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ધભવન ભુ અથવ આણે બુરી ખમા છીએ...  
–શવભુક ખાુંધી 

અનકુ્રભણીકા 

બાયતીમ વભાજ 1992ની વારભાું અજીફ 
યીતે લણવવુંઔય ભનલૃત્તી ધયાલે છ.ે ઔન્વલ્ટ્ુંટ્, 

ઉચ્ચ ન્મામાધીળ, ફૅન્ઔ ભેનેજય, આઈ.એ.એવ. 
અભરદાય, તન્ત્રી, પ્રૉપેવય, લીજ્ઞાની, 
ઈજનેય અને ફોદ્ધીઔ એઔફાજુથી વામન્ટ્ીપીઔ 
ટ્મે્યની લાત ઔયે છ ેઅને ફીજી ફાજુથી તે 
ફાફા, દાદા, ફાુ, ળાસ્ત્રી, 

બખલાન અને વન્તના ખના અુંખુઠાને સ્ળે 
છ.ે ઔેટ્રાઔ ત એ અુંખુઠ એઔ થાીભાું ગઈને 
છી ેરુું ાણી (બુલ્મા, ચયણાભૃત) ખટ્ખટ્ાલી 
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જામ છ.ે વભનાથના ભન્દીયન જીણોદ્ધાય થમ 
તમાયે તમાયના યાષ્ટ્ રતી ડૉ. યાજને્દ્ર પ્રવાદે 32 
બ્રાહ્ણના ખ ધઈને એ ચયણદઔ જાશેયભાું 
ખટ્ખટ્ાવ્મુું શતુું. આ વાુંબીન ે જલાશયરાર 
નશેરન ીત્ત ખમ શત. નશેર જોઈ ખમા શત 
(તમાયે ટ્ીલી ન શતુું) ત તભેનુું ળુું થાત? 

બાયતીમ વભાજ એટ્રે લીયધાબાવનુું ફુંડર, 
ફી. એવવી.ના અને ભેડીવીનના લીદ્યાથી 
ઉત્તયલશી ઉય અચુઔ ૐ ઔે શ્રીજી રકે છ.ે 
શજી લૈષ્ણલ ભશાયાજોન ે (આચામવશ્રી 
લલ્લબાચામવજી ભશાપ્રબુજીની લીવભી ેઢીના 

તીરઔામતને) ુષ્ટ્ીભાખી લૈષ્ણલ બખલાન 
ખણીને ુજ ેછ.ે શતુતુત ુયભતી લકતે રારજી જો 
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ટ્રી ભાયે ત લૈષ્ણલજનનુું ફા ગેરુું ધેરુું થઈ 
જામ છ.ે જ ે લૈષ્ણલ ધભવ લીળે વાચુું છ ેઅન ેએ 
જ જનૈ ધભવ લીળે વાચુું છ.ે જનૈાચામો શ્રાલઔની 
ફશી લખ ધયાલે છ.ે ભુલ્લાું અને ભોરલી 
ભુસ્રીભ મુલઔ ઉય લખ ધયાલે છ.ે ળુક્રલાયના 
ભજશફી બાણભાું ખબીત યીતે ખૈયઔભની અન ે

ઔયન્ટ્ રીટ્ીક્વની લાત આલી જામ છ.ે 
ધભવ આણી યખેયખભાું બી ખમ છ.ે 

ઔભનવીફે ધભવન ભુ અથવ આણે બુરી ખમા 
છીએ. વતમ, ભયારીટ્ી, વદલતવન એને આજ ે
આણે ધભવ નથી ઔશેતા. શ્રાલઔ ગી ફરી આલે 

છ.ે લૈષ્ણલ ઠૉય ઔે ાતનાું નાણાું બુંડાયાજીને 
ચુઔલે છ.ે રાર તીરઔ ઔે ઔેવયી ફીંદી ધભવનુું 



રૅશનાલીઝમ : નવલાાં મુક્તીનાાં ગાન...             http://govindmaru.com              118 

પ્રતીઔ ફની ખઈ છ.ે અભે અરખ વમ્પ્રદામ ઔે 
ઔલ્ટ્ નથી ચરાલતા એભ ઔશેનાયા ફાફાના 
બક્ત (ભશાદેલ ઔયતાું ઠીમા ળાણા)એ 
ફાફાન ઔલ્ટ્ ઉબ ઔયે છ.ે બાજે અને લીશ્વ 
શીન્દુ યીદે શનુભાન, વુભીત્રા લખેયેન એઔડ 
ઔાઢી નાખ્મ છ.ે ભટ્ા દેલતા લીઆઈી છ.ે 

વેઔન્ડ ક્રાવ દેલતાનાું ભન્દીય મુીની 
બાજી વયઔાયના ભુખ્મ પ્રધાન ઔલ્માણવીંશ 
દ્વાયા તડી ાડલાભાું આવ્મા છ.ે આજ ેજભાન 
ફાફાન અને ફાુન છ.ે યાભ, ઔૃષ્ણ ઔે 
ળુંઔય ઔદી તભન ેળૅયફજાયની ટ્ી આતા નથી. 

છીને સ્તયે અમ્ફાજી અને દુખાવ જલેી ભાતા 
આલે છ.ે ત્રીજા ટ્ામયભાું વતમ વાુંઈફાફા અને 



રૅશનાલીઝમ : નવલાાં મુક્તીનાાં ગાન...             http://govindmaru.com              119 

ળીયડીના વાુંઈફાફા અને ળુંઔયાચામો તથા 
વુયીશ્વયજી આલે છ.ે એ છીના તફક્ક ે
ખુરુણીભાને દશાડ ેફીરાડીના ટ્ની જભે પુટ્ી 
નીઔતા ફાફા આલે છ.ે શ્રીભન્ત શલે 
પૅભીરી ડૉક્ટ્યની જભે પેભીરી ખુર યાકે છ.ે આ 
ખુર આળીલાવદ આીને તભને વટ્ટાભાું જીતાડી 

આરે છ,ે ફર. 
આલા લાતાલયણભાું ઔચી (ઔેય)ભાું ફીજી 

ભેએ એઔ ઔયડ રીમાને કચ ેઆઠ દીલવ વુધી 
ચારનાય ુત્રઔાભેષ્ટ્ી મજ્ઞ મજામ તેભાું ળી 
નલાઈ? ઑખેનાઈઝય છ ે ધ વેન્ટ્ય પૉય 

ઍસ્ટ્રૉરૉજીઔર યીવચવ ઍન્ડ ડલેરભેન્ટ્. 
ઑખેનાઈઝય ખૅયન્ટ્ી આે છ ે ઔે આ મજ્ઞભાું 
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બાખ રેનાય લુંધ્મ દમ્તીને વન્તાન થળે જ અને 
વન્તાન ાછુું નય (ુલ્લીંખ) શળે. ભાદા નશીં. 
ાુંચ શજાય દમ્તીએ ઍપરામ ઔમુું શતુું. એઔ 
શજાય ફડબાખી દમ્તીને આ મજ્ઞભાું ઍડ્ભીળન 
ભળ્ુું છ.ે બાયતના તભાભ પ્રાુંતનુું ઉચીત 
પ્રતીનીધીતલ જાલલાભાું આવ્મુું છ.ે બાયતની 

ક્રીઔેટ્ ટ્ીભભાું અન ેયેડીમ, ટ્ીલીના ન્મુઝયીડયભાું 
જભે ફશા પ્રભાણભાું વયદાયજી શમ છ ે
તેભ આ મજ્ઞના માજ્ઞીઔભાું ફશા પ્રભાણભાું 
વલણો શળે. અનાભતને અશીં ણ સ્થાન છ.ે 
ઔેયભાું આ ુત્રઔાભેષ્ટ્ી મજ્ઞ મજાઈ યહ્ છ ેતે 

લીશ્વની એઔ લક્રતા છ.ે ઔેય બાયતનુું વોથી 
ળીક્ષીત યાજ્મ છ.ે તમાું 100 ટ્ઔા વાક્ષયતા છ.ે 
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ઔેયભાું લશેભ અને અન્ધશ્રદ્ધાને ડઔાયતી 
અનેઔ યૅળનારીસ્ટ્ અને લૈજ્ઞાનીઔ વુંસ્થા છ.ે 
1,000 ફડબાખી દમ્તી મજ્ઞભાું શ્રદ્ધા ધયાલે છ.ે 
ુજાભાું શ્રદ્ધા ધયાલે છ.ે એઔ ા ટ્સૅ્ટ્–ટ્યુફ 
ફેફીની  ટ્ઔેનરૉજી, ફીજી ા ુત્રઔાભેષ્ટ્ી મજ્ઞ. 
લીભેન્વ રીફલાી, વાુંબ. ુત્રીઔાભેષ્ટ્ી 

મજ્ઞ ઔઈ નથી ઔયતુું. 
બાયતીમ વભાજભાું ભાફા એઔફાજુથી 

ફાઔને ઍન્ટ્ી–ફામટ્ીક્વ આે છ.ે અને ફીજી 
ફાજુથી નજય ઉતાયલા ભાટ્ ેદીલાર ઉય છુટ્ટી 
લાટ્ પેંઔલાના અને ભયચાું ખયભ ઔયલાના ટ્ચુઔા 

ઔયે છ.ે સ્નાતઔ આધાળીળી ભટ્ાડલા ભાટ્ ે
ફયીલરીના ફાફાનુું ભન્તે્રરુું ાણી ટ્વૅથી ી 
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જામ છ.ે શાડઔુું બાુંખે તમાયે રઔ શજી શાડલૈદ 
ાવે જામ છ.ે ઑથોેડીઔ વજ વનન લાય છલે્લે 
આલે છ.ે ેરાું 5,000 લુંધ્મ દમ્તીએ વન્તાન 
પ્રાપ્ત ઔયલા ભાટ્ ેલૈજ્ઞાનીઔ દ્ધતી ણ અજભાલી 
શળે અને તે મજ્ઞને ણ અજભાલળે. તેભને 
લીજ્ઞાનની છછ નથી, અન્ધશ્રદ્ધાનીમ તેભને છછ 

નથી. ભુમ્ફઈના ળીક્ષીત ઔીળય ફડલા થઈને 
અને ભાભાની ીદુડી ઔાઢીને જનઈ ઔે મજ્ઞલીત 
વુંસ્ઔાય પ્રાપ્ત ઔયે છ ે અન ે તયત જ તે 
લીડીમ ઉય સ્ટ્ાયલૉવવ જોલા ફેવી જામ છ.ે 
નભવદના જભાનાભાું શેરલશેરુું યેરલે એન્જીન 

નભવદા નદીન ુર ુંખલાનુું શતુું તમાયે રઔ 
ઔશેતા ઔે જોજોને, નભવદાભૈમા એ દુષ્ટ્ યાક્ષવ 
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(રઔભટ્ીલ)ને ાડી નાકળે. એન્જીન ત ટ્રનેના 
ડબ્ફા વાથે ુર ઉય થઈને નદી ાય ઔયી ખમુું. 
રઔએ તયત જ નાીમેય લધેયીને 
એન્જીનદેલની ુજા ઔયી. અખાઉ રઔ વુમવને, 
વભુદ્રને, લયવાદન ેઅને નાખને ુજતા. ઔચીના 
મજ્ઞના ઑખેનાઈઝય ક્લૉરીટ્ી ઔૉન્ટ્રરભાું ભાને 

છ.ે તેભણે ળુદ્ધ ગી તથા ળુદ્ધ વુકડન મજ્ઞભાું 
ઉમખ ઔયલાનુું લચન આપમુું છ.ે બ્રાહ્ણના 
ભન્ત્રચ્ચાયભાું અને રાઔડાના ચભચાથી માજ્ઞીઔ 
દ્વાયા અગ્નીભાું યેડાનાયા ળુદ્ધ ગીભાું લુંધ્મ 
દમ્તીને શ્રદ્ધા છ.ે 

ુત્રઔાભેષ્ટ્ી મજ્ઞ લીળે ઔેયભાું લીલાદ 
બબુઔી ઉઠ્ય છ.ે ુત્રઔાભષે્ટ્ી મજ્ઞ એ ની:વન્તાન 
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દમ્તી ભાટ્નેી પ્રાચીન લેદીઔ લીધી છ ેએભ 
ઔશેલામ છ.ે ગણા ફુદ્ધીજીલી, સ્ત્રી અને 
લેદીઔ જુથ ગણાુંફધાું ઔાયણવય આ મજ્ઞન 
લીયધ ઔયી યહ્ાું છ.ે આમજઔન દાલ એલ 
છ ેઔે યાજા દળયથન ેઆ મજ્ઞથી રાબ થમ શત. 

ફુદ્ધીજીલી આ મજ્ઞના આમજનને 

અથવશીન ઔશે છ.ે તેભનુું ઔશેલુું છ ે ઔે આ મજ્ઞ 
ની:વન્તાન દમ્તીની અન્ધશ્રદ્ધાને લધુ 
લઔયાલળે. જ્માયે ઔેટ્રાઔ લેદીઔ ુંડીતનુું એલુું 
ભાનલુું છ ેઔે આમજઔ મજ્ઞ મજલા ભાટ્ ેવક્ષભ 
અને વભથવ નથી. આટ્રા ફધા લીયધ છતાું 

5,000 ની:વન્તાન દમ્તીએ મજ્ઞ ભાટ્ ે નાભ 
નોંધાવ્મા છ.ે ખયજલાનને અક્કર શતી નથી. 
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આમજઔન દાલ છ ે ઔે બાયતના એઔ ઔયડ 
50 રાક દમ્તી ફાઔ લીનાનાું છ ે તેભના 
ભત ભુજફ ુત્રઔાભેષ્ટ્ી મજ્ઞ લેદીઔ ઔાની એઔ 
લીત્ર અને યીણાભરક્ષી લીધી છ.ે 

આમજઔનુું ઔશેલુું છ ેઔે તે ઋગ્લેદ અને 
યાભામણભાું લણવલેરી પ્રાચીન લીધી ભુજફ જ 

મજ્ઞ ઔયી યહ્ા છ.ે જભેણે ખબાવળમ વમ્ફન્ધી 
ઔઈ જ ળસ્ત્રક્રીમા ઔયાલી ન શમ તેલાું તથા 
પ્રજનન લમભાું શમ તેલાું દમ્ત્તીન જ તેભણ ે
વભાલેળ ઔમો છ.ે આ મજ્ઞભાું બાખ રેનાયાું 
દમ્તી લેદ ભુજફ ુત્રની જ આળા વેલી 

ળઔે, ુત્રીની નશીં. 
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મજ્ઞની વપતા ભાટ્ ે આ વબ્જકે્્વ ને 
યમ્યાખત લીધીભાું, વુચીત આશાયભાું અને 
માજ્ઞીઔભાું શ્રદ્ધા શલી જોઈએ એલ આગ્રશ 
આમજઔ યાકે છ.ે વુંઔલ્ જો ળદુ્ધ શમ ત આ 
દમ્તીને ભાત્ર ુત્રજન્ભન જ નશીં, અન્મ 
આનુુંખીઔ રાબ ણ ભળે. લીલીધ ગ્રશની 

ળયીય ય ડતી કયાફ અવય ણ આ મજ્ઞથી 
નીલાયી ળઔામ એભ આમજઔ છાતી ઠઔીને ઔશે 
છ ે (તેભની છાતી ગણી જ ભજફુત શલી 
જોઈએ). તે ુત્ર આલા ઉયાુંત ગ્રશની 
ભાઠી અવય દુય ઔયલાનુું ફનવ ણ આે છ.ે  

આમજઔ ઔચીના દયફાય શૉર ગ્રાઉન્ડ 
કાતે મજ્ઞાળાા અને પે્રક્ષાખાયનુું ફાુંધઔાભ 
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ઔયાલી યહ્ા છ.ે ટ્નફન્ધ રાઔડાું, ત્રીવ શજાય 
જટે્રા ભાટ્ીના ગડા, એઔ ક્લીન્ટ્ર ળુદ્ધ ગી અને 
વુંઔડ ઔીર ચકા આ મજ્ઞભાું લયાળે. ચેરભુક્ક,ુ 
લાવુદેલન આક્કીત્રીદ નાભના ુંડીતના નેતૃતલ 
શેઠ 200 ુંડીત આ મજ્ઞની લીધી ાય ાડલા 
તાના ીતાુંફયને ઔવી યહ્ા છ.ે દુધ અને ગી 
ભાટ્ ેઉચ્ચ ઔક્ષાની વેંઔડ ખામ ભેલલાભાું આલી 
છ.ે ખદાન આનાયાન આ દળેભાું તટ્ નથી. 
ુંડીત ઈદાભામુઔુનુું ઔશેલુું છ ે ઔે ભાત્ર મજ્ઞ દ્વાયા 
ઈચ્છીત યીણાભ પ્રાપ્ત થામ એભ ભાનલુું 
બુરબયેરુું છ.ે તભેના ઔશેલા ભુજફ લદેભાું 
જણાલામેરી નીમખ નાભની લીધી ઔયલાભાું ન 
આલે તમાું વુધી મજ્ઞનુું પ ન ભે. નીમખ એટ્ર ે

લેદભાું લણવલામેરી વન્તાનપ્રાપ્તી ભાટ્નેી એઔ ક્રીમા 
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જભેાું દમ્તીભાુંથી જ ેફીનપદુ્ર શમ તેણે ફીજી 
પદુ્ર લીજાતીમ વ્મક્તીને ખબવધાયણ ભાટ્ ે
સ્લીઔાયલી યશી. ભશાબાયતભાું આલી દ્ધતીન 
ઉલ્લકે આલ ેછ.ે નીમખ ભાટ્નેી ફશાયની વ્મક્તી 
જાતીમ ક્રીમા લકત ે આુંકે ઔાા ાટ્ા ફાુંધે છ.ે 
જળ ઔને ભળે? ઔચીના મજ્ઞન?ે ઔે નીમખને? 
નીમખ એટ્રે રાઈલ સ્ભવ ફૅન્ઔ. યાઈટ્? વુંઔુચીત 
યાષ્ટ્ રપે્રભી ઔશે છ,ે પ્રાચીન બાયતભાું યૉઔેટ્ અને 
અલઔાળમાન ઉડતાું શતાું. શ્ચીભના દેળ આણું 
ફધુું જ ચયી ખમા છ.ે ળાફાળ. 

[શવભુખ ગાાંધીના જુના રેખના વાંગ્રશભાાંથી, વોજન્મ : 
‘કયાંટ શટરાઈન’, તા. 22-10-2007] 
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