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જન્મશતાબ્દી વષષ  
(જન્મ : 30 જુલાઈ, 1922) 

હૃદયસ્થ રમણભાઈ પાઠકના જન્મ દીવસે, 
સહુ વાચકો–ચાહકોને 

‘રૅશનાલીઝમના રંગ’ ઈ.બુક (ભાગ–2);  
રમણભાઈના સ્વજનોના સ્નેહ–સૌજન્યથી 

 

લોકાપીત... 
 

શવષરીબહેન (દીકરી) 
મુકેશભાઈ દેસાઈ (જમાઈ) 

અને પરીવાર 
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 [All Pages from the printed book] 

રૅશનાલીઝમના રંગ 
[રમણ પાઠક ‘વાચસ્પતી’ ના ચીંતનાત્મક લેખો] 
[પુસ્તકનું લખાણ ઉંઝા જોડણી : હ્રસ્વ ‘ઉ’ અને દીર્ષ ‘ઈ’મા ંછ]ે   

 
પ્રકાશક 

જમનાદાસ કોટચેા  
માનસ પ્રદુષણ નીવારણ કેન્ર 

જોરાવરનગર–363 020  
[સુરેન્રનગર] 

 
 
 
 
▪ 

આ પુસ્તક આઉટ ઑફ પ્રીન્ટ છ.ે 
આ પુસ્તક માટ ેફોન કરવા નહીં  
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અપષણ 
 

 
ઉત્તમ + મધુકાન્તા 

 

સૌજન્યમુતી ઉત્તમભાઈ 

મંગલમુતી મધુબહેન ગજ્જર 
 

ને 
 

સમ્પાદક 

સુનીલ શાહ 

લેખક 

રમણ પાઠક 
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અનકુ્રમણીકા 

વાચકમીત્રો પોતાની પસન્દગીના લેખ પર ક્લીક કરતાં જ, તે લેખનું પાનું 
ખુલશે. એ જ પ્રમાણે દરેક ‘પાનાં’ની નીચે ડાબી બાજુએ લખવામાં આવેલ 

અનુક્રમણીકા શબ્દ પર ક્લીક કરતાં જ, આ પાનું ખુલશે. આ સુવીધાનો લાભ 
લેવા સવષ વાચકમીત્રોને વીનંતી છ.ે 

ક્રમ લેખ પૃષ્ઠ 

I આનન્દપુવષક આવકાર : સુનીલ શાહ 9 

II સમ્પાદકીય : સુનીલ શાહ 11 

III ચંદ અલ્ફાઝ : રમણ પાઠક ‘વાચસ્પતી’ 16 

1 વૈજ્ઞાનીક અભીગમના પ્રસારમાં માધ્યમોનો ફાળો 19 

2 સત્યં પરં ધીમહી 25 

3 હવે અભીનવ જાગૃતી અનીવાયષ 30 

4 માનવવાદ : એકવીસમી સદીની એકમાત્ર આશા 35 

5 શ્રદ્ધા એટલે અસત્યની આરાધના 40 

6 અધષદગ્ધોએ માંડલેો વીર્ાતક ખેલ 45 

7 તંદુરસ્ત વ્યક્તી પણ ભ્રમણાગ્રસ્ત હોય 51 

8 સંતોનો સાક્ષાત્કાર 57 
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9 જ્યોતીષ વીશે ખાસ ખાસ 62 

10 પુરાણ કાળમાં એકલા સજ્જનો નહોતા વસતા 67 

11 ત્વમેવ શરણં મમ, એલોપથી! 73 

12 ચાલો મુરખતાઓ ત્યજીને જીવનને સુંદરતમ બનાવીએ 78 

13 નૈતીકતાનંુ કુળ અને મુળ 84 

14 વેદનાના આતષનાદો – 89 

15 ‘આદીવાસી સમાજ’ : અન્ધશ્રદ્ધા 94 

16 અભીનન્દન–કાડષ નહીં; પુસ્તક ભેટ મોકલો! 100 

17 સમૃદ્ધીનંુ સજષન : જીવનનો આનન્દ 105 

18 તંત્રમાગષ એ કોઈ મેલી વીદ્યા નથી 110 

19 લગ્નપ્રપંચ–એક શકવતી સુધારક કાયષ 115 

IV રમણ પાઠક ‘વાચસ્પતી’નું સજ ષન–ચીન્તન 122 

V અમારાં પ્રકાશનો : ગોવીન્દ મારુ 124 

VI અંતીમ મુખપૃષ્ઠ 131 
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I 

આનન્દપુવષક આવકાર 
– સુનીલ શાહ  

‘અભીવ્યક્તી’ બ્લૉગના માધ્યમથી રૅશનલ–
સાહીત્યનો પ્રસાર–પ્રચાર કરનાર નવસારીના પ્રીયમીત્ર 

ગોવીન્દ મારુની નીષ્ઠા અને પ્રતીબદ્ધતાનો હંુ પ્રશંસક છુ.ં 
રૅશનાલીઝમના ભીષ્મપીતામહ સમાન પ્રા. રમણ 

પાઠકના ચીંતનાત્મક લેખોની અત્યાર સુધી સાત 
‘ઈ.બુક્સ’ એમણે ‘મણી મારુ પ્રકાશન’ના ઉપક્રમે પ્રગટ 

કરી છ.ે ઈ.બુક ‘રૅશનાલીઝમના રંગ’ (ભાગ–2) એ રમણભાઈના લેખોની 
આઠમી ‘ઈ.બુક’ છ.ે ‘સત્ત્વશીલ રૅશનલ વાચનયાત્રા’માં જોડાવા ઈચ્છનાર 

વાચકો માટ ે ગોવીંદભાઈએ ‘ઈ.બુક્સ’ (વીજાણુ પુસ્તકો) નામનું હાથવગું અને 

ની:શુલ્ક સાધન રુપે, કુલ 63 ‘ઈ.બુક્સ’ પ્રકાશીત કરી છ.ે 
એ હકીકત છ ે કે રૅશનાલીઝમ (વીવેકબુદ્ધીવાદ)નો ‘વૈશ્વીક માનવવાદ’ 

સાથે ગાઢ સમ્બન્ધ છ.ે રૅશનાલીઝમ એ માનવી માટનેી મુળભુત જીવનકલા છ,ે 
જીવનપદ્ધતી છ.ે એક તરફ કહેવાતો ધમષ માનવગૌરવને સદંતર હણી નાંખે છ,ે 

માણસને પ્રારબ્ધવાદી–પરાધીન બનાવી મજબુર જીવન જીવવા માટ ે પે્રરે છ;ે 
ત્યારે બીજી તરફ રૅશનાલીઝમ અને માનવવાદ વીશ્વને સમજવા–પામવાની અને 

માનવજીવનને સ્પશષતા પ્રશ્નો–સમસ્યાઓને મુળથી ઉકેલવા માટનેી સટીક 
જીવનપદ્ધતી છ ે તથા જીવનનો આનન્દ પ્રાપ્ત કરવાનો અને એ આનન્દ 

માણવાનો પ્રખર પુરસ્કતાષ છ.ે જ ે દેશમાં હજારો બાવાઓ–સાધુઓ નીરંતર 
અલૌકીકતાનો ઉપદેશ આપતા હોય અને પ્રજાને મીથ્યાભ્રમમાં મશગુલ રાખતા 
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હોય તે દેશમાં સાચા અથષમાં પ્રગતી ક્યાંથી શક્ય બને? આ દેશને હોમ–હવન–

યજ્ઞોને બદલે, કમષયોગ અને જ્ઞાન–વીજ્ઞાનયોગની તાતી આવશ્યકતા છ.ે 
અવૈજ્ઞાનીક વાતોને, વીજ્ઞાનના રુપાળા રેપર હેઠળ લોકોને વેચવાનો, વષોથી 

ચાલતો હાનીકારક ઉપક્રમ, રૅશનાલીઝમ અપનાવવાથી દુર કરી શકાય એમ છ.ે 
તે સીવાય માનવજાતની સાચી પ્રગતી શક્ય જ નથી. ‘રૅશનાલીઝમના રંગ’ 

(ભાગ–2) ‘ઈ.બુક’માં વૈજ્ઞાનીક અભીગમના પ્રસારમાં પ્રચાર માધ્યમોનો ફાળો, 
માનવવાદ 21મી સદીની એકમાત્ર આશાથી માંડીને જીવનને સુંદરતમ બનાવવા 

વીશેના 19 લેખોનો સમાવેશ કરાયો છ.ે       

રૅશનાલીઝમના પ્રચાર–પ્રસાર માટ ેઝઝુમતા એકલવીર શ્રી ગોવીન્દ મારુને 
હંુ દીલથી અભીનન્દન પાઠવું છુ ં અને આ ‘ઈ.બુક’ના પ્રકાશન ટાણે 

‘રૅશનાલીઝમના રંગ’ પુસ્તકના સમ્પાદક તરીકે આવકાર આપી મારો આનન્દ 
વ્યક્ત કરંુ છુ.ં 

N–101, ન્યઝુ એવન્યુ, આનન્દ મહલ રોડ, 
અડાજણ, સુરત–395 009 
સેલફોન : 94268 91670  
ઈ.મેલ : sunilshah101@gmail.com 

સુનીલ શાહ 
સમ્પાદક 

‘રૅશનાલીઝમના રંગ’ 

 
 

▪ 
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II 

સમ્પાદકીય 
– સુનીલ શાહ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N–101, ન્યુઝ એવન્યુ, આનન્દ મહલ રોડ, 
અડાજણ, સુરત–395 009 
સેલફોન : 94268 91670  
ઈ.મેલ : sunilshah101@gmail.com 

સુનીલ શાહ 
સમ્પાદક 

‘રૅશનાલીઝમના રંગ’ 

 
 

▪ 
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III 

ચંદ અલ્ફાઝ 
– રમણ પાઠક ‘વાચસ્પતી’ 

આ સાથે મારો લેખસંગ્રહ ‘રૅશનાલીઝમના રંગ’ 
પ્રસીદ્ધ થાય છ,ે જ ેકદાચ ત્રીસમો–પાંત્રીસમો છ ે – એનો 

તમામ યશ સમ્પાદક શ્રી સુનીલ શાહને ફાળે જાય છ.ે 
કારણ કે, તેઓએ સમ્પુણષતઃ સ્વેચ્છાએ જ આ કાયષ હાથ 

ધયુું અને સમ્પાદન ઉપરાંત, એના પ્રકાશનની સવષ 

જવાબદારી પણ તેઓએ જ અદા કરી. એથી તેઓનંુ 
અસીમ ઋણ સ્વીકારતાં, આભાર તો વ્યક્ત કરંુ જ, પરન્તુ ત ેસાથે જ, તેઓનું 

અતે્ર પ્રગટલંુે સમ્પાદકીય વાંચીને ધન્યતા તથા કૃતકૃત્યતાય અનુભવું! શ્રી 
સુનીલભાઈ વીનમ્ર, મીતભાષી અને ભારે સૌજન્યશીલ એવા વીરલ રૅશનાલીસ્ટ 

છ,ે પાકા–પરીપક્વ રૅશનાલીસ્ટ છ;ે એટલે મારા સન્દભષની તેઓની, આ 
‘રમણભ્રમણ’ના પ્રભાવવાળી વાત તો અહીં પ્રથમ વાર જ પ્રગટ કરી છ.ે વધુમાં, 

ઉદારતાય સુનીલભાઈની જ : સમ્પાદનમાં અને સમ્પાદકીયમાં સુદ્ધાં એમણે 
મારાં સુચન કે ઈચ્છાનો અનાદર ક્યાંય એક નાનકડા અંશ જટેલોય નથી કયો! 

માનો કે એકાએક જ તેઓએ આવું મોટુ ં કાયષ – મારા બબ્બે લેખસંગ્રહોના 
સમ્પાદનનંુ તથા એકના પ્રકાશનનંુ કાયષ મારા પ્રત્યે તથા રૅશનાલીઝમની 

વીચારધારા પ્રત્યેના આદરથી, લગાવથી તથા સમથષકના ફરજભાવથી પે્રરાઈને 
અદા કયુું – તેઓની આ ‘માનવસેવા’ને બીરદાવવા શબ્દો નથી! ‘માનવસેવા’ 

શબ્દ અતે્ર હંુ વીચારપુવષક જ પ્રયોજુ ં છુ;ં કારણ કે શ્રી સુનીલભાઈની જમે હંુ 

પણ માનંુ જ છુ ં કે, માનવજાતને સવષ વાતે સુખી કરવાનો, સવાુંગી 
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માનવકલ્યાણનો એક માત્ર કે સવોચ્ચ જો કોઈ વીચારકમાગષ હોય તો તે છ,ે 

રૅશનાલીઝમ – વીવેકબુદ્ધીવાદ. [બીજો સંગ્રહ તે ‘વીવેક–વલ્લભ’ જ ેઆ અગાઉ 
પ્રગટ થઈ ચુક્યો છ.ે] 

શ્રી સુનીલ શાહ તથા પ્રકાશક શ્રી જમનાદાસ કોટચેા એવા તો પ્રખર, 
પ્રતીબદ્ધ રૅશનાલીસ્ટો છ ેઅને મારા આ સંગ્રહ–પ્રકાશનનંુ મુલ્યવાન તથા મોટુ ં

કાયષ તેઓએ સમ્પુણષતઃ સ્વેચ્છાએ જ ઉપાડી લીધંુ છ;ે ત્યારે મારે લેખક તરીકે 
અહીં વધુ શું કહેવાનું હોય? તેઓનો મારા પ્રત્યેનો આદરભાવ, મૈત્રીભાવ તથા 

આત્મીય સ્નેહભાવ એવો તો પ્રગાઢ છ ે કે, આભાર વ્યક્ત કરવાની 

ઔપચારીકતા પણ કદાચ અસ્થાને નહીં, તોય અનાવશ્યક તો અવશ્ય પ્રતીત 
થાય. એટલે માની લઉં કે, મૌનમ – સવાષથષ – સાધનમ્  હા, આવા મીત્રો, 

હમસફર સાથીઓ મારા આ કાયષક્ષેત્રે મને મળ્ા, એની ધન્યતા તો અચુક 
સાનન્દ પ્રગટ કરી લઉં.  

આ લેખસંગ્રહમાંના મોટા ભાગના લેખો ‘ગુજરાતમીત્ર’ [સુરતના 
દૈનીક]માં પ્રગટથતી મારી કટાર ‘રમણભ્રમણ’ના છ.ે તે ઉપરાંત, અમકુ 
મુમ્બઈના દૈનીક ‘સમકાલીન’માં અને સુરતના જ બીજા અખબાર 
‘નવનીમાષણ’માં પ્રગટલેા હોઈ શકે – એ બદલ આ ત્રણેય પત્રોના 
તંત્રીશ્રીઓનો હંુ અંતરતમથી આભાર વ્યક્ત કરંુ છુ;ં ખાસ તો 
‘ગુજરાતમીત્ર’ના તંત્રીશ્રી તથા તંત્રીવીભાગના મીત્રોનો, કારણ કે 
તેત્રીસતેત્રીસ વષોથી હજી આજયે આ ‘રમણભ્રમણ’ કટાર એ અખબારમા ં
દર શનીવારે નીયમીત પ્રગટ થતી રહે જ છ;ે વધુમાં તેઓએ બક્ષેલા 
લેખનસ્વાતન્્ય બદલ પણ સવીશેષ આભાર! કારણ કે વીશ્વભરના વીષયો 
વીશે ક્રાંતીકારી, પરમ્પરાભંજક, બંડખોર વીચારો એમાં મેં નીસંકોચ પ્રગટ 

https://govindmaru.com/


 

રૅશનાલીઝમના રંગ (ભાગ–2) 
 

અનકુ્રમણીકા                       https://govindmaru.com Page 18 

 

કયાષ છ,ે છતાં ક્યારેય એના એક શબ્દ સામેય ફરીયાદ કે કાપકુપ કે સુધારા 
એ સુત્રધારો તરફથી વ્યક્ત નથી થયાં. અને એ શરતે જ હંુ તો લખી શકંુ 
અને લખી શક્યો – એ સવષ બદલ આભાર... આભાર!  

એ સાથે જ, મને સાદર સાથ સહકાર આપનાર સંસ્થા ‘સત્યશોધક 

સભા’ [સુરત], વીવેકબુદ્ધીવાદ પ્રચારક સામાયીકો ‘વીવેકપંથી’ [મુમ્બઈ], 
‘નયામાગષ’ [અમદાવાદ] ‘સૌજન્યમાધુરી’ [રાજકોટ], ‘વૈશ્વીક માનવવાદ’ 

[નડીયાદ] તેમ જ સવષ રૅશનાલીસ્ટમીત્રોનો પણ આદર, આત્મીયભાવ તથા 
સહાયસમથષન બદલ ઋણસ્વીકાર કરી, અંતરની લાગણી અભીવ્યક્ત કરી લઉં. 

અંતમાં, આ લેખસંગ્રહ ‘રૅશનાલીઝમના રંગ’ ‘ઉંઝા જોડણી’માં પ્રગટ 
થાય છ,ે એનો ખાસ સીદ્ધાંતનીષ્ઠ આનન્દ વ્યક્ત કરવાની સાથે સાથે જ, એ 

બદલ સમ્પાદક શ્રી સુનીલ શાહ અન ેજોડણી સુધારના પ્રખર, ખંતીલા તથા 
અવીરામ પ્રચારક એવા શ્રી ઉત્તમભાઈ ગજ્જર પ્રતી આભાર ધન્યવાદની 

લાગણી પ્રગટ કરી વીરમું.  

રમણ પાઠક ‘વાચસ્પતી’ 
જન્મ : 30.07.1922 

દેહાવસાન : 12.03.2015 
 

▪ 
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1 

વૈજ્ઞાનીક અભીગમના પ્રસારમાં માધ્યમોનો ફાળો 

હંુ બુદ્ધીનીષ્ઠ કે રૅશનાલીસ્ટ છુ.ં એટલે કે હંુ માણસ માટ ે
બુદ્ધીનીષ્ઠામાં મહત્ત્વ પર ભાર મુકંુ છુ;ં પરન્તુ દરેક વીચારશીલ 

રૅશનાલીસ્ટની જમે હંુ કોઈ એવો દાવો નથી કરતો કે માણસ એક 
રૅશનલ પ્રાણી છ.ે એથી ઉલટુ,ં એ તો દેખીતું જ છ ે કે, સૌથી વધારે 

રૅશનલ માણસ પણ ર્ણી બાબતોમાં સાવ ઈરરૅશનલ [વીવેકબુદ્ધી–
રહીત] વતષતો હોય છ.ે આમ બુદ્ધીનીષ્ઠ એ કોઈ માણસનો નૈસગીક 

ગુણધમષ નથી. એ તો એક કાયષ છ,ે જ ેમાણસે સમ્પન્ન કરવાનંુ છ,ે અને 
જ ેવળી અત્યંત કપરંુ અને મયાષદીત પ્રમાણમાં જ સીદ્ધ થાય એવું કાયષ 

છ.ે અરે, આંશીક બુદ્ધીનીષ્ઠા પણ હાંસલ કરવી અતી મુશ્કેલ છ.ે 
– કાલષ પોપર  

[‘જ્ઞાન અને શરીર–મન સમ્બન્ધની સમસ્યા’ પુસ્તકમાંથી સાભાર] 

કાલષ પોપર વીસમી સદીના મહાન વીચારકોમાંના એક અગ્રણી વીચારક 
છ.ે તેના વીખ્યાત પુસ્તક ‘નૉલેજ ઍન્ડ બૉડી–માઈન્ડ પ્રોબ્લેમ’નો ગુજરાતી 
અનુવાદ  શ્રી અંબરીશ મહેતાએ કયો છ.ે આ કાયષ આમ તો ર્ણું મુલ્યવાન છ;ે 
પણ એટલું જ કઠીન પણ છ.ે કારણ કે, કાલષ પોપરે આ વીષયમાં, માનવદેહ તથા 
માણસના વ્યવહાર–અભીગમની વાસ્તવીકતાનંુ પૃથક્કરણ કરવામાં ર્ણંુ ઉંડુ ંઅને 
ઝીણું કાંત્યું છ.ે આથી આવો અર્રો અનુવાદ પણ અમુક કક્ષાના સુસજ્જ વાચકો 
માટ ેસુગમ બનાવવા બદલ શ્રી અંબરીશ મહેતાને ધન્યવાદ ર્ટ ેછ.ે 
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જો કે શ્રી મહેતાએ ‘રૅશનાલીઝમ’નું ગુજરાતી ભાષાંતર ‘બુદ્ધીનીષ્ઠા’ એવું 
કયુું છ,ે એ યથાથષ અથષવહનની દૃષ્ટીએ ઉચીત નથી, જો કે ગુજરાતીમાં એય પ્રચલીત 
તો છ ેખરંુ. પરન્તુ એથી ઉલટુ,ં હકીકત એ છ ેકે, માનવજાતનાં બધાં જ પ્રવતષમાન 
અનીષ્ટોના મુળમાંય એની બુદ્ધી જ કારણરુપે રહેલી છ.ે એનો પુરાવો એ જ કે, ઈતર 
પ્રાણીમાં બુદ્ધી નથી, એથી જ તે તે વગષ કે જાતીમાં કોઈ સામાજીક, ધામીક, આથીક 
કે રાજકીય સમસ્યાનંુ પ્રવતષન જ નથી. જ્યારે માનવપ્રાણીમાં બુદ્ધી છ;ે પરન્ત ુ
વીવેકબુદ્ધી, અથાષત્ સારાસારનો તંતોતંત નીણષય કરવાની બૌદ્ધીક ક્ષમતા નથી, એથી 
જ અનીષ્ટો ઉદ્ભવ્યાં. કાલષ પોપરે આ સન્દભે એક સરસ હકીકત પ્રસ્તુત કરી છ ેકે, 
રૅશનાલીઝમ એ કાંઈ માનવપ્રાણીનો નૈસગીક ગુણધમષ નથી જ, એ તો સમ્પન્ન 
કરવાનંુ મુશ્કેલ કાયષ છ;ે પરન્તુ એની ઝાઝી ચચાષ અહીં અપેક્ષીત નથી. આટલો 
અંગુલીનીદેશનો હેતુ માત્ર એટલો જ કે ‘રૅશનાલીઝમ’ શબ્દનંુ ખરંુ ગુજરાતી 
ભાષાંતર ‘વીવેકબુદ્ધી’ એવું જ થાય. 

અનીષ્ટો બુદ્ધીની જ નીપજ છ,ે આ સન્દભે વીખ્યાત વીચારક–નીબંધકાર 
મોન્ટનેનંુ એક નેત્રદીપક તથા સમથષક વાક્ય અત્રે ટાંકવાની લાલચ રોકી શકાય નહીં. 
તે લખે છ,ે ‘ધમષ એક એવી બીમારી છ ે કે, જ ેએકલા મનુષ્યને જ પીડ ેછ.ે આ 
બીમારી બીજા કોઈ પ્રાણીને લાગુ પડતી નથી. આનંુ મુળ કારણ એવું છ ેકે ધામીકતા 
યા આસ્તીક્તા એ પ્રકારની માનસીક બીમારી છ,ે જનંુે વાયરસ બુદ્ધીમાં રહેલું છ,ે જ ે
વાયરસનો હુમલો આત્મતીરસ્કારમાંથી ફાટી નીકળે છ.ે માણસ સીવાયનંુ કોઈ પણ 
પ્રાણી પોતાની જાતને તીરસ્કારી શકતું નથી... કાલષ પોપર લખે છ ેકે, રૅશનાલીઝમનો 
અથષ મારે મન સમસ્યા તરફ આલોચનાત્મક અભીગમ અપનાવવાનો છ.ે ટુકંમાં શ્રદ્ધા 
એ બીમારી છ,ે જ્યારે સંશય એ તંદુરસ્ત મનનો વીવેકસમ્પન્ન અભીગમ છ.ે 

આજની આ ચચાષનંુ પે્રરક પરીબળ તો છ,ે પ્રા. ડૉ. યાસીન દલાલ સમ્પાદીત 
મુલ્યવાન પુસ્તક ‘વૈજ્ઞાનીક અભીગમના પ્રસારમાં માધ્યમોનો ફાળો’ જમેાં ડૉ. દલાલ ે
આપણા પ્રસારમાધ્યમોનાં એક અનીવાયષ ફરજ–ધમષ લેખે વૈજ્ઞાનીક અભીગમના 
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પ્રચાર ઉપર પુરો તથા સાચો ભાર મુકતાં જણાવ્યું છ ે કે, ‘અત્યારે ટી.વી. ર્રેર્ર 
આવી ગયાં છ,ે લોકો રોજ રાત્રે નીયમીત રીતે આ કે તે સીરીયલો જોવા માટ ેટી.વી. 
સેટની આસપાસ ગોઠવાઈ જાય છ;ે પણ જુએ છ ે શું? ભુતપે્રતની વાતો કે 
આધ્યાત્મીક અન્ધશ્રદ્ધાના બોધનો ધોધ!’ માધ્યમો વધુ ને વધુ પ્રમાણમાં વૈજ્ઞાનીક 
શોધો તથા સીદ્ધીનો વીનીયોગ કરતાં થયાં છ.ે ચોપાનીયાં કે અખબારથી શરુ કરી, 
સીનેમા અને પછી ટી.વી. અને હવે વળી કપ્યુટર ને ઈન્ટરનેટ જવેાં માધ્યમોએ આજ ે
માનવચીત્ત તથા વીચારદીશા ઉપર પ્રચંડ આક્રમણ કયુું છ,ે જમેાં ટી.વી. કદાચ 
આજનું સૌથી વધુ સબળ માધ્યમ છ.ે પરન્તુ વીજ્ઞાન એક બળવાન છતાં તટસ્થ 
માધ્યમ હોઈ, તે કદીય એવો આગ્રહ કે ફરમાન નથી લાગુ કરતું કે વૈજ્ઞાનીક 
સાધનોનો માણસે અમુક હેતુસર જ વીનીયોગ કરવો! પરીણામે જવેો મનુષ્યોનંુ 
સમાજ પર વચષસ તેવો જ સારો કે નરસો ઉપયોગ વૈજ્ઞાનીક સાધનોનો થાય અને 
થાય છ.ે આપણે સૌ, પછાત દેશોની પ્રજા વૈજ્ઞાનીક સાધનોનો દુરુપયોગ કરનારી 
જમાતો છીએ. છલે્લી સદીમાં સીનેમાએ અને હવે ટી.વી.એ અન્ધશ્રદ્ધાઓ તથા 
વહેમો ફેલાવવામાં તમામ માઝા મુકી દીધી છ.ે કેવળ નવા ગુરુને જ નહીં, નવા નવા 
દેવોને પણ આ માધ્યમોએ ર્રમાં ઉંચા આસને બેસાડી દીધા છ;ે જમેાંના કેટલાક તો 
વળી સાવ કપોળકલ્પીત છ.ે ડૉ. યાસીન દલાલ આ બાબતે ચતેવણી આપતો બુલદં 
સુર પ્રસંગાનુસાર પ્રગટાવતા જ રહ્ા છ,ે તદ્નુસાર આ પુસ્તક દ્વારા તેમણે વતષમાન 
અત્યાધુનીક પ્રસાર–માધ્યમો દ્વારા થતી આ પ્રકારની કુસેવા પ્રતી સમાજને 
જગાડવાનો સબળ પુરુષાથષ કયો છ.ે વીવેકબુદ્ધીવાદી એવા અલ્પ ગુજરાતી 
સાહીત્યમાં આ પુસ્તક આમ એક કીંમતી આવકાયષ ઉમેરો છ.ે 

પત્રકારત્વના પ્રકાંડ પંડીત એવા પ્રા. યાસીનજી પોતે એક સસુજ્જ, પાકા 
રૅશનાલીસ્ટ પણ છ.ે એવો આ વીરલ યોગાનુયોગ ગુજરાત માટ ેઅને બૃહત્ સન્દભે, 
ભારતીય જનગણ માટયે તે ર્ણો ઉપકાર, હીતકારી બની રહ્ો છ.ે ગુજરાતી વાઙ્મય 
આજ ેપત્રકારીય સાહીત્ય– સામગ્રીથી સમૃદ્ધ છ,ે એનો પણ મોટો યશ ડૉ. દલાલને 
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ફાળે જ જાય છ.ે સાથે સાથે રૅશનાલીઝમની પ્રાણસમ આવશ્યક વીચારધારાના 
પ્રચારમાં પણ તેમનો ફાળો એટલો જ મહત્ત્વનો છ.ે એ બે વીરલ વીષયોને આવરી 
લેતા,ં આશરે પચાસેક પુસ્તકો તેઓએ પ્રગટાવ્યાં છ.ે વધુમાં, સીનેસૃષ્ટીમાં પણ 
એમનો ઉંડો રસ તથા અભ્યાસ છ,ે એટલે તદ્વીષયક મુલ્યવાન તથા માહીતીસભર 
પુસ્તકોનો ફાલ તે વળી વધારાનો. વીચારશીલો અને પત્રકારત્વ તથા રૅશનાલીઝમના 
ક્ષેત્રના કમષશીલોએ ડૉ. દલાલનાં પુસ્તકોનો યથાથષ અભ્યાસ કરવો જ ર્ટ.ે  

આજની આ ચચાષના ઉગમસ્ત્રોતરુપ ડૉ. દલાલ સમ્પાદીત પુસ્તક ‘વૈજ્ઞાનીક 
અભીગમના પ્રસારમાં માધ્યમોનો ફાળો’માં ગુજરાતના જાણીતા વીદ્વાનોના વીજ્ઞાનના 
સ્વીકારનાં તથા આપણા સારા–નરસા જીવનાભીગમનાં વીવીધ પાસાંને સશક્ત રીત ે
ઉજાગર કરવામાં આવ્યા છ,ે જ ેએકંદરે આપણા પ્રસાર–માધ્યમોને એનો સાચો ધમષ 
ચીંધે છ ે કે, વૈજ્ઞાનીક અભીગમનો પ્રચાર કરો! અન્ધશ્રદ્ધાઓ ફેલાવવાનંુ બંધ કરો! 
આ પડકાર સમયસરસનો જ છ;ે કારણ કે વીશ્વમાં વીજ્ઞાનની પ્રકાંડ પ્રગતી થઈ રહી 
છ,ે ત્યારે સાથે સાથે જ આપણી પ્રજા એ જ વીજ્ઞાનદત્ત સીદ્ધીનાં સાધનોનો અવળો 
ઉપયોગ કરી વીનાશક અધોગતી પ્રતી ધસી રહી છ.ે એમાંય ટી.વી. અને અખબારો, 
જ ેઆમ તો સબળતમ માધ્યમો છ,ે તેઓએ તો છલે્લે છલે્લે હદ જ વટાવી દીધી છ ે: 
કહેવાતાં આધ્યાત્મીક ચીંતનો, દીવ્યશક્તી ધરાવતા તથા કથીત સાધુસંતો, તેના તથા 
અન્ય પ્રકારના ચમત્કારો, જ્યોતીષ, વાસ્તુશાસ્ત્ર, મંત્રશક્તી અને ધામીક કમષકાંડો કે 
ધતીંગોનો ધોધમાર પ્રચાર, ન જાણે કેમ એકાએક સીમાતોડ પ્રમાણમાં ફાટી નીકળ્ો 
છ.ે 

લબ્ધપ્રતીષ્ઠ રૅશનાલીસ્ટ વીચારક પ્રીન્સીપાલ અશ્વીન ન. કારીઆ દશાષવે છ ે
તેમ, અભીવ્યક્તી સ્વાતં્ય એ તો એક ઉમદા આદશષ છ;ે પરન્તુ અખબારો, ટી.વી. 
આદી માધ્યમો એનો વીનાશક, હતાશાજનક દુરુપયોગ કરી રહ્ાં છ.ે લોકજાગૃતીમાં 
તથા લોકમાં વૈજ્ઞાનીક અભીગમ કેળવવામાં જઓે સૌથી વધુ રચનાત્મક ફાળો આપી 
શકે, એવાં આ જ માધ્યમો અઠવાડીક રાશીભવીષ્ય, ધામીક પુતીઓ કે લોકનાં 
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ધામીક તુતને, કશાય વૈજ્ઞાનીક ટીકાટીપ્પણ વીના જ, બહોળી પ્રસીદ્ધી આપીને 
સમાજની કુસેવા જ કરી રહ્ાં છ.ે કારણ એ જ કે, આઝાદી જગં દરમીયાન 
અખબારોની જ ે ધ્યેયનીષ્ઠ, ધગશ–મીશનરી સ્પીરીટ હતાં, તે ખદુ આઝાદીએ જ 
ધરમુળથી ધોઈ નાખી, સંપુણષતઃ નષ્ટ કરી દીધાં છ.ે આજ ેઅખબારો તથા ટી.વી. 
ચેનલોનંુ સંપુણષ ભયાવહ વ્યાપારીકરણ થઈ ચુક્યું છ.ે સામાજીક જીવનમાં તથા 
લોકમાનસમાં પરીવતષન લાવવાના મીશનમાં, આજનાં માધ્યમો બીલકુલ ઉલટી 
દીશામાં વળી ગયાં છ,ે એ રાષ્ટરની મોટી કમનસીબી જ ગણાય. ડૉ. દલાલ અફસોસ 
સાથે સુચવે છ ેતેમ, અન્ધશ્રદ્ધાના પ્રસારથી દેશનો વીકાસ રંુધાઈ રહ્ો છ.ે 

અન્ધશ્રદ્ધા–પ્રસારક ઢોલનગારાં વચ્ચે બંસરીની મધુરી સુરાવલી જવેાં 
માધ્યમો, વૈજ્ઞાનીક જ્ઞાન આપતાં ‘સફારી’ આદી ગણયાંગાંઠ્ાં સામાયીકો અથવા તો 
‘નેશનલ જ્યોગ્રાફીક’ યા ‘ડીસ્કવરી’ જવેી ચેનલો પ્રતી આપણી ઉછરતી પેઢી વધુ 
ને વધુ અભીમુખ થાય, તો જ રાષ્ટરના ભાવી વીશે કશીક આછી આશા બંધાય. એ 
જ રીતે શાળા–કૉલજેોએ ‘વૈજ્ઞાનીક અભીગમના પ્રસારમાં માધ્યમોનો ફાળો’, 
‘વીચારમાધુરી’ તથા ‘ચાલો વીચારીએ’ જવેાં પુસ્તકો [લેખક ડૉ. યાસીન દલાલ] 
વસાવવાં જોઈએ અને વીદ્યાથીઓ ત ે અચકુ વાંચે જ – એવી કશીક વ્યવસ્થા 
પ્રયોજવી જોઈએ.  
 

 

પ્રસાર માધ્યમો તો બેધારી તલવાર જવેાં છ ે: જ્ઞાન આપે, વીજ્ઞાન આપે, 

તો બીજી બાજુ, અવીજ્ઞાનને અને અજ્ઞાનને પોષે પણ ખરાં! તેમનો પરીણામલક્ષી 
ઉપયોગ આપણે વૈજ્ઞાનીક અભીગમના પ્રસાર માટ ે તથા વહેમ–અન્ધશ્રદ્ધાના 

નીમુષલન માટ ેકરી શકીએ, અને તે હવે કરવો જ જોઈશે! પરન્તુ એ માટ ેપહેલંુ 
કામ વહેમ–અન્ધશ્રદ્ધાની પોષક સીરીયલો તેમ જ એવા સમાચારોના રીપોટીંગ 

ભરતવાક્ય 
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ઉપર કડક કાયદાકીય પ્રતીબંધ મુકવાનંુ છ.ે અભીવ્યક્તી – સ્વાતં્યના નામે, 

એના થતા દુરુપયોગ તથા તેના દ્વારા સ્વાથષ સાધના ઉપર નીયંત્રણ હોવાં જ 
જોઈએ. 

– ડૉ. બી. એ. પરીખ  

[‘વૈજ્ઞાનીક અભીગમના પ્રસારમાં માધ્યમોનો ફાળો’ પુસ્તકમાંથી 
સાભાર, પૃષ્ઠ : 115]  

▪ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

આ પુસ્તક આઉટ ઑફ પ્રીન્ટ છ.ે 

આ પુસ્તક માટ ેફોન કરવા નહીં  
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2 

સત્યં પરં ધીમહી 

‘Why should I accept reason?’ means 
‘why should I accept reality?’ The answer is 
that existence exists and only existence exists. 
Man’s choice is either to accept reason or to 
consign his consciosness and lift to a void. 

– LEONRDPEIKOFF  
[જગવખ્યાત નાસ્તીક વીદષુી આઈન રેન્ડના ચીંતનના 
વીવરણ ગં્રથ Objectivismમાંથી સાભાર] 

અમારા એક વીદ્વાન મીત્ર, પ્રખર ચીંતકશ્રીએ બે સ્થળે લખ્યું, એક તો જાહેર 
સામયીકમાં કે, આઈન રેન્ડ જવેી નાસ્તીક [ક્રાંતીકારી] વીદુષી પણ કહેતી : 
‘એક્ઝીસ્ટન્સ એક્ઝીસ્ટસ’ આ વીદ્વાન વીચારક મીત્ર ર્ણી ઉમદા પ્રકૃતીના છ.ે ભારે 
નીષ્ઠાવંત તથા પ્રામાણીક છ ેઅને કલમ ઉઠાવે છ ેએની પાછળનો પ્રધાન હેતુ પણ 
લોકહીતનો, સુધારાનો જ છ.ે આજ,ે જ્યારે ચારેકોર વીચારશુન્યતાનાં ર્નર્ોર 
વાદળ જામી પડ્યાં છ ેએટલું જ નહીં, કીંતુ વીનાશક આશયથી રાક્ષસી ગજષના પણ 
કરી રહ્ાં છ,ે ત્યારે સાચી રીત,ે પુરી આતંરીક ફરજ ભાવનાથી લોકનું, સમાજનંુ 
હીત વીચારનારા, પ્રગટ કરનારા, એ બાબતે અંતરેથી અસ્વસ્થ, સક્રીય તથા સચીંત 
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રહેનારા સમથષ પુરુષો ઓછા જ જોવા મળે છ?ે આવી હતાશા વચ્ચે આ મીત્ર 
જવેાનાં વ્યક્તીત્વ, વીચાર તેમ જ કાયષનો હંુ તો ભારોભાર પ્રશંસક જ છુ.ં 

પરન્તુ અગ્રણી પુરુષોની એ સતત ચીંતા હોવી ર્ટ ે કે, સામાન્યજનોમાં 
બુદ્ધીભેદ જન્માવે, એવાં વીધાનો–સીદ્ધાંતો જાહેરમાં પ્રગટ કરતાં પુવે, સો વાર 
સમ્બન્ધીત મુદ્દાનાં ચકાસણી, ચવષણ કરવાં ર્ટ,ે જ્યારે અહીં એથી ઉલટુ ંજ બનેલું 
પ્રતીત થાય છ ે: મીત્રનો, રેન્ડનંુ આ વીધાન ટાંકવા પાછળનો આશય એ છ ેકે એમ 
સીદ્ધ કરવું કે, રેન્ડ જવેી નાસ્તીકને પણ ક્યાંક, ક્યારેક, કોઈ દીવ્ય અલૌકીક 
તત્ત્વના અસ્તીત્વનો અચુક હોવાપણાનો અણસાર અનુભવાયલો એ માટ ેઆ મીત્ર 
અકારણ ગેરસમજથી યા હેતુપુર:સર પ્રસ્તુત ‘અસ્તીત્વ’ શબ્દનો અથષ બદલી નાખે 
છ.ે એમના જ શબ્દો, અન્યત્ર લખાયેલા ટાંકંુ તો, ‘અસ્તીત્વ’ સ્વરુપે હંુ કોઈ પરમ 
સત્તાને નીહાળું છુ.ં સૃષ્ટીના સમગ્ર સજષનમાં કોઈ પરમ તત્ત્વ કામ કરી રહ્ું હોવું 
જોઈએ. એ અસ્તીત્વ છ ે તેનો ઈનકાર થઈ શકે તેમ નથી. આઈન રેન્ડ જવેી 
ક્રાતંીકારી...’ પરન્તુ રેન્ડને ‘અસ્તીત્વ’નો એ અથષ અભીપ્રેત જ નથી. 

મતલબ કે આ વીદ્વાન વીચારક જ ેઅથષમાં ઉક્ત ‘અસ્તીત્વ’ શબ્દ પ્રયોજ ેછ ે
એ જ અથષમાં આઈન રેન્ડ ેતે પ્રયોજ્યો જ નથી, એ સ્પષ્ટ છ ેઅને તેના પુરાવારુપે જ 
મથાળાનંુ અવતરણ ટાંક્યું છ.ે મીત્રના શબ્દપ્રયોગ ‘અસ્તીત્વ’માં જ ેઅભીવ્યજંીતરુપ ે
દીવ્ય તત્ત્વ, અલૌકીક સત્ત્વ અથાષત્ લગભગ ઈશ્વર જવેી જ પરમ સત્તા આ સૃષ્ટીના 
સજષન–સંચાલન પાછળ કશાક સભાનપણે કામ કરી રહી છ ેએમ સુચવે છ,ે જ્યારે 

રેન્ડના એ જ ‘existence – અસ્તીત્વ’ પ્રયોગમાં આવી કોઈ અપાથીવ પરમ સત્તાનું 

સુચન જ નથી. માટ ેએવી નાસ્તીક વીચારક પણ જાણે કે નાછુટકે સ્વીકારવું પડ્યુ ં
હોય કે કોઈ પરમ તત્ત્વરુપ અસ્તીત્વ તો છ ેજ, એવું અથષર્ટન ખોટુ ંયા તો મનર્ડતં 
જ લેખાય. 

આ સન્દભે પ્રથમ તો આઈન રેન્ડના પ્રસ્તુત વીધાન વીષયક ઉપયુષક્ત 
અવતરણનંુ ગુજરાતી અહીં રજુ કરંુ : ‘શા માટ ે આપણે રીઝનનો, તકષવીવેકનો 
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સ્વીકાર કરવો જરુરી છ?ે’ પરન્તુ આ પ્રશ્નનો અથષ જ તો એવો થાય કે, ‘શા માટ ે
આપણે વાસ્તવીકતાનો, રીયાલીટીનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ?’ આ પ્રશ્નનો એ જ 

જવાબ છ ે કે જ ેઅસ્તીત્વ ધરાવે છ,ે તે જ ખરેખર અસ્તીત્વ ધરાવે છ.ે અને 
કેવળ એ અસ્તીત્વ જ, અસ્તીત્વ ધરાવે છ.ે એથી માનવી માટ ેપસંદગીનો એક 

માત્ર વીકલ્પ એ જ રહે છ ેકે, કાં તો તકષવીવેકનો સ્વીકાર કરી લેવો અથવા તો 
પોતાની આંતરચેતના તથા જીંદગીને શુન્યાવકાશમાં ફંગોળી દેવી! હવે આવા 

વીધાનમાંથી ઈશ્વરના યા પરમ સત્તાના અસ્તીત્વના સ્વીકાર કે અણસારનો અથષ 

ર્ટાવવો એ કાં તો ખોટુ ંઅથષર્ટન છ ેઅથવા તો મનગમતો કલ્પનાવીહાર છ.ે 
આવું અથષર્ટન સત્યમુલક નથી. એના પુરાવા કે સમથષનરુપ ઉક્ત વીધાનના 

ઉત્તરાધષની ચચાષ કરીએ તો એવું તારણ કદાચ હાસ્યજનક જ નીવડ.ે રેન્ડ લખે છ ેકે 

Only existence exists અથાષત્ ફક્ત પ્રસ્તુત અસ્તીત્વ જ કેવળ અસ્તીત્વ ધરાવે 

છ.ે મતલબ કે, અન્ય કશાનંુ અસ્તીત્વ છ ે જ નહીં! તો પછી આ બધી નક્કર 
વાસ્તવીકતા તે વળી શું છ?ે એ અસ્તીત્વ તો ધરાવતી જ નથી અને ફક્ત અને 
ફક્ત પેલું પરમ અસ્તીત્વ જ અસ્તીત્વ ધરાવે છ.ે આ તો આદ્ય જગદ્ગુરુ 
શંકરાચાયષજીના સીદ્ધાંત જવેું જ તારણ થયું કે, બ્રહ્મ સત્યં, જગતમીથ્યા અથાષત્ આ 
બધી વાસ્તવીકતા એ તો કેવળ માયા છ.ે નક્કર અસ્તીત્વ તો પેલા એક માત્ર પરમ 
તત્ત્વનું જ છ;ે પરન્તુ એવું નથી. આઈન રેન્ડ તો આ વાસ્તવીકતાને કેવળ માયા નથી 
જ માનતી. એથી ઉલટુ ંએના ચીંતનમાં તો આ સૃષ્ટીની વાસ્તવીકતા જ ખરેખર તો 
નક્કર અસ્તીત્વ ધરાવે છ ે અને એ જ તેના પેલા વીધાનનો સાચો અથષ છ ે કે, 

existence exists. એ તો કહે છ ે કે તકષવીવેકનો સ્વીકાર કરો અને એ દ્વારા 

વાસ્તવીકતા પામો અથવા શૂન્યાવકાશ [void]માં ફાંફાં મારો. 

પીકોફે પોતાના આ ગ્રંથના ઉક્ત પ્રકરણનું નામાભીધાન જ ‘રીઝન’ 
[તકષવીવેક] એવું આપ્યું છ.ે અને પ્રારંભે જ તે લખે છ ેકે, ‘આઈન રેન્ડના ચીંતનમાં 
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તકષવીવેક યા વીવેકબદુ્ધી એ કેન્રીય વીભાવના છ’ે રૅશનાલીઝમની પણ કંઈક આવી 
જ વ્યાખ્યા કરવામાં આવે છ ેકે, વીવેકબુદ્ધીવાદ [રૅશનાલીઝમ] એક એવો માનસીક 

અભીગમ છ ેકે જમેાં તકષશક્તી તથા વીવેકશક્તી [રીઝન]ની સવોપરીતાનો 
બીનશરતી સ્વીકાર કરવામાં આવ ે છ.ે.. ઈત્યાદી. ‘રૅશના’ શબ્દનો 
ડીક્શનેરીગત અથષ પણ એ જ છ ે કે ‘reason is the foundation of 
certainty in knowledge’ અથાષત્ જ્ઞાનની પ્રતીતીનો પાયો વીવકેબુદ્ધી છ ે
એવો સીદ્ધાંત તે રૅશનાલીઝમ. 

આઈન રેન્ડના મતે કેવળ આ પંચેન્રીય દ્વારા પ્રાપ્ત થતું જ્ઞાન એ જ 

વાસ્તવીકતા છ.ે અને માણસ પુરતું એનંુ જ અસ્તીત્વ અસ્તીત્ત્વ ધરાવે છ.ે રેન્ડ ે
પોતાના ચીંતનનંુ જ ેનામ આપ્યંુ છ ેતે છ,ે ઑબ્જકે્ટીવીઝમ – વસ્તુવાદ યા તો 

વસ્તુલક્ષી ચીંતનવાદ. એથી રેન્ડ કદાપી ક્યાંય કોઈ અદૃશ્ય, દીવ્ય, અલૌકીક 
તથા સભાન એવાં પરમ સત્તાનો–અસ્તીત્વનો સ્વીકાર કરતી જ નથી. રેન્ડ એક 

સોનેરી સીદ્ધાંત તારવતાં લખે છ ેકે, ચીંતનને જો સત્યમુલક બનાવવાનંુ હોય તો, 

એણે વાસ્તવીકતાને તો પાયો જ માની આગળ વધવું રહ્ું.  
મનુષ્યને પોતાની પાંચ ઈંરીયો દ્વારા જ ેજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છ ેતે વાસ્તવીકતા 

છ.ે એમાં ઈંરીયાતીત અનુભવ કે અનુભુતીને કોઈ સ્થાન નથી. આવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત 
થયા બાદ રીઝનની અથાષત્ તકષવીવેકની કામગીરી શરુ થાય છ.ે મતલબ કે 

સત્યની પ્રાપ્તી અથે, પ્રસ્તુત જ્ઞાનને યથાથષ પામવું રહે, વસ્તુલક્ષી અભીગમથી 
એને ઓળખવું રહે. એનાં સમન્વય તથા વગીકરણ કરવા રહે, આવશ્યકતા 

અનુસાર ઓળખની વસ્તુલક્ષી પદ્ધતી અનુસાર, એનંુ સારતત્વ સમજી લેવું ર્ટ.ે 
આ તમામ પ્રક્રીયા સુસંગત અને શાસ્ત્રીય તકષવીવેક વડ ેજ સીદ્ધ થઈ શકે છ.ે એ 

માટ ે એનાં ત્રણ સોપાન વટાવવાં રહે : દશષન એટલે કે પાયારુપ ઈંરીયપ્રાપ્ત 
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માહીતી. એ પછી પ્રસ્તુત દશષનના સ્વરુપની વીભાવનાનંુ નીમાષણ અને છલે્લે, 

તકષસંગતતા અથાષત્ શુદ્ધ લૉજીક. આ પદ્ધતીને તકષવીવેક પદ્ધતી ગણાવી શકાય, 
જ ેપરત્વે પછી એવો પ્રશ્ન ઉપસ્થીત થતો જ નથી કે, તકષવીવકે આધારભુત છ ે

એનો કોઈ પુરાવો છ?ે રેન્ડ કહે છ ેકે, તકષવીવેક સ્વયં પુરાવાનંુ વીજ્ઞાન છ,ે એથી 
એના પુરાવાનો પ્રશ્ન જ અસ્થાને છ.ે રેન્ડના આવા ચીંતનનંુ આખરી પ્રયોજન 

વસ્તુલક્ષી સત્યની પ્રાપ્તી છ.ે એણે કદાપી કોઈ અદૃષ્ટ, દૈવી, આધ્યાત્મીક 
તત્ત્વના અસ્તીત્વનો વીચાર કે સ્વીકાર કયો નથી. 

 
 

ઑબ્જકે્ટીવીઝમ [વસ્તુલક્ષીતવાદ] સત્ય જ્ઞાનની પ્રાપ્તીના એક માત્ર 
સાધન તરીકે તકષવીવેકનો પુરસ્કાર કરે છ,ે અને એથી જ તે ઈશ્વર કે એવા 

કશાય આધ્યાત્મીક, અલૌકીક તત્ત્વનો સ્વીકાર કરતો નથી. અમે [રેન્ડવાદી] 
નીરીશ્વરવાદી છીએ, અમે ઈશ્વરમાં નથી માનતા એટલું જ નહીં, અમે ભુત–પે્રત–

સંતાન–રાક્ષસ કે એવા કોઈ અપાથીવ તત્ત્વના અસ્તીત્વનો સ્વીકાર પણ નથી જ 
કરતા. ભૌતીક અસ્તીત્વથી પર એવાં આધ્યાત્મીક પ્રદેશ, શક્તી, સ્વરુપ, ખ્યાલ, 

સત્તા યા એવા કોઈ પણ તત્ત્વ–સત્ત્વના અસ્તીત્વનો અમે સદંતર ઈનકાર કરીએ 
છીએ... અમે કેવળ અને કેવળ વાસ્તવીકતાનો જ સ્વીકાર કરીએ છીએ અને 

ઈત્યલમ્. 

– પીકોફ 
[આઈન રેન્ડની ફીલસુફી] 

▪ 
  

ભરતવાક્ય 
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3 

હવે અભીનવ જાગૃતી અનીવાયષ 

ઈશ્વરની માન્યતા, અથાષત્ ઈશ્વરના અસ્તીત્વમાં માનવાની 
મનોદશા, જ ેઅલબત્ત વીશ્વવ્યાપી તો ક્યારેય નથી હોતી – એની 
તરફેણમાં કરવામાં આવતી દલીલો અસંખ્ય માનવીય, માનવસહજ 
ભુલો, ખોટા ખ્યાલોથી ભરેલી જ હોય છ.ે પ્રકાડં બુદ્ધી–પ્રતીભા 
ધરાવતી વ્યક્તીઓ તથા વીજ્ઞાનીઓ તો મહદંશે નીરીશ્વરવાદી જ 
જોવા મળે છ,ે અથવા તો નાસ્તીકોમાં મુખ્યત્વે એવા જ પુરુષોનો 
સમાવેશ થાય છ;ે જ્યારે ઉપયુષક્ત માન્યતાનંુ ટોળું મહદંશે અભણ 
અબુધ, અજ્ઞાન તથા અસંસ્કૃત લોકોનંુ જ બનેલંુ જોવા મળે છ.ે 

– પસી બીશી શેલી  

અઢારમી–ઓગણીસમી સદીના એક મહાન અંગ્રેજ કવી તરીકે તો, 
વીશ્વભરના અંગ્રેજી ભાષા–સાહીત્યના અભ્યાસી શેલીને ઓળખે છ,ે એનો ઉંચો 
આદર કરે છ,ે તેને તથા તેનાં સજષનોને ચાહે છ.ે પરન્તુ બહુ ઓછા સાહીત્યવીદોને 
એ રસપ્રદ હકીકતની જાણ હશે કે કવી શેલી નાસ્તીક હતો, નીરીશ્વરવાદી હતો, ત ે
ઈશ્વરના અસ્તીત્વને સ્વીકારતો નહીં. મતલબ કે નીરીશ્વરવાદ એ કોઈ નવો ખ્યાલ 
નથી જ; પરન્તુ પ્રામાણીક સંશય છ,ે જ ે છકે ગ્રીક સંસ્કૃતીના એપીક્યુરસ કે 
લ્યુક્રશેીયસથી શરુ કરીને આજપયુંત આસ્તીકતાની હારોહાર એક સાથે જ ચાલ્યો 
આવે છ.ે અલબત્ત, પંદરમી સદી પછી, વીજ્ઞાનની અદ્ભુત તથા સત્યમુલક એવી 
નવી નવી શોધો દ્વારા નીરીશ્વરવાદને નક્કર બળ તથા સમથષન મળ્ું છ.ે 

https://govindmaru.com/


 

રૅશનાલીઝમના રંગ (ભાગ–2) 
 

અનકુ્રમણીકા                       https://govindmaru.com Page 31 

 

એક કાળે ઈંગ્લેંડની ઑક્સફડષ તથા કેમ્બ્રીજ યુનીવસીટીમાં પ્રવેશ મેળવવા 

ઈચ્છતા વીદ્યાથી ઈશ્વરમાં શ્રદ્ધા ધરાવતા હોવા જ જોઈએ, રુઢીગત 
ખ્રીસ્તીધમષના અનુયાયી હોવા જ જોઈએ, એવો ત્યાં કડક કાયદો હતો. ત્યારે 

યુનીવસીટીની આવી ધામીક, ધમષવાદી નીતીનો ભોગ બનનાર બુદ્ધીમંતોમાં એક 
ખુબ આશાસ્પદ કવીપ્રતીભાનો પણ સમાવેશ થયેલો, એ હકીકત બહુ ઓછા 

માણસો જાણે છ,ે શીક્ષીતો પણ નથી જાણતા. એ પ્રખર પ્રતીભાશાળી કવી હતો 
: પસી બીશી શેલી, સાચા અથષમાં જ એક અંગ્રેજ મહાકવી! તેણે વીદ્યાથી 
કારકીદી દરમીયાન જ એક બૃહદ્ લેખ પ્રગટ કયો, જનંુે શીષષક હતું 

‘નીરીશ્વરવાદની અનીવાયષતા’ [The necessity of atheism] પરીણામે તેન ે

કેમ્બ્રીજ યુનીવસીટીમાંથી કાઢી મુકવામાં આવેલો!... અઢારમી સદીમાં રાનાન્સ તથા 
સ્ટોકલૅન્ડમાં ભરપુર પ્રસાર – પ્રચાર પામેલી નવજાગરણની આબોહવા તે કાળના 

અનેક બુદ્ધીમાનોને સ્પશષવા લાગેલી, પરીણામે સંશયવાદ [skepticism] જોરમાં 

આવેલો, જનેી સત્યનીષ્ઠ લહર શેલીને પણ સ્પશી ગયેલી... 
કોઈ પણ બુદ્ધીશીલને, વીવેકબુદ્ધીપુણષ વ્યક્તીને સ્ફુરે એ જ પ્રશે્ન શેલીને પણ 

મંુઝવ્યો છ ે : આ ભવ્યાતીભવ્ય બ્રહ્માંડ, એની સંકુલ તથા અસંખ્ય બારીક યોજના 
અને ગતીવીધીઓ, તેના અફર નીયમો અને પરસ્પર સુસંવાદીતા, વીરાટ અવકાશી 
પીંડોના ભ્રમણથી માંડીને તે આપણી નસોમાં વહી રહેલા રક્તનું પણ એવુ ં જ 
સુવ્યવસ્થીત ભ્રમણ – આવું બધંુ સજષનાર જરુર કોઈ પ્રકાંડ શક્તીશાળી તથા તીક્ષ્ણ 
બુદ્ધીશાળી આયોજનકાર હોવો જ જોઈએ અને તે જ ઈશ્વર! આવી દલીલન ે
પડકારતાં શેલી પુછ ેછ ે કે, જો આવા વીરાટ તથા સંકુલ, સુક્ષ્મ વીશ્વને રચવા માટ ે
કોઈ પ્રકાંડ, તીક્ષ્ણ શક્તી – બુદ્ધીથી સમ્પન્ન સજષક હોવો જ જોઈએ, તો પછી એ જ 
દલીલ અનુસાર, એવા મહાન સજષકનોય વળી કોઈ સજષક તો હોવો જ જોઈએ, અને 
તો એ વળી આ વીશ્વના મહાન સજષનહાર કરતાંય કેટલો વધુ મહાન સજષક હશે. 
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અને વળી પછી, એય સજષકના સજષનહારનંુ શું? અને પછી એનોય પાછો 

સજષનહાર..! અફસોસની તથા સંશયકારક હકીકત એ છ ે કે, આપણે કારણને 
જોઈ–જાણી શકતા નથી, આપણે તો ફક્ત પરીણામને આધારે જ કારણની 

કલ્પના કરી શકીએ છીએ. એવી કલ્પના અફર તથા પાયાનંુ સત્ય ભાગ્યે જ 
હોઈ શકે. વધારામાં વળી, અમુક પ્રશ્ન કે સંશયના તો ઉત્તરો જ મળી શકતા 

નથી. 
આગળ દલીલ કરતાં શેલી સંશય ઉઠાવે છ ે કે, પ્રત્યેક રચના, વ્યવસ્થા કે 

ઉક્ત સજષનહાર – નીમીત તંત્ર ર્ણંુ અટપટુ ંતથા સુક્ષ્મ જરુર છ;ે પરન્તુ તે સંપુણષ 
કેમ નથી? એમાં સંપુણષતાને બદલે, પ્રત્યેક સારી કે ઉપયોગી યોજનામાં શા માટ,ે 
અચુક રીતે કોઈને કોઈ અનીષ્ટ કે અવ્યવસ્થા જોડાયેલાં જ હોય છ?ે એવો તે કેવો 
એ સજષનહાર કે જ ેઆટલો બધો બેકાળજી અથવા તો અણર્ડ છ?ે શેલી પુછ ેછ ેકે 
સુંદર, નાજુક – નમણંુ હરણંુ શા માટ ેસતત વાર્વરુના ર્ાતક હુમલા હેઠળ ફફડતુ ં
ફરતું હોય છ?ે શા માટ ેગાય, બળદ કે રે્ટાં કસાઈના છરાના જીવલેણ ર્ા સામે 
લાચાર બની, દયાજનક હાલતમાં ખડાં હોય છ?ે 

કોઈ પણ સામાન્ય જનના હૈયામાં પણ આવાં મજબુર, અસહાય તથા કુ્રરતાનો 
ભોગ બનતાં પ્રાણીને જોતાં જ તત્કાલ દયા પ્રગટ,ે જ્યારે પેલા કહેવાતા 
સવષશક્તીમાન સજષનહારને હૈયે એવી કોઈ દયાનો છાંટો સુધ્ધાં નહીં – એ કેવું? 
એથીય વધુ ભયાવહ હાલત વળી માણસની છ.ે અનેકવીધ કુદરતી આફતો, 
નીકંદનકારી રોગચાળા, ઉપરાંત અસંખ્ય શરમજનક તથા અધમતાદશષક એવાં 
વહેમો અને અન્ધશ્રદ્ધાને પરીણામે, જાતજાતના કુ્રર દમનકારો દ્વારા ગરીબડાં, 
ની:સહાય માણસો પર ગુજરતાં ભયંકર ત્રાસ, દમન તથા અત્યાચારો – આવું બધું 
યુગોથી વણથંભ્યું તથા વણથંભાવ્યુ ં ચાલ્યા જ કેમ કરે છ?ે શું પલેો દયાળ,ુ 
સવષવ્યાપી સજષનહાર અશક્ત અને લાચાર છ ેકે પછી તેના દ્વારા આવાં બધાં ર્ોર 
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અનીષ્ટો પણ માન્ય છ,ે સ્વીકૃત છ?ે અહીં કવીવર શેલીનંુ એ તારણ સ્પષ્ટ જ છ ેકે, 
બ્રહ્માંડની આવી રચનાને તથા એના રચનાકારને આપણે આદરથી કે ભક્તીભાવથી 
તો ન જ સ્વીકારી શકીએ! 

કવી શેલી એક વૈચી્યને ચીંધતાં દશાષવે છ ે કે, સુશીક્ષીત યા સંસ્કૃતજનો 
ભગવાનને ભજ ેછ,ે દેવળમાં જાય છ ેઅને પ્રાથષના કરે છ,ે જ્યારે અભણ અને અબુધ 
ગ્રામજનો કે વનવાસીઓ પથ્થરને, વૃક્ષને, સપષને, જળાશયને યા એવા કોઈ 
ભયજનક, આશ્ચયષજનક પદાથષને ભજ ેછ,ે એને બલી ચઢાવે છ ેઈત્યાદી. શીક્ષીતો 
આવા ગ્રામજનોને વહેમી અને મુરખ લેખાવી હસે છ.ે હવે ધારો કે, સામે પક્ષે, એ 
વનવાસીઓ અને ગ્રામજનો ઈશ્વરને ભજનાર અને દેવળમાં જઈ પ્રાથષના કરનાર 
પેલા જુથને વહેમી, અન્ધશ્રદ્ધાળુ કે મુરખ ગણાવીને એની ઠકેડી ઉડાડ,ે તો તમારી 
પાસે કયો સચોટ બચાવ કે રદીયો છ?ે નથી જ! કારણ કે બને્ન જુથની મનોદશા તો 
એકસરખી જ છ ે : બેઉ કશાક અજ્ઞાત [એટલે કે પ્રાકૃતીક] ભયના માયાષ એમાંથી 
બચવા કોઈ અજ્ઞાત શક્તીને ખુશ કરવાનો જ પ્રયાસ કરે છ.ે 

ઈશ્વરની કલ્પના કરતાં, જ ે વીશેષણો માણસે એને માટ ે પ્રયોજ્યાં છ,ે એ 
વાસ્તવમાં તો માનવમનની ઈચ્છાઓ, વૃત્તી તથા મહત્ત્વાકાંક્ષાઓનું જ પ્રતીબીંબ છ ે: 
દા.ત. ઈશ્વર સવષજ્ઞ, સવષશક્તીમાન, સવષવ્યાપી, અનાદીઅનંત, અખીલ–અવીભાજ્ય, 
અભૌતીક અથાષત્ અદૃષ્ટ શક્તીરુપ કે અગમ્ય – અકળ આદી છ,ે એવી સવષ 
ભાવનાઓ – વીભાવના માટ ે કોઈ નક્કર પુરાવા નથી, એ તો ફક્ત મનુષ્યની 
આકાંક્ષા કે મહેચ્છાનો પડર્ો જ રજુ કરે છ ે એટલું જ નહીં, આ સંસારમાં જ 
કેટલાક મનુષ્યોને તે એવા સત્તાસ્થાને વીરાજમાન જુએ છ,ે દા.ત. રાજામહારાજાને 
જોઈન,ે તેને બ્રહ્માંડના કોઈ સમ્રાટની આવી અલૌકીક અને અમયાષદ શક્તીની કલ્પના 
સ્ફુરી હોઈ શકે. ઈશ્વરનંુ મુતષ સ્વરુપ, સ્પષ્ટ આકૃતી કે પુણષ ખ્યાલ પામવામાં 
માનવની મનઃશક્તીની મયાષદાઓ નડ ે છ,ે જથેી તેને આવી તેવી અસ્પષ્ટ 
કલ્પનાલીલામાં રાચવાનંુ ફાવતું આવે છ.ે શેલી લખે છ ે કે, જો આપણે સમગ્ર 
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માનવજાતના એક જ ઈશ્વરની કલ્પના સ્વીકારીએ, તો એથી આત્મવંચનામાં જ 
રાચવા જવેું થાય છ;ે કારણ કે એવી કલ્પનાને પછી આકાર – આધાર ક્યો આપવો? 
– એવો ગંભીર પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છ.ે કશાક માનસીક દશષન વીના પુજન – અચષન શક્ય 
જ નથી; કારણ કે કોઈ પણ પદાથષ, ખ્યાલ કે વસ્તુને મન સમક્ષ ઉપસ્થીત કરવા 
માટ,ે એના આકાર કે સ્વરુપ કલ્પીને જ ચાલવું પડ.ે પરીણામે ઈશ્વરને ભજનારા 
સામાન્યજનો તેને માનવસ્વરુપે યા કોઈ પ્રાણી સ્વરુપ ે કલ્પીને જ એની આરાધના 
કરતા હોય, એવી શક્યતા લગભગ સો ટકા પ્રવતે છ.ે વાસ્તવમાં જનંુે અસ્તીત્વ જ 
નથી, એવી ચીજની કલ્પના કરવી એટલું જ નહીં, તેની સાથે એક યા બીજી રીતે 
કામ પાડવું – એ અતી મુશ્કેલ – વ્યથષ વ્યાયામથી વીશેષ એવું કશું નીવડી શકે નહીં. 

 
ખરેખર તો, આજ ેવીશ્વને એક તદ્દન નવી જ નુતન જાગૃતીની અનીવાયષતા છ,ે 

જનેી પાયાની વીભાવના કંઈક એવી હોય કે, માનવજાતનો સુયોગ્ય અભ્યાસ તથા 
એને પામવાની રીત માનવ આધારીત જ હોવી જોઈએ, અથાષત્ સામાન્ય પુરુષ અને 
સામાન્ય સ્ત્રી જ એના કેન્રમાં હોય. આવી અભીનવ જાગૃતી માટ ેઅપવાદરુપ એવા 
પ્રચંડ શક્તીશાળી પવુષજોનાં પરાક્રમોને ધ્યાનમાં લેવાથી કોઈ લાભ નથી. સરેરાશ 
માણસને ઓળખીશું તો જ આપણે માનવજાતને ઓળખીને તેને કંઈક લાભકતાષ એવુ ં
આપી શકીશું. આવા અભ્યાસમાં ધમષ કંઈ જ કામ નહીં આવે, એ સીદ્ધ થઈ ચુક્યુ ં
છ.ે હવે આપણે નીબુંધ વૈજ્ઞાનીક તપાસ આદરવી પડશ ેઅને આપણી શોધ અને 
વીકાસની માહીતી સામાન્ય માનવસમુહ સુધી પહોંચાડવી જોઈશે. હવે વચમાંથી 
ઈશ્વરને હાંકી કાઢવો પડશે. માનવ ઈતીહાસમાં આજ ેપ્રથમ વાર જ એવો સમય 
આવ્યો છ ે કે જ્યારે આપણે આવું સવષજ્ઞાન તથા એના તમામ લાભો સમગ્ર 

માનવજાતને પહોંચાડી શકીએ તેમ છીએ.                      – ક્રીસ્ટોફર હીચેન્સ  
▪ 
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4 

માનવવાદ : એકવીસમી સદીની એકમાત્ર આશા 

માનવવાદનાં ત્રણ પાયાનાં મુલ્યો છ ે: [1] સ્વતંત્રતા, [2] વીવેકબુદ્ધી 

– રૅશનાલીટી અને [3] ધમષનીરપેક્ષ નીતીમત્તા – સેક્યુલર મોરાલીટી... 
વતષમાન ઐહીક સમસ્યાઓના ઉકેલનો એક માત્ર ઉપાય ‘માનવવાદ’ છ.ે 

– બીપીન શ્રોફ 
[શ્રી બીપીન શ્રોફ લીખીત પુસ્તીકા ‘21મી સદીની વીચારસરણી–વૈશ્વીક 

માનવવાદ’માંથી સાભાર.]  

એકવીસમી સદી આરંભાઈ ચુકી છ,ે અને આજ ે માનવજાત હતાશ છ,ે 
મરણતોલ દ્વીધામા ંછ;ે કારણ કે એને અસહ્ પીડતી, દમતી ર્ોર સમસ્યાઓમાંની 
હજી એક પણ સંપુણષતઃ તથા સુખદ રીતે ઉકલી નથી. કારણ કે એના પ્રયત્નરુપ 
એવી તમામ પ્રધાન વીચારસરણી, જવેી કે માકષસવાદ, સામ્યવાદ, સમાજવાદ, 
ગાંધીવાદ, ધમષવાદ, લશ્કરવાદ, મુડીવાદ એ સવષ વીચારધારા તેની આંતરીક 
અધુરપને પરીણામે અદ્યાપી સદંતર નીષ્ફળ થઈ ચુકી છ,ે ત્યારે આજ ેઆ નવી 
સદીમાં માનવજાતને બચાવી શકે, ઉગારી લઈ શકે, તેવી એક પણુષ તથા સમથષ એવી 
જ ે વીચાર–વ્યવસ્થા છ,ે તે છ ે ‘વૈશ્વીક માનવવાદ’. આવી વૈશ્વીક વીચારધારાનું 
ચીંતન, સ્થાપન તથા પ્રચલન મહાન ક્રાંતીકારી વીચારક એમ. એન. રોયે કયુું છ;ે 
જઓેએ તેને ‘રેડીકલ હ્ુમેનીઝમ’ એવું નામાભીધાન આપ્યુું છ.ે ગુજરાતમાં આ 
વીચારસરણીએ જ ેઠીક ઠીક ગજુ ંકાઢંુ્ છ,ે એનો યશ પ્રખર માનવવાદી વીચારકો 
સવષશ્રી બીપીન શ્રોફ, રાવજીભાઈ પટલે, ચંરકાંત દરુ, દશરથલાલ પટલે, ધવલ 
મહેતા, વી. એમ. તારકંુડ ેવગેરેને ફાળે જાય છ.ે 
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પ્રારંભે જ ચોખવટ કરી લેવી ર્ટ ે કે, આ ‘માનવવાદ’ અને પેલી પ્રચલીત 
વીચારભાવના ‘માનવતાવાદ’ એ બે ભીન્ન ભીન્ન અભીગમો છ.ે ર્ણા સામાન્ય 
શીક્ષીતજનો આ બે વીચારધારામાં ભેળસેળ કરી નાખે છ.ે ‘માનવતાવાદ’ જવેો 
ખરેખર તો કોઈ સ્થાપીત વાદ જ નથી, એ તો ફક્ત એક ભાવના–વીભાવના છ;ે 
જમેાં વળી ધમષ પરંપરાની છાંટ ભળેલી છ.ે એમાં માનવકરુણા, દયા, ઉદારતા, પરાથ ે
ત્યાગ જવેી, લોકનું યથાશક્તી ભલું કરવાની આચારસંહીતાનંુ પ્રાધાન્ય છ.ે એમાં 
આમુલ ક્રાંતીને તો કોઈ સ્થાન જ નથી. શ્રી બીપીન શ્રોફ લખે છ ે: ‘માનવવાદ અને 
માનવતાવાદ’ વચ્ચે પાયાનો તફાવત છ ે: આપણે માનવવાદી તરીકે સામાન્ય લોકો 
પાસે તેમનું ભલું કરવા, કલ્યાણ કરવા માટ ે દોડી જતા નથી. બીજાને નાની મોટી 
મદદ કરી, આત્મસંતોષ પ્રાપ્ત કરવો તે કામ યા એવી પ્રવૃત્તીને ‘માનવવાદી’ પ્રવૃત્તી 
કહેવાય નહીં. માનવવાદી પ્રવૃત્તીનો હેતુ તો, માનવીને તેના ખુદના પ્રયત્નો દ્વારા, 
તેનામાં આત્મવીશ્વાસ જન્મે, તથા તે પોતાના પગ ઉપર જ ઉભો રહેતો થાય, એવી 
સભાનતા પેદા કરવાનો છ.ે આવી સભાનતાથી જ તેને માનવ તરીકે ગૌરવભેર 
જીવવાની સભાનતા તેમ જ નૈતીક સંવેદનશીલતા પ્રાપ્ત થાય છ.ે.. [પૃષ્ઠ : 46] 

ટુકંમાં ‘માનવતાવાદ’માં માનવીમાં માનવીય ગૌરવની સ્થાપનાનો હેતુ મુદ્દલેય 
નથી, જ્યારે ‘માનવવાદ’નું તો સારભુત ગંતવ્ય જ સવાુંગીણ માનવ–ગૌરવની 
સ્થાપના છ.ે  

અત્રે રૅશનાલીઝમનો – વીવેક–બુદ્ધીવાદનો વૈશ્વીક માનવવાદ સાથે જ ે
જીવાતુભતુ સમ્બન્ધ છ,ે એનો ખાસ અંગુલીનીદેશ કરી લઈએ : વાસ્તવમાં તો 
રૅશનાલીઝમ એ માનવી માટનેી મુળભુત જીવનકલા છ,ે એથી એમાં માનવવાદનું 
પ્રાધાન્ય સ્વાભાવીક જ અનીવાયષ બની રહે છ.ે કારણ કે રૅશનાલીઝમ 
[વીવેકબુદ્ધીવાદ]નો પાયો જ સવષદેશીય સ્વતંત્રતા તથા માનવગૌરવ છ.ે ધમષ 
માનવગૌરવને સદંતર હણી નાખે છ,ે કારણ કે ધમષ સ્વતંત્રતાનો – આનન્દનો વીરોધી 
છ.ે ધામીક–આસ્તીક વ્યક્તી રાંકડી, મજબુર તથા નસીબવાદી બની, પરાધીનવત્ 
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જીવી રહે છ.ે જ્યારે માનવવાદી વ્યક્તી નીજી માનવીય તાકાતના ગૌરવ ઉપર, 
ઉન્નત મસ્તકે વીહરે છ.ે રસેલે એક સ્થળે લખ્યું છ ે કે, સમથષ, શક્તીવંત [હજાર 
હાથવાળો] માણસ જવેો માણસ ભગવાન જવેા એક કપોળકલ્પીત, પામર તત્ત્વ 
સમક્ષ પગે પડતો હોય, કાનની બુટ પકડીને યા પોતાના ગાલે થપાટો મારીને પ્રાથષતો 
હોય કે, ‘હે ભગવાન, હંુ તુચ્છ છુ,ં પાપી છુ,ં મારા પર તું દયા રાખજ,ે મને માફ 
કરજ!ે’ વીશ્વ પ્રકૃતીને જાણનાર, પામનાર, જીતનાર એવા સવોપરી માણસ માટ ેઆ 
તે કેવી શરમજનક હીનતા ગણાય! 

બીજી બાજુ, માનવવાદ સંપુણષતઃ ભૌતીકવાદી છ,ે ઐહીકતાવાદી છ,ે ત ે
વીજ્ઞાન અને વીવેકબુદ્ધીની મદદથી જ આ વીશ્વને સમજવા–પામવાના, માનવજાતની 
સમસ્યા ઉકેલવાના પુરુષાથષમાં દૃઢ વીશ્વાસ ધરાવે છ.ે માનવજીવનને સ્પશષતા પ્રશ્નો–
સમસ્યાને, માનવબુદ્ધીને હલકી પાડીને આધ્યાત્મીક અથષર્ટનો દ્વારા સમજાવવાનો 
પ્રયત્ન કરવો, એ શુન્યાવકાશમાં હવાના બાચકા ભરવા જવેો મીથ્યા શ્રમ છ.ે માટ ે
જ, માનવ માનવ વચ્ચે ધમષ, સંપ્રદાય, જાતી, વંશ, લીંગ, રાષ્ટરીયતા, આથીક સ્થીતી 
જવેા હાનીકતાષ તત્ત્વ–સત્ત્વને આધારે વીભાજન કરતી તમામ વ્યવસ્થા સામે 
માનવવાદ સખ્ત વીરોધ પોકારે છ.ે બીજી વાત જીવનના ધ્યેય વીશેની છ.ે માનવવાદ 
અને વીવેકબુદ્ધીવાદ ઉભયના મતે જીવનનંુ સવોચ્ચ ધ્યેય ઐહીક આનન્દ, અથાષત્ 
અહીં જ અને અત્યારે જ જીવનનો આનન્દ પ્રાપ્ત કરી, તે માણી લેવાનંુ છ.ે બરાબર, 
પાકંુ, યથાથષ સમજી લો કે, સવાુંગી સ્વાતં્ય વીના આનન્દ શક્ય જ નથી. ધમષ અને 
અધ્યાત્મ મુળભુત રીતે સ્વાતં્યના જ વીરોધી છ,ે માટ ેએ માનવીના જીવનાનન્દને 
હણી નાખે છ.ે માનવવાદ સ્વાતં્ય સહીત તમામ પ્રકારના મુળભુત 
માનવઅધીકારનો પ્રખર પુરસ્કતાષ છ.ે 

આજ ેસમસ્ત વીશ્વમાં, માનવીય વ્યવહારમાં જ ેમુલ્યોની કટોકટી સજાષઈ છ,ે 
એના પાયાનંુ કારણ એ છ ે કે, અલ્પબદુ્ધી એવા આપણા પવુષજ અગ્રણીઓએ 
જીવનમુલ્યોને ધમષ–આધારીત, ધમષપે્રરીત બનાવી દીધાં અને ઉભયનો કાયષ–કારણ 
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સમ્બન્ધ અવીનાભાવી, માન્યો–મનાવ્યો. હકીકતે આ અભીગમ જ નહીં, આવો કાયષ–
કારણ ન્યાય પણ મુળભુત રીતે સાવેસાવ અસત્ય છ.ે વાસ્તવમાં ધમષ–આધારીત 
મુલ્યો તથા નીતીમત્તા એ જબરજસ્તીથી લાદેલો બોજ અને એથી પોપટપાઠ માત્ર 
બની રહે છ,ે અને એથી જ આપણા એક સૌથી વધુ ધામીક લેખાતા અને વાસ્તવમાં 
છ ેજ, એવા દેશમાં આપણે સૌથી વધુ અનીતી, મુલ્યહીનતા તથા ભ્રષ્ટતા–દુષ્ટતાનો 
દુ:ખદ જીવલેણ સામનો કરી રહ્ા છીએ. એમાં ધમષ નીષ્ફળ ગયો છ,ે ત્યારે 
માનવવાદ જ આપણને ઉગારી શકે. શ્રી ધવલ મહેતા લખે છ ે કે, ‘માણસને 
નીતીમાન બનાવવા માટ ે રાજ્યની દંડશક્તી અથવા ધમષની ભય–લાલચ બીલકુલ 
શક્તીમાન નથી. [દારુબંધીના સમથષકોએ આ અતી કીમતી સત્ય સમજી લેવું ર્ટ!ે] 
રૅશનાલીટી [વીવેકબુદ્ધીવાદ] ઉપરાંત અનેક ભૌતીક પરીબળો માનવીને નૈતીક 
બનવા પે્રરે છ,ે એમાં ધમાષચરણ કોઈ ભાગ ભજવતું નથી. માટ ેજ તો શ્રી બીપીન 
શ્રોફ એપીક્યુરસનંુ પેલું વીધાન ટાંકતાં જણાવે છ ેકે, ‘હંુ દેવતાને પ્રસન્ન કરવા માટ ે
નીતીમાન બનવા માગતો નથી; પરન્તુ મારી પોતાની પ્રસન્નતા માટ ે હંુ નીતીવાન 
બનવા ઈચ્છુ ંછુ.ં’ 

રાજકીય ક્ષેત્રે માનવવાદ વતષમાન ઢાંચાની લોકશાહી પ્રથાનો વીરોધ કરી, 
સત્તાના વીકેન્રીકરણમાં માને છ.ે મતલબ કે, પક્ષીય ધોરણે ચુંટણીવાળી લોકશાહી 
પોતે કશો અસરકારક લાભ આપી શકે નહીં, સત્તાના સંચાલનમાં સાવષત્રીક તથા 
અસરકારક લોકભાગીદારી જ એમાં કામયાબ નીવડી શકે. એ જ રીતે આથીક ક્ષતે્ર,ે 
માનવીના આથીક સશક્તીકરણ માટ,ે માનવવાદ સહકારી આથીક વ્યવસ્થા–
અથષતંત્રની હીમાયત કરે છ.ે જો કે આ બને્ન ધ્યેયો કઠીન છ,ે વળી બીનશરતી 
પ્રતીત થતાં નથી; માટ ેએની વ્યાપક ગહન ચચાષવીચારણા હજી થવી જોઈએ. 

હવે એકવીસમી સદીમાં, જો માનવજાતને બચી જવું હોય અને સવષવાતે સુખી 
થવું હોય તો, વીજ્ઞાન અને વીવેકબુદ્ધીવાદની મદદથી ઐહીક જીવનનાં સત્યો પામવાં 
જ પડશે. આજ ેધમષયુગ પુણષ થયો છ,ે અને વીજ્ઞાનયુગ આરંભાયો છ;ે ત્યારે વીજ્ઞાન 
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તથા ટકેનોલૉજીના સંપુણષ વીનીયોગ સાથે, પુણષ વૈજ્ઞાનીક અભીગમ પણ કેળવવો જ 
પડશે. માનવવાદ–પે્રરીત શાસનતંત્ર સ્થપાય તો જ માનવજાત માટ ે આ હીતકારી 
તથા બચાવકારી ધ્યેય સીદ્ધ થઈ શકે.  

 

માનવવાદી ક્રાંતીનંુ કાયષક્ષતે્ર માનવી અને માનવસમાજ છ.ે માનવવાદ 
કોઈ પણ માનવીય સંર્ષષને કે તેની કામગીરીને કોઈ પૃથક વીભાગોમા ં
વહેંચતો નથી; માનવવાદી ક્રાંતીનો અભીગમ જીવનનાં તમામ પાસાંમાં નવી 
જાગૃતી, નવી અભીવ્યક્તી પેદા કરવાનો છ.ે જીવનનાં તમામ પાસાંમાં 
સમાનતા તથા બીરાદરીની ભાવના વીસ્તૃત રીતે ફેલાયેલી હોય તેવી એની 
ઈચ્છા હોય છ.ે માનવવાદી મુલ્યો રાજકીય, આથીક, સાંસ્કૃતીક મુલ્યો છ.ે 
આ મુલ્યોના પ્રચારની આપણી પ્રવૃત્તી શૈક્ષણીક તથા વીવકેબુદ્ધી આધારીત 
હશે. એમાં બળ કે હીંસાને કદાપી સ્થાન હોઈ શકે નહીં. [પૃષ્ઠ : 47] 

– બીપીન શ્રોફ 

▪ 
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5 

શ્રદ્ધા એટલે અસત્યની આરાધના 

આપણે નસીબથી ડરીએ છીએ, મૃત્યુથી ડરીએ છીએ, એકબીજાથી 
ડરીએ છીએ.                                                     – ઈમસષન  

વીજ્ઞાન અને વીવેકબુદ્ધીવાદ [રૅશનાલીઝમ] એ બને્ન પ્રવૃત્તીનંુ ધ્યેય છ,ે એક 
જ અને તે સત્યની શોધ, માટ ેજ તો, સુરતની રૅશનાલીસ્ટ સંસ્થાએ પોતાનંુ નામ 
‘સત્યશોધક સભા’ રાખ્યું છ.ે હવે રૅશનાલીઝમનો વીરોધ કેમ થાય છ,ે એના પર શા 
માટ ેપ્રહારો અને ટીકા કરવામાં આવે છ?ે એ જોઈએ : 

એ પ્રશ્નનો ઉત્તર ઈમસષનના ઉપરના વીધાનમાંથી સ્પષ્ટતઃ મળી રહે છ ે : 
માણસ સત્યથી ડરે છ;ે કારણ કે સત્ય ભયાવહ પદાથષ છ.ે ‘સત્યમેવ જયતે’ એ 
કેવળ અસત્ય જ નહીં, ફરેબી સુત્ર છ.ે બાકી સત્ય હકીકત તો એ છ ે કે, સત્ય 
સદાય ફાંસીને માંચડ ે લટકે છ,ે જ્યારે જુઠ રાજગાદી પર વીરાજમાન હોય છ.ે 
[જમે્સ રસેલ લોવેલ] 

ધમષગુરુ હમ્મેશાં વીજ્ઞાનની જોરદાર ટીકા, એનો જોરદાર વીરોધ કરતા રહ્ા 
છ,ે એનંુ કારણ શું? એ જ કે, તેઓનો પક્ષ અસત્યની રાજગાદી ઉપર વીરાજમાન 
છ,ે માટ ે તે સતત ભયભીત રહે છ ે કે જો વીજ્ઞાન સત્ય પ્રગટ કરશે, તો અમારી 
સુંવાળી ગાદી સલામત નહીં રહે. બીજી બાજુ, વીજ્ઞાનની સત્યશોધની સીદ્ધીએ જ 
રૅશનાલીઝમ – વીવેકબુદ્ધીવાદને પ્રચંડ સમથષન આપ્યું છ.ે ગેલીલીયોનો ઐતીહાસીક 
દાખલો અતીબુલંદ છ;ે પરન્તુ એ અત્રે ટાંકંુ એ પહેલાં એક પે્રરક ર્ટના વણષવું : 

ચારસો એક વષો પુવે, જમષનીમાં એક સુબો [ઠાકોર] થઈ ગયો, જ ેરાજકતાષ 
તરીકે ર્ણો જ પ્રજાવત્સલ હતો. રાજ્યની મોટા ભાગની આવક તે હમ્મેશાં 
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પ્રજાહીતનાં કાયોમાં વાપરી નાખતો. હવે તનેા જ રાજ્યમાં એક અલગારી કે ધુની 
કારીગર વસતો હતો. તે રોટી પુરતી રોજી કમાઈને પછી, કાચના નાનામોટા ટુકડાને 
જુદી જુદી સ્થીતીમાં ગોઠવીને આરપાર જોયા કરતો લોકો આવા પ્રમાદી નાગરીકને 
ધીક્કારતા, પણ સુબો તો તેનેય તેની રમત પે્રમથી રમવા દેતો. 

એક દીવસ આ અલગારી કારીગરે શોધી કાઢંુ્ કે, અમુક સ્થીતીમાં ગોઠવેલા 
કાચટુકડાની આરપાર જોતાં, નાની ચીજ ખુબ મોટી દેખાય છ.ે તેણે પોતાની આ 
કરામત સુબા સાહેબને બતાવી, તો સુબો તો ખુશખુશાલ થઈ ગયો. તેણે પેલા 
કારીગરને શાબાશી આપી, મજુરીનંુ કામ છોડી, પોતાના શાહી મહેલમાં આવી 
વસવાનંુ નીમંત્રણ આપ્યું અને પેલા કાચના ખેલને યથેચ્છ આગળ ધપાવવાની તમામ 
સગવડ કરી આપી. સુબાના આવા પગલાથી પ્રજાજનો તો ખુબ રોષે ભરાયા. 
તેઓએ સુબા સમક્ષ હાજર થઈ ફરીયાદ કરી કે ‘નામદાર, આ તે કેવો ન્યાય? અમે 
કાળી મજુરી કરીએ છીએ, ત્યારે માંડ બે ટકંનો રોટલો પામીએ છીએ, જ્યારે આ 
પ્રમાદી માણસ દીનભર કાચના ટુકડા સાથે રમ્યા કરે છ,ે મહેનતનું કામ કશું કરતો 
નથી, તેનાં આટલાં બધાં માનપાન? તેને આમ મફતના મોજશોખનું દાન?’ સુબાએ 
લોકોને શાંત પાડતાં કહ્ું, ‘જરા ધીરજ ધરો! આ જ માણસ એક દીવસ સમગ્ર 
માનવજાત માટ ેઆશીવાષદરુપ બની રહેશે.’ અને ખરેખર પેલા ધુની કામદારે પોતાની 
કાચના ટુકડાની રમતમાંથી છવેટ ે દુનીયાનંુ પ્રથમ માઈક્રોસ્કોપ બનાવ્યું, જનેા વડ ે
પછી તો પ્લેગ, કોલેરા, ટાઈફોઈડ યા મેલેરીયાનાં સુક્ષ્મ જતંુ – જીવાણુઓ શોધાયાં 
અને પ્રસ્તુત રોગો દુ:સાધ્ય મટી, સુસાધ્ય બની ગયા. આ કથાનાં અબુધ પ્રજાજનો તે 
જ આજની આસ્તીક જમાત છ,ે જ્યારે સુબો રૅશનાલીસ્ટ અને પેલો પ્રમાદી કારીગર 
તે સત્યશોધક વીજ્ઞાની. વીજ્ઞાનની નવી નવી શોધોનો રુઢીચુસ્ત જુથો તાત્કાલીક તો 
વીરોધ કરે જ, એવી એ લોકની ભયભીત માનસીકતા હોય છ.ે એવો જ ભય તેમને 
સત્યનો લાગે છ.ે આસ્તીકો તો સત્યથી ખાસ ભયભીત થાય છ,ે એમને ભ્રમણામાં 
રાચવું સરળ તથા સુખમય લાગે છ.ે એથી જ તેઓ સત્યશોધનને તુચ્છકારે છ,ે યા 
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એની હસીમજાક [આપણા કેટલાક ચચાષપત્રીની જમે] ઉડાવી આશ્વાસન 

અનુભવે છ ે: છતાં આખરે સત્ય જ જીતે છ,ે પણ એ તો વૈજ્ઞાનીક સત્ય, એટલ ે
કે નક્કર અસ્તીત્વ ધરાવતી હકીકતો, જ ેસ્વીકારાય જ! ‘સત્ય’ શબ્દ જ ‘સત્’ 

[અસ્તી] જ ેછ ેતે, એવા મુળ અથષનો વીસ્તાર છ.ે બાકી સાચું બોલવું, એને સત્ય 
સાથે ઝાઝી લેવાદેવા નથી. ‘સત્ય’નો એ તો ર્ણો સંકુચીત અથષ છ ેઅને એથી 

‘ઈશ્વર સત્ય છ’ે અથવા ‘સત્ય એ જ ઈશ્વર છ’ે – જવેાં સુત્રો પોકળ અને 
ભ્રામક, અથવા તો વદતોવ્યાર્ાત બની રહે છ.ે સત્યનો આવો વીજય એટલે શું? 

– એ કથા હવે ટાંકંુ : 

વીશ્વના આદ્ય ખગોળવીજ્ઞાની એવા ગેલીલીયોએ નીરીક્ષણ તથા તકષ દ્વારા 
શોધી કાઢંુ્ કે, ‘પૃથ્વી સુયષની આસપાસ ફરે છ.ે’ બીજી બાજુ, ખ્રીસ્તી ધમષની 

માન્યતા એવી હતી કે, સુયષ એ ઈશ્વરે ગોઠવેલો એક પ્રચંડ દીપક છ,ે જ ેપૃથ્વી 
ફરતે ફયાષ કરે છ,ે જથેી રાત–દીવસનંુ ચક્ર ફરે છ.ે આવી માન્યતાને પરીણામે 
ગેલીલીયોએ શોધેલું સત્ય ધમષવીરોધી અપરાધ બની ગયો! ત્યારે યુરોપમાં ધામીક 
અદાલતો હતી, જમેાં ગેલીલીયો પર કામ ચલાવવામાં આવ્યું અને સજા ફટકારવામાં 
આવી. આ તો જાણીતી ર્ટના છ;ે પરન્તુ ગેલીલીયોએ અદાલત સમક્ષ કરેલું નીવેદન 
અતીમુલ્યવાન છ.ે ગલેેલીયોએ જણાવ્યુ ં : ‘જો ધમષનું ફરમાન સાચું હોય, અને જો 
સત્ય સદાય એકમેવ એવું અદ્વીતીય સત્ય જ રહેતું હોય તો, ધમષગ્રંથનું સત્ય 
તકષવીવેક તથા પ્રયોગથી સીદ્ધ થયેલા સત્યથી ભીન્ન કદી હોઈ જ શકે નહીં. હંુ એ 
વાત જરુર સ્વીકારંુ છુ ં કે, પવીત્ર નામદાર અદાલતને જ ેસાદાંસીધાં, નક્કર તથા 
ગોચરીભુત અને તકષપતુ સત્યો છ,ે એને સ્વીકારવાનો યા નકારવાનો સંપુણષ અધીકાર 
છ;ે પરન્તુ જ ેખરેખર સત્ય છ,ે એની સત્યતાને અથાષત્ નક્કર વાસ્તવીકતાને અસત્ય 
ઠરાવવાની તાકાત તો વીશ્વભરની કોઈ જ સત્તા પાસે નથી’ અથાષત્ ના ભાવો વીદ્યત ે
સતઃ અને એના અનુસંધાનમાં, વીસમી સદીના ધામીક વીશ્વની એક મહાનતમ, 
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યાદગાર, ઐતીહાસીક ર્ટના તે એ કે, વતષમાન નામદાર પોપે આશરે 
ચારસો વષષ પુવે બની ગયેલી આવી ‘ગેલીલીયો દરુ્ષટના’ બદલ હમણાં એ 
મહાન આદ્ય વીજ્ઞાનીની માફી માંગી! 

હવે આસ્તીકો – શ્રદ્ધાળુઓ શા માટ ે અસત્યને વળગી રહે છ,ે એનાં 

કારણો જોઈએ : વીખ્યાત ધમષશાસ્ત્રી રોજર બેકન કહે છ,ે ‘સત્યની શોધ આડ ે
ચાર મુખ્ય અવરોધો છ,ે જ ેનીચે મુજબ છ ે: [1] કોઈ અયોગ્ય વાત અથવા તો 

અસત્ય ફેલાવતી વ્યક્તીના પ્રભાવમાં આવી જઈ, તેના અનુયાયી બની બેસવું. 
[આજકાલ ભારતવષષમાં આ ચેપી રોગચાળો ભયંકર વ્યાપક પ્રમાણમાં ફેલાયો 
છ.ે] [2] પરંપરાપ્રાપ્ત માન્યતાની પકડ... યાદ રાખો કે ધામીક– આધ્યાત્મીક એવી 
રુઢ માન્યતા માણસને વાસ્તવીક સત્યોથી વચંીત રાખે છ;ે કારણ કે માણસને પોતાની 
માન્યતાનો અહંભાવ હોય છ,ે [3] પ્રવતષમાન પુવષગ્રહો : દા.ત. રૅશનાલીઝમ પ્રત્યેના 
પુવષગ્રહને વશ થઈને જ ર્ણા અન્યથા વીદ્વાન પુરુષો પણ અસત્યને વળગી રહે છ.ે 
[4] પોતાના અજ્ઞાનને છુપાવી, જ્ઞાની હોવાનો દેખાવ કરવાની માનવસહજ નીબષળતા. 

રાજા જનકના દરબારમાં, વીદુષી નારી ગાગીએ જ્યારે મહષી યાજ્ઞવલ્ક્યને 
પુછ્ું કે, ‘તો પછી બ્રહ્મ શેમાં ઓતપ્રોત છ,ે શેના પર પ્રતીષ્ઠીત છ?ે’ આવા પ્રશ્નથી 
મહષી મંુઝાયા અને બોલ્યા કે, ‘ગાગી, અતીપૃચ્છા ના કર!’ ભ્રામક તથા 
કપોળકલ્પીત માન્યતાઓ અંતે આવા પ્રશ્નાથષ પર આવીને જ અટકી જાય છ.ે 
અસત્યના આરાધકોએ વીજ્ઞાન પ્રતી કોઈ આક્ષેપ યા દોષારોપણ કરવાનીય કશી 
આવશ્યકતા નથી; કારણ કે વીજ્ઞાન સ્વયં સ્વીકારે જ છ ે કે, માનવજ્ઞાન આજયે 
અત્યંત મયાષદીત છ.ે આપણે જમે જમે વધુ ને વધુ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીએ છીએ, તેમ તેમ 
આપણા અજ્ઞાનની સીમાઓ જ વીસ્તરે છ!ે કબુલ; પરન્તુ એથી અસત્યો તથા 
ભ્રમણાઓને પરમ–સનાતન સત્યો માની, આશ્વાસન લઈ નીષ્ક્રીય બેસી રહી શકાય 
નહીં. પહેલાં અસત્યને ત્યજવું જ પડશે; કારણ કે અસત્યના પાયા પર સત્યની 
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ઈમારત ચણી શકાય નહીં. અહીં, કોઈ ચોક્કસ પંથ કે સંપ્રદાયને નીશાન બનાવવાની 
વાત જ નથી, આ બધા તો વૈશ્વીક સીદ્ધાંતો છ.ે અસતો મા સદ્ગમય! 

 

આ સૃષ્ટીમા ંજો કોઈ મહાનતમ તથા ઉદાત્તતમ આનન્દ હોય, તો ત ે
નવાં અન ે નક્કર, સાચાં સત્યો પામવાનો છ.ે એના પરીણામરુપ એવો જ 
બીજો આનન્દ ત ે આપણાં જરીપરુાણાં પુવષગ્રહો–માન્યતાઓ ખંખેરી 
નાખવાનો છ.ે                                           

– રાનેડરીક, ધ ગ્રેટ  
▪ 
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6 

અધષદગ્ધોએ માંડલેો વીર્ાતક ખેલ 

આપણાં ધમષશાસ્ત્રોમાં રહેલાં વીધાનોને, પુવષજોનાં કથન–

માન્યતાને વૈજ્ઞાનીક પ્રયોગની એરણ પર તપાસો અને એમાં 
જો એ સત્ય સીદ્ધ થાય તો જ એનો સ્વીકાર કરો.  

– રોજર બેકન  

બેકન એક ખ્રીસ્તી પાદરી હતો, અને આશરે આઠસો વષષ પુવે, તેના મનમાં 
એવો સંશય જાગ્યો કે, બાઈબલમાં લખેલી બધી વાતો કાંઈ તાકીક, વાસ્તવીક યા 
આનુભવીક દૃષ્ટીએ સત્ય પ્રતીત થતી નથી. આથી તેણે પ્રાચીન ધમષગ્રંથોની 
વીશ્વસનીયતા સામે પડકાર ફેંકતાં, અને જનતાનાં બુદ્ધી તથા વીવેકબુદ્ધીને જાગ્રત 
કરવાના શુભ હેતુથી ઉપર મુજબનો અનુરોધ પ્રગટાવ્યો; પરન્તુ ત્યારે પશ્ચીમી 
ખ્રીસ્તી સમાજ ધમષચુસ્તતા તેમ જ અન્ધશ્રદ્ધાની પોલાદી બેડીમાં જડબેસલાક 
જકડાયેલો હતો, શાસન રાજ્યનંુ નહીં, ધમષતંત્રનું ચાલતું હતું, એટલે ધમષગુરુઓએ 
બેકનને પાદરીપદેથી પદભ્રષ્ટ કયો અને હડધુત કયો; પરન્તુ ઉપયુષક્ત એક જ 
વીધાનને કારણે આજ ે એ ધમષગુરુ વૈજ્ઞાનીક અભીગમના આદ્ય પીતા તરીકે 
આદરણીય લેખાય છ.ે 

આજ ે જ ે મહાનુભાવો, જ્યોતીષને વીજ્ઞાન લેખાવીને, યુનીવસીટીના 
અભ્યાસક્રમમાં એક વીષયરુપે દાખલ કરવા તત્પર બન્યા છ,ે અને જ્યારે તેઓ તથા 
તેમના અજ્ઞાન સમથષકો એવો દાવો કરી રહ્ા છ ેકે, જ્યોતીષશાસ્ત્ર તો વીજ્ઞાન જ છ,ે 
ત્યારે તેઓને બેકનનંુ ઉપયુષક્ત વીધાન સાદર અપષણ કરતાં, વીનન્તી કરીએ કે, 
જ્યોતીષવીદ્યાના પાયાના સીદ્ધાંતોને પ્રથમ વીજ્ઞાનની એરણ પર ચકાસો, અને એ 
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કસોટીમાંથી જો તે સાંગોપાંગ પાર ઉતરે, તો પછી એને બીનધાસ્ત વીદ્યાલયોના 
અભ્યાસના વીષય તરીકે માન્યતા આપો. 

વીજ્ઞાનની વ્યાખ્યા જ એવી આપી શકાય કે સત્ય, સંપુણષ સત્ય અને કેવળ 
સત્ય, સત્ય સીવાય અન્યથા કંઈ જ નહીં. ભૌતીક વીજ્ઞાન પ્રકૃતીનાં આવાં સત્યો 
શોધે છ ેઅને એ પછી એના નીયમો તારવે છ.ે બને છ ેએવું કે, સમ્બન્ધીત સત્યો તો 
અબાધીત જ રહે છ;ે પરન્તુ નીયમોમાં સમયાંતરે ક્વચીત્  સુધારાવધારા શોધાયા 
જ કરે છ,ે જનેે કારણે અજ્ઞ યા અધષદગ્ધ જનોને વીજ્ઞાનનાં સત્યોની ટીકા કરવાની 
તક મળી જાય છ,ે જ ેઅવાષચીન યુગમાં એક ફેશન બની ગઈ છ.ે ન્યુટનના નીયમો 
યા આઈન્સ્ટાઈનના સીદ્ધાંતોમાં વધુ શોધખોળને પરીણામે સુધારાવધારા દશાષવાય યા 
નવા નીયમો સ્થાપીત થાય, ત્યારે વીજ્ઞાન તો આવાં નવાં તથ્થો તથા સત્યો સહષષ 
સ્વીકારતું જ રહ્ું છ,ે અને આગળ અને આગળ સંશોધન ચલાવતું જ રહ્ું છ.ે 
પોતાની જ ભુલો શોધવી અને એના સ્વીકારનો આનન્દ અનુભવવો એ વીજ્ઞાનની 
વીશેષતા છ,ે નમ્રતા તેમ જ ઉદારતા પણ છ.ે ટુકંમાં વીજ્ઞાન દ્વારા માણસે અનેક 
ભૌતીક સત્યો જાણયાં છ ેએ હકીકત છ.ે એથી વીશેષ કોઈ આખરી સત્ય પામ્યાનો 
વીજ્ઞાનનો દાવો છ ેપણ નહીં. 

સત્ય એકમેવાદ્વીતીયમ જ હોય. એ વીજ્ઞાનનો તથા તકષશાસ્ત્રનો પણ નીયમ છ ે
કે, એક જ બાબત વીશે, એક સાથે બે ભીન્ન ભીન્ન સત્યો પ્રવતી શકે જ નહીં. શું 
જ્યોતીષશાસ્ત્ર આવાં અફર વૈજ્ઞાનીક સત્યોના પાયા ઉપર રચાયું છ ે ખરંુ? 
ફળજ્યોતીષનાં તારણ અથવા ભવીષ્યકથન શું આવી સચોટ, સુનીશ્ચીત આગાહી 
નીવડ ેછ ેખરાં? જવાબ સ્પષ્ટ ‘ના’માં જ આવે છ.ે બે જ્યોતીષીઓનાં તારણો પણ 
ર્ણી વાર યા બહુધા ઉત્તર–દક્ષીણ ધ્રુવ જટેલાં પરસ્પરવીરોધી હોય છ.ે પછી એના 
નીરસન અથે જાતભાતની બહાનાબાજીનો આશરો લેવામાં આવે છ.ે હવે 
જ્યોતીષશાસ્ત્રને એના ઐતીહાસીક પરીપ્રેક્ષ્યમાં મુલવીએ તો, જ્યોતીષશાસ્ત્ર એટલ ે
‘ફળજ્યોતીષ’ મુળભુત રીત ે પ્રાચીન ભારતીય વીદ્યા છ ે જ નહીં, એટલે રાષ્ટરના 
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પ્રાચીન જ્ઞાનવારસારુપે એને પુનઃ પ્રતીષ્ઠીત કરવાનો આવેશ અનાવશ્યક લેખાય. 
ફળજ્યોતીષ તો વીદશેોમાંથી આયાત કરેલી એક લોકવીદ્યા છ,ે અને ‘લોકવીદ્યા’ 
કદાપી શુદ્ધ યા સંપુણષ વીજ્ઞાન હોઈ શકે નહીં. એ ન્યાયે પ્રારંભમાં પણ આપણા 
પ્રાચીન વીદ્વાનોએ એનો વીરોધ કરેલો અને પાછળથી પણ કેટલાક ભારતીય 
દાશષનીકો એનો વીરોધ કરતા જ રહ્ા. દા.ત. મહાભારતકાર લખે છ ે કે ‘પુજાપાઠ 
કરાવીન,ે અથવા તો ગ્રહનક્ષત્રાદીનાં ફળ દશાષવીને પાપી પેટ ભરનારા પુરોહીતોને 
બ્રાહ્મણ વણષમાંથી હાંકી કાઢવા જોઈએ.’ 

ભારતીય સંસ્કૃતીની પુનઃસ્થાપના માટ ે પ્રચંડ પુરુષાથષ ખેડનાર ક્રાંતીકારી 
મહષી દયાનન્દ સરસ્વતી લખે છ,ે ‘જ્યોતીષશાસ્ત્રમાં જ ે બીજગણીત તથા 
રેખાગણીત આદી વીદ્યાઓ છ,ે એ બધી સાચી છ;ે પરન્તુ ફળની જ ેતારવણીઓ છ,ે 
તે બધી તો ખોટી જ છ.ે’  

ટુકંમાં જ્યોતીષશાસ્ત્રના આધારરુપ ખગોળશાસ્ત્રમાં આપણા પ્રાચીન 
વૈજ્ઞાનીકોએ જ ેપદાથષનીષ્ટ તેમ જ સીદ્ધાંતલક્ષી શોધો કરી છ,ે એમાં સત્યનો અંશ 
મોટા પ્રમાણમાં સીદ્ધ થયો જ છ,ે જ્યારે ફળજ્યોતીષને અદ્યાપી ક્યાંય વૈજ્ઞાનીક 
સમથષન મળ્ું નથી. આપણા પ્રાચીન પ્રતીષ્ઠીત ખગોળવીદો તથા ગણીતશાસ્ત્રીઓ 
જવેા કે આયષભટ્ટ, વરાહમીહીર, બ્રહ્મગુપ્ત, ભાસ્કરાચાયષ આદીએ ફળજ્યોતીષના 
કોઈ નીયમો પ્રસ્તુત કયાષ નથી. અમુક વીદ્વાન સંશોધકોનંુ તો એમ પણ કહેવુ ંછ ેકે, 
ફળજ્યોતીષની જન્મભુમી મીસર [ઈજીપ્ત] છ,ે અને પીરામીડોની રચનામાં એનો 
વીનીયોગ થયેલો જોવા મળે છ.ે એ પછી, મીસર પાસેથી પ્રાચીન બેબીલોને આ 
વીદ્યા ગ્રહણ કરી. ર્ણા વીદ્વાનોને મતે, ખાલ્ડીયન સંસ્કૃતી ફળજ્યોતીષનંુ જન્મસ્થાન 
છ.ે અને ઉક્ત સંસ્કૃતી પાસેથી પછી ગ્રીકો પ્રસ્તુત શાસ્ત્ર શીખ્યા અને ભારતે તો 
ગ્રીસમાંથી ફળજ્યોતીષનું શાસ્ત્ર ઠીકઠીક મોડથેી આયાત કયુું.  

આપણાં પ્રાચીન શાસ્ત્રોમાં એવા પણ ઉલ્લેખો મળે છ ે કે, ભારતીય પંડીતો 
જ્યારે પ્રથમ વાર આ ફળજ્યોતીષ વીદ્યાના પરીચયમાં આવ્યા ત્યારે તે સ્વીકારવી કે 
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નહીં, એ વીશે તેઓના મનમાં દ્વીધા જન્મી; કારણ કે પરંપરા મુજબ ફળજ્યોતીષ એ 
‘યાવની’ [ગ્રીક] વીદ્યા હતી, જ ેશુદ્ધ આયષ દૃષ્ટીએ હલકી અને ભ્રષ્ટ ગણાય; પરન્ત ુ
પાછળથી વીદ્યાક્ષેત્રના અગ્રણીઓ એવા નીણષય પર આવ્યા કે, જ્ઞાન તો ગમે ત ે
દેશમાંથી આયાત થઈ શકે, જ્ઞાન સદાય પવીત્ર જ લેખાય. એમ ફળજ્યોતીષનું 
શાસ્ત્ર ભારતવષષમાં પ્રવેશ પામ્યું. કેટલાકના મતે ‘ભૃગુસંહીતા’નું મુળ ખાલ્ડીયન 
સંસ્કૃતીમાં મળે છ.ે આ બધા ઉલ્લેખોને આધારે એટલું તો ની:સંશય કહી શકાય કે 
ફળજ્યોતીષનું શાસ્ત્ર અસલ ભારતીય નથી, એટલું જ નહીં; પરન્તુ આપણા પુવષજ 
મનીષીઓ એના પ્રતી વીશ્વાસ તથા આદરને બદલે, કંઈક અંશે તુચ્છકાર, શંકા યા 
ઉપેક્ષાની દૃષ્ટીએ જ જોતા હતા. આથી પ્રાચીન અને મુલ્યવાન એવા ભારતીય 
સાંસ્કૃતીક વારસારુપે યુનીવસીટીના અભ્યાસક્રમમાં ફળજ્યોતીષ શાસ્ત્રને સામેલ 
કરવા આકળવીકળ બનેલા સત્તાધીશોને આપણે ભારપુવષક અપીલ કરીએ કે, 
ખરેખર આ વીવાદાસ્પદ વીદ્યા અસલ ભારતીય છ ેકે કેમ? એ સત્યનીષ્ઠ એવું શુદ્ધ 
વીજ્ઞાન છ ે કે કેમ? આ બે પ્રશ્નો પરત્વે સંશોધન તથા વૈજ્ઞાનીક ચકાસણી કરી–
કરાવી લો, એ પછી જ આવો ભયંકર નીણષય લેશો. ‘ભયંકર’ તો એટલા માટ ે કે, 
જ્યોતીષ ગમે તેવી વીદ્યા હોય, એ સમાજ માટ ેઅત્યંત હાનીકારક તથા વીર્ાતક છ,ે 
સમાજને પ્રમાદી તેમ જ નસીબવાદી બનાવી દે છ,ે ઉપરાંત છતેરપીંડી અને 
શોષણખોરીનંુ પણ તે મુળ છ.ે એને પ્રોત્સાહન તો આપી શકાય જ નહીં. 

જ્યોતીષ વીજ્ઞાન નથી, અજ્ઞાન છ,ે એનો સચોટ પુરાવો તો એ જ કે, એના 
અજ્ઞાન રચનાકારો બાપડા ફક્ત પાંચ જ ગ્રહોને ઓળખી શકેલા, વળી એક 
તારકપીંડ એવા સુયષને તેમ જ પથૃ્વીના ઉપગ્રહ એવા ચંરને પણ ત ે‘ગ્રહો’ જ ગણીને 
ચાલતા. નરી આંખે આવું બધું નીરીક્ષણ કરી, એનંુ ગણીત રચવા બદલ, તેઓને 
આપણે જરુર આદરપુવષક ધન્યવાદ આપીએ; પરન્તુ તેનાં ફળજ્યોતીષનાં 
જીવનસ્પશી બનતાં તારણોને સત્ય માનીને, સમાજને માથે વણજોઈતી, બીનજરુરી 
આપત્તી તો ઝીંકી શકીએ જ નહીં. અવૈજ્ઞાનીક એવી જ્યોતીષવીદ્યાના પ્રચારથી, 
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સમાજમાં વહેમો, અન્ધશ્રદ્ધાઓ, નસીબવાદ તેમ જ ફરેબી ઠગધંધાનંુ વચષસ વધશે; 
એવી સચોટ આગાહી જ્યોતીષની મદદ વીના જ પાકી થઈ શકે. રાહુ અને કેત ુ
જવેા તો કોઈ પીંડો જ અવકાશમાં નથી, જ્યારે યુરેનસ, નેપચ્યુન અને પ્લુટોના 
ગ્રહોની હસ્તીની તો મુદ્લે જાણકારી જ આ કાલસાપેક્ષ વીદ્વાનોને હતી નહીં. આ 
તથ્યોના ઉપલક્ષમાં પછી, ફળજ્યોતીષ સત્ય કે આધારભુત સંભવી જ ક્યાંથી શકે? 

અવકાશી પીંડોના વીદ્યુત–ચુંબકીય તરંગો, ગુરુત્વાકષષણ, બ્રહ્મકીરણો [કોસ્મીક 
રેઝ], સુયષકલંકો, ભરતી–ઓટ આદીના દાખલા ટાંકી ધંધાદારી જોશીઓ ગ્રહો તથા 
અવકાશી પીંડની માનવજીવન પર અસર થાય છ ે – એવી દલીલો વડ ે ગ્રાહકને 
ગુંચવાડામાં નાખી દે છ.ે અત્રે આ મુદ્દા પર વીગતે ચચષવાનો અવકાશ નથી; પરન્તુ 
આ બધંુ કૃતક વીજ્ઞાન–સ્યુડોસાયન્સ છ.ે તમારંુ લગ્નજીવન, તમારી આથીક સ્થીતી, 
તમારાં સંતાનો, સ્થાવરજગંમ મીલકત, નોકરીધંધા યા કોટષકચેરીના કેસો સાથે 
ગ્રહોના આકષષણ કે તરંગોને કેવી રીતે નીસબત સંભવી શકે? એવો કોઈ વૈજ્ઞાનીક 
કાયષ–કારણ ન્યાય અદ્યાપી સીદ્ધ થયો જ નથી. વળી, એ બધાનો પ્રભાવ જન્મના 
સમયને આધીન હોય, તદ્નુસાર વ્યક્તી દીઠ ભીન્ન–ભીન્ન હોય – એમ કેમ બને ? 

વાસ્તવમાં, પાયાનો પ્રશ્ન જ હજી તો વણઉકલ્યો એ છ ે કે, માનવીનું કોઈ 
ભાવી અગાઉથી નીશ્ચીત થયલેું હોઈ શકે ખરંુ? એથી ઉલટુ,ં કુદરતમાં બધંુ જ 
આકસ્મીક ધોરણે બનતું રહેતું હોય એવી વ્યવસ્થા [?] વધુ શક્ય પ્રતીત થાય છ.ે 
પ્રાચીન કાળથી જ આપણા રાષ્ટર સહીત અનેક સમાજોમાં ‘યદચ્છાવાદ’ પણ માન્ય 
થતો જ રહ્ો છ ેએ ન ભુલવું જોઈએ. 

 

આપણા પ્રાચીન ગ્રથંોમાં સમાવીષ્ટ એવાં અલ્પ વજૈ્ઞાનીક સત્યોનો 
વીનીયોગ, એથી આગળ વધુ સંશોધન માટનેા પાયા તરીકે કરવાને બદલે, 
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આપણે તેના,ં એના ં એ જ વીધાનોને વળગી રહ્ા. પરીણામે સદીઓની 
સદીઓ સુધી મીથ્યા સમય–વ્યય થયો અને આપણા રાષ્ટરની પ્રગતી સ્થગીત 
જ થયેલી રહીં. 

– ભગત સીંહ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
▪ 

  

‘રૅશનાલીઝમના રંગ’ 
પુસ્તક આઉટ ઑફ પ્રીન્ટ હોઈ 

આ પુસ્તક માટ ેફોન  કરવા નહીં. 
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7 

તંદુરસ્ત વ્યક્તી પણ ભ્રમણાગ્રસ્ત હોય 

કોઈ પણ ર્ટના યા પદાથષને પુણષ કે યથાથષ સ્વરુપે સમજવા માટ ે બે 
ભીન્ન ભીન્ન નીયમો સંભવી શકે જ નહીં એ વીજ્ઞાનનો સીદ્ધ નીયમ છ.ે જો 
એક જ ર્ટનાને સમજાવવા માટ ેબે કે એથી વધુ બે સીદ્ધાંતો પ્રયોજાતા જ હોય, 
તો એ સીદ્ધાંતો પરસ્પર પુરક પ્રકારના જ હોઈ શકે, મતલબ કે કોઈ પણ 
પદાથષ યા ર્ટનાની યથાથષતા બે પરસ્પર વીરોધી સીદ્ધાંતો વડ ેસમજી શકાય જ 
નહીં. છતાં જો એમ કરવામાં આવતું હોય તો નીશ્ચય સમજવું કે, પ્રસ્તુત 
બેમાંથી એક સીદ્ધાંત, અથવા તો બન્ન ે ખોટા જ હોવા જોઈએ. એવી 
પરીસ્થીતીમાં, વધુ વ્યાપક અને ઉંડુ ં સંશોધન કરવું, એ જ સાચો વૈજ્ઞાનીક 
અભીગમ છ.ે.. તદ્નુસાર, અલૌકીક લાગતી ર્ટનાઓને ભૌતીક તથા 
મનોભૌતીક સ્તરે સમજવા પ્રયત્ન કરવો, એ જ માગષ સ્વીકાયષ તથા વીવેકપતુ 
લેખાય. એને બદલે કશાક ચમત્કાર યા તો રહસ્યમય પરાભૌતીક પરીબળોમાં 
માનવું એ કેવળ અવૈજ્ઞાનીક જ નહીં, મીથ્યા ભ્રમણાઓમાં રાચવા બરાબર છ;ે 
કારણ કે વીજ્ઞાનના સીદ્ધ નીયમોને પડકારે એવા કોઈ ચમત્કાર કદાપી 
સંભવતા જ નથી. માટ ેજો કોઈ ચમત્કારની વાત થતી હોય તો, બહુધા એ 
ફરેબ, ધતીંગ યા બનાવટ જ હોય, અથવા તો નીરીક્ષણ–પરીક્ષણમાં કશીક 
ભુલ થતી હોય. 

– ડૉ. બી. એ. પરીખ  

ભારતખ્યાત સન્માન્ય એવા મનોવીજ્ઞાનવીદ ડો. પરીખ સાહેબ આપણા 
સુરતના જ નીવાસી છ,ે અને હમણાં જ પુના ખાતે મળી ગયલેા ભારતીય વીજ્ઞાન 
કોંગ્રેસના 87મા અધીવેશનમાં ‘મનોવીજ્ઞાન અને શૈક્ષણીક વીજ્ઞાનો’ના વીભાગના 
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તેઓશ્રી વીભાગીય અધ્યક્ષ હતા. કમનસીબે આપણી વતષમાન પેઢીનું દૃષ્ટીવતુષળ ર્ણુ ં
સંકુચીત બની રહ્ું છ.ે ક્રીકેટ, ટી.વી., સીનેમા યા વધુમાં કદાચ સાહીત્ય, એટલાં 
મયાષદીત ક્ષેત્રોની બહાર પણ એક વીરાટ જ્ઞાનવીશ્વ છ,ે એ આપણામાંના બહુ જ 
ઓછા શીક્ષીતો જાણે છ ે યા તો એ જાણવા પ્રતી અભીરુચી ધરાવે છ.ે રાષ્ટરમાં 
ભયાવહ અન્ધશ્રદ્ધાઓ ફાલવા–ફુલવાનંુ એક ચીંતાજનક કારણ આ જ છ.ે 
મનોવીજ્ઞાન એ જીવનલક્ષી એવાં પાયાનાં વીજ્ઞાનોમાંનંુ એક છ;ે પરન્તુ આપણ ે
ધીમેધીમે એનાથી વધુ ને વધુ અપરીચીત બનવા તરફ જઈ રહ્ા છીએ. પરીણામે 
સમાજમાં મીથ્યા માન્યતાઓ અને ભ્રમણાઓનો જ ગંજ ખડકાઈ રહ્ો છ,ે અને દૈવી 
સીદ્ધીઓ, આધ્યાત્મીક રહસ્યો તથા ચમત્કારોને નામે ભોળી જનતાની ભરપરુ 
છતેરપીંડી ચાલી રહી છ.ે ત્યારે ડો. બી. એ. પરીખ જણાવે છ ેતેમ, અલૌકીક યા 
કહેવાતી આધ્યાત્મીક–દીવ્ય ર્ટના કે સીદ્ધી એ બહુધા ફરેબ હોય અથવા તો 

લાગણીજનીત ભ્રમણાઓ યા ભ્રામક દશષન હોય [illusions or hallucinations] 
અને રૅશનાલીઝમનંુ તો કાયષ જ એ છ ેકે ફરેબ તથા ભ્રમણાઓ સામે લડવું. 87મી 
સાયન્સ કોંગ્રેસના વીભાગીય અધ્યક્ષ તરીકે, ડૉ. બી. એ. પરીખે આપેલ પ્રવચન 
‘મનોવીજ્ઞાનનંુ એક વીજ્ઞાન તરીકે સ્વરુપ તેમ જ સ્થાન અને પરાવાસ્તવીક 
મનોર્ટનાઓ તથા મનોવૈજ્ઞાનીક અભ્યાસ’ – એવા શીષષક હેઠળ એક પુસ્તીકારુપે, 
અંગ્રેજીમાં પ્રગટ થયું છ.ે આ નાનકડી પુસ્તીકા ખરેખર જ ખુબ મુલ્યવાન પ્રકાશન 
છ.ે 

કારણ કે કહેવાતા ચમત્કારો તથા દૈવી અનુભવોની પોકળતા કે જુઠાણાં ત ે
પ્રગટ કરે છ.ે અને એને વૈજ્ઞાનીક સીદ્ધાંતો વડ ે સ્પષ્ટ કરી આપે છ.ે ખાસ તો, 
આપણા વતષમાન સમાજમાં ડઝનબંધ કે સેંકડો બાવાઓ, બાપુઓ ને બાપાઓ, 
સ્વામીઓ ને મહષીઓ, આચાયો ને ગુરુવયો જ્યારે ધુમ ફાટી નીકળ્ા છ,ે અને 
આધ્યાત્મીક શક્તીઓ તથા સીદ્ધીઓને નામે જબરજસ્ત ફરેબી તંત્રજાળ ફેલાવી 
રહ્ા છ,ે જમેાં કેવળ ભોળી આમજનતા જ નહીં, કહેવાતા શીક્ષીતો ને સુશીક્ષીતો 
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ફસાયા છ;ે ત્યારે આ પુસ્તીકા ની:શકં નેત્રદીપક બની રહે છ.ે એમાંય 
પરામનોવૈજ્ઞાનીક [PSI], ઈંરીયાતીત અનુભવો [ESP], આધ્યાત્મીકતા, આત્મવાદ, 
પે્રતસૃષ્ટી, વળગાડ, દેહાતીત આત્મીક અસ્તીત્વ, પુનજ ષન્મ તથા પુવષજન્મની સ્મૃતી 
આદી વીષયક પ્રકરણોનો સમાજમાં બૃહદ વ્યાપક પ્રચાર કરવાની તાતી અનીવાયષતા 
છ;ે કારણ કે આવી તમામ માન્યતાઓ યા દાવાઓ હકીકતે જુઠ, ફરેબ અથવા તો 
ભ્રમણા જ હોય છ.ે છતાં અજ્ઞાન પ્રજા લુંટાય છ,ે ફસાય છ ેઅને તનમનથી બરબાદ 
થાય છ.ે શાણો સમજદાર તથા શીક્ષીત જન તો તેને જ કહીએ કે જ ેકોઈને જ ગુરુ 
ન કરે અને કદાપી અલૌકીકતામાં વીશ્વાસ ન દાખવે. આવા સાચા શીક્ષીતો આપણા 
સમાજમાં આજ ે અત્યંત અલ્પસંખ્ય છ,ે અને વળી તેઓની સંખ્યા દીનપ્રતીદીન 
ર્ટતી જાય છ,ે ત્યારે આવાં વૈજ્ઞાનીક પુસ્તકો ‘સત્યધમાષય દૃષ્ટયે’ વધુ ને વધુ વંચાય 
એવી સભાન, સક્રીય વ્યવસ્થા પ્રયોજાવી જોઈએ. 

અત્રે ઈંરીયાતીત દશષન [ESP]ની અસત્યતા તથા ભ્રામકતાનો પ્રસ્તુત 
પુસ્તીકામાંથી થોડો ખ્યાલ રજુ કરંુ; કારણ કે આપણા અજ્ઞાન પ્રજાજનો તો ઠીક, 
પણ શીક્ષીતો અને ખુદ વીજ્ઞાની પણ આજ ેઆવી અવૈજ્ઞાનીક યા તો કૃતક–વૈજ્ઞાનીક 
[સ્યુડો સાયન્સ] માન્યતાઓમાં જીવલેણ ફસાયેલા જોવા મળે છ;ે જઓે એ રીતે, 
જાણયેઅજાણયે આ રાષ્ટરના વીનીપાતમાં પોતાનો ભયાનક ફાળો આપી રહ્ા છ.ે 
આજ ે આ પરામનોવીજ્ઞાન [પેરાસાયોકોલૉજી] અને આધ્યાત્મીકતાને ક્ષેત્રે એટલા 
બધા ગોટાળા અને ગુંચવાડા પ્રવેશ્યા છ ે કે ગંભીર યા વીચારણીય ર્ટના અને 
ધતીંગ, ફરેબ કે બનાવટ વચ્ચેનો ભેદ તારવવોય દુષ્કર બન્યો છ.ે 

[ESP] ઈંરીયાતીત દશષનમાં મુખ્યત્વે ત્રણ બાબતોનો સમાવેશ કરવામાં આવ ે
છ ે: આ ત્રણ બાબતે આપણા શીક્ષીતો ભ્રમગ્રસ્ત છ,ે અને મોટાભાગના એમ માની 
મન મનાવે છ ેકે સૃષ્ટીમાં એવી અનેક અકળ ર્ટના ર્ટ ેછ;ે જનંુે રહસ્ય આપણે ન 
પામી શકીએ! પરન્તુ જો આપણે ભ્રમણાના ક્ષેત્રવીસ્તારને યથાથષ પામી શકીએ તો 
સહેજ ેએ સત્ય સમજાય કે, જનેે આપણે અકળ પ્રક્રીયા માની લીધી, એ વાસ્તવમાં 
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આપણી ભ્રમણા જ હતી. ડૉ. પરીખ લખે છ ે કે, આ ત્રણ બાબતો તે [1] 
કલેરવોયન્સ, અથાષત્ આંખ કે કાનની મદદ વીના જ દુર–સુદુરના અવાજો યા દૃશ્યો 
ગોચરીભુત કરી શકવાં [2] પ્રીકોગ્નીશન અથાષત્ ભાવીની ર્ટનાનું અગાઉથી જ્ઞાન 
થવું અને [3] ટલેીપથી, અથાષત્ કોઈ પણ પ્રકારના માધ્યમ વીના જ એક વ્યક્તી દરુ 
રહેતી અન્ય વ્યક્તીનો મનોગત સમ્પકષ સાધે તે – 

આ ત્રણે... બાબતો કે શક્તી કેવળ ફરેબ યા ભ્રમણા જ છ ેએમ વીજ્ઞાને તો 
સહજ ભાવે સીદ્ધ કયુું જ છ;ે કારણ કે વીજ્ઞાનના નીયમો સંપુણષ અફર હોય છ.ે છતાં 
ઉપયુષક્ત કહેવાતી રહસ્યમય ર્ટનાઓ બાબતે એવો દાવો કરવામાં આવે છ ે કે, 
ક્વચીત્ વીજ્ઞાન પણ ના સમજી શકે એવી રહસ્યમય ર્ટનાઓય વીશ્વમાં બને છ.ે 
હકીકતે આવું કશું જ બનતું નથી. બનવું શક્ય જ નથી; એટલે જ કાંઈ અકળ પ્રતીત 
થાય, તો એનંુ કારણ ફક્ત એટલું જ કે, આપણે અદ્યાપી એનંુ વૈજ્ઞાનીક, વાસ્તવીક 
કારણ જાણી શક્યા નથી. આપણ ેત્યાં ભારતમાં તો, આજથી પુરાં બારસો વષષ પુવ,ે 
એક ધામીક ચીંતક એવું મજબુત વૈજ્ઞાનીક વીધાન કરી ગયો છ ેકે, સૃષ્ટીના વૈજ્ઞાનીક 
નીયમોથી પર કે ઈતર એવું યોગીઓ પણ કદાપી પામી શકે નહીં. 

ન લોકવ્યક્તીરીક્તમ હી 
પ્રત્યક્ષમ્ યોગીનામ અપી 

–કુમારીલ ભટ્ટ 
આમ સદીઓથી આપણા ચીંતકોએ તો પેરાસાયકોલજી યા પેરાનોમષલ 

ર્ટનાઓનો સદંતર છદે ઉડાડી દીધો જ છ.ે હવે તો યુરી ગેલર કે સત્ય સાંઈબાબા 
જવેાની ‘વીશ્વવીખ્યાત’ સીદ્ધીઓ પણ કેવળ હાથચાલાકીની કરામતો તરીકે ખુલ્લી 
પડી જ ગઈ છ.ે વૈજ્ઞાનીક વીચારક ગાડષનર માટીન તેના ‘વીજ્ઞાન સારંુ, ખરાબ અને 
ફરેબી’ પુસ્તકમાં લખે છ ેકે, [ESP] [ઈંરીયાતીત દશષન–અનુભવ]ને ક્ષેત્રે જ ેમહત્ત્વના 
પ્રયોગો ગંભીરતાપુવષક કરવામાં આવ્યા છ,ે એનો પણ જો તમે ઝીણવટપુવષક અભ્યાસ 
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કરો, તો પુરી પ્રતીતી થશે જ કે સંશયાત્મક એવા રૅશનાલીસ્ટો વગેરે દ્વારા જનેી 
શંકા કરવામાં આવે છ,ે એના કરતાંય અનેકગણા વધુ ફરેબી ગોટાળા એ ક્ષેત્રે પણ 
પ્રવતી રહ્ા છ.ે ડો. પરીખે વૈજ્ઞાનીક તેમ જ શુદ્ધ તાર્કષક દલીલો દ્વારા ESP, 
આત્માની માન્યતા, મૃતાત્માનો સમ્પકષ, ભુતપે્રત, પુનજ ષન્મ, સુક્ષ્મ અસ્તીત્વ, 
મરણોત્તર અનુભવો, ચમત્કારાદીનું આ નાનકડી પુસ્તીકામાં સમથષ ખંડન કયુું છ.ે 
દુઃખની હકીકત એ છ ે કે પ્રવતષમાન વૃત્તી–વલણો જોતા,ં આ પુસ્તીકા પરત્વ ે
સામાન્યતઃ એવો જ અભીગમ દાખવવામાં આવશે કે, ‘આ પુસ્તક મનોવીજ્ઞાનનું છ;ે 
માટ ેમનોવીજ્ઞાનના વીદ્યાથીઓ તે વાંચે અને ભણે!’ કીંતુ આવો અભીગમ અનુચીત, 
અવીચારી અને હાનીકારક છ.ે સમાજમાંથી જો વહેમો અને અન્ધશ્રદ્ધાઓ નાબુદ 
કરવા હોય તો, સવષ કોઈ સામાજીક વ્યક્તીએ આવાં પુસ્તકોનો અભ્યાસ કરવો 
જોઈએ અને એ માટ ેઆ પ્રકારની ચોપડીઓ શાળા–કૉલેજોમાં કોઈ ને કોઈ તબકે્ક 
ફરજીયાત ભણાવવી જોઈએ. એક કાળે શાસન અંગ્રેજોનું હતું તેમ છતાં,            
શ્રી નરસીંહભાઈ પટલે રચીત ‘ઈશ્વરનો ઈનકાર’ નામક સત્વશીલ નાસ્તીક, 
રૅશનાલીસ્ટ પુસ્તકનંુ એક પ્રકરણ પાઠ્પુસ્તકમાં સમાવીષ્ટ હતું! એ સન્દભ ે
આઝાદી પછી આપણે કેવી વીનાશક પીછહેઠ કરી છ ેએ સહેજ ેસમજાશે; કારણ કે 
આજ ેઆટઆટલું રૅશનાલીસ્ટ સાહીત્ય ઉપલદ્ધ હોવા છતાંય એનંુ એક વાક્ય પણ 
કોઈ અભ્યાસક્રમમાં નથી! અફસોસ! [શ્રી નરસીંહભાઈ પટલે લીખીત ઉક્ત અલભ્ય 
પુસ્તક ‘ઈશ્વરનો ઈનકાર’ની ઈ.બુક મફત ડાઉનલોડ કરવા માટ ે સ્રોત : 
https://govindmaru.com/ebooks/ ] 

 
It appears that all human behaviour and experience 

[normal as well as abnormal] is well attended by illusory 
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and hallucinatory phenomena. While the relationship of these 
phenomena to mental illness has been well documented, 
their role in every day life has perhaps not been considered 
enough. Greater understanding of illusions and hallucinations 

among normal people may provide explanations for 
experiences otherwise relegated to the uncanny, extrasensory 
or supernatural. 

– Carl Sagan  

અન્યથા તંદુરસ્ત લેખાતી વ્યક્તીઓ પણ ભ્રમણાઓનો ભોગ 
બનેલી હોય જ છ.ે  

▪ 
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8 

સંતોનો સાક્ષાત્કાર 

વીતરાગ ભય ક્રોધઃ 
સ્થીતધીમુષનીરુચ્યતે/ 

* 
કામ એષ ક્રોધ એષ 
રજોગુણ સમુદ્ભવઃ/ 
મહાશનો મહાપાપ્મા 
વીધ્યેનમીહ વૈરીણમ્ | 
[ગીતા : 2/56, 3/37] 

અખાએ કહ્ું કે, ‘દેહાભીમાન હતું પાશેર, વીદ્યા વધતાં વાધ્યું શરે!’ – એવા 
દુઃખદ અનુભવ ર્ણા સંતસાધુઓના થયા. ત્યારે પુજ્ય મોરારી બાપુનો પરીચય ર્ણો 
સુખદ તથા આશ્વાસક રહ્ો; જ ેઅત્રે ન ઉલ્લેખુ;ં તો નગુણો જ ઠરંુ. એક સંસ્કૃત 
સુભાષીત છ,ે ‘ભવન્તી નમ્રા: તરવઃ ફલાગમૈ:/વૃક્ષો ફળોની સમૃદ્ધી વધતાં, નમ્રતાથી 
નીચાં નમે છ;ે એ જ રીતે મનુષ્ય જો નીજી સીદ્ધી–સમ્પન્નતા વધતાં નમ્રતર બને; 
નીચો નમે; તો એ મનુષ્ય તરીકે ખરેખર ર્ણો ઉચો ઠરે છ.ે 

પુજ્ય મોરારી બાપુમાં હમણાં મેં આવી સુસમૃદ્ધ ને સભર, સહજ નમ્રતા 
અનુભવી; ત્યારે હંુ ધન્ય થયો. આ ખાસ તો એટલા જ માટ ેકે, રૅશનાલીસ્ટ લેખક–
ચીંતક બન્યા બાદ, ર્ણા સાધુ–સંતોના પરીચયમાં આવવાનું બન્યું; ત્યારે તે સવેને 
અહંકાર તેમ જ રાગદ્વષેથી ફાટફાટ થતા જોઈને થયા કયુું કે, જો વ્યક્તી 
વીતરાગક્રોધ ન બને, સ્થીતધી: ના થાય, કામક્રોધ ના ત્યજી શકે; તો પછી સંસાર 
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ત્યજીને સાધુ થવાનું પ્રયોજન જ શું? એથી ઉલટુ,ં સંસારીઓ સૌજન્યશીલ હોય, 
સંસ્કારસમ્પન્ન હોય કે તેઓ વીરોધી વીચારોને સહી લે, અરે કેટલાક તો વોલ્ટરની 
જમે કહે કે, જીવનના અંત સુધી હંુ તમારા વીચારો સામે લડતો રહીશ; પરન્ત ુ
પ્રસ્તુત વીચારો વ્યક્ત કરવાના તમારા સ્વાતં્યનું રક્ષણ કરવા તો હંુ જાનના ભોગેય 
ઝઝુમીશ. મોરારી બાપુએ આવો ઉમદા અભીગમ દાખવ્યો; એથી પ્રભાવીત થયો. 
બીજી બાજુ, ખરેખર સંસાર ત્યજીને સંન્યાસી થયેલા સાધુઓનાં જ ે પામર અને 
પ્રાકૃત દેહાભીમાન અને તજ્જનીત જ ે કામક્રોધાદી આક્રોશ અનુભવવા મળ્ા; એ 
આશ્ચયષજનક રીતે દુ:ખદ, શોચનીય રહ્ા. જો કે વાત તો જરા મજા આવે એવી 
રમુજી જ છ.ે 

એ પહેલાં પુ. બાપનુા મીલનની વાત કરીએ તો. બન્યું જાણે એવું કે 
મોરારીબાપુ હમણાં મને પુનઃ મળ્ા; તેઓએ સામે ચાલીને મળવાની ઈચ્છા દશાષવી; 
અગાઉથી કહેવડાવ્યું કે, ‘બાપુ બારડોલી આવી રહ્ા છ;ે ત્યારે તમને મળવા ઈચ્છ ે
છ.ે’ આ તેઓની અસાધારણ અને ઉદાર ખેલદીલી હતી; કારણ કે એકાદ વષષ 
અગાઉ પણ જ્યારે તેઓ મને મળવા મારા ર્રે આવ્યા; ત્યારે તે પ્રતી મેં કોઈ વીશેષ 
આદરસત્કાર યા પુજયભાવ દશાષવેલો નહીં; અહોભાવ તો મારામાં હોય જ નહીં. 
વધુમાં વળી, ચચાષ દરમીયાન, મેં મારા નાસ્તીક, રૅશનાલીસ્ટ વીચાર બાબતે જરા 
પણ મચક આપેલી નહીં; જવેું માનંુ છુ ંએ જ બધંુ સ્પષ્ટતઃ વ્યક્ત કયુું. છતાં બાપુએ 
મારા માટ ેકોઈ કટુ લાગણી સેવી નહીં. 

ક્યાં ગુજરાતના મહાન, પ્રખર, અતીલોકપ્રીય–પુજનીય વીશ્વમાન્ય તથા 
વીદ્વાન સંતકથાકાર અને ક્યાં બારડોલીમાં ખુણે પડી, વીલક્ષણ વચારતો ને વ્યક્ત 
કરતો એક કલમર્સુ ડોસો! એનો અથષ તો એમ જ થાય ને કે, બાપુ વીચારનું સત્ત્વ–
સત્ય પારખી, પ્રમાણી શકે છ,ે અને વીરોધીની કદર પણ કરી શકે છ.ે 

વધુ નોંધપાત્ર, ભારપવુષક જણાવવા જવેી હકીકત તો વળી એ કે, હંુ પુજ્ય 
બાપુની જાહેરમાં ટીકા કરંુ છુ;ં છતાં તેઓ ખેલદીલીથી માઠુ ંનથી લગાડતાં. હમણાં 
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જ મેં બાપુને જાહેર અનુરોધ કયો કે, ‘વડોદરાવાસી એમ માની બેઠા છ ે કે, 
મોરારીબાપુના પારાયણના પુણયે જ, તેઓના આશીવાષદથી ભુકંપમાંથી એ નગર 
બચી ગયું; ત્યારે બાપુ, એક નીવેદન એવું જરુર પ્રગટ કરો કે, કથા–પારાયણો યા 
પાઠપુજાથી ભૂકંપોને રોકી શકાતા નથી. અન્ધશ્રદ્ધાઓ ટાળો!’... મેં બાપુને કહેવડાવ્યું 
કે, આપશ્રી ન આવતા; હંુ જ આપને મળવા આવું છુ,ં અને પુજ્ય બાપુ તો હીંચકા 
પરથી, હાથ જોડતા ઉભા થઈ ગયા. અમે પરસ્પર નમસ્કાર કયાષ; મને બાજુમાં જ, 
તેઓના હીંચકા પર આગ્રહ કરીને બેસાડ્યો. ત્યારે ચોમેર બાપુનાં માનપાન, 
ભક્તીભાવ, દબદબો અને બંદોબસ્ત; દશષનાથી ભક્તીગણની લાબંી લાઈન જોતા ં
મારંુ મન સંકોચાય કે ક્યાં રાજા ભોજ? છતાં બાપુએ મારો પુરો આદર નીરહંકાર 
અને નીખાલસ ભાવે કયો; જનેી પરાકાષ્ટા એવી આવી કે, મેં કહ્ું, 

‘બાપુ, હંુ તો નાસ્તીક...’ 
એટલે બાપુ બોલ્યા, ‘ભલે ન ેતમે નાસ્તીક હો, હંુ તમારા જ્ઞાનનો આદર કરંુ 

છુ,ં તમારા લેખો વાંચું છુ.ં’ 
બોલો, આવા સૌજન્યશીલ, કદરદાન તથા સત્યદશી સંતની ઉદારતા તેમ જ 

ખેલદીલીને જાહેરમાં બીરદાવ્યા વીના કેમ રહેવાય? વળી તેમાંય, જ્યારે કેટલાક 
સંસારત્યાગી, રીતસર સંન્યાસી થયેલ સાધુની તુમાખી, મીથ્યાભીમાન, આક્રોશ તેમ 
જ ગાલીપ્રદાનનો મને નીત્ય અનુભવ થતો હોય ત્યારે! ખરેખર તો આ કરમકહાણી 
જ મજદેાર છ,ે અને આજ ે અહીં હંુ એ જ લખવા પ્રવૃત્ત થયો છુ ં કે આપણા 
સાધુસંતો આવા? એક ખતરનાક જમાત! સંસારીઓ કરતાંય વધારે રજોગુણી–
તમોગુણી, ક્રોધીત થાય, એટલે ગાળાગાળી કરી મુકે? એક ખુબ રસપ્રદ ર્ટના 
જાહેર કરંુ : 

80–85 વષષના સંસારત્યાગી એવા એક સ્વામીજી છ,ે ગુજરાતી જ છ.ે તેઓ 
સદાય, વારંવાર પોતાના વીશે લખતા જ રહે : ‘હંુ વીદ્વાન છુ,ં મેં સવષ શાસ્ત્રોનો 
અભ્યાસ કયો છ;ે આટઆટલું ફયો છુ ંઅને કાશીમાં વસ્યો છુ;ં વેદવેદાંતનું અધ્યયન 
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કયુું છ.ે મેં 70 પુસ્તકો લખ્યાં છ,ે અને બીજાં 10 તૈયાર છ ેવગેરે વગેરે!’ પછી 

થોડા માસ પુવે એવું બન્યંુ કે, સ્વામીજી ઉપર કોઈ વાચકનો નનામો પત્ર આવ્યો; 
જમેાં સ્વામીજીની તેણે કડક ટીકા કરેલી. સાચા સાધુસંન્યાસી તો આવાં પત્ર–

પત્રીકાઓની અનાસક્ત ભાવે અવગણના જ કરે. અરે, હંુ તો સામાન્ય સંસારી 
ગણાઉં; છતાં મારા પર પણ મહીનાદાડ ેએકબે એવા પત્રો વષોથી આવે જ છ,ે 

હંુ જરાય વીચલીત કે અસ્વસ્થ નથી થતો; પરન્તુ આ તો સ્વામીજી જઓેનંુ 
નામ! સી.બી.આઈ.ની ચકોરતાથી, હસ્તાક્ષરની મદદથી તેઓએ શોધી કાઢંુ્ કે 

આ કાગળ લખનાર સુરતના શ્રી ઉત્તમ ગજ્જર જ છ.ે બીચારા સૌજન્યમુતી 

ઉત્તમભાઈ, નીદોષ અને સાવ અજાણ! સ્વામીજીએ તેઓને પત્ર ફટકાયો કે, 
‘તમે વરીયાવી ભાગળના હીજડાઓ! દુષ્ટો... પાપીઓ છો!’ કેવી અભર ભાષા, 

કેવું બીભત્સ માનસ! આવા છ,ે આપણા આ સાધુસંતો અને સંન્યાસીઓ! અને 
તેઓ જીવનના અને રાષ્ટરના ઉદ્ધારની વાતો કરે છ!ે હા, એક બાબતે આ 

સ્વામીજીને ધન્યવાદ જરુર ર્ટ ે છ ે : તેઓના જનરલ નૉલેજ બદલ; તેઓને 
ખબર છ ે કે, સુરતમાં વરીયાવી ભાગળ પર હીજડાઓ વસે છ!ે જો કે ત્યાં તો 
વેશ્યાઓ પણ વસે છ.ે.. આ સ્વામીજી મને તો ધોધમાર ગાળો દેતા જ રહે છ.ે 
હમણાં જ શ્રી જમનાદાસ કોટચેાએ એક પુસ્તક પ્રગટ કયુું છ ે : ‘વેદનાનું વાચન’; 
જમેાં આવા અનેક સંતોની ભયંકર કરમકહાણીઓ વણષવવામાં આવી છ.ે એક 
સંન્યાસીજી વીજ્ઞાન વીશે પ્રવચન કરતાં વદ્યા કે, ‘પૃથ્વીની ધરી વાંકી છ,ે તે ઢળી ના 
પડ,ે માટ ેભગવાને તેના ઉપર પહાડોરુપી ટકેા મુક્યા છ.ે’ મેં પુજ્યશ્રીને ખાનગીમાં 
લખ્યું કે, આદરણીયશ્રી, અવકાશમાં કશું વાંકંુ નથી, અને કશું ગબડી–પડવાપણું પણ 
નથી. આપ જવેા વીદ્વાન પુરુષને આવું અજ્ઞાન છાજતું નથી વગેરે. 

બસ, સ્વામીજી રોષે ભરાયા, મને ગાળો દીધી અને લખ્યું કે, ‘હંુ મારી વાતને 
વળગી રહંુ છુ’ં કેટલું મીથ્યાભીમાન? અને પાછા એ જ સ્વામીજી ખેલદીલીનો દાવો 
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કરે છ!ે પુ. મોરારીબાપુ મને મળવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરે છ,ે અને મળે છ;ે જ્યારે 
પ્રસ્તુત સ્વામીજી મને અસ્પૃશ્ય ગણે–ગણાવે છ.ે 

શ્રી મોટાએ અનેક વાર જાતે પોતે કહ્ું છ ેકે, ‘અમે તો parasites, પરોપજીવી 
પ્રાણીઓ છીએ, પારકા ઉપર જીવનારા લોકો!’ પરન્તુ શ્રી મોટાએ તો એવી ભાવના 
રાખેલી કે, સમાજનંુ ખાઈએ છીએ; તો એ સમાજને કંઈક ને કંઈક આપતાંય રહેવુ ં
જ, અને તેઓએ એમ કરી પણ બતાવ્યું. જ્યારે બીજા સાધુસંન્યાસીઓ તો, મહાત્મા 
ગાંધીજી કહે છ ેતેમ, માલપુડા અને દુધપાક ખાવા જ જન્મ્યા હોય એવા લાગે છ!ે  

‘વેદનાનું વાચન’ એક અદ્ભુત, નેત્રદીપક પસુ્તક છ,ે જમેાં અનેક બાવાસાધુ, 
ગુરુઓ–મુનીઓ, સંત–સંન્યાસીઓ, તાંત્રીકો–ત્યાગીઓનાં સનસનાટીભયાષ, ધૃણાસ્પદ 
કરતુતો દસ્તાવજેી રીતે ખુલ્લાં પાડવામાં આવ્યા છ;ે જમેાંથી કેટલાંક ચોંકાવનારાં 
મથાળાં જ અહીં ટાંકીને વરમંુ : 

[1] તેર કીશોરીઓ ઉપર બળાત્કાર ગુજારનાર સાધુ પે્રમાનન્દ, [2] 
જનૈમુનીશ્રી સજાતીય કૃત્ય કરતાં રંગે હાથ ઝડપાયા, [3] પાંચ પાંચ મહીલાઓને 
હવસનો શીકાર બનાવનાર સ્વામીનારાયણી આચાયષ જલે ભેળા, [4] સો જટેલા 
કીશોર–શીષ્યો સાથે સજાતીય સેક્સ માણનારા ઉપલેટાના સ્વામીનારાયણી સ્વામી, 
[5] [રાજકોટમાં] એક બાબા સ્ત્રીઓને સંપુણષ નગ્ન બનાવીને યોનીપુજા કરે છ,ે [6] 
ત્રણ ત્રણ સાધ્વીઓ ઉપર બળાત્કાર ગુજારનાર જનૈાચાયષ, [7] હવેલીના મહારાજના 
ર્રમાંથી વેશ્યા પકડાઈ, [8] સાત વરસની બાલીકા સાથે જનૈમુનીની લીલા, [9] 
અશ્લીલ [બ્લ્યુ] ફીલ્મો જોવાનાં શોખીન સાધુ–સાધ્વી વગેરે.  

 

સંતો તથા સાધુબાવાઓ જ્યાં સુધી નીદોષ સાબીત ના થાય ત્યાં સુધી 

તેઓને પાખંડી જ માની લેવા જોઈએ.                         – જ્યોજ ષ ઓરવેલ  
▪ 
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9 

જ્યોતીષ વીશે ખાસ ખાસ 

શની : છાયાસુત, તરણીતનય, કોણ – આકી, મંદ, એ શનીનાં નામ છ.ે સો 

વષષનું વય છ.ે કાળ પુરુષનું કષ્ટ છ.ે તારા ગ્રહ છ,ે દુબળો અને લાંબા દેહવાળો, 
ભુખરાં નેત્રવાળો, વાતપ્રકૃતીવાળો, સ્થળ દાંતવાળો, આળસુ, પાંગળો, કઠોર 
વાળવાળો, કાળી આકૃતીવાળો છ.ે હાડકાં, કાયમી દદો, મૃત્યુ, સીસું, કાળો રંગ, 
ભેંસ, ઉંટ, ગધેડો, શાહમૃગ, બગલો, રુ્વડ, કેળાં, બટાટા, જવ, તીખા પદાથો, ચોખા, 
યમપુજા, ચણા, વટાણા, કડવા પદાથો વગેરે ઉપર શનીનંુ આધીપત્ય છ,ે જન્મપત્રીકા 
કે પ્રશ્નલગ્નમાં છઠ્ઠા ભાવનો વીશેષ કારક ગણાય છ.ે વીકલ્પ ત્રીજાનો કારક પણ 
ગણવાનો શીરસ્તો છ.ે 

બુધ : બુધ, સૌમ્ય, તારાતનય, વીદ્, બોધન, ઈન્દુપાત્ર એવાં બુધનાં નામ છ.ે 

કુમાર અવસ્થા છ.ે કાળપુરુષની વાણી છ.ે તારાગ્રહ છ.ે સુંદર દેહવાળો, એક શબ્દમાં 
અનેક અથષવાળી વાણી બોલનારો, હસમુખો અને વાત – પીત્ત – કફ એમ ત્રણેય 
પ્રકૃતીવાળો, ચંરનો પુત્ર, સુંદર દુવાષ જવેી લીલા રંગની કાંતીવાળો છ.ે જ્ઞાનતંત,ુ 
ફેફસાં, આંતરડાં, મન, વાણી, રાખોડી રંગ, કુતરો, વાંદરો, પોપટ, ચકલી, અખરોટ, 
સોપારી, સફરજન, રંગરેજ, વીષ્ણુ–પુજા, અથવષવેદ, ગુપ્ત પ્રાથષનાઓ, સુગંધી પદાથો 
બનાવનારા, ઈન્રજાળ અને ભૂતપે્રત વીદ્યા જાણનારાઓ, ર્ી, તેલ, રસાયણ જાણનાર 
વગેરે વસ્તુઓ ઉપર બુધનંુ આધધપત્ય છ.ે જન્મપત્રીકા કે પ્રશ્નકંુડલીમાં અગીયારમા 
ભાવમાં બુધ કારક ગ્રહ છ.ે 

માન્ય જ્યોતીષ ગ્રંથોમાં નવેનવ ગ્રહોની પ્રકૃતી, દેવતા તથા સ્થાન વીશે આ 
પ્રકારની વીગતવાર માહીતી આપેલી છ,ે જ ે વાંચતાં પ્રતીતી થાય છ ે કે, આપણા 
પુવષજ મનીષીઓ ભલ ેવીજ્ઞાન સ્વલ્પ જ યા તો નહીંવત જાણતા; પરન્તુ જરુર પ્રખર 
પ્રતીભાવાળા કવીઆત્માઓ તો તેઓ હોવા જ જોઈએ. તેઓએ નવેનવ ગ્રહોનંુ આવું 
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જ ેસવીગત વણષન કયુું છ,ે એ ખરેખર જ તઓેની કવીકલ્પનાનંુ દ્યોતક છ.ે બાકી, જો 
એ ખરેખર જ વૈજ્ઞાનીક સંશોધન હોય, તો એ ર્ણું જ ઉંડાણવાળું તથા અતી વ્યાપક 
ગણાય; દા.ત. શનીગ્રહનંુ અધીપત્ય ભેંસ, ઉંટ, ગધેડો, બગલો, રુ્વડ કે ચણા, વટાણા 
તથા હાડકા ઉપર અને એ જ રીતે વળી, બુધનંુ આધીપત્ય ફેફસાં, આંતરડાં, કુતરો, 
વાંદરો, ચકલી, અખરોટ અને અથવષવેદ ઉપર પ્રવતે છ ે– એવું બધંુ શોધી જ કેવી 
રીતે શકાય? એને કાં તો દીવ્ય દૃષ્ટી કહીએ, યા તો નીબુંધ અને વીશાળ 
કલ્પનોડ્ડયન કરનાર પુરુષની કવીપ્રતીભા લખેાવીએ! 

હા, એમાં એક અભીનન્દનીય તથ્ય પણ છ ે: અવકાશમાં ચમકતા અબજોના 
અબજો પ્રકાશમાન પીંડોમાંથી ગ્રહપીંડને અલગ તારવી, ઓળખી કાઢવા અને તેય 
નરી આંખે! એ અવશ્ય આ સંશોધક જીવોની અતુટ અને અવીરામ લગન તથા 
અસીમ નીષ્ઠા જ સુચવે છ;ે પરન્તુ શનીની ઉમ્મર સો વષષની છ ેઅને તે ઉંટ, ગધેડાં 
કે રુ્વડ જવેાં પ્રાણીઓ ઉપર પણ અધીપત્ય ધરાવે છ,ે અથવા તો બુધ હજી કુમાર 
અવસ્થામાં [ટીન–એજર] છ ેઅને વાંદરાં, કુતરાં, ચકલી કે રંગરેજ અને અથવષવેદ 
ઉપર આધીપત્ય ધરાવે છ ે – એવી બધી અકલ્પનીય શોધો તેઓએ કયા આધારે 
કરી, એ જાણવું, એ સમજવું આપણે માટ ેખરેખર જ દુષ્કર કે અસંભવ છ,ે માટ ેજ 
એને કવીકલ્પના કહીને સંતોષ માની લઈએ! 

અને એ તો ઐતીહાસીક સત્ય જ છ ે કે, આપણા પુવષજ ઋષીમુનીઓ ઝાઝંુ 
વીજ્ઞાન ભલે નહોતા જાણતા; પણ દુનીયાની અજોડ, અદ્યાપી અભુતપુવષ એવી 
કાવ્યરચનાઓ તેઓ ની:શંક સજીષ ગયા. ખગોળ – શાસ્ત્ર કે ફલજ્યોતીષ વીશે જરુર 
શંકા કરી શકાય; પરન્તુ એને પણ તેઓની કાવ્યલીલા ગણી શકાય. અલબત્ત 
રામાયણ – મહાભારતની વીશ્વશ્રેષ્ઠતા વીચારતાં તો ધન્ય ધન્ય જ થઈ જવાય.... 
પ્રાચીન ગ્રીસવાસી આયો પણ આપણા પીતૃબંધુઓ – પીતરાઈઓ જ હતા. તેઓએ 
પણ આવી મહાન કાવ્યરચનાઓ કરી છ,ે અને અવકાશી પીંડો પરત્વે વળી આ જ 
પ્રકારની કવીકલ્પનાઓ ચગાવી છ.ે ગ્રીક પુરાણ કથાઓમાં પણ સુયષ, ચંર, મંગળ, 
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શુક્ર આદી પીંડ પણ માનવીય પ્રકૃતી ધરાવતા જ દેવતાઓ છ,ે અમુક સ્ત્રીરુપે પણ 
છ,ે પૃથ્વીવાસી માનવ સ્ત્રી–પુરુષોના પે્રમમાં પણ તેઓ પડ ેછ;ે અપહરણો, બળાત્કારો, 
યુદ્ધો વગેરે બધંુ જ તેઓ માનવવત આચરે છ.ે.. બીજી બાજુ, ગ્રીસમાં પ્લેટો, 
એરીસ્ટોટલ છ ેઅને એરીસ્ટોફેનીસ પણ છ,ે તો ભારતમાં ચાણક્ય છ,ે મનુ છ,ે તેમ 
કાલીદાસ અને વ્યાસ – વાલ્મીકી પણ છ.ે ગ્રીસનાં મોટા ભાગનાં પૌરાણીક પાત્રો 
વધુમાં વળી, ખુબ સુંદર, નમણાં, સુકોમળ તથા નાજુકનાજુક મનોભાવો સેવનારાં 
કલ્પાયાં છ.ે 

આવી બધી કલ્પનાલીલા તથા સજષનલીલા બદલ આપણે વીશ્વભરની 
આયષજાતીઓ તથા સમગ્ર માનવજાત અચુક મનભર ગૌરવ લઈ શકીએ; પરન્તુ 
ખગોળીય વીશ્વ બાબતમાં, એ જ પુવષજોએ જ ે ભયનંુ, મીથ્યા આશાઓનું, 
નીષ્ક્રીયતાનંુ તથા પરાધીનતાનંુ વાતાવરણ સજ્યુું, તેની અથષહીનતા આજ ે આપણે 
સ્વીકારી જ લવેી ર્ટ,ે અને એને કવીહૃદયની અસંભવ કપોળકલ્પના લેખાવવામાં 
હીણપદ માનવી ર્ટ ે નહીં. ફળજ્યોતીષનંુ આખું શાસ્ત્ર જ કેવળ કલ્પનોડ્ડયન છ,ે 
હાસ્યસ્પદ છ.ે ઉપરાંત ભય, નીષ્ક્રીયતા, પરાધીનતા કે દૈવાધીનતાનંુ પોષક – 
પ્રોત્સાહક એવું માનવજીવનને, માનવીય પુરુષાથષને હાનીકતાષ પણ છ.ે એમાં 
વૈજ્ઞાનીકતા કે સત્યનો એક અંશ પણ સભંવી શકે નહીં – એ પ્રતીતીપુવષક દશાષવવા 
જ, ઉપર પ્રમાણેનાં ગ્રહવણષન અહીં ટાંક્યાં છ ે: કોઈ મહાજ્યોતીષી કે રાજજ્યોતીષી 
કદાપી એ રહસ્યને સત્યમુલક રીતે સમજાવી શકશે ખરો કે, શની ગધેડાં, રુ્વડ કે 
આપણાં હાડકાં ઉપર, તો વળી બુધ કુતરાં, ચકલી કે ફેફસાં ઉપર આધીપત્ય ધરાવ ે
છ ેએટલે શું? ઉપરાંત, ગ્રહોના આયુષ્ય બાબતે તો સાવેસાવ ગપ્પાબાજી! 

હા, એક અન્ય હકીકત પણ આનન્દ તથા આદર ઉપજાવનારી અવશ્ય છ,ે 
અને તે અવકાશી પીંડોની ગોઠવણીને આધારે પૃથ્વીજગતના વીવીધ પદાથોના 
આકારો કલ્પવા તે. દા.ત. રાશીઓ તથા નક્ષત્ર એ બ્રહ્માંડમાં દુરસુદુર વીસ્તરતા ં
તારાજુથો જ છ;ે પરન્તુ એના કેવા કેવા આકષષક યા આશ્ચયષજનક આકારો, આપણા 
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પુવષજ સંશોધકોએ કલ્પ્યા? મેષ [રે્ટુ]ં, સીંહ, મીથુન [પે્રમી યુગલ], કન્યા [કુમારીકા], 
વૃષભ [આખલો], તુલા, [ત્રાજવું] વગેરે... 

યાદ રાખો કે, પ્રાચીન ભારતમાં ફલજ્યોતીષ શાસ્ત્ર હતું જ નહીં. કેટલાક 
પંડીતો – સંશોધકોના મતે તો એ વીદ્યા બહારથી, પ્રાચીન મીસર, બેબીલોન કે 
ગ્રીસથી આયાત કરેલી છ.ે એનો પુરાવો એ જ કે, રામાયણમાં, સીતાજી ગુમ થતા,ં 
રામ એની શોધ માટ ેકોઈ જ્યોતીષીને પુછવા નથી જતા કે પાંડવો – રોપદીનાં લગ્ન 
પાકાં કરવા માટ ેએમની જન્મકંુડળીઓ મેળવ્યાનો કોઈ ઉલ્લેખ મહાભારતમાં જોવા 
મળતો નથી. એથી ઉલટુ,ં કણષ તો સગવષ જાહેર કરે છ ે કે, મારો જન્મ ભલે દૈવને 
આધીન હોય, કીંતુ મારંુ જીવનકાયષ તો મારા પુરુષાથષને જ વશ છ.ે વેદ–ઉપનીષદોમાં 
પણ ફલજ્યોતીષ શાસ્ત્રનો કોઈ ઉલ્લેખ જ નથી... 

બીજી બાજુ, નક્ષત્ર ફળનો અહાહા, શો વીરાટ વ્યાપ આપણા 

જ્યોતીષીઓ કલ્પી ગયા છ ેકે, માણસે શ્વાસ લેવા માટ ેપણ મુહતષ કઢાવવું પડ!ે 
ગ્રહદોષ, ગ્રહદશા, ધનારક – મીનારક, નીષ્ક્રમણનું તો ઠીક, ગભાષધાનનું પણ 

મુહુતષ! [એ કેવી રીતે?] દશાશુળ, મોભચક્ર, ઉંચીનીચી થતી રાશીઓ, યોગ, 
ર્ાતચક્ર, દોષ નીવારણ યંત્રો, યમર્ંટ, કાલસપષ, ગંડ્યોગ, વીશોત્તરી, અષ્ટોત્તરી 

મહાદશાઓ, હોરા... અદ્ભુત! માણસ બાપડો જાતે પોતે તો જાય ક્યાં અને કરે 
શું? ડગલે ને પગલે જ્યોતીષીજીની સલાહ પુછવી જ રહી! 

આ સન્દભે મને ર્ણી આધુનીક યોજનાઓ સુઝે છ,ે જમેાંની એક સુચવું 
તો, બુધ ગ્રહ જ્યારે કુતરાં ઉપર આધીપત્ય ધરાવે છ,ે ત્યારે એની ગ્રહશાંતી 

કરી, તેને પ્રસન્ન કરી, આપણાં નગરોમાંથી રખડતાં તેમ જ હડકાયાં કુતરાનંુ 
નીકંદન કાઢી શકાય ખરંુ? શક્ય છ ેકે બુધની વક્રી દૃષ્ટીને પરીણામે જ આપણા 

દેશમાં રખડતાં કુતરાં વધી ગયાં હોય! કોઈ રાજજ્યોતીષીને આ બાબતે પુછવા 
જવેું ખરંુ. 
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આગામી મકર–સંક્રાંતીનો ફલાદેશ : આવતા વષષની, 2063ની 

મકરસંક્રાંતી [ઉત્તરાયણ]નંુ સંક્રાંતીવાહન, સીંહ, ઉપવાહન હાથી છ.ે તેણે સફેદ 
વસ્ત્રો ધારણ કરેલ છ,ે કસ્તુરીનંુ તીલક કરેલ છ.ે આયુધ ભુસંડી છ,ે ફુલ ચંપો 

છ.ે બાલ્યાવસ્થામાં છ,ે ભોજનપાત્ર સોનાનંુ છ,ે કંચુકી વીચીત્ર છ ેઅને તે બેઠલેી 
સ્થીતીમાં છ.ે તેનંુ નાક સાઠ યોજન લાંબુ છ,ે એને નવ હાથ અને એક માથંુ છ.ે 

દાંત ભીંસતી, કઠોર વચન બોલતી, વૃક્ષોનાં પાન – ફળ તોડતી... કામ – સેવન 
કરતી તેણી ઉત્તરમાંથી દક્ષીણમાં જાય છ,ે તેની દૃષ્ટી નૈઋત્યમાં પડ ે છ.ે 

મકરસંક્રાંતીના પ્રવેશ સમયે બુધ આઠમે, અસ્તનો હોવાથી, કુદરતી પ્રકોપો વધે, 
જાનમાલની હાની થાય, માનવમૃત્યુના પ્રમાણમાં વધારો થાય, સત્તાધારી પક્ષોમાં 

ઝગડા તથા પરીવતષનો થાય, છત્રભંગના યોગ બને, સરહદ પર યુદ્ધનું 
વાતાવરણ સજાષય, ધાન્યનો નાશ થાય, મહાવ્યાધીનું પ્રમાણ વધે, બળાત્કાર અને 

ચોરીલુંટ વધે, જમીનોના ભાવ ઉચકાય... માટ ેઉત્તરાયણના દીવસે તલ ભરેલંુ 

પાત્ર તથા વસ્ત્રદાન બ્રાહ્મણોને કરવું. શક્તી અનુસાર, તલ, સોનું, જમીન, હાથી–
ર્ોડાનંુ દાન પણ સાત્ત્વીક બ્રાહ્મણોને કરવું. 

▪ 
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પુરાણ કાળમાં એકલા સજ્જનો નહોતા વસતા 

જ્યાં સુધી મનુષ્ય ભુતકાળની અજ્ઞાનજનીત તથા અજ્ઞાનપ્રચારક 
એવી નીરથષક નીતીકથાઓ તમે જ માન્યતાઓને વદેવાક્ય માની માથ ે
ચઢાવીને ફયાષ કરશે ત્યાં સુધી સાચી માનવસંસ્કૃતીની આશા સેવવી એ 
કેવળ અથષહીન કલ્પનામાં રાચવા બરાબર જ છ.ે 

–બટરાષન્ડ રસેલ  

હમણાં જ પ્રસીદ્ધ થયેલ શ્રી ચંરકાંત ઠક્કર લીખીત નવલકથા ‘ક્ષણે ક્ષણ ે
કુરુક્ષેત્ર’ના વીમોચન નીમીત્તે એક મહત્ત્વનો ને રસપ્રદ પ્રશ્ન છડેાયો કે, પૌરાણીક 
પાત્રો, જઓે લાંબી પરંપરા દરમીયાન સદાય મહાન અને ભવ્ય તરીકે આદર 
પામતાં રહ્ાં છ,ે તેઓનંુ અને તેઓનાં કેટલાંક કાયો તેમ જ સમ્બન્ધીત ર્ટનાઓનંુ 
પુનમુષલ્યાંકન કરવું જોઈએ કે નહીં? અને એવા પુનમુષલ્યાંકન દ્વારા જો ઉંડા વીચાર–
પૃથક્કરણ કરતાં તેઓનંુ અવમુલ્યાંકન થતું હોય તો તે કરવું જોઈએ કે નહીં? 

શ્રી ઠક્કરે ‘ક્ષણે ક્ષણે કુરુક્ષેત્ર’મા ંમહદંશે આવું અવમુલ્યાંકન જ કયુું છ,ે અને 
બહુધા તે આધારમુલક હોવા છતાંય, એમ કરવું ઉચીત કે અનુચીત એવા અલ્પ 
વીવાદમા,ં કેટલાક વીદ્વાનોએ એવો મત ઉચ્ચાયો કે આમ કરવાથી આપણે પ્રસ્તતુ 
પાત્રોની સ્થાપીત ભાવના– વીભાવનાને હાની પહોંચાડીએ છીએ, જ ે સરવાળે 
આપણાં સમાજ–સંસ્કૃતી માટ ે હાનીકારક બની રહે, માટ ે તેમ ન કરવું એ જ 
હીતાવહ લેખાય. જ્યારે મારો મત એવો રહ્ો કે કેવળ પાત્રો – ર્ટનાઓનંુ જ 
પુનમુષલ્યાંકન નહીં, કીંતુ સ્વયં મુલ્યોનંુ પણ પુનમુષલ્યાંકન થતું જ રહેવું ર્ટ;ે કારણ કે 
મોટા ભાગનાં મુલ્યો કાલસાપેક્ષ હોય છ.ે અત્રે કયા મુલ્યો સનાતન અને કયા સાપકે્ષ 
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એની ચચાષ ટાળું; છતાં જરાક જ અંગુલીનીદેશ કરંુ તો, એક સામાન્ય નારીને પાંચ 
પતી હોય એવી ર્ટના આજ ેકોઈ જ આવકાયષ લેખાવશે નહીં. શ્રી ઠક્કરે તો વળી 
આ પગલાને વધુ તાત્ત્વીક રીતે વખોડી કાઢંુ્ છ ે કે એક ભાઈએ પોતાના અજોડ 
પરાક્રમ દ્વારા જીતેલી કન્યાને બીજા ચાર ચાર ભાઈઓ પણ અણહકની ઉપભોગે 
એમાં કઈ નૈતીકતા આવી? અને તેમાંય પાછા ધમષરાજા એવા યુધીષ્ઠીર પણ! 

એવો જ મોટો પ્રશ્ન એ પણ છ ેકે ‘યતો ધમષ: તતો જય:’નું રટણ તો આપણ ે
કરીએ છીએ; પરન્તુ ભીષ્મ, રોણ અને કણષને કપટથી હણનાર પાંડવોને પક્ષે એવો ત ે
કયો સાચો ધમષ હતો? મતલબ કે અધમષની જ જીત થઈ! શ્રી ઠક્કર લખે છ ે : 
વ્યાસજી યુધીષ્ઠીરને ઠપકો આપતાં કહે છ,ે જુગારમાં તું... રૌપદીને પણ હારી બેઠો? 
જાણે એ બધાં પ્રત્યે તારો કોઈ ધમષ જ નહોતો!... કુરુક્ષેત્રમાં તેં જ ેઅધમષ આચયો 
તેથી તો કૌરવોને પણ સારા કહેવરાવ્યા – શીખંડીને આગળ કરી ભીષ્મને સંહાયાષ, 
હડહડતું જુઠાણંુ બોલી ગુરુરોણની હત્યા કરાવી... ની:શસ્ત્ર કણષની અજુ ષનના હાથે 
હત્યા કરાવી! તું પોતે તો કેટલો ડરપોક હતો... [પૃષ્ઠ : 132] 

મારો વીનમ્ર મત એવો છ ે કે આપણો પૌરાણીક યુગ નીતીમત્તા પરત્વે બહુ 
ઉંચો સુવણષકાળ નહોતો. વેદ–ઉપનીષદોના યુગમાં જ ે ભવ્ય સંસ્કૃતી આયોએ 
સ્થાપીત કરેલી એની અવનતી થવાનો એ સંક્રાંતીકાળ હતો. માટ ેજ અનેક શંકાસ્પદ 
કે અનુચીત મુલ્યો આ પુરાણોમાં પ્રવેશી ગયાં છ.ે ઉપનીષદને સ્થાને પુરાણ પ્રસ્તુત 
કરવું પડ,ે એ હકીકત જ સમાજના પછાતપણાની સુચક ગણાય. દા.ત. ‘ઈન્સેસ્ટ’ 
સેક્સ [સગાં સ્ત્રી–પુરુષ વચ્ચેનો દેહસમ્બન્ધ]. વીશ્વના સજષનહાર દેવાધીદેવ એવા 
બ્રહ્માજી પોતાની સગી પુત્રી પાછળ દોડ ેએ અનુચીત ઈન્સેસ્ટવૃત્તીનો ઉલ્લેખ શ્રી 
ચંરકાંત ઠક્કરે કયો જ છ ેઅને સાથે સાથે એવો કાતીલ કટાક્ષ પણ કયો છ ેકે જમેાં 
બ્રહ્મા પોતાનો બચાવ કરતાં કહે છ ેકે, ‘હીમવષાષ અને ધંુધળા પ્રકાશને કારણે હંુ એને 
[સરસ્વતીને] ઓળખી શક્યો નહીં અને જુવાનીના જોશમાં મેં એનો પીછો કયો...’ 
[પૃષ્ઠ : 14] આવા બચાવનો સ્પષ્ટ સુચીતાથષ તો એવો નીકળે કે ભલે પતુ્રી નહીં; 
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પરન્તુ પુત્રી સીવાયની યુવતીઓ–સુંદરીઓ પાછળ સમથષ પુરુષો દોડ ેતો એમાં કશો 
જ વાંધો નહીં!... અને આને હંુ સંક્રાંતીકાળનાં સાંસ્કૃતીક મુલ્યો એટલા માટ ેજ કહંુ 
છુ ં કે, બ્રહ્માજીના આવા દુષ્કૃત્યનો ભગવાન શંકરે ર્ોર વીરોધ કયો અને બાણ 
છોડ્યું, જ ેદશાષવે છ ેકે આવાં અપકૃત્યો ત્યારે સવષમાન્ય તો નહોતાં જ. 

બરાબર એ જ અરસામાં, આશરે અઢી–ત્રણ હજાર વષષ પુવે ઈઝરાયલમાં 
પવીત્ર બાયબલમાં ઉલ્લેખ છ ે એ મુજબ, પીતાએ પુત્રીઓ સાથે, હકીકતે તો 
દીકરીઓએ જ બાપ સાથે સમાગમ કયો, એ જ રીતે વળી, સગા ભાઈએ બહેન પર 
બળાત્કાર કયો – [તામારનો શીલભંગ]! માટ ેજ કાલીદાસના શબ્દોમાં હંુ કહંુ છુ ંકે, 
પુરાણમીત્યેવ ન સાધુ સવષમ્! 

આવાં બધાં જ અનુચીત પ્રકરણોમાં પ્રતીકાત્મકતા યા રુપકાત્મકતા શોધવી, 
એય ‘સ્થીતસ્ય સમથષનમ’ની રુઢીપે્રમી વૃત્તી જ લેખાય. એથી ઉલટુ ં હંુ કહંુ છુ ં કે , 
માનવજાત ખુબ જ આગળ વધી છ ે – નૈતીક દૃષ્ટીએ પણ : આજ ે ગમે તેવો 
સરમુખત્યાર પણ, ભયાષદરબાર વચ્ચે, પોતાની સ્વજન એવી પરીણીત મહીલાને 
નીવષસ્ત્ર કરવા વસ્ત્રો ખેંચવાનંુ ધૃષ્ટ–દુષ્ટ ફરમાન નહીં જ કરે અને આજના એવા કોઈ 
સમારંભમાં જો આવું દુષ્કૃત્ય આચરાતું હોય, તો આજનો ભીષ્મ તમામ શેહશરમ 
બાજુએ મુકીને ખડો થઈ જાય : ‘ખબરદાર! હંુ પ્રાણ આપવા તૈયાર છુ;ં પરન્તુ આવુ ં
ર્ોર કૃત્ય હંુ નહીં જ ર્ટવા દઉં!’ 

એક મીત્રે આવી ટીકાનો વીરોધ કરતાં કહ્ું કે, આવી બધી અનુચીત વાતો એ 
તો રુપકાત્મક રજુઆતો માત્ર છ,ે જમે કે બ્રહ્મા એટલે રાજવી, અને સરસ્વતી ત ે
પૃથ્વી, મતલબ કે મહત્ત્વાકાંક્ષી રાજા નવા નવા પ્રદેશ કબજ ેકરવા દોડ ે ઈત્યાદી. 
આવાં રુપકો શોધી, અનુચીત ર્ટનાને ઉચીત ઠરાવવાના આયાસી કષ્ટ પ્રતી કટાક્ષ 
પ્રહાર કરતાં મેં લખ્યું કે, ઈંર ઋષી ગૌતમની કુટીરમાં કાંઈ વ્યભીચાર માટ ેનહોતો 
રુ્સ્યો. એ તો રુપકાત્મક રજુઆત છ.ે વાસ્તવમાં, ઈર એટલે વરસાદ, બનેલું એવું કે 
ગૌતમ ઋષીએ એક અદ્ભુત મહાકાવ્ય સજલેું, જનેી તીવ્ર ઈષ્યાષ થતાં ઈંરે ધોધમાર 
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વરસાદ વરસાવીને, પાણી રુપે, ઝંૂપડીમાં પ્રવેશ કરી, પ્રસ્તુત મહાકાવ્યની હસ્તપ્રત 
નષ્ટ–ભ્રષ્ટ કરી દીધી. હંુ નથી જ માનતો કે બધા નીંદ્ય પ્રસંગો હમ્મેશાં પ્રતીકાત્મક 
જ હોય! 

કામલોલુપતાથી વીવેક ચુકીને લોકોના ર્રમાં રુ્સવાની ઈંરની આવી અવીવેકી 
દુવૃષત્તી તથા દુષ્પવૃત્તીની શ્રી ચંરકાંત ઠક્કરે પણ ‘ક્ષણે ક્ષણે કુરુક્ષેત્ર’માં ઉગ્ર ટીકા 
કરી છ ેઅને ઈંરાણી મુખે તો વળી એવુંય કહેવડાવ્યું છ ે કે, ‘ચારી્યની બાબતમાં 
કયા દેવો દુધે ધોયેલા છ?ે’ [પૃષ્ઠ : 53] અને સમગ્ર કથાની માંડણી જ ઈંરના આવા 
અન્ય વ્યભીચારી સાહસની ર્ટના ઉપર જ તો એમણે કરી છ.ે ઈંરે રેવતીના 
ઉપભોગની લાલસામાં એના શયનખંડમાં પ્રવેશ કયો; પરન્તુ રેવતીની ચીસો સાંભળી 
દોડી આવેલા સૈનીકોએ એક જ ઝાટકે ઈંરનંુ માથું ધડથી જુદું કરી નાખ્યું. [પૃષ્ઠ : 
40] 

સામાન્ય જનમાન્યતા તો આપણે ત્યાં એવી કે દેવો એટલે લોકોત્તર સમાજ 
અને એથી ત્યાં તો ઉદાત્ત, દૈવી ગુણોનું જ પ્રવતષન હોય. કીંતુ મહાભારતની કથાનો 
આધાર લઈને જ શ્રી ઠક્કરે દશાષવ્યું છ ેકે, દેવોય મનુષ્ય જવેા જ કપટી, સ્વાથી તથા 
ભયાનક કાવાદાવા કરનારી જમાત હતી. ઈંર બદલાય, છતાં ઈંરાણી તેની તે જ રહે, 
એવી દેવલોકની અનૈતીક ભાવના અને રસમ એ તો જાણે સમજ્યા; પરન્તુ એવી 
પુરુષપ્રધાન વ્યવસ્થામાં સ્ત્રીજાતીનંુ કેવું ર્ોર અપમાન છ ે એ શ્રી ઠક્કરે ઈંરાણીના 
આક્રોશ દ્વારા બરાબર ચીંધ્યું છ.ે ઉપરાંત, ઈરાસન કબજ ે કરવા ઈંરાણી જ ે
કાવાદાવા ને બંડખોરી કરે છ,ે જ્યારે એનો સામનો કરવા માટ ેદેવો જ ેદાવ–કુટનીતી 
ખેલે છ,ે એને માટ ેજો કે મુળ મહાભારતમાં મજબુત આધાર નથી, તેમ છતાં એવા 
અણસાર તો મળે જ છ ે કે દાનવો સાથેના સંર્ષષમાં તેમ જ સ્વગષના રાજકારણમાં 
અને ઋષીમુનીઓની દુનીયામાં પણ હંુસાતુંસી, કીન્નાખોરી તથા સંકુચીત સ્વાથષવૃત્તી 
અને છલનાનું પ્રવતષન નીઃશંક હતું. ઈંર વાસનાગ્રસ્ત થતાં સવષ નૈતીક ધોરણો નેવે 
મુકી અહલ્યાને ઉપભોગવા જ ગૌતમ ઋષીની કુટીરે મધરાતે ગયેલા, તેમ છતા ં
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પોતાના દરબારમાં તો તે એવું જ બહાનંુ પ્રસ્તુત કરે છ ેકે, ‘મેં તો ઋષીવયષમાં ક્રોધ 
ઉત્પન્ન કરાવી, તેઓનો તપોભંગ કરાવવા માટ ેજ આ ખેલ રચેલો!’ 

અત્રે શ્રી ચંરકાંત ઠક્કરની નવલકથા ‘ક્ષણે ક્ષણે કુરુક્ષેત્ર’ના સન્દભષમાં જ 
મુલ્યપરીવતષન તથા પનુમુષલ્યાંકનની ચચાષ કરી છ,ે એટલે અમુક જ અનુચીતતાઓ 
તથા દુષણોના દાખલા ટાંક્યા છ.ે બાકી જો સમગ્ર પુરાણસુષ્ટીની ર્ટનાઓનું 
પુનમુષલ્યાંકન કરીએ તો દેવોની એ દુનીયા બડી વીચીત્ર તથા કઢગંી જ પ્રતીત થાય 
અને તેઓની કેવળ નીતીમત્તા જ નહીં, સુરુચી પ્રત્યે પણ શંકા નીપજ ેઅને સતત 
થયા કરે કે, આપણે માણસ, છતાં આવું આવું તો કદાપી ન કરીએ! માટ ેજ પુનઃ 
ભારપુવષક કહ્ું કે, માનવજાત ખરેખર બહેતર દીશામાં આગળ વધી છ.ે ચેખોવની 
એક વાતાષ [ઈયોનીચ]માં એવો જ એક ઉલ્લેખ છ ે : વાતાષનંુ મુખ્ય પાત્ર કહે છ ે કે, 
સદ્ભાગ્યે દુનીયા ઝડપભેર આગળ વધી રહી છ ેઅને હવે એવો દીન દુર નથી કે 
જ્યારે દેશ–દેશ વચ્ચનેા પ્રવાસ માટ ેપાસપોટષની જરુર નહીં રહે અને ફાંસીની સજા 
નાબુદ થઈ ગઈ હશે. [સ્મૃતી આધારે]... આ સન્દભે યુરોપનું એકીકરણ ઉલ્લેખનીય 
બની રહે છ.ે 

અતે્ર એક મહત્ત્વની સ્પષ્ટતા અચુક કરવી જોઈએ કે શ્રી ઠક્કરની 

નવલકથાનો ધ્વની સમગ્રતયા કાંઈ મુલ્યો કે પાત્રોનંુ પુનમુષલ્યાંકન કરવાનો નથી 
જ. આ કથા સજષવા પાછળ લેખકનો હેતુ તો વધુ ઉચ્ચતર તેમ જ ગંભીરતર છ ે

: તેઓ લખે છ ે કે, વીચારમંથન કરવું જરુરી છ.ે કહેવાય છ ે કે ઈતીહાસનંુ 
પુનરાવતષન થાય છ,ે એનો અથષ માત્ર એટલો જ કે ઈતીહાસ પાસેથી આપણે 

હજી કાંઈ જ શીખ્યા નથી... અથવા કહોને કે શીખવા માગતા જ નથી. આજ ે
આપણે મહાભારત જવેા જ સંક્રાંતીકાળને આરે આવીને ઉભા છીએ. સ્વાથષ, 

અહંકાર, સત્તાલોભ, વૈમનસ્ય અને ભ્રષ્ટાચાર આજ ેવીશેષ તીવ્ર છ.ે માટ ેજો 
વીશ્વને બચાવવું હોય તો ઈતીહાસની ભુલોનંુ પુનરાવતષન અટકાવવું જ પડશે. 
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આમ આ વીલક્ષણ કથાનાં ધ્વની તથા ધ્યેય વીશ્વશાંતીની ઝંખના છ.ે યાદ રહે, 

આવનાર પેઢી વધુ પ્રામાણીક તથા વધુ નીખાલસ હશે [પૃષ્ઠ : 136]. 

 

હે, કૃષ્ણ... તમારે રાજકારણની ખટપટોમાં પડવાની શી જરુર હતી? તમ ે

કૌરવ–પાંડવો વચ્ચેની રાજગાદીની ખેંચતાણમાં શું કામ વચ્ચે પડ્યા? તેમાંય 
છલે્લે છલે્લે કુરુકે્ષત્રના યુદ્ધમાં તમારી સલાહથી પાંડવોએ અધમષનો આશરો લઈ 

ભીષ્મ, રોણ, કણષ વગેરેની હત્યા કરી! માનો કે કૌરવો અધમી હતા; પરન્ત ુ
પાંડવો પણ એ જ રીતે વત્યાષ!... તમે કોઈ અગમ્ય કારણોસર કૌરવ–પાંડવને 

લડાવી માયાષ. પાંડવોને યુદ્ધને માગેથી પાછા વાળ્ા હોત તો એક આખી 

વીકસીત સંસ્કૃતી વીનાશમાંથી ઉગરી ગઈ હોત. શ્યામ, તમે તો સાક્ષાત 
ઈશ્વરનો અવતાર મનાતા, આજ ેપણ જગત એમ જ માને છ;ે તેવા તમારે માટ ે

શું અશક્ય હતું? નીબષળ મનના મત્યષ માનવી તો ભલે હાથ જોડીને બેસી રહે... 
પરન્તુ હે કૃષ્ણ, તમે પણ? [‘વ્યાસજીની મનોવ્યથા’ – પૃષ્ઠ : 134].  

▪ 
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ત્વમેવ શરણં મમ, એલોપથી! 

Religon and superstition thrive, when fear and 
insecuriy are rampant and when no solution or relief is in 
sight. We live in one of the world’s most religious 
countries, which is also one of the most backward, corrupt 
and dangerous places, in the world to live in. 

– Prof. M. Thavamani 

ર્રમાં કોઈ બીમાર પડ ેએટલે ગરીબ, અભણ, પછાત કે આદીવાસી વગષના 
માણસો ભુવા કે બડવા કે જાગરીયા જવેા મેલી વીદ્યાના તાંત્રીકો પાસે જાય, ભુવો 
દાણો જુએ, ધુણે ને પછી ક્વચીત્ હાકોટા પાડતો પીંછીં નાખે. કેટલીક ડોશીમાઓ 
પણ પીંછી નીષ્ણાત હોય, અને? અને રોગ મટી જાય! ભણેલા ઉફે શીક્ષીત વગષના 
ભરજનો આવાં પીંછી નંખાવનારાં લાચાર દરીરોને વહેમી તથા અન્ધશ્રદ્ધાળુ માણસો 
કહી તુચ્છકારે; પરન્તુ તે પોત ેજ પાછા, માથું દુઃખે યા તાવ ચઢ ેકે પછી ડાયાબીટીસ 
અને પે્રશર પીડ ેકે, તત્કાળ રેકીવાળા પાસે દોડ,ે અથવા કૃત્રીમ પીરામીડ હેઠળ માથું 
રુ્સાડી રાહત શોધે. જગવીખ્યાત વીજ્ઞાની કાલષ સાગને આવી પીરામીડ – 
ચીકીત્સાને એક મીથ્યા વહેમ માત્ર લેખાવ્યો છ,ે જ્યારે મીડ–ડ ે [અંગ્રેજી]ને આપેલી 
એક મુલાકાતમાં શ્રી લક્ષ્મીદાસ ખટાઉ આવી અન્ધશ્રદ્ધાઓ ઉપર તીવ્ર કટાક્ષપ્રહાર 
કરતાં કહે છ ે કે, ‘પીરામીડ – થેરપીને વૈજ્ઞાનીક યા કામીયાબ માનવા માટ ે કશી 
નક્કર ભુમીકા જ ક્યાં છ?ે જો તમારંુ ભેજુ ંસજ્જ અને ફળરુપ હોય, તો કોઈ પણ 
ભૌગોલીક સ્થળ કે દીશાનંુ આમ શુભાશુભ મહત્ત્વ ઉપજાવી શકો. એમ તો, 
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કુતુબમીનાર અને પીસાના ઢળતા મીનારાની જાદુઈ અસરો પણ શોધી શકાય. માટ ે
એનાય નમુના બનાવીને ચીકીત્સા ચાલુ કરો! એય જોરદાર ચાલશે.’  

અને આવી પ્રત્યેક સારવાર પદ્ધતીને વળી વજૈ્ઞાનીક ઠરાવવા, એને માટ ેસ્યુડો–
સાયન્સ [કૃતકવીજ્ઞાન]નો આધાર પણ બનાવી કાઢવામાં આવે છ.ે એવો દાવો 
કરવામાં આવે છ ે કે, પીરામીડાકાર પોલાણ હેઠળ માથું ખોસી રાખવાથી મગજમાં 
આલ્ફા અને થીટા નામક મોજાં, કીરણો કે આંદોલનો વધુ પ્રમાણમાં પ્રવેશશે, જથેી 
તમારો રોગ મટી જશે. આવો દાવો તો પીંછી નાખનારો પણ બેશક કરી શકે, જો 
તેય થોડુ ંર્ણંુ વીજ્ઞાન જાણતો હોય તો પીંછી ચીકીત્સાને વૈજ્ઞાનીક ઠરાવતાં કહેશે કે, 
‘પીંછીની વનસ્પતીના હલનચલનથી જ ેવીદુ્યતતરંગો ઉત્પન્ન થાય છ ેએમાં ગેમ્મા 
અને બીટા કીરણો હોય છ,ે જ ે આરોગ્ય માટ ે અત્યંત અસરકારક નીવડ ે છ,ે તે 
રોગનાં જીવાણુ, વીષાણુઓને હણી નાખે છ ેવગેરે!’ 

તમે હજાર રુપીયા આપો, અને અબર્ડી જ હંુ તમને રેકી – માસ્ટર, રેકી 
ઉપચારનો નીષ્ણાત બનાવી દઉં. એમાં કોઈ જ મુશ્કેલી નથી; કારણ કે રેકી 
ચીકીત્સા બાબતે કોઈ કાયદો કે વ્યવસ્થા જ નથી. નાહક એમ.બી.બી.એસ., 
એમ.એસ. યા એમ.ડી. થવા પાછળ મબલખ નાણાં ને લાંબાં વષો બગાડવાની જરુર 
જ શી! બસ, રેકીમાસ્તર બની જાઓ! કરવાનંુ કશું જ નહીં, પીંછી કરતાંય એકદમ 
સહેલું કામ : દદીનાં જુદાં જુદાં અંગો ઉપર બે પાંચ મીનીટ હાથ મુકી રાખો અને 
ક્વચીત્ એકદમ હળુહળું પંપાળો! અને એટલો વખત તમારી આંખો મીંચી રાખો, 
હોઠ ફફડાવવાની પણ છુટ! અને લ્યો, ચમત્કાર; રોગ ગાયબ! દદી એકદમ રાહત 
અને સ્વસ્થતાનો અનુભવ કરવા લાગશે. આવાં રેકીજનીત આદંોલનો વળી પરગામ, 
પરદેશ કે દેશદેશાવર પણ પાઠવી શકાય છ.ે.. આપણા જુના તાંત્રીકો–માતં્રીકો પણ 
બરાબર આવું જ કરતા; પરન્તુ ‘રેકી’ શબ્દ અંગ્રેજી કે જાપાની અને વળી થીટા–
બીટાનાં મોજાં અને તરંગોની વૈજ્ઞાનીક માયાજાળ, એટલે ભણેલો માણસ સહેજ ેમાની 
જાય. દુનીયા ઝુકતી હય... 
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આજકાલ બીજો એક શબ્દ પણ શીક્ષીતોમાં ખુબ જ લોકપ્રીય થઈ પડ્યો છ ે: 
એ છ,ે ‘કોસ્મીક’ અથવા તો વૈશ્વીક ચેતના–ઉજાષ વગેરે. રેકીમાસ્ટર કહેશે કે, 
‘વાતાવરણના ર્ટકેર્ટકમાં આ વૈશ્વીક ઉજાષ વ્યાપ્ત છ.ે હંુ મારી રેકીજન્ય શક્તીથી 
ઉક્ત ઉજાષનો એકાદ અંશ પકડી લઈ શકંુ, અને પછી તેને દદીના હીતાથે પ્રયોજી 
દઉં! ધ્યાન કરનારા પણ એ જ વૈશ્વીક ચેતનાની વાતો હાંકે છ.ે એમાં વળી, કંુડલીની 
– જાગૃતી યા દેહનાં અમુક ચક્રો – મુલાધારચક્ર, ગુદાધારચક્ર, નાભીચક્ર એમ કુલ્લ ે
છ ચક્રોની હલચલની વાત હાંકો, એટલે બેડો પાર જ! કોણ ચકાસણી કરવા નવરંુ 
છ?ે ડૉક્ટરો તો બાપડા કહે છ ેકે, અમે અનેક દેહોનું વીચ્છદેન કયુું; ક્યાંય કંુડલીની 
કે ચક્ર અમને જોવા મળ્ું નથી; પણ સાંભળે જ કોણ?... સત્ય હકીકત તો એ જ છ ે
કે, આવાતેવા ઉંટછાપ પ્રયોગોથી જ ેથોડી રાહત દદી અનુભવે છ,ે તે કેવળ, સો ટકા 
માનસીક મનોવૈજ્ઞાનીક જ હોય છ;ે પણ એથી ઉંટવૈદોનો ધંધો ધમધોકાર ચાલે! 

કીંત,ુ ખરાં દુઃખ, ચીંતા તથા ચેતવણીની વાત તો એ કે, આ રેકી, પીરામીડ, 
મેગ્નેટ [ચુંબકત્વ], મુત્ર, એક્યુપ્રેસર, એક્યુપંકચર, નીસગોપચાર, ધ્યાન, યોગાદી 
ચીકીત્સાઓના કહેવાતા નીષ્ણાતો જ ેપાયાનંુ જ્ઞાન અનીવાયષ ગણાય; એનો કક્કોય 
જાણતા નથી હોતા, અને એ જ્ઞાન તે દેહરચનાનંુ, શરીરશાસ્ત્રનું તથા રોગશાસ્ત્રનું 
જ્ઞાન: પેનક્રીયાસ, પ્રોસ્ટટે, પલ્મોનરી, આટષરી તે શું? – એ કેવળ તેમનો ઉપરવાળો 
જ જાણે અથવા તેય ન જાણે! છતાં રેકીમાસ્ટરો ને એક્યુપે્રસરવાળા દુનીયાભરનાં, 
દદો મટાડવાનો દાવો કરતા, ગમે તે અંગોપાંગ પંપાળવા યા દબાવવા લાગી જ 
જવાના! એક્યુપે્રસર તથા એક્યુપંકચર પણ એવાં જ ઉંટવૈદાં. હથેળીઓ, પગની 
પાનીઓ યા માનવદેહના અન્ય કોઈ વ્યુહાત્મક ભાગે દબાણો આપવાં યા કાણા ં
પાડવા,ં વીજળીના હળવા કરંટ આપવા અને એથી રોગ મટી જાય! – એને માટ ેકોઈ 
જ વૈજ્ઞાનીક આધાર જરુરી નહીં. દાવો તો એવો કરવામાં આવે છ ેકે, દેહનાં ચોક્કસ 
અંગો સમગ્ર શરીર તંત્ર સાથે જોડાયેલાં છ.ે એથી એને દબાવવાથી યા છદેવાથી 
રોગો મટ;ે પરન્તુ શરીર વીજ્ઞાનનંુ આવા દાવાને કોઈ સમથષન નથી. વળી, સૌથી વધુ 
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હાસ્યાસ્પદ હકીકત તો એ કે, એક્યુપ્રેસર – એક્યુપંકચરનાં ભીન્નભીન્ન પુસ્તકોમા ં
માનવદેહનાં વ્યુહાત્મક અંગો પણ જુદાં જુદાં જ દશાષવવામાં આવ્યાં છ!ે એક કહેશે, 
આંગળીઓ દબાવો, તો બીજો વળી કહે છ ેકે, પાંસળીઓ દબાવો! એને ધકેલ પંચા 
દોઢસો જ કહેવાય... 

મેગ્નેટથેરપી, એટલે કે ચુંબક ચીકીત્સા એ પણ આ પ્રકારનંુ જ એક જોખમી 
ધતીંગ છ.ે એનંુ સ્યુડો–વીજ્ઞાન વળી એકદમ સાદુંસીધું છ.ે લોહચુંબક લોખંડને ખેંચે – 
આકષે, અને માનવદેહમાં પણ લોહતત્ત્વ [આયષન–ફેરસ તત્ત્વ] રહેલું છ.ે માટ ે
ચુંબકના સંસગષ કે સાન્નીધ્યથી દેહમાં રહેલું લોહતત્ત્વ ખેંચાય, અને એથી રોગ મટી 
જાય! આ ખોટો જ તકષ છ;ે કારણ કે દેહનંુ લોહતત્ત્વ આકષાષવાથી જો રોગ મટી શકે 
તો થઈ પણ શકે ને? મીત્રો. ચેતજો : માનવદેહનાં આંતરીક તત્ત્વોની આમ 
ખોટખેોટી ને બેફામ ખેંચાખેંચી કરવાથી તો નુકસાન થવાનો જ વધુ સંભવ રહે. 

કીંત,ુ સૌથી વધુ ભયાનક, ધૃણાસ્પદ, અતાર્કષક તેમ જ જોખમી ઉપચાર 
પદ્ધતી તો મુત્ર–ચીકીત્સા છ.ે માનવમુત્ર, ગોમુત્ર યા કોઈ પણ પ્રાણીનો પેશાબ એ તો 
તે દેહે બહાર ફેંકી દીધેલો માત્ર કચરો [વેસ્ટ] છ.ે હા, એમાં અમુક તેજાબી તત્ત્વો 
રહેલાં હોવાથી, બાહ્ોપચારથી એટલે કે ચોપડવાથી અમુક લાભો જરુર થાય. જો કે 
એવો ગંદો પદાથષ શરીરે ચોપડવા કરતાં, બજારમાં મળતી અનેક જતંુનાશક કે 
ચેપપ્રતીકારક દવાઓ વાપરવી એ વધુ ડહાપણભરેલો તથા સુરુચીકર ઈલાજ 
ગણાય; કારણ કે મુત્રથી કોઈ ચમષરોગ પણ કાયમને માટ ેતો મટતો જ નથી. પોતાનો 
જ પેશાબ પોતે પી જવો એ તો સાવ અવૈજ્ઞાનીક અર્ોરીવેડા જ છ;ે કારણ કે જ ે
કચરો આપણા શરીરે બહાર કાઢી નાખ્યો એને પુનઃ દેહમાં નાખવાથી આરોગ્ય 
સુધરે એવો તકષ જ સદંતર ખોટો! એનાથી તો હાની જ થાય એ સ્પષ્ટ છ.ે કારણ કે 
કચરો એ આહાર નથી, અને કચરાનીકાલના દેહતંત્રનો બોજો તો વધે જ. 

આવી બધી ચીકીત્સા–પદ્ધતીઓને વકૈલ્પીક ઉપચાર પદ્ધતી, એટલે કે 

Alternative medicine કહેવાય છ,ે જમેાંની લગભગ બધી જ, મૃદુમાં મૃદુ શબ્દ 
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પ્રયોજુ ં તો બીનઅસરકારક તથા જોખમી છ.ે જો કે, અન્ય ઉપચાર પદ્ધતીઓના 
પ્રમાણમા ંઆયુવેદ તથા હોમીયોપથી કંઈક ક્ષમ્ય ગણાય; કારણ કે એના તાલીમાથી 
તબીબોને શરીરશાસ્ત્ર તથા રોગશાસ્ત્ર વીશે સારંુ જ્ઞાન અપાય છ.ે તેમ છતાં, એ બેઉ 
પદ્ધતીઓ સંપણુષ વૈજ્ઞાનીક તો નથી જ. આયુવેદ સદીઓ પુવે, સ્થગીત થયેલી વીદ્યા 
છ,ે જમેાં જીવાણુ–વીષાણુનું જ્ઞાન, એનો ઈલાજ જ નથી; વાત, પીત્ત અને કફની જ 
વાતો મુખ્યત્વે છ.ે જ્યારે મહદંશે પ્લેસીબો અસર પર આધાર રાખતી હોમીયોપથી, 
આજ ેય WHO – વીશ્વ આરોગ્ય સંસ્થા માન્ય નથી જ. માટ ેગંભીર અને કટોકટીના 
કેસોમાં તો એલોપથી, અને ફક્ત એલોપથીને જ શરણે જવું; કારણ કે એ જ 
સવોત્તમ, સંપુણષ વૈજ્ઞાનીક, પ્રામાણીક, અદ્યતન અને સચોટ એવી એકમાત્ર ઉપચાર 
પદ્ધતી છ.ે 

 

Men think epilepsy divine, merely, because they do not 
understand it. But if they called everything divine, which they 
do not understand, then, there would be no end of divine 
things! 

– Hippocrates  

[આશરે અઢી હજાર વષષ પુવે થઈ ગયેલો ગ્રીક તબીબ, જ ેવૈદ્યવીદ્યાનો 

આદ્ય પીતા ગણાય છ.ે] 

▪ 
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12 

ચાલો મુરખતાઓ ત્યજીને જીવનને સુંદરતમ બનાવીએ 

ન તત્ર સુયો ભાતી 
ન ચંરો ન ચ તારકા: 

જ ેસુયષ વડ ેનહીં, ચંર કે તારકો વડયે નહીં; પરન્તુ સ્વયમેવ પ્રકાશમાન છ ે
અને એના વડ ેજ આ સવષ વીશ્વ પ્રકાશમાન ઝળહળી રહ્ું છ,ે જનેે જાણયા પછી કશુ ં
અન્ય જાણવાનંુ કે જાણવાપણંુય રહેતું જ નથી; એવું જ ેકંઈ છ ેઅને જ ેધમષશાસ્ત્રોમાં 
વણષવાયું છ ે ત ે ખરેખર પુણષરુપે તો આપણ ે માનવી સંભવતઃ કદાપી જોઈ–જાણી 
શકવાના નથી, અથવા તો જાણી શકાશે કે કેમ એ આજ ેતો કોઈ જ કહી શકે તેમ 
નથી. માટ ેજ આઈન્સ્ટાઈને એમ કહ્ું કે ‘જનેો પાર આપણે કદાપી પામી શકવાના 
નથી, જનેે કેવળ સાવ પ્રાથમીક સ્વરુપે જ આપણી અલ્પ મતી–શક્તી પારખી શકે 
છ.ે ઈત્યાદી... એ જ રીતે આપણા પ્રાચીન ઋષીમુનીઓએ આ તત્ત્વને ‘બ્રહ્મ’ નામે 
દશાષવી એને અનાદી, અનંત, નીગુષણ, અવીનાશી, નીરવયવ, જ ેસવષતઃ પાણીપાદ ંછ,ે 
સવેન્રીયગુણાભાસં છ,ે અને છતાં અંગરહીત, ઈરીયરહીત, નીગુષણ છતાં 
ગુણભોક્તા, જ્ઞેય, અજ્ઞેય, જ્ઞાનગમ્ય, અવીભક્ત, છતાં આત્મરુપે સવષમાં વીભક્ત 
રહેલું, સુક્ષ્મત્વને કારણે અવીજ્ઞેય એવું સવષભાવે ‘નેતી... નેતી...’ કહીને જ વણષવ્યું છ.ે 
એ સવષ આજ ેતો માનવચીત્તની અને આપણા વીજ્ઞાનનીય દુઃખદ–ભયાવહ મયાષદા 
જ બની રહે છ.ે 

જ ે મહાનગરમાં ડૉ. જ.ે જ.ે રાવળ સમા સમથષ ખગોળશાસ્ત્રી વસે છ,ે એ 
નગરના ‘સમકાલીન’ દૈનીકમાં હંુ અવારનવાર ખગોળવીજ્ઞાન વીશે લખું છુ,ં ત્યારે 
સ્વાભાવીક જ સંકોચ રહે છ.ે સાથે સાથે એવી અપેક્ષા પણ કે તેઓ મારી ભુલ 
દશાષવી, આધુનીકતમ સત્યનો નીદેશ કરે! પરન્તુ એ ભર પુરુષે ક્યારેય મારા અલ્પ 
જ્ઞાનનો ઉધડો લીધો નથી. સત્યનીષ્ઠ વીજ્ઞાની અને અધ્યાત્મવાદી આસ્તીકો વચ્ચ ે
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આ જ મહત્ત્વનો તાત્ત્વીક ભેદ : અધુરો ર્ડો છલકાય એટલું જ નહીં, કાચો 
કંુભ તો ફાટી જ પડ!ે અસત્યની સાધનાનંુ તો ભાઈ, એવું છ.ે 

અસ્તીત્વવાદી ચીંતકોય કહે છ ે કે આ પૃથ્વીપટ,ે કદાચ આ સમગ્ર 
બ્રહ્માંડમાં એક માત્ર બુદ્ધીસમ્પન્ન પ્રાણી માનવ છ;ે છતાં જ ેસુવીરાટ વીશ્વ 
વચ્ચે આપણે શ્વસીએ – વસીએ છીએ એ વીશ્વ પરત્વે આપણે ખરેખર જ 
ર્ોર અજ્ઞાની છીએ, એટલું જ નહીં, એને જ્ઞાત કરવાની કોઈ સરળ કે સચોટ 

કેડી પણ આપણને અદ્યાપી સુલભ નથી, એક અન્ધ દીવાલ સાથે હજી તો માથાં 

પછાડ્યા કરીએ છીએ. આપણંુ અસ્તીત્વ ભયાવહ છ,ે એક ખુબ ઉંચી દીવાલની 
સાંકડી ધાર પર આપણે એકમાગી ગતી કરી રહ્ા છીએ. ન તો આપણને બન્ને 

બાજુની ખીણ વીશે કશી જાણકારી છ ેયા ન તો આપણે ગંતવ્ય પરત્વે કશાં 
ધ્યેય યા સમજ ધરાવીએ છીએ! વીજ્ઞાન પોતાના આ અજ્ઞાનથી વાકેફ છ,ે 

જ્યારે અધ્યાત્મ કેવળ પોકળ ને સવષથા કપોળકલ્પીત દાવાઓમાં રાચે છ.ે 
અને છતાં એય કેવું કે આપણા આ તુચ્છ, નગણય અસ્તીત્વની ક્ષુર તથા 

ક્ષણીક પ્રાપ્તીઓ પ્રતી આપણને આટલો બધો મોહ છ,ે આસક્તી છ ેઅને વળી 
અહંભાવ પણ છ!ે સમજાતું નથી, છતાં એવી તુચ્છતાઓ, કુ્ષરતાઓ માટ ેમાણસ 

જાન પર આવીને જગં ખેલે છ!ે પરમતત્ત્વને અજે્ઞય ગણાવી, માનવમયાષદા 
સ્વીકારી લીધા છતાં, સત્ય અમને જ લાધ્યંુ છ,ે અને તમે જુઠા – એવા પરસ્પર 

તીરસ્કારભાવથી આપણે ઝર્ડીએ છીએ. મનીષીઓ કહે છ,ે વીમાસે છ ે કે 

આપણી ઈંરીયો કેવળ બાહ્દશષક છ,ે તે અંદર જોઈ શકતી જ નથી. અને એ જ 
તો સવષ અનીષ્ટોનંુ મુળ છ.ે અતે્ર મારંુ કહેવું એટલંુ જ છ ે કે અલ્પતઃ બ્રહ્માંડને 

જાણો અને ભ્રમમુક્ત બનો! પછી અભેદમાગીઓ કહે છ ેતેમ, ‘હંુ–તું’નો ભાવ 
ટળી જશે. એ પછી જ આપણે થોડુકં સાચું જીવી લઈ શકીશું. 
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અજ્ઞાન સુખ અપે છ,ે કીંતુ સત્યજ્ઞાન – અજ્ઞાતનું પણ જ્ઞાન આનન્દ બક્ષે છ.ે 
અગાઉ જણાવ્યું તેમ, માણસ આ બ્રહ્માંડનો પાર અદ્યાપી પામી શક્યો નથી; કારણ 
કે સમગ્ર રચનાની મુળભુત અવીજ્ઞેયતા અદ્યાપી તો અખંડ છ.ે 

માણસે તો વીસ્મય તથા સ્તબ્ધતાની અન્ધ દીવાલો સાથે અથડાઈને થંભી જ 
જવાનંુ છ.ે ત્યારે અજ્ઞાન તથા અશક્તીની પ્રતીતીનો દુઃખદ આનન્દ પણ આપણને 
આ પૃથ્વીપટ ે માણસ તરીકે જીવતાં શીખવી શકે. વીજ્ઞાનીઓ વીમાસે છ ે તેમ, એ 
કેવા ભયાનક દુઃખની ર્ટના છ ેકે માણસ ચંર ઉપર ચપ... ચપ ચાલી આવ્યો, છતાં 
આ પૃથ્વી પર કેમ ચાલવુ,ં તે એને અદ્યાપી નથી આવડ્યુ?ં 

એક ફીલસુફે બહુ જ સુંદર સમસ્યા પ્રસ્તુત કરી છ ેકે પૃથ્વીપટ ેવસતા પાંચ 
અબજ માનવીઓને પે્રમ કરવા માટ ેઆ ટુકંા જીવનમાં મારી પાસે એક એક ક્ષણ 
પણ પ્રાપ્ય નથી, ત્યાં પછી ઝર્ડવા માટનેો સમય તો કાઢવો જ ક્યાંથી? 

આપણા અસ્તીત્વની તુચ્છતા યથાથષ સમજાવવા પુનઃ પુનઃ કહંુ કે આ 
બ્રહ્માંડમાં, આપણા તારાવીશ્વ [ગેલેક્સી] જવેાં આશરે સો અબજ તારાવીશ્વો છ,ે જ ે
દરેકમાં વળી સો સો અબજ કે એથી ર્ણા વધુ તારકો છ.ે આપણી ફુલેલી રોટલી 
આકારના સપીલ તારાવીશ્વને છકે છવેાડ ેછડે,ે કેન્રથી કરીબ ત્રીસ હજાર પ્રકાશવષષ 
દૂર નીહેતુક ભ્રમણ કરી રહેલો એક નગણય તારકપીંડ ત ેઆપણો સુયષઃ સવીતા–
દેવતા! અવકાશમાં આપણાથી સૌથી નજીકની નીહારીકા ‘એન્ડરોમેડા’ પણ 
આપણાથી સાત લાખ પ્રકાશવષષ જટેલી દુર છ.ે આપણી જ નીહારીકાનો, આપણાથી 
નજીકમાં નજીકનો તારકપીંડ આલ્ફા સેન્ટોરી સાડાચાર પ્રકાશવષષ દુર છ.ે પથૃ્વીની 
એક બાજુનો ગ્રહ મંગળ આપણી પૃથ્વીથી બાવીસ કરોડ માઈલ દુર છ.ે ટૂકંમાં, 
આપણી પથૃ્વી એક સાવ એકલવાયો પીંડ છ,ે જનેા આપણે સવોપરી નીવાસી છીએ! 
બ્રહ્માંડમાં આપણું કોઈ જ તારણહાર યા મારણહાર નથી, માટ ેજ કોઈ ઈશ્વર કે 
પરમાત્મા નથી. આપણી પૃથ્વીનો નાશ થાય, કદાચ એ પુવે જ ર્ણું વહેલું આપણુ ં
નીકંદન નીકળી જાય. એનાં દુઃખદદષ આ બ્રહ્માંડમાં કોઈને જ નહીં સાલે, એની ક્યાંય 
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કશી ખોટ પણ કદી નથી પડવાની. આજ ેતો આપણે જ આ પૃથ્વીપીંડના 
સવષશક્તીમાન માલીક છીએ. ત્યારે ચાલો એને શોભાવીએ, રુપાળી બનાવી 
રાખીએ, એની સવષ સમૃદ્ધીને જાળવીએ અને વીવેકપુર:સર ઉપભોગવીએ! 
પ્રકૃતીઃ રક્ષતી રક્ષીતાઃ 

આ બ્રહ્માંડ સ્થીર, સ્થગીત કે એકધારંુ નથી. કોઈ પ્રચંડ વીસ્ફોટને 

પરીણામે પ્રાપ્ત થયેલ શક્તીથી તે વીરાટ વેગે વીસ્તરતું જાય છ,ે અને 

અનંતકાળ સુધી વીસ્તરતું જ રહેશે. અથવા તો પાછુ ંફરશે, અરશ્ય થશે, નષ્ટ 
થશ?ે સુયો–તારકો તો અવશ્ય બુઝાઈ જશે. વીશ્વનંુ પ્રચંડ ઉષ્ણતામાન નીરંતર 

શીતતામાં રુપાંતરીત થઈ રહ્ું છ,ે પદાથષની ઉજાષ બનતી જ રહે છ,ે જ ેશક્તી 
અવકાશમાં વેડફાયા કરે છ.ે ટૂકંમાં, બ્રહ્માંડમાં વીરાટ પાયા ઉપર અંધાધંુધી 

પ્રવતી રહી છ,ે જનેો નથી તો કોઈ સજષનહાર યા રાખણહારો. શક્ય છ ે કે 
એકદા આ પ્રકાશમાન, ગતીમાન, સમૃદ્ધ, વૈવીધ્યસભર અને ભયુુંભયુું લાગતું 

વીશ્વ એ જ અનાદી – અનંત, સનાતન, નીબીડ અન્ધકારમાં કદાચ સદાનું 
વીલીન થઈ જાય, અથવા તો, પુનરપી જનનમ, પુનરપી મરણમ... કોણ કહી 

શકે? 
આમ થશે યા તેમ થશે? એ કહી શકવાની સ્થીતીમાં હજી આપણે 

બીલકુલ નથી અને વળી, એ પછીય શું? એ તો આજનો માનવી કોઈ પણ ભોગે 
કલ્પી શકે તેમ પણ નથી. જ ેપાયારુપ, મુળભુત યા અંતીમ રહસ્ય છ ેએ સદાનંુ 

રહસ્ય જ રહેવાનું એવી સુવીરાટ આ વ્યવસ્થા જ છ,ે જમેાં આપણી બુદ્ધી–

શક્તી, આપણી આયુમયાષદા, આપણી ઈન્રીયગોચરતા બધું જ એટલું તો તુચ્છ, 
નાકામીયાબ છ ેકે, એક જ વાક્યમાં કહી દઈએ તો માનવજીવનનો અહીં કશો 

જ, કશો જ અથષ નથી. આઈન્સ્ટાઈન દશાષવે છ ે કે આ વીશ્વ ચતુરપરીમાણીય 
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છ,ે જનંુે ચોથું પરીમાણ તે સમય–સમયનંુ સાતત્ય. આપણી ઈન્રીયો કેવળ 
ત્રીપરીમાણીય વસ્તુજગતથી ટવેાયલેી છ,ે જ ે ચતુથષ પરીણામ અનુભવી 
શકવા તો શક્તીમાન જ નથી; છતાં એ સમજી શકાય તો પછી ર્ણું ર્ણુ ં
સમજાઈ જાય. આપણી તુચ્છતા સાથ ે જ આપણી મહત્તા! અને એવી 
મહત્તાને જ આપણે મહત્ત્વ આપીએ! 

માનવીની સૌથી મોટી મહત્તા જ એ છ ે કે આ અનાદી–અનંત છતાં 
અથષહીન એવા વીશ્વને તેણે ભલે લર્ુતમ; છતાં કશોક અથષ આપ્યો છ ે અને 

એથી આ ભયાનકતમ અથષહીનતા તે પ્રમાણી શક્યો છ.ે ત્યારે હવે સમજી લેવું 
ર્ટ ે કે આ અપરીમેયતાનો પાર કે એનંુ સત્ય પામવાનો આપણને કશો જ 

અધીકાર નથી, એ માનવીના ગજા બહારની વાત છ.ે ત્યારે જ ેકરી શકીએ તેમ 
છીએ, એનો જ વીચાર આપણે કરીએ અને મુખ્યત્વે એ જ દીશામાં પ્રસ્થાન 

કરીએ. અસત્યને સ્વીકારીને, ભ્રમીત જીવન જીવવું, જાતે દુઃખી થવું અને અન્યને 

અનેકવીધ પીડા આપવી, આ મુક્ત પ્રકૃતીના આપણે માલીક છતાં હાથે કરીને 
હજાર બંધનો વડ ે આપણી જાતને જકડી રાખવી; ધમષ, નીતી, વીધીનષેધોના 

ફાંસલામાં જાતને રંુધી રાખવી એ બધી મુખષતાઓ હવે તત્કાળ ત્યજીએ! કેવળ 
આ પૃથ્વીમૈયાને હૈયે સુકુમાર પે્રમ–વાત્સલ્યથી વળગીએ અને સરસ, સુંદર 

જીવન જીવતાં શીખી લઈએ. આ પૃથ્વી પર આપણો અબાધીત અધીકાર છ,ે 
તેનો સમુચીત વીનીયોગ તે એની સુંદરતા જાળવી–વધારી, આપણા જીવનને 

સુંદરતમ બનાવવાનો જ હોઈ શકે. આપણે ની:શંક સુખી તથા આનન્દમય 
જીવન રચી શકીએ એટલી શક્તી તો આ નીમષમ, નીષુ્ઠર વીશ્વનાં પ્રચંડ અને 

લાગણીહીન પરીબળો પાસેથી પણ આપણને અવશ્ય મળી ગઈ છ.ે બટરાષન્ડ 
રસેલ કહે છ ેતેમ, સમગ્ર માનવજાતને સંપુણષ સુખી કરી શકાય, એટલાં જ્ઞાન 
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તથા સમૃદ્ધી માનવી આજ ેમેળવી ચુક્યો છ;ે પરન્તુ સુખના દરવાજાને રોકીને 

એક કાલીનાગ આડો પડ્યો છ.ે તો આપણે એની સહસ્ત્રફણાને છદેવાની જ હવ ે
જરુર છ.ે 

 

I know that people can be beautiful and happy, without 
losing their ability to dwell on this earth. I cannnot and will not 
beileve that evil in man’s natural state. 

– Fyodor Dostoyevski  

▪ 
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13 

નૈતીકતાનંુ કુળ અને મુળ 
તાજો જ દાખલો : 
ગામમાં સકષસ આવેલું, ત્યારે મારો મીત્ર... એની સાડાત્રણ વષષની બેબીને તે 

બતાવવા ટીકીટ ખરીદવા ગયો. ટીકીટબારી પર બોડષ હતું : ‘ત્રણ વષષ સુધીનાં 
બાળકો માટ ે રાની’. એ વાંચ્યા પછી પણ મારા મીત્રે રુ. 150/– [દોઢસો] કાઢીને બે 
ટીકીટ ખરીદી જ લીધી! મારો આ મીત્ર પાકો અને જાણીતો રૅશનાલીસ્ટ છ ેઅને 
જીવનભર ત ે આ રીતે જ જીવતો આવ્યો છ;ે પરન્તુ ટીકીટ ખરીદી પ્રસંગે સાથ ે
અમારા સહીયારા વડીલમીત્ર... પણ હતા. તે વળી એટલા જ પાકા આસ્તીક છ,ે 
ઈશ્વરમાં માને છ,ે એટલું જ નહીં પરમભક્ત છ,ે નીયમીત પુજાભક્તી કરે છ,ે 
દેવદશષને જાય છ,ે વ્રતતપ, અપવાસ કરે છ.ે.. રાત્રે પ્રાથષના કરીને જ પથારીવશ થાય 
છ.ે આ આસ્તીક મીત્ર સહસા બોલી ઉઠ્ા. ‘અરે, આ બેબી ત્રણ વષષની છ,ે એમ 
કહેશો તો આરામથી ચાલી જશે.’ મારા રૅશનાલીસ્ટ મીત્રે સાવ સહજ ભાવે 
સીદ્ધાંતના કશાય દેખાડા વગર, જાણે સામાન્ય વાત કરતો હોય, એ રીતે જ 
જવાબમાં કહ્ું, ‘પંચોતેર રુપીયા ખાતર એવું જુઠુ ંતો કેમ બોલાય?’ – આ પ્રસંગ સો 
ટકા સત્ય છ;ે કારણ કે ત્રીજો હંુ પણ એ ર્ટના વખતે ત્યાં જ, સાથે જ હતો. 

હમણાં સાયંભ્રમણ દરમીયાન, એક નવાસવા મીત્રને મેં વાતવાતમાં કહ્ું કે, હંુ 
ઈશ્વરમાં માનતો નથી, અને મારે કોઈ ધમષ નથી... આ બે અનીષ્ટોએ જ માનવજાતમાં 
આજ ેએવો તો હાહાકાર મચાવ્યો છ ેકે, કદાચ ત્રીજુ ંમહાયુદ્ધ એમાંથી જ ફાટશ,ે જ ે
માનવજાતનંુ નીકંદન કાઢી નાખશે.’ પેલા મીત્ર તો જીવનભરમાં પવુે ક્યારેય આવી 
વાત સાંભળેલી નહીં, એટલે તેઓ તો આભા જ બની ગયા, પણ એક સ્ટાન્ડડષ રુઢ 
દલીલ તો એમણે ફગાવી જ : ‘એ તો જ ેહોય ત,ે પણ લોકો ઈશ્વરથી ડરે છ,ે અને 
ધમાષજ્ઞાઓ પાળે છ;ે તો જ આ સમાજ જવેો તેવોય કંઈક સીધો ચાલી રહ્ો છ,ે 
બાકી તો પાપાચાર ભયંકર વધી જાય, અને સમાજવ્યવસ્થા છીભીન્ન થઈ જાય. 
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મને કહેવાનંુ મન તો થયું કે, ‘પાપાચાર વધ્યો જ છ,ે અને સમાજ શું વ્યક્તીય 
છીન્ન ભીન્ન થઈ જ ગઈ છ.ે.. આ તો ફક્ત રે્ટાંબકરાંનો વાડો જ છ ેવગેરે... પરન્તુ 
હંુ એવું ન બોલ્યો; કારણ કે પ્રસ્તતુ મીત્ર ેપ્રથમ વાર જ મેં કહી તેવી ચોંકાવનારી 
વાત સાંભળેલી. 

બટરાષન્ડ રસેલ કહે છ ે કે, ધમષના આદેશથી કે ઈશ્વરના ભયથી જ ે નીતી કે 
નૈતીકતા લાદવામાં આવે છ,ે તે વ્યક્તીમાં સહજ રીતે લોહીમાં ભળી ગયેલી 
નૈતીકતા નથી જ હોતી; એથી ઉલટુ,ં જ ેનૈતીકતા વ્યક્તી એક સ્વયંસ્ફુરણારુપે તથા 
સામાજીક વ્યવહારની આચારસંહીતારુપે સંસ્કારથી સ્વેચ્છાએ ધારણ કરી લે છ,ે તે 
કાળક્રમે એનો સ્વ–ભાવ જ બની રહે છ.ે આસ્તીકો ભાગ્યે જ પુણષતઃ નીતીમાન હોય 
છ;ે કારણ કે ભયથી લાદેલા ગુણો લોહીમાં ભળતા નથી, એથી તક મળ ે
નીતીનીયમનો ભંગ કરવા એવી વ્યક્તી લલચાઈ જ જાય. જમે માબાપની ધાકથી 
ચોકલેટ નહીં ખાઈ શકતું બાળક તક મળતાં ચોરીછુપીથી તે ખાઈ જ જાય છ!ે પેલા 
આસ્તીક મીત્રે બાળકીને ત્રણ વષષની જ હોવાનું જાહેર કરવાની સલાહ આપી, એ જ 
સીદ્ધ કરે છ ે કે ઈશ્વરથી કોઈ પુરેપુરંુ ડરતુ ંજ નથી; કારણ કે સવષ કોઈ એ સત્ય 
જાણે જ છ ેકે તમે ખોટુ ંકરતાં હો, ત્યારે ઈશ્વર કદાપી તમને અટકાવવા, હાથ ઝાલી 
રોકવા પ્રગટ થતો નથી, પછી સજા તો ક્યારે કરશે, એય એ જ જાણે! માટ ેસૌથી 
વધુ પાપાચાર ધમષસ્થાનોમાં જ થાય છ ે: બાવાઓ બેફામ સમ્પત્તી તો એકઠી કરે જ 
છ,ે બળાત્કારો અને ખુનો પણ કરે, કરાવે છ.ે મુશ્કેલી એ છ ે કે, શ્રદ્ધાળુઓ અને 
ભક્તજનો વળી એ જ સ્ટાન્ડડષ દલીલ કરે છ ે કે, ‘કોઈ એવા નીકળી આવે, બાકી 
અમારા ગુરુ તો નખશીખ નીમષળ અને નીલેપ... વગેરે... ત્યારે જ્યોજ ષ ઓરવેલની 
પેલી ચતેવણી યાદ આવી જાય છ ે કે, ‘જ્યાં સુધી કોઈ સાધુ–બાવો, ફકીર નીદોષ 
પુરવાર ન થાય, ત્યાં સુધી તેને અપરાધી જ માનવો!’ 

માનવ સ્વભાવ એવો છ ેકે, જ ેરુપાળાં સુત્રોથી અવળે માગે દોરવાઈ જાય છ,ે 
અને આવાં સુત્રો આપણને પરંપરાથી વારસાગત જ મળલેાં હોય છ;ે જ ેમુળમાં તો 
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કોઈ આદશષવાદી સાધુ સંતે પ્રચલીત બનાવ્યાં હોય છ.ે આપણે સામાન્ય માણસ 

ક્યારેય એની વાસ્તવીક સન્દભે ચકાસણી કરતા નથી. બસ, વંશપરંપરા પ્રાપ્ત 
પોપટપાઠ ઉચ્ચાયાષ કરીએ છીએ. દા.ત. ‘સત્યમેવ જયતે’ બાબતે આપણે જાણે 

પુરી પ્રતીતીથી કહ્ા જ કરીએ છીએ કે, ‘આખરે તો સત્ય જ જીતે છ,ે ઈશ્વરન ે
ર્ેર દેર છ ે અંધેર નથી’... ઈત્યાદી. સાથે સાથે જ આપણી આસપાસ જ, 

આપણી સગી આંખે આપણે જોઈએ છીએ કે, સાચા માણસો ફાંસીને માંચડ ે
લટકી જાય છ,ે જ્યારે જુઠા મોજ ઉડાવે છ ેઅને રાજગાદી પર વીરાજમાન છ;ે 

પરન્તુ આપણે કદીય એક સવેક્ષક–પયેષકની ફરજવૃત્તીથી તાળો મેળવતા નથી 

કે વાસ્તવીકતાનંુ પૃથક્કરણ કરતા નથી, સત્ય તારવવાની પદ્ધતીઓ–લોજીકલ 
તકષ [રીઝન], નક્કર અનુભવ તથા પ્રયોગ દ્વારા તે પામવાનો પુરુષાથષ કદી કરતા 

નથી. 
હકીકત કંઈક એવી છ ેકે, માનવપ્રાણીની જ્યારે ઉત્ક્રાંતી થઈ રહી હતી, ત્યારે 

શારીરીક પરીવતષનની સાથે સાથે જ, તેનો માનસીક વીકાસ પણ ઉત્ક્રાંત થતો હતો. 
મતલબ કે, પ્રાણીસહજ વૃત્તીઓ ગુણાવગણુરુપે વીકસીત થતી હતી; જમે કે એક 
પક્ષે ક્રોધ, હીંસકતા, સ્વાથષ, કુ્રરતા, દાદાગીરી વગેરે; તો સામે પક્ષે, દયા પે્રમ, કરુણા, 
પરોપકાર ક્ષમાભાવ કે સહીષ્ણુતા જવેા સદ્ગુણોય વીકાસ પામતા જતા હતા. પછી 
માનવે જ્યારે સમુહમાં વસવાની ભાવના કે આવશ્યકતાથી સમાજ રચ્યો, ત્યારે એને 
સમજાવા લાગ્યું કે પ્રસ્તુત સમાજની જાળવણી તથા તંદુરસ્તી માટ ે અમુક ગુણો 
આવશ્યક કે અનીવાયષ લેખાય; જ્યારે એથી ઉલટા દુગુષણો સમાજને હાની પહોંચાડ,ે 
માટ ેતે ત્યાજ્ય ગણવા ર્ટ.ે આ મુજબની આચારસંહીતા જમે જમે ર્ડાતી ગઈ, તેમ 
તેમ તેણે ધમષનું સ્વરુપ ધારણ કરવા માંડ્યું, અથવા તો ચાલુ ધમષમાં પ્રવેશ કરવા 
માંડ્યો. આ ર્ટના સમજાય તો, એ સીદ્ધ થયેલું પ્રતીત થશે કે ધમષના પરીણામે 
નૈતીકતા નથી પ્રગટી, કીંતુ માનવ વીકાસના પરીણામરુપ નૈતીકતામાંથી ધમષનો ઉદય 
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થયો છ,ે અથવા તો ધમષનંુ સદાચારક્ષેત્ર વીકસ્યું છ.ે ધમષના આદેશો કે ફરજીયાતપણંુ 
હોય, તો જ માણસ સારી રીતે, નીતીમત્તાથી વરતે એવી માન્યતા કેવળ અવીચારી, 
ઉતાવળો તથા અસત્ય નીણષય છ,ે બલકે ભ્રમ છ,ે જોખમ છ,ે હાની છ.ે 

આપણે ભારતવાસીઓ તો તત્કાલ તથા સદંતર ભ્રમમુક્ત થઈ જઈએ, એવો 
માહોલ ચોમેર નેત્રદીપક રીતે ભડકી ઉઠ્ો છ ે : ભ્રષ્ટાચાર અને ગુનાખોરી માઝા 
મુકી રહી છ;ે ત્યારે કોઈ એમ છાતી ઠોકીને ખાતરી આપી શકે તેમ છ ેકે, ‘આ બધા 
ભ્રષ્ટજનો તથા ગુનેગારો નાસ્તીક છ!ે’ સત્ય હકીકત તો એથી ઉલટી જ છ ે કે 
લગભગ તમામ આવા અનીતીમાનો પુરા આસ્તીક છ.ે જરાક તપાસ કરી લજેો! 
પાંચસાત વષષના બાળકનું અપહરણ કરી, એની હત્યા કરનારા કરાવનારા અથવા તો 
દલીતોનાં શોષણ–લુંટ, ખુન કે બળાત્કાર કરનારા આસ્તીક છ ેકે નાસ્તીક? અરે, આ 
દેશમાં તો અધ્યાત્મ અને સદાચારના પ્રચારનો દાવો કરતા પંથોય ખુનો કરાવે છ ે
અને ગોળીઓની ધનાધનીય બોલાવે છ!ે 

આ બ્રહ્માંડમાં કોઈ અગોચર, અલૌકીક, સવષશક્તીમાન, આયોજક–સંચાલક, 
સવષજ્ઞ તથા સભાન–ચેતનાયુક્ત સવોપરી તત્ત્વ અસ્તીત્વ ધરાવતું જ નથી. એને 
બદલ,ે પ્રકૃતીનાં પરીબળો તથા તત્ત્વો, એના મુળભુત ગુણધમષ અનુસાર જડ અને 
અન્ધ ગતી કરતાં હોવાથી જ, કેવળ અકસ્માતે આ સૃષ્ટી આવી ઉદ્ભવી છ,ે અને 
જ્યાં સુધી એવા સાનુકુળ અકસ્માતોની હારમાળા ચાલતી રહેશે, ત્યાં સુધી જ એ 
ટકશે. એને ટકાવનારંુ યા ટકાવવામાં સહાયભુત યા કૃતનીશ્ચીય એવું કોઈ અસ્તીત્વ 
છ ેજ નહીં; પછી નૈતીકતાનંુ શાસન ઈશ્વર યા ધમષને હસ્તક હોય, એમ માની જ 
કેવી રીતે શકાય? 

Existence exists એવા સુત્રનો કેટલાક મીત્રો ગલત અથષ ર્ટાવીને 

existence એટલે કશુંક પરમાત્મતત્ત્વ, એવો દાવો કરે છ.ે કીંતુ આ સુત્રનો અથષ તો 
સાવ જ ઉલટો છ.ે જ ે નક્કર ઈન્રીયગોચર પદાથો – એટલે કે અસ્તીત્વો, 
ગોચરીભુત થાય છ,ે બસ એટલાં જ પાકંુ અસ્તીત્વ ધરાવે છ,ે એમ પુરી પ્રતીતીપુવષક 
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આપણે કહી શકીએ. એ સીવાયનું નેત્ર વીણ નીરખી શકાય અને કણષ વીણ સુણી 
શકાય – એવું કોઈ સંપ્રજ્ઞ, શક્તીમંત, ઉદ્દશેવાળું, તદ્નુસાર સંચાલન કરતુ,ં [કેવળ 
શ્રદ્ધામાન્ય] ઈંરીયતાતીત તત્ત્વ હોઈ શકે કે છ ે– એમ આ સૃષ્ટીની ગતીવીધી જોતાં, 

કદાપી માની શકાય નહીં. And only the existence exists and nothing 
else! અલબત્ત, આને વતષમાનનું જ ગોચરીભુત પરીસ્થીતીજનીત યા હકીકતનંુ 

‘સત્ય’ માનવું રહે. હવે પછી કંઈક નવું કે જુદું જ શોધાય, તો એ ‘સત્ય’ બદલાય 
એની ના નહીં; પરન્તુ અમુકતમુકોએ તો સદીઓ પુવે આવું તત્ત્વ તથા આવું સત્ય 
શોધ્યું જ છ,ે અને તે અસ્તીત્વ ધરાવે જ છ,ે એમ માની લેવું – એ કેવળ ભ્રમણા જ 
સમજવી, આસ્તીકોને વંશપરંપરાગત પ્રાપ્ત થયેલી ભયાવહ ભ્રમણા. ટુકંમાં, 
સામાજીક વ્યાવહારીક નીતીમત્તાને ઈશ્વર–ધમષથી છુટી પાડશો, તો જ તે સાચી તથા 
ઉપયોગી અને પાલનક્ષમ નૈતીકતા બની રહેશે. અન્યથા આજ ે તો ભયજનીત 
નીતીનો દંભ અને કેટલાક મીથ્યા આચારો જ સમાજમાં, નીતીને નામે હાનીકારક 
રીતે પ્રવતી રહ્ા છ,ે જ ેવળી અનેકાનેક પીડાઓ તથા આપત્તીઓનંુ કારણ બની 
ગયા છ.ે 

 

હંુ કોઈ ભગવાનને કે દેવોને ખુશ કરવા નીતીમાન બનવા માંગતો નથી. હંુ તો 

મારા સંતોષ માટ,ે નીજાનન્દ માટ ે નીતીમાન બનવા ઈચ્છુ ં છુ.ં [એપીક્યુરસ] 

માનવીની વીવેકબુદ્ધીએ જ ે લાગણીઓને સારી ગણીને સ્વીકારી, તે સમય જતા ં

માનવીય નૈતીક મુલ્યો બની ગયાં. આમ નૈતીકતા એ સામાજીક રીતે ઉપયોગી 

લાગણીઓનું પરીણામ છ.ે [વી.એમ. તારકંુડ]ે 

[‘વૈશ્વીક માનવવાદ’ માસીકમાંથી સાભાર]  
▪ 
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14 

વેદનાના આતષનાદો – 

કુપુત્રો જાયેત્ 
ક્વચીદપી કુમાતા ન ભવતી! 

– શંકરાચાયષજી 

[પ્રશ્નાથષ મારો – લેખક] 

નજર સામે જ એક સુંદર પુસ્તક પડ્યું છ ે: ‘દીકરી વહાલનો દરીયો’, જનેા 
સમ્પાદકો છ ે : વીનોદ પંડ્યા અને કાંતી પટલે. બીજુ ંએટલું જ સુંદર – રસમય 
પુસ્તક હંુ હાલ વાચી રહ્ો છુ ં: ‘થેંક યુ પપ્પા’ – સમ્પાદકો છ,ે અમીષા શાહ અને 
સંજય વૈદ્ય. [સૌજન્ય : શ્રી કૃષ્ણકાંત દેસાઈ] 

આવી સુભગ, મંગલ વાતોની વચ્ચે સામે જ બેઠલેા, મળવા આવલેા મીત્રશ્રી 
શંકરલાલ વાતવાતમાં કહી રહ્ા છ ે: ‘ભાભી બેબીને સખત માર મારે છ,ે એ જોઈ 
મારંુ કાળજુ ંકટકે કટકે કપાઈ જાય છ.ે આમ તો ભાઈ સાથે અમારે સારંુ બનતું નથી, 
તેમ છતાં હંુ ભાભીને ઠપકો આપું છુ;ં કારણ કે મારાથી નથી રહેવાતું! એથી ક્યારેક 
તો ર્રમાં ઝગડો થઈ જાય છ.ે વળી, તક મળતા હંુ એ બાળકીને પ્યાર કરી લઉં છુ,ં 
ખુબ વહાલથી રમાડુ ંછુ.ં..’ હંુ જોઈ શક્યો કે મીત્ર શંકરની આંખ ત્યારે ભીની હતી 
અને હંુ તો મારી પ્રકૃતી મુજબ, અને વૃદ્ધાવસ્થાની નીબષળતાને કારણે ગળગળો થઈ 
જતા,ં સરખું બોલીય શકતો નહોતો. મીત્ર કરતાંય હંુ તો વળી અનેકગણો મજબુર 
છુ.ં દુરના ગામે આવેલી એ કુમાતાને હંુ મુદ્લે ઓળખાતો નથી. માની જ મારપીટનો 
ભોગ બનતી એ લાચાર, દુખીયારી દીકરી મેં જોઈ નથી. છતાં એને વહાલથી તેડી 
લઈ, છાતી સરસી ભીડી દઈ, વહાલ વરસાવવાની ભ્રમણામાં હંુય રાચું છુ.ં હજી તો 
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સવારે જ છાપામાં સમાચાર વાંચ્યા કે, વીદ્યાથીને ઢોર માર મારતાં બીજા એક શીક્ષક 
સસ્પેન્ડ! મારો દીર્ષકાળનો એક અનુરોધ રહ્ો છ ે કે, બી.એડ. યા પી.ટી.સી. જવેી 
તાલીમના અભ્યાસક્રમોમાં એક આખું પેપર રાખો તે, બાળકોને પ્યાર કરવાનંુ. આ 
પ્રશ્નપત્ર ફરજીયાત હોય, ઉપરાંત એમાં સોમાંથી સો માકષસ મેળવે એવા ઉમેદવારને 
જ શીક્ષકની નોકરીમાં રાખી શકાય – એવો કાયદો કરો! તેમ છતાં, કોઈ માસ્તર 
વીદ્યાથીને મારે તો તેને શાળાની નોકરીમાંથી છુટો કરી, સીધો લશ્કરમાં ભરતી કરી 
દો! કારણ કે આવા જણને શીક્ષક નહીં, શીકારી જ ગણવો રહ્ો. 

યોગાનુયોગ તો જુઓ, ગઈ કાલે જ કેનેડાથી પાછા ફરેલા મીત્ર પ્રા. જી. સી. 
દેસાઈનો ફોન હતો : એમણે જણાવ્યું કે તે દેશમાં બાળકોને મરાય નહીં, ખુદ 
માબાપ પણ સંતાનને મારપીટ કરી શકે નહીં. ત્યાં કાયદો એવો તો કડક છ ેકે, દરેક 
બાળક અમુક વયનંુ થતાં તેને એક ટલેીફોન નંબર આપવામાં આવે છ.ે માબાપ, 
શીક્ષક યા અન્ય કોઈ વ્યક્તી જો બાળકને માર મારતી હોય તો તે બાલુડુ ં ઉક્ત 
નંબર ઉપર ફોન કરે, એટલે તત્કાલ પોલીસ હાજર, જ ેપ્રથમ તો એ બાળકનો જ 
હવાલો લઈ લે! પછી મારઝુડ કરનાર અપરાધીને સખ્ત સજા કરવામાં આવે. 
બાળકનો કબજો લેવાનંુ કારણ તો એ કે ધાકધમકી આપીને પેલાં મારકણાં માબાપ કે 
માસ્તર એ નાનકડા – નીબષળ એવા ફરીયાદી બાળકને ચલીત કરી ના દઈ શકે. 
વધુમાં વળી, ખુદ બાળક જ નહીં, કોઈ પણ પડોશીય મારપીટની આવી પોલીસ 
ફરીયાદ કરી શકે અને ત્યારે પણ એવા મારનાર ગુનેગાર સામે કડક કાયદાકીય 
પગલાં લેવાય જ. 

માનવતા, દયા અને કરુણાની સંસ્કૃતીની ગલુબાંગો પોકારનાર ભારતવાસીમાં 
ખરેખર તો માણસાઈનંુ કે માનવીય સહજ સ્વભાવનંુ એક બુંદેય નથી. કુ્રરતા અને 
લાગણીહીનતા એ જ આપણા જરઠ લોહીનો જડ રક્તકણ છ.ે હમણા જ ટીવી 
ઉપર એક કમકમાંપે્રરક સમાચાર જોયા. એક અછોડાતોડ યુવાન કે કીશોરને લોકોએ 
બેફામ મરણતોલ માર માયો. પછી જાણે એટલી કુ્રરતા ઓછી પડી હોય તેમ, 
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પોલીસે આવીને એ મજબુર માણસને વળી ઓર વધુ જીવલેણ ફટકાયો એટલું જ 
નહીં, મોટર સાયકલ સાથે બાંધીને ર્સડ્યો. છાપાવાળા લખે છ ે કે, સારંુ થયું કે ત ે
‘ગુનેગાર’ને બાંધેલું દોરડુ ંતુટી ગયું, નહીં તો એ બાપડો મરી જ ગયો હોત... જો કે 
મને તો એમ જ થયું કે એવું બન્યું હોત, તો એ લાખગણો બહેતર ન્યાય બની જાત, 
કારણ કે, આવી નઠોર, કુ્રર, લાગણીહીન દુનીયામાં જીવીને એ બાપડો શું પામવાનો? 
માત્ર લોકો જ નહીં, પોલીસ પણ કાયદો પોતાના હાથમાં જ બીન્દાસ લઈ લે છ,ે એ 
વીશે તો અત્રે ચચાષ નહીં કરંુ, કારણ કે કેટલાક અખબારનવસોએ એવી ટકોર 
અવશ્ય કરી છ,ે એ બદલ ધન્યવાદ! જો કે એક અટળ કોયડો તો રહે જ છ ેકે, આ 
દેશમાં કાયદો ખરેખર છ ે ખરો? મારે તો ભારપુવષક એ જ કહેવાનંુ કે, કીશોરો, 
યુવાનો કે પ્રૌઢોએ પણ આમ અછોડા તોડીને ભાગવું શા માટ ે પડ ે છ?ે – એ જ 
પાયાનો પ્રશ્ન છ.ે માટ ે પ્રથમ એ સમસ્યાની જ ચચાષ કરો અને એનાં કારણોનંુ 
નીવારણ કરો. શારીરીક સજાઓથી જ જો અપરાધી કે ‘નીદોષ ગુનેગાર’ સુધરી 
જતો હોય, તો ભારત કદાચ સૌથી વધુ સલામત દેશ બની રહ્ો હોત! કારણ કે 
અવીચારી મારઝુડ બાબતમાં પણ, બીજાં અનીષ્ટોની જમે ભારતવષષનો નંબર ર્ણો 
આગળ છ.ે 

આવા અપરાધો બાબતે આપણા કોઈ વીચારશીલ પુવષજ મનીષીએ તો સચોટ 
પૃથક્કરણાત્મક ટકોર કરી જ છ ે કે, બુભુક્ષીતઃ કમ્ ન કરોતી પાપમ્–પેટમાં ભુખ 
લાગે ત્યારે માણસ કયું પાપ નથી કરતો? ગાંધીવાણી પણ એ જ પ્રબોધે છ ેકે, ‘તુ ં
પાપ સાથે નવ પાપી મારતો! 

આપણા દેશના ધમષગુરુઓ, સંતો, ઉપદેશકો, કથાકારો નીરંતર બોધ ઝુડતા 
રહે છ ેકે, આમ કરો અને તેમ ના કરતા! તો ભગવાન રાજી થશે અને તમને સ્વગષ 
મળશે. આથી દેશનંુ વાતાવરણ આજ ેભરપુર આધ્યાત્મીકતાથી છલકાઈ ઉઠ્ું છ.ે 
અને આધ્યાત્મીકતા અને માનવતા વચ્ચે ઉત્તર–દક્ષીણ ધ્રુવ જટેલુ ંઅંતર છ ેએ પણ 
આપણે જ સીદ્ધ કરી બતાવ્યું છ.ે કારણ કે દુનીયાનો સૌથી વધુ આધ્યાત્મીક એવો 
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આ દેશ સૌથી વધુ લાગણીહીન અને દયાહીન રાષ્ટર છ.ે અહીં જ નરક છ,ે નરક છ!ે 
અને એથી જ ખુદ ભગવાન પણ અહીંથી ભાગી છુટ્યો છ,ે ઈંગ્લેન્ડ – અમેરીકાના 
ઈમીગ્રાન્ટ વીઝા લઈને તે હવે ત્યાં જ સ્થાયી થયો છ!ે જગવીખ્યાત લેખક ગોકીએ 
એક બહુ જ વેધક, મામીક વાત કરી છ ે: જ્યાં સુધી આ સંસારમાં બાળક પીડાનો 
ભોગ બને છ,ે રીબાય છ,ે ત્યાં સુધી હંુ કદાપી માનંુ જ નહીં કે આ દુનીયા ઈશ્વરની 
બનાવેલી છ!ે... ગોકી નાસ્તીક હતો. 

આ શ્રાવણના પવીત્ર માસમાં ભાવીકો બાલ–કનૈયાની ભક્તીભાવે પુજા કરશે, 
એને લાડપ્યારથી ઝુલે ઝુલાવશે, પછી રે્ર જઈને પોતાના બાળકને ઢોરમાર મારશે! 
શ્રદ્ધાભક્તીથી કદાપી કોઈ સુધયુું જાણયું?  

પાગલ વીચારો કરવા, એ મારી હોબી છ ે: તદ્નુસાર મને તીવ્રપણે વારંવાર 
વીચાર આવે છ ે કે, આ કુદરતમાં મારવાની વ્યવસ્થા જ ન હોત તો, આ પૃથ્વીની 
સજીવ સૃષ્ટી કેવી સુંદર – સુખદ બની રહી હોત? પરન્તુ એ જ કુ્રર કુદરતની તો 
મુળભુત વ્યવસ્થા જ એવી છ ેકે, મારીને ખાઈ જવું અથવા એમ ખવાઈ જવું! કીંત ુ
એ તો જાણે અનીવાયષતા એટલે માફ... બાકી એ સીવાયની મારફાડ અશક્ય હોત, 
યા મુળ હોત જ નહીં, તો કેવું સુંદર! પણ આ તો ચોમેર બસ તાડન અને પીડન : 
માનવ સમાજની જ વાત કરંુ તો, પોલીસ આરોપીને તો મારે જ, ફરીયાદીને પણ 
એટલો જ ઝુડ,ે શીક્ષક વીદ્યાથીને મારે, શેઠ નોકરને મારે, માબાપ સંતાનોને મારે, 
પતી પત્નીને મારે, તો ક્યાંક વળી પત્ની પતીને ય ફટકારે! પ્રાથમીક શાળા સાંજ ેછુટ ે
ત્યારે રોજ તીવ્ર વેદના સાથે જોઉં છુ ં કે, મોટી ઉમ્મરનાં કે બળીયા નીશાળીયાં 
નાનેરાં ને નીબષળ સાથીઓને બસ અમસ્તાં અમસ્તાં જ મારે અને પેલાં લાચાર 
બાપડાં નીરાધાર ચીસો પાડ ે– કોઈ બચાવનાર નહીં! લોકો ચોરને તો ઢોર માર મારે, 
પે્રમીઓનેય મારે, કહેવાતી ડાકણને બીન્દાસ મારે, અને મારીય નાખે. ભુવા–બડવા 
ભૂત ભગાડવા સ્ત્રીઓને સાંકળે સાંકળે મારે, બીમારને મારે અને બાળકોને બેફામ 
મારઝુડ.ે વૃદ્ધ અને અશક્ત બાપને દીકરાઓ મારે, વડીલો મંદબુદ્ધીને મારે અને લોકો 
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રખડતા પાગલને મારે... અને મંુગા પશુઓની મારઝુડની તો વળી ફરીયાદેય શી 
કરવી? બસ, આ સજીવ સંસાર એટલે ચોમેર નીદષય મારફાડ, લાગણીહીન પીડન... 

 

વેદનાના આતષનાદો મારા હૈયામાં પડર્ાય છ ે : ભુખમરામાં સબડતાં 
બાળકો, કુ્રર દમનકારોના અત્યાચારનો ભોગ બનતા મજબુર માનવીઓ, 
પોતાનાં સંતાનોને માથે બોજારુપ બની રહેતાં અપંગ વૃદ્ધજનો–એ એકલતા, 
દરીરતા તથા યાતનાનો આ સમસ્ત સંસાર, માનવ જીવન જવેું હોવું જોઈએ 
– એની કુ્રર મજાક ઉડાવે છ.ે આ અનીષ્ટો દુર કરવા હંુ ઉત્કટપણે ઝંખું છુ;ં 
પરન્તુ એ મારી શક્તી બહારની વાત છ,ે અને એથી હંુ પણ દુઃખી છુ.ં 

– બટરાષન્ડ રસેલ [‘આત્મકથા’માંથી] 

▪ 
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15 

‘આદીવાસી સમાજ’ : અન્ધશ્રદ્ધા 

અન્ધશ્રદ્ધા એટલે આંધળી શ્રદ્ધા – વગર વીચાય ેકશુંક માની લેવુ ં
તે. કાગનું બેસવું ને તાડનું પડવું... આવા અકસ્માતો બેત્રણ વાર બને, 
એટલે આપણને વીશ્વાસ બેસી જાય કે કાગડો બેસે તો ઝાડ પડ ેજ. 
આને શ્રદ્ધા નહીં, અન્ધશ્રદ્ધા કહેવાય. બીલાડી આડી ઉતરે તો 
અપશુકન થાય, એવું મોટા ભાગના લોકો માને છ.ે કોઈ કામ ન થાય 
એટલે દોષનો ટોપલો બાપડી બીલાડી પર ઢોળી દેવામાં માણસને સારંુ 
આશ્વાસન મળ!ે આદીવાસી ભાઈ–બહેનોમાં પણ ભારોભાર વહેમો 
તથા અન્ધશ્રદ્ધાઓ પ્રચલીત છ.ે 

–ડૉ. દક્ષા વ્યાસ 
–ડૉ. નવીન કા. મોદી  

[‘આદીવાસી સમાજ’ નામક સંશોધનાત્મક પુસ્તકમાંથી સાભાર.] 

વ્યારા કૉલેજ તથા એના આચાયષ શ્રી રસેશ શુક્લ અને આ પ્રાધ્યાપક 
બંધુઓને લાખ લાખ ધન્યવાદ! મારા મતે તો, યુનીવસીટીઓ તથા કૉલેજોએ આવુ ં
જ કાયષ બજાવવાનું હોય, સંશોધનનું; પરન્તુ બહુ ઓછી સંસ્થાઓ–વ્યક્તીઓ એમા ં
રસ દાખવે છ.ે વગષમાં અભ્યાસક્રમનું ભણાવવાના અને તે પુરો જ કરાવવાના 
દુરાગ્રહે કૉલેજોને આપણે આજ ે પ્રાથમીક શાળાઓ બનાવી મુકી છ.ે અંગ્રેજોના 
જમાનામાં, મને બરાબર યાદ છ ેકે, જ ેપ્રાધ્યાપક અભ્યાસક્રમ વષાુંતે પુરો કરાવી દ;ે 
તે પ્રાધ્યાપક બહુ સારો શીક્ષક ન ગણાય. આજ ેઉલટુ ં છ ે : નોટ્સ ન લખાવે ત ે
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અધ્યાપક અણગમતો બની જાય! મુલ્યો બદલાયાં. અધુરે જન્મેલી આઝાદી બાદ 
આપણા તન–મનનંુ, શીક્ષણનું તેમ જ જીવન સમગ્રનું અવમુલ્યાંકન થયું. અભ્યાસક્રમ 
તે વળી ભણાવવાનો હોય? એ તો પાઠ્પુસ્તકમાં લખેલો જ હોય, વીદ્યાથીએ જાત ે
વાંચી લેવાનો. અમે ભણતા, ત્યારે સુરતમાં એક પ્રા. હીરાલાલ ગોદીવાલા હતા. 
અદ્ભુત પુરુષ! એવો અધ્યાપક બીજો થયો નથી; પણ આજ ે તેઓની 
વ્યક્તીત્વવીશેષતાઓનું બયાન અત્રે અપેક્ષીત નથી. ફક્ત એટલો જ અંગુલીનીદેશ 
કે તે શેક્સપીયરના અજોડ વીદ્વાન તથા ઉત્તમ શીક્ષક ગણાતા, અને હતા જ. પરન્તુ, 
અથવા તો એથી જ, તે વષષને અંતે શેક્સપીયરના નાટકને માંડ બે–અઢી અંકો 
ભણાવી શક્યા હોય; છતાં કોઈની કશી જ ફરીયાદ નહીં! જ્યારે આજ ે તો, તુ ં
ભણવ–ભણવ નીજ વીદ્યાથી સૌને બસ ચોપડીમાંની ચીજ! – એવું અવીદ્યાકીય યા 
વીદ્યાવીરોધી વાતાવરણ જામ્યું છ.ે 

ત્યારે વ્યારા કૉલેજ આવું ઉત્તમ સંશોધનકાયષ ચલાવે છ,ે અને વળી એ 
પુસ્તકાકારે પ્રગટાવે છ;ે એ જોઈ–જાણી–માણી કોઈ પણ વીદ્યાપે્રમીને આનન્દ થાય. 
હમણાં જ આ કૉલેજના ગુજરાતીના વીદ્વાન પ્રાધ્યાપકોનંુ આવું એક પુસ્તક 
‘આદીવાસી સમાજ’ વાંચવામાં આવ્યું, જનેા સંશોધક–લેખક અધ્યાપકો છ ે :       
ડૉ. દક્ષા વ્યાસ તથા ડૉ. નવીન મોદી. અગાઉ પણ તેઓએ આવું જ એક સુંદર 
સંશોધનકાયષ અદા કરેલું અને ‘ગામીત જાતી : સામાજીક અને સાંસ્કૃતીક અધ્યયન’ 
નામક સત્ત્વતંતુ પુસ્તક પણ પ્રગટાવેલું. આવાં બે વીદ્વજ્જનને મારાં હાદીક 
અભીનન્દન! 

અલબત્ત, તેઓનંુ આ બીજુ ં પુસ્તક પણ એવું જ સત્ત્વશીલ તથા સુંદર છ.ે 
કીંતુ એની કોઈ સમીક્ષા હંુ અત્રે લખવા નથી ઇચ્છતો. એથી જ મેં મથાળે ટાંચણ 
મુક્યું છ ે તે અન્ધશ્રદ્ધાનંુ. જો કે શ્રદ્ધા માત્ર અન્ધશ્રદ્ધા જ હોય છ ે – એવું 
વીવેકબુદ્ધીવાદી તારણ કદાચ આ અધ્યાપક મીત્રો નહીં સ્વીકારે. છતાં પુછુ ંકે, તેઓ 
પોતે જ લખે છ ેતેમ, ‘ઢોર ખોવાઈ જાય, ભેંસ પુરતું દુધ ન આપ,ે મરર્ી પુરતાં ઈંડાં 
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ના મુકે, તો એને દુષ્ટ તત્ત્વની ઝાપટ માની લઈને મંત્ર–તંત્રનો આશરો લેવાથી શો ફેર 
પડવાનો?’ હવે આ મીત્રોને હંુ સામો પ્રશ્ન કરંુ કે, જો આદીવાસીઓમાં પ્રચલીત 
એવા મંત્ર–તંત્રનો આશરો લેવો એ અન્ધશ્રદ્ધા ગણાય; તો ઉંચા અને ઉજળા ગણાતા 
વગષ દ્વારા ધમષમંત્રોના પાઠથી કશાક સારા પરીણામની આશા સેવવી, એ પણ 
અન્ધશ્રદ્ધા કેમ નહીં? શ્રદ્ધાની વ્યાખ્યા જ એવી કરી શકાય કે, પ્રકૃતીના અફર એવા 
કાયષકારણ ન્યાયથી કશુંક ભીન્ન યા વીપરીત – અમુક જપ, તપ યા ક્રીયાથી બનશે; 
એવો અટલ વીશ્વાસ સેવવો એનું જ નામ શ્રદ્ધા. તદ્નુસાર, પ્રત્યેક શ્રદ્ધા અન્ધશ્રદ્ધા 
જ ગણાય. બકરંુ કે મરરંુ્, નાળીયેર યા ચુંદડી, અથવા ફુલ–ચંદન–કેસર ચઢાવો – 
બધાં આવા કમષકાંડ પાછળ મનોદશા તો સરખી જ!...  

સરળ–સુંદર તથા સવીગત લખાયેલું આ પુસ્તક વાંચવાનો તેમ જ જાણવાનો 
તો ખુબ આનન્દ આવ્યો જ; પરન્તુ ‘આદીવાસીઓમાં’વાળા પ્રકરણે એ સોનેરી 
સુખાનન્દમાં કથીરી કરુણતાની મેખ મારી! હમણાં જ વડોદરામાં લગભગ નજરે 
જોયેલા એક કરુણ–ભયંકર દૃશ્યનો બોજ હૈયા પરથી હઠતો નથી : એક બાળક 
માંદો–સાજો રહેતો, એથી એનાં વડીલોએ કોઈ ભુવાને બોલાવ્યો. ભુવાએ ભુત કાઢવા 
માટ ેએ બાળકીશોરના નાજુક દેહ પર એટલા બધા તેમ જ એવા તો તીવ્ર – ઉષ્ણ 
ડામ દીધા કે, લાચાર, જીવલેણ ચીસો પાડતો એ કીશોર અંતે મરણશરણ થયો! પુરા 
બે દીવસની એ કીશોરની કાળી બળતરા ને અસહ્ મનોવેદના તેમ જ અસહાય 
તરફડાટનો વીચાર કરતાંય હૈયું ગુંગળાય છ.ે પછી સરકારે પેલા ભુવાને પકડ્યો, 
પણ એનો શો અથષ? મારો તો અનુરોધ છ ે કે સરકારે મંત્રતતં્ર, ભુવાગીરી યા 
તમામેતમામ પ્રકારનાં દૈવી, અલૌકીક યા ચમત્કારી ઈલાજો – વીધીવીધાનો પર 
સખ્ત પ્રતીબંધ મુકી દેવો જોઈએ, અને આવા ખંતીલા તથા સજાગ શીક્ષીતોએ, 
વીશેષતઃ તો આદીવાસી પ્રજામાંથી આવેલા તેમ જ ભણીગણીને અમલદાર યા 
શીક્ષક અધ્યાપક બનેલા શીક્ષીતોએ તો પોતાનાં આદીવાસી બાંધવોને આ ભયાનક 
અનીષ્ટમાંથી મુક્ત કરાવવાની તેમ જ સરકારને પ્રતીબંધનો અનુરોધ કરવાની 
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કામગીરી ઉપાડી લેવી જોઈએ. આદીવાસીનું જીવન સુધરી જાય, એનો સૌથી 

વધુ આનન્દ–સંતોષ તો મને જ; પરન્તુ સુધરેલો આદીવાસી એના સમાજમાંથી 
પોતાનંુ મોં ફેરવી લે, તે વળી એટલંુ જ દુઃખદ! બીજુ,ં આપણા જ દેશમાં, 

લગભગ આપણી જ નજર સામે એક બીજો જ, સાવ ભીન્ન અને ભયાવહ દેશ 
વસે છ ેને શ્વસે છ;ે છતાં આપણે બેફીકર જીવીએ છીએ, એવી જડહૃદયતા કેમ 

ચાલે? વાંચો : ‘કોઈ પણ માંદગી આવે, એટલે ભુવા–ભગતને જ સાધવાના, 
મંત્ર–તતં્રનો જ આશરો લેવાનો! હસતું–રમતું છોકરંુ માંદંુ પડી જાય, એટલે માની 

જ લેવાનંુ કે એને નજર લાગી છ.ે આવી નજર માણસની પણ લાગી શકે અને 

ભુત–ડાકણ–ચુડલેની પણ લાગે... ભગત દાણા જુએ, બારણે લીંબુ–મરચા ં
બંધાવે... પીંછી નાખે, દોરાધાગા બાંધે અને જરુર જણાય તો વળગાડ કાઢવા 

માર પણ મારે!... આવી અન્ધશ્રદ્ધાને પરીણામે આદીવાસીઓમાં બાળમરણનંુ 
પ્રમાણ વધારે છ.ે 

[આદીવાસીઓ માને છ]ે કે, ‘મરતી વેળા માણસમાં વાસના રહી જાય તો ત ે
ભુત થાય, સ્ત્રી ડાકણ થાય. ડાકણ બીલાડી, શીયાળ કે ભેંસનંુય રુપ લઈ શકે. આવી 
અન્ધશ્રદ્ધાને પરીણામે નબળા મનનો માણસ ર્ણી વાર માનસીક સમતુલા ગુમાવી 
બેસે છ.ે આવી અન્ધશ્રદ્ધા જ્યારે જીવતી સ્ત્રીને ડાકણ માની લેવામાં આવે છ,ે ત્યારે 
તો પરાકાષ્ટાએ પહોંચે છ.ે.. આસપાસમાં રહેતી કોઈ નીરાધાર કે વીધવા સ્ત્રીને 
ડાકણ માની લેવામાં આવે; બધા ભેગા થઈ એ બાપડીને ઝાડ પર ઉંધી ટાંગી દે; 
એના નાકમાં મરચાં ભરે, અને એવો તો બસેુમાર માર મારે કે એ બીચારી નીદોષ 
બાઈના પ્રાણ નીકળી જાય....’ 

શામળાજીના મેળામાં આદીવાસી બહેનોને આમ જ [વળગાડ કાઢવા] બેસુમાર 
તથા બેરહમ માર મારવામાં આવે છ.ે રૅશનાલીસ્ટો આવો કુ્રર રીવાજ બંધ કરાવવા 
આંદોલન આદરે છ;ે તો આ રાજ્યની કહેવાતી લોકશાહી, અન્ધશ્રદ્ધાળુ સરકારની 
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પોલીસ રૅશનાલીસ્ટોને જ ફટકારે છ.ે કારણ એ જ કે, આ ધામીક–આધ્યાત્મીક 
રાષ્ટરમાં માણસને મારવો કે મારી નાખવો એ કાયદેસરનંુ, સામાન્ય ધમષકૃત્ય ગણાય 
છ!ે 

ડૉ. દક્ષાબહેન અને ડૉ. નવીન મોદી વધુમાં લખે છ ે: ‘કોઈને કાંઈ રોગ થયો, 
એટલે કહેવામાં આવે કે ‘પવન ભરાયો’ – આ પવન ભતુનો હોય, જોગણીનો કે 
ડાકણીનો હોય!... દેવદેવીઓનો ખોફ ઉતરે એટલે રોગ થાય! મારખી માતા ઢોરો 
તથા માણસોનંુ આરોગ્ય સંભાળે. ગામમાં રોગચાળો ફેલાય, ત્યારે હીમાડયા દેવની 
બાધા લેવાની... બાધા ફળે, એટલે દેવોને ખુશ કરવા મરર્ાં કે બકરાંનો બલી 
ચઢાવવાનો....’ [કોઈ બકરંુ, ચઢાવે, તો બીજો સત્યનારાયણને શીરો ખવડાવે – 
મનોદશામાં કશો ફરક ખરો? ખરી જરુર છ,ે આવી મનોદશામાં પરીવતષન 
લાવવાની.] 

‘ગાય–ભેંસ કે બળદને રોગ થાય, એટલે દેવલી માતાની બાધા રાખવાની! 
ગોવાળદેવ ઢોરનંુ રક્ષણ કરે. ગાયને વાછરડાં ન થતાં હોય, ગાય–ભેંસ દુધ ન દ,ે 
ત્યારે કાંજણના ગોવાળદેવની માનતા, ભુંડથી પાકને બચાવવા બગલાભુતની બાધા... 
કોઈ સ્વજન કે ઢોર માંદું પડ ેએટલે માનવાનંુ કે કનસરી માતા કોપ્યાં... ગામ પર 
આફત આવ,ે તો ગાંવદેવતીની બાધા... બાળક ન થતું હોય, તો ગોહમાંય માડીની 
માનતા... શીતળામાં બળીયાકાકાની બાધા તો ખરી જ...’  

બાપ રે, કેટકેટલાં દેવદેવીઓ! આ દેશમાં કેવળ માનવીના વસતીવીસ્ફોટની 
જ સમસ્યા નથી, દેવવીસ્ફોટની સમસ્યા વળી ગંભીરતર છ!ે બીજી વધુ દુઃખદ 
હકીકત એ કે, આસ્થા, વહેમ તથા બાધા બાબતે આદીવાસી અને ઉજળીયાત બધા 
જ સરખા! હા, દેવોનાં નામોનો ફરક ખરો! 

‘આદીવાસી સમાજ’ પુસ્તક તૈયાર કરવા બદલ લેખકોને અભીનન્દન! અને 
એમાં ત્રીજુ ં પ્રકરણ ‘આદીવાસીઓમાં અન્ધશ્રદ્ધા’ સમાવીષ્ટ કરવા બદલ ખોબલ ે
ખોબલે અભીનન્દનો! સાથે સાથે, એક વીનન્તી કે હવે આદીવાસીઓની અન્ધશ્રદ્ધા 
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અને ઉજળીયાતોની અન્ધશ્રદ્ધાનો તુલનાત્મક અભ્યાસ પ્રસ્તુત કરતું એક 
સંશોધનાત્મક પુસ્તક આપો!  

 

યદ્યદાચરતી શ્રેષ્ઠ : 
તત્તદેવેતરો જનઃ 

સ યત્પ્રમાણં કુરુતે 
લોકસ્તદનુવતેતે 

શ્રેષ્ઠ મનુષ્ય જવેું આચરણ કરે છ;ે તે પ્રમાણે સામાન્ય જનો પણ આચરે 

છ.ે શ્રેષ્ઠ વ્યક્તી જનેે પ્રમાણ, અથાષત્ દાખલારુપ બનાવે છ,ે તેને જ લોક 
અનુસરે છ.ે  

[શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા, 3/21]  
▪ 
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16 

અભીનન્દન–કાડષ નહીં; પુસ્તક ભેટ મોકલો! 

The Hindu festivals are 
symbolic of three things: obsenity, 
absurdiy and ignorance... 

– Periyar E. V. Ramasami  

પેરીયાર રામાસામી સાહેબે આપણા હીન્દુ ઉત્સવોની, ઉપર મુજબ જ ેકડક 
તથા અનુચીત ટીકા કરી છ,ે તે સવષથા સ્વીકાયષ નથી, બલકે અધષસત્ય પણ નહીં, 
ફક્ત કદાચ પા–સત્ય છ ે અને અમુક અંશે તો, હમણાં હમણાં આપણે પોતે જ      
શ્રી પેરીયારને સાચા ઠરાવવા જઈ રહ્ા છીએ! ત્યારે થોડુકં આત્મનીરીક્ષણ કરી 
માગષ બદલી કાઢીએ. પેરીયાર સાહેબ પ્રત્યે મને ઉંચું માન છ,ે એ તો એટલા માટ ેકે, 
તેઓ પાકા નાસ્તીક તથા તામીલનાડુના આદ્ય રૅશનાલીસ્ટ છ;ે પરન્તુ તેઓ જબરા કે 
કટ્ટર હીન્દુદ્વષેી હતા, અને ઉત્તરના આયોની – આપણી તીવ્ર નફરત કરતા, એવો 
તેમનો અભીગમ સ્વીકાયષ તો નથી જ, ઉપરાંત અશોભનીય છ.ે તેઓએ કેવળ 
પુરાણકથાઓ યા દંતકથાઓનો આધાર લઈને આપણા ઉત્સવોને બીભત્સ, અથષહીન 
તથા અજ્ઞાનજનીત કહી નાખ્યા; પરન્તુ આપણા ઉત્સવોના મુળમાં, મોટુ ં પે્રરક 
પરીબળ તો, ખેતીપ્રધાન સમાજની આથીક–સામાજીક તેમ જ મોસમી પરીસ્થીતી છ,ે 
એ વાત તેઓએ જરાય લક્ષમાં જ લીધી નથી. અરે, આપણી ઉત્સવ–યોજનામાં તો 
આરોગ્યનો–આયુવેદનો પણ ફાળો છ,ે એની તો તેઓને મુદ્લે જાણ પણ નથી 
લાગતી! 
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છતા,ં મેં અત્રે પેરીયાર રામસામીને ટાંક્યા તે તો ફક્ત એટલા માટ ેજ કે, મુળ 
જ ે ઉત્સવો બીભત્સ નહોતા, એવા ગણપતી, નવરાત્રી કે હોળીના તહેવારોની 
ઉજવણીમાં, અલ્પાંશે પણ આપણે બીભત્સ તત્ત્વો દાખલ પાડી રહ્ા છીએ; એને 
તત્કાલ નાબુદ કરી દઈએ, અને મુલતઃ જ ે મંગલમય ઉત્સવ છ,ે એને મંગલતર 
બનાવીએ! ધમષ માત્ર તત્કાલીન સામાજીક– આથીક વ્યવસ્થાની નીપજ હોય છ,ે માટ ે
તે સદાય કાલસાપેક્ષ જ સંભવે. એથી એમાં આપણે કાલાનુસાર ફેરફાર કરતા 
રહીએ, તો જ સમ્બન્ધીત ધમષ સદાય તાજો તથા હીતકારક રહી શકે. હીન્દુધમષનો 
અભીગમ આ બાબતે પણ ખરેખર આવકાયષ તેમ જ અભીનન્દનીય રહ્ો છ.ે અત્રે 
‘બીભત્સ’ શબ્દ હંુ કેવળ ‘અશોભનીય’ યા ‘અસંસ્કારી’ એવા અથષમાં જ સ્વીકાયષ 
ગણંુ છુ.ં 

બાકી, યુવક–યુવતીઓ સાથે મળીને નાચકુદ કરે, વીવીધ સંગીતરીતીઓનો 
સમન્વય કરે અને પે્રમથી, મુક્ત મને હળેમળે, તો એમાં તો કશું જ અનુચીત ન 
લેખાય, ન જ લેખાવું જોઈએ, એમ હંુ માનંુ છુ.ં આપણે હરેક ક્ષેત્રે પ્રગતી કરતા રહેવું 
જ જોઈએ, કાલ સાથે તાલ મીલાવતાય રહેવું જ જોઈએ. આ સન્દભે, મુમ્બઈમાં 
મુકવામાં આવેલા નવરાત્રીના સમય, સંગીત આદી વીષયક પ્રતીબંધોનો હંુ સખ્ત 
વીરોધ જ કરંુ છુ.ં 

છતા,ં આપણી ઉજવણીની રીતમાં અમુક અશોભનીય તેમ જ અસંસ્કારી 
તત્ત્વો છ ે જ; એ સન્દભે હંુ આપણા તહેવારો વીશેની શ્રી પેરીયારની વ્યાખ્યા 
બદલીને નીચે પ્રમાણે મુકવાનંુ પસંદ કરંુ : 

આપણા હીન્દુ–આયષ ઉત્સવો ર્ોંર્ાટીયા, તોફાની તથા બગાડપ્રધાન છ.ે 
બસ, આટલું જ જરાક સુધારી લેવાની અનીવાયષતા છ.ે દા.ત. પ્રત્યેક 

ઉત્સવની આપણે જાહેર, એટલે કે ર્ર બહાર, મહોલ્લા કે સડક પર ઉજવણી કરવા 
નીકળી પડીએ છીએ; ત્યારે ફટાકડા, બેન્ડવાજાં, ઢોલત્રાંસાં, ઉપરાંત જબાની એવો 
બેફામ અને બેહદ ર્ોંર્ાટ મચાવી અવાજનંુ જીવલેણ પ્રદુષણ ફેલાવીએ છીએ. 
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ગણપતી તેમ જ નવરાત્રી સામે આ જ મોટામાં મોટો વાંધો હોઈ શકે. જાહેરમાં, 
સડકો ઉપર ફટાકડા ન ફોડાય – એટલું પણ જો આપણે સમજી, શીખી લઈએ; તો 
આપણે સંસ્કારી સમાજ બની રહીશું. એથી ઉલટુ,ં આ દેશમાં તો હવે ફટાકડા એક 
બારમાસી અનીષ્ટ બની ગયું છ.ે અવાજ કરવો એ અસંસ્કારી અશોભનીયતા છ,ે 
વળી એ એક ભયાનક ઝેરી પ્રદુષણ છ;ે જ ેતનમનના આરોગ્યને મરણતોલ હાની 
પહોંચાડ ેછ.ે તો આ દીવાળીએ હવે આવાઝી ફટાકડા તો નહીં જ! 

હવે મુળ વાત પર આવીએ : આપણો દેશ એક અત્યંત બેહાલ ગરીબ રાષ્ટર 
છ;ે જનેી માથાદીઠ આવક રોજનો માંડ એક રુપીયો છ,ે અને સમૃદ્ધી કે વીકાસના 
સન્દભ,ે આપણા દેશનો નંબર દુનીયામાં લગભગ દોઢસોમો આવે છ.ે 

ત્યારે કોઈ પણ ક્ષેત્રે મીથ્યા–અથષહીન બગાડ એ કેવળ અપરાધ જ નહીં, ર્ોર 
પાપ ગણાય. આ સન્દભે, આપણા ઉત્સવો ભયંકર બગાડપ્રધાન છ,ે એને દરીરરોહી, 
સમાજરોહી પાપ જ ગણવું રહ્ું. દીવાળીની જ વાત કરીએ તો, ધમષ્ટાન્ન ખાવાપીવા 
સામે વાંધો હંુ ન લઉં; કારણ કે જીવનના આનન્દનો વીરોધ ના જ કરવો ર્ટ.ે ‘સમગ્ર 
સમાજ સંપુણષ સુખી હશે, ત્યારે જ અમે આનન્દ કરીશું’ – એવી વાતમાં હવે કશો 
માલ રહ્ો નથી; કારણ કે ભારત દેશ કદાપી સુખી–સમૃદ્ધ થવાનો નથી. માટ ે
‘આજનો લ્હાવો લીજીયે રે, કાલ કોણે દીઠી છ?ે’ – વાળા અભીગમને જ હાલ 
પુરતો તો માન્ય રાખવો રહ્ો. એટલે ભલે સારંુ સારંુ ખાઓ પીઓ, સારાં સારાં વસ્ત્રો 
પહેરો; પરન્તુ ફટાકડા ફોડવામાં વીવેક જાળવો! બાળકોનો આનન્દ આપણે કદાપી 
છીનવી લેવો જોઈએ નહીં; એથી એ લોકને ફટાકડાનો આનન્દેય માણવા દો; પરન્તુ 
તે સંયમથી! મતલબ કે પ્રચંડ અવાજ થાય એવા ફટાકડા ન ફોડવા, ઉપરાંત એની 
પાછળ વધુ પડતો ખચષ પણ ન કરવો; કારણ કે ફટાકડા બેહદ મોંર્ા આવે છ.ે ગામ 
બહાર વસ્તીરહીત ચોગાનમાં જઈને ફોડીએ તો? 

એમાંથી થોડા પૈસા બચાવીને, ગરીબ બાળકોનેય થોડો આનન્દ આપી શકીએ 
તો? અન્યને આનન્દ આપવા જવેો બીજો આનન્દ આ સંસારમાં કોઈ નથી. અમારા 
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બારડોલીમાં પ્રા. નરેશ ઉમરીગર આવી એક ઉમદા પ્રવૃત્તી ચલાવે છ;ે જ ે
અભીનન્દનીય તથા અનુકરણીય ગણાય. તેઓ પૈસા ઉર્રાવીને ગરીબ વીસ્તારોનાં 
બાળકોને દીવાળી ટાણે ફટાકડા વહેંચે છ.ે આ એક મૌલીક એવી સરસ પ્રવૃત્તી છ.ે હંુ 
આશા રાખું કે, આગામી દીવાળીઓ દરમીયાન, ઉમરીગરી સાહેબ કેવળ ફટાકડા 
જ નહીં, મીઠાઈ પણ વહેંચી શકો! અને એકલા ઉમરીગર જ શા માટ?ે 

હવે ખરી મુળ વાત : જમે ફટાકડા ફોડવા બાબતે વીવેક તથા સંયમ 
જાળવવાનો છ,ે તેમ દીવાળીનાં અભીનન્દન કાડષ પાઠવવાનો રીવાજ તો સદંતર બંધ 
કરવા જવેો છ;ે કારણ કે આ કેવળ એક ઉપચાર છ,ે બાકી તમારાં અભીનન્દન – 
શુભેચ્છાથી કોઈનંુય નવું વષષ હવે આ દેશમાં સુખ, સમૃદ્ધી કે શાંતીમાં વીતવાનંુ નથી! 
વળી દીપોત્સવી કે નુતન વષાષભીનન્દનનાં કાડષ, ફટાડકાની જમે જ, દીનપ્રતીદીન 
વધુ ને વધુ મોંર્ાં થતાં જાય છ.ે મેં તપાસ કરી તો, પાંચ રુપીયાથી માંડીને તે સો 
રુપીયા સુધીનાં કાડષ આજ ેબજારમાં વેચાય છ.ે 

આવું એક કાડષ મોકલવું, જ ેમેળવનાર વળી એને મોડુવંહેલું કચરાટોપલીમાં જ 
પધરાવે – આવો બગાડપ્રધાન ઉધમાત શું કોઈ સમજદાર માણસને શોભે? આ 
મીથ્યાભીમાનજનીત મીથ્યા જ બગાડ છ.ે હંુ પોતે તો પુરંુ જોયા વીના નુતન 
વષાષભીનન્દનનાં કાડષ કે કવરનો સીધો બારી બહાર ર્ા જ કરી દઉં છુ;ં જથેી કાગળ 
વીણવા આવનાર બાપડાં ગરીબ બચ્ચાંને બે ર્ડી મજા આવે. 

વળી, દીવાળી કાડષ નીરથષક પાઠવીને આપણે ભલા ટપાલખાતાના ઉપર પણ 
નીરથષક બોજ નાખીએ છીએ. બરાબર યાદ રાખો કે આજ ેતમામ સરકારી ખાતાં 
જ્યારે ભ્રષ્ટ તેમ જ શીથીલ, બીનકાયષક્ષમ બની ગયાં છ;ે ત્યારે હજીય એક 
ટપાલખાતું પ્રામાણીક તથા ર્ણે અંશે કાયષક્ષમ, નીષ્ઠાવંત રહ્ું છ.ે ઉપરાંત, એકંદરે 
એ લોકો વીનય–વીવેક પણ ઉમદા દાખવે છ,ે અને હજી આજયે, ચોમેર અંધાધંુધીના 
યુગમાં પણ ટપાલ લગભગ અચુક જ પહોંચાડ ે પણ છ ે જ. આવી સુખદ 
પરીસ્થીતીમાં, ટપાલખાતાના સજાગ બંધુઓ ઉપર બીનજરુરી બોજો નાખીને, 
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એમની વ્યવસ્થા તથા કાયષક્ષમતાને ખોરવી નાખવી એ ઉચીત નથી. યાદ રાખો કે, 
કદાચ તમારા અથષહીન અભીનન્દન કાડષથી કોઈ વ્યક્તીની ખુબ અગત્યની ટપાલ 
અટવાઈ મરે! માટ ેઆ વષષથી જ દીવાળી કાડષ નહીં જ. 

જાણો છો ને કે આ વષષ એ ‘પુસ્તકવષષ’ છ?ે એ સન્દભે, મોંર્ાંદાટ 
અભીનન્દન–કાડષનો એક સુંદર વીકલ્પ આપણને મળે છ ે: મતલબ કે, આ વષ,ે નુતન 
વષાષભીનન્દનનાં કાડષને બદલે, પુસ્તક ભેટ મોકલીએ! સુરતના સજાગ તથા 
દૃષ્ટીસમ્પન્ન પ્રકાશક સાહીત્ય સંગમે, આપણું આ કાયષ સરળ બને, એ માટ ેએક 
અભીનવ યોજના પણ પ્રસ્તુત કરી છ;ે ત,ે ‘પુસ્તકગાથા’, આ યોજનાનો અચુક લાભ 
લ્યો! સરનામંુ : સાહીત્ય સંગમ, બાવાસીદી, પંચોલી વાડી સામે, ગોપીપુરા, સુરત –
395 001 ફોન : (0261) 7427882/7432563. 

 

પુસ્તકદાનને અક્ષરદાન, જ્ઞાનદાન કે જ્ઞાનયજ્ઞ કહેવાય છ.ે સાહીત્ય 
સંગમે આવો જ્ઞાનયજ્ઞ શરુ કયો છ.ે માટ ે નતુન વષ,ે કોઈ સદ્ગતની 
સ્મૃતીમા,ં સંતાનની વષષગાંઠ,ે ર્રના વાસ્તુ પ્રસંગે, લગ્નપ્રસંગે સંતાન 
જન્મપ્રસંગ,ે લગ્નતીથી પ્રસંગે એમ વીવીધ નીમીત્તે સ્વજનોને, શાળાઓને કે 
પુસ્તકાલયોને પુસ્તક ભેટ આપો! અન ેગુજરાતીઓ ફક્ત બે જ પ્રકારની 
ચોપડીન ેઓળખે છ ે: પાસબુક અને ચેકબુક! એ મહેણું ભાંગો! 

[‘પુસ્તકગાથા’માંથી સાભાર]  

▪ 
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17 

સમૃદ્ધીનંુ સજષન : જીવનનો આનન્દ 

હવે પ્રભુ, વૈકંુઠ જાઓ! 
કોયા ભગત લીખીત આ કવીતા તો આજ ેપુરી યાદ નથી; એ છકે 1930ના 

અરસામાં રચાયેલી. એને યાદ કરંુ છુ,ં ત્યારે ક્વચીત્ વીમાસું છુ ં કે, શું આપણ ે
પીછહેઠ કરી છ ેકે પછી ર્ાણીના બળદ? ગમે તેમ પણ, આજ ેક્રાંતીના નાદની એ 
બુલંદી સાંભળવા મળતી નથી. કવીતાનો ધ્વની કંઈક આ પ્રકારનો હતો : ‘હે 
ભગવાન, તમે હવે આ દુઃખીયારો ભારત દેશ છોડીને, અહીંથી ચાલ્યા જાઓ! હે 
પ્રભુ, તને રશીયાએ ના સંર્યો, જાપાનેય ના રાખ્યો, પશ્ચીમી જગતેય તને હાંકી 
કાઢ્ો; ત્યારે આજ ે તેં અમારા દરીર દેશમાં અડીંગા જમાવ્યા છ.ે અમે ગરીબ 
છીએ; બરબાદ છીએ, દુઃખીતપીડીત છીએ, એનંુ ખરેખરંુ કારણ તો હે પ્રભુ તું જ 
છ;ે માટ ે હવે કૃપા કરીને આ દેશ છોડીને જતો રહે! વૈકંુઠમાં તારે ક્યાં ઓછી 
લીલાલહેર છ?ે’ જો કે પછી તો ખુદ આ કવી કોયા ભગતનો જ કવી તરીકે ‘મોક્ષ’ 
થઈ ગયો. ‘કોયા ભગતની કડવી વાણી’ને બદલે ‘કો. ભ.ની કરુણ કહાણી’ જ બની 
રહી. ભગવાનને પડકારનારો આ ક્રાંતીકારી કવી સ્વયં ભગવાનનો ભગત બની 
ગયો, લોકહીતની કડવી વાણી ઉચ્ચારનારો કવી પરલોકનાં ભાવભીનાં ભજનો ગાવા 
બેસી પડ્યો; ગુરુભક્તીમાં ગળાબુડ ડુબી મયો; ચમત્કારની અને દીવ્ય ભાવીની 
પોકળ વાતોથી ભાન ભુલ્યો. જવા દો, ભારતવષષ એક ભારે કમનસીબ રાષ્ટર છ;ે જ્યાં 
બહુધા આવી જ કરુણીકાઓ નીવડ ેછ.ે શ્રેષ્ઠ કનીષ્ટમાં જ પરીણમે છ.ે અંતમાં કહી 
દઉં કે આ કોયા ભગત કોણ? એ જ આપણા સુવણષયુગના એક આશાસ્પદ અને 
માનવતાવાદી, ક્રાંતીકારી કવી સુંદરમ્; જઓેનંુ ઈશ્વર, અધ્યાત્મ તથા ગુરુવાદને 
પરીણામે બહુ જ જલદી જલદી અધ:પતન અને ‘નીધન’ થયું. હમણાં હંુ જુનાગઢ 
જઈ આવ્યો, ગીરનારની દામોદર કંુડવાળી તળેટીમાં ને રા’ખેંગારની શૌયષભુમીમાં! 
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પણ એવી એવી રોમાંચક અનુભુતીઓ અંગત ગણી અંતરમાં જ ભંડારી દઉં. ત્યા ં
શ્રી પેથલજીભાઈ ચાવડા ‘સુભાષ અકાદમી’ નામક એક વીશાળ શીક્ષણ સંસ્થાનુ ં
સંચાલન કરે છ;ે જનેા વાષીકોત્સવ સમો કોઈ વીરાટસંખ્ય સમારોહ હતો. પ્રવચનનો 
વીષય હતો : ‘સમૃદ્ધીની પગદંડી’. ગયે વષે પણ આ જ વીષય રાખવામાં આવેલો, 
એવી વીશીષ્ટ વીષય પસંદગી બદલ ધન્યવાદ! એમાં પ્રારંભે એક પ્રખર અને વીદ્વાન 
આયષસમાજી કાયષકરનંુ પ્રવચન હતું; જઓેનંુ શુભ નામ આજ ે યાદ નથી આવતુ ં
[વૃદ્ધાવસ્થા!]; પરન્તુ તેઓએ ભારે ક્રાંતીકારી વાતો કરી, ધ્રુજારો ફેલાવ્યો. એમણે 
કહ્ું કે, આ દેશમાં પચાસ લાખ બેઠાખાઉં બાવાઓ છ;ે જઓે મફતમાં ખાય છ ેઅને 
કેટલાક તો બાદશાહી ઠાઠમાઠમાં તથા દોમદોમ સાહ્બીમાં જીવન માણે છ ે અને 
ગરીબ–અજ્ઞાન જનતાને બેફામ, બીનધાસ્ત લુંટ ેછ.ે તેઓની આ કહેવાતી ધામીક, 
આધ્યાત્મીક પ્રવૃત્તીનું કોઈ ઉત્પાદક મુલ્ય તો છ ેજ નહીં; વધારામાં કથાપારાયણો ને 
સંમેલનો–શીબીરોમાં તેઓ પ્રજાના લાખોકરોડો કામના કલાકો વેડફાવી મારે છ.ે 
સરકારો નીવીયષ તેમ જ વોટલાલચુ છ;ે જ ે આવી ગુનાહીત બગાડપ્રવૃત્તી ઉપર 
પ્રતીબંધ ફરમાવી શકતી નથી... ઈત્યાદી. મારા ખ્યાલ મુજબ તો, આ દેશમાં 
નાનામોટા, ભીખારીથી માંડીને તે ગાદીપતી સુધીના બાવાઓની સંખ્યા અમુક 
લાખની નહીં, પુરા બે કરોડની છ.ે મતલબ કે, આઝાદી બાદ આ ધમષપરસ્ત દેશમાં 
ઉત્તમોત્તમ નફાકારક વ્યવસાય બાવાસંતગીરીનો જ ખીલ્યો છ.ે જો મારી વાત 
શંકાસ્પદ લાગે તો, જઈને જોઈ આવજો કોઈ પણ વીખ્યાત અધ્યાત્મગુરુનો આશ્રમ; 
જુનાં રજવાડાંનેય ટક્કર મારે એવો અઢળક ને અપરંપાર વૈભવ જોઈને તમને ની:શંક 
પ્રતીતી થઈ જશે કે આ ધંધો તો ઉત્તમોત્તમ જ! 

મારંુ પ્રવચન મેં ફેનર બ્રોકવેના એ પ્રશ્નથી પ્રારંભ્યું કે, ‘તમારો ભગવાન તમને 
પેટપુરતું ખવડાવતો કેમ નથી?’ વાચકમીત્રોને ફેનર બ્રોકવેની આ ટીકા યાદ હશે. 
બ્રોકવે ઈંગ્લેન્ડના જાણીતા ઉદારમતવાદી સાંસદ હતા. તેમણે એક સંમેલનમાં ભુખે 
મરતા દરીર એશીયાઈ દેશોને ઉદ્દશેીને પુણયપ્રકોપ ઠાલવેલો કે, ‘અમારે શા માટ ે
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તમલોકને ખવડાવવું જોઈએ? તમારો ભગવાન તમને કેમ નથી ખવડાવતો? અમે 
દીનભર તનતોડ શ્રમ કરીને, પસીનો પાડીએ છીએ, અને અમારી આ સમૃદ્ધીનુ ં
સજ ષન કરીએ છીએ. જ્યારે તમે લોકો ભક્તીભજનમાં ને કથાપારાયણોમાં તમારો 
સમય બરબાદ કરો છો. અરે, કામના કલાકો દરમીયાન પણ તમે કામધંધો છોડીને 
બંદગી કરવા નીકળી પડો છો અને છતાં ગરીબ છો, ભુખે મરો છો! ત્યારે એટલો તો 
વીચાર કરો કે, તમારો એ ભગવાન તમને પેટ ભરીને ખવડાવતોય કેમ નથી? 
અલબત્ત, આજ ેતો ભગવાનની નહીં, કીંતુ વીજ્ઞાનની કૃપાથી આપણી એક અબજની 
પ્રજાનેય ખાવાનંુ તો મળી રહે છ.ે છતાં એટલું યાદ જરુર રાખજો કે, આ દેશની 
સીત્તેર ટકા પ્રજા ગરીબ છ;ે જમેાંની ચાલીસ ટકા, તો વળી ગરીબીની રેખાની નીચે 
જીવતી બેહાલ જમાત છ.ે એ લોકને ખરેખર જ હજારો આલીશાન મંદીરમાં 
બીરાજમાન એવો આપણો ભગવાન પેટપુરતું ખાવાનંુ નથી જ પહોંચાડતો. અરે, 
અનેકો તો ખરેખર ભુખથી મરણશરણ થાય છ,ે ત્યારે એની નોંધ સુદ્ધાં કોઈ નથી 
લેતું. 

મૃત્યુએ તો આ દેશમાં એક સામાન્ય જીવનક્રમ બની રહ્ું છ.ે માણસ કમોત ે
મરે એનંુ કોઈને હવે દુઃખ જ નથી; આશ્ચયષ પણ નથી! બલકે આશ્વાસન છ ેકે ‘ખેર, 
બાપડો છુટી ગયો!’ લોકો અકસ્માતમાં મરે, ભુકંપમાં મરે અને ભુખથીય મરે. ત્યારે 
સરકારો અને અગ્રણીઓ ગુટખા પર પ્રતીબંધની વાતો કરે. ભયાનકતર ર્ાતક 
આપતી ક્યાં છ?ે એ તો વીચારો! અરે, દસ કરોડ બાળમજુરો તો પોકારે છ ે કે, 
અમને મરવા દો! મહાયાતનામય જીવનમાંથી હે નાથ, તું અમને મરણ સમીપે લઈ 
જા! 

જ ેદેશમાં જથ્થાબંધ બાવાસાધુઓ નીરંતર પારલૌકીકતાનો ઉપદેશ આપતા 
હોય, અને વીરાટ જનતા મીથ્યા ભ્રમ–શ્રમમાં નખશીખ મશગુલ હોય; એ દેશમાં 
સમૃદ્ધીનંુ સજષન શક્ય જ ક્યાંથી બને? પ્રવાસ દરમીયાન પુનમ આવી પડી. જોવા 
મળંુ્ કે હજારો માણસો રણછોડરાયનાં દશષન કરવા, પુનમ ભરવા પગપાળા 
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ડાકોરની કપરી ખેપ ખેડવા નીકળી પડ્યા હતા; જમેાં આધેડો હતા, વૃદ્ધો હતા, 
સ્ત્રીઓ હતી, તેમ કીશોરો અને યુવાનોય હતા. શ્રમ અને સમયનો આ તે કેવો વ્યથષ 
વેડફાટ! પરન્તુ તીવ્રતર દુઃખખેદ તો આવા પથભ્રષ્ટ યુવાનો – કીશોરોને જોઈને થયો. 
જ ેસમુહશક્તીએ રાષ્ટરધનના આવા મીથ્યા બગાડને પડકારવો જોઈએ, એ લોક પોતે 
જ આ અસાધ્ય સંહાર કે રોગનો ભોગ બની ગયા છ,ે હવે કોણ બચાવી શકે, આ 
દેશન?ે આ પ્રજાને? આવી ધામીક–આધ્યાત્મીક પ્રવૃત્તીનું સૌથી વધુ વીનાશક 
દુષ્પરીણામ એ કે સમૃદ્ધીના સજષનને તો તે ખોટકાવે જ છ,ે ઉપરાંત સુખ, સમૃદ્ધી 
તથા આનન્દના જીવનધ્યેય વીરુદ્ધની એક મનોદશાનંુ એ નીમાષણ કરે છ.ે મતલબ કે 
બાવાસાધુઓ અને સંતમહંતો પોતાનાં પ્રવચનો – પારાયણો મારફત નીરંતર એવું 
પ્રદુષણ ફેલાવતા રહે છ ેકે, સંસાર મીથ્યા છ,ે લક્ષ્મી ચંચળ છ,ે પૈસો બધાં જ પાપનુ ં
મુળ છ;ે સાદાઈમાં જ સુખ છ,ે દેહદમન કરો! દુઃખ વેઠો! ત્યાગ કરો! વૈરાગ્ય, 
અપરીગ્રહ! અથાષત્ આ જગતનાં દુન્યવી સુખસમૃદ્ધીની ખેવના કરશો નહીં! 
પરલોકનંુ ભાથું બાંધી લો! દાયકાઓ પુવે કનૈયાલાલ મુનશીએ એવો અફસોસ વ્યક્ત 
કરેલો કે, આપણા દેશની પડતીના મુળમાં જ આ પારલૌકીતાનો બોધ, પ્રચાર તથા 
મોહ રહેલા છ.ે એક હજાર વષષનું સાહીત્ય ચકાસો : આપણા કવીમનીષીઓએ 
સદાય પારલૌકીકતાનો ઉપદેશ વહાવ્યો છ;ે સંસારનો ત્યાગ કરો, સંસારનાં મોહ – 
આસક્તી છોડો, સંસારમાં સરસા રહો, તોય મન તો ઈશ્વર પ્રાપ્તીમાં જ રચ્યુંપચ્યું 
રાખજો! આ જીવન ક્ષણીક છ;ે સુખદુઃખ બધું ભ્રમણા છ;ે માટ ેભગવાનને ભજી લો, 
આત્માનંુ કલ્યાણ કરો! વગેરે વગેરે. આવો સમાજ કેમ કરીને ઈહ જીવનનાં પુરુષાથષ, 
પરાક્રમ તથા સીદ્ધઓ હાંસલ કરી શકવાનો? માટ ેજ, જો આ રાષ્ટર ેસમૃદ્ધ થવું હોય, 
સુખનંુ સજષન કરવું હોય, આનન્દનું નીમાષણ કરવું હોય, તો સવષ પ્રથમ તમામ 
બીનઉત્પાદક પ્રવૃત્તીઓ ઉપર પ્રતીબંધ મુકવો પડશે : હોમહવન બંધ, કમષકાંડની 
મનાઈ, કથાપારાયણોની બંધી, ધ્યાનધારણા ને અધ્યાત્મ – શીબીરો સવષ ઉપર 
પ્રતીબંધ... બસ, કમષયોગ અને જ્ઞાનવીજ્ઞાનયોગ! 
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ઉદ્યમેન હી સીધ્યન્તી 
કાયાષણી, ન મનોરથૈ: 
નહીં સપુ્તસ્ય સીંહસ્ય 
પ્રવીશન્તી મુખે મૃગાઃ 

▪ 
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18 

તંત્રમાગષ એ કોઈ મેલી વીદ્યા નથી 

હમણાં જ ‘જોરાવરનગરના જોરાવર જણ’ જમનાદાસ કોટચેા લીખીત 
પુસ્તીકા ‘સંમોહન’ વાંચી ગયો. ગુજરાતમાં કોટચેા એક પ્રખર સક્રીય તથા વહેમ–
અન્ધશ્રદ્ધાઓને પડકારનારા વીર રૅશનાલીસ્ટ તરીકે હવે તો સવષત્ર જાણીતા છ ેઅને 
‘સમકાલીન’ના વાચકો વળી વીશેષ પરીચીત, કારણ કે તેમના લેખો અવારનવાર 
પ્રગટ ેછ.ે ગયે અઠવાડીયે જ અહીં તેઓનો લેખ ‘આરપાર’ શીષષક હેઠળ પ્રસીદ્ધ 
થયો હતો [તા. 29–5]. 

કોટચેાએ પાખંડી હીપ્નોટીસ્ટો સામે અને ખાસ કરીને તેઓ દ્વારા થતા 
છલના–આધારીત સ્ટજે શો સામે પ્રચંડ લડત ચલાવેલી અને એવા ગોરખધંધા બંધ 
કરાવેલા એય એક ઐતીહાસીક ર્ટના છ.ે ‘સંમોહન’ પુસ્તીકામાં હીપ્નોટીઝમ 
વીષયક થતા મોટા મોટા દાવાઓને તેઓએ તકષવીવેકપુવષક બરાબર પડકાયાષ છ.ે 

આ પુસ્તીકામાં હીપ્નોટીઝમ માટ ે પ્રયોજાતો બીજો શબ્દ ‘મેસ્મેરીઝમ’ પણ 
ઉલ્લેખાયો છ.ે આ શબ્દનંુ મુળ એવું છ ેકે મેસ્મેર નામના એક ઓસ્ટરલેીયન તબીબ ે
ઓગણીસમી સદીમાં આ હીપ્નોટીઝમની વીદ્યા શોધેલી, માટ ેએ ‘મેસ્મેરીઝમ’ પણ 
કહેવાય છ,ે જ્યારે ‘હીપ્નોટીઝમ’ શબ્દનું મુળ ગ્રીક શબ્દ ‘હીપ્નોસ’માં છ.ે હીપ્નોસ 
એટલે નીરા–સંસ્કૃત શબ્દ ‘સ્વપ્ન’ પણ એ જ કુળનો છ.ે મતલબ કે કોઈ વ્યક્તીને 
ઉંર્ાડી દેવી, બેહોશ બનાવી દેવી–એવી વીદ્યા તે ‘હીપ્નોટીઝમ’. તા. 29–5ના 
‘આરપાર’માં વળી કોટચેાએ એક મંત્રશાસ્ત્રીનો પણ ઉલ્લેખ કયો છ.ે વાસ્તવમાં 
આવી વીદ્યાઓ જાણનારી વ્યક્તીને આપણી પ્રાચીન પરીભાષામાં ‘તાંત્રીક’ કહેવામાં 
આવે છ ેઅને એવી વીદ્યા તે તંત્ર અથવા તો તંત્રવીદ્યા. 

તો, આજના આ લેખમાં મારો હેતુ એ જણાવવાનો છ ે કે સામી વ્યક્તીને 
બેહોશ બનાવી દેવાની વીદ્યા ભલે વીસમી સદીમાં મેસ્મરે શોધી હશે; પરન્તુ પ્રાચીન 
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ભારતીય શાસ્ત્રોમાં અને વીશેષતઃ અથવષવેદમાં તો આવી વીદ્યાઓના ભરપુર 
ઉલ્લેખો મળે છ.ે મારણં, મોહનં, વશ્યં, સ્તભંનોચ્ચાટનાદીકમ [કંુજીકાસ્તોત્ર]. આ 
વીદ્યાઓમાં મારણ [શત્રુને મારી નાખવો], મોહન [બેહોશ બનાવી દેવો], વશ્ય–
વશીકરણ [શત્રુને અને સવીશેષ તો સુંદર–ગમતી સ્ત્રીને વશ કરવી તે], સ્તંભન [જડ 
બનાવી દેવો], ઉચ્ચાટન [અસ્વસ્થ બનાવી દેવો] આદી વીદ્યાઓમાં ‘મોહન’ વીદ્યા તે 
જ હીપ્નોટીઝમ. આ શક્તીનો સમાવેશ ‘તતં્ર’માં કરવામાં આવે છ.ે 

ગુજરાતમાં આજ ેતાંત્રીકો ખાસ જોવા મળતા નથી, કોઈ જાણીતો કે માન્ય 
તાંત્રીક તો સભંળાતો જ નથી, બાકી દીલ્હી તો તાંત્રીકોથી ઉભરાય છ.ે ચંરાસ્વામીનું 
નામ તો બહુ ગાજલેું. જો કે પ્રધાનમંડળમાં તથા સંસદમાં બેઠલેા આપણા 
રાજકારણીઓ વળી એથીય મોટા તાંત્રીકો છ,ે જઓે બાપડી સમગ્ર પ્રજા ઉપર 
મારણ, મોહન, ઉચ્ચાટ–નાદી પ્રયોજી રહ્ા છ.ે આપણા ગુજરાતમાં પણ સો–દોઢસો 
વષષ પુવે અનેક તાંત્રીકો–માંત્રીકો હશે જ એવા ઉલ્લેખો મળે છ.ે દા.ત. દોઢસો 
ઉપરાંત વષો પહેલાં, 1844મા ં દુગાષરામ મહેતાજીએ સુરતમાં માંત્રીકો, તાંત્રીકો, 
જાદુગરો વગેરેને પોતાની વીદ્યા પુરવાર કરી બતાવવા જાહેરમાં પડકાર ફેંકેલો. હજી 
આજયે જમનાદાસ કોટચેા, ચતુરભાઈ ચૌહાણ, અબ્દુલભાઈ વકાની વગેરે આવા 
પડકારો ફેંક્યા જ કરે છ.ે કોઈએ જ સફળતાપુવષક એ ઉપાડી લીધા હોય એવો 
બનાવ ઈતીહાસમાં અદ્યાપી નોંધાયો નથી. 

અમારા બારડોલીમાં પણ એક પ્રખર તાંત્રીક વસતા હતા, નામ શંકરભાઈ 
ભટ્ટ, જ ેગુજરી ગયા. આ તાંત્રીકમીત્ર આસામ બાજુ, જ ેપ્રદેશો મંત્રતંત્ર વીદ્યાનાં 
મુળ થાનકો ગણાય છ ેત્યાં જઈને તંત્રવીદ્યા શીખી આવેલા [કામરુપ દેશ]. અમારે 
પરીચય હતો અને એક વાર હંુ એમને મળેલો. તંત્રવીદ્યા વીશે અલબત્ત, વાત થયેલી. 
જો કે પડકાર જવેો સમ્બન્ધ અમારો નહીં. દુભાષગ્ય,ે એક જ વાર હંુ તેમને મળી 
શક્યો, બાકી કદાચ આગળ વધી શકાત. સ્મરણીય નમષદાશંકર મહેતાએ નોંધ્યું છ ે
કે 1724માં સુરત શહેરમાં ભાસ્કરરાય નામનો એક પ્રકાંડ તાંત્રીક થઈ ગયો. 
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પંડીતયુગના મહાન લેખક–ચીંતક મણીલાલ દ્વીવેદી તંત્રવીદ્યામાં રસ ધરાવતા અને 
એવા કંઈક પ્રયોગો કરવા જતાં તેઓનંુ આરોગ્ય કથળી ગયેલું એવો કંઈક ખ્યાલ છ.ે 

તંત્રવીર્ાનું મુળ અથવષવેદમાં મળે છ.ે ચાર વેદોમાં આ અથવષવેદ છલે્લો છ.ે 
એટલે ચારેક હજાર વષષ પુરાણો તે હોઈ શકે. તદ્નુસાર આયાષવતષમાં હીપ્નોટીઝમ યા 
મેસ્મેરીઝમ ચાર હજાર વષષ જુની વીદ્યા તો ખરી જ, અથવષવેદ અન્ય વેદોની 
અપેક્ષાએ ર્ણો દુન્યવી ગ્રંથ છ,ે જમેાં શત્રુની નાશ માટનેા, આપત્તીઓ, સંકટો તેમ 
જ પાપો દુર કરવાના, સમ્પત્તી મેળવવાના, સલામતી સીદ્ધ કરવાના–એમ અનેક 
ભૌતીક પ્રાપ્તીઓ માટનેા સંખ્યાબંધ મંત્રો આપવામાં આવ્યા છ.ે અથવષણ નામના 
બ્રહ્માના મુખજાત પુત્રના નામ પરથી આ વેદગ્રંથનું નામ અથવષવેદ પડ્યું. આ અથવષણ 
ઋષી સ્વગષમાંથી પ્રથમ વાર આ પથૃ્વી પર અગ્ની લાવનાર તરીકે જાણીતા છ ે[અત્ર ે
પ્રોમેથીયસની ગ્રીક દંતકથા સરખાવી શકાય]. પારસીબંધુઓના જરથોસ્તી ધમષમાં 
પણ પવીત્ર અગ્નીના રક્ષક દેવને આથ્રવન કહેવામાં આવે છ,ે એ પણ મુળ તો વેદના 
આ જ દેવતા યા ઋષી હોઈ શકે. આજ ે ભારતમાં ઋગ્વેદી, યજુવેદી, સામવેદી 
બ્રાહ્મણો છ;ે પરન્તુ અથવષવેદી જોવા મળતા નથી. હા ચાતુવેદી અટક પ્રચલીત છ.ે 

‘તંત્ર’ શબ્દ મુળ સંસ્કૃત ‘તન’ ધાતુ ઉપરથી બન્યો છ,ે જનેા અથો છ ે : 
શાસન ચલાવવું, કાબુમાં લેવું, પ્રબંધ સંચાલન, આયોજન યા વ્યવસ્થા કરવી વગેરે. 
ભારતમાં દેવીપુજક શાક્તમત વ્યાપક છ–ેહતો, જનેી એક શાખા તે તંત્રમાગષ, 
તંત્રશાસ્ત્ર શીવપ્રણીત ગણાય છ,ે જ ેશંકર–પાવષતીના સંવાદરુપે રચાયેલું છ.ે ઓશો 
રજનીશ પણ આ તતં્રશાસ્ત્રના પ્રશંસક હતા, જઓે એની વીશીષ્ટતા દશાષવતાં 
જણાવે છ ે કે શંકર ભગવાને પાવષતીજીને પોતાની ગોદમાં બેસાડીને એમને આ 
શાસ્ત્રનંુ જ્ઞાન આપેલું. 

શાકત સંપ્રદાયની માન્યતા મુજબ આ વીશ્વની ઉત્પત્તી શક્તીમાંથી થઈ છ.ે 
એથી પ્રારંભે તેમાં શક્તીરુપા સ્ત્રીની પુજા કરવામાં આવતી. જ ે સંભવતઃ કાલક્રમે 
દેવીરુપે પ્રતીષ્ઠીત થઈ. વખત જતાં શાક્તમતની ચૌદ શાખાઓ બની : 
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દક્ષીણાચારી, વામમાગી, અર્ોરી વગેરે પંથો આજયે કદાચ વીદ્યમાન છ.ે ગુજરાતમાં 
શક્તીપુજકો છ ેખરા, કીંતુ વામમાગષ કે અર્ોરપંથ જવેાં રહસ્યમય, જુગુપ્સાકારક, 
હીંસક તેમ જ નશાબાદ વીધીવીધાનો એમાં નથી, તંત્રની અમુક શાખાઓમાં નગ્ન 
સ્ત્રીની યોનીપુજા કરવામાં આવતી કે આવે છ,ે એવું ગુજરાતમાં નથી. જો કે નાગા 
બાવાઓ અલબત્ત જોવા મળે છ,ે કીંતુ એમનાં બધાં વીધીવીધાન ઝાઝાં જાણીતાં 
નથી. શાક્તમંત્રમાં સ્ત્રીને સાધનામાં બાધારુ૫ નહીં; પરન્તુ સહાયરુપ લેખવામાં આવે 
છ ે અને વળી, આવી કામાચારી વીધીઓનું ધ્યેય તો મોક્ષ જ છ.ે સ્ત્રી–પુરુષના 
અદ્વતૈથી જ મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય એવી માન્યતાને કારણે શાક્ત ઉપાસનામાં મૈથુનનંુ પણ 
એક ધામીક વીધી તરીકે સ્થાન છ.ે વાસ્તવમાં, શાક્ત પંથોના ઉપાસનાવીધીમાં પાંચ 
‘મકાર’નું ખાસ મહત્ત્વ છ ે : મદ્ય, એટલે કે સુરાપાન–શરાબસેવન; માસં અથાષત્ 
માંસાહાર; મત્સ્ય, એટલે માછલાં ખાવાં; મુરા; જનેો અથષ વીંટી એવો પણ થઈ શકે 
અથવા છાપ યા તો હસ્ત, અંગુલી વગેરેની મદદથી ચોક્કસ આકારો દશાષવવી, જમે 
કે ‘યોનીમુરા’ અને પાંચમાં મકાર તે મૈથુન. આવા વીધીપ્રસંગે લગ્ન જવેાં કોઈ 
સામાજીક બંધન વીના જ સાધકો મુક્તપણે મૈથુન આચરે છ.ે આજયે આપણા 
ભારત દેશમાં અમુક પ્રદેશોમાં ખાસ કરીને પુવષનાં રાજ્યોમાં આવી શાક્ત 
ઉપાસનાવીધી પ્રચલીત હોવાનંુ જાણવા મળે છ.ે 

તાંત્રીક મતની શક્તીપુજાની પદ્ધતીમાં મંત્રોને વીવીધ યંત્રોમાં ગોઠવી દઈ 
પછી દેવતાનંુ ધ્યાન કરવામાં આવે છ.ે આ ઉપાસનાનાં પાંચ અંગો છ ે : પટલ, 
પદ્ધતી, કવચ, નામસહસ્ત્ર અને સ્ત્રોત. ‘યંત્ર’ એ બહુધા ચોક્કસ લખાણ તથા 
આકારોવાળું પતરંુ હોય છ.ે તંત્રમતનો પાયાનો સીદ્ધાંત કંઈક એવો છ ેકે કલીયુગમાં 
વૈદીકમતં્રો, યજ્ઞ, જપ આદી વીધીઓ મુદ્દલે કફળદાયક રહ્ાં છ ે ત્યારે તાંત્રીક 
મંત્રોની સહાય જ ઉપયોગી નીવડી શકે. જો કે આ તંત્રમાગષનાં વીધીવીધાન અંગે 
વીગતો માહીતી મળતી નથી. કારણ કે એને અતીગુપ્ત વીદ્યા ગણાવવામાં આવે છ,ે 
જ ે કેવળ દીક્ષા લેનારને જ શીખવવામાં આવે. જો કે આજ ે તંત્રશાસ્ત્ર મુરીત 
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પુસ્તકરુપે બજારમાં જરુર મળે છ.ે તાંત્રીક મંત્રો બહુધા એકાક્ષરી તથા અથષહીન 
હોય છ,ે જવેા કે ઐમ, હીમ, ક્લીમ, ટમ, શ્લુમ, હુમ, ગ્લુમ, જુમ, ધામ, ધીમ, ધુમ, 
કામ, ક્રીમ, કુમ, શુમ, હુમ, ભ્રામ, ભ્રમ, શ્રીમ, પામ, પીન વગેરે [જુ કંુજીકાસ્તોત્ર]. 

સામાન્યજનો માને છ ેતેમ તંત્રમાગષ એ કોઈ મેલી વીદ્યા નથી યા ગંદી–કુત્સીત 
સાધના નથી. આજ ેઅમુક અંશે ભલે એવુ ંજોવા મળે અથવા તો એવા શબ્દપ્રયોગ 
શીથીલ અથષમાં કરવામાં આવે, બાકી શાક્તમત તેમ જ તંત્રમાગષ પણ મુળભતુ રીત ે
તો એક પ્રકારનો ધામીક–આધ્યાત્મીક સંપ્રદાય જ છ,ે જમેાં અમુક અરુચીકર વીધી 
બાદ કરતાં અથવા મંત્રનીણષય યા તંત્રનીણષય ઉપરાંત સજષન, લય, વ્રત, શૌચ–
અશૌચ, રાજધમષ, યુવાધમષ, વ્યવહાર, અધ્યાત્મ, યોગ જવેી ઉમદા બાબતો પણ 
સમાવીષ્ટ છ ે અને મહાનીવાષણ, કુલાણષવ, વીશ્વસાર આદી ગ્રંથો ઉંડા ચીંતનથી 
ભરપુર છ.ે એક કાળે જ ેજ્ઞાન કેવળ વેદશાસ્ત્રોમાં અથવા તો પંડીતોના મગજમાં કે 
પોથીઓમાં બંધીયાર બની ગયું હતું તે જ્ઞાનને સામાન્ય જન અથષ, સરળ ભાષામાં 
સુગમ બનાવવાનો યશ તંત્રમાગષને ફાળે જાય છ.ે શાક્ત તેમ જ તંત્રમાગષ અંગેનાં 
વીપુલ ઉલ્લેખ–સમજ મંત્રસંહીતાઓ, બ્રાહ્મણગ્રંથો, આરણયકો, ઉપનીષદો, વેદાંગો, 
સુત્રો, આગમો, પુરાણોમાં પણ મળે જ છ.ે આ કટારલેખકે સંજોગવશાતઃ થોડો વખત 
તંત્રસાધનાનો પ્રયોગ કરી જોયેલ; પણ પછી કાંઈ જામ્યું નહીં. એટલે આ વીષયમાં 
વીસ્તાર તથા આધાર માહીતી તો પુણેસ્થીત દંડીસ્વામી શ્રીમદ્ દત્તયોગેશ્વરદેવ તીથષ 
મહારાજ જવેા વીદ્વાન આપી શકે. આપણે ઈચ્છીએ કે તેઓ તથા આ વીષયના 
જ્ઞાતાઓ વધુ પ્રકાશ પાડ.ે 

જો કે એક વાત અવશ્ય ધ્યાનમાં રાખવી કે તંત્રવીદ્યા અંગે જ ેચમત્કારીક 
દાવાઓ કરવામાં આવે છ ેએ બધા જ વીવાદાસ્પદ છ,ે એમ કાંઈ મારણ, મોહન, 
સ્તંભનાદી થઈ શકે નહીં– ઈત્યાદી. માટ ેવૈજ્ઞાનીક ચકાસણી વીના કશું જ સ્વીકારી 
લેવું નહીં. અને એટલે જ શ્રી જમનાદાસ કોટચેાનંુ આ પુસ્તક કેટલીક છલનાઓને જ ે
‘સંમોહન’ના નામે સ્વીકારાઈ છ ેતેમાં સુંદર પ્રકાશ પાડ ેછ.ે  ▪ 
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19 

લગ્નપ્રપંચ–એક શકવતી સુધારક કાયષ 

A system could not well have been 
devised more studiously hostile to human 
happiness than marriage. 

– Percy Bysshe shelley  

મહાકવી શેલીના આ વીધાનમાં જો ‘human’ને સ્થાને ‘woman’s’ મુકી 
દઈએ તો નરસીંહભાઈ ઈશ્વરભાઈ પટલેના દળદાર તથા સત્ત્વશીલ ગ્રંથ 

‘લગ્નપ્રપંચ’નો આખો ધ્વની સુપેરે પ્રગટ થઈ શકે. કારણ કે આ પુસ્તક પ્રગટ 
થયા બાદ ગાંધીજી કે કીશોરલાલ મશરુવાળા સહીતના સમાજના અગ્રણીઓએ 

નરસીંહભાઈને ‘સ્ત્રી જાતીના મહાન વકીલ’ [અલબત્ત, વગર પૈસાના વકીલ]નું 
બીરુદ આપી બીરદાવેલા! અને એ યોગ્ય જ કારણ કે નરસીંહભાઈ પોતે કહે છ ે

તેમ, “પુરુષજાતે લગ્નનો પ્રપંચ રચી સ્ત્રીનો પોતાનો અને સમસ્ત સમાજનો કેવો 
ભયંકર વીનીપાત કરી મુક્યો છ ેએની ચચાષ આ પુસ્તકમાં કરી છ.ે અને તેથી જ 

આ પુસ્તકનું નામ ‘લગ્નમીમાંસા’ નહીં, પણ ‘લગ્નપ્રપંચ’ રાખવું ઉચીત માન્યું 
છ.ે” [મંગલાચરણ]. 

કવી શેલી પણ બરાબર આવો જ મત વ્યક્ત કરે છ ે: ‘માનવસુખની શત્રુ, 
માણસજાતના સુખશાંતીનો નાશ કરનારી જ ે કોઈ વ્યવસ્થાઓ પ્રયોજાઈ છ,ે 

એમાં સૌથી ભયાનક વ્યવસ્થા તે લગ્ન છ,ે લગ્ન જટેલી માનવસુખ વીરોધી 

સુયોજીત વ્યવસ્થા અન્ય એક પણ નથી’ અહીં ‘માનવજાતનું સુખ’ને સ્થાને 
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‘સ્ત્રીજાતીનું સુખ’ એવો શબ્દ પ્રયોગ મુકીએ, એટલે ‘લગ્નપ્રપંચ’નો સારાંશ મળી 

જાય! 
સ્મરણીય નરસીંહભાઈએ આ ગ્રંથ તો રચ્યો ત્રીસી દરમીયાન; પરન્ત ુ

આજયે તે એટલો જ પ્રસ્તુત છ,ે કારણ કે ભલે એ ગાળો આજના ભારતીય 
સમાજની અપેક્ષાએ ર્ણો પછાત હતો; પરન્તુ આજયે ભારતવાસીની 

માનસીકતા તો એટલા પ્રમાણમાં આગળ વધી જ નથી, સુધરી જ નથી. કદાચ 
ચોક્કસ સન્દભે કથળી છ,ે કારણ કે મને યાદ છ ેકે દહેજ પે્રરીત આત્મહત્યાઓ 

ત્યારે આટલી મોટી સંખ્યામાં કદાચ નહોતી થતી. જ્યારે આજની સંખ્યા રોજીંદી 

પંદરવીસની છ!ે ‘કદાચ’ શબ્દવીનીયોગ તો એટલા માટ ેકે મને પાકંુ સ્મરણ છ ે
કે સમાજ અને તંત્ર બધંુ, એટલંુ બધંુ પછાત હતું કે ખાસ કરીને ગ્રામવીસ્તારમાં 

સ્ત્રીની હત્યાઓ થતી એને તો કોઈ પુછતું પણ નહીં. અને પત્નીઓ ઉપર બેફામ 
ગુજરતા પાશવી ત્રાસ–અત્યાચારને તો લોક જાણે સ્વાભાવીક ગણીને સ્વીકારી 

લેતું! આવી અનેક દુઃખીયારી નારીઓના ત્રસ્ત તથા દયાજનક ચહેરાય હજી 
મને કમકમાં સાથે યાદ આવે છ.ે 

છતાં એ આપણો નવજાગૃતીનો યુગ પણ અચુક હતો જ. એ સન્દભે 
વીચારતા તો એવું જ લાગે છ ેકે આજ ેઆપણે કાં તો પીછહેઠ કરી રહ્ા છીએ 

અથવા તો કમસે કમ સ્થગીત થઈ ગયા છીએ. એક જ અને આજના વીષયને 

સુસંગત દાખલો ટાંકંુ તો, નરસીંહભાઈનાં આવાં ક્રાંતીકારી પુસ્તકો – 
‘ઈશ્વરનો ઈનકાર’ અને ‘લગ્નપ્રપંચ’ સ્મરણીય રામનારાયણ પાઠકના 
‘પ્રસ્થાન’ કાયાષલયે પ્રગટ કરેલાં! એ તો જાણે ઠીક, કીંતુ સરકાર અંગ્રેજોની 
હતી, વીદેશી સામ્રાજ્ય હતું તો પણ, ‘ઈશ્વરનો ઈનકાર’નું એક પ્રકરણ 
અમારા ભણવામા,ં પાઠ્પુસ્તકમાં પાઠરુપે હતંુ. આજ ેએવુ ંશક્ય લાગે છ?ે 
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આજ ેતો સરકારી પાઠ્પુસ્તક મંડળવાળાય એટલા ડરપોક થઈ ગયા છ ેકે 
સો નહીં, હજાર ગળણે ગળ્ા પછીયે અમુક પાણી પીતા ડરે અને આજનાં 
પાઠ્પુસ્તકો વળી અન્ધશ્રદ્ધાઓ અને ચમત્કારોથી છલકાઈ રહ્ાં છ.ે 
અફસોસ! 

હવે મુળ વાત તરફ વળીએ તો એ યગુ પ્રકાંડ નીષ્ઠાનો પણ હતો, 
તપશ્ચયાષનો હતો. ‘લગ્નપ્રપંચ’ રચવા માટ,ે ઈતીહાસ તથા સન્દભો દ્વારા 
સવષગ્રાહીતા લાવવા અથે ઈશ્વરભાઈએ કેટકેટલો અભ્યાસ કયો છ!ે આજ ેતો 

માની જ ન શકાય એવી વાત છ,ે કારણ કે આજ ેએવાં આડધેડ ને ફુટકળીયા 
લેખન–સમ્પાદનો પ્રગટ થાય છ ેકે જ ેજોઈને પ્રતીતી થાય કે કોઈનેય શ્રમ કરવો 

જ નથી! આ શતાબ્દીના પુવાષધષનો મંત્ર ‘કામ’ હતો, જ્યારે આજના ઉત્તરાધષનો 
મંત્ર છ ે‘દામ’! વધુ અભીનન્દનીય હકીકત તો એ પણ ખરી કે આ ગ્રંથ રચવા 

માટ ેજ કાંઈ નરસીંહભાઈએ ભુત અને વતષમાનના જગતભરના સમાજોનો તથા 

જીવવીજ્ઞાન તેમ જ કામવીજ્ઞાન સહીત, બહુવીધ વીજ્ઞાનોનો ગહન–વ્યાપક 
અભ્યાસ કયો, સંપુણષપણે એવું નથી. અન્યથા પણ નરસીંહભાઈ ઈશ્વરભાઈ 

પટલે, અનેકવીધ સામાજીક–રાજકીય પ્રવૃધત્તઓ કરતા હોવા છતાંય, એક પ્રકાંડ 
પંડીત હતા, મહાવીદ્વાન હતા. ગુજરાતે એ પછી લગભગ તત્કાળ, તેઓને 

વીદ્વાનોની યાદીમાંથી કેમ સદંતર ભંુસી નાખ્યા, એય એક સંશોધનયોગ્ય રહસ્ય 
છ!ે શક્ય છ ે કે વાંધો તેઓના ઉગ્ર ક્રાંતીકારી વીચારો સામે હોય, કારણ કે 

ગુજરાતને તો બધુ મોળંુમોળંુ ને સુષુસુષ્ક [જુઠંુ્ઠજુઠંુ્ઠ!] જ માફક આવે! 
સ્મરણીય નરસીંહભાઈએ તેઓના ક્રાંતીસભર જીવનના ઉત્તર કાલમાં, 

આણંદથી ‘પાટીદાર’ નામક એક માસીક પ્રગટ કરવા માંડલેું, જમેાં તે સ્ત્રી જાતી 
પર ગુજરતા ત્રાસની કરુણ કહાણીઓ પ્રગટ કરતા. ત્યારે પણ સમાજમાં અને 
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વીશેષતઃ પાટીદાર સમાજમાં દહેજ–વાંકડાને કારણે હત્યાઓ અને 

આત્મહત્યાઓ થતી, ભલે આજના જટેલા વ્યાપક પ્રમાણમાં અને મોટી સંખ્યામાં 
નહીં; પરન્તુ ચરોતરના પાટીદારો આજ ેપણ જવેા બેફામ અને બેવકુફ વાંકડા 

આપવા માટ ે કુખ્યાત છ ેએવા ત્યારે પણ હતા જ... તદ્નુસાર, આવી કરપીણ 
ર્ટનાઓને આલેખતું એક પુસ્તક પણ નરસીંહભાઈએ પ્રગટ કયુું તે, ‘લગ્ન કે 

પ્રપંચ’ – આ પુસ્તક જ પ્રસ્તુત બૃહદગ્રંથ ‘લગ્નપ્રપંચ’નો પાયો કે પે્રરણાસ્થાન 
બની ગયું. સમાજનું આ નીમીત્તે વ્યાપક નીરીક્ષણ–પરીક્ષણ કરતાં, આ 

વીચારક–લેખક નરસીંહભાઈને પ્રતીતી થઈ કે ‘માનવજાતીનો પુરુષ પશુજાતીના 

નર કરતાંય પોતાની નારી પ્રત્યે વધારે કુ્રર અને ભયંકર નીવડ્યો છ.ે’ 

નરસીંહભાઈની વીદ્વતાનો આછો તથા અલ્પ ખ્યાલ આપવા અન ે
એથીય વધ ુ તો ‘લગ્નપ્રપંચ’ની સમદૃ્ધ સત્ત્વશીલતાનો પરીચય પામવા 
આપણે હવે આ ગ્રથંમાં સમાવીષ્ટ શાસ્ત્રાધારો એની વીશાળ ભુમીકા, એનો 
બૃહદ વ્યાપ, માનવજીવન તેમ જ નર–નારી સમ્બન્ધનાં બહુવીધ પાસાં, 
લગ્નવ્યવસ્થાનો ઉદ્ભવ તથા વીકાસ, કુદરત તથા માનવવૃદ્ધીનંુ પ્રદાન–

પરીણામ, ધમષનો ઈતીહાસ, ધમષનો ઈષ્ટાનીષ્ટ ફાળો, અનેકવીધ ગ્રંથો, ધમષગ્રંથો, 
વીશ્વભરની બહુવીધ પ્રજાઓની ભૂતકાલીન અને વતષમાન જીવનીરીતી કેટકેટલી 

સામગ્રીનો આ મીષ્ટ અને મુલ્યવાન પરીપાક છ ેએ જોઈએ : 
વનસ્પતી તથા પ્રાણીની વંશવધષનની પ્રાકૃતીક પે્રરણા, લગ્નભાવનાનો 

ઉદ્ભવ તથા વીકાસ, ડાવીનવાદ, અનેકપતી લગ્ન, બહુપત્નીત્વ, વીવીધ 
જાતીઓ, વીવીધ હેતુઓ, માનવસ્વભાવ, એકપતી લગ્ન, એકપત્ની લગ્ન, 

લગ્નવીધીના વીવીધ પ્રકારો, સ્ત્રીની ગુલામી અથવા એક વેચાઉ ચીજ જવેી 
બદહાલત, વીધવાઓની સ્થીતી, છુટાછડેા, પ્રાચીન ગ્રંથોના અનેકાનેક પ્રસંગો, 
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જમેાં મુખ્યત્વે સ્ત્રીજાતીનંુ અપમાન, એના પ્રત્યેની નીદષયતા, એના પર ગુજરતા 

ત્રાસ, સ્ત્રીના હક્કો યા હક્કનો અભાવ–અન્યાય, પુરુષપ્રધાન વ્યવસ્થાનો વીકાસ 
વગેરે સમગ્ર વીશ્વના સન્દભે ગહન તથા વ્યાપક રજુઆત કયાષ બાદ ગ્રંથના ખંડ 

બીજામાં હીન્દુ લગ્નસંસ્થાના વીકાસની પુણષતઃ સવષગ્રાહી પ્રસ્તુતી કરવામાં આવી 
છ,ે જમેાં રામાયણ, મહાભારત, મનુસ્મૃતી ઈત્યાદીનો આધાર લઈને, બહુધા 

નારીના અન્યાય–અપમાન થયા હોય એવા અસંખ્ય પ્રસંગો અને વીધાનો 
ટાંકવામાં આવ્યા છ,ે જમેાં લગે્નતર સમ્બન્ધ, ક્ષણીક ને કેવળ શારીરીક ‘લગ્ન’, 

વીશ્વામીત્ર, મેનકા, શકંુતલા, કંુતી, ધમષરાજા, રૌપદી, પાંડવો, યયાતી, કૃષ્ણ, 

દક્ષીણના રવીડોની લગ્નસંસ્થા, વ્યભીચાર, દંડસંહીતા, સંતાન, મીલકતના 
હક્કો–સવષત્ર નારીની અવમાનતા અને ક્વચીત્  જ પ્રતીષ્ઠા... અહો 

નરસીંહભાઈ, નારીને ન્યાય અપાવવા તમે ખરે જ મહાસાગર તાગ્યો છ ે ને 
હીમાલય આંબ્યો છ.ે 

પરન્તુ સ્મરણીય નરસીંહભાઈ આ બૃહદગ્રંથમાં આટલેથી જ થંભ્યા 
નથી. આગળના ખંડોમાં વળી, પુરુષજાતીની કામલોલુપતા, એનું મનોવીજ્ઞાન, 
કામકલા, વેશ્યાસંસ્થા, સંતતીનીરોધ, જમેાં વસતીવીસ્ફોટ પરત્વે અનેક 
વીદ્વાનોના વજનદાર અભીપ્રાયો, બ્રહ્મચયષ, લગ્નને પરીણામે નારીની 
પરાધીનતા અને અંતે લગ્નની કલ્યાણભાવના : એમ છ ખંડોમાં તથા 
છેંતાળીસ અધ્યાયોમાં વીસ્તરતો, ઉપરાંત અંતમાં ‘નવનીત’ પ્રકરણ દ્વારા 
સારાંશ પ્રસ્તુત કરતો આ બૃહદગ્રંથ તે ‘લગ્નપ્રપંચ’. આ નવી આવતૃ્તીમા ં
પણ તે પુરાં 592 પૃષ્ઠોમાં વીસ્તરે છ.ે ખરે જ આ એક મહાભારત યા 
ભગીરથ પુરુષાથષ છ,ે જ ેગુજરાતમાં તથા ગુજરાતી ભાષામાં, વીસ્તાર તથા 
સત્ત્વ ઉભય દૃષ્ટીએ લગભગ અજોડ રચના છ.ે 
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‘નવનીત’માં સ્ત્રી–પુરુષની પુરી સમાનતાનો લેખકે ભારપુવષક અનુરોધ 
કયો છ ે અને એ બાબતે જો પુરુષ સ્વેચ્છાએ પોતાનાં માલીકી હક્ક તથા 
ચઢીયાતંુ સ્થાન જતાં કરવા તૈયાર ન થાય તો લેખકે સ્ત્રી જાતીને બળવો 
પોકારવાની પણ હાકલ કરી છ.ે તેઓ લખે છ,ે ‘ફરી કહંુ છુ ં કે, જો પુરુષ 
આ વાતો ન સમજ ેતો બહેનો, તમારે સમાજના ઉદ્ધાર માટ ેએ સમજવી જ 
જોઈશે. પુરુષનાં તમારી ઉપરનાં માલીકીબંધન... છદેી નાખવાં જોઈશે. તમારે 
આથીક સમાનતા પ્રાપ્ત કરીને સાચા દપંતી થવું જોઈશે. કેવળ લીંગભેદને 
કારણે જ જો કંઈ વીશીષ્ટ અધીકારો પુરુષે દબાવી રાખ્યા હોય તો તે સૌ 

તમારે છીનવી લેવા જ જોઈશે. પુરુષે બળાત્કારે સ્થાપેલી પુરુષપ્રધાન 
સમાજવ્યવસ્થાને ગાળી નાખવી જોઈશે. ત્યારે જ સ્ત્રીજાતીને સાચી સમાનતા 

અને સાચી સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત થશે...’ 
આ પુસ્તકની વળી વધારાની સમૃદ્ધી તે આપણા આદરણીય ગાંધીવાદી 

ચીંતક કીશોરલાલ મશરુવાળાએ લખેલો પુરાં પચાસ પાનાંનો ‘પુરક અધ્યાય’ 
અને રજનીકુમાર પંડ્યા લીખીત નરસીંહભાઈનંુ સંક્ષીપ્ત જીવનવૃત્તાંત 

‘નરશાદુષલ નરસીંહભાઈ’ સાથે એમનાં સુપુત્રી શાંતાબહેનનો પરીચય વગેરે. 
અને એક નાનકડી વાત પણ : પ્રસ્તાવનામાં શ્રી રજનીકુમાર લખે છ ે કે 

‘પુસ્તકમાં બીચારા પુરુષની તરફેણમાં એક તણખલા જટેલીય વાત શોધી 

જડતી નથી... પોતે પુરુષ હોવા છતાંય, નરજાતી તરફ નફરત અને સ્ત્રીજાતી 
તરફ પક્ષપાત જ ર્ુંટ્યા કયો છ.ે’ એય સાચું જ પરન્તુ ક્યાંય અસત્ય કે 

અતીશયોક્તી તો નથી જ. જો કે રજનીકુમારનો આ તો એક અછડતો ઈશારો 
જ છ,ે બાકી તેઓએ પણ ગ્રંથને તો દીલથી, પુરી કદર સાથે, ભારોભાર 

બીરદાવ્યો જ છ.ે એમ તો, કીશોરલાલે પણ થોડો જુદો સુર વ્યક્ત કયો જ છ.ે 
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એથી નરસીંહભાઈનંુ કે તેઓના આ વીરાટ શબ્દકાયષનંુ, ઐતીહાસીક પ્રદાનનું 

મુલ્ય જરાય ર્ટતું નથી. 
સદેવંત–શાવળીંગા અને ગજરા–મારુય કદાચ નહીં વાંચતી બેકદર મારુ–

ગુજ ષર પ્રજા તો નરસીંહભાઈને તથા તેઓના આવા શકવતી પ્રદાનને સાવ જ 
વીસરી ગઈ. વચમા ં છ–છ દાયકા વીતી ગયા! પરન્તુ છલે્લા બે દાયકા 

દરમીયાન ગુજરાતમાં રૅશનાલીઝમના આંદોલનમાં જ ે ભરતી ચઢી રહી છ,ે 
એને જ ફાળે નરસીંહભાઈના આ નવા, સમથષતર અવતારનો બધો યશ ખરેખર 

જાય છ.ે બાકી આ કપરા કાળમાં લગભગ છસો પાનાંનું પુસ્તક પ્રગટ કરવું એ 

કાચાપોચાનંુ તો કામ જ નથી; પરન્તુ રૅશનાલીઝમમાં તો સમાજસુધારો પણ 
સમાવીષ્ટ જ એટલે ભાઈશ્રી જમનાદાસ કોટચેા અને અબ્દુલભાઈ વકાનીએ 

કમર કસી અને આ પ્રખર ઉપયોગી સુકાયષ પાર પાડ્યું. તેઓને લાખલાખ 
ધન્યવાદ!  

 

સંતુષ્ટો ભાયાષય ભતાષ, ભત્રાષ ભાયાષ તથેવચ! 
યસ્મીને્નવ કુલે નીત્યં કલ્યાણં તત્ર વૈ ધુ્રવમ. 

– મનુસ્મૃતી 

▪ 
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IV 

રમણ પાઠક ‘વાચસ્પતી’નુ ંસજ ષન–ચીન્તન 
 

1. વાતાષસંગ્રહ : સબસે ઉંચી પે્રમસગાઈ, પ્રીત બંધાણી, અકસ્માતના 
આકાર, વાચસ્પતીની શ્રેષ્ઠ વાતાષઓ. 

2. નવલકથા : ઓથાર. 

3. હાસ્યસંગ્રહો : વ્યંવાઙ્મય, હાસ્યલોક (જયોતીન્ર દવે પારીતોષીક વીજતેા),  
હાસ્યોપનીષદ્, હાસ્યરમણા, વાચસ્પતીની વ્યંગ્યવાચા, 
રમણપાઠકની શ્રેષ્ઠ હાસ્યરચનાઓ. 

4. વીવેચન : વાતાષવીલોક, શબ્દનો સંગ, ડૉ. કેશભુાઈની નવ 
નવલકથાઓ. 

5. ચીન્તનાત્મક 
નીબન્ધસગં્રહો 

: આક્રોશ, રમણભ્રમણ, પ્રતીકાર, આંસુ અનરાધાર, પ્રકોપ, 
પડકાર, સત્યપ્રકાશ, સત્યપ્રમાણ, સત્યદશષન, 
વીચારવીવેક, વીચારમાધુરી, વીચારદશષન, ચીન્તનદશષન, 
જીવનદશષન, મનનદશષન, ઉંડા અન્ધારેથી, સ્વપ્નસંકેત, 
મધુપકષ (સંપાદક : રજનીકુમાર પંડ્યા), સંશયની સાધના, 
આનન્દની આરાધના, વીવેકનો વૈભવ (વી. ર. ત્રીવેદી 
પારીતોષીક વીજતેા), આચારી સબ જગ મીલા (સંકલન), 
ઉજાસનાં એંધાણ, રૅશનાલીઝમની રાહે, રૅશનાલીઝમના 
રંગ, નીબન્ધલોક (લલીત નીબન્ધો), વીવેક–વલ્લભ 
(લલીત નીબન્ધો), વીવેકવીજય ( 206 ચીન્તનાત્મક 
મણકા) વગેરે. 

6. જીવનકથા : અતીતના આયનાની આરપાર. 
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7. આત્મકથા : આત્મઝરમર 

8. સેક્સ : કામકલા–કામવીજ્ઞાન. 

9. સમ્પાદન : રજનીકુમાર પંડ્યાની શ્રેષ્ઠ વાતાષઓ, નીજાનન્દે હમ્મેશાં 
રામ (લક્ષ્મીરામ પાઠકનો કાવ્ય સંગ્રહ), સરોજ પાઠકની 
શ્રેષ્ઠ વાતાષઓ (દી. જાડજેા સાથે), સરોજ પાઠકની 
પ્રતીનીધી વાતાષઓ (ભારતી રાણે સાથે), ગની દહીંવાલાનાં 
કાવ્યો (સરોજ પાઠક સાથે), રમણભાઈ નીલકંઠની શ્રેષ્ઠ 
હાસ્ય રચનાઓ, ભગવતીકુમાર શમાષની શ્રેષ્ઠ હાસ્ય 
રચનાઓ. 

10. અનુવાદ : ટોકીયોથી ઈમ્ફાલ, ધીરે વહે છ ે દોન–ભાગ–2 (સોવીયેત 
લેન્ડ નહેરુ પારીતોષીક વીજતેા), ચેખોવની શ્રેષ્ઠ વાતાષઓ 
(ડૉ.  જયન્ત  પાઠક  સાથ)ે,  હંુ  કેમ  નીરીશ્વરવાદી  છુ?ં  
–ભગતસીંહ, મનમહાસાગરની તરંગલીલા (એરીફ 
હોફરનાં સુવાક્યો). 

11. ભાષાવીજ્ઞાન : ભાષાસીદ્ધાન્તસાર, ગુજરાતી લીપી અને જોડણી. 

12. ઈતર : રમણલોક (ષષ્ટીપુતી પ્રકાશન), રમણીયમ્ (અમૃત–
મહોત્સવ પ્રસંગે, સમ્પાદક : રજનીકુમાર પંડ્યા), સામા 
પુરનો તરવૈયો (જીવનઝલક લેખક : જમનાદાસ કોટચેા), 
સરોજ પાઠક (ગુજરાતી સાહીત્યેર ઉપેક્ષીતા). 

 
▪ 
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V 

અમારાં પ્રકાશનો 

નવી દૃષ્ટી, નવા વીચાર, નવું ચીંતન માણવા ઈચ્છતા વાચક બીરાદરો 
માટ ેતા. 30-07-2022 [ર.પાનો જન્મદીવસ] સુધીમાં ‘મણી મારુ પ્રકાશન’ે 
લોકજાગૃતી માટ ેનીચે મુજબ 63 ઈ.બુક્સનંુ પ્રકાશન કયુું છ.ે ‘અભીવ્યક્તી’ 
બ્લૉગ https://govindmaru.com/ebooks/ ના મથાળ ે‘ઈ.બુક્સ’ વીભાગ 
પરથી ની:શુલ્ક ડાઉનલોડ કરવાની સુવીધા છ.ે 

1 1. રમણ પાઠક [વાચસ્પતી]ના 25 ચીન્તનાત્મક લખેોની ‘અભીવ્યક્તી’ 
ઈ.બુક – 01 [પાના ં: 113; મુલ્ય   : લોકજાગૃતી] 

2 દીનેશ પાંચાલના 25  ચીન્તનાત્મક રૅશનલ લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ 
ઈ.બુક – 02 [પાનાં   : 108; મુલ્ય : લોકજાગૃતી] 

3 મુરજી ગડાના 25  લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 03 [પાના ં: 127] 

4 રમણ પાઠક [વાચસ્પતી]ના 37  ચીન્તનાત્મક લેખોનો સંગ્રહ ‘વીવેક–
વલ્લભ’ની ઈ.બુક  [પાનાં : 190;  મુલ્ય   : લોકજાગૃતી] 

5 રમણ પાઠક [વાચસ્પતી]ના 206  રૅશનલ મુદ્દાઓ તારવી કાઢીને 
તૈયાર કરેલ ગં્રથ ‘વીવેકવીજય’ની ઈ.બુક [પાનાં : 131;  લોકજાગૃતી] 

6 ડૉ. શશીકાંત શાહનું પુસ્તક ‘આનન્દની ખોજ’ની ઈ.બુક [પાનાં : 53] 

7 ડૉ. શશીકાંત શાહની ઈ.બુક ‘ટીન–એજ’માં બોયરાનને્ડથી સાવધાન’ 
[પાનાં   : 51; મુલ્ય   : લોકજાગૃતી] 

8 રોહીત શાહના 25  લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 04 ‘અધ્યાત્મના 
આટાપાટા’ [પાનાં   : 111; મુલ્ય :  લોકજાગૃતી] 
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9 ડૉ. શશીકાંત શાહનું પુસ્તક ‘આનન્દનું આકાશ’ની ઈ.બુક [પાનાં : 116] 

10 રમણ પાઠકની આત્મકથા ‘આત્મઝરમર’ની ઈ.બુક [પાના ં: 257] 

11 નાથુભાઈ ડોડીયાની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 05 ‘દુ:ખનીવારણના 
ભ્રામક ઉપાયો’ની ઈ.બુક [પાનાં : 26; મલુ્ય   : લોકજાગૃતી] 

12 એન. વી. ચાવડાની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 06 ‘ચાવાષક દશષન’ [96] 

13 દીનેશ પાંચાલની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 07 ‘સત્યસન્દૂક’ [110] 

14 ડૉ. શશીકાંત શાહની પુસ્તીકા ‘સમ્બન્ધ મીમાંસા’ની ઈ.બુક [83] 

15 ડૉ. શશીકાંત શાહની પુસ્તીકા ‘જીન્દગી કઈ રીતે જીવશો?’ની ઈ.બુક 
[પાનાં   : 75; મુલ્ય   : લોકજાગૃતી] 

16 વલ્લભ ઈટાલીયાના 10  ચીન્તનાત્મક લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક 
– 08 ‘વીચારયાત્રા’ [પાનાં   : 84; મુલ્ય   : લોકજાગૃતી] 

17 બી. એમ. દવેના લખેોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 09 ‘ભ્રમ ભાંગ્યા 
પછી...’ [પાનાં   : 90; મુલ્ય   : લોકજાગૃતી] 

18 કામીની સંર્વીના 11  લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 10 ‘કીતની 
હકીકત, કીતના ફસાના?’ [પાનાં   : 72; મુલ્ય   : લોકજાગૃતી] 

19 દીનેશ પાંચાલના 12 ચીન્તનાત્મક લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 11 
‘રૅશનાલીઝમનો ર્ંટનાદ’ [પાનાં : 93; મુલ્ય   : લોકજાગૃતી] 

20 દીનેશ પાંચાલના 12  ચીન્તનાત્મક લખેોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 
12 ‘રૅશનાલીઝમનો ર્ંટનાદ–2’ [પાના ં: 110; મુલ્ય   : લોકજાગૃતી] 

21 દીનેશ પાંચાલના 12 ચીન્તનાત્મક લખેોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 
13 ‘રૅશનાલીઝમનો ર્ંટનાદ–3’ [પાના ં: 122; મુલ્ય   : લોકજાગૃતી] 
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22 રમેશ સવાણી લીખીત 14 સત્ય ર્ટનાઓની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 
14 ‘દેતે હૈં ભગવાન કો ધોખા’ [પાનાં : 136; મુલ્ય : લોકજાગૃતી]  

23 ડૉ. શશીકાંત શાહની પુસ્તીકા ‘મૃત્યુમીમાંસા’ની ઈ.બુક [પાનાં : 34] 

24 ડૉ. શશીકાંત શાહની પુસ્તીકા ‘સંતાનોમાં સંસ્કારસીંચન’ની ઈ.બકુ 
[પાનાં : 95; મુલ્ય   : લોકજાગૃતી] 

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

26 ડૉ. બી. એ. પરીખના 12  લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 15 ‘મંત્ર–
યન્ત્ર–તન્ત્રનુ ંઅવીજ્ઞાન’ [પાનાં : 102; મલુ્ય : લોકજાગૃતી] 

27 ગોવીન્દ મારુ સમ્પાદીત ‘અંગદાન’ અગંેના 11 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ 
ઈ.બુક–16 ‘અંગદાનથી નવજીવન’ [પાનાં : 102;  મુલ્ય : લોકજાગૃતી] 

28 વીક્રમ દલાલના 10  લખેોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક–17 
‘રૅશનાલીસ્ટની દૃષ્ટીએ ગીતાનો સંદેશ’ [પાના ં: 81; લોકજાગૃતી] 

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

30 રચના નાગરીક સમ્પાદીત રમણ પાઠકના 19 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ 
ઈ.બુક–18 ‘આચારી સબ જગ મીલા’ [પાના ં: 165; લોકજાગૃતી] 

31 રચના નાગરીકના 07 કંઠીમુક્ત વીચારલેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક 
– 19 ‘બૈઠ પથ્થર કી નાવ’ [પાના ં: 167; મુલ્ય :  લોકજાગૃતી] 

32 રમણ પાઠક [વાચસ્પતી]ના 12 ચીન્તનાત્મક લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ 
ઈ.બુક – 20 ‘સ્વગષ ધરતી પર છ’ે [પાનાં : 170 ; લોકજાગતૃી] 
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33 દીનેશ પાંચાલે લીધલે ઈન્ટરવ્યુની ઈ.બુક ‘અભીનેતા નરેન્ર મસરાણી’ 
[પાનાં   : 89; મુલ્ય : લોકજાગૃતી] 

34 સુયષકાન્ત શાહના 11 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 21 ‘આપણો 
માંદો સમાજ’ [પાના ં: 210; મુલ્ય : લોકજાગૃતી] 

35 ગોવીન્દ મારુ સમ્પાદીત 13 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 22  
‘વાસ્તુશાસ્ત્ર : વીજ્ઞાન કે અવીજ્ઞાન’ [પાનાં   : 110;  મુલ્ય : લોકજાગૃતી] 

36 ડૉ. મુકુલ ચોકસીના 13 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 23 
‘મનમતાતંર’ [પાનાં   : 226; મુલ્ય : લોકજાગૃતી] 

37 જ.ે પી. મહેતાની 175 રૅશનલ પંક્તીઓની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 
24 ‘ભારેલા અગ્નીના તણખા’ [પાનાં   : 120; મુલ્ય : લોકજાગૃતી] 

38 ઈન્દુકુમાર જાની સમ્પાદીત રૅશનલ લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક–25 
‘રૅશનાલીઝમ : નવલાં મુક્તીનાં ગાન...’ [પાનાં : 262; લોકજાગૃતી] 

39 વષાષ પાઠકના 12 લખેોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 26 ‘આપણી વાત’ 
[પાનાં   : 119;  મુલ્ય : લોકજાગૃતી] 

40 મુરજી ગડાના ચીન્તનાત્મક 13 લેખોની ઈ.બુક ‘વીચારવા જવેી વાતો’ 
[પાનાં   : 230; મુલ્ય : લોકજાગૃતી] 

41 મુરજી ગડાના ચીન્તનાત્મક 13 લેખોની ઈ.બુક ‘માન્યતાની બીજી 
બાજુ’ [પાનાં   : 263; મુલ્ય : લોકજાગૃતી] 

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

43 ડૉ. મુકુલ ચોકસીના મનોચીકીત્સા સારવાર અંગનેા 12 લેખોની 
‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 27 ‘વીચારોના વહેણમા’ં [પાનાં : 253] 
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44 મુરજી ગડાના ચીન્તનાત્મક 13 લેખોની ઈ.બુક ‘કુદરતને સમજીએ’ 

[પાનાં   :  243; મુલ્ય : લોકજાગૃતી] 

45 હરનીશ જાની લીખીત 12 રમુજી લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક–
28 ‘દીલ હૈ કી માનતા નહીં...’ [પાનાં   : 240; મુલ્ય : લોકજાગૃતી] 

46 લોડષ ભીખુ પારેખના પ્રવચનનો ભાવાનુવાદ ‘બાબાસાહેબ 
આંબેડકરનો વારસો’ પુસ્તીકાની ઈ.બુક [પાનાં   : 180; લોકજાગૃતી] 

47 નીરીશ્વરવાદી નરસીંહભાઈ ઈશ્વવરભાઈ પટલે લીખીત પુસ્તક 
‘ઈશ્વરનો ઈન્કાર’ [ઈ.સ. 1934]ની ઈ.બુક [પાનાં :  298] 

48 અશ્વીન ન. કારીઆ લીખીત ‘ચાલો સમજીએ રૅશનાલીઝમ’ 
પુસ્તીકાની ઈ.બુક [પાનાં : 210; મુલ્ય : લોકજાગૃતી] 

49 રમેશ સવાણી લીખીત ‘લોભી ગુરુ, લાલચી ચેલા’ [‘મહારાજ 
લાઈબલ કેસ’ અને ‘પોલ કેસ’ની આંખ ખોલનારી સત્યકથા]ની 
ઈ.બુક [પાનાં : 143; મુલ્ય : લોકજાગતૃી] 

50 રમેશ સવાણી લીખીત ‘લાશો પુછ ે છ’ે [કોરોના મહામારીમા ં
લોકોની પીડાનો દસ્તાવેજ] ભાગ–1ની ઈ.બુક [પાનાં   : 254] 

51 રમેશ સવાણી લીખીત ‘લાશો પુછ ે છ’ે [કોરોના મહામારીમા ં
લોકોની પીડાનો દસ્તાવેજ] ભાગ–2ની ઈ.બુક [પાનાં   : 272] 

52 સ્વપુણષ મહારાજ લીખીત તથા વલ્લભ ઈટાલીયા સમ્પાદીત  
જીવનોપયોગી અને મૌલીક વીચારોનો સંગ્રહ ‘માનવતા’ની ઈ.બકુ 
[પાનાં :  181; મુલ્ય : લોકજાગૃતી] 
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53 એન. વી. ચાવડા લીખીત પુસ્તક ‘વણષવ્યવસ્થા : એક ષડ્યંત્ર’ની 
ઈ.બુક [પાનાં :  138; મુલ્ય : લોકજાગૃતી] 

54 એમ. એન. રોય લીખીત અને પ્રો. મહેન્ર ચોટલીયા અનુવાદીત 
પુસ્તક ‘બીલાડીની આત્મકથા’ની ઈ.બુક [પાનાં :  64] 

55 જયંતીભાઈ મનાણી લીખીત પુસ્તક ‘ક્રાંતીકારી મુળનીવાસી 
જનનાયક કૃષ્ણ’ની ઈ.બુક [પાનાં :  109; મુલ્ય : લોકજાગૃતી] 

56 મુરજી ગડાના ચીન્તનાત્મક 13 લેખોની પુસ્તીકા ‘શોષણ અને 
વૈશ્વીકપ્રવાહો’ની ઈ.બુક [પાનાં :  85; મુલ્ય : લોકજાગૃતી] 

57 જયંતીભાઈ મનાણી લીખીત પુસ્તક ‘કૌન કૌન કીતને પાની મેં? 
33% સ્ત્રી અનામતના લેખા–જોખા’ની ઈ.બુક [પાનાં :  93] 

58 સુનીલ શાહ સમ્પાદીત રમણ પાઠક [વાચસ્પતી]ના 19 
ચીન્તનાત્મક  લેખોનો સંગ્રહ ‘રૅશનાલીઝમના રંગ’ની ઈ.બુક 
[ભાગ–1] [પાનાં :  131; મુલ્ય : લોકજાગૃતી] 

59 ડકેંશ ઓઝા લીખીત પુસ્તીકા ‘રૅશનાલીઝમ’ની ઈ.બુક [82] 

60 પટલે મણીલાલ જી. કપુરીયા [કવી] અને પટલે ભરત સી. ધડુક 
લીખીત પુસ્તીકા ‘લેઉવા–કડવા કણબી વણષવ્યવસ્થામાં વૈશ્ય કે 
શુર?’ની ઈ.બુક [પાનાં : 77;  મુલ્ય   : લોકજાગૃતી] 

61 રમેશ સવાણી લીખીત ‘સાંચ બીના સુખ નાહી’ [સેક્યુલરીઝમ 
: સમજ્યા વીના સર્ળો વાદ] ઈ.બુક [પાનાં   : 102;  લોકજાગૃતી] 
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ગોવીન્દ મારુ 

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

નવસારી કૃષી યુનીવસીટી સામે  
વીજલપોર–નવસારી  

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

ઈ.મેલ :  govindmaru@gmail.com 

▪ 

62 ડૉ. અબ્રાહમ કોવુર લીખીત અંગ્રેજી પુસ્તક ‘Begone 
Godmen!’નું મનોજ ઓઝા અનુવાદીત પુસ્તક ‘એ લોકો તમને 
છતેરે છ!ે’ની ઈ.બુક [પાનાં :  196;  મૂલ્ય : લોકજાગૃતી] 

63 સુનીલ શાહ સમ્પાદીત રમણ પાઠક [વાચસ્પતી]ના 19 
ચીન્તનાત્મક  લેખોનો સંગ્રહ ‘રૅશનાલીઝમના રંગ’ની ઈ.બકુ 
[ભાગ–2] [પાનાં : 131;  મુલ્ય   : લોકજાગૃતી] 
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