
તત્વમસિ 
આપણી િસં્કૃસતના બે મહાકાવ્યો છે : ‘રામાયણ’ અને ‘મહાભારત’. તે જ રીતે 

ત્રણ મહાવાક્યો છે : ‘અહ ંબ્રહ્માસ્સ્મ’, ‘તત્વમસિ’ અને ‘િવં ખલ  ંઈદં બ્રહ્મ’. આ 

ત્રણ મહાવાક્યોરૂપી તણખલાને ઉપાડીને લેખક ધ્ર વ ભટ્ટ ે ‘તત્વમસિ’ નામની 

લઘ નવલનો માળો ગ  થં્યો છે, જેમા ંધબકે છે ભારતીય િસં્કૃસતનો મહાઘોષ. 

લેખક ધ્ર વ ભટ્ટ િરદાર પટેલની જન્મભ  સમ કરમિદમા ંરહ ેછે. હાલમા ંસનવતૃ્ત 

જીવન સવતાવે છે. એ િાથ ેબાળકો માટે એક િસં્થા નામ ે‘નચિકેતા’ િલાવે છે. 

જે અંતર્ગત તેઓ બાળકોને આકાશદશગન, દરરયા રકનારે પદયાત્રા સવ. કાયગક્રમો 

કરે છે. િાથ ેખ  બ સ દંર િર્જન કરે છે. તેઓ ગ જરાતી િારહત્યના લોકસિય િર્જક 

છે. જેના દશગન માત્રથી પાપમ સ્તત મળે છે તે મહાનદી નમગદાને આ પ સ્તક 

અપગણ કરવામા ંઆવ્્  ંછે. તેના મ ખપષૃ્ઠ પર નમગદાતટ પર સ  તેલો પદયાત્રી 

છે, તો પાછલા પષૃ્ઠ પર છાન્દોગ્ય ઉપસનષદનો શ્લોક છે : (‘શ્રદ્ધાત્િવ િોમ્યેસત 

િ િ ણ્ષોડણી મૈતદાત્મ્યસમદં, િવં તત્િત્ય ંિ આત્મા તત્વમસિ…..’) આ 

નવલકથામા ંનમગદા સ્વય ંએક પાત્ર થઈને વહી જાય છે ચ  પિાપ. 

તત્વમસિમા ંનમગદાના જરં્લોમા ંવિતા અને નમગદાને શ્વિતા વનવાિીઓની 

િામાન્ય કહવેાતી વાતોમા ંપડઘાય છે ભારતીય િસં્કૃસતનો અમર જય ઘોષ. 

અહીં વાતાગ નાયકને કોઈ નામ નથી આપવામા ં આવ્્ .ં તે આજના ્ વા 



માનિન  ંિસતક છે. તેની ડાયરીના થોડા અંશ નવલકથા સ્વરૂપે આલેખાયા છે. 

કથા નાયક મ  ળ ભારતીય છે. વષોથી અમેરરકામા ંવિે છે. ત્યા ંતેના િોફેિર 

રૂડોલ્ફ તેને ભારત મોકલે છે અહીંના આરદવાિીઓ પર અભ્યાિ કરવા માટે. 

કારણ કે િોફેિરન ેલારે્ છે કે પ  રા સવશ્વમા ંબે િજા જ એવી છે કે જે િાસં્કૃસતક 

રીતે ટકી રહીને, પરંપરાને જાળવી રાખીને સવકાિ કરી શકે છે; તે િજા છે 

ભારત અને જાપાનની. એ પછી નાયક અમેરરકાથી આવે છે. િો. રૂડોલ્ફની 

ઓળખીતી સ સિયાને મળે છે. સ સિયા નમગદા તટના હરરખોહમા ંઆરદવાિી 

કલ્યાણ કેન્ર િલાવતી હોય છે. સ સિયા સ્નાતક થયેલી છે. નાયક માણિને 

પણ િશંાધન માનતો હોય છે જ્યારે સ સિયા મધમાખીને પણ િશંાધન 

માનવાનો સવરોધ કરે છે. સ સિયાનો જીવનમતં્ર છે, હ  ંબ્રહ્મ છ,ં ત  ંપણ તે જ છે 

અને િવગ જર્ત બ્રહ્મ છે. 

અહીં આવ્યા પછી નાયકને િશ્ન થાય છે કે હીન શાિકો, પરદેશી હ મલાખોરો, 

અયોગ્ય ધમગગ ર ઓ વચ્િે પણ પોતાના અસ્સ્તત્વ તેમજ અસ્સ્મતાને જેવા ને 

તેવા ટકાવી રાખનારી આ િજાની પાિ ેએવો તો કયો જાદ  છે કે જેના થકી 

કાલાતંરોથી િપં  ણગ દેશને અખડં-અત  ટ રાખે છે ? અને તેને જવાબ મળે છે….. 

એક કારણ છે પરરવારમા ંપરસ્પર િેમ-લાર્ણી. બીજ  કારણ છે, આ દેશમા ં

દરેકની પોતાની જીવનદષ્ષ્ટ છે જે તેઓને લોહીમા ં મળી છે. રામાયણ-

મહાભારત ને વાચં્યા વર્ર તેની જાણકારી દરેકે દરેક પાિ ેછે. પછી ભલે ને 

તે કોઈ પણ જાતનો કે િાતંનો કેમ ન હોય. આ કથાઓના પાત્રોના સ ખ-દ ુઃખને 



પોતાની અંદર તે અન ભવે છે. કારણ કે આ ફતત કથાઓ નથી, પરંત   જીવન 

અને તેની પરંપરા છે. ત્રીજ  ંકારણ એ છે કે આ િસં્કૃસત તીથાગટન કરનારાઓના 

પર્ પર ઊભી છે…. 

સ સિયા બ દ્ધદ્ધશાળી સ્ત્રી છે. તેના સવિાર િાભંળવા જેવા છે. તે કહ ે છે : ‘મને 

આશ્ચયગ થાય છે કે કોઈ િાણી કે પખંીની નિલ પર જોખમ ઊભ  ંથાય તો આખી 

દ સનયા ચિિંતા કરવા લારે્ છે. કહવેાતા બ દ્ધદ્ધશાળીઓ એના પર લેખો લખશે, 

સવરોધ િદશગનો કરશે… અને માણિોની આખી િસં્કૃસત, તેની પરંપરા, તેના 

જીવનની ધરોહર નાશ પામવા પર આવે અને આખી વ્યવસ્થા ત  ટી જાય તો 

તેને સવકાિ િમજીને તેન  ંસ્વાર્ત કરવામા ંઆવે છે ! આ મને તો યોગ્ય નથી 

લાર્ત  .ં તમને લારે્ છે શ  ં?’ નાયકને પ  છાતો િશ્ન આપણા િૌ તરફ પણ તકાય 

છે. પ  વગ અને પસશ્ચમના સવિારભેદને એક નાના િવંાદ દ્વારા સ્પષ્ટ કરવામા ં

આવ્યો છે, જે િવંાદ આ પ સ્તકનો મહાિવંાદ બની ર્યો છે. નાયકની સમત્ર 

લ્્  િી જે અમેરરકાથી આવી છે તે ભારતનો નકશો જોઈને બોલે છે કે નમગદા 

ભારતને બે ભાર્મા ંવહેંિે છે. ત્યારે પ  જાસવસધ કરાવનાર શાસ્ત્રીજી તેને જવાબ 

આપે છે કે ના, નમગદા ભારતને તોડતી નથી પણ જોડે છે. ઉત્તરાખડં અને 

દચિણાપથને જોડવાન  ંકામ કરે છે નમગદા. પ સ્તકમા ંએક જગ્યાએ શાસ્ત્રીજી 

કથા નાયકને કહ ેછે : ‘મને ધમગની એટલી ચિિંતા નથી જેટલી િસં્કૃસતની છે, 

આપણી જીવનરીત અને પરંપરાઓની છે. આપણી શ્રદ્ધાની, જીવન િત્યે 

જોવાની આપણી લઢણની જેટલી ચિિંતા મને છે તેટલી બીજી કોઈ વાતની 



નથી. આ દેશ અને આ િજા સવદેશી શાિકોને જીરવી ર્યા, પરધમોને પણ 

તેમણે આવકાયાગ, પરંત   હવ ેજે િાભંળં છ,ં જોઉં છ ંએનાથી ડર લારે્ છે. હવે 

આપણી જીવનદષ્ષ્ટ બદલવાના િયત્નો થઈ રહ્યા છે… આપણી પરંપરા….. 

આપણી િસં્કૃસત – આ જો જશે તો આ દેશ નહીં ટકે….’ 

આ લઘ નવલમા ં‘િાઠિાલી’ નામની આરદવાિી જાતીનો ઉલ્લેખ આવે છે. આ 

િાઠિાલી આરદવાિીઓન  ંખર્ોળજ્ઞાન આપણને આશ્ચયગમા ંમ  કી દે છે. આ 

આરદવાિીઓને ખબર હતી કે વ્યાધનો તારો જોરડયો તારો છે એટલે કે ્ ગ્મ-

તારો છે. તથા તે બનંે દર િાઠ રદવિે પોતપોતાન  ં સ્થાન બદલે છે. આ 

ખર્ોચળય ઘટનાને ખર્ોળશાસ્ત્રીઓ હજ  હમણા ં જાણી શક્યા છે જ્યારે 

િાઠિાલીઓ આ વાત હજારો વષગથી જાણે છે. તેઓની માન્યતા એવી છે કે 

િાઠિાલીઓન  ંમ  ળ વતન આ વ્યાધનો તારો છે. તેઓ ત્યાથંી આવ્યા છે અને 

ત્યા ંજ પાછા િાલ્યા જાય છે. વ્યાધના તારાના િાઠ વષગના િકરાવા પરથી જ 

તેઓ િાઠિાલી કહવેાયા છે. લેખકે પ સ્તકની િસ્તાવનામા ંજણાવ્્  ં છે કે 

તેઓને આ વાત પસશ્ચમ આરિકાની ‘ડૉર્ોન’ નામની આરદવાિી જાસતની 

માન્યતા પરથી લીધી છે. આ િાથ ેલેખકે આરદવાિીઓની રમ  જવસૃત્તને પણ 

નાની-નાની ઘટનાઓ દ્વારા ઉજાર્ર કરી છે. કથામા ંએક છોકરાન  ંનામ છે 

‘ટેમ્પ ડીયો’. આવ  ંનામ કેમ ? એવો િશ્ન જરૂર થાય. પરંત   તેની સ્પષ્ટતા 

કરવામા ંઆવી છે કે તે છોકરાનો જન્મ ટેમ્પામા ંથયો હતો તેથી તેન  ંનામ 



‘ટેમ્પ રડયો’ રાખવામા ંઆવ્્  ં હત  .ં આવી અનેક નાની મોટી મજેદાર સ્થ  ળ 

ઘટનાઓથી રિાયેલી આ લઘ નવલનો અંત એટલો જ સ  ક્ષ્મ છે. 

અંતમા ંપોતાની પરંપરાથી સવમ ખ થઈ ર્યેલો નાયક ફરી પાછો પોતાની 

પરંપરા તરફ વળે છે, એ કહવેાની લેખકની રીત વેદની કોઈ ઋિાથી જરા પણ 

ઉતરતી નથી. નાયક તેની સમત્ર લ્્  િીન ેભરૂિ સ્ટેશને મ  કવા આવ્યો હોય છે. 

તેને એકાએક યાદ આવે છે કે નમગદા અહીં જ તો દરરયાને મળે છે ! તે મનોમન 

નક્કી કરી લે છે કે અહીંથી હરરખોહ કે જે મધ્યિદેશમા ંઆવેલ  ંછે, ત્યા ંજવા 

માટે નમગદા તટ પર જ િાલતો નીકળી પડીશ. એ જ િાચ  ંિાયસશ્ચત રહશેે. તે 

સમત્ર લ્્  િીને રવાના કરીને નમગદાના કાઠેં કાઠેં િાલવા લારે્ છે. બે રદવિ 

િાલે છે એ દરસમયાન રસ્તામા ંશ  રપાણના જરં્લમા ંકાબા આરદવાિીઓ તેને 

લ  ટંી લે છે. એવ  ંકહવેાય છે કે આ કાબાઓએ જ અજ ગનને પણ લ  ટંયો હતો. હવ ે

તે કંતાનની લરં્ોટીભેર રહી જાય છે. શરીરમા ંતાવ િડ ેછે. િાવ ભ  ખ્યો હોય 

છે. આવા િજંોર્ોમા ંતે નમગદાની શીલા પર સ  ઈ જાય છે. બેભાન થઈ જાય છે. 

એને ખબર નથી કે કેટલો િમય ર્યો હશ ેપણ તેને કોઈ ઉઠાડી રહ્  ંહોય તેવ  ં

લારે્ છે. તે આંખ ખોલે છે તો િામે ઘાઘરી-પોલક ં પહરેેલી દિ-બાર વષગની 

એક છોકરી ઊભી હોય છે. તેને મકાઈનો ડોડો આપતા ંકહ ેછે : ‘લે ખાઈ લે.’ ત ે

ડોડો લઈ ખાવા લારે્ છે અને પેલી છોકરીને પ  છે છે : ‘મા, ત  ંકોણ છે ?’ – તેનો 

જવાબ િાભંળીને તેને બ્રહ્માડં ઘ  મત   ંલારે્ છે. કારણ કે તેને જ્યારે જણાવવામા ં

આવ્્  ંહત   ંકે નમગદાના પદયાત્રીઓને નમગદા િદેહ ેદશગન દે છે ત્યારે તે વાત 



તેણે સ્વીકારી ન હતી. કેમ કે તે પોતાને બ દ્ધદ્ધશાળી માનતો હતો. આવી વાત તે 

કેમ સ્વીકારે ? તેને બ્રહ્માડંની પેલે પારથી આવતો હોય તેવો અવાજ િભંળાય 

છે : ‘રે….વા….’ 

ભારતીય િસં્કૃસતના ત્રણ મહાવાક્યો : ‘અહ ંબ્રહ્માસ્સ્મ’, ‘તત્વમસિ’, ‘િવં ખલ  ં

ઈદં બ્રહ્મ’ – જાણે કે એક રિ થઈને એક શબ્દ ‘રેવા’મા ંિમાઈ જતા હોય તેવ  ં

અન ભવાય છે અને ‘નમામી દેવી નમગદે’નો જપ કરતા ંકરતા ંઆપણે નમગદા 

સ્નાન કરીને કાઠેં આવતા હોઈએ તેવો અન ભવ ‘તત્વમસિ’ના અંતે થયા સવના 

રહતેો નથી. 


