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અંધશ્રધ્ધા અને ધભમળાસ્ત્ર 
ડૉ.અમતૃલાલ વી. દેસાઈ 

ભહશરા આર્ૌમવ કૉરજે, ભતીયુા, હશિંભતનગય 

બાયતભાાં ધભમ અને તેનુ ાં પ્રતતાદન કયનાય ગ્રાંથ તયપ 
અાય શ્રદ્ધા ફહુજનવભાજભાાં ઘય કયી ગમેરી જણામ છે ણ એક 
ખાવ તલચાયણીમ ફાફત છે કે શ્રદ્ધા એ આત્ભપ્રાપ્તતનુ ાં, 
જ્ઞાનપ્રાપ્તતનુ ાં અત્માંત આલશ્મક રક્ષણ શલા છતાાં જ તે 
અંધશ્રદ્ધાભાાં હયણભે ત તનનુાં ણ ગતથયુાં ફની યશ ેછે.  

 

ઈશ્વય વલમળક્તતભાન છે એભ ભાનવુાં એ શ્રદ્ધા છે ણ 
ઈશ્વયના દયેક કૃત્મ કે જે વાભાન્મ વભજભાાં ન આલે ત્માાં ઈશ્વયે 
તાની દૈલી ળક્તતન જ ઉમગ કમો છે એવુાં સ્લીકાયી રેવુાં એ 
ઈશ્વયની વભજળક્તતનુાં અભાન કયલા ફયાફય છે જમાાં આણે ન 
વભજીએ – વભજી ન ળકીએ ત્માાં વભજલાન પ્રમત્ન કયલ જરૂયી 
છે નહશ કે ફધે જ ફધ ુહદવ્મ જ ફન્યુાં એભ ભાની રેવુાં ? આ પ્રવાંગે 
એક ઉદાશયણ નોંધાત્ર છે. 

 

એકલાય એક વભથમ મગીને તાના તળષ્મને થડી ઘણી 
તવદ્ધદ્ધઓથી વજ્જ કમો. ગાભભાાં ભબક્ષા રઈને ાછા પતાાં એ તળષ્મને 
તાની તવદ્ધદ્ધ ફતાલલાનુ ાં ભન થઈ ગયુાં. આખયે અધયૂ ઘડ 
છરકામ. તેણે ગાભના રકની શાજયીભાાં નશી ઓાંગલા ભાટે 
નાલન ઉમગ ન કમો. યાંત ુનદીના ાણી યથી ચારત 
ચારત એ ેરે ાય શોંચ્મ. અત્માયે તેના ભનભાાં વ ાંાહદત 
કયેરી તવદ્ધ થમાનુ ાં ગોયલ અને અાય આનાંદ શત. શયખભાાં ને 
શયખભાાં તે ગરુુ ાવે શોંચ્મ અને આનાંદના અતતયેકભાાં આલીને 
તેણે આ લાત ગરુુદેલને જણાલી. તેણે ગરુૂદેલ પ્રવન્ન થળે તેલી 
અેક્ષા યાખી શતી. યાંત ુતેથી ઊરરુ્ાં ગરુુદેલે ાવે ડેર ચીતમ 
ઉાડીને ફે ઠકી દીધા. અને ફલ્મા “મખુમ જે કાભ દવ નમા 
ૈવાભાાં થઈ ળકતુાં શત ુાં તેને ભાટે તે તાયી કેટરી ફધી તતવદ્ધદ્ધ 
લેડપી નાાંખી ?” 

 

જ વાંવાયભાાં વાભાન્મ ગરુુને ણ જ આવુાં જ્ઞાન શમ ત 
જ્ઞાતનતધ કઈ અતતઆલશ્મક પ્રવાંગ તલના તાની ળક્તત લેડપે ખય 
? યાંત ુબાયતભાાં એક લસ્ત ુઅતલયતણે ફનતી આલી છે કે 
ગ્રાંથના રેખક તાના કથાનામકના ચહયત્રને દળામલલા ભાટે દૈલી 
તત્લન આધ્માય કયે છે. નામકનુાં ચહયત્ર બદુ્ધદ્ધગમ્મ શમ ત ણ 
તેને દૈલી દળામલલાભાાં જ ઈતતકતમવ્મ વભજે છે. હયણાભે ઈતતશાવ 
તયપ આંખ ભીચાાંભણા થામ છે. ગોતભ બદુ્ધનુ ાં ચહયત્ર તલચાયીએ, 
તેન આત્ભા લૂમના વાંસ્કાયથી બવ્મ અને તનભમ જેલ શત. વદૃ્ધ, 
યગી અને ળફને જતા જગતનાાં દુુઃખનુ ાં પ્રતતભફિંફ તેભાાં ડ્ુાં. 

સ્લતાંત્ર યીતે તલચાયતાાં જણાય ુકે દુુઃખન નાળ કયલાના તલચાયે 
વાંવાયને એક યાત્ર ત્મજી દીધ. તલળા યાજમ, પે્રભા તતા, 
સ્નેશા ભાતા, સુાંદય ત્ની કે ફાક તુ્ર વહુન ત્માગ 
„ફહુજનહશતામ‟ કમો અને તથી જ્ઞાન ભેવ્યુાં. 

 

ગોતભના આ બદુ્ધદ્ધગમ્મ અને ઈતતશાવની આયવીભાાં 
પ્રતતભફિંભફત થતા ચહયત્રને વહુ કઈ વભજી ળકે તેભ છે. યાંત ુ
જમાયે તે કતલઓ, બતત કે વાધઓુના શાથભાાં આવ્યુાં ત્માયે તેને 
દૈલી ફનાલી દીધ.ુ જમાાં કઈ કામમ વાભાન્મ ભનષુ્મની વભજભાાં ન 
આલે એટરે તેભાાં દેલતાઓએ કે બગાલને „આભ કયુું ‟ „તેભ કહ્ુાં ‟ 
એવુાં ઉભેયી દેલામ છે. ઉયના જ ચહયત્ર તલળે તલચાયીએ ત જણાળે 
કે ગોતભના ભાગમભાાં દેલતાઓએ યગી અને વદૃ્ધને ઉત્ન્ન કમો. 
છી ત્રીજીલાય ળફને ઉત્ન્ન કયુું. આ ળફને પતત ગોતભ અને 
તેન વાયતથ જ જઈ ળકતા શતા. ભાગમભાાં ફીજુ કઈ નહશ છી એક 
દેલ વાંન્માવીનુ ાં રૂ રઈને આવ્મ. ગોતભને જમાયે 
ભશાભબતનષ્રભણની ઈચ્છા થઈ ત્માયે તેના ભશરેનાાં અને નગયનાાં 
દયલાજા આઆ ઉઘડી ગમા. લાસ્તલભાાં ગોતભના હદરના 
દયલાજા ઉઘડી ગમા શતા. ફાકી ત દેલએ ત્માાં આલીને કઈ 
દયલાજા ઉઘાડયા ન શતા. ણ ગોતભ ભશાન છે, તેના જીલનભાાં 
સ્લગમનાાં દેલ ણ યવ રે છે એવુાં દળામલલા ભાટે ાછથી 
ભાનલની બદુ્ધદ્ધભાાં આલી ળકે તેલા ચહયત્રને દૈલીન ઓ આતમ છે. 
આ અંધશ્રદ્ધાથી ઉત્ન્ન થમેરી યીત વત્મને ઢાાંકી દે છે. 

 

ભશાબાયતનુાં અધ્મમન કયતાાં ણ આ લાત સ્ષ્ટ જણાઈ 
આલે છે. ત્માાં બગલાન શ્રીકૃષ્ણના ચહયત્રને યજૂ કયલાભાાં દૈલી તત્લ 
ઉભેયી રીધુાં છે. એક જ ઉદાશયણ યવ છે. 

 

શ્રીકૃષ્ણની બદુ્ધદ્ધ – ચાતયુી વાભાન્મ ભાનલીઓ કયતાાં લધ ુ
ઉચ્ચ શતી. જે અલ્જ્ઞ કે અનલ્જ્ઞાન ણ વભજતાાં લાય રાગે તે 
શ્રીકૃષ્ણ વશરેાઈથી તવદ્ધ કયી રેતા. કઈ સ્લમાંલયભાાં તે ઉક્સ્થત 
થામ કે તયત વભજુ પ્રતતસ્તધિઓ ફાજુએ ફેવી જલાનુ ાં વાંદ 
કયતા. જીલનના કઈણ કે્ષત્રભાાં શાય કે ાછી ાની તેઓએ કયી 
ન શતી. યાજમ જેલ ળબ્દ તેભના ળબ્દકળભાાં નશત. આ ફધ ુ
તેઓની પ્રતતબાને આબાયી શત.ુ 

 

આણા ધભમળાસ્ત્રના યચતમતાઓએ તેભના કભોનાાં લતમન 
ભાટે કભય કવી. વ્માવ જેલા પ્રતતબાલાંત ભશતિએ ભશાબાયત જેલા 
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બવ્માતતબવ્મ ગ્રાંથભાાં શ્રી કૃષ્ણનુ ાં જીલન કાવ્મભમ યીતે યજૂ કયુું, 
ણ ાછતી તેભની આ કૃતતભાાં અનેક પ્રવાંગ કે્ષક રૂે ઉભેયામા 
છે એભ આજે તલદ્વાન સ્લીકાયે છે. દા.ત. ગીતાના ગામક શ્રીકૃષ્ણ 
ળાાંતતલમભાાં ાછ એવુાં કશતેા ફતાવ્મા છે કે તેઓ ગીતાનુ ાં જ્ઞાન 
ભરૂી ગમા ! આ તે વાચુાં ભનામ ? 

 

ભશાબાયતના યદુ્ધન એક પ્રવાંગ રઈએ. કણમ લોથી 
જૂીને તૈમાય કયેરા ફાણનુાં અનવુ ાંદઆન કયુું. આકાળભાાં યશરે 
ઈન્ર ગબયાઈ ઊઠય. તે બ્રહ્માજી ાવે ગમ ણ બ્રહ્માએ સ્ષ્ટ 
જણાવ્યુાં કે શલે શુાં થળે એ ખફય નથી કણમનુ ાં ભ ાંત્રતૂ ફાણ તનષ્પ 
જામ નહશ. કણમ જેલ ફાણાલી તનળાન ચકેૂ ણ નહશ અને જ તે 
અજુ મનને લાગે ત અજુ મન ફચે ણ નહશ. છતાાં હુ ાં ત એટલુાં જ 
કશીળ કે જમ અજુ મનન જ થળે કાયણ તેના વશામક શ્રીકૃષ્ણ છે.  

 

ફીજી ફાજુ ળલ્મ કણમને ફાણનુાં અનવુ ાંધાન ફયાફય 
કયલાનુ ાં કહ્ુાં. અને તેણે જલાફ આતમ કે કણમ ફીજીલાય તનળાન 
રેત નથી. ફાણ ધનષુ્મ યથી છૂટય ુઅને શ્રીકૃષ્ણે ઘડાની રગાભ 
જયથી ખેંચી ઘડા ફે ગે ઊબા થઈ ગમા અને શ્રીકૃષ્ણે ઘડાની 
રગાભ ઢીરી મકૂી દીધી. તયત ઘડા થૃ્લી ય ડયા. તેઓ 
આગના ગે ઘ ૂાંટણબેય થઈ ગમા હયણાભે યથ એકાદ શાથ 
જેટર નીચ થઈ ગમ કણમનુ ાં ફાણ કે જે વીધુાં અજુ મનના ગે 
આલલાનુ ાં શત ુાં તે આવ્યુાં ત વીધુાં યાંત ુગાને ફદરે મગુટ ય 
આવ્યુાં કાયણ યથની વાથે અજુ મન ણ એક શાથ જેટર નીચ લી 
ગમ શત. શ્રીકૃષ્ણની ચતયુાઈથી અજુ મનન બવ્મ ફચાલ થમ. 

 

આ ચતયુાઈને વીધી વભજલાને ફદરેવ આ પ્રવાંગભાાં 
ાછતી ઉભેયી દીધુાં કે બગલાની ણ દાબ્મ અને થૃ્લીભાાં યથ 
એક શાથ નીચ ઉતયી ગમ. આથી અજુ મન ફચી ગમ. ણ આવુાં 
કયલાની ળી જરૂય ? જે લસ્ત,ુ વાભાન્મ વભજભાાં આલી ળકે તેલી 
શમ તેભાાં દૈલીતત્લ ભેલી દેલાથી તે લસ્તનુા વત્માાંળન વલમળા 
નાળ થામ છે. ધભમ વાચ, ધભમળાસ્ત્ર વાચા ણ તેભાાં ઘણ ઘટાડ-
લધાય કયનાયાઓએ થડુાં ભીઠુ નાખ્માં. આભ થડુાં થડુાં ભીઠુાં 
ઉભેયાતાાં એ ખયાાં ફની જામ તેલી હયક્સ્થતત આલી. આથી જ 
ધભમળાસ્ત્રનુાં વાચુાં અધ્મમન કયવુાં શમ ત ભનષુ્મે ક્ષીયનીયની દૃષ્ષ્ટ 
કેલલી જઈએ. તેભાાંથી અંધશ્રદ્ધાને કાયણે ઉતયી આલેર બાગ 
તલલેકથી દૂય કયી જેભ શાંવ દૂધ અન ાણીભાાં દૂધ જ ગ્રશણ કયે છે 
તેભ વત્મને જ કડવુાં જઈએ. આભ કયલાભાાં આલે ત જ વત્મનુાં 
દળમન સરુબ ફને. ફાકી ધભમળાસ્ત્રના અધ્મમનની આલશ્મકતા આ 
યગુભાાં વહુથી લધ ુઉક્સ્થત થી છે. ભાનલ મલૂ્મનુ ાં જમાાં ઝડથી 
અધુઃતન થઈ યહ્ુાં છે એલા વભાજભાાં આણે પ્રગતત કયલાની છે. 
જ કઈ ફાણને લધ ુઆગ જવુાં શમ ત જેભ ફને તેભ ધનષુ્મ 
ય ાછ ખેંચવુાં જઈએ. ફવ તેલી જ યીતે જ આણે ણ 
ઝડથી ઘણે દૂય સધુી પ્રગતત વાધલી શમ ત આણા ભતૂકા 

તયપ આણા ધભમળાસ્ત્ર અને ધભમપ્રધાન વભાજ તયપ લવુાં જ 
યહ્ુાં. તેભાાં અધગતત નહશ ણ આગ ગતતછે, પ્રગતત જ છે. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 


