઘવન આ કેસ ણવિ ેબધુિં જ જાિતો હતો. 
આથી તે મને ઘર બતાવવા મારી સાથે કારમાિં બેસી ગયો. 

પપ્પુ નામે જાિીતી વ્યન્ક્તએ આ સચોટ ભણવષ્યદશિન કયુું હતુિં. ત ે
મેલીણવદ્યાનો જાિકાર હતો. મૂળે તે ણસિંહલ જાણતનો હતો; પરન્તુ ધિંધા ખાતર હવે ત ે
પોતાને મલયાલી તરીકે ઓળખાવતો હતો. મલયાલી ભાિા પિ તે ઝડપથી બોલી 
શક્તો હતો. શ્રી રામન અને તેના પત્ની જાિતા હતા કે તેમની 15 વિિની મોટી 
છોકરીને પડોશીના પુત્ર કુમારટુિંગા સાથે ણમત્રતા છ.ે માતા–ણપતા જ્યારે એક લગ્નમાિં 
ગયાિં હતાિં ત્યારે આ છોકરી કુમારટુિંગા સાથે ભાગી ગઈ હતી. 

લગભગ પિંદર ણમણનટની આ વાતચીતથી મને સારી જાિકારી મળી. ત્યાિં 
સુધીમાિં અમે સીલ્વર સ્મીથલેન, કોલમ્બો–12માિં આવેલ પપ્પુના ણનવાસસ્થાને પહોંચી 
ચૂક્યા હતા. ઘરની આગળ બીજી ત્રિ કાર પડલેી હતી. પ્રોફેસર પપ્પુના નામનુિં 
પાહટયુિં ઈંન્ગ્લશ, ણસિંહાલી, તમીલ અને મલયાલી – ચાર ભાિામાિં ઝુલતુિં હતુિં. પપ્પુના 
ઘરના આગલા ખિંડમાિં થોડીક ખુરશીઓ અને બેન્ચ પડલેી હતી જ ેભરચક હતી. 
પપ્પુની પત્ની આવનારાઓને સૂચના આપતી હતી કે ક્યા પ્રકારે, કેટલા પૈસા કે 
પ્રસાદ તેમિે અિંદરના ખિંડમાિં ધરવાના હતા. આવનારાઓ સાથેની વાતચીતમાિં 
તેમના પ્રશ્નો ણવિે તે ણવગતવાર જાિકારી મેળવતી હતી. થોડી થોડી વારે તે 
અિંદરના રૂમમાિં, પપ્પુની બેઠકની બાજુમાિં રાખેલ ઘીની દીવીઓમાિં વાટ સિંકોરવાને 
બહાને જતી અને થોડીક ગુફતેગુ પિ પપ્પુ સાથે કરી લેતી.  

રાઘવન કદાચ અહીં વધુ જાિકાર અને પહરણચત હતો. લાઈનમાિં રાહ 
જોવડાવ્યા ણવના, બૂટ કિાવડાવી તે મને સીધો અિંદર લઈ ગયો. અિંદરના રૂમમાિં 
ઘીના દીવા અને કપૂરની જ્યોતનો પ્રકાશ ઝગમગતો હતો. ઓરડાની વચમાિં જ 
હવન માટ ેણત્રકોિાકાર ખાડો હતો જનેી ચારે બાજુ ચોખાની િગલીઓ પર કોપરાના 
કટકા ગોઠવેલા હતા, અને ફળોની ટોપલીઓ પડી હતી. રૂમના અિંધાહરયા ખૂિામાિં 
પદ્માસનવાળીને પપ્પુ બેઠો હતો. જનેી સામે કબૂતરખાના જવેુિં એક લાકડાનુિં બોક્સ 
હતુિં. પપ્પુ સિંન્યાસી જવેો લાગતો હતો. લાિંબા વાળ, દાિી અને ચહેરા પરની ભભૂત, 
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તેના દેખાવમાિં વૃણદ્ધ કરતા હતા. ઓરડાના ચાર ખૂિે ણપિળના દેવ–દૈત્યોની 
મૂણતિઓ હતી. દીવાલો પિ અનેક દેવોના ફોટાઓથી ભરચક હતી. 

અમે ઓરડામાિં પ્રવેશ્યા ત્યારે પપ્પુ એક િાહક–વ્યન્ક્ત સાથે વાત કરતો 
હતો. 

એ શ્રદ્ધાળુ સાથેની વાતચીત દરણમયાન પપ્પુ અવારનવાર પેલા લાકડાના 
બોક્સમાિં, વચ્ચે પાડલેા ઊભા છદેમાિંથી જોતો હતો. હુિં  અને રાઘવન ત્યાિં જઈ 

જમીન પર બેઠા. મારી આ રીતે ખાસ સરભરા થતી હોવાથી બહાર બેઠલેા પૈકી 
દસ–બાર જિ અમારી પાછળ આવી ઊભા રહ્યા. મેં રાઘવનને મારી ઓળખાિ 

એક છાપાના ખબરપત્રી તરીકે આપી હતી. આથી રાઘવને મારી ઓળખાિ તે 
પ્રમાિે આપી. પપ્પુને પ્રણસણદ્ધ મેળવવા માટનેી તક સામેથી આવેલી જિાઈ. 

આથી પેલા શ્રદ્ધાળુનુિં કામ પૂરુિં  થયા પછી તે મારી સાથે વાતોએ વળગ્યો.  
સમય બગાડ્યા ણવના પપ્પુએ પોતાની જૂની સફળતાઓની વાત શરૂ કરી 

દીધી. આ ચમત્કાહરક શાસ્ત્રનુિં જ્ઞાન એક મલયાલી ‘ગુરુ’ પાસેથી કેવી રીતે મળુ્યિં 
તેની પિ વાત તેિે કરી. કેરાલાના ‘કુનમકુલમ’ ગામના ચાર પાનીક્કર ભાઈઓ 
તેના ગુરુ હતા. જમેિે તેનુિં નામ ‘પપ્પુ’ પાડ્યુિં હતુિં. તેની સામે પડલેુિં બોક્સ 
‘અિંજનમલીયા’ તરીકે ઓળખાતુિં હતુિં. જમેાિં જોઈને તે પ્રશ્નોના જવાબ આપી શક્તો 
હતો. રામનની પુત્રીના કેસની વાત પિ તેિે ઉત્સાહપૂવિક કરી. 

ત્યાિં હાજર વ્યન્ક્તઓની હાજરીમાિં મેં પાહકટ ખોલી, તેમાિંથી પાિંચ રૂણપયાની 
નોટ કાિી અને મારી ડાબી હથેળીમાિં દબાવી દીધી; પછી મેં પપ્પનુે ણવનન્તી કરી કે 
તે પાિંચ રૂણપયાની નોટનો નમ્બર કહી આપે. પપ્પુએ સતત બે ણમણનટ સુધી પેલા 

લાકડાના બોક્સમાિં ઊભા છદે વાટ ેજોયા કયુું; પછી તેિે નમ્બર કહેવા માિંડ્યો. દરેક 

આિંકડા પછી તે ખાસો એવો ણવરામ લેતો હતો. રાઘવનને મેં નમ્બર લખી લેવા કહ્યુિં 
હતુિં. વળી હુિં પિ મારી નોટમાિં નમ્બર લખતો હતો. પપ્પુએ આપેલ નમ્બર : R–45–
90283 હતો. મેં મારી મુઠ્ઠી ખોલી અને પપ્પુ, રાઘવન તથા ત્યાિં હાજર સવિને પાિંચ 
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રૂણપયાની નોટ બતાવી તે નોટનો નમ્બર હતો : G–52–398415. કોઈ એક પિ 
શબ્દ બોલ્યુિં નહીં. 

મેં પાિંચ રૂણપયાની નોટ પાછી પાહકટમાિં મૂકી. પપ્પુનો આભાર માન્યો અને 
બહાર નીકળ્યો. કારમાિં અમે બેસતા હતા ત્યારે રાઘવને કહ્યુિં કે “બપોરના સમયે 
‘અિંજનમલીયા’માિં જોવુિં બહુ અયોગ્ય હોય છ.ે તેમાિં આગાહી સાચી ન પિ પડ!ે” 

બીજા હદવસે શ્રી રામનની પુત્રીના અપહરિના કેસમાિં જમેિે તપાસ કરી 
હતી તે િાન્ડપાસ પોલીસ સ્ટશેનના પોલીસ–અણધકારીને હુિં મળ્યો તેિે મને નીચેની 
માહહતી આપી : 

અપહરિના હકસ્સાની જાિ ૨1 જાન્યઆુરી, 1963ની રાત્રે સાડા દશ વાગ ે
કરવામાિં આવી હતી. જનેા પર શિંકા હતી તનુેિં નામ પિ આપવામાિં આવ્યુિં હતુિં. બધા 
પોલીસ–સ્ટશેનોને રેહડયો સિંદેશ િારા તરત જ આવા કોઈ ભાગેડુઓ માટ ેસતકિ કરી 
દેવાયા હતા. અિંબાલનગોડા ખાતે ટકે્ષીમાિં આ ભાગેડુઓ એક પોલીસ કોન્સ્ટબલના 
ધ્યાનમાિં આવ્યા હતા. બીજા હદવસે સવારે તમેને અહીં લઈ આવવામાિં આવ્યા હતા. 
પોલીસને કોઈએ ટકે્ષીનો નમ્બર આપ્યો ન હતો. 

આથી એ જ હદવસે સાિંજ ેહુિં શ્રી રામને મળવા ગયો. મેં તેમને પછૂ્ુિં કે કોટિમાિં 
તેમિે એવુિં કેમ જિાવ્યુિં કે ટકે્ષીનો નમ્બર કાચનાિં ગોળામાિં જોઈને અપહરિ કરનારા 
ઝડપાયા હતા. શ્રી રામને ટૂિંકા શબ્દોમાિં ચોખ્ખ–ેચોખુિં કહ્યુિં, “અહીંના સ્થાણનક 
ણનવાસીઓને ખ્યાલ આવે કે એક મલયાલીની છોકરીને ફસાવવી એ સહેલુિં નથી 
અને પકડાઈ જવાની પૂરી તકો છ ેએટલા માટ ેજ મેં આવી વાત પપ્પુ–મલયાલીની 
મદદથી ઘડી કાિી હતી.” 

▪ 
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18 

પ્રેતાત્મક ઉત્પાત 

શ્રી ઈલેયઝરના કુટુિંબમાિં તેમનાિં પત્ની, તેમનાિં માતુશ્રી, ચાર બાળકો, એક 

નોકરાિી અને તેની 13 વિિની પુત્રી એટલી આઠ વ્યન્ક્તઓ હતી. તેમના 
આખાયે ઘર અને આજુબાજુના ણવસ્તારનુિં ણનરીક્ષિ કયાિ પછી અમે ઘરની દરેક 

વ્યન્ક્તની, એક પછી એક, પૂછપરછ આદરી–ણસવાય કે સૌથી નાનાિં બે બાળકો. 
મારી સાથે મારી પત્ની હતી જિેે આ પૂછપરછની નોંધ ટપકાવવાનુિં ચાલુ રાખ્યુિં 

હતુિં. દરેક વ્યન્ક્તએ પોતે જ ેકાિંઈ જોયુિં હોય તે જ કહેવાનુિં હતુિં. કુટુિંબના અન્ય 
સભ્યોની વાતો સાિંભળીને કિંઈ કહેવાનુિં ન હતુિં. 

આ પૂછપરછ દરમ્યાન એ બહાર આવ્યુિં કે શ્રીમતી ઈલેયઝર 
પ્રસૂણતગૃહમાિં પિંદરેક હદવસ પ્રસૂણત અિંગે રહ્યા હતા તે દરણમયાન ઘરમાિં રોજ 

પથ્થર પડતા હતા. 

દરેકની વ્યન્ક્તગત તપાસ પછી મેં કુટુિંબના સવિ સભ્યોને દીવાનખિંડમાિં 
એકઠા કયાિ અને કહ્યુિં, “તમે સવે ભિેલી, કેળવિી પામેલી વ્યન્ક્તઓ છો, એટલે 

હુિં  તમને મારાિં તારિો સમજાવુિં છુિં. પ્રાપ્ત પુરાવાઓ ઉપરથી એ માનવુિં પડ ેછ ેકે 
ઘરમાિં પથ્થર અને પૈસા બને્ન ફેંકાતા હતા. જો કે ઘર સામેના આિંગિામાિંથી 

પથ્થરો પોતાની જાતે ઊડ્યા અને ઘરમાિં પડ્યા એવુિં માનવા માટ ેકોઈ જ પુરાવો 
નથી. વળી નાનાિં કાિાિંઓમાિંથી મોટા મસ પથ્થર આવી શકે તેવુિં માનવાને પિ 

કોઈ કારિ નથી. 
“શન્ક્ત ઉત્પાદક મેટાબોણલક કાયો માત્ર જીવિંત વ્યન્ક્તઓ જ કરી શકે 

છ.ે શરીર ન ધરાવતા, કહેવાતા આત્માઓ માટ ે પથ્થર અને નાિાિં ફેંક્વાની 
શન્ક્ત હોવી શક્ય નથી. વળી મગજ અને તેને સમ્બન્ન્ધત જ્ઞાનતિંતુઓની 

ગેરહાજરીમાિં કહેવાતા આત્માઓ િારા સહેતુક કાયિ કરવાનો પ્રશ્ન પિ 
ઉદ્ભવતો નથી. આથી આપિે માનવુિં જ રહ્યુિં કે આ રહસ્યમય બીના પાછળ 
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માનવ વ્યન્ક્તનો હાથ છ.ે આ વ્યન્ક્ત તમારા કુટુિંબની દુશ્મન ન હોઈ શકે; કારિ કે 
દુશ્મનો કદી પૈસાની વિાિ કરતા હોતાિં નથી.” 

“રાત્રે અણગયારથી સવારના સાત વચ્ચે કિંઈ પિ પડતુિં નથી. એનો અથિ એ કે 
આ નાિંખનારી વ્યન્ક્ત તે સમયમાિં સૂઈ જાય છ.ે આત્માઓ અણગયારથી સાત વચ્ચે 
સૂઈ જાય તેવુિં તો મેં સાિંભળ્યુિં નથી. ઘરનાિં સવિ બારી–બારિાિં બિંધ હોય ત્યારે પિ 
ઘરમાિં પથ્થર પડ્યા છ.ે તેનો અથિ એ કે આ કાયિ ઘરની જ કોઈ વ્યન્ક્તનુિં છ.ે જનેે 
જમિન ભાિામાિં ‘પોલ્તરગેઇસ્ટ ’ કહે છ.ે જનેો અથિ થાય છ–ેકનડગત થાય તે રીતે 
વસ્તુઓ, ચીજો નાિંખનાર વ્યન્ક્ત. ભતૂમાિં માનનારા તેને પે્રતાત્મક ઉત્પાત કહે છ.ે” 

“પોલ્તરગેઇસ્ટ પ્રકારનાિં કૃત્યો એ નવી વાત નથી. સમિ ણવિના દેશોમાિં આ 
પ્રકારની ઘટનાઓ બને છ.ે સામાન્ય માન્યતા એવી છ ે કે, પોલ્તરગેઇસ્ટ એ ગુિ 
આત્માઓ છ ેજ ેકોઈક સ્થળ, ઘરમાિં પ્રવેશી ત્યાિં ઉપદ્રવ થાય ત ેરીતે નકામી ચીજો 
ફેંકાફેંક કરી ગભરાટનુિં વાતાવરિ ફેલાવે છ;ે પરન્તુ તે કાિંઈ ગૂિ અથવા રહસ્યમય 
નથી. આવી ખોટી માન્યતાઓ વૈજ્ઞાણનક તપાસની ગેરહાજરીના કારિે પ્રચણલત થતી 
રહે છ.ે આવા બનાવના સાક્ષી જો આત્માના અન્સ્તત્વમાિં ણવિાસ કરતા હોય તો આ 
ન સમજાવી શકાય તવેી ઘટનાઓને તેઓ કોઈક આત્માના કૃત્યમાિં ખપાવી દે છ.ે હુિં 
ભૂત–પે્રત, સારા–ખરાબ કે પણવત્ર–માિં માનતો નહીં હોવાથી મારી તપાસનુિં ધ્યેય આ 
ઘટના માટ ેજવાબદાર વ્યન્ક્તને શોધી કાિવાનુિં છ ેઅને આજ સુધી આ તપાસમાિં 
વ્યન્ક્તને શોધી કાિવામાિં હુિં કદી ણનષ્ફળ ગયો નથી. આવા સમયે ભૂવાઓ અને 
સાધકોની મદદ લેવાય છ.ે તેઓ આત્મા અિંગેની માન્યતાને પુન્ષ્ટ આપવાથી ણવશિે 
કાિંઈ કરી શક્તા નથી.” 

“પોલ્તરગેઇસ્ટ એ માત્ર માનણસક રીતે બીમારી અનુભવતી વ્યન્ક્ત છ.ે આ 
પ્રકારની માનણસક અસાધારિતા સામાન્ય રીતે ણવફલતા–ણનષ્ફળતા અનુભવતી 
વ્યન્ક્તઓમાિં જન્મે છ.ે મોટા ભાગે આ કૃત્ય તરુિવયમાિં પ્રવેશતાિં બાળકો કરતાિં હોય 
છ;ે પરન્તુ મારી જાિના એક હકસ્સામાિં બે બાળકોની એક માતા પિ આવાિં કૃત્ય 
કરતી હતી.” 
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“આ વ્યન્ક્તઓ આ પ્રકારનાિં કૃત્યો ણવતકિબુણદ્ધથી સીઝોફે્ણનક અવસ્થામાિં 
[પોતાનાિં કૃત્યો ણવિે અભાન હોય તેવા સમયમાિં] કે ણવન્ચ્છન્ન અવસ્થામાિં કરતી 
હોવાથી, તેઓ પોતાના ણવન્ચ્છન્ન વ્યન્ક્તત્વ િારા કરાતાિં કૃત્યોને જાગૃત અવસ્થામાિં 
યાદ કરી શકતા નથી. ણવપરીત સૂચન પદ્ધણત વડ,ે તેમિે અભાન અવસ્થામાિં કરેલાિં 
કૃત્યો તેમની પાસે સ્વીકારાવી શકાય છ.ે વળી એક વાર પોલ્તરગેઇસ્ટ, ઉત્પાત 
મચાવનાર વ્યન્ક્ત પકડાયા પછી તેનુિં કૃત્ય અટકી જાય છ.ે મારા અનુભવે દશાિવ્યુિં છ ે
કે આવી વ્યહકતઓ નબળા મનની હોય છ ે અને તેમને સિંમોહન–ણનિંદ્રામાિં સૂવાડી 
શકાય છ.ે તે દરણમયાન એ વ્યન્ક્ત પાસેથી લેવામાિં આવેલુિં વચન તે ભાગ્યે જ તોડ ે
છ.ે” 

“આ હકસ્સામાિં તમારા ઘરમાિં તમારી પત્ની અને સૌથી નાનાિં બે બાળકો 
ણસવાય કોઈ પિ વ્યન્ક્ત પોલ્તરગેઈસ્ટ હોઈ શકે. તમારી પત્ની આ મુશ્કેલીના 
સમયમાિં પ્રસૂણતગૃહમાિં હોવાથી તે આ કૃત્ય કરી શકે નહીં. મારી તપાસમાિં હુિં 
પોલ્તરગેઈસ્ટનુિં નામ જાહેર કરતો નથી, કેમ કે બહુધા એ ઘરની વ્યન્ક્ત હોવાથી 
અન્ય સભ્યોની ધૃિાનુિં પાત્ર ન બને અને તેની માનણસક અવસ્થા વધુ ખોરવાતી 
અટકે. તમે મને સમજદાર વ્યન્ક્ત લાગો છો એટલે તમારા ઘરમાિં પોલ્તરગેઈસ્ટ કોિ 
છ ેએ હુિં જાહેર કરે છુિં. એ તમારી નોકરાિીની તેર વિિની પુત્રી છ.ે તમને માનણસક 
વ્યથા અને નાિાકીય નુકસાનમાિં ઉતારવા માટ ેતેને સજા યા ઠપકો મળવો ન જોઈએ. 
તેનુિં કૃત્ય તમારા પૈકી કોઈના પ્રત્યે ણતરસ્કારથી થયુિં નથી. આ કૃત્ય તેના સજાગ મન 
િારા પિ થયુિં નથી. તેને પે્રમભયાિ વ્યવહારની જરૂરત છ.ે” 

મેં જ્યારે નોકરાિીની તેર વિિની પતુ્રીનુિં નામ જાહેર કયુું ત્યારે              
શ્રી ઈલેયઝરની માતાએ તે સ્વીકારવાની ઘસીને ના પાડી દીધી. તેમિે કહ્યુિં કે 
ઘિીવાર તે મારી સાથે હતી ત્યારે પિ ઘરમાિં પથ્થર પડ્યા છ.ે આજ ેબપોરે પિ 
પથ્થર પડ્યા ત્યારે તિેે જ બૂમ મારીને કહ્યુિં હતુિં કે પથ્થર ફરી પાછા પડ્યા છ.ે 

મેં કહ્યુિં, “તમે પોતે પિ ઘરની દરેક વ્યન્ક્તને વારાફરતી એકલી રાખીને આ 
પોલ્તરગેઇસ્ટ કોિ છ ે તે જાિી શકો તમે છો. એ વ્યન્ક્ત કદાચ તમે અથવા       
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શ્રી ઈલેયઝર પિ હોઈ શકે. જો કે હુિં ણનઃશિંક એમ માનુિં છુિં કે આ હકશોરી જ પથ્થર 
ફેંકવાના કૃત્ય કરે છ.ે” 

આ તબકે્ક શ્રી ઈલેયઝરે કહ્યુિં કે “આવતી કાલે તેઓ એ છોકરીને થોડા 
હદવસ માટ ેતેમના ભાઈને ત્યાિં મોકલી આપશે અને શુિં પહરિામ આવે છ ેતે જોશે.” 

લગભગ નવ વાગે રાત્રે અમે ઘરે જવા નીકળ્યા ત્યારે મારી પત્નીએ કહ્યુિં,  
“હુિં નથી માનતી કે આ લોકોને ણવિાસ બેઠો છ.ે તેઓ છોકરીને અલગ રાખીને આ 
વાત પુરવાર થાય છ ે કે નહીં તે જાિવાની દરકાર પિ કદાચ ન કરે.” મેં એક–બ ે
ણમણનટ ણવચાર કયો અને પછી અમે કારમાિંથી ઊતરી પાછા ઘરમાિં ગયાિં. મેં શ્રી 
ઈલેયઝરને ણવનન્તી કરી કે અમને બહાર વરિંડામાિં બે ખુરશી નાિંખી આપવામાિં આવે; 
પછી ત્યાિંના આછા અન્ધકારમાિં અમે નોકરાિીની પુત્રીને બોલાવી. 

મેં હાથ વડ ેજમીન પર એક વતુિળ દોયુું અને છોકરીને તેમાિં જરાય હલ્યા 

ણવના ઊભા રહેવા કહ્યુિં. થોડીક ણમણનટોમાિં જ ણવપરીત સૂચન પદ્ધણત વડ ેમેં તેને 
અધિ–સિંમોહન ન્સ્થણતમાિં ખેંચી. તેિે પોતે જ ેકયુું હતુિં તે ધીરે ધીરે કહેવા લાગી. 

સિંમોહન અવસ્થામાિં તેિે કબૂલ કયુું કે ઘરમાિં પથ્થર ફેંકવાના સવિ બનાવો માટ ે
તે જવાબદાર હતી. તેને બજારમાિંથી વસ્તુઓ ખરીદી લાવવા જ ેપૈસા અપાતા 

તેમાિંથી થોડાક થોડાક પૈસા બચાવી તે અવારનવાર પૈસા પિ ફેંકતી હતી. 
હદવસ દરણમયાન ઘરની આજુબાજુ પડલેા પથ્થરો તે એકઠા કરતી અને 

રસોડામાિં રાખેલાિં લાકડાિં નીચે છૂપાવી રાખતી હતી. 

એક હદવસ જ્યારે ઘરની બધી મોટી વ્યન્ક્તઓ દવાખાને શ્રીમતી 
ઈલેયઝરને મળવા ગઈ હતી ત્યારે તેિે પાળેલાિં આલ્સેણશયન કૂતરાને જોરથી 

લાકડી ફટકારી હતી, તે હદવસથી કૂતરો લિંગડાતો હતો. 
મેં સિંમોહન અવસ્થામાિં રહેલ એ છોકરીને આદેશ આપ્યો કે ફરી કદી એ 

આવાિં કૃત્ય કરશે નહીં. તેિે મને વચન આપ્યુિં. મેં તેને આિાસન આપ્યુિં કે તેની 
ધમાલ બદલ એને કોઈ ણશક્ષા થશે નહીં. 
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ફરી અમે ઘરમાિં ગયા. ઘરના સવિ સભ્યો શુિં પહરિામ આવ્યુિં તે જાિવા 
ઉત્સુક હૃદયે ઊભા હતા. મેં તેમને કહ્યુિં. 

“મને ખ્યાલ હતો કે તમે સવિ મારા તારિો સ્વીકારતા ન હતા. આથી મારી 
ઇચ્છા અને મારી પદ્ધણતથી ણવરુદ્ધ મેં આ છોકરી પાસે સવિ કબલૂ કરાવ્યુિં છ;ે પરન્ત ુ
હુિં તમને એટલી ણવનન્તી કરીશ કે તમે તેને કાિંઈ પૂછશો નહીં કે તનેા તરફ ઓરમાયુિં 
વતિન રાખશો નહીં. તેના તરફ માયાળુ વતિન નહીં રખાય તો એ શક્ય છ ે કે ત ે
હહસ્ટીહરયા – મૂછાિની કાયમી દરદી બની જાય.” 

સવિ કુટુિંબીજનોના ચહેરા પર હવે રાહતનો ભાવ વતાિતો હતો. સૌથી મોટા 
સિંતાને કહ્યુિં, “હવે અમને નાતાલ આનન્દથી ઉજવવામાિં કોઈ મુશ્કેલી નહીં પડ.ે” 
અમે દશેક વાગે ઘરે જવા નીકળ્યાિં. 

ત્યાર બાદ નોકરાિીની તે પુત્રી લગભગ બે વિિ શ્રી ઈલેયઝરની સેવામાિં 
રહી; પરન્તુ તેિે કોઈ પિ તકલીફ ઊભી કરી ન હતી. 

• • • • • 

સેંકડો ભૂણતયાિં મકાનો અને ઉપદ્રવ કરતા આત્માઓનાિં 
હકસ્સાઓમાિં મેં તપાસ કરી છ;ે પરન્તુ આવા ગૂિ બનાવોની 

પાછળ માનવીઓના કાવાદાવાઓ જ જવાબદાર છ ે એવુિં 
તારિ મળ્યુિં છ.ે મારી તપાસના સવિ હકસ્સાઓમાિં આખરે 
એવુિં જિાયુિં છ ે કે કોઈક પ્રકારની માનણસક અસ્વસ્થતા 
ધરાવતી વ્યન્ક્તઓ અથવા માત્ર ધમાલ સજિવાના હેતુથી 
કામ કરતી તોફાની વ્યન્ક્તઓ જ આવા ભૂત યા આત્માના 
ઉપદ્રવની વાતો–કૃત્યો માટ ેજવાબદાર હતી.       ▪ 
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19 

જીવિંત વ્યન્ક્તનુિં ભૂત 

બીજા ણવિયુદ્ધ કાળની આ વાત છ.ે શ્રીલિંકાના ગેલ ણજલ્લાના અકમીમાન 
ગામની બાવીસ વિીય યુવતી લીલાવતી–તેની પડોશિની ઈષ્યાિનુિં કારિ હતી. 

તેની પસિમાિં કાયમ પૈસા રહેતા હતા. આથી દર અઠવાહડયે ફરતી દુકાન લઈન ે
આવતા લેબ્બ પાસેથી તે કાપડથી માિંડીને પ્રસાધન ચીજો જવેુિં કાિંઈ ને કાિંઈ લેતી 

રહેતી. લેબ્બની આ લારીમાિં ફરતી દુકાન, શરદ નામનો તરુિ ખેંચતો. જો કે 

લેબ્બની વેચાિની ચીજો સવિ પડોશિના પહોંચની બહારની વસ્તુ હોવા છતાિં 
તેઓ લીલાવતીને ત્યાિં લારી આવતી ત્યારે જોઈને આનન્દ પામતી. લીલાવતીને 

અન્ય નવરી પડોશિો જોડ ેવાતોમાિં રસ ન હતો. તેના ણપતા ગેલ–નગરીની એક 
મોભાની દુકાનમાિં સેલ્સમેન હતા. પ્રથમ પત્ની લીલાવતીને મૂકી મૃત્યુ પામી 

પછી તેમિે બીજા લગ્ન કયાિ હતા; પરન્તુ બીજી પત્ની પિ એક બાળકીને જન્મ 
આપી મૃત્યુ પામી. આ નાની 10 વિિની છોકરીની જવાબદારી પિ લીલાવતી 

પર હતી. તેની ઓરમાયી બહેનને શાળાએ મોકલી, તે ભરત–ગૂિંથિ કે એવુિં 
કિંઈક કયાિ કરતી. આથી લેબ્બની લારી આવે ત્યારે તે ખરીદીના બહાને વાતોમાિં 

સારો એવો સમય પસાર કરતી. 
લીલાવતીના ણપતા અપ્પુહામી [અપ્પુસ્વામી] જ ે દુકાનમાિં સેલ્સમેન હતા 

ત્યાિં તેમના જ ગામના ખેડૂતનો પુત્ર સોમપાલ, કારકુન તરીકે જોડાયો હતો. તેિે 
લશ્કરમાિં જોડાવા માટ ેનામ પિ નોંધાવ્યુિં હતુિં. અપ્પુસ્વામીએ લીલાવતીના લગ્ન 

સોમપાલ સાથે ગોઠવ્યા. લગ્ન બાદ સોમપાલ તેમના ઘેર જ રહેતો હતો. 
લગ્નના ચાલીસ હદવસ બાદ સોમપાલને કોલિંબો ખાતેના લશ્કરી મથકે 

હાજર થવાનુિં ફરમાન થયુિં. લીલાવતીએ રડતી આિંખે પણતને ણવદાય આપી. ચાર 

માસની સખત તાલીમ બાદ સોમપાલને બીજા ણવિયુદ્ધ સમયના અનેક મોરચા 
પૈકીના એક મોરચા પર મોકલવામાિં આવ્યો. 
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અચાનક જુદાઈના કારિે મનમાિં વેદનાઓ સામે વળતર રૂપે લીલાવતીન ે
ણનયણમત પે્રમપ્રચુર પત્રો મળતા રહ્યા. દર માસે તેના પર મનીઑડિર પિ આવવા 
લાગ્યા. સોમપાલે ણમણલટરીના ગિવેશમાિં પડાવેલ ફોટા તે ગવિપૂવિક સવિને બતાવતી. 

જો કે પત્રો વાિંચવામાિં જ લીલાવતીને સારી એવી મુશ્કેલી પડતી. પત્રોનો 
જવાબ વાળવાનુિં તો તેના માટ ેશક્ય જ ન હતુિં; છતાિં તેિે શરદની પાસે લખાવીને 
બે વાર જવાબ મોકલ્યા હતા. આમ પત્રવ્યવહાર બહુધા એકપક્ષી જ હતો. જો કે 
પત્રોનુિં આગમન પિ બહુ ન ચાલ્યુિં. ધીમે ધીમે પત્રો વચ્ચે અિંતર વધવા લાગ્યુિં અને 
છવેટ ે પત્રો આવતા જ બિંધ થઈ ગયા. જો કે દર માસે મનીઑડિર ણનયણમત રીત ે
આવતાિં. 

સોમપાલના પત્રો બિંધ થવાથી લીલાવતીની ણચિંતા વધવા લાગી. લેબ્બ પાસેથી 
ખરીદી કરવામાિં પિ તેનુિં મન રહેતુિં ન હતુિં; છતાિં પોતાની ણચિંતા પ્રગટ કરવા માટનેા 
પાત્ર તરીકે તેમની આગળ તે ઉભરો ઠાલવતી. જો કે લેબ્બને તેમાિં રસ નહીં હોવાથી 
તેિે ધીમે ધીમે લીલાવતીના ઘેર ફેરો મારવાનુિં ટાળવા માિંડ્યુિં; પરન્તુ શરદ ઘિીવાર 
સાિંજ ેઆવી ત્યાિં બેસતો અને લીલાવતીની વાતો સાિંભળતો. 

લીલાવતીના ણપતા સવારે નીકળી જતા તે છકે રાત્રે આવતા. આથી શરદ 
ધીમે ધીમે રોજ સાિંજ ેકામ ઉપરથી છૂટીને સીધો લીલાવતીને ત્યાિં આવવા લાગ્યો. 

લીલાવતીને આિાસન આપતી વેળા શરદ વાતો કરતો કે કેવા સારા સારા 
યુવાનો પિ લશ્કરમાિં જઈ બગડી જતા હતા. લશ્કરી યુવાનો બજારુસ્ત્રીઓ ઉપર 
પોતાના પૈસા ખચિતા અને કેટલાક તો ણવદશેી કન્યાઓને પરિતા તેની વાતો પિ ત ે
લીલાવતીને કરતો. 

શરદની વાતોથી ણચિંતા પામતી હોવા છતાિં લીલાવતી જો કે ધીમે ધીમે 
સોમપાલને ઓછો યાદ કરતી હતી. શરદની સૌમ્ય વાતો તેના માટ ે પીડાશામક 
દવાનુિં કામ કરતી. ધીમે ધીમે લીલાવતીના ઉદરનુિં કદ વધવા લાગ્યુિં; પરન્તુ તે સાથે 
શરદની મુલાકાતો ઘટતી ગઈ. એક હદવસે તે અકમીમાન ગામમાિંથી ગાયબ થઈ 
ગયો. 
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અપ્પુસ્વામી વહેલી સવારે નીકળી જતો અને છકે મોડી રાત્રે આવતો તેથી 
તેને સારા એવા સમય સુધી ખ્યાલ ન આવ્યો. આખરે લીલાવતીના શરીરનુિં 
પહરવતિન જોઈ તેને જાિ થઈ; પરન્તુ હવે પહરન્સ્થણત અટકાવી શકાય તેમ ન હતી. 
તેિે જ ેપહરિામ આવ ેતે સ્વીકારી લેવાનુિં નક્કી કયુું. 

એણપ્રલ, 1946માિં લીલાવતીએ એક પુત્રને જન્મ આપ્યો. અપ્પુસ્વામીએ પ્રણસદ્ધ 
જોિી પાસે તેના જન્માક્ષર બનાવડાવ્યા. લીલાવતીએ માતાનો સ્નેહ તેને આપ્યો. 

11મી નવેમ્બર, 1946ના રોજ લીલાવતીને લશ્કરી વડા મથકેથી તાર–સિંદેશો 
મળ્યો કે મોરચા પર સોમપાલનુિં મૃત્યુ થયુિં છ.ે લીલાવતીના રુદન સાથે પાડોશીઓ 
ધસી આવ્યા. અપ્પુસ્વામીને ઘેર બોલાવવામાિં આવ્યો. સગાિંસમ્બન્ધીઓ એકણત્રત 
થયાિં. સોમપાલનાિં માતણપતાને પિ સમાચાર આપવામાિં આવ્યાિં. 

બીજા હદવસે પિ લીલાવતીનુિં આક્રિંદ ચાલ ુ રહ્યુિં. લગભગ સાિંજ ેચાર વાગે, 
સગાિંઓ હાજર હતાિં ત્યારે, લીલાવતી હાથ ફેલાવીને ઊભી થઈ ગઈ. તેનુિં શરીર 
સખ્ત બન્યુિં અને આિંખો ચકળવકળ ફરવા લાગી. પુરુિ જવેા કઠોર અવાજમાિં તે 
બોલવા લાગી : “હુિં તને પાઠ ભિાવીશ. તેં મારી પત્નીને છતેરી છ.ે હુિં તને અને 
તારા બાળકને મારી નાિંખીશ. મેં ઘિી વ્યન્ક્તઓને ગોળીથી વીંધી છ,ે મેં માનવીનુિં 
લોહી જોયુિં છ.ે હુિં , શરદ અને તેના બાળકની હત્યા કયાિ પછી જ જઈશ.” ત્યાર 
બાદ લીલાવતી મૂચ્છાિમાિં િળી પડી અને લગભગ પિંદરેક ણમણનટ બેહોશ રહી. 

ત્યાિં હાજર રહેલા સવેને ણવિાસ હતો કે લીલાવતીના શરીરમાિં સોમપાલનો 
આત્મા પ્રવેશ્યો છ.ે ઘરના સવેને બાળકની ણચિંતા થવા લાગી, કેમ કે લીલાવતીમાિં 
જ્યારે ભૂત ભરાયુિં હતુિં ત્યારે તેિે બાળકને મારી નાિંખવા પ્રયત્ન કયો હતો. 

અપ્પુસ્વામીએ બાળકને પોતાની બહેનના ઘરે મોકલવાનુિં નક્કી કયુું; પિ 
લીલાવતીએ ઘસીને ના પાડી. સામાન્ય ન્સ્થણતમાિં તે ફરી બાળકનુિં સિંભાળપૂવિક જતન 
કરવા લાગી હતી. 

તે હદવસથી રોજ રાત્રે લીલાવતીમાિં આત્મા પ્રવેશતો. આ ન્સ્થણતમાિં તે ઘરમાિં 
લશ્કરી કવાયત કરતી હોય તેમ ‘લેફ્ટ– રાઇટ’ની બૂમો પાડતી, ફરતી. કોઈકવાર તે 
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શરદને મારી નાિંખવાની ધમકીઓ ઉચ્ચારતી. જો કે શરદ ગામમાિં હતો જ નહીં, 
હદવસે જો કે તેની ન્સ્થણત સામાન્ય રહેતી. 

થોડા હદવસો બાદ અપ્પુસ્વામીએ ભૂવાને બોલાવી–‘થોણવલ’ ણવણધ િારા 
સોમપાલના ભૂતને કાિવાનુિં નક્કી કયુું. બાજુના શહેરમાિંથી પ્રખ્યાત ભૂવાને 
બોલાવવામાિં આવ્યો. મોટા પાયા પર ણવણધની ગોઠવિી કરવામાિં આવી. મુખ્ય 
ભૂવાની સાથે છ ભૂવાઓ, નગારાિંના અવાજમાિં ધૂિવા માિંડ્યા. લીલાવતી પર પિ 
ભૂત–સવાર થયુિં હોય તેમ તેમની સાથે નૃત્ય કરવા લાગી. એટલે ભવૂાઓએ ધૂિવાનુિં 
બિંધ કયુું. મુખ્ય ભૂવાએ લીલાવતીના કપાળ પર મિંણત્રત લાકડી અડકાડી તેને પ્રશ્નો 
પૂછ્ા જનેા જવાબો નીચે મુજબ હતા : 

“હુિં સોમપાલ છુિં. હુિં એક વહાિમાિં ઘેર આવ્યો હતો. હુિં મારી પત્નીને જોવા 
આવ્યો હતો. શરદે મારી પત્નીને છતેરી છ.ે મારી પત્ની શરદના બાળકને રાખે તેવુિં 
ઇચ્છતો નથી. તમે બે જીવનુિં બણલદાન કરશો તો જ હુિં જઈશ. હુિં બગીચામાિં જૂના 
વૃક્ષ પર જઈને રહેવા તૈયાર છુિં. હુિં ગયો છુિં તેની ણનશાની તરીકે વકૃ્ષની એક ડાળી 
હલાવીશ.” 

આ વાતો પછી લીલાવતી મૂછાિ ખાઈને િળી પડી. મુખ્ય ભૂવો ઘરના 
બગીચામાિં આવેલા વૃક્ષ પાસે ગયો. અન્ય કોઈએ જોયુિં કે નહીં; પિ તેિે થોડીવાર 
પછી કહ્યુિં કે ઝાડની ડાળી હાલી હતી. મુખ્ય ભૂવાએ કહ્યુિં કે સોમપાલના મૃતદેહને 
ણવણધસર દફનાવવામાિં આવ્યો ન હતો તેથી તેનો આત્મા છકે અહીં સુધી આવ્યો 
હતો. 

આ ‘થોણવલ’ ણવણધ બાદ બે અઠવાહડયાિં લીલાવતી સામાન્ય રીતે વતી પિ 
પછી ફરી તેની ન્સ્થણત પહેલાિં જવેી થવા લાગી. 

આ સમયે હુિં ગેલ ખાતેની રીચમોન્ડ કૉલેજમાિં હતો. અપ્પુસ્વામીના માણલક 
મારા ણમત્ર હતા, જઓે તેને મારી પાસે મદદ માટ ેલઈ આવ્યા. અપ્પુસ્વામીએ જ ે
કાિંઈ બન્યુિં તે સવિની મને ણવગતે વાત કરી અને મેં મુદ્દાસર નોંધ કરી. તેની વાત 
સાિંભળ્યા પછી મેં કહ્યુિં કે, “મારે તમારી સાથે આવવાની કોઈ જરૂર નથી. 
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લીલાવતીને સોમપાલનુિં ભૂત પજવતુિં નથી. તેનામાિં સોમપાલનો આત્મા 
પ્રવેશે છ ેતેવુિં કહેવા કરતાિં લીલાવતી સોમપાલની સીધેસીધી નકલ કરે છ ે
તેવુિં કહેવુિં વધુ સાચુિં છ.ે પોતાની ખોટી માન્યતાઓ અન ે ગુનેગારવૃણિનો 
ભાવ ભેગાિં થતાિં તનેે ણવભ્રાિંણત થાય છ.ે મૃત વ્યન્ક્તઓનુિં ભૂત થાય છ ેતેવુિં 
માનવાને કોઈ વૈજ્ઞાણનક પુરાવો નથી અને જીવતી વ્યન્ક્તઓ પર તે સવાર 
થાય છ ેતેવુિં માનવાનો કોઈ સવાલ રહેતો જ નથી. કેટલીક વ્યન્ક્તઓ ણછન્ન 
મનોણવકૃણત–સીઝોફ્ેણનયાના દદિથી પીડાય ત્યારે તેના એક ભાગ રૂપે મતૃ 
વ્યન્ક્ત યા મૃત મનાતી વ્યન્ક્તના અવાજ, ભાિા અન ેતેની રહેિી–કરિીની 
પિ નકલ કરતી હોય છ.ે નબળુિં મન ધરાવતી વ્યન્ક્તઓ િારા થતી આવી 
અસાધારિ ણક્રયાઓને લોકો મોટા ભાગે ભૂત સવાર થવુિં, પુનજિન્મ, પૂવિજ્ઞાન 
યા કોઈ મૂઠ મારવાની અસરના ભાગરૂપ માનતા હોય છ.ે” 

“શરીરમાિં આવેલ પેરાથાયરોઇડ િિંણથની ખામીને કારિે આવી વ્યન્ક્તઓ 
મનોણવકૃણતની પ્રચિંડ અસર હેઠળ અવનવુિં વતિન અને ણવણચત્ર વ્યવહાર કરતી 

હોય છ.ે મેં આવા ઘિા હકસ્સા ‘થોણવલ’ જવેા ભૂવાનૃત્ય સમયે યા કોઈક ધાણમિક 
પ્રસિંગે થતા જોયા છ.ે આ પ્રકારની વતિિૂક ણવિે સમજનો અભાવ ભૂવા સહહત 

ઘિાને તેમાિં ભૂત–સવારના હકસ્સો હોવાનુિં માનવા પે્રરે છ.ે તમારે ત્યાિં આવેલ 
ભૂવા ણવિાસ અને શ્રદ્ધાપૂવિક એમ માનતા હશે કે તેમિે સોમપાલનુિં ભૂત કાિી 

નાિંખ્યુિં છ.ે” 

અપ્પુસ્વામીના માણલકે મને પૂછ્ુિં કે તો લીલાવતીમાિં ભૂતસવાર થયુિં હોય 
તેવુિં વતિન કરે છ ે તેનુિં રહસ્ય શુિં? મેં કહ્યુિં “અન્ય સવિ િામજનોની જમે 

લીલાવતી પિ જન્મગત ઉછરેથી ભૂત–પે્રતમાિં શ્રદ્ધા ધરાવે છ.ે વળી શરદ 
સાથેના અનૈણતક સમ્બન્ધોથી સજાિયેલ ગેરકાયદે સિંતાનથી તેના મનમાિં ગુનો 

કયાિનો ભાવ રમતો રહ્યો છ.ે ભૂત–પે્રતમાિં તેની શ્રદ્ધાના કારિે જીવતા સોમપાલ 
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કરતાિં સોમપાલના મૃત્યુના સમાચારે તે હલબલી ઊઠી, કેમ કે પોતે જ ેખોટુિં કયુું 
છ ેતેનો બદલો લેવા સોમપાલ ભૂત થશે જ તેવી તેની શ્રદ્ધા છ.ે પોતાના કરતાિં 

શરદની વધુ જવાબદારી હોવાથી શરદ સામે વેર લેવા સોમપાલનો આત્મા 
પોતામાિં પ્રવેશ્યો છ ે તેવુિં આ બેવડી અસરથી તે માનવા પે્રરાઈ. જો તમે તેને 

મનાવી શકો કે ભૂત અન્સ્તત્વ ધરાવતા નથી તો તેની મુશ્કેલી ક્રમશઃ દૂર થશે.” 
મેં અપ્પુસ્વામીને સલાહ આપી કે શક્ય હોય ત્યાિં સુધી લીલાવતીને 

એકલી રહેવા દેવી. મેં તેમને કહ્યુિં કે માનણસક ણવભ્રાિંણતનો ભોગ બનેલી 
વ્યન્ક્તઓ અન્યની હાજરીમાિં દેખાવ કરવા વધુ પે્રરાય છ.ે મારી સમજાવટની 

ખાસ અસર જો કે અપ્પુસ્વામી પર થઈ હોય તેમ લાગ્યુિં નહીં. 
ત્રિ અઠવાહડયાિં બાદ મારા ણમત્ર અને અપ્પુસ્વામીના શેઠ સાથે મેં 

અપ્પુસ્વામીના ઘરની મુલાકાત લીધી. અપ્પુસ્વામીએ મને કહ્યુિં કે બે 
અઠવાહડયાથી લીલાવતી સામાન્ય માિસની જમે વતિન કરે છ.ે 

હુિં  1947માિં હરચમોન્ડ કૉલેજ છોડી અને માઉન્ટ લેવીના ખાતેની સેંટ 
થોમસ કૉલેજમાિં જોડાયો. માચિ, 47માિં મારા ણમતે્ર મને પત્ર લખ્યો કે સોમપાલ 

જીવતો ઘેર પાછો ફયો છ.ે તે યુદ્ધમાિં કેદી તરીકે પકડાયો હતો. યુદ્ધ પૂરુિં  થતાિં 

મુન્ક્ત મેળવી તે ઘરે આવ્યો હતો. 
લીલાવતીને મળેલો તાર એ સિાવાળાઓ િારા થયેલી ભૂલ હતી. યુદ્ધ 

દરણમયાન એક લડાઈ બાદ સોમપાલ પાછો ન ફરતાિં તેઓ એમ સમજ્યા હતા 
કે અન્ય સાથે તે માયો ગયો છ.ે 

મેં ણવચાયુું કે હવે તો જીવતી વ્યન્ક્તઓના ભૂત પિ લોકોના શરીરમાિં 
પ્રવેશે છ!ે 

• • • • • 
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મૃત વ્યન્ક્તઓનુિં ભૂત થાય છ ેતેવુિં માનવાને કોઈ 
વૈજ્ઞાણનક પુરાવો નથી અને જીવતી વ્યન્ક્તઓ પર તે 
સવાર થાય છ ે તેવુિં માનવાનો કોઈ સવાલ રહેતો જ 
નથી. 

કેટલીક વ્યન્ક્તઓ ણછન્નમનોણવકૃણિ–
સીઝોફે્ણનયાના દદિથી પીડાય ત્યારે તેના એક ભાગ 
રૂપે મૃત મનાતી વ્યન્ક્તના અવાજ, ભાિા અને તેની 
રહેિીકરિીની પિ નક્લ કરતી હોય છ.ે નબળુિં મન 

ધરાવતી વ્યન્ક્તઓ િારા થતી આવી અસાધારિ 
ણક્રયાઓને લોકો મોટાભાગે ભૂત સવાર થવુિં, 
પુનઃજન્મ, પૂવિજ્ઞાન યા કોઈ મૂઠ મારવાની અસરના 
ભાગરૂપે માનતા હોય છ.ે 

માનણસક ણવભ્રાિંણતનો ભોગ બનેલી વ્યન્ક્તઓ 
અન્યની હાજરીમાિં દેખાવ કરવા વધુ પ્રેરાય છ.ે 

 

▪ 
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20 

એક સાધએુ કરેલ ઇલમી ઇલાજ 

માથુિં ફોડી નાિંખવાની ઇચ્છા થાય તેવો દુઃખાવો સતત ચાર હદવસ રહ્યો. 
માથાનો દુઃખાવો તો પછી મટ્યો; પિ છાપુિં વાિંચવાનો વ્યાણધ ચાલુ થયો. જાગતી હોય 
તેટલો પૂરો સમય તે છાપુિં વાિંચવામાિં કાિતી; પરન્તુ વાિંચવામાિં પ્રગણતને નામે મીંડુિં. 
સવારથી મોડી સાિંજ સુધી તે વરિંડામાિં ખુરશી નાખી હાથમાિં છાપુિં પકડી બેસી 
રહેતી. આખા હદવસમાિં છાપાનુિં પાનુિંયે ફરતુિં નહીં, અરે સમાચારનો ફકરોયે 
બદલાતો નહીં. બસ તેની નજર છાપામાિં ખોડાયેલી રહેતી. 

બહુ સમજાવટ પછી તેની મા તેને જમવા માટ ેઊઠાડી શકતી. તેની ભૂખ પિ 
મરી ગઈ હતી. જમવાનુિં તેને ગમતુિં નહીં. પહરિામે તે દૂબળી થતી ગઈ. થોડા વખત 
પછી તો તે એનેણમક થઈ ગઈ. 

સરસ્વતી– કેમ્બ્રીજ જુણનયરમાિં ભિતી તેજસ્વી ણવદ્યાણથિની હતી. કોલિંબો 
ખાતે તેના ણપતાશ્રી રામનાથન સરકારી ઑણફસમાિં હેડ ક્લાકિ હતા. તેનો ભાઈ 
કિંદસ્વામી ણવજ્ઞાનમાિં ઓનસિની પદવી સાથે ઉિીિિ થઈ હાલમાિં જ એક ણવદેશી 
કમ્પનીમાિં મેનેજરની કેડરમાિં જોડાયો હતો. સરસ્વતીને પરિાવી દેવાની હોવાથી 
ણવશેિ ભિતરની જરૂહરયાત માનવામાિં આવી ન હતી. બે વિિ ઘરે બેસી રહ્યા બાદ 
અચાનક તેની આ ણવણચત્ર બીમારી શરૂ થઈ હતી.  

આ કિંદસ્વામી મારે ત્યાિં ઘિીવાર સાિંજ ે વાતો કરવા આવતો. તેિે મને 
પોતાની બહેનની તકલીફ જિાવી અને કહ્યુિં કે હુિં  કિંઈ ઇલાજ સૂચવુિં. મેં તેમને મારે 
ત્યાિં આવવાનુિં આમિંત્રિ આપ્યુિં. તેઓ સહકુટુિંબ આવ્યા ત્યારે સવિને બહારના ખિંડમાિં 
બેસાડી મેં અને મારી પત્નીએ સરસ્વતી સાથે લગભગ અડધો કલાક વાતચીત કરી. 

પછી મેં કિંદસ્વામીને કહ્યુિં કે સરસ્વતી, મગજના જ્ઞાનતિંતુઓની બીમારી–
ન્યૂરોણસસથી ણપડાતી હતી. મેં સલાહ આપી કે લગ્ન એ એક શક્ય ઉપાય હતો. 

મારી સલાહ એ લોકોને ગમી કે નહીં; પરન્તુ તેના ણપતા રામનાથને ઑણફસમાિં 
કોઈએ એક પ્રખ્યાત સાધુની વાત કરી. આ સાધુ ગૂિ શન્ક્તઓ ધરાવતા હતા. 
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ડૉક્ટરોએ પિ જ ેકેસ કાિી નાિંખ્યા હતા તેવાને તેમિે સાજા કયાિ હોવાની તે સાધુની 
શાખ હતી. 

રામનાથની ણવનન્તીથી, વાત કરનાર ભાઈ સાધુને એક હદવસ રામનાથનના 
ઘેર લઈ આવ્યા. ચળક્તા ભગવા પોશાકમાિં શોભતા, લાિંબી દાિી ધરાવતા સાધુએ 
લલાટ પર ચિંદનનો લેપ કયો હતો. 

શ્રી રામનાથને સરસ્વતીની તકલીફોનુિં ણવગતવાર બયાન કયુું. સરસ્વતીન ે
સાધુ સમક્ષ ખડી કરવામાિં આવી. સાધુએ આિંખો બિંધ કરી અને થોડીવાર ઊંડા 
ધ્યાનમાિં સરી ગયા; પછી તેમિે કહ્યુિં કે સરસ્વતી પર કોઈએ મૂઠ મારી છ.ે 
સરસ્વતીની માના સગપિમાિં કોઈ ઇિાિળુ સ્ત્રીએ કોઈક પીિાિં િારા ખાસ પ્રકારનુિં 
ઝેર આપ્યુિં છ.ે આ ઝેરને કાિવા માટ ે‘સપિપૂજા’ કરવી જરૂરી છ.ે લાિંબી ચચાિ બાદ 
એક હદવસ નક્કી કરવામાિં આવ્યો. ‘સપિ–પૂજા’ માટ ેજરૂરી સામિીની યાદી સાધુએ 
લખાવી દીધી. 

સાધુના ગયા બાદ કિંદસ્વામી અને તેનાિં માતાણપતા વચ્ચે ગરમાગરમ ચચાિ 
થઈ. કિંદસ્વામીએ કહ્યુિં કે આવી વાહહયાત અને અન્ધશ્રદ્ધાભરી વાતોમાિં ફસાવા 
કરતાિં કોઈક મગજના રોગોના ણનષ્િાતને બતાવવુિં જોઈએ; પરન્તુ માતાણપતા સાધુની 
પ્રણતભાથી અિંજાયાિં હતાિં અને સાધુની વાતને અવગિવા તૈયાર ન હતાિં. 

મૂઠ મારનાર કોિ હશે તે ણવિે તેમિે અનેક તકિ–ણવતકિ કયાિ. કલાકોની 
મથામિ બાદ સરસ્વતીની માને લાગ્યુિં કે તેની દૂરની ણપત્રાઈ બહેન કદાચ અદેખાઈ 
કરતી હશે! કિંદસ્વામી અને એ ણપત્રાઈ બહેનનો છોકરો સરખુિં ભિેલા હોવા છતાિં 
કિંદસ્વામી કરતાિં ઓછા પગારની નોકરી તેને મળી હતી. આમ તેઓને સાધુની 
વાતનો તાળો મળી ગયો. એ કુટુિંબ સાથે વધુ કાિંઈ સમ્બન્ધ નહીં રાખવાનુિં તેમિે 
નક્કી કયુું. 

ણનન્શ્ચત હદવસે, કિંદસ્વામીના રોિ છતાિં, સાધુને આમિંત્રિ આપવામાિં આવ્યુિં. 
એક ખિંડને પૂજા માટ ેખાસ સજાવવામાિં આવ્યો. સાધુએ વચ્ચોવચ પદ્માસન વાળ્યુિં. 
તેની સામે તામ્ર–કળશ ઉપર નાણળયેર મૂકવામાિં આવ્યુિં. બાજુમાિં દીવો પ્રગટાવેલો 
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હતો. ચોખા, રાિંધેલા ભાત, ફૂલો, ફળની તાસકો અને દૂધથી અધો ભરેલો માટીનો 
ઘડો હતો. 

સાધુએ પોતાની ઝોળીમાિંથી સપિનો આકાર ધરાવતો લાકડાનો ટૂકડો કાઢ્યો 
અને દૂધના ઘડાની સામે મૂક્યો. 

સરસ્વતીને સાધુની સામે નીચા સ્ટૂલ પર બેસાડવામાિં આવી. સાધુએ 
મિંત્રોચ્ચાર શરૂ કયાિ જ ેલગભગ વીસ ણમણનટ સુધી ચાલ્યા. 

ત્યાર બાદ સાધુએ પોતાના આરાધ્ય દેવ સાથે વાત શરૂ કરી. આ 
વાતચીતમાિંથી જ ેઆદશે મળ્યા તે સાધુ એક કાગળ ઉપર ઉતારતા ગયા. ધૂપદાનીને 
સરસ્વતીની આજુબાજુ ત્રિવાર ફેરવવામાિં આવી. ત્યારબાદ સાધુએ ત્રીસ ઇંચ 
લાિંબી દોરી કાિી, એનો એક છડેો સરસ્વતીને મોંમાિં પકડી રાખવા આપ્યો. બીજો 
છડેો દૂધ ભરેલા ઘડામાિં ડૂબાડવામાિં આવ્યો. 

સાધુના મિંત્રોચ્ચારનો અવાજ મોટો થતો ગયો. સાધુએ પોતાની ઝોળીમાિંથી 
જાન્સ્મન ફૂલો કાિી પોતાની ડાબી હથેળીમાિં રાખ્યા. જમિા હાથ વડ ેતેિે બ–ેત્રિ 
ફૂલ સરસ્વતી ઉપર નાિંખ્યાિં પૂજા માટનેા સવિ થાળમાિં તેિે એક એક જાન્સ્મનનુિં ફૂલ 
નાિંખ્યુિં. બાકીના સવિ ફૂલ તેિે દૂધના ઘડામાિં નાખ્યાિં. ત્યાર બાદ સપિ આકારનો 
લાકડાનો દિંડો તેિે સરસ્વતીના મોં પાસેથી દૂધના ઘડા સુધી ફેરવ્યો. આ ણક્રયા 
સાધુએ બે–ત્રિ વાર કરી. 

આ ણક્રયાની સાથે જ દૂધનો રિંગ બદલાવા લાગ્યો. પહેલાિં ઝાિંખી ભૂરી 
રિંગભાત નીકળી. પછી ધીમે ધીમે ગાિો ભૂરો રિંગ થતો ગયો. લગભગ પાિંચ ણમણનટ 
બાદ સાધુએ જાહેર કયુું કે બધુિં ઝેર દૂધના ઘડામાિં એકણત્રત થયુિં. ઘરના સવિ આ 
ચમત્કારથી અણભભૂત થઈ ગયા. 

સરસ્વતીને ઊભી કરવામાિં આવી. સાધુએ તેના મસ્તક પર બન્ન ેહાથ મૂકી 
આશીવાિદ આપ્યા કે હવે ફરી કોઈ પ્રકારની તકલીફ તેને નહીં નડ.ે 

સરસ્વતીની મા સિંતોિ સાથે તેના તરફ જોઈ રહી. સાધુએ ઘરના નોકરને 
બોલાવ્યો. નોકરને તેિે સૂચના આપી કે ઘરના વાડામાિં જઈ જટેલુિં મળે તેટલુિં ગાયનુિં 
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છાિ–જમિા હાથની ત્રિ આિંગળી વડ ેઊંચકીને–દૂધના ઘડામાિં ઉમેરવુિં; પછી 
બગીચામાિં ખાડો ખોદવો. બને્ન હાથમાિં ઘડો ઊંચકી, પન્શ્ચમ તરફ રાખી, સૂયિ 

સામે જોતાિં જોતાિં સવિ દૂધ એ ખાડામાિં રેડી દેવુિં. ખાલી ઘડાને પિ એ ખાડામાિં 
મૂકી ફોડી નાખવો અને પછી ખાડો પૂરી દેશો. 

નોકર ઘડો લઈને ગયો તેની સાથે જ કિંદસ્વામી પિ બહાર નીકળ્યો. 
નોકર પાસેથી તેિે ઘડો લઈ લીધો અને પોતાની રૂમમાિં જઈ કબાટમાિં મૂકી, 

તાળુિં મારી દીધુિં. નોકરને તેિે સૂચના આપી કે આ વાત કોઈને જિાવે નહીં. 
ણવણધ પૂરી થયા બાદ સાધુએ બધુિં સમેટી લઈ જવાની તૈયારી કરી. 

રામનાથને બહુ ણવવેકપૂવિક તેમને ણવણધના ખચિ બાબત પૂછ્ુિં. સાધુએ કહ્યુિં “હુિં  
કિંઈ પિ ખચિ લેતો નથી. હકીકતમાિં હુિં  મારા હાથ વડ ેપૈસાને સ્પશિ કરતો નથી; 

છતાિં તમારી ઇચ્છા હોય તો પચ્ચીસ રૂણપયા મારી ઝોળીમાિં મૂકો.” 
રામનાથન અને તેની પત્નીને આવી મોટી કૃપા સામે પચ્ચીસ રૂણપયા 

મામૂલી રકમ લાગવાથી, તેમિે પચાસ રૂણપયા સાધુની ઝોળીમાિં મૂક્યા. 
કિંદસ્વામી સાધુને બસસ્ટને્ડ સુધી મૂકવા ગયો. સાધુએ બસ પકડી તે સાથે 

જ કિંદસ્વામી સીધો મારા ઘેર આવ્યો અને મને બધી વાત કરી. 

અમે બન્ન ેસીધા તેના ઘેર જવા નીકળ્યા. અમે બન્ને સીધા તેના ખિંડમાિં 
ગયા જ્યાિં કિંદસ્વામીએ જમેાિં ઝેર પ્રસરેલ હતુિં તે દૂધનો ઘડો કાઢ્યો. 

દૂધના રિંગનુિં ણનરીક્ષિ કયાિ પછી મેં બીજુ િં વાસિ મિંગાવ્યુિં. ધીમે ધીમે 
ઘડાનુિં દૂધ મેં બીજા વાસિમાિં ઠાલવી દીધુિં ત્યારે ઘડાના તણળયે ભૂરા રિંગની 

ટીકડી ચોટલેી જિાઈ. 
મેં એ ભૂરી ટીકડી હાથથી ઉખાડીને બહાર કાિી તો તે ભૂરી શાહી બનાવવા 

માટનેી ટીકડી હતી! મેં તે કિંદસ્વામીને આપી, તે તેનાિં માતાણપતાને બતાવવા દોડ્યો. 
પોતાની સાથે છતેરણપિંડી થઈ છ ેતેનુિં જ્ઞાન થતાિં રામનાથનનો ગુસ્સો સાતમાિં 

આસમાને ચિી ગયો. જો સાધુ ત્યાિં હોત તો તેનુિં આવી જ બન્યુિં હોત. 
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મેં કિંદસ્વામી અને તેનાિં માતા–ણપતાને કહ્યુિં કે જાદુગરની ચતુરાઈ એકધ્યાનથી 
નજર રાખતાિં પકડી શકાય, તેવુિં જ આ ચમત્કાર કરવા માિંગતા લોકો ણવિે પિ છ.ે 
આ સાધુએ હાથચાલાકીથી જાન્સ્મન ફૂલોની સાથે જ શાહીની ટીકડી દુઘમાિં નાિંખી 
હતી. આથી જ તેિે નોકરને સૂયિ સામે જોતાિં જોતાિં દૂધ ખાડામાિં ઠાલવી દેવા કહ્યુિં 
હતુિં. દૂધમાિં છાિ ઉમેરવુિં, ઘડો ફોડવો અને ખાડો પૂરી દેવો એ સૂચનાઓ પિ 
ચાલાકી પકડાઈ ન જાય માટ ેજ હતી. 

એ માન્યતા ખોટી છ ે કે જ િંતરમિંતરથી આપેલુિં ઝેર હદવસો સુધી શરીરમાિં– 
જઠરમાિં રહે છ.ે મગજ ઉપર તેની અસર થાય એ વાતનો સવાલ જ રહેતો નથી. 
સામે વળતા પ્રયોગ કરીને મિંત્ર િારા ઝેર બહાર કાિી શકાય તે વાત પિ એટલી જ 
વાહહયાત છ.ે 

શરીરશાસ્ત્રની રીતે જોઈએ તો શરીરમાિં અન્નનળી વાટ ે પ્રવેશતા સવિ ઝેરી 
તત્ત્વો મૂત્રમાગે નીકળી જાય છ.ે જો આ તત્ત્વો અપાચ્ય હોય તો ઉત્સગિણક્રયામાિં 
બહાર આવી જાય છ.ે તેમના િારા જ્ઞાનતિંતુના કેન્દ્ર, મગજને કશી હાણન થતી નથી. 

શ્રી રામનાથને, જ ે ણમત્રે સાધુની ભલામિ કરી હતી તેની મદદથી બીજા 
હદવસે સાધુની જગ્યા શોધી કાિી. પોલીસને ફહરયાદ કરવાની ધમકી આપીને તેમિે 
સાધુ પાસેથી પૂરા પચાસ રૂણપયા પરત વસૂલ કયાિ. મારા હાથ ઉપરથી શાહીની એ 
ટીકડીના ભૂરા ડાઘ કાિતાિં બે હદવસ થયા. 

• • • • • 

જ્યાિં સુધી મનુષ્ય ભૂતકાળની અજ્ઞાનજણનત 

તથા અજ્ઞાનપ્રચારક એવી ણનરથિક નીણત 
કથાઓ તથા ધમિ માન્યતાઓને વેદવાક્ય માની 
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માથે ચિાવીને ફયાિ કરશે ત્યાિં સુધી સાચી 
માનવસિંસ્કૃણતની આશા સેવવી એ કેવળ 
અથિહીન કલ્પનામાિં રાચવા બરાબર છ.ે 

– બટ્ાિન્ડ રસેલ 

વાહહયાત અને અન્ધશ્રદ્ધાભરી વાતોમાિં 

ફસાવા કરતાિં કોઈક મગજના રોગોના 
ણનષ્િાતને બતાવવુિં જોઈએ. 

 
▪ 
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21 

લતા અને તેનો રહસ્યમય પ્રમેી 

શ્રી રિસીંઘે અને તેમનાિં પત્ની ખૂબ ખુશ હતાિં. એ રણવવારનાિં બે છાપાિંમાિં 
તેમની પુત્રી લતાનો ફોટો છપાયો હતો. તેની સાથે જ હેન્ડ બોલની રમતમાિં લતાએ 
એક કેપ્ટન તરીકે પોતાની શાળાને કોલિંબોની એક પ્રખ્યાત શાળાની ટીમ સામે કેવી 
રીતે જીતાડી તેનો અહેવાલ હતો. અહેવાલ અનુસાર ‘પહેલેથી છલે્લે સુધી એ રમત 
લતાની બની હતી.’ 

એવુિં ન હતુિં કે લતા માત્ર રમતોમાિં પ્રવીિ હતી. તેની શાળામાિં 
એસ.એસ.સી.ના વગિ માટનેા સવિ ઈનામ, ગત વિે તે જીતી ગઈ હતી. ગામના 
યુવકોને તે ખેંચી રાખે તેવુિં આકિિિ ધરાવતી હતી. સોળ વિિની લતા રૂપની નજાકત 
પિ ધરાવતી હતી. 

રિસીંઘેની સરકારી કારકુનની નોકરીમાિં ખાસી આવક ન હોવા છતાિં તઓે 
લતા પાછળ છૂટા હાથે પૈસા ખરચતા. તેની બે નાની બહેનો હતી. 

એસ.એસ.સી.ની પરીક્ષા પછી લતાના માઠા હદવસો શરૂ થયા. ત્યારબાદ તેને 
બહુ ગમતી શાળામાિં પગ મૂકવાનુિં સૌભાગ્ય મળુ્યિં ન હતુિં. 

પરીક્ષા પૂરી થઈ તે હદવસથી જ લતાના ચહેરા પર એક પ્રકારની વેદના 
તરવરતી હતી. જીવનમાિં જાિે તેને કોઈ રસ જ રહ્યો ન હતો. પહેલાિંની ધમાલ–
મસ્તીના સ્થાને આ ખામોશીની નોંધ તેનાિં માતા–ણપતાએ લીધી હતી. 

તેની મમ્મીએ જોયુિં કે છલે્લાિં ત્રિ–ચાર હદવસથી લતા રોજ સવારે નવાિં ફ્ોક 
પહેરતી હતી. પાિંચમાિં હદવસે જ્યારે લતાએ પાિંચમુિં ફ્ોક બદલ્યુિં ત્યારે માએ પૂછ્ુિં કે 
તુિં રોજ જુદુિં ફ્ોક કેમ પહેરતી હતી. લતાએ કહ્યુિં કે કાલે તેિે પહેયુું હતુિં તે ફ્ોક રાતે 
ફાટી ગયુિં હતુિં. 

બીજ ેહદવસે વળી તેિ ેનવુિં ફ્ોક પહેયુું ત્યારે તેની માએ આગલા હદવસનુિં ફ્ોક 
જોયુિં તો તે બે સ્થળેથી ફાટી ગયેલુિં હતુિં. લગભગ બે – અઠવાહડયામાિં લતા પાસે હતાિં 
તે બધાિં ફ્ોક અમુક સ્થળેથી ફાટી ગયાિં હતાિં. તે ફ્ોક ફરીથી પહેરી ન શકાય એવા 
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સ્થળેથી ફાટી ગયાિં હતાિં. માએ જ્યારે પૂછ્ુિં કે રોજ રાત્રે ફ્ોક કેવી રીત ેફાટ ેછ ે
ત્યારે તેિે કહ્યુિં કે પોતાને એની કશી ખબર પડતી નથી. 

શ્રી રિસીંઘે પોતાની સુિંદર દીકરીને ફાટલેાિં વસ્ત્રોમાિં જોઈ શકતા ન હતા 
એટલે તેમિે થોડાિં નવાિં ફ્ોક લાવી દીધાિં; પરન્તુ તે ફ્ોકની પિ એ જ હાલત થઈ. 
હવે લતાની માની ધીરજ ખૂટી. તે લતાને ધમકાવવા લાગી અને એક વાર તેમિે 
લતાને તમાચો માયો. 

ત્યાર બાદ ફ્ોકમાિં કાિાિં મોટા થવા લાગ્યા. હવે નવાિં ફ્ોક શક્ય ન હતા 
એટલે તે ફાટલેાિં ફ્ોકને થીંગડા લગાવી પહેરવા લાગી. 

શ્રી રિસીંધેની પત્નીને લાગ્યુિં કે લતા પાછળ કોઈક ભટક્તો આત્મા પડી 
ગયો છ ે એટલે તેમિે એક ભૂવાનો સમ્પકિ સાધ્યો. આ ભૂવાએ પાિંચ સાથી સાથે 
આવીને મિંત્ર જાપ કયો અને ઘરના ચાર ખૂિે સફેદ પથ્થર દાટ્યા. પોતાની 200/– 
રૂણપયાની ફી લઈ તેઓ ણવદાય થયા; પરન્તુ લતાના કપડાિં સાથે થતો રહસ્યમય 
વ્યવહાર બિંધ થયો નહીં. ધીમે ધીમે તેના કપડાિં પર એટલાિં થીંગડાિં થઈ ગયાિં કે લતા 
પોતાના ઓરડામાિં જ એક કેદીની જમે રહેવા લાગી. માત્ર શારીહરક ણક્રયાઓ માટ ે
જ તે પોતાના ઓરડાની બહાર નીકળતી. હવે રોજ સ્નાન કરવાનુિં કે ફાટલેાિં વસ્ત્રો 
સાિંધવાનુિં પિ તેિે છોડી દીધુિં. 

શ્રી રિસીંઘેએ હવે એક સાધકનો સમ્પકિ કયો. તેિે કહ્યુિં કે લતાના એક મૃત 
મામા તેના પે્રમમાિં હતા. તેમનો આત્મા લતાને આ રીતે કનડગત કરે છ.ે શ્રીમતી 
રિસીંઘે આ માનવાની ઘસીને ના પાડી, કેમ કે તેમનો કોઈ ભાઈ મૃત્યુ પામ્યો ન 
હતો. વળી પોતાનો ભાઈ લતાના પે્રમમાિં હોય તેવુિં માનવુિં તેમને કેવી રીતે ગમે? 

લતા અત્યાર સુધી આ કપડાિં ફાટ ેછ ેકઈ રીતે ત ેકહી શકતી ન હતી. હવે ત ે
કહેવા લાગી કે રાત્રે કોઈક આત્મા તેની સમક્ષ આવે છ,ે તેની સાથે સિંઘિિમાિં ઉતરે 
છ ેઅને તેના ફ્ોક ફાડી નાિંખે છ.ે 

એક સવારે લતા ઊઠીને મોટથેી રડવા લાગી. તેનાિં માતા–ણપતા ઓરડામાિં 
ધસી આવ્યાિં. લતાના વાળ કપાયેલા હતા અને ચારે બાજુ પડલેા હતા. લતાએ રડતા 
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રડતા કહ્યુિં કે રાતે્ર પે્રતાત્મા બે વાર આવ્યો હતો. પહેલીવાર તેિે લતાને આખા 
શરીર પર નહોર ભયાિ હતા અને બીજીવાર તેના વાળ કાપી નાિંખ્યા હતા. 

પહરન્સ્થણત હદન–પ્રણતહદન બગડતી જતી હોવાથી ‘ણપલયન્હલા’ના એક 
ખ્યાતનામ ભૂવા–કમ–તાિંણત્રકનો સમ્પકિ સાધવામાિં આવ્યો. તે હદવસ માટ ે લતા 

માટ ે ખાસ નવુિં ફ્ોક લાવી રાખવામાિં આવ્યુિં. લતાની મમ્મીને તેને લગભગ 
બળજબરીપૂવિક બાથરૂમમાિં સ્નાન માટ ે ઘસડી. ઘિી આનાકાની છતાિં શરીર 

ચોળવા તેનુિં ફ્ોક ઉતારી દેવડાવ્યુિં. લતાના મમ્મીને આિંખમાિં આિંસુ આવી ગયા; 
કારિ કે લતાની છાતી અને જાિંઘો પર નહોર–ઘસરકાના ઘિા ણનશાન હતા. 

અમુક ભાગ પર ઘામાિં લોહી સુકાઈ ગયુિં હતુિં. લતાના જમિા હાથ પર દાિંત 
બેસાડવાનુિં ચોખ્ખુિં ણનશાન હતુિં. 

પૂજાણવણધમાિં અનેક મિંત્રોચ્ચાર બાદ તાિંણત્રકે લતાના જમિાિં કાિંડા પર અને 
ગળામાિં દોરા બાિંધ્યા. બીજા હાથે એક માદણળયુિં બાિંધવામાિં આવ્યુિં જમેાિં 

‘ણવષ્ણરાજ તેલ’ના થોડાિંક ટીપાિં નાખેલા હતાિં. 
આ ણવણધ પછી બે હદવસ શાિંણતથી ગુજયાિ; પરન્તુ ત્રીજ ે હદવસે ફ્ોક 

ફાટવાના અને નહોરવાના બનાવ ફરીથી બન્યા. 
શ્રી રિસીંઘેના સાળાએ તેમને મારુિં  નામ, સરનામુિં મોકલ્યુિં. એના આધારે 

આખરે તેઓ મારી પાસે આવ્યા અને બધી વાત ણવગતે કરી. 
હુિં અને મારાિં પત્ની એક રણવવારે તેમના ઘરે ગયાિં. ખોટી ચચાિમાિં સમય 

વેડફ્યા ણસવાય અમે સીધા લતાના ઓરડામાિં ગયાિં. અને બાકી સવેને ત્યાિંથી બહાર 
જવા કહ્યુિં. મારી પત્નીએ પહેલાિં તો લતાના ફાટલેાિં ફ્ોક જોવા માિંગ્યા. લતાએ 
કબાટમાિંથી િગલોએક ફ્ોક કાિી આપ્યાિં. લગભગ પિંદર ફ્ોક હતાિં. દરેક ફ્ોક ફાટલેાિં 
હતાિં. અણગયારમાિં તો સાિંધા લગાવેલા હતા; પરન્તુ ફ્ોકમાિં કાિાિં માત્ર આગળની 
બાજુ પર જ હતા. જો કે આ સ્થાનો–છાતી અને કમર આસપાસના હતા જથેી ફરી 
પહેરવા મુશ્કેલ બને. 
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લતા છલે્લા બે માસથી આ પ્રકારની ભયિંકર માનણસક વ્યથા અનુભવી રહી 
હતી; છતાિં સુિંદર અને તિંદુરસ્ત લાગતી હતી. લતાના બે રાત્રે વાળ કપાયેલા હોવાથી 
તેન ેબોલ્ડ કરાવેલા હતા. 

મારી ણવનન્તીથી મારી પત્નીએ લતાને ખાનગીમાિં તપાસી, મને અહેવાલ 
આપ્યો. તે અનુસાર લતાની છાતી પર પાિંચ ણનશાન હતા. પાિંચેય ણનશાન ડાબી 
છાતી પર હતા. તેની જમિી જાિંઘમાિં અિંદરની બાજુ બે ણનશાન સ્પષ્ટ દેખાતાિં હતાિં. 
તેના હાથ પર દાિંતનુિં ણનશાન ખભાથી ચાર ઇંચ નીચે હતુિં જમેાિં આગલા દાિંતના 
ણનશાન હતા, જનેી વચ્ચોવચ્ચેના દાિંતના ણનશાનમાિં થોડો ઓછો ખાડો હતો. 

ત્યારબાદ મેં લતાને પલિંગ પર આરામથી સૂવા કહ્યુિં અને પ્રશ્નોનો ગોળીબાર 
શરૂ કયો. લતાએ જવાબો ણવચાયાિ ણવના, ફટાફટ આપવા તેવુિં મેં કહ્યુિં હતુિં. લગભગ 
કલાકની પ્રશ્નોતરી બાદ જ ેમાહહતી મળી તેમાિં જરૂરી હકીક્તો આ પ્રમાિે હતી. 

“જ્યારે હુિં  ઊંઘતી હોઉં છુિં ત્યારે એક તિંદુરસ્ત બાિંધાનો યુવાન પુરુિ મારી 
પાસે આવે છ.ે તેના મૂદુ સ્પશિ અને ચુિંબનોથી હુિં જાગી જાઉં છુિં. ત ેચોકલેટ, મીઠાઈ, 
અિર જવેી ભેટ લાવે છ.ે થોડીક વાર પછી તે મને તેની સાથે બહાર ઊભી રહેલી 
કારમાિં આવવા કહે છ.ે જ્યારે હુિં તેની સાથે જવા ના પાડુ િં છુિં ત્યારે મારી સાથે ઝઘડ ે
છ.ે આ ઝઘડામાિં મારાિં ફ્ોક ફાટ ેછ.ે કદીક એ બહુ ગુસ્સે થાય ત્યારે મને નખ વગાડ ે
છ ેકે બચકુિં ભરે છ.ે એક હદવસ તેિે મારા વાળ કાપી નાખ્યા હતા.” 

મેં લતાને પૂછ્ુિં કે એના જવેો કોઈ યુવાન તેિે પહેલાિં કદી જોયો હતો? 
લતાએ કહ્યુિં “હા, તે ફલાિી સ્કૂલની ફૂટબોલ ટીમના કેપ્ટન લીયોનલ જવેો જ 
દેખાય છ.ે મારી શાળાએ જતાિં–આવતાિં તે મને મળતો હતો; પિ ણબચારો ત્રિ 
મહહના પહેલાિં એક કાર–અકસ્માતમાિં મૃત્યુ પામ્યો. તે ઘિો સરસ હતો. અમારી 
હેન્ડ–બોલ ટીમ જ્યારે પિ મેચ રમવા જાય ત્યારે તે હાજર રહેતો હતો.” આટલુિં 
કહેતાિં લતાની આિંખોમાિં આિંસુ આવી ગયાિં હતાિં. 

ત્યારબાદ મેં તેને મોહ–ણનદ્રામાિં સૂવાડી અને ‘બહુ–સૂચનાત્મક’ પદ્ધણત વડ ે
પ્રશ્નો પૂછ્ા. 
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આ ણનદ્રા–અવસ્થામાિં લતાએ કબૂલ કયુું કે પોતે જ પોતાનાિં ફ્ોક ફાડતી હતી. 
પોતાના વાળ પિ તેિ ેજ કાપ્યા હતા અને શરીર પર નહોર અને બચકુિં ભયાિ હતા. 
ત્યાર બાદ હહપ્નોટીઝમની મદદ વડ ેજ મેં તેની પાસે વચન લીધુિં કે હવેથી તે આ 
પ્રકારના કૃત્ય નહીં કરે. 

અમે ત્યારબાદ બપોરનુિં જમિ ત્યાિં જ જમ્યા. મેં શ્રી રિસીંઘેને લતાની 
બીમારીનુિં કારિ સમજાવ્યુિં. મેં તેમને સલાહ આપી કે તઓે યોગ્ય યુવક શોધી 
લતાના લગ્ન કરાવે, શક્ય હોય તો કોઈ ખેલાડી સાથે લગ્ન થાય તે વધુ સારુિં . 

આજ ેલતા સુખી લગ્નજીવન ણવતાવતી ગૃહહિી છ.ે તેને એક બાબો અને એક 
બેબી પિ છ.ે 

આ સમિ હકસ્સાને અખબારોમાિં પ્રણસણદ્ધ આપવાથી ઘિાને માગિદશિન મળશ ે
એવો આશય રાખી મેં લતા અને તેના પણતની તે બાબત મિંજૂરી માિંગી. નામ બદલીને 
હકસ્સો રજૂ કરવામાિં કોઈ હરકત ન હોવાથી તેમિે સિંમણત આપી. આ હકસ્સાનુિં 
ણવશ્લેિિ હુિં નીચે મુજબ કરી શક્યો છુિં. 

જો લતાએ મોહ–ણનદ્રામાિં પોતાનાિં કૃત્યોનો સ્વીકાર ના કયો હોત તો પિ લતા 
જ તેના માટ ેજવાબદાર છ ેતેમ હુિં માનવાનો જ હતો. લતા જમિા હાથથી કાયિ 
કરતી હતી. આથી તનેી છાતી પર નખના સવિ ણનશાન ડાબી છાતી પર હતા. જો 
કોઈ અન્ય વ્યન્ક્તના કરતૂત હોય તો જમિી બાજુનુિં વૃક્ષ:સ્થળ પિ નહોરનો ભોગ 
બનત જ. લતાના આગલા દાિંતમાિં વચ્ચે ખાડો હતો જ ે તેના જમિા હાથ પરના 
બચકામાિં સ્પષ્ટ ઊભરી આવ્યો હતો. ફ્ોક અને બ્રા પર કાિાિં ડાબી બાજુ હતા કેમ 
કે લતા જમિા હાથથી કામ કરતી હતી. 

નાનપિથી અન્ય બાળકોની જમે તે ભૂત–પે્રતની વાતો સાિંભળી ઉછરી હતી. 
આથી તેમાિં માનવુિં તેના માટ ેસહજ હતુિં. જ્યારે ભૂવાએ તેના મૃત મામાના આત્માની 
વાત કરી ત્યારથી લતા પોતે પિ કોઈક આત્મા આવી પરેશાની કરે છ ેતેમ કહેવા 
લાગી. લતાનુિં અજાિત મન સ્કીઝોફેણનયા–ણવન્ચ્છન્નતાની ન્સ્થણતમાિં જ ે કૃત્ય કરતુિં 
તેની તેની જાિત મનને જાિકારી ન હતી. 
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લતા સ્કીઝોફેણનક–ણવન્ચ્છન્ન પ્રકૃણતવાળી કઈ રીતે બની? મારા મતે 
લતાની કામેચ્છાઓનુિં દમન તે માટ ેજવાબદાર હતુિં. લતા તિંદુરસ્ત યુવતી હતી 

જ ે ભરયૌવનમાિં હતી. રમતવીર હોવાથી તેની જાતીય િિંણથઓ વધુ કાયિરત 
હતી. ઘરઉછરે અને વાતાવરિના લીધે તેને કોઈ યુવક સાથે પહરચય થયો જ ન 

હતો. તેના ઘરમાિં પિ ભાઈ ન હતા. 
એક માત્ર ણલયોનલ નામના ફૂટબોલ ખેલાડી સાથે જ છૂટથી પહરચયમાિં 

આવવાની તેને તક મળી હતી. બન્નેનો રમત–પે્રમ વધુ આકિિિનુિં કારિ બન્યો 
હશે. 

ત્રિ માસ પહેલાિં ણલયોનેલનુિં અચાનક મૃત્યુ લતા માટ ેભયિંકર આઘાતનુિં 
કારિ બન્યુિં; પરન્તુ પરીક્ષાને એક જ માસ બાકી હોવાથી આ બનાવ પર 

ણવચારવાનો તેને ઝાઝો સમય મળ્યો નહીં. પરીક્ષા પૂરી થઈ તે હદવસથી જ 
ણલયોનેલના ણવચારોએ તેના–મનમસ્તક પર પૂરો કબજો જમાવી દીધો. કોઈ પિ 

પ્રવૃણિ ણવનાના હદવસોમાિં આ સતત યાદ વધુ ધારદાર બની. 
વાળ કાપવાની ણક્રયા, પોતાના પે્રમી સમક્ષ વધુ ફેશનેબલ, વધુ સુિંદર 

દેખાવાની ઈચ્છા અજાિત મનમાિં ઘુમરાતી રહેવાના કારિે બન્યુિં. ફ્ોકના અમુક 

ભાગમાિં કાિાિં પાડવાની ણક્રયા એ પે્રમ સમક્ષના – ‘સ્વ–પીડન’ની માનસ–જાતીય 
વૃણિના લીધે બન્યા હતા. 

આ હકસ્સો સાચો છ.ે માત્ર નામ, ઠામ બદલી નાખવામાિં આવ્યા છ.ે 

• • • • • 

ધમિના માધ્યમથી ઈિરન ે મેળવવા જતાિં 
મનુષ્ય મનુષ્યનો દુશ્મન બની બેસે છ.ે ધમિમાિં 
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અણતશય આસ્થા રાખનાર માિસ, માિસમાિં 
એનાથી અડધી પિ આસ્થા ટકાવી શકતો 
નથી. એથી ઉલ્ટુિં એ ધમિના કહેવાતા રક્ષિ 
માટ ે માિસને મારવા તૈયાર થઇ જાય છ.ે 
આખો હદવસ પ્રભુ ભજનમાિં મગ્ન રહેતાિં 
માિસ પાસે પોતાના પાડોશીના આિંસુ 
લુછવાનો સમય હોતો નથી. પોતાના ઇષ્ટદેવને 
રીઝવવા સતત મથતો માિસ જીવતાિં જાગતાિં 
માિસના ભાગલા પાડ ે છ.ે અને કોને ઘરે 
ખવાય નહીં અને કોના ઘરનુિં પાિી ન ણપવાય 
એવી પ્રણતજ્ઞાઓ લે છ.ે’ 

–માનચતુર : ગોવધિનરામ ણત્રપાઠી 

‘સરસ્વતીચિંદ્ર’ 
 

▪ 
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22 

વેપારી અને રહસ્યમય ભૂત 

બપોરે જમ્યા પછી હુિં આરામ કરતો હતો ત્યારે ફોન રિક્યો. અત્યારે કોિ 
હશે એ ણવચારતાિં મને થયુિં કે કોઈ મુશ્કેલીમાિં મુકાયેલ માિસ જ હશે અને એમ જ 
બન્યુિં. ફોન પર સામી વ્યન્ક્તએ કહ્યુિં કે તે પાહકસ્તાનના નાગહરક જનાબ મીર છ.ે 
તેમના ઘરમાિં કિંઈક ભેદી કહી શકાય તેવા બનાવો બને છ ેઅને તેમને મારો સમ્પકિ 
સાધવાની સલાહ મળી હતી. મેં પૂછ્ુિં કે કેવા પ્રકારના ભેદી બનાવો બને છ.ે જવાબ 
મળ્યો કે “છલે્લા દોિકે વિિથી મારા ઘરમાિંથી જુદી જુદી રકમમાિં પૈસા ગુમ થાય 
છ.ે..” મને થયુિં કે તેમને હકીકતમાિં પોલીસની જરૂર છ.ે તેમિે કહ્યુિં “હુિં માનુિં છુિં કે 
આ ચોરોનુિં કામ નથી, મારો મતલબ એ છ ેકે આ બનાવો કોઈ માનવીનાિં કૃત્ય હોય 
તેમ લાગતુિં નથી.” 

26 નવેમ્બર, 1996ની સાિંજ ેતેઓ મને મળવા આવ્યા. તેત્રીસ વિિના જનાબ 
મીર કાપડના જાિીતા વ્યાપારી હતા. તેમિે કહેલી ઘટના આ મુજબ હતી. 

દોિ વિિ પહેલાિં તેમના ઘરની અલમારીમાિંથી ત્રિસો રૂણપયા ગુમ થયા 

હતા. જો કે કબાટમાિં ત્રિ હજાર રૂણપયા પડલેા હતા છતાિં માત્ર ત્રિસો ગાયબ 
થયા. ઘરમાિં કોઈ પર શક કરવા જવેુિં ન હતુિં. થોડા થોડા સમયે નાની–મોટી 

રકમો ગુમ થતી રહી; પછી તેમના પત્નીનો ત્રિ હજાર રૂણપયાનો ઝવેરાતનો સેટ 
ગુમ થયો. એક તાિંણત્રકની મદદ લેવામાિં આવી. પૂજા અને અન્ય ણવણધ બાદ એિે 

કહ્યુિં કે ધિંધામાિં તેમના જ પ્રણતસ્પધીઓએ કોઈક સાધક િારા પે્રતાત્મા મોકલ્યા 
હતા જ ેઆવી રીતે નાિાિં ગુમ કરી મુશ્કેલી ઊભી કરતા હતા. તાિંણત્રકે એક 

દોરો જનાબ મીરના હાથે બાિંધી આપ્યો અને આિાસન આપ્યુિં કે હવે આ 
પે્રતાત્માઓને તેિે વશ કરી લીધા છ.ે 

પરન્તુ ત્રિ માસની શાિંણત બાદ મુશ્કેલી ફરી શરૂ થઈ. એક ભૂવાની મદદ 
લેવામાિં આવી. તેિે ભવ્યપજૂા–થોવીલ યોજી, પે્રત–નૃત્ય કરી જાહેર કયુું કે જનાબ 
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મીરના એક દૂરના સમ્બન્ધી જ ે મૃત્યુ પામ્યા હતા તે આ નાિાિં ગુમ થવા ણવશે 
જવાબદાર હતા. મીરે તેમને થોડીક લેિી નીકળતી રકમ આપી ન હતી. ભૂવાએ 
પોતાની ણવદ્યા િારા એ પે્રતને શાિંત કરી દીધુિં હોવાનુિં જાહેર કયુું. 

પિ મુશ્કેલીઓનો અિંત આવતો ન હતો. સમયાિંતરે નાિાિં ગુમ થતાિં જ રહ્યાિં. 
ઉપરાિંત હવે તેમના પત્નીને અવારનવાર મૂચ્છાિ આવવા લાગી. વળી ઘરના 
ખૂિાઓમાિં નાના ડબ્બા ભરી હાડકાિં, માનવ–વાળ, તાિંબાના ણસક્કા મળવા માિંડ્યા. 
તેથીયે ણવશેિ, જનાબ મીરના હહસાબના ચોપડાઓમાિં પે્રમપત્રો મળવા લાગ્યા. આ 
પત્રો મીરન ેસિંબોધીને લખાયેલા હતા, એટલા મહહનાઓમાિં દશ ઈંન્ગ્લશ અને એક 
તમીલ એવા અણગયાર પે્રમપત્રો તેમને મળ્યા. 

આ પે્રમપત્રોમાિં કેન્દ્રત્વ એક હતુિં. જનાબ મીરને પત્ર લખનાર તેમને પોતાની 
સાથે ભારત આવવા ણવનન્તી કરતુિં હતુિં. આ પત્રમાિંથી થોડાક ઉતારા આ પ્રમાિે છ ે: 

“વહાલા મીર, તમારે ડરવાની જરૂર નથી... હુિં તમારા માટ ેગમે તે કરીશ... 
14મી જૂન ભૂલશો નહીં... તમારે રોજ રાત્રે આવવુિં જ જોઈએ... તમારી પત્નીને 
કહેશો નહીં.. આપિે પ્લેનમાિં જઈશુિં... પત્રમાિં તમારુિં  નામ લખશો નહહ. મને તમારુિં  
ગીત ગમ્યુિં... મને ખુશી છ ેકે તમે કાલે રાત્રે આવ્યા... આવતી કાલે રાત્રે આવજો... 
મીર અને સરી.” 

વળી જૂનની 14મી તારીખનો આ પત્રમાિં અવારનવાર ઉલ્લેખ થતો હતો. 
જનાબ મીર કદાચ આ પ્રકારના પત્રોથી થોડાક ખુશ થયા હોત; પરન્તુ એમને એ 
વાતની પિ ખાતરી થઈ કે આગળ ભૂવાએ કહ્યુિં તેમ આ કૃત્ય મૃત્યુ પામેલા તેમના 
દૂરના સગાનુિં તો ન જ હોઈ શકે; પરન્તુ તાિંણત્રકે કહ્યા મુજબ તેમના ધિંધાના 
પ્રણતસ્પધીઓ કદાચ હવે આ પે્રમમાગિ અપનાવતા હોય. આ શક્યતાથી મીરને ણચિંતા 
થઈ. તેમિે એક મુન્સ્લમ સિંતનો સમ્પકિ સાધ્યો. અનેક પ્રકારની પૂજાઓની જમે જ 
તેમિે પિ તેમની ણવણધ કરી. અને જાહેર કયુું કે થોડા જ સમયમાિં મીરનાિં 
કુટુિંબીજનો પૈકી કોઈને પિ મહત્ત્વનુિં સ્વપ્ન આવશે. જમેાિં આ મુશ્કેલીઓનુિં કારિ 
અને ણનવારિ બન્ને અિંગે સિંદેશ મળશે. 
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પરન્તુ મહહનાઓ થઈ ગયા. મુશ્કેલીઓનો ઉકેલ દશાિવે તેવુિં સ્વપ્ન કોઈને 
આવ્યુિં નહીં. વધુ પૈસા ગુમ થતા રહ્યા, વધુ પે્રમપત્રો આવતા રહ્યા અને મીરના 
પત્નીને વધુ ને વધુ વાર મૂચ્છાિ આવતી રહી. 

એક હદવસ મીરના સાસુએ આવી પોતાના સ્વપ્નની વાત કરી. તેમિે સ્વપ્નમાિં 
બે ઠગ અને એક નાના બાળકને મીરના ઘરમાિં ઘૂસતા જોયા હતા. આ વાત જાિીને 
સ્વપ્ન અિંગે આગાહી કરનાર મુન્સ્લમ સિંતને ફરી બોલાવવામાિં આવ્યા. સ્વપ્નની વાત 
તેમને કહેવામાિં આવી પરન્તુ સિંતને કિંઈ સમજ પડી નહીં. 

મહહનાઓ પસાર થતા રહ્યા, ઘરની અશાિંણત વધતી રહી. ધીમે ધીમે ભૂવા 
અને તાિંણત્રકોમાિંથી ણવિાસ ગુમાવી દીધો. તેમના વેપારી મગજ ે ગુમ થયેલ નાિાિં 
અને તાિંણત્રકો પાછળ ખચેલા નાિાિંનો સરવાળો માિંડ્યો તો રૂણપયા 15,000/–નો હતો. 

ત્યારપછી એકવાર તેમના શયનખિંડના કબાટમાિંથી શ્રીમતી મીરે ધૂમાડા 
નીકળતા જોયા. કબાટ ખોલ્યુિં તો સવિ વસ્ત્રોમાિં કાિાિં પડી ચૂક્યા હતા. આ ભેદી 
બનાવે મીરને ફરી પરેશાન કરી મૂક્યો. 

બરાબર આ વેળાએ એક શન્ક્તશાળી વ્યન્ક્તનુિં ઘરમાિં આગમન થયુિં તે 
મીરના કાકા હતા. તેઓ ભૂવા/તાિંણત્રકમાિં ણવિાસ કરતા ન હતા. મીર અને તેમના 
સમ્બન્ધીઓની અન્ધશ્રદ્ધાએ તેમને હલબલાવી મૂક્યા હતા; પરન્તુ અત્યાર સુધી 
તેઓ ચૂપ રહ્યા હતા. હવે તેમિે પહરન્સ્થણતનો દોર સિંભાળી લીધો. તેમિે કહ્યુિં કે હવે 
આ ભૂવાઓના ચક્કરમાિં પડ્યા વગર પદ્ધણતસર આ બનાવોનો તાગ મેળવવા પ્રયાસ 
કરવો જોઈએ. તેમિે શરૂઆત માટ ે ડૉ. કોવુર – એટલે કે મારી સલાહ લેવાનુિં 
સૂચવ્યુિં. 

આ આખીયે વાત સાિંભળ્યા પછી મેં તરત જ તેમના ઘેર જવાનો ણનિિય કયો. 
વ્યન્ક્ત–પૂછપરછની બુણદ્ધણનષ્ઠ પદ્ધણત મેં અપનાવી, જથેી હકીક્તોને અફવાથી જુદી 
તારવી શકાય. મુન્સ્લમ સહકુટુિંબમાિં પિંદર વ્યન્ક્તઓ હતી; પરન્તુ આ વાત પરથી 
તારવિી કાિી મેં ફક્ત ચાર વ્યન્ક્તઓને મળવાનુિં નક્કી કયુું. મીરના સાસુજી, બ ે
સાળાઓ તથા મીરનાિં પત્ની. એક રૂમમાિં વારાફરતી દરેકને બોલાવીને મેં તેમને થોડાિં 
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વાક્યો લખવા આપ્યાિં. આ તરીકો સરળ હતો. એ વાક્યોમાિં થોડા શબ્દપ્રયોગો મેં 
પેલા ભેદી પે્રમપત્રોમાિંથી લખાવ્યા હતા. ત્યારબાદ મેં ચારેયને વ્યન્ક્તગત રીતે તેમિ ે
શુિં જોયુિં અને શુિં અનુભવ્યુિં હતુિં, તેની પૂછપરછ કરી. 

ત્યારબાદ તેમના લખાિોને પે્રમપત્રો સાથે મેં વારિંવાર સરખાવ્યા અને ત્રિે 
વ્યન્ક્તઓનાિં લખાિોને મેં ફેંકી દીધા! ગુનેગાર મારા હાથમાિં હતો. 

એક પુરાવાથી કેસ પરુવાર થતો નથી; પરન્તુ એક ચાવીથી તમે ઘટનાના 
મહત્ત્વના અિંકોડા મેળવી શકો. આ લખાિોમાિં એક ચાવીરૂપ શબ્દ હતો – ‘AFTER’ 
તેની જોડિી ખોટી હતી. – ‘UFTER’ પે્રમપત્રોમાિં ત્રિ સ્થળે આ ઈંન્ગ્લશ શબ્દની 
જોડિી આમ ખોટી રીતે જ લખાયેલી હતી! 

હવે મારા મગજમાિં 14મી જૂન, સરી અને પ્લેનમાિં ભારતયાત્રા ઘુમરાતી હતી. 
આ એક શબ્દની ખોટી જોડિી ઉપરથી વધુ પુરાવા મેળવવા જરૂરી હતુિં. આથી મેં 
જોખમ લેવાનુિં નક્કી કયુું. જો હુિં ગુનેગારનુિં નામ જાહેર કરુિં  અને એ સાચુિં જ હોય તો 
બાકીના અિંકોડા બેસી શકે તેવી શક્યતા હતી. 

મેં મીરને તેમના કાકા સાથે બીજા રૂમમાિં બોલાવ્યા અને કહ્યુિં “જનાબ મીર, 
તમારા ઘરમાિં બનતી ઘટનાઓ માટ ેતમારાિં પત્ની જવાબદાર છ.ે” એક ણમણનટ માટ ે
તેઓ અવાચક બની ગયા; પરન્તુ બીજી જ પળે આ તારિનો તઓે ણવરોધ કરવા 
લાગ્યા. મેં બહુ જ સહાનુભૂણતપૂવિક એક પણતનો તેની પત્ની માટનેો બચાવ સાિંભળ્યો. 
કોઈ પિ વ્યન્ક્ત આવી સુિંદર, સુશીલ અને સિંસ્કારી યુવાન પત્ની ણવિે આવો આક્ષપે 
કેવી રીત ે સાિંભળી શકે? પરન્તુ આ તબકે્ક મીરના કાકાએ ઉકળાટ ઠાલવ્યો. – 
“અલ્યા મૂખિ, અત્યાર સુધી ઠગ–ભગતોએ જ ે કાિંઈ કહ્યુિં તે તેં માની લીધુિં, અને 
અત્યારે માનસ–ણચહકત્સક જ ેકહે છ ેતેની સામે તુિં દલીલ કરે છ?ે તેિે મારી તરફ 
ફરીને કહ્યુિં કે તમે જ ેકહેશો તે કરવા અમે તૈયાર છીએ. શ્રી મીર થોડાક અચકાયા; 
પરન્તુ પછી સમ્મત થયા. મેં તેમની પત્નીને સુધારવા મોહણનદ્રા િારા આદેશો 
આપવાનુિં નક્કી કયુું. વળી, મેં તેમને કડક ચેતવિી આપી કે આ રહસ્યની તેમની 
પત્નીને ગિંધ પિ આવવી જોઈએ નહીં.’ 

https://govindmaru.com/


એ લોકો તમન ેછતેરે છ!ે 

અનુક્રમણિકા                       https://govindmaru.com  Page 184 
 

બીજા હદવસે બન્ને જિ મીરના પત્નીને લઈને મારે ત્યાિં આવ્યા. તેમને નીચે 
બેસાડી મારી પત્ની મીરના પત્નીને ઉપર લઈ આવી. અહીં મેં તેમને મોહણનદ્રામાિં 
સુવાડ્યા અને મારા પ્રશ્નોના તેમિે જ ે જવાબ આપ્યા તેનાથી રહસ્યના પડદા 
ઊંચકાયા. 

હા, તેિે જ પે્રમપત્રો લખ્યા હતા. તેિે જ હાડકાિં અને તાિંબાના ણસક્કાઓ 
રખડતા મૂક્યા હતાિં. તેમિે કબાટમાિં સળગતી હદવાસળી નાિંખી હતી. હકીકતમાિં એ 
ઘરમાિં બનેલા દરેક બનાવ માટ ે તે જવાબદાર હતી. ત્યારબાદ આ પ્રકારની 
કાયિવાહી નહીં કરવા માટ ે બહુ સાવધાની પૂવિક અથવા બહુ કાળજીપૂવિક તેને 
આદેશો આપ્યા. મોહણનદ્રા પદ્ધણત અનુસાર આદેશોનુિં પુનરાવતિન કયુું. અને આખરે 
તેમને વાસ્તણવક જીવનમાિં પાછો લાવ્યો; પિ કેટલાક પ્રશ્નો હજુ મૂિંજવતા હતા. જમે 
કે આ સરી કોિ હતી? મેં તે શ્રી મીરને પૂછવાનુિં નક્કી કયુું. પહેલાિં તો તઓે 
અચકાયા; પિ પછી તેમિે કહ્યુિં કે શ્રીલિંકાના પ્રવાસે આવેલી એક ભારતીય 
નૃત્યમિંડળીમાિં સરી નતિકી હતી. શ્રી મીર એ મિંડળીના મેનેજરને ઓળખતા હતા 
અને મિંડળીની પોતાને ઘેર મહેમાનગણત કરતી વેળા સરીનુિં જરા વધારે ધ્યાન તેમિે 
રાખ્યુિં હતુિં! 

મુન્સ્લમ સ્ત્રીઓ બીજી સ્ત્રીની હાજરીથી ગભરાતી નથી હોતી; પરન્તુ અહીં 
કદાચ મીરના પત્નીને ડિંખ્યુિં હોય. બીજો પ્રશ્ન એ હતો કે સરી ભારત કઈ રીત ે
પાછી ફરી હતી? શ્રી મીરે ઘણિં અચકાઈને કહ્યુિં “પ્લેનમાિં.” હવે તાળો મળી ગયો. 
હવે એક આખરી પ્રશ્ન હતો. મેં શ્રી મીરને પૂછ્ુિં કે તેઓ સાસુ અને તેના બાળકનુિં 
ભરિપોિિ કરતા હતા કે નહીં? તેમિે નકારમાિં જવાબ વાળ્યો. 

શ્રીમતી મીર પોતાનાિં ભાઈઓ અને બહેનો માટ ેઘિી મમતા ધરાવતા હતા; 
પરન્તુ પૈસા ક્યાિંથી આવે? શ્રી મીર સાસુને મદદ કરવા ઇચ્છતા ન હતા. આથી 
શ્રીમતી મીરે પસૈા ગુમ કરવાનુિં શરૂ કયુું હતુિં; પરન્તુ તેમને એક હકમ્મત ચૂકવવી 
પડી હતી. તેમના મનમાિં જાગેલી ગુનેગારવૃણિની ભાવના અને તે અિંગેની શરમ. 
આવાિં કૃત્યોનો બોજ તેમના મન પર સવાર થતો ત્યારે તેમને મૂચ્છાિ આવતી. આ 
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હકસ્સો માનણસક હતો. શ્રીમતી મીરનુિં માનસ પોતાની અપરાધભાવનાનો બોજ 
હલકો કરવા, પણતના વતિનમાિં ખામી શોધવાનો પ્રયત્ન કરતુિં હતુિં. આમ તેમના 

‘અજાગૃત’ મનમાિં પણત અને સરી વચ્ચે સમ્બન્ધની કલ્પના સ્ફૂરી. આ 
‘અજાગૃત’ મન પણતને કહેવાતી બેવફાઈ માટ ેગુનેગાર ગિતુિં હતુિં. આમ પૈસા 

ગુમ કરવાના પોતાના કૃત્યોનો બોજ હલકો થતો હતો.  
જાગૃત મન અલબિ, આવા ણવચારોને કદી સ્વીકારે નહીં કેમ કે તેઓ        

શ્રી મીરને ખૂબ ચાહતા હતાિં. આથી સરીના નામે અજાગૃત અવસ્થામાિં તેમિે 
પોતે જ પોતાના પણતને પે્રમપત્રો લખ્યા. આમ તેમના વ્યન્ક્તત્વના ણછન્ન અિંશ 

સરીના સ્વરૂપે પણતને ચાહતો હતો. સાથે જ વ્યન્ક્તત્વનો બીજો ભાગ પણતની 
બેવફાઈને યાદ કરી પોતાના ગુનાનો બોજ હલકો કરતો હતો. આમ, “ણછન્ન” 

વ્યન્ક્તત્વ, સરી સ્વરૂપે પોતાનાિં વસ્ત્રોને આગ પિ ચાિંપતુિં હતુિં. આ સવિ વાત મેં 
શ્રી મીરને સમજાવી તેઓ નવાઈ પામ્યા. હવે પ્રશ્ન નહીં સજાિય તેવી હાશ 

અનુભવી તેઓએ ણવદાય લીધી. 

• • • • • 

માિસ કોઇ ધમિમાિં ન માનતો હોય; છતાિં 
તે નીણતમય જીવન જીવતો હોઈ શકે. 

– નપેોણલયન બોનાપાટિ 

 
▪ 
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23 

રસ્તા પરના ભૂત 
શ્રીલિંકાના એક ખ્યાતનામ અને ધનાઢ્ય પુરુિ – મારા પહરણચત કુશળ 

મોટરચાલક છ.ે તેમની પાસે ઘિાિં વિો પહેલાિં એક તે વખતની જાિીતી કાર, 
દેલની–બેલેણવલ હતી. તે કારમાિં મોટુિંમસ ણપિળનુિં રેડીયેટર, ણપિળ બ્રાસના ણવન્ડ 
સ્ક્રીન, ફોલ્ડીંગ હૂડ અને બ્રાસનુિં લગેજ કેહરયર હતુિં.  

એકવાર તેઓ ગેલ ખાતેની મોટર–સ્પધાિમાિંથી સાિંજ ે પાછા ફરી રહ્યા હતા. 
તેમનો મુકામ હહકદુવા રેસ્ટ–હાઉસમાિં હતો. તેમની કાર સામાનથી ભરચક હતી. 
આથી સાથેના ડા્ઈવરને તેમિે પાછળ લગેજ કેરીયરમાિં સામાનનુિં ધ્યાન રાખવા 
બેસાડ્યો હતો અને જાતે મોટર હિંકારતા હતા. 

અચાનક, દડાલ્લ કબ્રસ્તાન પાસે કારની લાઈટો બિંધ થઈ ગઈ. તેમિે કાર 
થોભાવી અને શોફરે બહાર આવીને કાબાિઇડના મોટા લેમ્પ ફરીથી ચાલુ કયાિ. પછી 
શોફર ફરી પાછળ બસેી ગયો અને તેમિે કાર હિંકારી. રેસ્ટ–હાઉસ પહોંચ્યા પછી 
શોફર આવી ને કારનો દરવાજો ખોલે તેની તેમિે રાહ જોઈ. [તે સમયમાિં શોફર પક્ષે 
આવી આમન્યા રહેતી હતી. આજ ેપિ આવો હરવાજ છ.ે] શોફર આવ્યો નહીં તેથી 
કિંઈક થોડા ગુસ્સા સાથે તેઓ જાતે કારમાિંથી ઉતયાિ અને પાછળ ગયા. પાછળ 
લગેજ કેરીયરમાિં શોફર બેહોશ પડ્યો હતો. થોડાક પ્રયત્નો પછી તે ભાનમાિં આવ્યો. 

શોફરે કહેલી વાત આ પ્રમાિે હતી : દડાલ્લના કબ્રસ્તાન પાસે લેમ્પ ચાલ ુ
કરી, તેઓ ઉપડ્યા ત્યારે લગેજ–કેરીયરમાિં બેઠલેા શોફરે જોયુિં કે એક િેતવસ્ત્રધારી 
વ્યન્ક્ત કારની પાછળ દોડવા લાગી હતી. જમે જમે તે વ્યન્ક્ત નજીક આવતી જાય 
તેમ તેના શરીરનુિં કદ વધતુિં જાય અને તેના બે રાક્ષસી હાથ શોફરને પકડવા લિંબાતા 
હતા. શોફરે બૂમો પાડી હતી. શોફર બૂમ પાડ ેએટલે તે આકૃણત પાછા પગ ભરતી 
અને નાની અને નાની થતી જતી. શોફરનો અવાજ કારના એિંણજનના અવાજમાિં 
આગળ સિંભળાતો ન હતો. આથી ફરી પલેી આકૃણત નજીક અને નજીક આવવા 
લાગતી. 
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આ પ્રકારનો ભયિંકર અનુભવ સહન કરવાનુિં ણબચારા શોફરનુિં ગજુ િં ન હતુિં. 
આથી તે ડરનો માયો બેહોશ થઈ ગયો. 

શ્રીલિંકાના ઓટોમોબાઈલ એસોણસયેશનના માણસક– ‘ધી રેકોડિ’માિં જુલાઈ, 
1961માિં આ કહાની છપાઈ હતી અને છલે્લે માણસકે આવો પ્રશ્ન પૂછયો હતો : 
દડાલ્લના કબ્રસ્તાન પાસે આવા અનુભવ કેટલા મોટરચાલકોને થયા છ?ે 

બીજી એક અનુભવ–કહાની પિ છપાઈ હતી જ ેનીચે પ્રમાિે હતી : 
ગેલ રોડ પર જ એક બીજુ િં કબ્રસ્તાન ગોરકાના ખાતે છ.ે ત્યાિં એક સ્ત્રી એક 

બાળકને ઊંચકીને ઝાડ નીચે ઊભી રહે છ.ે તે સ્ત્રી જતી–આવતી વ્યન્ક્તને એ 
બાળકને ઊંચકવા કહે છ.ે જો કોઈ વ્યન્ક્ત ડરી જાય અથવા તે બાળકને ઊંચકી લ ે
તો તે વ્યન્ક્ત મૃત્યુ પામે છ.ે આ અનુભવ એકલ–દોકલ વ્યન્ક્તને જ થાય છ.ે 

મોટર–ચાલકો વધુ ભાગ્યવાન કહેવાય. આથી તેમને સ્ત્રી કે બાળક કિંઈ દેખા 
દેતુિં નથી; પરન્તુ ત્યાિં વળાિંક આગળ કિંઈક બને છ ેજનેાથી તેઓ કાર પરનો કાબુ 
ગુમાવી દે છ.ે આ જગ્યાએ થયેલા અકસ્માતોની સિંખ્યા તેની શાખ પૂરે છ.ે 

એવુિં કહેવાય છ ેકે શક્ય એટલા મોટા અવાજ ેજો વધુમાિં વધુ ગાળો બોલવામાિં 
આવે તો તે સ્ત્રી અદૃશ્ય થઈ જાય છ.ે 

એ જ અિંકમાિં ત્રીજી વાત એક ણવદેશી નારીની હતી. રોઝમેડ ખાતે રસ્તા પર, 
એક ટકે્ષીમાિં મુસાફરી કરી રહેલ એક ણવદશેી સ્ત્રીને અકસ્માત નડ્યો હતો અને ત ે
મૃત્યુ પામી હતી. ત્યારબાદ કન્નાટ કબ્રસ્તાનના દરવાજા પાસેથી સાિંજ ેપસાર થતી 
ટકે્ષીઓને એક ગોરી યુવતી રોકતી હોય છ.ે તે ટકે્ષીમાિં બેસી રોઝમેડનુિં એક સરનામુિં 
આપે છ.ે તે સ્થળે ટકે્ષી જ્યારે પહોંચે છ ેત્યારે ટકે્ષી–ડા્ઈવર જુએ તો કોઈ પેસેન્જર 
પાછળ હોતુિં નથી! આથી જ કન્નાટ કબ્રસ્તાન પાસે તમે ટકે્ષી શોધશો તો ટકે્ષી ઊભી 
નહીં રહે.  

આ ત્રિ ભૂતકથાઓ ‘ધી રેકોડિ’ના એક જ અિંકમાિં વાિંચ્યા પછી મેં ત ે
માણસકને લખ્યુિં, ‘ધી રેકોડિ’ના જુલાઈના અિંકમાિં છપાઈ તેવી વાહહયાત ભૂત–
કથાઓને તમે છાપવા–યોગ્ય ગિો છો તે કિંઈક આશ્ચયિજનક છ.ે આધુણનક યુગમાિં 
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પહરવહન માટનેાિં તાિંણત્રક સાધનો વાપરનારાઓને મદદ કરવા પ્રણસદ્ધ થતા માણસકમાિં 
આ પ્રકારની દાદીમાની વાતો જવેી સાણબતીઓ ણવનાની કહાનીઓને સ્થાન ન મળવુિં 
જોઈએ. 

ધ્યાનપૂવિક વાિંચતા આવી મનઘડિંત વાતોનુિં રૂપ ઓળખાઈ જાય છ.ે જમે કે સ્ત્રી 
અને બાળકની વાત. એ વાતનુિં ણવશ્લેિિ કરીએ તો કેટલાક પ્રશ્નો ઊઠ ેછ ે:  
1. આ અનુભવ એકલ–દોકલ રાહગીરને જ થતો હોવાથી આ ઘટનાના કોઈ સાક્ષી 

હોતા નથી. 
2. આથી માત્ર મૃત વ્યન્ક્તઓ જ કહી શકે કે ખરેખર શુિં બન્યુિં હતુિં. એ લોકો 

બોલી શકે તેમ નથી તો એ ખબર કેવી રીતે પડી કે તેઓ ડરી ગયા હતા 
અથવા તેમિે બાળક ઊંચકી લીધુિં હતુિં? 

3. જઓેને આ અનુભવ થયો છ ેઅને જીવતા રહ્યા છ ેતેમિે કઈ રીતે જાણ્યુિં કે 
તેઓ ડરી ગયા હોત કે બાળક ઊંચકી લીધુિં હોત તો તેઓ મૃત્યુ પામત? 

4. આ સ્ત્રીનુિં ભૂત સાિંભળી શકે છ.ે જો કે તે સ્ત્રીના મૃત્યુ પછી તેના કાન અને 
મગજના અવયવોનુિં ણવઘટન થઈ માટીમાિં મળી જવા જોઈએ. 

5. જો મોટરચાલકો આ સ્ત્રી કે બાળકને જોતાિં નથી તો તેમના અકસ્માતનુિં કારિ 
આ ઘટના છ ેતેવુિં કેવી રીતે માની શકાય? 

6. એક જ સ્થળ ે ઘિા કાર–અકસ્માત ભૂતની જવાબદારી કરતાિં તે સ્થળના 
રસ્તાની બાિંધિીમાિં કિંઈક ખામી હોવાના કારિે થયા હોય તે વધુ શક્ય છ.ે 
બીજા દેશોમાિં એક જ સ્થળે આવા અકસ્માતો રોડ–એન્ન્જણનયરોનુિં ધ્યાન ખેંચત, 
જ્યારે આપિા દેશમાિં, એમ લાગે છ ેકે ભૂવાઓની જરૂર પડશે. 

7. અપશબ્દો–ગાળ કોઈ પિ ભાિામાિં બોલી શકાય? શુિં એ ભૂત બહુભાિી છ?ે 
જો તે બહુભાિી નથી તો ત્યાિંથી પસાર થનારા અન્ય ભાિાભાિી ણબચારા મૃત્યુ 
પામી શકે? 

8. શુિં અમુક ણનયત સમયમાિં આ સ્થળે મૃત્યુ પામનાર એકલ–દોકલ વ્યન્ક્તઓની 
યાદી આપી શકાશે? સ્થાણનક પોલીસ પાસેના પોસ્ટમોટિમ અહેવાલ પરથી 
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તેમના મૃત્યુ અિંગે જાિ થઈ શકે. 
9. આ સ્થળેથી રાત્રે એકલા પસાર થતા હજારો મોટર–ચાલકોનુિં શુિં? હુિં પિ 

તેમાિંનો એક છુિં અને જીવતો છુિં. 
ણવદેશી નારીના ભૂતની કથામાિં તો અત્યારે ઘિા ટકે્ષી–ડા્ઈવરો હોવા જોઈએ 

જમેને આ અનુભવ થયો હોય. 
ણવદેશી નારીનુિં ભૂત વસ્ત્રધારી હતુિં કે નહીં? જો તે ણનવિસ્ત્ર હોય તો ટકે્ષી–

ડા્ઈવરો તેને પેસેન્જર તરીકે સ્વીકારે તે શક્ય નથી. જો તે પૂરેપૂરાિં પન્શ્ચમી પ્રકારનાિં 
વસ્ત્રો પહરધાન કરીને ઊભુિં રહેતુિં હોય તો હવે એ માનવુિં પડ ેકે મૃત ણવદેશી નારીનુિં 
માત્ર ભૂત જ નથી, તનેા મૃત્યુ સમયનાિં વસ્ત્રો પિ હજુ ટકી રહ્યા છ.ે 

એ જ રીતે કારની પાછળ દોડતાિં ભૂત પિ – [મૃત પામેલ વ્યન્ક્તનુિં શરીર 
નાશ પામે છ]ે – દોડી કેવી રીતે શક્યુિં હતુિં ? ભૂતને હાડકાિં યા સ્નાયુઓ હોય છ?ે 

ણવદેશી નારીનુિં ભૂત બોલી શકતુિં હોવાથી એ માનવુિં પડ ેકે તેનો દહે કબરમાિં 
દટાયા પછી ધીરે ધીરે ણવઘટન પામે છ;ે છતાિં તેની સ્વરપેટી, ફેફસાિં, હોઠ વગેરે 
કાયિરત છ.ે 

કોલમ્બોના જ ેટકે્ષી–ડા્ઈવરોને આવો અનુભવ થયો હોય તેમાિંથી એકાદ પિ 
મને મળે એવી આશા રાખુિં છુિં. 

ત્યારબાદ મેં કન્નાટના કબ્રસ્તાનના દરવાજા બહાર જ એક ણમત્ર સાથે રાત્રે 
અિી વાગ્યા સુધી બબ્બે વાર રાહ જોઈ છ.ે ઘિી ખાલી ટકે્ષીઓ પસાર થઈ છ;ે 
પરન્તુ કોઈએ પિ એ ટકે્ષીઓને રોકવા પ્રયત્ન કયો ન હતો. 

• • • • • 

ણવચાર – શૂન્યતા આજના જમાનાની મુખ્ય સાવિજણનક 
સમસ્યા છ.ે                                           – રન્સ્કન 

▪ 
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IX 

અમારાિં પ્રકાશનો 

નવી દૃન્ષ્ટ, નવા ણવચાર, નવુિં ણચિંતન માિવા ઈચ્છતા વાચક ણબરાદરો માટ ે
‘મિી મારુ પ્રકાશને’ 10 જુલાઈ, 2022 સુધીમાિં લોકજાગૃણત માટ ેનીચે મુજબ 

62 ઈ.બુક્સનુિં પ્રકાશન કયુું છ.ે ‘અણભવ્યક્તી’ બ્લૉગના મથાળે ‘ઈ.બુક્સ’ 
ણવભાગ https://govindmaru.com/ebooks/ પરથી તે ણન:શુલ્ક ડાઉનલોડ 

કરવાની સુણવધા છ.ે 

1 1. રમિ પાઠક [વાચસ્પણત]ના 25 લેખોની ‘અણભવ્યન્ક્ત’ ઈ.બકુ – 01 

[પાનાિં : 113; મૂલ્ય   : લોકજાગૃણત] 
2 હદનેશ પાિંચાલના 25  રૅશનલ લેખોની ‘અણભવ્યન્ક્ત’ ઈ.બુક – 02 

[પાનાિં   : 108; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

3 મુરજી ગડાના 25  લેખોની ‘અણભવ્યન્ક્ત’ ઈ.બુક – 03 [પાનાિં : 127] 

4 રમિ પાઠક [વાચસ્પણત]ના ણચન્તનાત્મક 37  લેખોની ઈ.બુક ‘ણવવેક–

વલ્લભ’ [પાનાિં : 190 મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

5 રમિ પાઠક [વાચસ્પણત]ના 206  રૅશનલ મુદ્દાઓ તારવી કાિીને તૈયાર 
કરેલ િિંથ ‘ણવવેકણવજય’ની ઈ.બુક [પાનાિં : 131;   મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

6 ડૉ. શણશકાિંત શાહનુિં પુસ્તક ‘આનન્દની ખોજ’ની ઈ.બુક [પાનાિં : 53] 

7 ડૉ. શણશકાિંત શાહની ઈ.બુક ‘ટીન–એજ’માિં બોયફ્ેન્ડથી સાવધાન’ 
[પાનાિં   : 51;  મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

8 રોહહત શાહના 25  લેખોની ‘અણભવ્યન્ક્ત’ ઈ.બુક – 04 ‘અધ્યાત્મના 
આટાપાટા’ [પાનાિં   : 111; મૂલ્ય :  લોકજાગૃણત] 

9 ડૉ. શણશકાિંત શાહનુિં પુસ્તક ‘આનન્દનુિં આકાશ’ની ઈ.બુક [પાનાિં : 116] 

10 રમિ પાઠકની આત્મકથા ‘આત્મઝરમર’ની ઈ.બુક [પાનાિં : 257] 
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11 નાથુભાઈ ડોહડયાની પુન્સ્તકા ‘દુ:ખણનવારિના ભ્રામક ઉપાયો’ની ઈ.બુક 
[પાનાિં : 26; મૂલ્ય   : લોકજાગૃણત] 

12 એન. વી. ચાવડાની ‘અણભવ્યન્ક્ત’ ઈ.બુક – 05 ‘ચાવાિક દશિન’ [96] 

13 હદનેશ પાિંચાલની ‘અણભવ્યન્ક્ત’ ઈ.બુક – 06 ‘સત્યસન્દૂક’ [110] 

14 ડૉ. શણશકાિંત શાહની પુસ્તીકા ‘સમ્બન્ધ મીમાિંસા’ની ઈ.બુક [83] 

15 ડૉ. શણશકાિંત શાહની પુસ્તીકા ‘ણજન્દગી કઈ રીતે જીવશો?’ની ઈ.બકુ 

[પાનાિં   : 75; મૂલ્ય   : લોકજાગૃણત] 

16 વલ્લભ ઈટાણલયાના 10  લેખોની ‘અણભવ્યન્ક્ત’ ઈ.બુક – 07 

‘ણવચારયાત્રા’ [પાનાિં   : 84; મૂલ્ય   : લોકજાગૃણત] 

17 બી. એમ. દવેના લેખોની ‘અણભવ્યન્ક્ત’ ઈ.બુક – 08 ‘ભ્રમ ભાિંગ્યા 

પછી...’ [પાનાિં   : 90; મૂલ્ય   : લોકજાગૃણત] 

18 કાણમની સિંઘવીના 11  લેખોની ‘અણભવ્યન્ક્ત’ ઈ.બુક – 09 ‘હકતની 
હકીકત, હકતના ફસાના?’ [પાનાિં   : 72; મૂલ્ય   : લોકજાગૃણત] 

19 હદનેશ પાિંચાલના 12 લેખોની ‘અણભવ્યન્ક્ત’ ઈ.બુક – 10 
‘રૅશનાણલઝમનો ઘિંટનાદ’ [પાનાિં : 93; મૂલ્ય   : લોકજાગૃણત] 

20 હદનેશ પાિંચાલના 12  લેખોની ‘અણભવ્યન્ક્ત’ ઈ.બુક – 11 

‘રૅશનાણલઝમનો ઘિંટનાદ – 2’ [પાનાિં : 110; મૂલ્ય   : લોકજાગૃણત] 

21 હદનેશ પાિંચાલના 12  લેખોની ‘અણભવ્યન્ક્ત’ ઈ.બુક – 12 

‘રૅશનાણલઝમનો ઘિંટનાદ – 3’ [પાનાિં : 122; મૂલ્ય   : લોકજાગૃણત] 

22 રમેશ સવાિી ણલખીત 14 સત્ય ઘટનાઓની ‘અણભવ્યન્ક્ત’ ઈ.બુક – 13 
‘દેતે હૈં ભગવાન કો ધોખા’ [પાનાિં : 136;  મૂલ્ય   : લોકજાગૃણત]  

23 ડૉ. શણશકાિંત શાહની પુન્સ્તકા ‘મૃત્યુમીમાિંસા’ની ઈ.બુક [પાનાિં : 34] 

24 ડૉ. શણશકાિંત શાહની પુન્સ્તકા ‘સિંતાનોમાિં સિંસ્કારણસિંચન’ની ઈ.બુક 
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[પાનાિં : 95; મૂલ્ય   : લોકજાગૃણત] 

25 ડૉ. શણશકાિંત શાહની ઈ.બુક ‘ણજપ્સીની ડાયરી’ – ‘એક સૈણનકની 

નોંધપોથી’ [પાનાિં : 112; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

26 ડૉ. બી. એ. પરીખના 12  લેખોની ‘અણભવ્યન્ક્ત’ ઈ.બુક – 14 ‘મન્ત્ર–
યન્ત્ર–તન્ત્રનુિં અણવજ્ઞાન’ [પાનાિં : 102; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

27 ગોણવન્દ મારુ સમ્પાહદત ‘અિંગદાન’ અિંગેના 11 લેખોની ‘અણભવ્યન્ક્ત’ 
ઈ.બુક–15 ‘અિંગદાનથી નવજીવન’ [પાનાિં : 102;  મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

28 ણવક્રમ દલાલના 10  લેખોની ‘અણભવ્યન્ક્ત’ ઈ.બુક–16 ‘રૅશનાણલસ્ટની 

દૃન્ષ્ટએ ગીતાનો સિંદેશ’ [પાનાિં : 81;  મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

29 ડૉ. શણશકાિંત શાહના ‘ણવચારમોતી’ની ઈ.બુક ‘શાિપિનાિં મોતી’ [104] 

30 રચના નાગહરક સમ્પાહદત રમિ પાઠકના 19 લેખોની ‘અણભવ્યન્ક્ત’ 

ઈ.બુક–17 ‘આચાહર સબ જગ ણમલા’ [પાનાિં : 165; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

31 રચના નાગહરકના 07 કિંઠીમુક્ત ણવચારલેખોની ‘અણભવ્યન્ક્ત’ ઈ.બુક – 

18 ‘બૈઠ પથ્થર કી નાવ’ [પાનાિં : 167;  મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

32 રમિ પાઠક [વાચસ્પણત]ના 12 લેખોની ‘અણભવ્યન્ક્ત’ ઈ.બુક – 19 

‘સ્વગિ ધરતી પર છ ે[પાનાિં : 170 ; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

33 હદનેશ પાિંચાલે લીધેલ ઈન્ટરવ્યુની ઈ.બુક ‘અણભનેતા નરેન્દ્ર મસરાિી’ 
[પાનાિં   : 89; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

34 સૂયિકાન્ત શાહના 11 લેખોની ‘અણભવ્યન્ક્ત’ ઈ.બુક – 20 ‘આપિો 

માિંદો સમાજ’ [પાનાિં : 210; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

35 ગોણવન્દ મારુ સમ્પાહદત 13 લેખોની ‘અણભવ્યન્ક્ત’ ઈ.બુક – 21  

‘વાસ્તુશાસ્ત્ર : ણવજ્ઞાન કે અણવજ્ઞાન’ [પાનાિં   : 110;  મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

36 ડૉ. મુકુલ ચોકસીના 13 લેખોની ‘અણભવ્યન્ક્ત’ ઈ.બુક – 22 
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‘મનમતાતિંર’ [પાનાિં   : 226; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

37 જ.ે પી. મહેતાની 175 રૅશનલ પિંન્ક્તઓની ‘અણભવ્યન્ક્ત’ ઈ.બુક – 23 

‘ભારેલા અન્ગ્નના તિખા’ [પાનાિં   : 120; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

38 ઇન્દુકુમાર જાની સમ્પાહદત 25 રૅશનલ લેખોની ‘અણભવ્યન્ક્ત’ ઈ.બુક–
24 ‘રૅશનાણલઝમ : નવલાિં મુન્ક્તનાિં ગાન...’ [પાનાિં : 262; લોકજાગૃણત] 

39 વિાિ પાઠકના 12 લેખોની ‘અણભવ્યન્ક્ત’ ઈ.બુક – 25 ‘આપિી વાત’ 
[પાનાિં   : 119;  મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

40 મુરજી ગડાના ણચન્તનાત્મક 13 લેખોની  પુન્સ્તકા ‘ણવચારવા જવેી 

વાતો’ની ઈ.બુક [પાનાિં   : 230; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

41 મુરજી ગડાના ણચન્તનાત્મક 13 લેખોની  પુન્સ્તકા ‘માન્યતાની બીજી 

બાજુ’ની ઈ.બુક   [પાનાિં   : 263; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

42 પ્રો. જ.ે પી. મહેતાની રૅશનલ ઈ.બુક ‘હુિં’ [પાનાિં : 49; લોકજાગૃણત] 

43 ડૉ. મુકુલ ચોકસીના મનોણચહકત્સા સારવાર અિંગેના 12 લેખોની 

‘અણભવ્યન્ક્ત’ ઈ.બુક – 26 ‘મનમતાતિંર’ [પાનાિં : 253; લોકજાગૃણત] 

44 મુરજી ગડાના ણચન્તનાત્મક 13 લેખોની પુન્સ્તકા ‘કુદરતને સમજીએ’ની 

ઈ.બુક  [પાનાિં   : 243; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

45 હરનીશ જાની ણલખીત 12 રમૂજી લેખોની ‘અણભવ્યન્ક્ત’ ઈ.બુક–27 
‘હદલ હૈ કી માનતા નહીં...’ [પાનાિં   : 240; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

46 લોડિ ભીખુ પારેખના પ્રવચનનો ભાવાનુવાદ ‘બાબાસાહેબ આિંબેડકરનો 

વારસો’ પુન્સ્તકાની ઈ.બુક [પાનાિં   : 180;  મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

47 ણનરીિરવાદી નરણસિંહભાઈ ઈિવરભાઈ પટલે ણલખીત પુસ્તક ‘ઈિરનો 

ઇન્કાર’ [ઈ.સ. 1934]ની ઈ.બુક [પાનાિં :  298;  મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

48 અન્િન ન. કારીઆ ણલખીત ‘ચાલો સમજીએ રૅશનાલીઝમ’ પુન્સ્તકાની 

https://govindmaru.com/


એ લોકો તમન ેછતેરે છ!ે 

અનુક્રમણિકા                       https://govindmaru.com  Page 194 
 

ઈ.બુક [પાનાિં : 210; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

49 રમેશ સવાિી ણલખીત ‘લોભી ગુરુ, લાલચી ચેલા’ [‘મહારાજ લાઈબલ 

કેસ’ અને ‘પોલ કેસ’ની આિંખ ખોલનારી સત્યકથા]ની ઈ.બુક [143] 

50 રમેશ સવાિી ણલખીત ‘લાશો પૂછ ે છ’ે [કોરોના મહામારીમાિં લોકોની 
પીડાનો દસ્તાવેજ] ભાગ–1ની ઈ.બુક [પાનાિં   : 254;   મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

51 રમેશ સવાિી ણલખીત ‘લાશો પૂછ ે છ’ે [કોરોના મહામારીમાિં લોકોની 
પીડાનો દસ્તાવજે] ભાગ–2ની ઈ.બુક [પાનાિં   : 272;  લોકજાગૃણત] 

52 સ્વપૂિિ મહારાજ ણલખીત તથા વલ્લભ ઈટાણલયા સમ્પાહદત  જીવનો–

પયોગી અને મૌણલક ણવચારોનો સિંિહ ‘માનવતા’ની ઈ.બુક [પાનાિં :  
181; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

53 એન. વી. ચાવડા ણલખીત  પુસ્તક  ‘વિિવ્યવસ્થા :  એક િડ્યિંત્ર’ની 
ઈ.બુક [પાનાિં :  138; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

54 એમ. એન. રોય ણલખીત અને  પ્રો. મહેન્દ્ર ચોટલીયા અનુવાહદત પુસ્તક 

‘બીલાડીની આત્મકથા’ની ઈ.બુક [પાનાિં :  64;  મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

55 જયિંણતભાઈ મનાિી ણલખીત પુસ્તક ‘ક્રાિંણતકારી મૂળણનવાસી જનનાયક 

કૃષ્િ’ની ઈ.બુક [પાનાિં :  109; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

56 મુરજી ગડાના ણચન્તનાત્મક 13 લેખોની પુન્સ્તકા ‘શોિિ અને 
વૈન્િકપ્રવાહો’ની ઈ.બુક [પાનાિં :  85; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

57 જયિંણતભાઈ મનાિી ણલખીત પુસ્તક ‘કૌન કૌન હકતને પાની મેં? 33% 
સ્ત્રી અનામતના લેખા–જોખા’ની ઈ.બુક [પાનાિં :  102;  મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

58 સુણનલ શાહ સમ્પાહદત રમિ પાઠક [વાચસ્પતી]ના લેખોનો સિંિહ 

‘રૅશનાણલઝમના રિંગ’ની ઈ.બુક ‘રૅશનાણલઝમના રિંગ’ [ભાગ–1] [131] 

59 ડિંકેશ ઓઝા ણલણખત પુન્સ્તકા ‘રૅશનાલીઝમ’ની ઈ.બુક [પાનાિં : 82] 
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ગોણવિંદ મારુ 

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

નવસારી કૃણિ યુણનવણસિટી સામે  
ણવજલપોર–નવસારી.  

પોસ્ટ : એરુ એણિકલ્ચર કૉલેજ – 396450  
ઈ.મેલ :  govindmaru@gmail.com 

 

▪ 
  

60 પટલે મણિલાલ જી. કપુરીયા [કણવ] અને પટલે ભરત સી. ધડુક ણલણખત 
પુન્સ્તકા ‘લેઉવા–કડવા કિબી વિિવ્યવસ્થામાિં વૈશ્ય કે શૂદ્ર?’ની ઈ.બુક 

[પાનાિં : 77;  મુલ્ય   : લોકજાગૃણત] 

61 રમેશ સવાિી ણલખીત ‘સાિંચ ણબના સુખ નાહહ’ [સેક્યુલહરઝમ : 

સમજ્યા ણવના સઘળો વાદ] ઈ.બુક [પાનાિં   : 102;  મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

62 ડૉ. અબ્રાહમ કોવુર ણલખીત અિંિેજી પુસ્તક ‘Begone Godmen!’નુિં 
મનોજ ઓઝા અનુવાહદત પુસ્તક ‘એ લોકો તમને છતેરે છ!ે’ની ઈ.બકુ 

[પાનાિં :  196;  મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 
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ડૉ. અબ્રાહમ કોવરુન ેસપ્રેમ 

અમે આદર કરીએ છીએ તેઓનો જ, 
જઓેએ – ણવવેકની ઇંટ પર ઇંટ ગોઠવીને 
સત્યનો મહાલય ચિવાનો પુરુિાથિ ખડે્યો. 

તેઓ હતા :  
ચાવાિક અને ડાણવિન, 
ગેણલણલયો અને બ્રુનો, 
માક્સિ અને ઇંગરસોલ, 

આઈન્સટાઈન અન ેરસેલ. 
આ ણવભૂણતઓએ કદાણપ કોઇને ણવિ નથી પાયુિં, 

ન તો કોઈને જીવતા જલાવ્યા, 
નથી તો કોઈની આિંખો કે જીભો ખેંચી કાિી, 

તેઓએ પોતાને મસીહા કે ઈિરનો અવતારેય નથી ગિાવ્યા... 
તેઓએ સમયના કારવાિં માટ ેસત્યશોધક ણચરાગ જલાવ્યો, 

એ જ સત્યના પિંથ ે
હે, ડૉ. કોવુર, 

તમે તમારા ઉન્નત હસ્ત ે
ઉક્ત ણચરાગ સાહીને આગળ વધી રહ્યા છો! 

●પી. શ્રીધરન્● 
[ડૉ. કોવુરને તેઓના એિંશીમા જન્મહદને અિંજણલ અપિતા કાવ્યનો મુક્ત અનુવાદ] 
રમિલાલ પાઠક કૃત ‘ણવચાર માધુરી’ પુસ્તકના પાના નિં. 20 પરથી સાભાર. 

▪ 
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