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અનુક્રમણીકા 

વાચકમીત્રો પોતાની પસાંદગીના લેખ પર ક્લીક કરતાાં 
જ, તે લેખનુાં પાનુાં ખુલશે. એ જ પ્રમાણે દરેક લેખમાાં જ ેતે 
લેખના ‘શીષાક’ની નીચે જમણી બાજુએ લખવામાાં આવેલ 
‘અનુક્રમણીકા’ શબ્દ પર ક્લીક કરતાાં જ આ પાનુાં ખુલશે. 
આ સુવીધાઓનો લાભ લેશો.. આ ‘ઈ.બુક’ના લેખોને 

‘અભીવ્ર્ક્તી’ બ્લૉગ પર સૌથી વધ ુ93 પ્રતીભાવો અને સૌથી 
ઓછા 8 પ્રતીભાવો મળ્યા છ.ે તે પ્રતીભાવો માણવા માટ ેદરેક 
લેખના અાંતે લીન્ક મુકવામાાં આવી છ.ે આ લીન્ક પર ક્લીક 
કરી, ચચાા/પ્રતીભાવ માણવાનો લાભ લવેા વીનન્તી છ.ે 

ક્રમ લેખનુાં શીષાક અને પાનાાં નમ્પબર 

I આપણે કેમ વીચારતા નથી? ● રમેશ સવાણી  

● 07 
II પ્રાસ્તાવીક ● મરુજી ગડા ● 14 
01 ગ્લોબલાઈઝેશન સમજીએ ● 17 

02 દાનથી પરીગ્રહ વીચ્છદે સુધી ● 32 

03 જ્ઞાન સાગરનુાં ઉંડાણ ● 53 

04 પુરુષાથા અને પ્રવૃત્તી ● 69 
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I 

આપણે કેમ વીચારતા નથી? 
અનુક્રમણીકા 

રૅશનાલીસ્ટ ગોવીન્દ મારુ ‘અભીવ્ર્ક્તી’ 
બ્લૉગ ચલાવે છ;ે જ ેદેશ–વીદેશના ગુજરાતી 
લોકોને વીચારભાથુાં પુરુાં  પાડવાનુાં કામ કરે છ.ે  
9મી ફેબુ્રઆરીએ આાંધ્રપ્રદેશના રૅશનાલીસ્ટ 
રવીપુડી વેન્કટાદ્રી પોતાના જીવનનાાં 99 વષા 
પુરાાં કરી, 100મી જન્મજર્ાંતી ઉજવશે. 
રૅશનાલીઝમ ક્ષેત્રમાાં તેમનુાં જબરજસ્ત 
ર્ોગદાન છ;ે ગોવીન્દભાઈએ તમેનુાં સન્માન 
કરવાનો એક નવતર પ્રર્ોગ શોધી કાઢ્યો છ.ે 
ગુજરાતના રૅશનાલીસ્ટ મુરજીભાઈ ગડાની બે 
પુસ્તીકાઓ ‘વીચારવા જવેી વાતો’ અને 
‘માન્ર્તાની બીજી બાજુ’ની તેમણે ‘ઈ.બુક્સ’ 
તૈર્ાર કરી; અને રવીપુડીના જન્મદીન ે
‘અભીવ્ર્ક્તી’ બ્લૉગ પર પ્રકાશીત કરવાનુાં 
નક્કી કર્ુું તે બહુ જ આવકારદાર્ક પગલુાં છ.ે 
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શ્રી. મુરજીભાઈના વીચારો માણીએ તો સવાલ 
થાર્ છ ેકે આપણે કેમ વીચારતા નથી? શુાં છ ે
આ ‘વીચારવા જવેી વાતો’ પુસ્તીકામાાં? થોડુાં 
ડોકીર્ુાં કરીએ :  

[1] ગ્લોબલાઈઝેશન (વૈશ્વીકીકરણ)નો 

હાલ એવો અથા કરવામાાં આવે છ ેકે માલસામાન, 
મુડી, સેવાઓ, ટકૅનોલૉજી, પ્રોડક્ટીવ વ્ર્ક્તીઓ 

માટ ેરાષ્ટ્ રીર્ સરહદોની મર્ાાદા ઘટાડવી! પરન્તુ 
તેનુાં અાંતીમ ધ્રે્ર્ છ ેકે દેશ, જાતી, ધમા વગેરેના 

ભેદભાવ ભુલી માનવજાત પરસ્પર સહકારથી 
શાાંતીપુવાક રહે!  

[2] દરેક ધમા અપરીગ્રહની વાતો કરે 
છ;ે પરન્ત ુ ભગવાનની મુતી પર અલાંકારો 
ચડાવી એમને પરાણે પરીગ્રહી બનાવીએ 
છીએ! ભુખ્ર્ાને ખવડાવવુાં એ ની:શાંક સત્કાર્ા 
છ;ે પરન્તુ કોઈને પગભર કરવો એ વધારે 
મોટુાં સત્કાર્ા છ;ે એનાથી એના આખા કુટમુ્પબન ે
લાાંબા સમર્ સુધી લાભ મળ ેછ.ે આ દૃષ્ટ્ીએ 

https://govindmaru.com/


વીચારવા જવેી વાતો                https://govindmaru.com                9 

 

સદાવ્રત કરતાાં શીક્ષણ અને આરોગ્ર્ 
સાંસ્થાઓ વધારે સારી ગણાર્.  

[3] બધા વૈજ્ઞાનીકો પશ્ચીમના દેશોમાાં જ 
કેમ પેદા થાર્ છ?ે ભારતમાાં કેમ નહીં? 
માણસ સ્વભાવે ભુતકાળનો ગુલામ છ.ે એ 
વતામાનના પ્રશ્નો ઉકેલવા ભુતકાળની 
માહીતીનો આધાર લઈ તેમાાં અટવાર્ છ.ે 
આપણે એકની એક વાત સદીઓથી 
દોહરાવીએ છીએ. બન્ધીર્ાર મનોવૃત્તીની 
દુનીર્ામાાં નવા વીચારના વીરોધીઓ 
કલ્પનાશક્તીને; નવા અખતરાઓને દબાવી 
દેવામાાં સફળ થાર્ છ.ે 

[4] કુદરત, સમાજ, માણસ 
પરીવતાનશીલ છ.ે જ ે વીચારઘારા જરુરી 
પરીવતાનનો વીરોધ કરે છ ેતે કુાંઠીત થઈ અાંતે 
નષ્ટ્ પામ ેછ.ે પુરાણો, ધમાગ્રાંથોમાાં કહેલુાં હોર્ 
એ જ અને એટલુાં જ સ્વીકારીએ કે પછી 
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આપણા અનુભવ અને વાસ્તવીકતાન ે વધુ 
મહત્ત્વ આપીએ?  

[5] ભારત જવેા અતી ધામીક દેશમાાં 
સાચાખોટા મહાત્મા–સાધુઓ સમાજને સુખ, 

શાાંતી, સફળતા, સાથાકતાના કીમીર્ા બતાવ્ર્ા 
કરે છ;ે પરન્તુ તે પલાર્નવાદી માગો છ.ે તમારા 

લીધે દુનીર્ામાાં કાંઈ સુધાર આવ્ર્ો છ?ે જો 
જવાબ હા હોર્ તો જીવન સાથાક થર્ુાં કહેવાર્. 

પછી ભલેને આખી જીન્દગીમાાં ક્ર્ારે પણ 
પુજાપાઠ, વ્રત, તપ, જાત્રાઓ વગેરે કાંઈ કરુ્ું ન 

હોર્! કોઈ એક બાબતમાાં સુખ સમાર્ેલુાં નથી. 
સફળ થવાની સાથે મહત્તમ સાથાક બનવાની 

કોશીશ કરીશુાં તો સુખ આપોઆપ આપણને 
ગોતતુાં આવશે, એની પાછળ દોડવાની જરુર 

નહીં રહે!  

[6] આટલી બધી ધામીક અન ે
આધ્ર્ાત્મીક વીચારધારાઓમાાંથી ભાગ્ર્ે જ 
કોઈએ વ્ર્ક્તીગત સ્વતન્ત્રતાને મહત્ત્વ આ્ર્ુાં 
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છ.ે વણાવ્ર્વસ્થા, અસ્પૃશ્ર્તા, ગુલામીપ્રથા આ 
બધી અાંકુશની વૃત્તીમાાંથી જન્મલેી સામાજીક 
વ્ર્વસ્થાઓ છ;ે એમનો ઉપર્ોગ આથીક,  
શારીરીક, માનસીક શોષણ કરવામાાં થર્ો છ.ે 
શ્રદ્ધા અને ભક્તીના નામે વ્ર્ક્તીગત 
સ્વતન્ત્રતાને ધમા શરુઆતમાાં જ દાબી દે છ.ે 
જાતી, જ્ઞાતીના બન્ધનો એ સામાજીક 
આગેવાનો માટ ેરાજ્ર્ કરતાાં પણ વધારે સત્તા 
ધરાવવાનુાં સાધન છ.ે ધમા, વ્ર્ક્તીપુજા, 
અન્ધશ્રદ્ધા, પરમ્પપરાનુાં અફીણ ખવડાવીને 
લોકોને સાંકુચીત, કટ્ટરપાંથી, ઝનુની બનાવતા 
રહ્યા છ.ે આપણી સદીઓથી સતત પીછહેઠ 
માટ ેઆ વૃત્તી ઘણી જ જવાબદાર છ.ે  

[7] ક્ષમા, સહનશીલતા અન ેબદલો – 
એ ત્રણેર્ કરતાાં ર્ોગ્ર્ ન્ર્ાર્ થવો વધારે 
અગત્ર્નુાં અને જરુરી છ.ે એમાાં સાંસ્કૃતીનો 
વીકાસ છ.ે મહાભારતનો મુખ્ર્ સાંદેશ; દરેક 
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પાત્રની બદલાની ભાવના સવાનાશમાાં 
પરીણમતી બતાવવાનો છ!ે  

[8] આભડછટે શાસ્ત્રસમ્પમત હોર્ તો એ 
આજના સમર્માાં ઉચીત ગણાર્? મનુસ્મૃતી 
વણાભેદનુાં સમથાન કરે છ.ે આતાંકવાદીઓ, 
આત્મઘાતી હુમલાખોરો પણ પોતાના કૃત્ર્ોને 
શાસ્ત્રસમ્પમત કહે છ!ે શાસ્ત્રોમાાં લખેલુાં બધુાં જ 
સ્વીકાર્ા ન હોર્. બધા ભારતીર્ો માટ ે સૌથી 
અગત્ર્નુાં કોઈ શાસ્ત્ર હોર્ તો ત ે દેશનુાં 
બાંધારણ છ;ે જો બધા બાંધારણને અનુસરતા 
થાર્ તો દેશના મોટા ભાગના આાંતરીક પ્રશ્નો 
હલ થઈ જાર્. જ ે દેશમાાં બાંધારણ કરતાાં 
ઘમાગ્રાંથને અગ્રેસર માનવામાાં આવ ેતેની હાલત 
સારી હોઈ શકે નહીં!  

[9] જ્ર્ાાં ધામીક મદુ્દ ેચુાંટણીમાાં હારજીત 
થાર્ છ ેઅને સરકાર બદલે છ ેતે હજી કાચી 
લોકશાહી કહેવાર્. વળી કાચી લોકશાહીમાાં 
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ચુાંટાર્ેલ પ્રતીનીધી દેશની સમ્પપત્તીના માલીક 
બની બેસે છ.ે પરીપક્વ લોકશાહીમાાં તેઓ 
માત્ર વ્ર્વસ્થાપક હોર્ છ.ે સેવક શબ્દપ્રર્ોગ 
છતેરામણો છ.ે સેવક તો ક્ર્ારે, કોઈ અન ે
ક્ર્ાાંર્ પણ હોતા નથી! 

આ તો પ્રવેશબારીમાાંથી નજર કરી છ;ે 
આખી પુસ્તીકા વાાંચવા ‘અભીવ્ર્ક્તી’ બ્લૉગ 
ની મુલાકાત લેવી જ પડ!ે 

 
રમેશ સવાણી 

નીવૃત્ત આઈ.પી.એસ. અધીકારી 
10, જતીન બાંગલો, ફાર્ર સ્ટશેન રોડ,  

બોડકદેવ, અમદાવાદ–380 054 
ફોન : 99099 26267  

ઈ–મેલ : rjsavani@gmail.com 

 
♦ 
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II 

પ્રાસ્તાવીક 
અનુક્રમણીકા 

રોજબરોજના જીવનમાાં આપણને 
સ્પશાતા કેટલાક મદુ્દાઓને થોડી જુદી નજરે 
જોવાથી આપણી પ્રચલીત માન્ર્તાથી અલગ 
વીચારવા મળે છ.ે મારી નજરે જ ેદેખાર્ુાં છ ેતે 
મેં આ લેખોમાાં રજુ કર્ુું છ.ે એટલે જ આ 
પુસ્તીકાનુાં નામ ‘વીચારવા જવેી વાતો’ રાખ્ર્ુાં. 

આવા કેટલાક વીષર્ પર 2006થી 
મુમ્પબઈ તેમ જ અમદાવાદના સામાજીક 
માસીકોમાાં લખવાનુાં શરુ કર્ુું હતુાં. થોડા વષો 
બાદ આ લેખોને જરુરી ફેરફારો સાથે શ્રી. 
ગોવીન્દભાઈ મારુએ તેઓના ‘અભીવ્ર્ક્તી’ 
બ્લૉગ https://govindmaru.com  પર દર 
મહીને નીર્મીત મુક્ર્ા હતા. આ બ્લૉગ 
ભારતની બહાર, ખાસ કરીને અમેરીકા અન ે
ર્ુરોપમાાં ઘણો વાંચાર્ છ.ે 
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આ બધા લેખો સમર્ાાંતરે લખાર્ા છ.ે 
એમના વીષર્માાં થોડીઘણી સમાનતા હોવાથી 
ક્ર્ારેક અમુક મદુ્દાનુાં પુનરાવતાન થતુાં લાગતુાં 
હોવા છતાાં એ લખે માટ ે જરુરી હોવાથી 
જાળવી રાખ્ર્ુાં છ.ે તે ઉપરાાંત આજના સમર્ 
પ્રમાણ ેથોડા ફેરફાર પણ કરવામાાં આવ્ર્ા છ.ે 

આ લેખોને વાચકમીત્રો તરફથી ઘણો 
જ સારો પ્રતીભાવ મળ્યો છ.ે લખવાનુાં ચાલુાં 
રહેતાાં આ બધા લેખોને એક પુસ્તક સ્વરુપે 
પ્રગટ કરવાના સુચનો ચાહકો તરફથી 
અવારનવાર મળતા રહ્યા. થોડી વીચારણાને 
અાંતે એક પુસ્તકના બદલે લેખોના વીષર્ો 
અનુસાર ચાર પુસ્તીકાઓ બનાવવાનુાં નક્કી 
કર્ુું છ.ે એમાાંની પહેલી પુસ્તીકા હવે તૈર્ાર 
કરી અહીં પ્રસ્તુત કરી છ.ે 

રૅશનલ મેગઝેીન ‘વૈશ્વીક માનવવાદ’ના 
તન્ત્રી શ્રી. બીપીનભાઈ શ્રોફનો આ પુસ્તીકા 
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તૈર્ાર કરવા માટનેો આગ્રહ વીશેષ હતો. તે 
ઉપરાાંત આ પુસ્તીકાના વીતરણની જવાબદારી 
પણ એમણે લીધી છ.ે આ માટ ે હુાં  એમનો 
આભારી છુાં. 

કવર પેજની ડીઝાઈન કરી આપવા માટ ે  
શ્રી. જર્ેશ કાંસારાનો તેમ જ આ લેખોન ે
પુસ્તીકાના રુપમાાં પ્રકાશીત કરવામાાં મદુ્રા 
કોમ્પ્ર્ુટરે જ ે મહેનત કરી છ ે એ માટ ે હુાં  
એમનો પણ આભાર વ્ર્ક્ત કરુાં  છુાં. 

વાચકોને આ પુસ્તીકા ગમશે એવી 
અપેક્ષા અને આશા. 

મુરજી ગડા 
1, શ્ર્ામ વાટીકા સોસાર્ટી, 

વાસણા રોડ, વડોદરા – 390 007 
સેલફોન : 97267 99009 

ઈ.મેલ : mggada@gmail.com 
 

♦ 
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1 

ગ્લોબલાઈઝેશન સમજીએ 

અનુક્રમણીકા 

ગ્લોબલાઈઝેશન એટલ ેવૈશ્વીકીકરણ એ 
સમસ્ત દુનીર્ાન ેઆવરી લેતો વતામાનનો એક 
મુખ્ર્ પ્રવાહ છ.ે તે એટલો પ્રબળ છ ે કે એને 
રોકવાનુાં કોઈ એક વ્ર્ક્તી કે દેશ માટ ેશક્ર્ 
નથી રહ્યુાં. ફક્ત પોતા પુરતુાં કોઈ એન ે રોકી 
શકે છ.ે આ પ્રવાહ બહુમતીના લાભમાાં 
હોવાથી એન ે રોકવા કરતાાં એમાાં જોડાવુાં 
આપણા હીતમાાં છ.ે  
    ગ્લોબલાઈઝેશન કે વૈશ્વીકીકરણ એ 
સરખી રીત ે ન સમજાર્ેલી પ્રક્રીર્ા છ.ે એનો 
સાચો અથા છ ે દેશ, જાતી, ધમા વગેરેના 
ભેદભાવ ભુલી માનવજાત પરસ્પર સહકારથી 
શાન્તીપુવાક રહે. આ વૈશ્વીકીકરણનુાં અન્તીમ 
ધ્ર્ેર્ છ.ે અત્ર્ારે એનો જ ેઅથા કરવામાાં આવે 
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છ ે તે છ ે : માલસામાન, મુડી, સેવાઓ, 
ટકૅનૉલૉજી અને પ્રોડક્ટીવ વ્ર્ક્તીઓ માટ ે
રાષ્ટ્ રીર્ સરહદોની મર્ાાદાઓ ઘટાડવાની. 
આન ેમુક્ત આથીક નીતી પણ કહેવાર્ છ.ે 

આ બધી બાબતોનો પ્રવાહ છતવાળા 
પ્રદેશમાાંથી અછતવાળા પ્રદેશ તરફ જતો 
હોવાથી બધાને એનો ફાર્દો થાર્ છ.ે દરેક 
દેશની અાંદર આ પ્રક્રીર્ા ચાલે જ છ.ે હવ ેએને 
બીજા દેશો સુધી વીસ્તારવાની છ.ે એ વીષમતા 
નહીં; પણ સમાનતા લાવનારી છ.ે એમાાં 
આથીક ગુલામી નથી, ત્ર્ાાં કાબેલીર્તની કદર 
થાર્ છ.ે 

ગ્લોબલાઈઝેશન નવુાં નથી. એ સદીઓ 
પહેલા શરુ થર્ુાં છ.ે છલુે્ાં અગત્ર્નુાં રાજકીર્ 
સામ્રાજ્ર્વાદના સ્વરુપમાાં હતુાં. જ ે એ સમજી 
શક્ર્ા નહીં એમનુાં ખુબ જ આથીક શોષણ 
થર્ુાં હતુાં. હાલમાાં ગ્લોબલાઈઝેશનનો જ ે
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તબક્કો ચાલે છ,ે તે આથીક અન ે સાાંસ્કૃતીક 
વીચારધારાના રુપમાાં ફેલાઈ રહ્યો છ.ે એન ે
રાષ્ટ્ રીર્ સરહદો કે સૈન્ર્ો રોકી શકે એમ નથી. 
     ઓગણીસમી સદીના સામ્રાજ્ર્વાદથી 
ગભરાર્ેલા લોકો હજી પણ ગ્લોબલાઈઝેશનન ે
એ જ સ્વરુપ ે જુએ છ.ે ત્ર્ારની અન ે
અત્ર્ારની પરીસ્થીતી સાવ જુદી છ.ે અત્ર્ારે 
ભારત એક શક્તીશાળી દેશ છ.ે ત્ર્ારે 
શક્તીશાળી તો દુર; એક દેશ પણ નહોતો. 
સેંકડો નાના રજવાડાઓનો સમુહ હતો. 
    ગ્લોબલાઈઝેશનનો લાભ બધાને 
એકસરખો, એકસાથે અન ેઆપોઆપ ન મળ ે
એ સમજવાનુાં અને સ્વીકારવાનુાં છ.ે પોતા માટ ે
ર્ોગ્ર્ જગ્ર્ા બધાએ જાત ેમેળવવાની છ.ે સામ ે
ચાલીન ે કોઈ આપી દેવાનુાં નથી. જ ે એમાાં 

જોડાતાાં નથી કે જોડાઈ શકતાાં નથી તે પોતાની 
મર્ાાદાઓ માટ ેપદ્ધતીનો વાાંક કાઢ ેછ.ે  
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     વૈશ્વીકીકરણ શબ્દ પ્રચલીત થર્ો એના 
ઘણા વખત પહેલાથી આપણે એનો લાભ લેતા 
થઈ ગર્ા છીએ. સાાંઈઠના દાર્કામાાં જ્ર્ારે 
શીક્ષીત વગે પશ્ચીમના દેશોમાાં જવાનુાં શરુ કર્ુું 
ત્ર્ારે ‘Brain Drain’ના નામ ે ખુબ બુમો 
સાંભળાતી હતી. આજ ેએનુાં જ ેવળતર મળી 
રહ્યુાં છ ેતે બધાને ગમ ેછ.ે એ જ રીત ેકારીગર 
વગા અખાતના દેશોમાાં જઈ પોતાના કુટમુ્પબનુાં 
આથીક ધોરણ ઉંચુાં લાવી શક્ર્ો તે બધુાં 
વૈશ્વીકીકરણને આભારી છ.ે ભારત જવેો 
વીશાળ દેશ જ્ર્ાાં પ્રાાંતો વચ્ચ ેભાષા, ખાનપાન, 
રીતરીવાજ, પોશાક વગેરે જુદાાં છ ે ત્ર્ારે 
પરપ્રાાંતમાાં જવુાં એ વીદેશ જવા જટેલુાં મોટુાં 
પગલુાં હતુાં. જ ે લોકોએ એવુાં સ્થળાન્તર કર્ુું 
તેઓએ પણ ઘણી પ્રગતી કરી હતી. 
    ગુજરાતીઓ ગુજરાત છોડીન ે અન્ર્ત્ર 
ગર્ા એનાથી એમન ે ફાર્દો થર્ો છ,ે 
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ગુજરાતન ે ફાર્દો થર્ો છ ે અન ે નવા 
વસવાટના તે પ્રદેશોને પણ ફાર્દો થર્ો છ.ે 
એમણ ેએવુાં ન કર્ુું હોત તો આપણી ધાંધાકીર્ 
કુનેહ બહાર ન આવી હોત. પેઢીઓ પહેલાાં 
થર્ેલુાં આ સ્થળાન્તર ગ્લોબલાઈઝેશનની નાની 
આવતૃ્તી જવેુાં હતુાં; જનેાથી બધાનુાં હીત થર્ુાં 
છ.ે 
   ‘ઈન્ડીર્ા’ કહેવાતા શહેરોની હાલની 
આબાદીનો ર્શ ઘણ ે અાંશે વૈશ્વીકીકરણને 
આપી શકાર્; પણ ‘ભારત’ કહેવાતાાં 
ગામડાાંની બરબાદી માટ ે જવાબદાર નથી. 
ગામડાાંની હાલત ખરાબ છ ે તે ખરુાં ; પણ તે 
હમણાાં નથી થઈ, પહેલેથી જ થર્લેી છ.ે 
ગામડાાંની પછાત હાલતનાાં કારણો આાંતરીક 
અન ેસનાતન છ.ે  

ગામડાાંના ગરીબોનુાં શોષણ થર્ુાં છ ે : 
ખચાાળ, ધામીક અન ેસામાજીક ક્રીર્ાકાાંડો માથ ે

https://govindmaru.com/


વીચારવા જવેી વાતો                https://govindmaru.com                22 

 

ઠોકી દેનાર સ્થાપીત વગા દ્વારા; આવા પ્રસાંગો 
માટ ે આકરી શરત ે નાણા ધીરનાર શાહુકારો 
દ્વારા અને જમીનદારો દ્વારા. આ ત્રણ વગાની 
વ્ર્ક્તીઓએ ગામડાાંની પ્રજાન ે ગરીબ અને 
પછાત રાખવામાાં ખુબ મોટો ભાગ ભજવ્ર્ો છ.ે 
ગરીબોની પાર્ાની જરુરીર્ાતો પુરી કરવા 
સાથ ેઆ બાબતોનો ઉકેલ લાવવો પણ એટલો 
જ જરુરી છ.ે આ પ્રકારની માનસીક 
ગુલામીમાાંથી બહાર નીકળ્યા વગર એમની 
પ્રગતી શક્ર્ નથી.  
        ગ્લોબલાઈઝેશન વીશે એ ખ્ર્ાલ 
રાખવુાં જરુરી છ ે કે પહેલાની સ્થીતી વાજબી 
કે ન્ર્ાર્ી હતી એમ માની લેવુાં ર્ોગ્ર્ નથી. 
ચાલુ વ્ર્વસ્થામાાં જમેને વધ ુ ફાર્દો હોર્ 
એમના વીશીષ્ટ્ લાભ (Monopoly) 
વૈશ્વીકીકરણથી જતા રહેવાના છ.ે આવા 
કીસ્સાઓમાાં હમ્પમેશની જમે ગુમાવનાર વ્ર્ક્તી 
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કે જુથ, ગરીબો અને એમના પ્રશ્નોને આગળ 
ધરી વીરોધ કરવાના જ. દરેક દેશમાાં સ્થાપીત 
હીતો દ્વારા કોઈ ખાસ બાબતમાાં વૈશ્વીકી–
કરણનો વીરોધ થઈ રહ્યો છ.ે  

સામ્પર્વાદી અથાવ્ર્વસ્થામાાં કામદારોનુ 
હીત પહેલાાં જોવાર્ છ.ે મુડીવાદી અથા–
વ્ર્વસ્થામાાં માલીક અન ે રોકાણકારોનુાં હીત 
અગ્રસ્થાન ે હોર્ છ.ે જ્ર્ારે મુક્ત આથીક 
નીતીનો સૌથી વધ ુ લાભ ઉપભોક્તાને, 
કન્્ર્ુમરને મળ ે છ.ે કામદારો, રોકાણકારો 
વગેરે સમાજનો નાનો વગા છ ેજ્ર્ારે કન્્ર્ુમર 
તો બધા જ હોર્ છ.ે  

સામ્પર્વાદી અથાવ્ર્વસ્થા ઘણા દેશોએ 
અજમાવી અને તેઓ ભુાંડી રીતે નીષ્ફળ થર્ા. 
મુડીવાદ પહેલેથી ચાલતો આવ્ર્ો છ.ે એનાાં 
પરીણામો આપણે અાંગ્રેજી શાસન દરમીર્ાન 
ભોગવ્ર્ાાં છ.ે જાણવા જવેી વાત એ છ ે કે 
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મુડીવાદી પશ્ચીમી દેશોમાાં ખેડતુો અને 
કામદારોની સ્થીતી બીજાઓન ે ઈષાા ઉપજાવ ે
એટલી સારી છ,ે જ્ર્ારે મજુરોના દેશ ચીનમાાં 
એમનુાં ખુબ શોષણ થર્ુાં છ ેઅને થાર્ છ.ે 

મુક્ત આથીક નીતીનો પાર્ો હરીફાઈ 
પર રચાર્ેલો છ.ે હરીફાઈમાાં હમ્પમેશાાં ગ્રાહકોન ે
ફાર્દો થાર્ છ.ે ગ્લોબલાઈઝેશન આ 
હરીફાઈન ે સ્થાનીક સ્તરથી વૈશ્વીક સ્તરે લઈ 
જાર્ છ.ે હરીફાઈમાાં ટકી રહેવાની અન ે
આગળ નીકળવાની લાર્કાત આપણે 
કેળવવાની છ.ે 

   મુક્ત આથીક નીતી અન્ર્ 
વ્ર્વસ્થાઓના પર્ાાર્રુપ ેઆવી છ.ે આજ સુધી 
અજમાવેલી બધી જ અથાવ્ર્વસ્થાઓ કરતાાં 
એ સારી છ.ે એન ેઅપનાવવી આપણા હીતમાાં 
છ.ે ટલેીફોન તન્ત્રમાાં આવેલ ક્રાન્તીનુાં એકમાત્ર 
ઉદાહરણ એના માટ ે પુરતુાં છ.ે લાાંબ ે ગાળ ે
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બહુમતી લોકો માટ ેજ ેફાર્દાકારક હોર્ એ 
નીતી જ અપનાવાર્. નીતી કે વ્ર્વસ્થા ગમે 
તેટલી સારી હોર્; અમકુ લોકોન ે એનાથી 
ગેરલાભ થવાનો છ.ે એના માટ ેનીતીને દોષ ન 
દેવાર્. વીશાળ જનસમુદાર્ના હીત માટ ે જ ે
લોકોનો વીશીષ્ટ્ લાભ જતો રહે એમણ ેબીજા 
વીકલ્પો શોધવા જરુરી છ.ે બધાનુાં હીત 
એકીસાથ ે જાળવવુાં હોર્ તો એક ડગલુાં પણ 
આગળ વધી શકાર્ નહીં. 

રોગન ે મટાડવા દવા લેવી પડ ે છ.ે જો 
આડઅસરના ડરથી દવા ન લઈએ તો રોગ 
મટવાન ેબદલે આપણે જ મટી જઈએ. ક્ર્ારેક 
આડઅસરન ે નભાવી લેવી પડ ે છ ે અન ે એને 
સુલટાવવાના બીજા ઉપાર્ શોધવા પડ ેછ.ે 

દરેક વાતનો વીરોધ કરતા, વાતવાતમાાં 
હડતાલ પાડતા લોકો વીકાસનાાં કાર્ો અટકાવ ે
છ ે અને પછી ‘સરકાર કશુાં કરતી નથી’ની 
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ફરીર્ાદ પણ કરે છ.ે સવાુંગી સમતોલ 
વીકાસની આડ ે સરકારની નીતી ઉપરાન્ત 
સાધનોની મર્ાાદાઓ, વહીવટી તન્ત્રની જડતા, 
ભ્રષ્ટ્ાચાર અન ેપ્રજાની બેજવાબદારી બધુાં જ 
નડ ે છ.ે ગ્લોબલાઈઝેશનન ે એનો દોષ ન 
દેવાર્. ગ્લોબલાઈઝશેન અન ેઔધોગીકીકરણ 
એક સાથ ે ચાલતી પ્રક્રીર્ા છ.ે ફક્ત એકનો 
ઉલ્ેખ કરવાથી ચચાા અધુરી રહી જાર્ છ.ે  

ગામડાાંની આથીક સમસ્ર્ાઓ પાછળનુાં 
એક મોટુાં કારણ છ ેછલે્ી સદીમાાં ચાર ગણી 
વધેલી વસ્તી. આઝાદી સમર્ ેખેતી પર નભતી 
90 ટકા પ્રજા આજ ેભલ ે70 ટકા થઈ હોર્; 
ત્ર્ારની 90 ટકા વસ્તી 30 કરોડ જટેલી હતી. 
જ્ર્ારે આજની 70 ટકા વસ્તી 80 કરોડથી 
વધ ુ છ.ે આ 70 ટકા વસ્તીનો રાષ્ટ્ રીર્ 
ઉત્પાદનમાાં 30 ટકાથી પણ ઓછો ફાળો છ.ે 
મર્ાાદીત ખેતીની જમીન બમણાથી વધ ુલોકોન ે
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નભાવી, એમનુાં જીવનધોરણ ઉંચુાં ન લાવી શકે. 
એના માટ ે ખેતી પર નભતા લોકોની સાંખ્ર્ા 
ઘટવી જરુરી છ.ે  

આટલી વધેલી વસ્તી છતાાં આપણે 
અનાજની બાબતમાાં સ્વાવલમ્પબી બની શક્ર્ા 
એ મોટી સીદ્ધી છ.ે આ વધેલા ઉત્પાદનનો 
લાભ ખેડતુો કે ખેતમજુરોને ઓછો અન ે
જમીનદારોન ે વધ ુ થર્ો છ.ે આના માટ ે
બહારનાાં કારણો નહીં; પણ માણસની 
શોષણખોર વૃત્તી જવાબદાર છ.ે  

 ભારતની ખેતી, દેશની વસ્તીન ેઅનાજ 
પુરુાં  પાડવાની ક્ષમતા ધરાવ ેછ;ે પણ એના પર 
નભતા લોકોની બધી જ પાર્ાની જરુરીર્ાતો 
પુરી પાડી શકતી નથી. વારસાગત રીત ેમળતી 
જમીનના ખુબ નાના ટકુડા થઈ ગર્ા છ.ે સતત 
વધતા વારસદારોન ેઆવકનાાં સાધનો શોધવા 
શહેરમાાં જવા સીવાર્ બીજો રસ્તો નથી. 
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શહેરમાાં જનારન ે બારેમાસ કામ મળી 
શકે છ.ે ગામડાાંના લોકોન ેઅડધો વખત કામ 
વગર બેસી રહેવુાં પડ ે છ.ે ઔદ્યોગીકીકરણ 
સામેની હરીફાઈમાાં ગ્રામોદ્યોગ ટકી ન શકે. 
ભુતકાળમાાં જવાની વાત આવ ે ત્ર્ારે 
વતામાનની વસ્તી અને એમની જરુરીર્ાતો તેમ 
જ અપેક્ષાઓ વીશે વીચારવુાં જરુરી બન ે છ.ે 
કોઈ પણ નાના ગામમાાં આધુનીક ઉદ્યોગ શરુ 
કરવામાાં આવ ેતો ટુાંક સમર્માાં એ ગામ મટી 
શહેર બની જવાનુાં. શહેરીકરણ એ ભવીષ્ર્ની 
વાસ્તવીકતા છ.ે એન ેઅટકાવવુાં એ પરીકલ્પના 
છ.ે શહેરોના પ્રશ્નોનો ઉકેલ શોધવો એ 
અગત્ર્નુાં છ;ે પણ તે અલગ વીષર્ છ.ે 

 નાનકડો દેશ જાપાન, ભારત કરતાાં વધ ુ
ગીચ વસ્તી ધરાવ ે છ.ે પહેલેથી જ 
ઔદ્યોગીકીકરણ અન ે વૈશ્વીકીકરણ અપનાવી 
જાપાન ેવસ્તીને દેશની પુાંજી (Asset) બનાવી, 
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એક સમૃદ્ધ રાષ્ટ્ બન્ર્ુાં છ.ે કોઈપણ ખેતીપ્રધાન 
દેશ માટ ે વધતી વસ્તી એક જવાબદારી 
(Liability) બની જાર્ છ.ે માત્ર ઔદ્યોગીકી–
કરણ એને પુાંજીમાાં બદલી શકે છ.ે  

આપણી સાથ ે સ્વતન્ત્ર થર્ેલ ચીનની 
વસ્તી આપણા કરતાાં પણ વધ ુછ.ે ચાર દાર્કા 
પહેલાાં એણે સામ્પર્વાદી આથીક નીતી છોડી 
ઔદ્યોગીકીકરણ અન ેવૈશ્વીકીકરણ અપનાવ્ર્ાાં. 
આજ ેતે વીકસીત દેશોન ેહાંફાવી રહ્યુાં છ.ે બધા 
જ વીકસીત દેશોએ વૈશ્વીકીકરણ અપનાવ્ર્ુાં 
છ.ે એમના અનુભવમાાંથી આપણે ઘણાં શીખવા 
જવેુાં છ.ે 
        બધા દેશોની જમે ભારતન ે પણ 
હમ્પમેશાાં સમસ્ર્ાઓનો સામનો કરવો પડ્યો છ ે
અને હજી કરવાનો છ.ે તકલીફ એ છ ે કે 
આપણન ે આપણી સમસ્ર્ાઓનો દોષ બીજા 
પર ઢોળવાની આદત પડી ગઈ છ.ે હાલમાાં 
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વૈશ્વીકીકરણ અને ઔદ્યોગીકીકરણને 
બલીનો બકરો બનાવાર્ છ.ે  

આપણી ધામીક વીચારધારાઓમાાં 
પુરુષાથા કરતાાં પ્રારબ્ધને વધ ુ મહત્ત્વ 
આપવામાાં આવ્ર્ુાં છ.ે ‘ભાગ્ર્, નસીબ, લખ્ર્ા 
લેખ’ જવેી વીચારસરણી વ્ર્ક્તીને પોતાના 
કાર્ોની જવાબદારીમાાંથી છટકવાનુાં કારણ 
પુરુાં  પાડ ેછ.ે આ એક પ્રકારની પલાર્નવૃત્તી 

છ.ે  
ગ્લોબલાઈઝેશનની આડઅસર આજ ે

આપણ ે વીશ્વવ્ર્ાપી મન્દીના સ્વરુપે જોઈ 
રહ્યા છીએ; પણ એ ન ભુલવુાં જોઈએ કે 
આપણી આજની આથીક સ્થીતી અને 
જીવનધોરણ, વૈશ્વીકીકરણ પહેલાાંની સ્થીતી 
કરતાાં ઘણી સારી છ.ે અત્ર્ારની મન્દી, વધી 
ગર્ેલ આતાંકવાદ તેમ જ બીજા બધા પ્રશ્નો 
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ઉપરાાંત આમ જનતા માટ ેવતામાન સમર્ 

પહેલાાં કરતાાં વધ ુસારો છ.ે ભવીષ્ર્ હજી 
પણ ઉજળુાં થવાનુાં છ.ે  

 (લેખ લખાર્ો : ઓક્ટોબર, 2005) 

આ લેખને 17 પ્રતીભાવો પ્રાપ્ત થર્ા 
હતા. તે પ્રતીભાવ/ચચાા માણવા માટ ેસ્રોત : 

https://govindmaru.com/2014
/08/29/murji-gada-41/ 

 

♦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://govindmaru.com/
https://govindmaru.com/2014/08/29/murji-gada-41/
https://govindmaru.com/2014/08/29/murji-gada-41/


વીચારવા જવેી વાતો                https://govindmaru.com                32 

 

2 

દાનથી પરીગ્રહ વીચ્છદે સુધી 
અનુક્રમણીકા 

કોઈપણ પરીક્ષામાાં પાસ થવા માટ ે
એમાાં સમાવેલા બધા જ વીષર્ોમાાં પાસ થવુાં 

જરુરી હોર્ છ.ે જનેે દરેક વીષર્માાં 
100માાંથી 40–50 માકાસ મળે તે પાસ 
ગણાર્ છ.ે પછી ભલેને બીજાઓની 
સરખામણીમાાં એનો નમ્પબર ઘણો પાછળ 
હોર્! જનેે એક વીષર્માાં 100માાંથી 100ની 
નજદીકના માકાસ મળે; પણ બીજા વીષર્માાં 
ફક્ત 2 કે 4 માકાસ મળે તે નાપાસ ગણાર્ 
છ.ે 
 જો આ નીર્મ ધામીકતાને લાગુ 
પાડવામાાં આવે તો મોટા ભાગના ધામીકો 
એમની ધામીકતાના દાવામાાં નાપાસ થતા 
દેખાશે. 
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 જનૈ એક જ એવી વીચારધારા છ;ે જમેાાં 
અપરીગ્રહને ખુબ મહત્ત્વનુાં સ્થાન આપવામાાં 
આવ્ર્ુાં છ.ે જ્ર્ારે એક સમુદાર્ તરીકે 
જનૈેતરની સરખામણીમાાં જનૈો વધ ુ
સાધનસમ્પપન્ન (પરીગ્રહી) હોવાનુાં દેખાર્ છ.ે 
ઘણા જનૈ વેપારી હોવાથી એમની વતૃ્તી અને 
પ્રવૃત્તી સ્વાભાવીકપણે વધુ સમ્પપત્તી ભેગી 
કરવાની હોર્ છ.ે એને જ સફળતાનો માપદાંડ 
માનવામાાં આવતો હોવાથી સમાજમાાં સમ્પપત્તી 
પ્રમાણે વ્ર્ક્તીનુાં સ્થાન નક્કી થાર્ છ.ે 
ધનસાંચર્ સીવાર્ની અન્ર્ સીદ્ધીઓને એટલુાં 

મહત્ત્વ નથી અપાતુાં. (ડૉક્ટરની કાબેલીર્ત 
કરતાાં તે કેટલા પૈસા કમાર્ છ ેએની ચચાા 
વધુ થાર્ છ.ે) જ ેકોઈ વ્ર્ક્તી સન્તોષ માની 

કે પછી પ્રામાણીકતા જાળવવા પોતાની 
આથીક પ્રવૃત્તીઓ મર્ાાદીત રાખે તો તેને 
નીચી નજરે જોવામાાં આવે છ.ે 
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 અફસોસ એ વાતનો છ ેકે આ સવાવ્ર્ાપી 
વાસ્તવીકતાને અવગણી, અપરીગ્રહના 
આદશાને આગવુાં સ્થાન આપી એની ફક્ત 
વાતો જ કર્ાા કરવાનો દમ્પભ આપણે છોડતા 
નથી. આટલી સરળ વાતમાાં પણ આપણે 
પ્રામાણીક નથી બની શક્ર્ા. 
 આપણે ભારતીર્ો પશ્વીમી સાંસ્કૃતીને 
ભૌતીકવાદી ગણે છ.ે ભૌતીકતાને સાધનો, 
વસ્તુઓ કરતાાં મનોભાવના સાથે વધ ુસમ્પબન્ધ 
છ.ે હકીકતમાાં આપણે પણ એટલા જ 
ભૌતીકવાદી છીએ. આપણી પાસે ભૌતીક 
સગવડનાાં સાધનો ઓછાાં હતાાં; કારણ કે તે 
અહીં મળતાાં નહોતાાં. હવે જ્ર્ારે મળવા લાગ્ર્ાાં 
છ ે ત્ર્ારે જનેે પણ પોષાર્ છ ે એમની પાસે 
ભરપુર પ્રમાણમાાં છ.ે એટલુાં જ નહીં; આપણી 
સમુદ્ધીનુાં પ્રદશાન કરવામાાં આપણે જરાર્ ે
પાછા પડતા નથી. લગ્ન પ્રસાંગો, ધામીક તેમ 
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જ અન્ર્ ઉજવણીઓ આના દાખલા છ.ે ખદુ 
ભગવાનની મુતી પર અલાંકારો ચઢાવી એમને 
પરાણે પરીગ્રહી બનાવાર્ છ.ે ભોગવાદ અને 
ભૌતીકવાદ વચ્ચેનો ભેદ સમજવો જરુરી છ.ે 
 ભૌતીકતાની સાચી વ્ર્ાખ્ર્ા કોઈની પાસે 
કેટલી વસ્તુઓ કે સમ્પપત્તી છ ે તે નહીં; પણ 
એમના માટ ે એનો લગાવ કેટલો છ ે તે છ.ે 
આપણન ેજરુર ન હોર્; છતાાં બીજા પાસે છ,ે 
માટ ે ભેગી કરવી; વસ્તુઓ ન હોવાનો 
અફસોસ કરવો વગેરે ભૌતીકવાદી 
માનસીકતાની નીશાની છ.ે આપણા 
આધ્ર્ાત્મીકપણાના દાવામાાં તથ્ર્ કરતાાં દમ્પભ 
વધારે છ.ે 
 આપણી રોજબરોજની પ્રવૃત્તીને આસાન 
બનાવતાાં સાધનો વાપરવામાાં કાંઈ ખોટુાં નથી. 
એના લીધે બીજા અગત્ર્નાાં કામ માટ ે વધુ 
સમર્ ફાળવી શકાર્ છ.ે સગવડ વીરોધી વાતો 
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અને વતાન કરવાથી આધ્ર્ાત્મવાદી નહીં; પણ 
અગવડવાદી થઈ જવાર્ છ.ે બધી બાબતોની 
જમે અહીં પણ બન્ને બાજુનો અતીરેક 
નુકસાનકારક જ છ.ે 
 અપરીગ્રહની પ્રચલીત વ્ર્ાખ્ર્ા ભૌતીક 
સમ્પપત્તી ભેગી ન કરવાની છ.ે ગૃહસ્થી માટ ેએ 
વ્ર્વહારુ નથી. આથીક રીતે સ્વતન્ત્ર (સધ્ધર) 
ન હોર્ એવી વ્ર્ક્તીને ઘણી બાાંધછોડ કરવી 
પડ ે છ.ે એમને વ્ર્ક્તીગત સ્વતન્ત્રતાના 
મુળભુત હક્ક જાળવવા અઘરા પડ ેછ.ે કોઈના 
મતે અપરીગ્રહ એ સાાંસારીક જવાબદારીમાાંથી 
છટકી જવાનો એક પ્રકારનો પલાર્નવાદ છ.ે 
  આપણે આવકના જ ે પણ સાધન 
વીકસાવ્ર્ાાં હોર્ એને આગળ વધારવામાાં કાંઈ 
ખોટુાં નથી. બીજા જ ેપણ આપણી પ્રવૃત્તી સાથે 
સાંકળાર્ેલા હોર્ એ બધાના હીત માટ ેપણ એ 
જરુરી છ.ે એકમાત્ર શરત આપણા ધન્ધા–
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વ્ર્વસાર્માાં સમ્પપુણા પ્રામાણીકતા જાળવવાની 
છ.ે 
 દેશમાાં જટેલી સમ્પપત્તી વધી રહી છ ે તે 
તો વધવાની જ છ.ે આપણે નહીં તો બીજા 
કોઈ, એ ભેગી કરી એનો દુરુપર્ોગ કરી શકે 
છ.ે સારા માણસોના હાથમાાં પ્રામાણીકપણે 
આવેલી સમ્પપત્તીનો કેટલો સદુપર્ોગ થઈ શકે 
એ આગળ આવે છ.ે 
 કોઈ આ ભાગદોડથી દુર રહેવા માાંગતા 
હોર્ તો એમાાં કાંઈ ખોટુાં નથી. એનાથી શાન્તી, 
સન્તોષ અને તનાવમુક્તી મળે છ.ે છતાાં જ ે
સાાંસારીક જવાબદારીઓ સ્વીકારી છ ે તેને 
પુરી કરવાની ફરજ તો રહે જ છ.ે 
 અપરીગ્રહ ઉપદેશતા સમાજમાાં (ધમામાાં) 
સામાજીક અને ધામીક પ્રસાંગોએ ધનવાનોને 
(પરીગ્રહીને) આગવુાં મહત્ત્વ આપવામાાં આવે 
છ.ે કારણ કે એમનાાં જ દાનને લીધે જ બધી 
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ધામીક અને સામાજીક સાંસ્થાઓ અન ે
પ્રવૃત્તીઓ ચાલતી હોર્ છ.ે આમાાં પણ કાંઈ 
ખોટુાં નથી. તટસ્થ રીતે જોઈએ તો દાનની 
વાસ્તવીકતાએ અપરીગ્રહના આદશાને 
પરાજીત કરેલ છ.ે 

આટલી લાાંબી રજુઆતનો આશર્ 
અપરીગ્રહને સદન્તર ભુલી જવાનો નથી. 
વાસ્તવમાાં આપણે અપરીગ્રહ (સમ્પપુણા ત્ર્ાગ) 
કરતાાં દાનનો (આાંશીક ત્ર્ાગ) અમલ કરીએ 
છીએ. આ દાન અન ેઅપરીગ્રહ ઉપરાાંત ત્રીજો 
વીકલ્પ પણ છ.ે એમાાં સમ્પપત્તી ભેગી કરવાનો 
બાધ નથી; છતાાં એ ભાવનાગત રીતે પરીગ્રહ 
નથી થતો. 

આ વીકલ્પ છ ે ભેગી કરેલી સમ્પપત્તીના 
માલીક નહીં; પણ ટરસ્ટી બની રહેવાનુાં. અહીં 
ટરસ્ટીપણાનો અથા થોડો જુદો છ.ે આપણી 
સમ્પપત્તીનો બધો વહીવટ આપણા હાથમાાં હોવા 
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છતાાં; તે ફક્ત આપણા અાંગત ઉપભોગ 
(Wants) માટ ે નહીં; પણ બીજા ઘણાના 
ઉપર્ોગ (Needs) માટ ેપણ વપરાર્. આ નવુાં 
નથી. 

અતી ધનાઢર્ લોકો એમની સમ્પપત્તીન ે
લીધે અવારનવાર સમાચારોમાાં ચમકે છ.ે 
શ્રીમાંતોની વાષીક ર્ાદી પ્રગટ કરવાની ફેશન 
થઈ ગઈ છ.ે જો કે દુનીર્ાની અતી ધનાઢ્ય બે 
વ્ર્ક્તીઓ જુદા કારણસર સમાચારોમાાં ચમકે 
છ.ે 

બીલ ગેટસ્ અને વૉરન બફેટ, બન્નેએ 
પોતાની મોટા ભાગની મીલ્કતનુાં ટરસ્ટ બનાવી 
એને સમાજકલ્ર્ાણ માટ ે વાપરવાની જાહેરાત 

કરી છ.ે (દરેકની સમ્પપત્તી 3–4 લાખ કરોડ 

રુપીર્ા જટેલી છ.ે) એમની પ્રવતૃ્તી શીક્ષણ અન ે
આરોગ્ર્ ક્ષતે્રે આખી દુનીર્ાને આવરી લેવાની 
છ.ે સો વરસ પહેલાાં અમેરીકાના સ્ટીલ 
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ઉદ્યોગના પ્રણેતા એન્ડરર્ુ કાનેગીએ પણ આવુાં 
જ કર્ુું હતુાં. ભારતમાાં અઝીમ પ્રેમજીએ આવ ુ
કર્ાાનુાં વાાંચવામાાં આવ્ર્ુાં છ.ે  

આ લોકો પાસે પુષ્કળ સમ્પપત્તી હોવાથી 
એ સમાચાર માધ્ર્મોમાાં ચમકે છ.ે બીજા પણ 
કેટલાક એવા હશે જમેણે આવુાં જ કર્ુું હોર્. 
જાહેરમાાં નોંધ ન લેવાર્ાથી એમની ભાવના કે 
કાર્ાનુાં મહત્ત્વ જરાર્ ઓછુાં થતુાં નથી. 

આ બધી વ્ર્ક્તીઓ સમાજ પાસથેી 
રળેલી સમ્પપત્તી સમાજને પાછી સોંપે છ.ે 
અપરીગ્રહની ભાવનાને જાળવી રાખી એના 
અવ્ર્વહારુપણાનો આ શે્રષ્ઠ વીકલ્પ છ.ે 
અઢળક સમ્પપત્તી કમાર્ા પછી પણ એના 
માલીક મટી, ટરસ્ટી બનીને શુાં કરી શકાર્ તે 
આ વ્ર્ક્તીઓની કરણીમાાં જોઈ શકાર્ છ.ે 

આ મહાનુભવોની વીશીષ્ટ્તા એ છ ે કે 
એમણે પોતાના બધા જ વારસદારોને મળીને 
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મીલકતના 10 થી 15 ટકા જટેલી જ રકમ 
આપી છ.ે વાંશજોને શે્રષ્ઠ શીક્ષણ આપી, 
એમના વ્ર્વસાર્ માટ ેજરુરી મદદ કર્ાા પછી, 
એમની કાબેલીર્ત પર છોડી દીધા છ.ે પોતે 
આપબળે સમૃદ્ધ થર્ા હોવાથી પુત્રો, પૌત્રોને 
સ્વાવલમ્પબી બનવાની ફરજ પાડી છ.ે બીજુ ાં 

કાંઈ નહીં તો ઘણા કીસ્સામાાં બને છ ે તેમ, 
એમના વાંશજો કુપાત્ર બનવાની શક્ર્તા ઘટ ે
છ.ે બધા વારસદાર હમ્પમેશાાં કાબેલ કે 
સુપાત્ર હોર્ એ જરુરી નથી. વારસાગત રીતે 
ચાલતા ઘણા ઉદ્યોગગૃહો અને શ્રીમાંત 
કુટમુ્પબો બીજી કે ત્રીજી પેઢીએ પડી ભાાંગતા 
જોર્ા છ.ે 

વૉરન બફેટ તો પહેલેથી જ સાચા 
અથામાાં અપરીગ્રહી રહ્યા છ.ે આટલી સમ્પપત્તી 
મેળવ્ર્ા છતાાં; તઓે 60 વરસથી એક જ 
ઘરમાાં (એટલે એ જ પડોશમાાં) રહે છ.ે 80 
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વષાની ઉમ્પમરે પોતાની ગાડી જાતે ચલાવીને 
ઑફીસે જાર્ છ.ે 

અપરીગ્રહનો પ્રચલીત અથા કશુાં ભેગુાં ન 
કરવાનો થાર્ છ.ે ત્ર્ાગનો અથા ભેગુાં કરેલુાં 
બધુાં છોડી દેવાનો કે આપી દેવાનો થાર્ છ.ે 
આમના કીસ્સાઓમાાં સમ્પપત્તીનો ત્ર્ાગ છ;ે 
પણ જવાબદારી જાળવી રાખેલ છ.ે આના 
માટ ેવધુ ર્ોગ્ર્ શબ્દ ન મળે ત્ર્ાાં સુધી આપણે 
એને પરીગ્રહ–વીચ્છદે કહીશુાં. આવો પરીગ્રહ 
–વીચ્છદે એ પાછલી ઉમ્પમરે કરેલ આાંધળો 
નહીં; પણ જાગૃત ત્ર્ાગ છ.ે 

આાંધળા ત્ર્ાગમાાં પાછળ શુાં થાર્ છ ે
એની દરકાર નથી હોતી. જાગૃત ત્ર્ાગમાાં 
સમ્પપત્તી ર્ોગ્ર્ માગે વપરાર્ એ જવાબદારી 

જાળવી રાખવામાાં આવે છ.ે સત્તાની જમે 
સમ્પપત્તી પણ જ્ર્ારે અર્ોગ્ર્ હાથમાાં જાર્ છ ે
ત્ર્ારે ઘણાં નુકસાન કરી શકે છ.ે 
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સમ્પપત્તી પોતે ગુણ કે દોષ વગરની છ.ે 
એ વ્ર્ક્તીના મુળભતુ સ્વભાવમાાં રહેલી સારી 
અને ખરાબ બન્ને ખાસીર્તો બહાર લાવે છ.ે 
એ થોડા લોકોને નમ્ર અને ઉદાર બનાવે છ;ે 
જ્ર્ારે મોટાભાગના કીસ્સામાાં એ વ્ર્ક્તીને 
ઘમાંડી (Arrogant) બનાવે છ.ે એટલે જ 
કદાચ જનૈ વીચારધારામાાં અપરીગ્રહને આટલુાં 
મહત્ત્વ આપવામાાં આવ્ર્ુાં હશે. કમનસીબે એ 
વ્ર્વહારુ સાબીત નથી થર્ુાં. 

આવો પરીગ્રહ–વીચ્છદે જનેી પણ 
ઈચ્છા હોર્ એના માટ ે શક્ર્ છ.ે પોતાની 
સમ્પપત્તીના માલીક મટી ભાવનાગત રીતે ટરસ્ટી 
બનવુાં અઘરુાં  નથી; પણ વીશાળ અથામાાં એને 
નભાવવુાં અઘરુાં  છ.ે કૌટમુ્પબીક ધોરણે આપણે 
એનો અમલ કરીએ જ છીએ. આપણી 
કમાર્લેી મીલકત કુટમુ્પબના અન્ર્ સભ્ર્ોના 
ઉપર્ોગ માટ ે હોર્ જ છ.ે એ સહજ છ.ે 
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પરીગ્રહ–વીચ્છદેમાાં કુટમુ્પબનો વ્ર્ાપ બને 
તેટલો વીશાળ બનાવવાનો થાર્ છ.ે આપણા 
સમ્પપકામાાં આવતી તેમ જ અન્ર્ જરુરતમન્દ 
વ્ર્ક્તીઓની મદદનો એમાાં સમાવેશ થાર્ 
છ.ે લોહીના સમ્પબન્ધથી આગળ જવામાાં જ 
ઉદારતા સમાર્ેલી છ.ે જનહીતાથે ચાલતી 
સાંસ્થાઓને આપેલુાં દાન આનો એક પર્ાાર્ 
છ.ે પરીગ્રહ–વીચ્છદે એ સાાંસારીક 

જવાબદારીઓ પુરી કર્ાા પછી અપરીગ્રહી 
બનવાની બીજી તક છ.ે 

ટરસ્ટી શબ્દ સામાન્ર્ રીતે સમાજની 
જાહેર સાંસ્થાઓ અને મીલકતનુાં સાંચાલન 
કરનારા માટ ેવપરાર્ છ.ે એ જુદી જાતનુાં 

ટરસ્ટીપણાં છ.ે એમાાં સમાજને ટરસ્ટીઓની 
વહીવટી કુશળતાનો લાભ મળે છ;ે એમની 
સમ્પપત્તીનો નહીં. 
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દાનેશ્વરી તરીકે પ્રસીદ્ધી પામેલા કે 
લોકહીતાથે કાર્ા કરનારા રાજાઓ આવા 
સાંસ્થાકીર્ ટરસ્ટીઓથી વધારે નહોતા. એમની 
સમ્પપત્તી જાતમહેનત કે કુનેહથી મળેવેલી 
નહોતી. પ્રજા પાસથેી કરવેરા દ્વારા ભેગી 
કરેલી હતી.    

ઘણી મોટી કમ્પપનીઓ અને શ્રીમન્ત 
કુટમુ્પબો પોતાની આાંશીક સમ્પપત્તીના ટરસ્ટ 
બનાવી ઘણાાં ઉત્તમ સામાજીક કાર્ો કરે છ.ે 
આવા બધા ટરસ્ટ પરીગ્રહ–વીચ્છદે નહીં; પણ 
દાનના વ્ર્ાપમાાં આવે છ.ે 

ભુતકાળમાાં ભામાશા, જગડશુા વગેરે 
નામો આપણે ત્ર્ાાં પ્રસીદ્ધી પામેલાાં છ.ે એ મોટા 
દાનેશે્વરી હતા. રાજાને કે પ્રજાને મસુીબત 
પ્રસાંગે મોટી મદદ કરવી અને સ્વચે્છાએ 
જનહીતાથે સાંસ્થાઓ ઉભી કરવી એમાાં ઘણો 
ફરક છ.ે સાંસ્થાઓ સક્રીર્ (Pro–active) 
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હોર્ છ.ે જ્ર્ારે પ્રસાંગોપાત્ત કરેલી મદદ 
પ્રતીક્રીર્ (Reactive) હોર્ છ.ે  

બીજી બધી ધામીક વીચારધારાઓમાાં 
અપરીગ્રહની નહીં; પણ દાનની વાત કરવામાાં 
આવી છ.ે દાનનો મહીમાાં વણાવતાાં શાસ્ત્રોમાાં 
કહેવાર્ુાં છ ે કે, ‘સો હાથે કમાઓ અન ેહજાર 
હાથે આપો’ આ કથન દાન કરતાાં આપણી 
પરીગ્રહ–વીચ્છદેની ભાવનાને વધુ મળતુાં આવે 
છ ેઅને વધારે વાસ્તવીક પણ છ.ે 

દાન અને પરીગ્રહ–વીચ્છદે વચ્ચે 
ભેદરેખા દોરવી અઘરી છ.ે એ દરેકની 
કૌટમુ્પબીક અને આથીક સ્થીતી પર આધાર 
રાખે છ.ે આનો સીધો અને શે્રષ્ઠ ઉકેલ ખ્રીસ્તી 

ધમામાાં વણાવવામાાં આવેલા દાનની 
માત્રામાાંથી મળે છ.ે “GIVE UNTIL IT 
HURTS.” ‘તમને પોતા માટ ે કમી મહેસુસ 
થાર્ ત્ર્ાાં સુધી આપો.’ આ વાત પણ દાનથી 
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આગળ વધી પરીગ્રહ–વીચ્છદે સુધી પહોંચી 
જાર્ છ.ે 

ધામીક દૃષ્ટ્ાન્ત કથાઓમાાં, ગરીબના 
નાનકડા દાનને ધનવાનના મોટા દાન કરતાાં 
વધારે મહત્ત્વનુાં ગણવામાાં આવ ે છ.ે કારણ, 
ગરીબને દાન કરવા માટ ેપોતાની જરુરીર્ાતો 
પર કાપ મકુવો પડ ેછ.ે શ્રીમાંતોની જીન્દગીમાાં 
મોટા દાનથી પણ જરાર્ ફરક પડતો નથી. 

ભુખ્ર્ાને ખવડાવવુાં એ ની:શાંક સત્કાર્ા 
છ.ે જ્ર્ારે કોઈને પગભર કરવો એ વધારે મોટુાં 
સત્કાર્ા છ.ે એનાથી એના આખા કુટમુ્પબને 
લાાંબા સમર્ સુધી લાભ મળ ેછ.ે આ દૃષ્ટ્ીએ 
જોઈએ તો સદાવ્રત કરતાાં શીક્ષણ અન ે
આરોગ્ર્ સાંસ્થાઓ વધારે સારી ગણાર્. આવી 
ધાંધાદારી કે બીનધાંધાદારી સાંસ્થાઓનુાં 
અન્તીમ લક્ષ્ર્ એક હોવા છતાાં એમની 
ભાવનામાાં ઘણો ફરક હોર્ છ.ે ધાંધાકીર્ સાંસ્થા 
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સાંચાલકો માટ ે પરીગ્રહલક્ષી છ ે જ્ર્ારે બીજી 
બીનધાંધાકીર્ સાંસ્થા પરીગ્રહ–વીચ્છદે લક્ષી 
છ.ે 

ધામીક સ્થળોએ કે પ્રસાંગોએ થતા દાન 
વીશે કેટલાક લોકો એવી માન્ર્તા ધરાવ ેછ ેકે 
જટેલુાં આપીએ છીએ એનાથી ઘણાં વધારે 
મળવાનુાં છ.ે આવી ભાવના દાનને એક સોદા 
કે રોકાણમાાં બદલી નાાંખે છ.ે એમાાં પરીગ્રહ 
વધારવાની ભાવના ઉપરાન્ત પોતાના ઈશ્વરને 
છતેરવાપણાં વધારે લાગે છ.ે દુ:ખની વાત એ 
છ ે કે સૌથી વધુ દાન આ ક્ષેતે્ર થાર્ છ;ે પણ 
જરુરીર્ાતવાળા સધુી એમાાંનુાં સાવ ઓછુાં 
પહોંચે છ.ે આ બાબતમાાં દેખાદખેી છોડી 
પોતાની ‘વીવેકબુદ્ધી’ પ્રમાણેનુાં વતાન બધાના 
હીતમાાં રહેશે. 

પરીગ્રહ–વીચ્છદે એ અપરીગ્રહ નથી. 
એ નીષ્ક્રીર્ અને આાંધળો ત્ર્ાગ પણ નથી. 
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કરેલા પરીગ્રહથી વીમુખ થવાની એ પ્રક્રીર્ા છ.ે 
કુદરત અને માનવ સમુદાર્ પાસથેી મેળવેલુાં 
પાછુાં આપવાની આપણને તક પુરી પાડ ે છ.ે 
મુખ્ર્ત્વ ે પાછલી ઉમ્પમરે કૌટમુ્પબીક 
જવાબદારીઓ પુરી થર્ા પછી શરુ થતી આ 
પ્રક્રીર્ા છ.ે એ પરીત્ર્ાગ (Abandonment) 

નથી; અલીપ્તતા (Detachment) છ.ે 
આ પરીગ્રહ–વીચ્છદે સમ્પપત્તી ઉપરાન્ત 

પ્રવૃત્તી અને સમ્પબન્ધોને પણ લાગુ પડ ે છ.ે 
આનો અથા પ્રવતૃ્તી કે સમ્પબન્ધોને છોડી દેવાનો 
નથી; પણ એમને નવો વળાાંક આપવાનો છ.ે 
માલીકીભાવ અને અનુરાગ છોડી કતાવ્ર્ભાવ 
અપનાવવાનો છ,ે અનાસક્તી કેળવવાની છ.ે 
એમાાં મોટાાં થર્ેલાાં સાંતાનોને સમ્પપુણા સ્વતન્ત્રતા 
આપવાની વાત છ.ે કૌટમુ્પબીક તેમ જ અન્ર્ો 
પરના અાંકુશો અને બન્ધનો ઢીલાાં કરવાનાાં છ.ે 
એમાાં નીષ્ક્રીર્તા નહીં; પણ પ્રવૃત્તીઓ 
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પાછળની ભાવનાને ઉમદા કરવાની વાત છ.ે 
પક્ષપાત છોડી નેકી (Fairness) 

અપનાવવાની વાત છ.ે  
વૈદીક સાંસ્કૃતીની વણાવ્ર્વસ્થાએ ઘણા 

અનથો સજ્ર્ાા છ.ે જ્ર્ારે એની 
આશ્રમવ્ર્વસ્થામાાં ઘણાં વજુદ રહેલુાં છ.ે 
ગૃહસ્થાશ્રમ પછી વણાવાર્ેલ વાનપ્રસ્થાશ્રમ એ 
વનમાાં જવાનુાં નથી કહેતો બલકે તે સમ્પપત્તી, 
સમ્પબન્ધો, સત્તા, પ્રવૃત્તી વગેરે બધાને નવી 
દૃષ્ટ્ીએ જોઈ અલીપ્તતા કેળવવાનુાં કહે છ.ે આ 
પરીગ્રહ–વીચ્છદેની ભાવનાને મળતો આવે છ.ે 

પુનજ ાન્મમાાં માનતા લોકો ભવના 
ફેરામાાંથી છુટકારો મેળવવા કાંઈ કેટલીર્ે 
ધામીક પ્રવૃત્તીઓ કરતા હોર્ છ.ે પણ આ 

જનમમાાં કેળવેલા અને મેળવેલા અાંકુશો 
અને  પરીગ્રહો છોડી શકતા નથી. આપણી 
ચારેકોર દેખાતી આ એક મોટી કરુણતા છ.ે 
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અપરીગ્રહ બાબતે આપણી પાસે ત્રણ 
વીકલ્પો છ ે: (1) પરમ્પપરાથી ચાલ્ર્ો આવતો 
અપરીગ્રહનો આદશા રાખી, કથની અને 
કરણીના વીરોધાભાસનો દમ્પભ ચલાવે 
રાખવાનો; (2) સ્વીકારી લીધેલા આદશાનુાં 
પાલન ન થવાથી જાત પ્રત્ર્ે અપરાધભાવ 
અનુભવવાનો; કે પછી (3) વાસ્તવીકતાને 
સ્વીકારી, અપરીગ્રહને નવુાં નામ આપી નવી 

નજરે જોવાનુાં.  
જ ે આદશા કોઈ પાળતુાં નથી કે 

પાળવાની ઈચ્છા પણ રાખતુાં નથી એની 
વાતો કર્ાા કરવાથી બીજા એક આદશા 
‘સત્ર્’નો ભાંગ થાર્ છ.ે  

સામાજીક સ્તરે આવી વીચારસરણી 
વીકસાવવા માટ ેસમાજના આગેવાનોની ઈચ્છા 
અને ઈચ્છાશક્તી જરુરી છ.ે સમાજના સાચા 
આગેવાન સાધુગણ છ.ે જનમાનસ પર સૌથી 
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વધારે પ્રભાવ એમના કહેવાનો થાર્ છ.ે એમણે 
પોતાના વીચાર/પ્રચારને નવી દીશા આપવાની 
જરુર છ.ે  

(લેખ લખાર્ો : સ્ટમે્પબર, 2006) 

આ લેખને 25 પ્રતીભાવો પ્રાપ્ત થર્ા 
હતા. તે પ્રતીભાવ/ચચાા માણવા માટ ેસ્રોત : 
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3 

જ્ઞાન સાગારનુાં ઉંડાણ 
અનુક્રમણીકા 

 ‘આપણે તો હજી જ્ઞાનસાગરના કીનારે 
છબછબીયાાં કરી છીપલાાં વીણી રહ્યા છીએ. 
એના ઉંડાણનો તાગ કોઈને નથી’  

ત્રણસો વરસ પહેલાાં થઈ ગર્ેલ ઉંચા 
ગજાના વજૈ્ઞાનીક આઈઝેક ન્ર્ુટનના આ શબ્દો 
આજ ેપણ એટલા જ સાચા છ.ે  

બાળક જ્ર્ારે ભણવાનુાં શરુ કરે છ ેત્ર્ારે 
સૌથી પહેલાાં એને એકડો શીખવાર્ છ.ે પ્રથમ 
વીષર્ ગણીતના પહેલા પાઠની આ શરુઆત 
છ.ે આગળ જતાાં બાળક સરવાળા, બાદબાકી, 
ગુણાકાર, ભાગાકાર, ટકાવારી વગેરે શીખે છ.ે 
વષો પહેલાાં ગણીતનો વીસ્તાર આટલો જ 
હતો. આજ ે પણ મોટાભાગના લોકો માટ ે
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આનાથી વધુ જાણવુાં જરુરી હોતુાં નથી. એમની 
પુરી જીન્દગી આટલુાં ગણીત જાણવાથી વગર 
મુસીબતે પસાર થઈ જાર્ છ.ે વ્ર્ાવહારીક 
ભાષામાાં એમને ગણીત આવડ ે છ ે એમ 
કહેવાર્ છ.ે 

વ્ર્વહારમાાં પાર્ાનુાં ગણીત ભલે પુરતુાં 
હોર્; પણ ગણીતનો વીષર્ તો એનાથી ઘણો 
વીશાળ છ.ે સરવાળા, બાદબાકી વગેરે 
અાંકગણીત થર્ુાં, ગણીતની બીજી ઘણી 
શાખાઓ છ.ે હાઈ સ્કુલના પાઠ્યપુસ્તકોમાાં 
વડીલો ડોકીર્ુાં કરે તો ગણીતના વીસ્તારનો 
વધુ ખ્ર્ાલ આવે. આ તો એક અલ્પવીરામ 
માત્ર છ.ે કૉલેજમાાં ગણીતનો વીષર્ લઈ 
ગે્રજ્ર્ુએટ થઈ શકાર્ છ.ે આગળ જતાાં 
ગણીતમાાં પીએચ.ડી. (Ph.D.) થઈ શકાર્ છ.ે 
તેઓ પણ સમ્પપુણા ગણીત જાણે છ ેએમ નથી 
હોતુાં. 
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મોટાભાગના લોકો માટ ે પાર્ાનુાં ગણીત 
પુરતુાં હોર્ તો આટલા બધા ગણીતની જરુર 
ખરી? હા છ.ે જરુરત એ શોધની જનેતા છ.ે 
જરુર ન હોર્ તો ગણીત આટલુાં વીકસ્ર્ુાં ન 
હોત. વીકસીત ગણીત, એડવાન્સ્ડ મથેેમટેીક્સ, 
વીજ્ઞાનનો પાર્ો છ.ે વીજ્ઞાન ટકૅ્નૉલૉજીનો પાર્ો 
છ.ે ટકૅ્નૉલૉજી આપણા વીકાસના પાર્ામાાં છ.ે 
એના વગર આપણાાં રહેવાનાાં ઘર, પહેરવાનાાં 
કપડાાં, રોજીન્દા વપરાશની હજારો વસ્તુઓ, 
આરોગ્ર્ માટ ે જરુરી દવાઓ વગેરે કાંઈ ન 
હોત.  

માત્ર સરવાળા બાદબાકી વગેરે 
જાણનારને ગણીત આવડ ેછ ેએમ કહેવાર્ છ.ે 
જ્ર્ારે વષો સુધી વધુ ગણીત ભણનાર પણ 
નીષ્ણાત નથી ગણાતા. આ બન્ને વીધાનો 
પોતપોતાની રીતે સાચાાં છ.ે ગણીતની વાત 
આટલા વીસ્તારથી કરવાનુાં કારણ એ છ ેકે તે 
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વેપારી સમાજના લોહીમાાં હોવા છતાાં; 
સામાન્ર્ માણસને એના વીસ્તારનો પુરો ખ્ર્ાલ 
નથી. બીજા વીષર્ોની વાત તો બાજુએ રહી. 

ગણીત એ જ્ઞાનસાગરનો એક વીષર્માત્ર 
છ.ે આજ ે દુનીર્ાની મોટી ર્ુનીવસીટીઓમાાં 
સો–સવાસો જટેલા અલગ વીષર્ોમાાં ડીગ્રી 
લઈને ગે્રજ્ર્ુએટ થઈ શકાર્ છ.ે આ બધા 
વીષર્ોનાાં પાઠ્યપુસ્તકો ભેગાાં કરીએ તો 
લાર્બ્રેરી બની જાર્. પાઠ્યપુસ્તકો ઉપરાાંત 
દરેક વીષર્ની કેટલીર્ે રેફરન્સ બુક્સ હોર્ છ ે
જ ેવીશેષ માહીતીથી ભરપુર હોર્ છ.ે ડૉક્ટર, 
વકીલ, એન્જીનીર્ર વગેરે આ વાતને  સારી 
રીતે જાણે સમજ ેછ.ે બધા જ વીષર્ોનુાં જ્ઞાન 
સતત ઉંડુાં અને વીસ્તૃત થઈ રહ્યુાં છ.ે 

માનવસમાજનુાં આ જ્ઞાન અવલોકન 
(observation), વીશ્વલેષણ (analysis),  
અથાઘટન (interpretation), ચીન્તન 
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(thinking), પ્રર્ોગ (experimentation) 

અને ક્ર્ારેક વીસ્તૃતીકરણ (extra–
polation)ના સાંર્કુ્ત માગે આવ્ર્ુાં છ.ે માત્ર 
ચીન્તન કરવાથી કે ધ્ર્ાન ધરવાથી બધુાં જ્ઞાન 
આવી જતુાં નથી. 

આજથી અઢી હજાર વરસ પહેલાાં 
જાગૃતીનો એક સમર્ આવ્ર્ો હતો. ત્ર્ારની 
બધી જ સાંસ્કૃતીઓએ જ્ઞાનની બાબતમાાં 
હરણફાળ ભરી હતી. જો કે ત્ર્ારની એમની 
કોશીશ નૈતીકતા અને તત્ત્વજ્ઞાન પર વધ ુ
કેન્દ્રીત હતી. તે સમર્ની એ માાંગ હતી. અન્ર્ 
વીષર્ો પર માત્ર અછડતુાં ધ્ર્ાન અપાર્ુાં હતુાં. 
ત્ર્ાર પછીનુાં ફોકસ મુખ્ર્ત્વે કળા અને 
સાહીત્ર્ જવેા વીષર્ોમાાં હતુાં. 

દરેક પ્રાચીન વીચારધારાના સાહીત્ર્માાં 
આ લોકનુાં જ ે પણ જ્ઞાન છ ે તે આજની 
સરખામણીમાાં સાવ ઓછુાં હતુાં એમ કહેવામાાં 

https://govindmaru.com/


વીચારવા જવેી વાતો                https://govindmaru.com                58 

 

જરા પણ અતીશર્ોક્તી નથી. ત્ર્ારનુાં 
મોટાભાગનુાં સાહીત્ર્ ભક્તી, પ્રાથાના, જપ–
તપ, નીતી, સમાજશાસ્ત્ર, મહાપરુુષોનાાં 
જીવનચરીત્ર, દૃષ્ટ્ાાંતકથાઓ વગેરે વીશે છ.ે આ 
લેખમાળામાાં આવી બાબતોની ચચાા થતી નથી. 
જ ે વીષર્ોની ચચાા થાર્ છ ે એ વીષર્ છ ે
ઈતીહાસ, ભુગોળ, સાંસ્કૃતીઓ, ખગોળ, 
વીજ્ઞાન, વગેરે. પૌરાણીક સાહીત્ર્ની આ 
વીષર્ોને લગતી માહીતીનો, આજનાાં તારણો 
સાથે વીરોધાભાસ છ.ે આ બેમાાંથી સાચુાં શુાં છ ે
એ ત્ર્ારે નક્કી થાર્ જ્ર્ારે બન્ને બાજુની 
જાણકારી હોર્. પ્રાચીન માન્ર્તાઓને આજના 
વીસ્તૃત જ્ઞાનસન્દભામાાં મુલવવાની જરુર છ.ે 
આ વાત વારાંવાર ચચાામાાં આવતી હોવથી 
અહીં એની ચોખવટ કરી છ.ે 

કોઈ વીષર્નો અછડતો ઉલ્ખે એક 
વાત છ,ે જ્ર્ારે ઉંડાણમાાં એનુાં જ્ઞાન હોર્ એ 
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સાવ અલગ વાત છ.ે વીષર્ના ઉંડાણની 
અગત્ર્તા લેખની શરુઆતમાાં ગણીતના 
ઉદાહરણથી સમજાવી છ.ે પાણી તળાવમાાં 
હોર્ છ,ે નદીમાાં હોર્ છ ેઅને દરીર્ામાાં પણ 
હોર્ છ.ે એમના જથ્થા, ઉંડાણ અને 
ઉપર્ોગમાાં ફરક છ.ે તળાવનુાં પાણી મર્ાાદીત 
હોઈ સ્થાનીક ઉપર્ોગનુાં છ.ે એ સુકાઈ શકે છ.ે 
જ્ર્ારે દરીર્ાનુાં પાણી પોતાની ખારાશ પાછળ 
છોડી, વરસાદરુપે વરસી, સવાત્ર ઉપર્ોગમાાં 
આવે છ.ે જ્ઞાનનુાં પણ આવુાં જ છ.ે એના થોડા 
સરળ દાખલા જોઈએ. 

પૃથ્વી આપણા કરતાાં એટલી મોટી છ ેકે 
આપણા દૃષ્ટ્ીબીન્દુથી, વેન્ટજે પૉઈન્ટથી, એનુાં 
સમ્પપુણા કદ અને સ્વરુપ દેખાતાાં નથી. આ 
મર્ાાદીત અવલોકનને લીધે પ્રાચીન કાળમાાં 
બધાએ પોતપોતાની રીતે જ ેઅથાઘટન કર્ુું તે 
એકબીજાથી ઘણાં અલગ અને અધુરુાં  હતુાં; 
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કારણ કે તેઓ અવલોકનથી આગળ વધ્ર્ા જ 
નહીં! બધી જ પ્રાચીન સાંસ્કૃતીઓએ બનાવેલા 
અને આજ સુધી સચવાર્ેલા પૃથ્વીના નકશા 
આ વાતના પુરાવા છ.ે બધાએ પોતાના પ્રદેશને 
પૃથ્વીના કેન્દ્રસ્થાને બતાવ્ર્ા હતા. એમાાંથી 
કોઈને પણ પૃથ્વીના સાચા કદ અન ેઆકારની 
ખબર નહોતી. 

આજ ે પૃથ્વી વીશેની જ ે સાચી અને 
સવાસ્વીકૃત માહીતી છ ે તે ન સ્વીકારનાર 
અને પોતાની જુની માન્ર્તાઓને વળગી 
રહેનાર પણ એક વગા છ.ે એટલુાં જ નહીં, 
પોતાની ખોટી માન્ર્તાનો પ્રચાર કરી 
શ્રદ્ધાળુઓને ગેરમાગે દોરે છ.ે ભુતકાળની 

કોઈ વાત ખોટી સાબીત થાર્ તો એને 
મોકળા મને સ્વીકારી લેવી જોઈએ. પહેલાનુાં 
કાંઈ ખોટુાં ન જ હોર્ એમ કહેવુાં એ પોતાને 
જ છતેરવા જવેુાં છ.ે 
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રોજ સવારમાાં નીર્મીતપણે ઉગતો સુર્ા 
બધા જુએ છ.ે માત્ર એના અવલોકનથી કોઈને 
એક ધગધગતુાં ચક્ર લાગે છ.ે કોઈને ચમકતુાં 
પાકુાં ફળ લાગે છ.ે કોઈને સાત અશ્વના રથ 
પર બીરાજમાન તેજસ્વી પ્રતીભા દેખાર્ છ,ે 
તો કોઈ ક્ર્ારે જોર્ો ન હોવા છતાાં બે સુર્ાની 
વાત કરે છ.ે 

આજની અધીકૃત માહીતી પ્રમાણે સુર્ા 
એક વીશાળ અણભઠ્ઠી છ.ે એમાાં પેદા થતી 
ઉજાા, ગરમી અન ે પ્રકાશના રુપમાાં આપણી 
પાસે પહોંચે છ.ે સુર્ાના કદ, બાંધારણ, આર્ુષ્ર્ 
વગેરે કેટલીર્ ે બાબતોની આજ ે ઉંડાણમાાં 
માહીતી છ.ે આ જાણવા કેટલાર્ે ખાંતીલા 
લોકોએ અવલોકનથી આગળ વધી બીજાાં 
પગથીર્ાાં સર કર્ાું છ.ે 

સુર્ાગ્રહણ અને ચાંદ્રગ્રહણ પણ બધા 
આદીકાળથી જુએ છ.ે એના વીશે જાતજાતની 

https://govindmaru.com/


વીચારવા જવેી વાતો                https://govindmaru.com                62 

 

ભર્ાનક માન્ર્તાઓ ઉભી કરી તકસાધુઓએ 
ભોળા લોકોને ખુબ છતેર્ાા છ.ે પથૃ્વી અન ે
ચાંદ્રના એકબીજા પર પડતા પડછાર્ા ગ્રહણ 
સજ ે છ ે જનુેાં સાચુાં જ્ઞાન ખગોળશાસ્ત્રીએ 
આ્ર્ુાં છ,ે ધમાગુરુઓએ નહીં. 

આ તો અનાર્ાસ ે થતાાં અવલોકનની 
વાત હતી. આ ઉપરાાંત આપણી નજર સામે 
દેખાતી અને અનુભવાતી કેટલીર્ે વસ્તુઓ 
અને બનાવો વીશે ઘણી અલગ માન્ર્તાઓ 
હતી. એમાાંથી થોડી સાચી હતી; થોડી ખોટી 
હતી અન ે મોટાભાગની અધુરી હતી. આજ ે
દરેક વીષર્ની ઘણી વધારે માહીતી હોવા છતાાં 
એ શોધનાર માત્ર એક ડગલુાં આગળ વધ્ર્ાની 
વાત કરે છ.ે કોઈ એવો દાવો નથી કરતુાં કે 
અમને બધુાં ખબર છ ે અને હવે કાંઈ વધુ 
જાણવાનુાં બાકી નથી રહ્યુાં. ત્રીકાળજ્ઞાની કોઈ 
થર્ુાં નથી કે થવાનુાં નથી. 
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માણસ સ્વભાવે ભુતકાળનો ગુલામ છ.ે 
એ વતામાનના પ્રશ્નો ઉકેલવા ભુતકાળની 
માહીતીનો આધાર લઈ એમાાં અટવાર્ છ.ે 
માનવોમાાં સદીઓના જ્ઞાન સાથ ે સદીઓનુાં 
અજ્ઞાન પણ ઉતરી આવ્ર્ુાં છ.ે જ્ર્ાાં 
સજ ાનશક્તી નબળી હોર્ ત્ર્ાાં અનુકરણવૃત્તી 
પાાંગરે છ.ે આ વાત ભારત માટ ે ખાસ લાગુ 
પડ ે છ.ે જ ે ભવીષ્ર્દૃષ્ટ્ા હોર્ એ જ સફળ 
નેતા થઈ શકે છ.ે 

મીત્રો સાથેની ચચાામાાં એક પ્રશ્ન 
અવારનવાર પુછાર્ છ ે કે બધા વૈજ્ઞાનીકો 
પશ્વીમના દેશોમાાં જ કેમ થઈ ગર્ા, ભારતમાાં 
કેમ નહીં ? 

બુદ્ધીશાળી લોકો તો દરેક ભુમીમાાં 
એટલા જ પેદા થાર્ છ.ે બુદ્ધી અને 
કલ્પનાશક્તી પર કોઈ જાતી, પ્રજા કે પ્રદેશનો 
ઈજારો નથી. ફરક એની ‘માવજત’માાં છ,ે એને 
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ખીલવા દેવામાાં આવે છ.ે આપણે એકની એક 
વાત સદીઓથી દોહરાવે રાખીએ છીએ. 
(ભારતની સેંકડો વ્ર્ક્તીઓએ એ જ 
રમાર્ણની કથા પોતાના શબ્દોમાાં લખી છ.ે) 
બાંધીર્ાર મનોવતૃ્તીની દુનીર્ામાાં નવા વીચારના 
વીરોધીઓ કલ્પનાશક્તીને, નવા અખતરાઓને 
દબાવી દેવામાાં સફળ થાર્ છ.ે આજ ેવીદેશમાાં 
સફળતાના શીખરે પહોંચેલા ભારતીઓ અહીં 
રહ્યા હોત તો એટલા સફળ ન થર્ા હોત. 

અવાાચીન ર્ુગમાાં બાંધીર્ાર મનોવતૃ્તી–
માાંથી બહાર નીકળવાની પહેલી શરુઆત 
ઈટલીના ફલોરન્સ શહેરથી થઈ. પછી થોડા 
સમર્માાં સમગ્ર ર્રુોપ મુક્ત વીચારસરણીને 
આવકારવા લાગ્ર્ુાં. ત્ર્ારથી નવુાં તેમજ જુદુાં 
વીચારનારાઓમાાં આવેલા જોમનુાં જ ેપરીણામ 
છ,ે એની અસર માત્ર વૈજ્ઞાનીક ક્ષતે્રે જ નહીં; 
પણ કળા, સાહીત્ર્, ઈતીહાસ, ખગોળ વગેરે 
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બધાાં જ ક્ષેત્રોમાાં થઈ. એને રેનેસાાં અથવા 
નવજાગૃતી પણ કહે છ.ે 

આપણે બાંધીર્ાર મનોવૃત્તીમાાંથી બહાર 
નીકળવાની શરુઆત થોડા દાર્કાઓ પહેલાાં 
જ કરી છ,ે જનેી અસર હવ ેદેખાવા લાગી છ.ે 
અત્ર્ાર સુધી આપણે પરભવની ચીંતામાાં આ 
ભવના પ્રશ્નો ઉકેલવા પ્રત્ર્ે ઉદાસીન રહ્યા 
હતા. એ સમર્ગાળામાાં ભારતમાાં જ ે થોડા 
ઘણા વૈજ્ઞાનીકો થઈ ગર્ા, તેઓનાાં નામ પણ 
સાવ થોડાને ર્ાદ હશે. એમનુાં ર્ોગદાન જાણવુાં 
તો દુરની વાત થઈ.  

વૈજ્ઞાનીક સમદુાર્ લોકશાહી ઢબે કામ 
કરે છ.ે ત્ર્ાાં નાતજાતના ભેદભાવ નથી. બધાને 
પોતપોતાની કાબેલીર્ત પ્રમાણે ર્ોગદાન 
આપવાની છુટ છ.ે ‘જાતે જુઓ, અનુભવો અન ે
પછી સ્વીકારો’ એ વીજ્ઞાનનો માંત્ર છ.ે ‘અમારુાં  
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કહ્યુાં સ્વીકારી લો’ એ બાંધીર્ાર મનોવૃત્તીની 
માાંગ છ.ે 

વીજ્ઞાન શુાં છ?ે એનુાં કાર્ાક્ષેત્ર શુાં છ?ે 
એની રજુઆત અન્ર્ત્ર થઈ ગઈ છ;ે છતાાં 
અહીં દોહરાવી. વીજ્ઞાનનો મુળ હેતુ કુદરતના 
નીર્મ સમજી એનો માનવહીત માટ ે ઉપર્ોગ 
કરવાનો છ.ે જટેલુાં ચોક્કસપણે સાબીત થઈ 
ગર્ુાં છ ેએને સત્ર્ તરીકે સ્વીકારવાનુાં છ.ે જનેી 
ચોકસાઈમાાં હજી કચાસ છ ે એને ‘શક્ર્તા’ 
માનવાની છ.ે જ ે કુદરતી નીર્મોથી વીરુદ્ધની 
વાતો છ,ે જાતઅનુભવ વીરુદ્ધની વાતો છ ે
એમનો અસ્વીકાર કરવાનો છ.ે આટલુાં બધુાં 
સરળ હોવા છતાાં વીજ્ઞાનનો વીરોધ શા માટ ે
થાર્ છ?ે 

વૈજ્ઞાનીક સત્ર્ો વ્ર્ક્તીલક્ષી નહીં; પણ 
વસ્તુલક્ષી હોર્ છ.ે કોઈ પણ વ્ર્ક્તી ક્ર્ાાંર્ 
પણ તેમને અજમાવી શકે છ.ે નવી માહીતી 
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મળતાાં એમાાં જરુરી ફેરફાર કરવાનો અવકાશ 
હોર્ છ.ે એટલે જ તો વધુ સારા અને 
સગવડીર્ાાં નવાાં ઉપકરણો આપણને મળતાાં 
રહે છ.ે 

આ બધી ભૌતીક જગતની વાતો થઈ. 
પરલોક જવેી કાલ્પનીક જગતની વાતોને 
સમ્પપુણાપણે વૈજ્ઞાનીક રીતે સાબીત કરી શકાતી 
નથી કે નકારી શકાતી નથી. એની 
વાસ્તવીકતાને, શક્ર્ છ ે ત્ર્ાાં સુધી વજૈ્ઞાનીક 
સત્ર્ોને આધારે અને પછી તાકીક રીતે 
મુલવવી પડ ે છ.ે એ બધુાં અન્ર્ત્ર ચચાવામાાં 
આવશે.  

મહાપુરુષોએ શુાં કહ્યુાં છ ે તે અગણીત 
વાર વાચ્ર્ુાં અને સાાંભળ્યુાં છ.ે એનો કોઈ વીવાદ 
નથી. એમના નામ ે પાછળથી જ ે ઉમરેવામાાં 
આવ્ર્ુાં છ ે તેમ જ એમાાં જ ે મતભેદ છ ે એને 
ઉકેલવાની જરુર છ.ે ભુતકાળની ભુલો વીશે 
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જાણવાનો અને એમને સુધારવાના પગલા 
લેવાનો અધીકાર દરેક સમાજને અને દરેક  
વ્ર્ક્તીને છ.ે અન્ર્ મહાપુરુષોએ શુાં કહ્યુાં છ ેતે 
જાણવાની પણ જમેને ઈચ્છા ન થતી હોર્ 
તેઓ હઠાગ્રહી ગણાર્. 

લેખના શરુઆતના વાક્ર્ને ફરી 
એકવાર ર્ાદ કરીએ. જ્ઞાનસાગરના ઉંડાણનો 
તાગ કોઈને નથી. મનની બારી ખુલ્ી રાખીએ 
અને નવા વીચારોને આવકારીએ તો સાચા 
જ્ઞાનમાાં વધારો થાર્.                 

(લેખ લખાર્ો : ફેબુ્રઆરી, 2009) 

આ લેખને 15 પ્રતીભાવો પ્રાપ્ત થર્ા 
હતા. તે પ્રતીભાવ/ચચાા માણવા માટ ેસ્રોત : 

https://govindmaru.com/2013/10
/19/murji–gada–31/ 
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4 

પુરુષાથા અને પ્રવૃત્તી 
અનુક્રમણીકા 

 પુરુષાથા એટલે પુરુષ પાસે પ્રવૃત્તી 
કરાવનાર પ્રેરક બળ. (પુરુષાથા શબ્દ 
પુરુષપ્રધાન સમાજની ઉપજ છ.ે સ્ત્રીઓને પણ 
સમાવી લેતા જાતીભદેથી પર એવા નવા શબ્દો 
ગુજરાતીમાાં હજી પ્રચલીત નથી થર્ા.) 
 શાસ્ત્રોમાાં આવા ચાર પુરુષાથા કે 
પ્રેરકબળ ગણાવ્ર્ા છ ે : ધમા, અથા, કામ અને 
મોક્ષ. આ ચાર પરુુષાથોને સદીઓથી એમન ે
એમ જ વણાવવામાાં આવ ે છ.ે ત્ર્ારની 
સમાજરચના માટ ે એ કદાચ વાજબી હશે. 
બદલાતા સમર્ પ્રમાણે એમાાં ઉચીત ફેરફાર 
નથી થર્ા. એના માટ ેલોકોનો ‘શાસ્ત્રો’ પરનો 
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સમ્પપુણા અને આાંધળો વીશ્વાસ કારણભુત 
હોઈ શકે છ.ે 

એક રીતે જોઈએ તો ધમા અને મોક્ષ એક 
જ હેતુના બે તબક્કા છ.ે મોક્ષના અાંતીમ 
ધ્ર્ેર્નુાં ધમા એ સાધન છ.ે એને આપણે 
Spirituality, અધ્ર્ાત્મના નામે ઓળખીએ 
તો અધ્ર્ાત્મ આપણાં સાાંસ્કૃતીક વીકાસ દ્વારા 
કેળવેલ પે્રરક બળ છ.ે કામ (Sex) એ કુદરતી 
રીતે મળેલુાં પે્રરક બળ છ.ે કામ = કાર્ા ગણીએ 

તો એ સાંસારની જરુરીર્ાત પ્રમાણે ઉભી 
થર્ેલી જવાબદારી છ ેતેમ જ અથા મળેવવા 
માટનુેાં સાધન પણ છ.ે જ્ર્ારે અથા કે 
સમ્પપત્તી એ આપણી સમાજવ્ર્વસ્થાના 

પરીણામ રુપે ઉભી થર્ેલી જરુરીર્ાત છ.ે એ 
વાસ્તવીક છ,ે સવાવ્ર્ાપી છ,ે મુળભતુ છ ે
અને અધ્ર્ાત્મ કરતાાં વધુ શક્તીશાળી રહી 
છ.ે 
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મોટાભાગના લોકોનો સૌથી વધુ સમર્ 
પૈસા કમાવા, ખચાવા કે બચાવવા પાછળ 
વપરાર્ છ.ે વ્ર્વહાર, સમ્પબન્ધો, ધમા વગેરે 
પ્રવૃત્તીઓ પાછળ પણ ઘણાની વધુ પૈસા 
કમાવવાની કે બચાવવાની વૃત્તી છુપાર્લેી હોર્ 
છ.ે વેપારી વગાના માનસમાાં એનુાં મહત્ત્વ બીજા 
સમુદાર્ો કરતાાં વધુ રહ્યુાં છ.ે જ ેપ્રવતૃ્તી પાછળ 
આપણે સૌથી વધારે વખત ગાળીએ છીએ તે 
આપણા માટ ે સૌથી વધુ અગત્ર્ની હોર્ એ 
સ્વીકારવામાાં કાંઈ ખોટુાં નથી. 

જનેે પોતાના કુટમુ્પબના ભરણપોષણ માટ ે
એમ કરવુાં પડતુાં હોર્ તે સમજી શકાર્ છ.ે જ ે
આ સ્તરથી આગળ વધી ગર્ા છ;ે જમેને માટ ે
અથોપાજ ાન એ જરુરીર્ાત રહેતી નથી એમના 
માટ ે ફક્ત એ જ પ્રવૃત્તીમાાં રચ્ર્ાપચ્ર્ા રહેવુાં 
એ એમનુાં વ્ર્ક્તીત્વ છતુાં કરે છ.ે સાથેસાથ ે
એમના કુટમુ્પબીજનો અને આશ્રીતોની મુખ્ર્ 
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પ્રવૃત્તી એમની સમ્પપત્તીને સાચા – ખોટા માગ ે
વાપરવાની બની જાર્ છ.ે 

માણસની ઉંઘ, આહાર જવેી જીવન 
ટકાવી રાખતી કુદરતી પ્રવૃત્તીઓ રોજના 8–
10 કલાક માગી લે છ.ે એમાાં કોઈપણ વ્ર્ક્તી 
અપવાદરુપ નથી. બાકી રહેતા 14–16 કલાક 
માણસ જ ે પણ પ્રવૃત્તીઓ કરે છ ે તે એની 
પ્રાથમીકતા (Priorities) બતાવે છ.ે એ જ ે
કરે છ ેતે જરુરી – બીનજરુરી તેમ જ સારી–
નરસી પ્રવૃત્તીઓનુાં મીશ્રણ હોર્ છ.ે 

જરુરી અને બીનજરુરી પ્રવૃત્તીઓન ે
ઓળખવી અને છુટી પાડવી અઘરી છ.ે એમની 
વચ્ચેનો ભેદ વ્ર્ક્તીગત રીતે બદલાર્ છ.ે 
સારી–નરસી પ્રવૃત્તીઓ ઓળખવી પ્રમાણમાાં 
સહેલી છ.ે સવાવ્ર્ાપી પરનીન્દા જવેી 
ખાંડનાત્મક અને નકારાત્મક પ્રવૃત્તી બીનજરુરી 
તેમ જ નરસી છ.ે દખેીતી રીતે નીદોષ લાગતી 
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કેટલીક પ્રવતૃ્તીઓ બીજાઓનુાં કાંઈ બગાડતી ન 
હોર્ તો પણ; આપણા સમર્ અને પૈસાનો 
વ્ર્ર્ કરતી હોવાથી બીનજરુરી બની જાર્ છ.ે 
કોઈપણ રચનાત્મક પ્રવતૃ્તી ક્ર્ારે પણ 
બીનજરુરી ન હોઈ શકે. 

આ બધી પ્રવતૃ્તીઓ માટ ે આગળ 
જણાવેલાાં ચાર કે પછી ત્રણ પરીબળો 
ઉપરાન્ત અન્ર્ કેટલાાંક પે્રરક બળો કામ કરતાાં 
હોર્ છ.ે વાસ્તવીકતા અને અનુભવ ેજણાર્ છ ે
કે આ પરીબળો પણ એટલાાં જ શક્તીશાળી 
અને મુળભુત છ;ે પણ બધા જ સવાવ્ર્ાપી 
નથી. એમાાંનાાં કેટલાાંકની ચચાા અહીં કરી છ.ે 
● પ્રેમ : 

કુદરતી રીતે મળેલ આ પ્રેરક બળ પર 
એટલુાં બધુાં લખાર્ુાં છ ે કે એમાાં ઉમેરો કરવો 
અનાવશ્ર્ક છ.ે પ્રમે, મા–બાપ અને બાળકો 
વચ્ચેનો હોર્, મીત્રો વચ્ચેનો હોર્ કે બે ર્ુવાન 
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હૈર્ાાં વચ્ચેનો હોર્, એ ખુબ જ શક્તીશાળી 
બળ છ.ે એના નામે વ્ર્ક્તી ઘણાાં સારાાં–નરસાાં 
કાર્ો કરે છ.ે 
● લગની અને ધ્ર્ેર્ પ્રાપ્તી (Zest and 

Success) : 
આ એક સ્વતન્ત્ર પ્રકારનુાં પે્રરકબળ છ.ે 

માત્ર ધનપ્રાપ્તીને સફળતાનો માપદાંડ 
માનનારને આ બે વચ્ચેનો ભેદ નહીં સમજાર્. 
સજ ાકો, કલાકારો, સાંશોધકો, વૈજ્ઞાનીકો, 
રમતવીરો, પવાતારોહકો વગેરે ઘણાાં ક્ષેત્રનાાં 

લોકો પોતાનાાં આનન્દ અને અાંગત સીદ્ધી 
માટ ેજાત ઘસી નાાંખે છ ેઅને આર્ખુાં ખચી 
નાાંખે છ.ે એમની પે્રરણા પોતાના કે્ષત્ર માટનેી 
અભીરુચી (Passion) હોર્ છ.ે વતામાન 
સમર્માાં બધાાં જ ક્ષેત્રના સફળ લોકોન ે
ધનપ્રાપ્તી થાર્ છ.ે પરીણામે કેટલાક માટ ે
આ ધનપ્રાપ્તી પે્રરકબળ થઈ જાર્ છ.ે 
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● કતાવ્ર્ભાવ :  
સાાંસ્કૃતીક રીતે કેળવાર્ેલુાં આ પ્રેરક બળ 

વીશીષ્ટ્ વ્ર્વસાર્માાં જોડાર્ેલા લોકોમાાં જોવા 
મળ ે છ.ે સૈન્ર્માાં જોડાર્ેલી વ્ર્ક્તીઓ માટ ે
પોતાની ફરજ અને જવાબદારીની ભાવના 
સૌથી વધુ મહત્ત્વની હોર્ છ.ે એમના માટ ે
કતાવ્ર્ભાવ એ ધમા, અથા કામ કરતાાં વધારે 
શક્તીશાળી પે્રરકબળ છ.ે ફરજનુાં આ આગવુાં 
મહત્ત્વ સૈન્ર્ ઉપરાન્ત સમાજજીવનમાાં 
વણાર્ેલી કેટલીર્ે વ્ર્ાવસાર્ીક વ્ર્ક્તીઓ માટ ે
પણ અગત્ર્નુાં છ.ે વીમાનનો પાર્લોટ કે 
બસનો ડરાર્વર પોતાની ફરજ ભુલીને બીજા 
પુરુષાથોની પળોજણમાાં પડ ે તો આપણને 
એમના વાહનમાાં મસુાફરી કરવાનુાં સુરક્ષીત ન 
લાગે. 
● સ્વીકાર (Recognition, Validation) : 
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 બહુમતી લોકો માટ ે સામાજીક સત્કાર્ો 
કરવા પાછળ સ્વીકાર, બહુમાન વગેરે મોટુાં 
પે્રરકબળ હોર્ છ.ે આ બહુમાન, સત્કાર 
સમારાંભના રુપમાાં હોર્, તક્તીના રુપમાાં હોર્ 
કે પછી માનદ્ હોદ્દાના રુપમાાં હોર્. બહુમાનની 
ગેરહાજરી ઘણા લોકોને ઉદાર થવાથી રોકે 
છ.ે આમાાં અતીરેક થાર્ એ અનીચ્છનીર્ ખરુાં ; 
પણ એ નક્કી કરવાનો હક્ક કોને છ?ે પ્રતીષ્ઠા, 
નામના, ખ્ર્ાતી વગેરે આ સ્વીકારની ઈચ્છાનુાં 
વીસ્તૃતીકરણ (extension) છ.ે સમાજ 
વ્ર્વસ્થાથી ઉભુાં કરેલુાં આ પે્રરકબળ કૌટમુ્પબીક 
મનદુ:ખ અને ક્લેશો પાછળ પણ કારણભુત 
હોર્ છ.ે 
● બદલાની ભાવના : 
 કેટલાક લોકો માટ ેઆ નકારાત્મક વતૃ્તી 
જબરદસ્ત પે્રરકબળ બની જાર્ છ.ે આનુાં શે્રષ્ઠ 
ઉદાહરણ મહાભારતની કથામાાં જોવા મળે છ.ે 
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મહાભારતનાાં અડધાાં પાત્રો અન્ર્ાર્ કે 
અપમાનના બદલાની ભાવનાથી દોરવાર્ેલાાં 
છ.ે એમની જીન્દગીનુાં એ એકમાત્ર ધ્ર્રે્ બની 
જાર્ છ.ે બધાને મહાભારતની કથામાાંથી જુદા 
સાંદેશ મળે છ.ે આ લેખકના મતે મહાભારતનો 
મુખ્ર્ સાર ‘બદલાની ભાવનાથી સવાત્ર વેરાતો 
વીનાશ’ છ.ે વતામાનમાાં ત્રાસવાદીઓ આનો 
એક દાખલો છ.ે છુટાછવાર્ા બનાવ બધે જોવા 
મળે છ.ે 
● સમ્પબન્ધો નભાવવાની ભાવના : 
 આપણી સાંસ્કૃતીમાાં સમ્પબન્ધોનુાં ઘણાં 
મહત્ત્વ રહ્યુાં છ.ે ઘણા લોકો એને ફરજ અને 
જવાબદારી કરતાાં વધારે મહત્ત્વ આપે છ.ે 
સમ્પબન્ધો સાચવવા આસાનીથી કાર્દાનો ભાંગ 
કરી, કોઈ અજાણ્ર્ાનો હક છીનવી એન ે
અન્ર્ાર્ કરે છ.ે નીકટના સમ્પબન્ધીઓ 
ઉપરાન્ત અન્ર્ સામાજીક સમ્પબન્ધો માટ ે પણ 
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કરવામાાં આવ ે છ.ે આ પણ એક પ્રકારનો 
ભ્રષ્ટ્ાચાર છ.ે આ લોકો પોતાના જળવાર્ેલા 
સમ્પબન્ધોનો ગવા લે છ.ે સાથે સાથે જ ે લોકો 
સમ્પબન્ધો કરતાાં ફરજ અને જવાબદારીને 
વધારે મહત્ત્વ આપે છ ે એમને નીચી નજરે 
જુવે છ.ે આ એક કરુણાન્તીકા છ.ે 
● સ્વતન્ત્રતાની ખવેના અને અાંકુશની વતૃ્તી : 
  આ વીષર્ની વીસ્તારથી છણાવટ 
‘સ્વતન્ત્રતા, પરાવલમ્પબન અને અાંકુશની વૃત્તી’ 
પ્રકરણમાાં કરેલ છ.ે સત્તાની લાલસા એ 
અાંકુશની વૃત્તીનુાં વીસ્તૃતીકરણ છ.ે 
 આ ઉપરાન્ત બીજી પણ એવી વતૃ્તીઓ 
છ ે જ ે કેટલાક લોકોને પ્રવતૃ્ત કરે છ.ે અહીં 
ર્ાદી લાાંબી બનાવવાનો આશર્ નથી; પણ 
એની પાછળ રહેલા મમાનો છ.ે આ બધાાં 
પ્રેરકબળો ધમા, અથા, કામ અન ેમોક્ષથી વેગળાાં 
છ.ે કેટલાાંક એકબીજાના વીરોધાભાસી છ ેઅને 
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દરેક વ્ર્ક્તીને બધાાં લાગુ નથી પડતાાં. છતાાંર્ ે
એ મુળભુત અને શક્તીશાળી હોવાથી સમાજ 
અને વ્ર્ક્તીને પ્રભાવીત કરે છ.ે એમને 
અવગણી ન શકાર્. 
 માનવસમાજ સતત પ્રગતી કરતો રહ્યો 
છ.ે સમર્ સાથે આપણી દરેક બાબતની સમજ 
પણ વીસ્તરતી જાર્ છ.ે બે કે ત્રણ હજાર 
વરસ પહેલાાં કહેવાર્ેલુાં અને લખાર્લેુાં બધુાં 
શાશ્વત કે સનાતન ન હોઈ શકે. વીશેષમાાં 
એમની અસલીર્ત (Authenticity) વીશે 
પણ પ્રશ્નો છ.ે આ શાસ્ત્રો લખનાર 
મહાપુરુષોએ પોતે પણ સવાલો કરી એના 
ઉત્તરો શોધ્ર્ા છ.ે જો તેઓ એવુાં ન કરત તો 
આજ ેઆપણી પાસે શાસ્ત્રો જ ન હોત. 
 સવાલો કરવા અન ેએના ઉત્તર શોધવા 
એ બુદ્ધીશાળી માણસના સ્વભાવનુાં લક્ષણ છ.ે 
માણસને પ્રાણીઓથી અલગ પાડતુાં આ મુખ્ર્ 
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તત્ત્વ છ.ે વૈજ્ઞાનીકો, ધમાપ્રણેતાઓ, તત્વ–
ચીન્તકો, દાશાનીકો વગેરેએ આ રીતે ઉકેલો 
શોધીને આપણને અમુલ્ર્ વારસો આ્ર્ો છ.ે 
ફરક માત્ર એટલો છ ે કે વજૈ્ઞાનીકોએ પ્રર્ોગો 
કરી જ ેસાબીત કરી શકાર્ એને જ સ્વીકાર્ુું 
છ.ે ત્ર્ાાં ‘માન્ર્તા’ન ે અવકાશ નથી. આપણી 
આજુબાજુ દેખાતી દરેક વસ્તુ પાછળ એમનો 
પુરુષાથા રહેલો છ.ે અન્ર્ બધા પ્રકારના 
લોકોએ ચીન્તન કરી પ્રશ્નોના ઉત્તર મળેવ્ર્ા છ.ે 
એમના વીચારો માનવમન પર સદીઓથી રાજ 
કરી રહ્યા છ.ે એમાાંથી કેટલીક બાબતો હવ ે
ખોટી કે અધુરી સાબીત થઈ છ.ે 

કુદરત પરીવતાનશીલ છ,ે સમાજ 
પરીવતાનશીલ છ,ે માણસ પણ 
પરીવતાનશીલ છ.ે જ ે વીચારધારા જરુરી 
પરીવતાનનો વીરોધ  કરે છ ે તે કુાંઠીત થઈ 
અાંતે નષ્ટ્ પામે છ.ે 
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પુરાણો, ધમાગ્રાંથો કે અન્ર્ કોઈ 
માહીતીનો સ્રોત એટલો ચુસ્ત ન હોઈ શકે કે 
એમાાં બહુમતીનો લાાંબા સમર્નો અનુભવ પણ 
ફેરફાર ન કરી શકે. પુરાણોમાાં કહેલુાં હોર્ એ 
જ અને એટલુાં સ્વીકારીએ કે પછી આપણા 
અનુભવ અને વાસ્તવીકતાને વધુ મહત્ત્વ 
આપીએ? આ આપણી સ્વતન્ત્ર 
વીચારસરણીની કસોટી છ.ે  એને વફાદાર 
રહીએ એ આપણા હીતમાાં જ છ.ે 

આ વીધાન ફક્ત આ લેખના એક 
ઉદાહરણને નહીં; પણ ઘણી ચીલાચાલુ 
માન્ર્તાઓને લાગુ પડ ેછ.ે 

(લેખ લખાર્ો : જાન્ર્ુઆરી, 2007) 

આ લેખને 14 પ્રતીભાવો પ્રાપ્ત થર્ા હતા. તે 
પ્રતીભાવ/ચચાા માણવા માટ ેસ્રોત :  
https://govindmaru.com/2014/02/21/murji-gada-35/ 

♦ 
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5 

સુખની શોધ 

અનુક્રમણીકા 

 લાાંબા સમર્થી ચાલી આવતી કહેવત, 
‘પહેલુાં સખુ તે જાતે નર્ાા’ અવારનવાર વાાંચવા 
મળે છ.ે નાનપણમાાં આવાાં દસ સુખની ર્ાદી 
ક્ર્ાાંક વાાંચી હતી. એમાાંથી જ ેર્ાદ છ ેતે આ 
પ્રમાણે હતુાં. 
 પહેલુાં સખુ ત ેજાતે નર્ાા, બીજુ ાં સુખ તે 
કોઠીમાાં જાર, ત્રીજુ ાં સુખ તે સુશીલ નાર, ચોથુાં 
સુખ તે કુળનો તારનાર..... ત્ર્ાર પછી સાચો 
મીત્ર, સારા પાડોશી, ન્ર્ાર્ી રાજા જવેુાં કાંઈક 
હતુાં બરાબર ર્ાદ નથી. 
 આવી કહેવતો તત્કાલીન જનસમુદાર્ના 
અનુભવનો નીચોડ હોર્ છ.ે સુખની 
અગત્ર્તાનો એમનો ક્રમ પણ ત્ર્ારની 
વાસ્તવીકતા પર આધારીત હોર્ છ.ે એનુાં 
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મહત્ત્વ કોઈપણ શાસ્ત્રના ઉપદેશ કરતાાં 
જરાપણ ઓછુાં નથી, બલકે વધારે હોઈ શકે 
છ.ે શાસ્ત્રોમાાં ‘શુાં હોવુાં જોઈએ’ એ કહેવામાાં 
આવે છ,ે જ્ર્ારે આવી કહેવતો ‘જ ેહકીકત છ ે
તે’ વણાવે છ.ે આદશા ભલે ‘ધ્ર્ેર્’ હોર્; 
‘વાસ્તવીકતા’નુાં પોતાનુાં આગવુાં મહત્ત્વ છ.ે 
 બધાનુાં અાંતીમ ધ્ર્ેર્ સુખી થવાનુાં હોર્ 
છ.ે જો કે દરેકની સુખની વ્ર્ાખ્ર્ા તેમ જ 
સુખી થવા માટનેી જરુરીર્ાતો જુદી હોઈ શકે 
છ.ે ઉમ્પમર પ્રમાણે એમાાં ફેરફાર પણ થાર્ છ.ે 
ર્ુવાનીમાાં આનન્દનો અભાવ એ દુ:ખ છ.ે 
વૃદ્ધાવસ્થામાાં દ:ુખનો અભાવ આનન્દ બની 
જાર્ છ.ે 
 સમર્ સાથે દરેક વાતની ર્થાથાતા 
બદલાતી હોવા છતાાં; આગલી કહેવતનો મોટો 
ભાગ આજ ે પણ એટલુાં જ વજુદ ધરાવે છ.ે 
સુખનાાં પહેલાાં ચાર ક્ષેત્રો આજના સન્દભામાાં 
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સારુાં  સ્વાસ્થ્ર્, પાર્ાની જરુરીર્ાત પુરતી 
સમ્પપત્તી, સમજદાર પતી કે પત્ની, વાંશવેલો 
વગેરે વાજબી છ.ે એનો ક્રમ પણ મોટા ભાગના 
લોકો માટ ેસાચો છ.ે 

ધ્ર્ાન દોરવા ર્ોગ્ર્ બાબત એ છ ેકે આ 
બધાાં સુખની ર્ાદી રોજબરોજની જીન્દગી 
સાથે વણાર્ેલી આ પૃથ્વી લોકની જરુરીર્ાતો 
છ.ે આત્મકલ્ર્ાણ, સ્વગા, મોક્ષ જવેી પરલોકની 
વાતોની ગેરહાજરી સ્પષ્ટ્પણે બતાવે છ ે કે  
જનસામાન્ર્ માટ ે શુાં અગત્ર્નુાં હતુાં. એમને 
અહીં જીવી, અહીં જ સુખી થવામાાં રસ હતો, 
જ ેઆજ ેપણ છ.ે 

અધ્ર્ાત્મની વાતો કરતા અને એને 
લગતી પ્રવૃત્તી કરતા લોકો પણ જ્ર્ારે પોતાના 
ધમાગુરુને ખાનગીમાાં મળે છ ે ત્ર્ારે એમના 
વાતાાલાપનો વીષર્ બદલાઈ, ‘આ–લોક’ની 
પ્રવૃત્તી અાંગે હોર્ છ.ે એની ફળશ્રુતી 
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(ધનલાભ) માટ ે તેઓ ગુરુના આશીવાાદ 
મેળવવા ઈચ્છતા હોર્ છ.ે ગુરુજી એવા 
આશીવાાદ આપે પણ છ.ે અહીં આવા બધાની 
આધ્ર્ાત્મીક પોકળતા છતી થાર્ છ.ે 

મુળ કહેવતમાાં નહોતી છતાાંર્ે સુખની 
ર્ાદીમાાં સમાવવા લાર્ક, દરેક સમર્કાળમાાં 
અગત્ર્ની એવી બ ેબાબતો વીશે લખવુાં જરુરી 
લાગે છ.ે એક છ ે વ્ર્ક્તીગત સ્વતન્ત્રતા અને 
બીજી છ ેમનગમતી પ્રવૃત્તી.   
 જુની ર્ાદીમાાં સ્વતન્ત્રતાને સ્થાન નહોતુાં 
મળ્યુાં તે સમજી શકાર્ એમ છ.ે એ 
રાજાશાહીનો જમાનો હતો. ઉપરાન્ત, સમાજ 
અને ધમાની પણ લોકો પર જોરદાર પકડ 
હતી. ગ્રામ્પર્સમાજમાાં રહેનાર માટ ે
સ્વતન્ત્રતાની વાતો કરવી શક્ર્ નહોતી. આ 
વાત હડતાળો પાડવાની કે વાતવાતમાાં વીરોધ 
કરવાની સ્વતન્ત્રતાની નથી. આ સ્વતન્ત્રતા છ ે
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વીચારોની તેમજ સામાજીક, નૈતીક મર્ાાદા 
ઉલ્ાંઘ્ર્ા વગર સ્વતન્ત્રપણે વતાવાની. 

પહેલાાં જમેને વ્ર્ક્તીગત સ્વતન્ત્રતા 
જોઈતી હતી તેઓ સાંસાર છોડી, સાધુ બની 
જતા અથવા તો ડાકુ કે બહારવટીર્ા બનતા 
હતા. સ્વતન્ત્રતા માટ ેચુકવવી પડતી આ ખુબ 
આકરી કીમ્પમત હતી. હવે જ્ર્ારે વ્ર્ક્તી પરની 
સમજ અને ધમાની પકડ ઢીલી પડી છ,ે 
રાજાશાહીને બદલે લોકશાહી આવી છ ે ત્ર્ારે 
સ્વતન્ત્રતા ભોગવવી સહેલી થઈ છ;ે છતાાં 
લોકોને વ્ર્ક્તીગત સ્વતન્ત્રતાનુાં ખાસ મહત્ત્વ 
નથી હોતુાં. જમેને છ ે તે આ તક અને 
અધીકારની ર્ોગ્ર્ કદર કરે છ.ે મોટાભાગના 
લોકોને બીજાના દોરવ્ર્ા દોરાવાનુાં વધ ુમાફક 
આવે છ.ે ટોળામાાં સમાવુાં વધુ ફાવે છ.ે 

મનગમતી પ્રવૃત્તી કરવી પણ એક 
પ્રકારની સ્વતન્ત્રતા છ.ે બધાને પોતાના ધન્ધા–
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વ્ર્વસાર્માાં ક્ર્ારેક તો કાંટાળો આવતો જ 
હોર્ છ.ે આ કાંટાળો જ્ર્ારે નીર્મીત બને છ ે
ત્ર્ારે એમની પ્રવતૃ્તી એક મજબુરી બને છ.ે 

વણા આધારીત સમાજવ્ર્વસ્થામાાં બધાન ે
બાપદાદાના વારસાગત ધન્ધા–વ્ર્વસાર્માાં 
જોડાવુાં પડતુાં. એ જ ગામમાાં અને સમાજમાાં 
રહેવુાં પડતુાં. એમનુાં ભાવી જન્મ સાથે જ નક્કી 
થઈ જતુાં. ભાગ્ર્, કમા વગેરેના ખ્ર્ાલ આવી 
સમાજરચનાને લીધે આવ ે અને પાાંગરે એ 
સ્વાભાવીક છ.ે 

આજ ેશીક્ષણ અને ઉદ્યોગીકરણને લીધે 
વ્ર્વસાર્ના કેટલાર્ ે નવાાં ક્ષેત્રો ખુલ્ર્ાાં છ.ે 
લાર્કાત કે આવડત હોર્ તો મનગમતા 
ક્ષેત્રમાાં જઈ શકાર્ છ.ે હવે જન્મ સાથે 
વ્ર્વસાર્ નક્કી નથી થઈ જતો એટલ ે
મનગમતી પ્રવતૃ્તીની તક મળે છ.ે માણસ જ્ર્ારે 
ગમતુાં કામ કરે છ ેત્ર્ારે એને કામનો ઉત્સાહ 

https://govindmaru.com/


વીચારવા જવેી વાતો                https://govindmaru.com                88 

 

હોર્ છ.ે પરીણામે કામ વધુ સારુાં  થાર્ છ ેઅને 
થાક ઓછો લાગે છ.ે એનાથી સન્તોષ, 
સફળતા અને સાથાકતા અનુભવાર્ છ.ે 

આજની નવી સમાજવ્ર્વસ્થામાાં 
નીવૃત્તીની વ્ર્ાખ્ર્ા બદલાઈ ગર્ેલ છ.ે નીવૃત્તી 
સાથે ફાજલ સમર્ અને સ્વતન્ત્રતા મળે છ.ે 
નીવૃત્ત ઉમ્પમરે ઘણાનુાં સ્વાસ્થ્ર્ પણ સારુાં  હોર્ 
છ.ે સ્ત્રીઓ માટ ેઆ ખાસ લાગુ પડ ેછ.ે આવા 
સાંજોગોમાાં મનગમતી સકારાત્મક પ્રવૃત્તી માટ ે
અવકાશ સાાંપડ ેછ.ે 

વતામાનમાાં ઘણા લોકો સુખની ર્ાદીમાાં 
ખાવુાં–પીવુાં, પહેરવુાં–ઓઢવુાં, હરવુાં–ફરવુાં, 
પાટી–મેળાવડા–ઉજવણી વગેરે આનન્દની 
પ્રવૃત્તીઓનુાં આગવુાં સ્થાન હોર્ છ.ે એમના 
માટ ે મોજમજામાાં સુખ છ.ે તે સીવાર્ કોઈને 
ધનસાંચર્માાં તો કોઈને માહીતીસાંચર્માાં સુખ 
દેખાર્ છ.ે કોઈ સમ્પબન્ધો વધારવામાાં સુખ 
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જુએ છ ે તો કોઈ પરનીંદામાાં. બધા 
પોતપોતાની રીતે સુખની શોધમાાં પડ્યા છ.ે 

સુખની આટલી લાાંબી ર્ાદી તપાસ્ર્ા 
પછી પણ મુળ સવાલ તો હજી ઉભો જ છ.ે 
બધાને લાગુ પડ ે એવુાં સુખ કોને કહેવાર્? 
શબ્દકોશમાાં સુખના ઘણા અથા આપેલા છ ે : 
આનન્દ, ચેન, શાન્તી, આરામ, સન્તોષ, તૃપ્તી 
વગેરેમાાંનો કોઈ અથા બન્ધ બેસતો નથી 
લાગતો. સન્તોષકારક નથી જણાતો. 

માણસ બીમાર થાર્, ધન્ધામાાં ખોટ ગઈ 
હોર્ કે કોઈ સ્વજનને ગુમાવ્ર્ુાં હોર્ ત્ર્ારે 
જરુર દુ:ખ થાર્ છ.ે એને નીવારી નથી શકાતુાં; 
પણ એને કેટલુાં મહત્ત્વ આપવુાં તેની સમજ 
અવશ્ર્ કેળવી શકાર્ છ.ે આ પ્રકારનાાં દુ:ખના 
અભાવને પણ સખુ ગણી શકાર્. દુ:ખનો 
અભાવ એ સુખની શરુઆત ખરી; પણ એનો 
પડાવ નથી. દ:ુખના અભાવથી માણસ 
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આપોઆપ સુખી નથી થઈ જતો. ખાવાનુાં મળે 
એટલે ભુખનુાં દુ:ખ જતુાં રહે, તૃપ્તી થાર્; પણ 
એ સ્થીતી કાર્મ ટકતી નથી. 

‘સન્તોષી નર સદા સુખી’ની જુની ને 
જાણીતી કહેવત સન્તોષને સુખનો મુકામ ગણ ે
છ.ે અસન્તોષ એ દ:ુખનુાં કારણ જરુર છ;ે પણ 
સન્તોષન ે સુખનો આખરી મુકામ ગણવુાં 
જોખમી છ.ે સન્તોષથી થોડા સમર્ માટ ે સુખ 
મળતુાં હોર્ તો પણ; સાંતોષી નર ‘સદા’ સુખી 
ન ગણાર્. આપણી જરુરીર્ાતો, દૃષ્ટ્ીકોણ 
વગેરે સમર્ પ્રમાણે બદલાતાાં રહે છ.ે 
સાંસારની જવાબદારીવાળા માણસ માટ ે
સન્તોષ પ્રગતીનો બાધક બને છ.ે એટલે 
સન્તોષને સુખનો છલે્ો મુકામ ગણવાને બદલે 
સુખની ર્ાદીમાાં ક્ર્ાાંક સ્થાન આપી શકાર્.  

ધમાના રખેવાળો પાસેથી ‘સાચા’ સુખ 
વીશેની ઘણી વાતો સાાંભળી છ;ે પણ તે ગળ ે
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ઉતરતી નથી. બુદ્ધી એને સ્વીકારતી નથી. 
શાશ્વત સુખની એમની વાતો મૃગજળ ભાસે 
છ,ે પલાર્નવાદી જણાર્ છ.ે 

સુખ અને દ:ુખ વચ્ચેની એક સ્થીતી છ ે
અલીપ્તતા – ઈન્ડીફરન્સ. મોટા ભાગના લોકો 
માત્ર એક–બે ટકા સમર્ માટ ે ખુશ (સુખી) 
હોર્ છ.ે એનાથી થોડા વધુ સમર્ માટ ેનાખુશ 
(દુ:ખી) હોર્ છ.ે બાકીના મહદ્ સમર્ માટ ે
અલીપ્ત હોર્ છ.ે અઘરી ગણાતી સ્થીતપ્રજ્ઞતા 
આ અનાર્ાસે મળતી અલીપ્તતાથી બહુ દુર 
નથી લાગતી. 

સુખ જ્ર્ાાં પણ હોર્, એના સુધી 
પહોંચવાનો એક માગા છ ે સફળતા. આવી 
પડલેી જવાબદારીઓ ઉત્સાહથી નભાવવી એ 
સફળતાની સાદી–સીધી વ્ર્ાખ્ર્ા છ.ે પોતાના 
વ્ર્વસાર્માાં નીપુણતા અને પ્રામાણીકતા 
કેળવવી એ પણ સફળતા છ.ે કમનસીબે 
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વ્ર્વહારમાાં સફળતાનો માપદાંડ પૈસો અને 
સત્તા મનાર્ છ.ે પૈસો ઘણા અભાવોને પુરો 
કરી શકે છ ે તેમ જ પૈસાનો અભાવ અન્ર્ 
સફળતાને ગૌણ પણ બનાવે છ.ે આ 
વાસ્તવીકતા સ્વીકારીએ તો પણ આવી 
સફળતા લાાંબો સમર્ ન પણ ટકે. 

સુખના મુકામ સુધી પહોંચવાનો સફળતા 
કરતાાં વધારે સચોટ માગા છ ે સાથાકતા. 
સાથાકતા કોને કહેવાર્ ? 

ભારત જવેા અતી ધામીક દેશમાાં સાચા 
ખોટા બધા સાધુ મહાત્મા પોતપોતાની રીતે 
સમાજને સખુ, શાન્તી, સફળતા, સાથાકતાનો 
કીમીર્ો બતાવતા આવ્ર્ા છ.ે આ બધા 
પલાર્નવાદી માગો કરતાાં આ લેખકન ે
અાંગે્રજીમાાં વાચેલુાં એક વીધાન વધારે વાજબી 
લાગે છ.ે ‘IS THE WORLD ANY 

BETTER PLACE BECAUSE OF 

YOU?’ – ‘તમારા લીધે દુનીર્ામાાં કાંઈ 
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સુધાર આવ્ર્ો છ ે?’ જો જવાબ ‘હા’ હોર્ તો 
જીવન સાથાક થર્ુાં કહેવાર્. ભલે ને આખી 
જીન્દગીમાાં ક્ર્ારે પણ પુજાપાઠ, વ્રત, તપ, 
જાત્રાઓ વગેરે કાંઈ કર્ુું ન હોર્! 

સાથાકતાની માત્રાન ે સુધારાની માત્રા 
સાથે સીધો સમ્પબન્ધ છ.ે ‘જ ે વધારે સુધાર 
લાવે તે વધારે સાથાક’ ગણાર્. આ ધોરણે 
જોઈએ તો વજૈ્ઞાનીકો, સમાજસુધારકો, સજ ાકો, 
સમાજસેવકો, કાર્દો–વ્ર્વસ્થા જાળવનારા 
વગેરે બધા પોતાની રીતે સાથાક થર્ા ગણાર્. 
સમ્પપત્તી અને સત્તા હાાંસલ કરનારા સફળતાની 
સાથે આપોઆપ સાથાક નથી થઈ જતા. 
એમની ‘સમ્પપત્તી/સત્તાનો અન્ર્ માટ ે કરેલ 
સદુપર્ોગ’ એમને સાથાક બનાવે છ.ે  

એની બીજી બાજુએ પ્રામાણીકપણે 
પોતાની ફરજ બજાવનાર સફાઈ કામદાર કે 
માળી (બાગવાન)ને કોઈ સફળ ન ગણે; છતાાં 
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તેઓ પોતાની મર્ાાદામાાં સાથાક ગણાર્. એમન ે
લીધે દુનીર્ાનો એક નાનકડો ભાગ સ્વચ્છ રહે 
છ,ે સુાંદર બને છ.ે 

આટલી લાાંબી ર્ાદી તપાસ્ર્ા પછી 
એટલુાં કહી શકાર્ કે કોઈ એક બાબતમાાં સુખ 
સમાર્ેલુાં નથી. સફળ થવાની સાથ ે મહત્તમ 
સાથાક બનવાની કોશીશ કરશુાં તો સુખ 
આપોઆપ આપણને ગોતતુાં આવશે. એની 
પાછળ દોડવાની જરુર નહીં રહે. ર્ાદી 
બનાવવાની પણ જરુર નહીં રહે. 

 (લેખ લખાર્ો : માચા, 2008) 

આ લેખને 23 પ્રતીભાવો પ્રાપ્ત થર્ા 
હતા. તે પ્રતીભાવ/ચચાા માણવા માટ ેસ્રોત : 

https://govindmaru.com/2013/02/15/murji
–gada–23/ 

 
♦ 
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6 

સ્વતન્ત્રતા, પરાવલમ્પબન  
અને અાંકુશની વૃત્તી 

અનુક્રમણીકા 

જ્ર્ારે સ્વતન્ત્રતાની વાત આવે છ ેત્ર્ારે 
સામાન્ર્ રીતે એને રાજકીર્ સ્વતન્ત્રતા વીશે 
હોવાનુાં માની લેવાર્ છ.ે એ હવ ે ભુતકાળની 
વાત થઈ. રાજકીર્ સ્વતન્ત્રતા મળી ગઈ અને 
હવે ક્ર્ાાંર્ જવાની નથી. 

ગુલામીનાાં બન્ધનોમાાંથી મુક્ત થવુાં એ 
એક વાત છ ેઅને સ્વતન્ત્રતાનો અનુભવ કરવો 
એ બીજી વાત છ.ે બન્ધનમુક્ત થર્ેલુાં પક્ષી 
તરત જ પોતાની સ્વતન્ત્રતા માણવા ઉડી જાર્ 
છ.ે ગાર્, ભેંસ, કુતરા જવેાાં પ્રાણી ફરી ફરી 
બાંધાવા પાછાાં આવે છ.ે એને ‘વફાદારી’ 
કહેવાર્ કે ‘પરાવલમ્પબન’ એ બધાની પોતાની 
વીચારસરણી પર આધાર રાખે છ.ે 
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આપણે અહીં વાત કરવી છ ે વ્ર્ક્તીગત 
સ્વતન્ત્રતાની. ‘પશુવૃત્તી’ નહીં; પણ ‘પક્ષીવૃત્તી’ 
કેળવવાની. વ્ર્ક્તીગત સ્વતન્ત્રતા એટલે 
વીચારવાની અન ે આચરવાની સ્વતન્ત્રતા. 
બીજાના દોરવાર્ા નહીં; પણ પોતાની સમજ 
અને નીણાર્થી આચરણ કરનારા સ્વતન્ત્ર 
કહેવાર્ છ.ે આ સ્વતન્ત્રતા બધાનો જન્મસીદ્ધ 
હક છ ેઅને પોતાની જાત પ્રત્ર્ેની ફરજ પણ 
છ.ે 

સાથે સાથે પોતાને કે બીજા કોઈને 
કોઈપણ જાતની હાની ન પહોંચાડવાની 
જવાબદારી પણ આવી જાર્ છ.ે આપણા 
આચરણથી કોઈન ેપણ હાની થતી હોર્ તો તે 
સ્વતન્ત્રતા નહીં; પણ સ્વન્ત્રતાને નામે ગુનો છ.ે 

સ્વતન્ત્રતાનુાં મહત્ત્વ બધા માટ ે અલગ 
હોર્ છ.ે કોઈ નજીવા લાભ માટ ે એમાાં 
બાાંધછોડ કરતા હોર્ છ;ે જ્ર્ારે કેટલાક 
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બાાંધછોડ કરવાન ે બદલે ઘણી અગવડ 
ઉઠાવવા તૈર્ાર હોર્ છ.ે જાત હોમવાના પણ 
છુટાછવાર્ા કીસ્સા નોંધાર્ છ.ે સ્વતન્ત્રતા 
સહેલાઈથી મળતી નથી. એની આકરી કીમ્પમત 
ચુકવવી પડ ેછ.ે 

સ્વતન્ત્રતાના અભાવનુાં પરીણામ એટલે 
દેખાદેખી અને પરાવલમ્પબન. ઘણા લોકો 
સ્વતન્ત્રતાના અભાવથી એટલા ટવેાઈ ગર્ા 
હોર્ છ ે કે નાની એવી બાબત પર સ્વતન્ત્ર 
નીણાર્ કરી શકતા નથી. બીજાએ જ ેકર્ુું એ 
આપણા માટ ે પણ સારુાં  હોવુાં જરુરી નથી. 
આપણામાાં આ સ્વતન્ત્ર વીચારસરણી ધન્ધા–
વ્ર્વસાર્માાં ઘણી પ્રસરી છ.ે અન્ર્ ક્ષેત્રોમાાં 
આપણે હજી ઘણા પાછળ છીએ. 

સ્વતન્ત્રતાની સૌથી મોટી વીરોધી છ ે
‘અાંકુશની મનોવતૃ્તી.’ એ પ્રાકૃતીક છ.ે આપણા 
પ્રાણી પુવાજો તરફથી વારસામાાં મળેલી 
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હોવાથી એને પાશવી પણ કહી શકાર્. અન્ર્ 
વૃત્તીઓને કેળવવામાાં આટલી સાાંસ્કૃતીક પ્રગતી 
કર્ાા છતાાં; આપણે અાંકુશની વૃત્તીમાાંથી બહાર 
નીકળવાની કોશીશ પણ નથી કરતા. 

અાંકુશ એટલે બીજી વ્ર્ક્તીને એની 
મુળભુત સ્વતન્ત્રતા આપવાનો ઈન્કાર. ઘણા 
સામાજીક કાર્દા અને નીતી–નીર્મોમાાં એ 
સ્પષ્ટ્ દેખાર્ છ.ે ભુતકાળમાાં સ્ત્રીઓ પર 
જાતજાતનાાં બાંધન લાદી એનુાં એક ર્ા બીજાાં 

કારણો આપી સમથાન કરવામાાં આવતુાં. એ 
‘પુરુષોની અાંકુશની વૃત્તી’ને કારણે હતુાં. 
આજ ે પણ રુઢીચુસ્ત સમાજોમાાં એ મોજુદ 
છ.ે વણાવ્ર્વસ્થા, અસ્પૃશ્ર્તા, ગલુામીની 
પ્રથા આ બધી ‘અાંકુશની વૃત્તી’માાંથી 
જન્મેલી સામાજીક વ્ર્વસ્થાઓ છ.ે એમનો 
ઉપર્ોગ આથીક શોષણ કરવામાાં થર્ો છ.ે 
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આટલી બધી ધામીક અને આધ્ર્ાત્મીક 
વીચારધારાઓમાાંથી ભાગ્ર્ ે જ કોઈએ 
વ્ર્ક્તીગત સ્વતન્ત્રતાને મહત્ત્વ આ્ર્ુાં હશે. 
કારણ કે બધી જ સાંસ્થાકીર્ વ્ર્વસ્થાઓને 
એને લીધે મુશ્કેલી ઉભી થાર્ છ.ે સામ્પર્વાદ 
અને સરમુખત્ર્ારીમાાં પ્રજાની સ્વતન્ત્ર 
વીચારસરણી સત્તાને પોષાર્ નહીં. પ્રજાન ે
અાંકુશમાાં રાખવા રાજ્ર્ તરફથી ગણતરીપુવાક 
એમને ગરીબ અને અજ્ઞાન રાખવામાાં આવે છ.ે 

ધમામાત્ર ‘શ્રદ્ધા અને ભક્તી’ને નામ ે
વ્ર્ક્તીગત સ્વતન્ત્રતાને શરુઆતમાાં દાબી દે 
છ.ે જાતી–જ્ઞાતીનાાં બાંધનો એ આગવેાનોનુાં 
રાજ્ર્ કરતાાં પણ વધારે સત્તા ધરાવવાનુાં 
સાધન છ.ે (ર્ુવાન ગાાંધીજીને વીદેશથી પાછા 
આવ્ર્ા પછી દરીર્ો ઓળાંગવા માટ ે એમની 
નાતની માફી માાંગી, દાંડરુપે નાતનુાં જમણ 
કરવુાં પડ્યુાં હતુાં એવુાં ક્ર્ાાંક વાાંચ્ર્ાનુાં ર્ાદ છ.ે) 
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ધમા, વ્ર્ક્તીપુજા તથા અન્ધશ્રદ્ધાનુાં; અન ે
સમાજ પરમ્પપરાનુાં અફીણ ખવડાવી લોકોન ે
સાંકુચીત, કટ્ટરપન્થી અને ક્ર્ારેક ઝનુની 
બનાવતા રહ્યા છ.ે ગુજરાતમાાં થઈ રહેલા 
વીવીધ સમ્પપ્રદાર્ોનાાં કૌભાાંડો આનુાં ઉદાહરણ 
છ.ે આપણી સદીઓની સતત પીછહેઠ માટ ે
આ વતૃ્તી ઘણી જવાબદાર છ.ે એ સ્વીકારવાને 
બદલે વીદેશીઓ પર બધો દોષ ઢોળવાનુાં 
આપણને ફાવે છ.ે 

દેશને સુવ્ર્વસ્થીત રીતે ચલાવવા માટ ે
અમુક હદ સુધી અાંકુશ વાજબી છ.ે શીસ્ત, 

કાર્દાપાલન અને વ્ર્વસ્થા માટ ે તે જરુરી છ.ે 
જરુરી અાંકુશ વગર અરાજકતા અને ગુનાઈત 

તત્ત્વો ફેલાતાાં આપણે જોઈએ છીએ. સવાલ 
અાંકુશની માત્રામાાં છ.ે એના પરથી આપણે 

રાજ્ર્વ્ર્વસ્થાને પ્રજાતન્ત્ર, સામ્પર્વાદ કે 
સરમુખત્ર્ારી તરીકે ઓળખીએ છીએ. વધારે 

પડતો અાંકુશ પ્રગતીને રુાં ધે છ.ે 
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આટલા બધા અવરોધો છતાાંર્ે કેટલીક 
વ્ર્ક્તીઓમાાં સ્વતન્ત્ર વીચારસરણી ટકી રહે 
છ ે અને પાાંગરે પણ છ.ે આ સ્વતન્ત્ર 
વીચારસરણીને લીધે જ ‘બુદ્ધ’ અને ‘મહાવીરે’ 
વૈદીક ધમાના હીંસક કમાકાાંડનો વીરોધ કરી 
‘કરુણા’ અને ‘અહીંસા’ની વીચારધારાન ે
આગળ કરી હતી. આ ઉપરાન્ત ભારતમાાં 
ધામીક અને આધ્ર્ાત્મીક ક્ષેતે્ર પાાંગરેલી ઘણી 
સ્વતન્ત્ર વીચારસરણીઓ લોકમાનસમાાં અાંકીત 
થઈ છ.ે સામાજીક ક્ષતેે્ર સુધારાવાદી 
વીચારસરણી લાવનારાઓનાાં નામો લોકજીભે 
ઓછાાં અને ઈતીહાસનાાં પાનાાંઓમાાં વધુ 
દેખાર્ છ.ે જનજીવનમાાં નાના મોટા સુધારા 
લાવનારા અગણીત સ્વતન્ત્રતાના પજુારીઓ 
ગુમનામ છ.ે 

પાંદરમી અને સોળમી સદીમાાં ર્રુોપમાાં 
શરુ થર્ેલ ક્રાન્તી વજૈ્ઞાનીક કે ઔદ્યોગીક ક્ષેત્ર 
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પુરતી મર્ાાદીત નહોતી. એની સાથ ે‘વીચારોની 
અભીવ્ર્ક્તી’માાં પણ ધરખમ ક્રાન્તી આવી 
હતી. એ સાંક્રાન્તીકાળ (Renaissance–રેનેસાાં) 
તરીકે ઓળખાર્ છ.ે ત્ર્ારે કળા, સાહીત્ર્, 
વીજ્ઞાન વગેરેમાાં જુવાળ આવ્ર્ો અને સાથે 
ધમાનો અાંકુશ ઓછો થર્ો. આ બધાનાાં મુળમાાં 
હતી ‘વ્ર્ક્તીગત સ્વતન્ત્રતાની ભાવના’. એના 
પરીણામે ત્ર્ારથી અત્ર્ાર સુધી દુનીર્ા પર 
એમનુાં આધીપત્ર્ રહ્યુાં છ.ે હવ ેઅન્ર્ દશેોમાાં 
જ્ર્ાાં સાંસ્થાકીર્ અાંકુશો ઓછા થર્ા છ ે અને 
વ્ર્ક્તીગત સ્વતન્ત્રતા સ્વીકારાઈ છ ેત્ર્ાાં બધા 
ક્ષેતે્ર પ્રગતી શરુ થઈ છ.ે એના અભાવનુાં 
પરીણામ પછાત રહી ગર્ેલા રાષ્ટ્ રોમાાં ચોખ્ખુાં 
દેખાર્ છ.ે 

સામાજીક અને ધામીક ક્ષેત્રે ચાલી 
આવતી અાંકુશ વૃત્તીના કારણો સમજી શકાર્ 
એમ છ.ે આધુનીક સમર્માાં અને ખાસ કરીને 
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શહેરોમાાં એ કોઈન ે માન્ર્ ન હોર્ તો એન ે
અવગણી એનાથી દુર પણ રહી શકાર્ છ.ે 
એની પકડ હવે થોડા થોડા અાંશે ઢીલી થઈ 
રહી છ.ે 

કૌટમુ્પબીક સાંકુલમાાં પોષાતી અાંકુશની 
વૃત્તી જાણવી અને સમજવી અઘરી છ.ે 
ક્ર્ારેક તો પોતાના કહેવાતા પર પણ એ 
અજમાવાર્ છ.ે અહીં પે્રમ, માનમર્ાાદા, 
આજ્ઞાપાલન અને અાંકુશની વૃત્તી વચ્ચેનો 

ભેદ સમજવો જરુરી. કુટમુ્પબમાાં શીસ્ત અને 
શાન્તી માટ ેઅમુક અાંશે અાંકુશ જરુરી છ.ે 
એની માત્રા કુટમુ્પબના દરેક સભ્ર્ની 
પરીપક્વતા, ઘડતર વગેરે પર આધાર રાખે 
છ.ે એના માટ ે કોઈ નીર્મ ન હોઈ શકે. 
વ્ર્ક્તીગત સ્વતન્ત્રતતાની જમે દરેક 
કુટમુ્પબને પોતાની આગવી સ્વતન્ત્રતાનો હક 
છ.ે જમેાાં સમાજનો અાંકુશ બીનજરુરી છ.ે 
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જુની અને નવી પેઢી વચ્ચેનુાં ઘષાણ જનેે 
જનરેશન ગૅપ કહેવામાાં આવે છ ે તે નવી 
પેઢીની સ્વતન્ત્રતાની માાંગ અને જુની પેઢીની 
અાંકુશ જાળવી રાખવાની ભાવનામાાંથી જન્મ ે
છ.ે એ જનરેશન ગૅપ કરતાાં કમ્પર્ુનીકેશન ગૅપ, 
સાંવાદીતાનો અભાવ વધુ છ.ે વધતા જતા 
છુટાછડેાની પાછળ પણ અન્ર્ કારણો ઉપરાાંત 
એક કારણ સ્ત્રીન ે જોઈતી સ્વતન્ત્રતા અને 
વડીલોની અાંકુશવૃત્તી કામ કરે છ.ે ચાળીસ 
વરસની ઉમ્પમરની વ્ર્ક્તીને અાંગત બાબતોમાાં 
નીણાર્ લેવાની છુટ ન હોર્ એમાાં વડીલોની 
અાંકુશવૃત્તી સ્પષ્ટ્ દખેાર્ છ.ે 

હીન્દી સીનેમામાાં ઘણી વખત જોર્ેલુાં 
એક દૃશ્ર્; જમેાાં મરણ પથારીએ પડલે વ્ર્ક્તી 
પોતાના સન્તાન પાસે ગેરવાજબી પ્રતીજ્ઞા 
લેવડાવતી હોર્ છ.ે મરણ પછી પણ અાંકુશ 
જાળવવાની ખેવના એ અાંકુશવૃત્તીની 
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ચરમસીમા છ.ે બીજા પાસેથી દબાણ કરી 
કોઈપણ જાતની પ્રતીજ્ઞા લેવડાવવી એ પણ 
અાંકુશવૃત્તી જ છ.ે 

સૌથી વધુ ગુાંગળાવનારી અન ે
હાનીકારક છતાાં વ્ર્ાપક અાંકુશવૃત્તી બહોળા 
કુટમુ્પબોમાાં દખેાર્ છ.ે બહોળા કુટમુ્પબના કેટલાક 
વડીલો પોતાનુાં વડીલપણાં સાચા અથામાાં 
શોભાવે છ.ે બીજાના હીતમાાં સાચી સલાહ 
આપી જરુરી મદદ પણ કરે છ.ે તેઓની 
સલાહ ક્ર્ારેક અવગણાર્ તોર્ે દ્વષે રાખતા 
નથી. જ્ર્ારે કેટલાક ફક્ત ઉમ્પમર, સમ્પપત્તી કે 
વાક્પટતુાને લીધે વડીલ બની બેઠલેા પોતાના 
સગાાંવહાલાાંની કૌટમુ્પબીક બાબતોમાાં વણમાગ્ર્ાાં 
સલાહસુચન અન ે દબાણ કરી પોતાની 
અાંકુશની વતૃ્તી પોષતા હોર્ છ.ે કોઈક મર્ાાદા 
કે નબળાઈને લીધે કોઈ એમને અટકાવી કે 
અવગણી શકતુાં નથી. ક્ર્ારેક મજબુરીમાાં તો 
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ક્ર્ારેક અનીચ્છાએ ન ગમતાાં નીણાર્ો લેવાઈ 
જાર્ છ.ે 

સમજ અને ડહાપણ, ઉમ્પમર કે પૈસા 
સાથે સતત વધતાાં નથી. બધાની એક ચોક્કસ 
તબક્ક ે મર્ાાદા આવી જાર્ છ.ે ઉમ્પમર અને 
સમ્પપત્તીને અપાતા વધુ પડતા મહત્ત્વન ે લીધે 
ઘણા ર્ુવાનોના કીમતી અભીપ્રાર્ો નજર–
અાંદાજ કરવામાાં આવે છ.ે દુભાાગ્ર્ ે એનાાં 
પરીણામો પણ એમને જ ભોગવવાાં પડ ે છ.ે 
તુટતાાં સાંર્ુક્ત કુટમુ્પબો પાછળ આ એક 
મહત્ત્વનુાં કારણ છ.ે 

કુટમુ્પબ બહારની વ્ર્ક્તીનુાં આપણા 
પરનુાં આથીક અવલમ્પબન કોઈને ગમતુાં 
નથી; પણ કોઈ બૌદ્ધીક કે ભાવનાશીલ રીતે 

આપણા પર આધાર રાખે તે બધાને ગમે છ.ે 
એનાથી આપણો અહમ્ અને અધાજાગૃત 
મનની અાંકુશવૃત્તી પોષાર્ છ.ે 
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નાની અમથી વાતમાાં કોઈની સલાહ 
લેવા દોડી જવુાં બૌદ્ધીક પરાવલમ્પબન છ.ે દરેક 
નાના મોટા, સારા ર્ા માઠા બધા બનાવોમાાં 

પોતાનો ઉભરો ઠાલવવા કોઈ પાસે જવુાં પડ ે
એ બાલીશપણાં છ.ે નાના બાળકો સ્કુલમાાં 
થતી રજરેજ વાત ઘરે આવીને પોતાની માને 
કહે તે સહજ છ.ે કુટમુ્પબની અાંદર થતી 
વીચારોની અને દરરોજના બનાવોની ચચાા 
સમ્પબન્ધોને ગાઢ બનાવે છ.ે જ્ર્ારે પુખ્ત 
વર્ની વ્ર્ક્તી જ ે કોઈ મળે તેને બધુાં જ 
કહ્યા વગર ન રહી શકે તે, લાગણીનુાં 
પરાવલમ્પબન અને બૌદ્ધીક અપરીપક્વતા છ.ે 

જ ેલોકોને પોતાના પર ભરોસો નથી એ 
બીજા પાસેથી આધાર, આશરો અન ે
સહાનુભુતી ઈચ્છ ે છ ે અને બદલામાાં 
શરણાગતી સ્વીકારે છ.ે આવુાં બૌદ્ધીક અને 
ભાવનાશીલ અવલમ્પબન કે સહારો, શોધનારા 
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અને પુરો પાડનારાનુાં એક એકમ બને છ.ે 
પુખ્ત વ્ર્ક્તીઓ વચ્ચેના આવા એકપક્ષીર્ 
સમ્પબન્ધ પ્રેમ અન ે માન કરતાાં સ્વતન્ત્રતાનો 
અભાવ અને અાંકુશવૃત્તીના સુચક વધુ છ.ે 
સાચા સલાહકાર એમની સલાહ સ્વીકારવામાાં 
ન આવે તોર્ે ખોટુાં લગાડતા નથી. અાંકુશ–
વૃત્તીવાળી વ્ર્ક્તી પોતાની મગરુરીથી પ્રેરાઈને 
એમની અવગણના કરનારની જાહેર નીન્દા 
કરતાાં અચકાતી નથી. 

બૌદ્ધીક અને લાગણીની રીતે સ્વતન્ત્ર 
વ્ર્ક્તીઓ બીજા પાસે પોતાના ઉભરા 
ઠાલવવામાાં સાંર્મ જાળવે છ.ે પોતાના પ્રશ્નો 
બને ત્ર્ાાં સુધી પોતે જ ઉકેલી લે છ.ે તે 
આવા જુથમાાં સમાઈ શકતી નથી. બની 
બેઠલેા વડીલો એને પોતાની અવગણના 
માની એમની પાસેથી સ્વતન્ત્રતાની આકરી 
કીમ્પમત વસુલવાની કોશીશ કરે છ.ે 
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સમ્પપુણા પરાવલમ્પબન આપણને 
જન્મતાાંની સાથે જ મળે છ.ે એ કુદરતી છ.ે 
ઉમ્પમર સાથે એમાાંથી બહાર નીકળવુાં એ 
‘કેળવણી’ છ.ે કેટલાકને એ એટલુાં ફાવી જાર્ 
છ ે કે એ મનોદશામાાંથી બહાર નીકળવાની 
કોશીશ પણ કરતા નથી. પરાવલમ્પબીપણાને 
આપણે પ્રેમ, માન વગેરેના ઓઠા હેઠળ પોષીને 
એનો ગવા લઈએ છીર્ે. 

વીચારોની કે બૌદ્ધીક સ્વતન્ત્રતા  અમકુ 
 અાંશે જન્મજાત હોર્ છ ે અને બાકીની 
કેળવેલી હોર્ છ.ે  આથીક સ્વતન્ત્રતા 
કેટલાકને વારસામાાં મળે છ ે જ્ર્ારે 
બાકીનાઓને એ કમાવી પડ ે છ.ે વીચારોની 
સ્વતન્ત્રતા ગમે તેટલી હોર્ પણ જ્ર્ાાં સુધી 
આથીક સ્વતન્ત્રતા ન મળેવાર્ ત્ર્ાાં સુધી 
આચરણની સ્વતન્ત્રતા ન આવી શકે. આથીક 
સ્વતન્ત્રતાને અભાવ ેઘણી બાાંધછોડ કરવી પડ ે
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છ.ે આપણી કુટમુ્પબ અને સમાજવ્ર્વસ્થા આ 
બાબતમાાં ઘણી પછાત છ.ે પરીણામે વીચારોની 
અને આચરણની પુખ્તતા મોડી આવે છ.ે 

ઈચ્છતા હોઈએ તોર્ે બૌદ્ધીક અને 
ભાવનાગત રીતે સમ્પપુણા સ્વાવલમ્પબી બનવુાં 
શક્ર્ નથી. વધુમાાં વધુ એને એક ધ્ર્ેર્ બનાવી 
શકાર્. મોટા ભાગના લોકો આ બે અન્તીમો 
વચ્ચે ક્ર્ાાંક હોર્ છ.ે બન્ને વૃત્તીઓના ફાર્દા 
અને ગેરફાર્દા છ.ે સ્વાવલાંમ્પબી બીજાઓના 
અનુભવ અને શાણપણનો લાભ ગુમાવે છ,ે 
જ્ર્ારે પરાવલમ્પબી પોતાનુાં ગૌરવ ગુમાવે છ.ે 
અન્તીમપણાની જટેલી નજીક હોઈએ તેટલી 
વધારે એની કીમ્પમત ચુકવવી પડ ેછ.ે 

પુખ્ત–પરીપકવ વ્ર્ક્તીઓ વચ્ચ ે
(matured adults) પરાવલમ્પબન કે અાંકુશ 
વગરના પરસ્પરાવલમ્પબનના સમ્પબન્ધો (inter 
– dependency) વધુ ઈચ્છનીર્ છ.ે ગાઢ 
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મીત્રો વચ્ચ ેઆ સહજ સ્વરુપે દેખાર્ છ.ે મોટા 
ભાગના સમ્પબન્ધો આ સ્તરે પહોંચે એવો 
આદશા રાખી શકાર્. જ ે આપણી સાથે પેટ 
છુટી વાત ન કરતા હોર્ એમની પાસે બધુાં જ 
ન ઠલવાર્. પશ્ચીમના લોકોમાાં વ્ર્ક્તીગત 
સ્વતન્ત્રતા અને પરસ્પરાવલમ્પબનની ભાવના 
વધુ વીકસી છ.ે 

આ બધામાાં એક દુ:ખદ વીરોધાભાસ 
પણ છ.ે જ ે સ્વતન્ત્રતાના હીમાર્તી હોર્, 
પોતાની સ્વતન્ત્રતા મેળવવા અને જાળવવા 
ઘણો સાંઘષા કર્ો હોર્, તેઓ પણ બીજાઓની 
સ્વતન્ત્રતા સહજ રીતે સ્વીકારતા નથી. 
સ્વતન્ત્રતા માટ ે લડનાર રાજાઓ પોતે 
સરમુખત્ર્ાર બને છ.ે અમેરીકાની સ્વતન્ત્રતા 
માટ ેલડનાર બધા નેતાઓના ઘરમાાં આફ્રીકન 
ગુલામ હતા. ગુલામોની સ્વતન્ત્રતા સો વરસ 
અને આાંતરવીગ્રહ પછી આવી. સાચા અથામાાં 
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સ્વતન્ત્રતા મેળવતાાં એમને બીજા એક સો 
વરસ લાગ્ર્ાાં. 

આપણી આઝાદી માટ ે લડનાર નેતાઓ 
સત્તા હાાંસલ કરી પોતે સરમખુત્ર્ાર નહોતા 
બન્ર્ા. એમણે પ્રજાતન્ત્ર સ્થાપી આખરી સત્તા 
પ્રજાના હાથમાાં આપી. આપણે એનો સદપુર્ોગ 
નથી કરી શકતા એ જુદી વાત છ.ે આ બધુાં 
કહેવાતા કળીર્ુગમાાં થર્ુાં છ.ે કહેવાતા 
સતર્ુગમાાં કોઈએ પ્રજાતન્ત્ર નહોતુાં સ્થા્ર્ુાં કે 
વ્ર્ક્તીગત સ્વતન્ત્રતાની હીમાર્ત નહોતી કરી. 
બધા રાજાઓ પાસે અસાંખ્ર્ દાસ–દાસી 
(ગુલામ) હતા. સુવણાકાળ ગણાતા આર્ાાવતામાાં 
અડધી પ્રજા ક્ષુદ્ર, દાસ, ગુલામ હતી. 
સાાંસ્કૃતીક રીતે આપણે ની:શાંકપણે પ્રગતી કરી 
રહ્યા છીએ. 

(લેખ લખાર્ો : ઓગસ્ટ, 2006) 
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આ લેખને 24 પ્રતીભાવો પ્રાપ્ત 
થર્ા હતા. તે પ્રતીભાવ/ચચાા માણવા 
માટ ેસ્રોત : 
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7 

ક્ષમા, સહનશીલતા કે ન્ર્ાર્? 
અનુક્રમણીકા 

‘ક્ષમા’ અને ‘સહનશીલતા’ વીશે એક 
આદશા તરીકે ઘણાં લખાર્ુાં અને કહેવાર્ુાં છ.ે 
બધી ધામીક વીચારધારાઓમાાં એમનુાં આગવુાં 
મહત્ત્વ છ.ે જો કે એમની વ્ર્ાવહારીક 
મર્ાાદાઓ વીશે સાવ ઓછુાં ચચાાર્ છ.ે 

ન્ર્ાર્તન્ત્રમાાં ક્ષમાના વીરોધી શબ્દો 
‘દાંડ’ અથવા ‘સજા’ છ.ે જ્ર્ારે વ્ર્વહારમાાં 
ક્ષમાનો વીકલ્પ ‘બદલો’ અથવા ‘સમજુતીથી 
પ્રામાણીક વ્ર્વહાર’ થાર્ છ.ે 

અજાણતા થર્લેી નાની ભુલની ક્ષમા 
હોઈ શકે; પણ જાણતા હોવા છતાાં નીર્મોનુાં 
પાલન ન કરવુાં, કાર્દાનુાં ઉલ્ાંઘન કરવુાં એ 
સજાને પાત્ર બને છ.ે એ માટ ે કાર્દો, 
વ્ર્વસ્થાતન્ત્ર અને ન્ર્ાર્તન્ત્રનુાં માળખુાં રચાર્ુાં 
છ.ે 
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ધામીક દૃષ્ટ્ાન્ત કથાઓમાાં ક્ષમાનો 
મહીમા બતાવવા, રીઢા ગુનેગારોન ે ક્ષમા 
કરવાથી એનુાં હૃદર્પરીવતાન થર્ાની ઘણી 
વાતાાઓ છ.ે વાસ્તવમાાં એવુાં ક્ર્ારે પણ જોવા 
મળતુાં નથી. 

જાહેર જીવનમાાં ગનુાની ક્ષમા ન હોઈ 
શકે. ગુનેગાર પ્રત્ર્ ે ઉદારતા દાખવવા જતાાં 
એના શીકાર બનેલા સાથે અન્ર્ાર્ થાર્ છ.ે 
તેમ જ ભવીષ્ર્માાં બીજા નીદોષ પણ એનો 
શીકાર બની શકે છ.ે 

ન્ર્ાર્તન્ત્રનુાં માળખુાં દરેક ભુલ કે ગુનાને 
અનુરુપ સજા થાર્ એવા પાર્ા પર રચાર્ેલુાં 
છ.ે જ્ર્ારે એનુાં પાલન નથી થતુાં ત્ર્ારે 
જાહેરજીવન અસ્તવ્ર્સ્ત થઈ જાર્ છ.ે દેશમાાં 
વધતી ગુનાખોરી પાછળ આપણા વ્ર્વસ્થા–
તન્ત્ર અને ન્ર્ાર્તન્ત્રની નબળાઈ રહેલી છ.ે 
જાહેર શીસ્ત માટ ે જાણીતી પ્રજાના વતાન 
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પાછળ એમના દેશના કાર્દા અન ે
ન્ર્ાર્તન્ત્રની સફળતા રહેલી છ.ે  

દરેક સમાજનો મોટો વગા એવો છ ે જ ે
માત્ર સજાના ડરથી ગુનો કરતો અટકે છ.ે 
સજાનો ડર ન હોર્ તો કાર્દાને અવગણે છ.ે 
પછી એ ગમ્પભીર ગુનો હોર્ કે વાહન 
વ્ર્વહારના સામાન્ર્ નીર્મનો ભાંગ હોર્; વતૃ્તી 
સરખી જ છ.ે (આ લેખમાાં ‘સમાજ’ શબ્દ 
દેશ, પ્રાાંત, જાતી વગેરે બધાને આવરી લે છ.ે) 

આ બધી વાતો જાહેર જીવનને લગતી 
બાબતોની થઈ. આમાાં કાંઈ નવુાં નથી કહ્યુાં. 
અહીં સાચુાં–ખોટુાં જાણવુાં પ્રમાણમાાં સહેલુાં છ.ે 
કાર્દામાાં ગુના પ્રમાણેની સજા સ્પષ્ટ્ 
આલેખાર્લેી છ.ે ‘ક્ષમા વીરસ્ર્ ભષુણમ્’ એ 
સુત્ર જાહેર જીવનન ેલાગુ પડતુાં નથી. તો પછી 
બધી ધામીક વીચારધારાઓમાાં ક્ષમાને આટલુાં 
મહત્ત્વ શા માટ ેઆપવામાાં આવ્ર્ુાં છ ે? 
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એક કારણ એ છ ે કે જ્ર્ારે ધામીક 
વીચારધારાઓ અસ્તીત્વમાાં આવી ત્ર્ારે ન્ર્ાર્ 
તોળવાની આટલી વીસ્તૃત પદ્ધતી વીકસી 
નહોતી. કાર્દાઓ સ્પષ્ટ્ નહોતા. રાજાઓ, 
ધમાગુરુઓ, સમાજના આગેવાનો વગેરે મરજી 
પ્રમાણે ફેંસલો સાંભળાવી દેતા હતા. જમેાાં 
ન્ર્ાર્ સાથે અન્ર્ાર્ની શક્ર્તા પણ એટલી જ 
હતી. એના વીકલ્પરુપે ક્ષમા કરવાનો માગા 
સુચવાર્ો. એનાથી દોષીત ક્ર્ારેક છુટી જાર્; 
પણ નીદોષને ખોટી સજામાાંથી બચાવી લેવુાં 
વધારે અગત્ર્નુાં હતુાં. આધુનીક ન્ર્ાર્પદ્ધતી 
નવી દુનીર્ાની શોધ અને દેન છ.ે 

બીજા કારણમાાં અાંગત સમ્પબન્ધોની 
નાજુકતા જાળવવા અને આત્મશાન્તી માટ ે
ક્ષમા જરુરી ઔષધ છ.ે અાંગત સમ્પબન્ધોમાાં 
બધુાં ખુબ ગુાંચવાર્ેલુાં હોર્ છ.ે ત્ર્ાાં ખાસ ગુના 
નહીં; પણ ગેરવાજબી અપેક્ષાઓ, અણ–
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આવડત, જરુરી ખલુાસાઓનો અભાવ વગેરેને 
લીધે ગેરસમજ ઉભી થઈ સમ્પબન્ધ બગડતા 
હોર્ છ.ે આવા પ્રશ્નોના ઉકેલ માટ ે ન્ર્ાર્ 
તોળવાની કોઈ વ્ર્વસ્થા ન હોવાથી ક્ષમાનો 
માગા સુચવાર્ો છ.ે 

જનૈ વીચારધારા કદાચ એક જ એવી છ ે
જ્ર્ાાં વાષીક ધોરણે સામુહીક ‘ક્ષમાપના’ 
માંગાર્ છ ેઅને અપાર્ છ.ે જો કે આ ઉમદા 
પ્રથા એક સામાજીક પ્રસાંગ માત્ર બની ગઈ છ.ે 
એનો મળુ હેતુ સરતો જણાતો નથી. 

નાની અમથી વાતમાાં ‘સોરી’ (કે ‘થેંક 
ર્’ુ) કહેતી પ્રજાના શીષ્ટ્ાચારની આપણે 
હળવી મજાક પણ કરી લઈએ છીએ. જ્ર્ાાં 
સાચે જ જરુરી હોર્ ત્ર્ાાં પણ ક્ષમા ન 
માાંગવા કે આભાર વ્ર્ક્ત ન કરવા માટ ે
આપણે ‘ખોટો શીષ્ટ્ાચાર’ કહી આપણી 
ખામીનો પાાંગળો બચાવ કરીએ છીએ. 
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સાચા અથામાાં ક્ષમા માાંગવી અને આપવી 
બન્ને કામ અઘરાાં છ.ે ક્ષમા માાંગવામાાં અહમ્ 
આડો આવે છ,ે જ્ર્ારે ક્ષમા આપવામાાં ન્ર્ાર્ 
ન થર્ાનો અફસોસ રહે છ.ે સાચી ક્ષમા 
માાંગવી હોર્ તો પોતાના સાચાપણાનો 
આગ્રહને જતો કરવો પડ ે છ.ે સાચી ક્ષમા 
આપવામાાં માાંગનારની શરણાગતી નહીં; પણ 
નમ્રતા જોવાની છ.ે 

ક્ષમા માાંગવી ત્રણ પગલાાંની ક્રીર્ા છ.ે 

સૌપ્રથમ સામી વ્ર્ક્તીને ખાસ એ જ હેતુસર 
મળી, આડી અવળી વાત કરવાને બદલે, નજર 

મેળવી આપણાથી થર્ેલ ભુલનો એકરાર 

કરવાનો છ.ે બીજુ ાં પગલુાં એવી ભુલ ફરી ન થાર્ 
એની ખાતરી આપવાની છ.ે ત્રીજુ ાં પગલુાં આપણા 

લીધે એમને થર્ેલી હાની કઈ રીતે સમારી શકાર્ 
એ પુછીને તે પ્રમાણે કરવાનુાં છ.ે આટલુાં ન કરીએ 

ત્ર્ાાં સુધી સાચી ક્ષમા માાંગી ન કહેવાર્. 
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વાસ્તવીકતા એ છ ેકે આપણે ત્ર્ાાં માત્ર 
બે મીનીટ લેતા આ ત્રણ પગલાાં ભરાતાાં ક્ર્ાાંર્ 
જાણ્ર્ાાં નથી. અમરેીકામાાં પ્રત્ર્ક્ષ જોર્ા છ.ે 
આપણા આદશાથી વાસ્તવીકતા કેટલી દુર છ ે
એનો આ એક વધુ દાખલો છ.ે વ્ર્વહારમાાં 
જનુેાં આચરણ કરાર્ છ ે તે મજબુરીથી કે 
ફાર્દા માટ ેકરેલી બાાંધછોડ છ,ે સાચા અથાની 
ક્ષમા નથી. વીખવાદનાાં મુળ કારણોનો ઉકેલ ન 
શોધાર્ ત્ર્ાાં સુધી સમાધાન શક્ર્ નથી. ત્ર્ાાં 
ક્ષમા એક ઔપચારીકતા માત્ર છ.ે 

સાચી રીતે માંગાતી હોર્ તો ક્ષમા 
આપવાની સામે પક્ષ ેફરજ બની જાર્ છ.ે ક્ષમા 
આ્ર્ા પછી એ બાબત  કે પ્રસાંગનો ઉલે્ખ 
ફરી ક્ર્ારેર્ ન કરાર્. એ બાબત મનમાાં 
કડવાશ પણ ન રખાર્. ભુતકાળમાાં બનેલો 
કડવો પ્રસાંગ સદન્તર ભુલી જવો શક્ર્ નથી; 
પણ એન ેપરાણે ર્ાદ ન કરવુાં આપણા હાથમાાં 
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છ.ે મનમાાં આવતા વીચાર પર કાબુ ન રખાર્; 
પણ એ વીચારોને શબ્દો દ્વારા વ્ર્ક્ત કરવાનો 
કે ન   કરવાનો નીણાર્ આપણો છ.ે  

જાહેર સ્થળે કોઈને આવકારવાથી કે 
સામાજીક પ્રસાંગ ે આમન્ત્રણ આપવાથી 
ક્ષમાર્ાચના નથી થઈ જતી. આવા આડકતરા 
સાંકેત પાછળ નમ્રતા અને ઉદારતા કરતાાં 
સ્વાથા વધુ હોર્ છ.ે સામા પક્ષે તે સ્વીકારાઈ 
જાર્ એવી અપકે્ષા રાખવી વધુ પડતી કહેવાર્. 

એક રીતે જોઈએ તો ક્ષમા માાંગવી અન ે
આપવી સામી વ્ર્ક્તી કરતાાં આપણા માટ ેવધુ 
જરુરી છ.ે સાચા કે માની લીધેલા અન્ર્ાર્ને  
ભુલવુાં ખુબ અઘરુાં  છ.ે તેમ જ દરેક અન્ર્ાર્નો 
ન્ર્ાર્ થવો પણ શક્ર્ નથી. જીવનભર 
બદલાની આગમાાં બળતા લોકોની મનોદશા 
અને એના પરીણામ બતાવવા માટ ે તો 
વેદવ્ર્ાસે મહાભારત રચ્ર્ુાં છ.ે સામાન્ર્ રીતે 
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મહાભારતની કથાન ેધમાર્ુદ્ધની કથા ગણવામાાં 
આવે છ.ે આ લખેકને મહાભારતનો મુખ્ર્ 
સાંદેશ, દરેક પાત્રની બદલાની ભાવના 
સવાનાશમાાં પરીણમતી બતાવવાનો છ.ે આવા 
સાંજોગોમાાં સવાનાશ નીવારવા સાચા અથાની 
સામુહીક ક્ષમાપના ર્ુદ્ધનો વીકલ્પ બની શકી 
હોત. 

માાંગ્ર્ા વગર સામથેી અપાતી ક્ષમાનો 
હેતુ સમજવો વધારે અઘરો છ.ે ક્ર્ારેક જ તે 
આત્મશાન્તી માટ ે હોર્ છ.ે મોટભેાગે એમાાં 
ઉદારતા કરતા ઘમાંડ (arrogance) વધારે 
હોર્ છ.ે એમાાં પોતાની ભુલનો એકરાર નહીં; 
પણ બધો દોષ સામા પક્ષે હોવાના આગ્રહ 
સાથે પોતાના મોટાપણાનો આડાંબર રહેલો છ.ે 

વ્ર્વસાર્માાં ઉપરીના હાથ નીચેના લોકો 
સાથેના વતાનમાાં તેમ જ કુટમુ્પબમાાં કેટલાક 
વડીલોના વતાનમાાં આવુાં ખાસ જોવા મળે છ.ે 
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જવેી રીતે બાળકની દરેક જીદ પુરી 
કરવાથી કે એની બધી ભુલો માફ કરવાથી 
એ બગડી શકે છ,ે એ જ રીતે દરેક વાતમાાં 
મોટાઓનો અહમ્ પોષવાથી નકારાત્મક 
પરીણામ આવી શકે છ.ે આપણામાાં ઉમ્પમરને 
અપાતા વધુ પડતા મહત્ત્વના કેટલાક 
ગેરફાર્દા પણ છ.ે સભ્ર્ વતાનની 
જવાબદારી નાનામોટા બધાની હોર્ છ.ે 

આનો અથા વડીલોને અવગણવાનો નથી; 
પણ સત્ર્ અને સભ્ર્તાને નમ્રતા કરતાાં 
આગળ મુકવાની, વધુ મહત્ત્વ આપવાની 
વાત છ.ે કહેવાતા જનરેશન ગેપ પાછળ આ 
એક મોટુાં કારણ છ.ે 

કેટલાક લોકોને વાતવાતમાાં વણમાગી 
સલાહ આપવાની ટવે હોર્ છ.ે ઘણાને તે 
ગમતી નથી; છતાાં સભ્ર્તાની રુએ ચુપચાપ 
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સાાંભળી લે છ.ે એ જ રીતે વાતવાતમાાં 
આપવડાઈ કરનાર તેમ જ સતત બીજાની 
નીન્દા કરનારને, ગમતુાં ન હોવા છતાાં, ઘણા 
લોકો સહન કરી લે છ.ે રોજબરોજના 
વ્ર્વહારમાાં બતાવાતી આવી સહનશીલતા 
કેટલી વાજબી અને જરુરી છ?ે 

સહનશીલતા આપણો ખાસ ગુણ 
ગણાર્ છ.ે અછતમાાં નીભાવી લેવુાં ર્ોગ્ર્ છ.ે 

કુદરતનાાં પરીબળોને સહન કરવાાં જરુરી છ;ે 
પણ કોઈની ઉદ્ધતાઈ સતત સહેવી જરુરી 
નથી. ‘સહનશીલતા’ અને ‘કાર્રતા’ 
વચ્ચેની પાતળી ભેદરેખા ક્ર્ારે ઓળાંગાઈ 
જાર્ છ ેએનો ઘણાને ખ્ર્ાલ રહેતો નથી. 

સહનશીલતાનો વીકલ્પ એકમાત્ર સાંઘષા 
નથી; અસહકાર અને અવગણના પણ છ.ે 
જમેને વણમાગી સલાહ જોઈતી હોર્, 
પરનીન્દામાાં કુતુહલ સાથ ેરમુજ જણાતી હોર્ 
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એમના માટ ેકોઈ પ્રશ્ન નથી. જમેને આવુાં બધુાં 
વાજબી ન લાગે એમણે આવા પ્રસાંગ અન ે
વ્ર્ક્તીઓથી દુર રહેવુાં જરુરી છ ે અને પુરતુાં 
છ.ે 

જ ે સમાજમાાં આ પ્રકારના અભદ્ર 
લોકોની સાંખ્ર્ા ઓછી હોર્ તમે જ જાહેરમાાં 
શીસ્ત અને સ્વચ્છતા જાળવનારા વધ ુહોર્ એ 
સમાજ વધુ સભ્ર્ અને સાંસ્કારી ગણાર્ છ.ે 
કેટલાક સમાજોમાાં ક્ષમા અને સહનશીલતાનાાં 
ધોરણ, સ્ત્રી અને પુરુષ માટ ેઅલગ હોર્ છ.ે 
ત્ર્ાાં પુરુષોના મનઘડાંત કાર્દા પ્રમાણે બધો 
ન્ર્ાર્ કરવામાાં આવે છ.ે બાકીની દુનીર્ા 
એમને અન્તીમવાદી ગણે છ.ે  

આમની સરખામણીએ ભારત જવેા 
દેશમાાં ન્ર્ાર્નુાં માળખુાં ર્ોગ્ર્ છ;ે પણ 
ન્ર્ાર્પાલન સાવ પાાંગળુાં છ.ે ‘હોતા હૈ, 
ચલતા હૈ, જાને દો’ જવેી મનોવૃત્તી, 
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સહનશીલતાને નામે કાર્રતાને નભાવે છ,ે 
અરાજકતાને પોષે છ.ે ક્ષમા અને 
સહનશીલતા, ગુણને બદલે નબળાઈ બની 
જાર્ છ.ે સદીઓની ગુલામીને લીધે 
આપણામાાં વધુ પડતી સહનશીલતા આવી 
છ ે કે પછી વધુ પડતી સહનશીલતાએ 
ગુલામીને પોષી છ ેતે એક સાંશોધનનો વીષર્ 
છ.ે વ્ર્ક્તી સ્વાતન્્ર્ના અભાવે પણ એમાાં 

ઘણો ભાગ ભજવ્ર્ો છ.ે 
‘ક્ષમા’, ‘સહનશીલતા’ અને ‘બદલો’ 

– એ ત્રણેર્ કરતાાં ર્ોગ્ર્ ન્ર્ાર્ થવો વધારે 
અગત્ર્નુાં અને જરુરી છ.ે એમાાં જ 
સાંસ્કૃતીનો વીકાસ છ.ે ભારત જવેો વીશાળ, 
વીભીન્ન સમસ્ર્ાઓથી ઘેરાર્ેલો દેશ આ 
બધાાં જ કે્ષત્રોમાાં ઝડપી સુધારા ન કરી શકે. 
દરેક સમાજ પોતાના સામાજીક પ્રશ્નોનો 
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ઉકેલ જાતે શોધે તે જરુરી છ.ે હવે ઘણા 
લોકો દેશવીદેશના સમાજોના સમ્પપકામાાં 
આવ્ર્ા છ.ે એમનુાં સારુાં  જણાર્ તે અપનાવવુાં 
આપણા હીતમાાં છ.ે    

 (લેખ લખાર્ો : મે, 2009) 

આ લેખને 8 પ્રતીભાવો પ્રાપ્ત થર્ા 

હતા. તે પ્રતીભાવ/ચચાા માણવા માટ ેસ્રોત : 

https://govindmaru.com/2013/12/13/m
urji–gada–33/ 
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8 

સીલેક્ટીવ મોરાલીટી 

અનુક્રમણીકા 

લેખનુાં શીષાક એક જાણીતી અાંગ્રેજી 
ઉક્તી છ.ે એનો ભાવાથા થાર્ છ,ે ‘પોતાને 
ફાવતી નૈતીકતા’ કે ‘સગવડીર્ો ધમા’. 

પુરી દુનીર્ામાાં સબળો વગા આદીકાળથી 
નબળા વગાનુાં શોષણ કરતો આવ્ર્ો છ.ે 
ભારતીર્ સમાજવ્ર્વસ્થામાાં આનો સૌથી હીન 
દાખલો આભડછટેનો/અસ્પૃશ્ર્તાનો છ.ે એને 
નીવારવાના પ્રર્ાસ અવારનવાર થતા આવ્ર્ા 
છ.ે કોઈ પણ વ્ર્કતીના પ્રર્ત્નો કરતાાં 
શહેરીકરણને લીધે એ દીશામાાં ઘણી પ્રગતી 
થઈ છ.ે જો કે ગામડાાંઓમાાં હજી સારા 
પ્રમાણમાાં આભડછટે મોજુદ છ.ે 

આભડછટેમાાં માનનાર અને જાહેરમાાં 
એવુાં સ્વીકારનારની વાત આપણે નથી કરવી; 
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કારણ કે બીજુ ાં કાંઈ નહીં તોર્ે તેઓ પ્રામાણીક 
છ.ે આપણે તો જાહેરમાાં આભડછટેને 
વખોડનારા વગાની આપણે વાત કરવી છ.ે આ 
વગાના વીચારોની વીશાળતા, મનની ઉદારતા, 
વ્ર્ક્તીગત અને સામાજીક સ્તરે કેટલે સુધી 
લઈ જવાઈ છ ેતેમ જ લઈ જઈ શકાર્ તેમ છ ે
એ ચચાવાનો આ લેખનો ઉદ્દશે છ.ે 

આભડછટે ન રાખવી એ ‘સવા માનવ 

સમભાવ’ અને ‘સમ્પપુણા માનવીર્ ગૌરવ’ જવેા 
ઉમદા આદશાની દીશામાાં લીધેલુાં ઉત્તમ પગલુાં 

છ.ે આભડછટેના ઉદાહરણથી લખારે્લ આ 
લેખ માત્ર દલીતો સમ્પબન્ધી નથી; અન્ર્ 
જાતીર્, અન્ર્ ધમીર્ તેમ જ જનસામાન્ર્ 
દ્વારા સવાત્ર અવગણાર્ેલ, તરછોડાર્ેલ 
લઘુમતીને પણ લાગુ પડ ેછ.ે 

દલીત કે પરધમીની આભડછટે ન 
રાખતાાં એમને ઘરની અન્દર આવવા દેવા, 
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એમની પાસે ઘરનુાં કામ કરાવવુાં એ આપણી 

જરુરીર્ાત મુજબ કરેલી બાાંધછોડ છ.ે 
એમાાં એમની ઉપર્ોગીતા સ્વીકારી છ.ે એને 

આપણા વીચારો કે વતાનની ઉદારતા કહેવુાં 
વધારે પડતુાં ગણાશે. એનાથી એમની ગરીમા 
નથી જળવાતી. બહુ બહુ તો એમના પ્રત્ર્ે 
સહાનુભુતી બતાવાઈ એમ ગણી શકાર્. 

આપણા સામાજીક અને ધામીક 
પ્રસાંગોએ એમને આમન્ત્રણ આપી એમની 
સાથે એક જ પાંગતમાાં બેસી જમવામાાં 
એમનુાં ગૌરવ જળવાર્ છ.ે આ આપણી 
જરુરીર્ાત નહીં; પણ મનની મોટાઈ છ,ે 
એમની પ્રત્ર્ેનો સ્ભાવ છ.ે ‘સવા માનવ 
સમભાવ’ની દીશામાાં લીધેલુાં આ પહેલુાં 
પગથીર્ુાં છ.ે વીચાર અને આચારની આવી 

ઉદારતા દાખવનાર અભીનન્દનને પાત્ર છ.ે 
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આપણને આમન્ત્રણ મળે તો તે સ્વીકારી 
દલીતોના સામાજીક/ધામીક પ્રસાંગોએ એમની 
સાથે બેસી એમનુાં (શાકાહારી) ભોજન લેવુાં 
તે બીજુ ાં પગથીર્ુાં બને. 

આ બે પગથીર્ાાં અગત્ર્નાાં અને અઘરાાં 
હોવા છતાાં અન્તીમ ધ્ર્રે્થી ઘણાાં દુર છ.ે 
આટલુાં કરનારને અભીનન્દન તો ખરા, સાથે 
સાથે એ માટ ેપોતાની પીઠ થાબડનારાઓ માટ ે
થોડા ધારદાર પ્રશ્નો આગળ આવે છ.ે અત્ર્ાર 
સુધીના વીચાર અને આચાર જાહેર અન ે
સામાજીક થર્ા. અાંગત સમ્પબન્ધથી ત ે ઘણા 
અલગ છ.ે 

કોઈ દલીત સ્વચ્છ હોર્, સાંસ્કારી હોર્, 
એની સાથે આપણો વષો જુનો સમ્પબન્ધ 

હોર્, આપણા કુટમુ્પબીજનોની માનમર્ાાદા 
જાળવતો હોર્ તો એને આમન્ત્રણ આપી, 

આપણા ઘરમાાં સાથે બેસી ભોજન લેવુાં એ ત્રીજુ ાં 
પગથીર્ુાં ગણાર્. 

https://govindmaru.com/


વીચારવા જવેી વાતો                https://govindmaru.com                132 

 

આપણને આમન્ત્રણ મળ ે તો આ જ 
પ્રમાણે એમના ઘરે જઈ એમની સાથે એમનુાં 
શાકાહારી ભોજન લેવુાં ત ેચોથુાં પગથીર્ુાં 
ગણાર્. આ આપસી વ્ર્વહાર જો સહકુટમુ્પબ 
કરવામાાં આવે તો એ પાાંચમુાં પગથીર્ુાં ગણાર્ 
અને સાથે પગથાર પણ બની જાર્. પગથાર 
(લેંડીંગ) એવુાં મોટુાં પહોળુાં પગથીર્ુાં છ ેજ્ર્ાાંથી 
સામાન્ર્ રીતે દાદરની દીશા બદલાતી હોર્ 
છ.ે 

સવા માનવ સમાનના આદશાની નજીક 
પહોંચવુાં હોર્ તો આપણે હવ ે દીશા 
બદલવાની જરુર છ.ે હવેનાાં પગથીર્ાાં ઘણાાં 
ઉંચાાં છ ેઅને ચઢાણ કપરાાં છ.ે 

અન્ર્ ઘણી જ્ઞાતીઓ સાથ ે આપણો 
‘રોટીવ્ર્વહાર’ હોર્ છ;ે પણ ‘બેટીવ્ર્વહાર’ 
અન્ર્ કોઈ જ્ઞાતી સાથે હોતો નથી. લગ્ન 
સમ્પબન્ધ બાાંધવામાાં ભાગ્ર્ે જ કોઈ પોતાના 
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વાડામાાંથી બહાર જાર્ છ.ે અન્ર્ જ્ઞાતી સાથે 
સહજપણે લગ્નબન્ધન થતાાં નથી ત્ર્ાાં અન્ર્ 
વણોની વાત તો દુરની થઈ. 

કોઈનુાં સન્તાન પોતાની પસન્દગીનુાં; પણ 
અન્ર્ જ્ઞાતી, વણા કે પરપ્રાન્તનુાં પાત્ર ગોતી 
આવે તો મોટાભાગના વડીલોની પહેલી 
પ્રતીક્રીર્ા વીરોધની હોર્ છ.ે એમની સમ્પમતી 
વીરુદ્ધ એમનુાં સન્તાન લગ્ન કરી લે તો કોઈ 
કોઈ વડીલ સન્તાન સાથેના સમ્પબન્ધ સદન્તર 
કાપી નાાંખ ેછ,ે તો કોઈ થોડા વખત પછી ક–
મને સ્વીકારે છ.ે બહુ થોડા એમને ઉમળકાભેર 
આવકારતા હશે. 

અતે્ર એક ચોખવટ જરુરી છ ે કે કાચી 
વર્ના સન્તાનોની પસન્દગી હમ્પમેશાાં સારી કે 
સાચી હોતી નથી. પાત્ર સુસાંગત ન હોર્ તો 
વડીલોનો વીરોધ જરુર વાજબી ગણાર્. પરન્ત ુ
જો સન્તાનની સમજ અને પરીપક્વતા પર 
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આપણને વીશ્વાસ હોર્, એમની પસન્દગીનુાં 
પાત્ર આપણી બધી અપેક્ષાઓ પરુી કરતુાં હોર્ 
તો આપણે તેન ે જ્ઞાતી/વણા/પ્રાન્તના કશાર્ ે
બાધ ન રાખતાાં ઉમળકાભેર અપનાવવા તૈર્ાર 
થઈએ છીએ ખરાાં? 

આપણી જ્ઞાતી નજીકની ગણાતી ન હોર્ 
એવી અન્ર્ જ્ઞાતીના કુટમુ્પબ સાથ ે આપણો 
વષોનો સમ્પબન્ધ હોર્, એમના સન્તાનન ે
આપણે નાનપણથી ઓળખતા હોઈએ, 
આપણી બધી અપેક્ષાઓ એમાાં પુરી થતી હોર્ 
તો સામેથી માગુાં લઈને જઈએ ખરાાં ? 

આવી વ્ર્કતી જો દલીત હોર્, પરધમી 
હોર્ તો આપણાં વલણ કેવુાં હોર્ ? 

પરજ્ઞાતી કે પરધમી સાથે લગ્નસમ્પબન્ધ 
બાાંધવામાાં પહેલો બાધ ઘણાને ખાનપાનનો નડ ે
છ ે જ ે વાજબી પણ છ.ે ખાસ કરીને દીકરી 
આપવાની હોર્ ત્ર્ારે એનુાં મહત્ત્વ વધી જાર્ 
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છ.ે એ પણ સાચુાં છ ે કે લગ્ન સમ્પબન્ધે બાંધાવુાં 
તે માત્ર ખાનપાનની સમાનતા કરતાાં ઘણી 
વીશાળ અને ગહન બાબત છ.ે ઘણા એ વાતનુાં 
વજુદ સ્વીકારવા લાગ્ર્ા છ.ે 

આવા કીસ્સામાાં જો બન્ને પાત્રો પુખ્ત 
હોર્, શીક્ષીત હોર્, વૈચારીક રીતે સ્વતન્ત્ર 
હોર્, આથીક રીતે સ્વાવલમ્પબી હોર્, દરેક 
પ્રશ્નની પુરતી ચચાા કરી હોર્ તો, વડીલોએ 
આવા સમ્પબન્ધનો વીરોધ કરવો જોઈએ? ક–
મને સ્વીકારવુાં જોઈએ? કે સહષા આવકારવુાં 
જોઈએ? 

એક ખુલાસો કરવો જરુરી  છ ે કે 
બાળકો આપણી સમ્પપત્તી નહીં; બલકે 
આપણને સોંપવામાાં આવેલી અમાનત છ.ે 
આટલુાં ધ્ર્ાનમાાં રાખીએ તો આપણા વલણમાાં 
કોઈ ફરક પડ ેખરો? 
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પહેલેથી કહ્યુાં હતુાં કે ચઢાણ કપરાાં છ.ે 
સન્તાનો દ્વારા અન્ર્ વણો કે ધમાના પાત્ર 
પસન્દગીના કીસ્સા જુજ છ.ે તેમ જ સામે 
ચાલીને આવુાં પાત્ર ગોતવા કોઈ જતુાં નથી. 
વાત આદશાની હતી એટલે આગળ ચલાવી 
છ.ે આ એક બૌદ્ધીક કવાર્ત માત્ર હતી. 
કોઈને મુલવવાનો જરા પણ આશર્ નથી. 

સવા માનવ સમાન છ ે એમ કહેવુાં 

સહેલુાં છ,ે કરવુાં ખુબ અઘરુાં  છ.ે ‘સવા માનવ 
સમાન’ની દીશામાાં આપણે કેટલા આગળ 
વધ્ર્ા છીએ એની આ ચકાસણી છ.ે દરેક 
તબક્કાને સામે લાવ્ર્ા વગર એ શક્ર્ 
નહોતુાં. બીજુ ાં કાંઈ નહીં તો એક આદશા 
તરીકે સ્વીકારવાનો આપણો માનસીક 
અભીગમ કેવો છ ેએનો સાચો જવાબ જાત 
પાસે માગવાનો છ.ે  
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દલીત સાથેના લગ્ન તો દુરની વાત થઈ. 
દલીત કીશોર અને કીશોરી દત્તક લઈ એમની 
જ જ્ઞાતીમાાં પરણાવવાનો દાખલો જોર્ો 
છ.ે એના માટ ેપણ ઘણી હીમ્પમ્પત અને માનસીક 
તૈર્ારીની જરુર પડી હશે. એની પુરતી 
સરાહના કરવી આવશ્ર્ક છ.ે આ સત્ર્ 
ઘટનાન ેલીધે આ લેખ લખવાની પ્રેરણા મળી 
છ.ે 

એક મીતે્ર કહ્યુાં કે આભડછટેમાાં એમના 
શાસ્ત્ર સમ્પમત નથી એટલે તઓે એનો વીરોધ 
કરે છ.ે ધારો કે શાસ્ત્ર સમ્પમત હોત તો એ 
આજના સમર્માાં ઉચીત ગણાત? મનુસ્મૃતી 
વણાભેદનુાં સમથાન કરે છ.ે આ કારણે સજાાર્ેલી 
સમસ્ર્ાઓની આકરી કીમ્પમત હજીર્ે ચુકવાઈ 
રહી છ.ે આતાંકવાદીઓ અને આત્માઘાતી 
હુમલાખોરો પણ એમનાાં કૃત્ર્ોને ‘શાસ્ત્રસમ્પમત’ 
ગણે છ.ે શાસ્ત્રોમાાં લખેલુાં બધુાં જ સ્વીકાર્ા ન 
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હોર્. ક્ર્ારેક આપણે સારાસારનો વીચાર 
કરવાનો હોર્. આ વાત દરેક ધમાના શાસ્ત્રોને 
લાગુ પડ ેછ.ે 

શાસ્ત્રો સમર્ પ્રમાણે બદલાર્ છ,ે એમાાં 
સુધારા – વધારા થતા રહ્યા છ.ે આવા ફેરફાર 
ધામીક પાંથોને એકબીજાથી અલગ પાડ ેછ.ે જો 
કે બધા પોતાનાાં શાસ્ત્રોને અસલ ગણે છ ેઅને 
એકબીજા સાથ ે વીવાદ કરે છ.ે 
છતાાંર્ ેશાસ્ત્રોમાાં સમર્ પ્રમાણે ર્ોગ્ર્ ફેરફાર 
થતા રહે એ સારુાં  છ ેઅને જરુરી પણ છ.ે 

બધા ભારતીઓ માટ ે આજ ે સૌથી 
અગત્ર્નુાં કોઈ શાસ્ત્ર હોર્ તો તે દેશનુાં 
બાંધારણ છ.ે જો બાંધારણને બધા અનસુરતા 
થાર્ તો દેશના મોટા ભાગના આાંતરીક પ્રશ્નો 
હલ થઈ જાર્. જ ે દેશમાાં બાંધારણ કરતાાં 
ધમાગ્રાંથને અગે્રસર માનવામાાં આવ ે છ ે એની 
આજ ેશી હાલત છ ેતે આપણે જાણીએ છીએ. 
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ખાનપાનની બાબતમાાં કેટલાક લોકો 
ઘણા ચુસ્ત છીએ. એમાાં ઢીલ રાખનારી અન્ર્ 
જ્ઞાતીઓ પ્રત્ર્ે થોડો અણગમો ધરાવે છ.ે 
એમના જ સમાજના, એમના પરીચર્માાં હોર્ 
એવા કોઈ ખાનપાન બાબતમાાં ‘શુદ્ધ’ ન હોર્ 
તો એમની સાથે આપણો વ્ર્વહાર કેવો હોર્? 
પરનાત કે પરધમી પ્રત્ર્ે માત્ર ખાનપાનને લીધે 
અણગમો હોર્ એવો અણગમો પોતાના 
જ્ઞાતીબન્ધુઓ પ્રત્ર્ે જાહેરમાાં બતાવી 
શકીએ? કમા આધારીત નહીં; પણ જન્મ 
આધારીત આ ભેદભાવને સીલેક્ટીવ 
મોરાલીટી કહેવાર્. 

ઘણાને કહેતા સાાંભળ્યા છ ે કે પુવા–
જન્મનાાં કમોનાાં ફળ સ્વરુપે આપણો જન્મ 
ઉચ્ચ કુળમાાં થર્ો છ,ે એટલે કે આપણે બીજા 
કરતાાં ઉંચા છીએ. આભડછટેમાાં ન માનવા 
છતાાં આવુાં ઉંચ–નીચના ભેદભાવનુાં વલણ ‘સૌ 
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માનવ સમાન’થી આપણ સૌને દરુ લઈ જાર્ 
છ.ે આપણો જન્મ અને ખાનપાન આધારીત 
આડમ્પબર ઘણાને ખટકતો હશે. 

દરેક દેશ, ધમા અને સમાજમાાં એવા 
પણ થોડા લોકો મળી આવ ેજઓે જ્ઞાતીભેદ, 
રાંગભેદ, વગાભેદમાાં માનતા નથી. બીજાઓ 
સાથે છતેરપીંડી કે તેમનુાં શોષણ કરતા 
નથી. કુટમુ્પબ, સમાજ અને દેશ પ્રત્ર્ેની ફરજ 
પ્રામાણીકતાથી બજાવે છ.ે એમનુાં અાંગત જીવન 
જ ેપણ હોર્, એમનુાં છ.ે આપણી પરીભાષામાાં 
એ શુદ્ધ ન પણ હોર્. 

દરેક ઠકેાણે બીજો એક એવો વગા છ ેજ ે
પોતાની ધામીક માન્ર્તાઓનુાં ચુસ્તપણે પાલન 
કરતો હોર્; પણ અન્ર્ો સાથે એમનુાં વતાન 
સ્ભાવપુણા ન હોર્. તેઓ બીજાની 
મજબુરીનો ભરપુર લાભ લેતા હોર્ છ.ે વાતાા 
અને ફીલ્મોમાાં ખલનાર્ક તરીકે બતાવાતા 
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કમાકાાંડી બ્રાહ્મણો, વ્ર્ાજખાઉ શાહુકાર, ઢોંગી 
તાન્ત્રીક તેમ જ લોકોને ઉશ્કેરતા રાજકીર્, 
સામાજીક ધામીક નેતાઓ વગેરે આ વગાના 
થોડાક દાખલા છ.ે 

મોટાભાગનો જનસમુદાર્ આ બે વગાની 
વચ્ચે ક્ર્ાાંક હોર્ છ.ે એમના માટ ેથોડા સવાલ 
છ.ે આગલા બે વગાના લોકોમાાંથી વધુ નૈતીક 
કોણ ગણાર્? કોણ વધુ વીશ્વાસપાત્ર છ?ે 
આપણને કોની સાથે સમ્પબન્ધ રાખવો વધુ 
ગમશ?ે 

માણસના સારા–ખરાબ હોવાની વ્ર્ાખ્ર્ા 
કરવી ઘણી અધરી છ.ે એનુાં અાંગત અને 
જાહેર જીવન ઘણાં અલગ હોઈ શકે છ.ે શુદ્ધ કે 
પવીત્ર ગણાતા અાંગત જીવનના જ ેપણ ફાર્દા 
હોર્, જાહેર જીવનનાાં કાર્ોની બીજા પર થતી 
અસર દરુગામી હોવાથી વધારે અગત્ર્ની 
છ.ે જીવનભર જાતજાતના સાંર્મ–નીર્મ 

https://govindmaru.com/


વીચારવા જવેી વાતો                https://govindmaru.com                142 

 

પાળનાર; છતાાં નીષ્ક્રીર્ રહેતી વ્ર્ક્તી કરતાાં 
લોકોની મુસીબતોમાાં કામ આવતા સ્વચ્છાંદીનુાં 
જીવન વધુ સાથાક છ.ે 

ભેદભાવ માનવ પ્રકૃતીમાાં જન્મજાત છ.ે 
સદીઓથી આપણે પ્રકૃતીથી અળગા થઈ 
સાંસ્કૃતી તરફ વધવાની કોશીશ કરતા આવ્ર્ા 
છીએ. હજી બે ડગલાાં આગળ વધીએ. જન્મ 
આધારીત ભેદભાવને સાચા અથામાાં ભુલી 
જઈએ અને અાંગત જીવન કરતાાં જાહેર 
જીવનને વધુ મહત્ત્વ આપીએ. 

અનેક પ્રકારની અન્ધશ્રદ્ધાઓથી ભરપુર 
ભારતીર્ સમાજોની સરખામણીએ કોઈ એક 
સમાજ થોડો ઘણો વધુ ઉદારમતવાદી અને 
પ્રગતીશીલ હોર્ તો પણ એ ઠોઠ 
નીશાળીર્ાઓ વચ્ચે પહેલો નમ્પબર લાવવા 
જવેુાં થર્ુાં. વીશ્વકક્ષાએ આગલી હરોળમાાં બેસી 
શકાર્ એટલી આચાર–વીચારની વીશાળતા 
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કેળવવાનુાં ધ્ર્ેર્ રાખીએ તો ‘સવા માનવ 
સમાન’ કહેવુાં સાથાક બનશે. પછી સીલેક્ટીવ 
મૉરાલીટીનો સવાલ નહીં રહે. 

●♦●  

થોડા સમર્ પહેલાાં એક નૈતીક કોર્ડો 
વાાંચ્ર્ો હતો તે અહીં પ્રસ્તુત છ.ે એ કોર્ડામાાં 
વણાવાર્ેલ શક્ર્તાને નજરઅાંદાજ કરી 
આપણે માત્ર એના સાંદેશને સમજીએ. 

બીજા વીશ્વર્ુદ્ધ દરમીર્ાન સમાધાનની 
શક્ર્તા ઉભી થઈ છ.ે દુનીર્ાના બધાએ મત 
આપવાનો છ ે અને ત્રણ ઉમદેવારોમાાંથી કોઈ 
એકને નવી દુનીર્ાનો નેતા ચુાંટવાનો છ.ે 

પહેલો ઉમેદવાર કપટી રાજકારણીઓ 
સાથે ભળેલો છ.ે એની બે રખાતો છ.ે એ દારુ 
પીએ છ,ે સીગારેટ ફુાં કે છ ેઅને માાંસાહારી છ.ે 

બીજો ઉમેદવાર ર્વુાનીમાાં કેફી દ્રવ્ર્નો 
નશો કરતો હતો. એને બે વખત સત્તા છોડવી 
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પડી હતી. એ આખી રાત જાગી બપોર સુધી 
સુતો રહે છ.ે રોજ દારુની આખી બોટલ ખાલી 
કરે છ,ે સતત સીગાર ફુાં કે છ ેઅને માાંસાહારી 
પણ છ.ે 

ત્રીજો ઉમદેવાર સન્માનીત ર્ુદ્ધ વીજતેા 
છ.ે એ શાકાહારી છ,ે દારુ કે સીગરેટ પીતો 
નથી. એનો માત્ર એક જ સ્ત્રી સાથે સમ્પબન્ધ 
છ.ે 

આપ કોને દુનીર્ાના નેતા તરીકે પસાંદ 
કરશો? 

જમેણે ત્રીજા ઉમેદવારની પસાંદગી 
કરી હોર્ એમણે એડૉલ્ફ હીટલરના હાથમાાં 
દુનીર્ા સોંપી દીધી કહેવાર્. પહેલા 
ઉમેદવાર ત્ર્ારના અમેરીકન પ્રમુખ 
ફે્રન્કલીન રુઝવેલ્ટ હતા અને બીજા ઉમેદવાર 
બ્રીટનના તત્કાલીન વડાપ્રધાન વીન્સટન 
ચચીલ હતા. 
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બીજા વીશ્વર્ુદ્ધમાાં જો નાઝી જમાનીની 
જીત થઈ હોત તો આજ ેઆપણે સાવ અલગ 
પ્રકારની દુનીર્ામાાં જીવતા હોત. રુઝવેલ્ટ અન ે
ચચીલે ઈતીહાસની દીશા બદલી છ.ે જમેને 
બીજા વીશ્વર્ુદ્ધ સમર્ના રાજકારણ અને 
ઈતીહાસની જાણ હોર્ તેઓ આ કોર્ડાનો 
મમા સારી રીતે સમજી ગર્ા હશે. અાંગત 
જીવન કરતાાં જાહેર જીવન વધુ અગત્ર્નુાં છ.ે. 

(લેખ લખાર્ો : મે, 2010) 

આ લેખને 46 પ્રતીભાવો પ્રાપ્ત થર્ા 
હતા. તે પ્રતીભાવો માણવા માટ ેસ્રોત : 
https://govindmaru.com/2012/06/07/

murji-gada-15/  
 

♦ 
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9 

વીચારધારા અને માકેટીંગ 
અનુક્રમણીકા 

     દુનીર્ામાાં માનવસજીાત સૌથી શક્તીશાળી 
કોઈ પરીબળ હોર્ તો તે વીચારધારા. 
લોકમાનસ પર લાાંબા સમર્ સુધી શાસન 
કરવાનુાં એ શે્રષ્ઠ સાધન રહ્યુાં છ.ે 
     પ્રભાવશાળી અને પ્રતીભાવાળી 
વ્ર્ક્તીઓની વીચારધારાએ સમાજન,ે દેશને 
અને દનુીર્ાને ઘડી છ.ે ઈતીહાસે રાજાઓ અન ે
ર્ુદ્ધો સીવાર્ જનેી પણ નોંધ લીધી હોર્ તે છ ે
ક્રાાંતીકારી વીચારધારાઓની. 
     વીચારધારા ધામીક હોર્, રાજકીર્ હોર્, 
સામાજીક હોર્ કે આથીક હોર્; લોકજીવન 
અને સાંસ્કૃતી પર એની અસર ચોક્કસ બનાવો 
કરતાાં ઘણી વધારે રહી છ.ે અડધી દુનીર્ા 
જીતનાર ચાંગીઝખાન ભુલાઈ ગર્ો છ.ે જ્ર્ારે 
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એનાથી છસ્સો વરસ પહેલાાં થઈ ગર્ેલ 
મહમન્દ પર્ગમ્પબરની વીચારધારાનો પ્રભાવ 
જરાર્ે ઓછો નથી થર્ો. 
     વીચારધારા સજ ાનાત્મક હોઈ શકે છ ે કે 
વીનાશકારી પણ હોઈ શકે છ.ે સજ ાનાત્મક 
વીચારધારાને જ્ર્ારે સવાશે્રષ્ઠ ઠરાવવાનો 
પ્રર્ાસ થાર્ છ ે કે પછી એમાાં ખોટી 
માન્ર્તાઓનો કચરો ઉમેરવામાાં આવે છ,ે 
ત્ર્ારે તે એટલે અાંશે વીનાશકારી બની જાર્ 
છ.ે વીચારધારાની વીનાશકારી અસર માણસે  
બનાવેલ કોઈ પણ શસ્ત્ર કરતાાં વધારે સાંહારક 
રહી છ ેઅને ઘણા લાાંબા સમર્ સુધી કામ કરે 
છ.ે અમેરીકાએ નાગાસાકી પર નાાંખેલા 
અણબોમ્પબે 60,000 લોકોનો પળવારમાાં નાશ 
કર્ો. એની સરખામણીએ હીટલરે ર્હુદીઓ 
પ્રત્ર્ે પ્રસરાવેલ ઘણૃાએ, એનાથી સો ગણા 
વધારે લોકોનો વરસો સુધી ભોગ લીધો 
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છ.ે આજના કટ્ટરપાંથી આતાંકવાદીઓ પણ 
આવી જ વીનાશકારી વીચારધારાના હાથા 
બન્ર્ા છ.ે  
     આ બધી વીચારધારાઓ પાછળનુાં ચાલક 
બળ છ ે‘માકેટીંગ’ ઘણી ઉમદા વીચારધારાઓ 
માકેટીંગના અભાવે વીસરાઈ ગઈ છ ે કે પછી 
વાજબી સ્વીકૃતી પામી શકી નથી. જ્ર્ારે 
જ્ર્ારે સામાન્ર્ વીચારધારાઓ પણ ઉમદા 
માકેટીંગને લીધે ઘણો પ્રચાર પામી છ.ે 

સામાન્ર્ રીત ે ઔદ્યોગીક જગતમાાં 
માકેટીંગ શબ્દ ધાંધા માટ ે વપરાર્ છ.ે એનો 
અથા ફક્ત વેચાણ નથી; પણ લોકમાનસ પર 
એ વસ્તુની મોજુદગી, ઉપર્ોગ વગેરે 
ઠરાવવાનો હેતુ છ.ે જ્ર્ારે તે વ્ર્ક્તી, બનાવ કે 
વીચારધારાના સન્દભામાાં વપરાર્ છ ે ત્ર્ારે 
તેનો અથા સાંકલન, રજુઆત અને પ્રચાર થાર્ 
છ.ે આ ‘માકેટીંગ બળ’ આગળ વ્ર્ક્તી, બનાવ 
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કે ‘વીચારધારાની ગુણવત્તા’ પણ ક્ર્ારેક 
ઓછી મહત્ત્વની બની જાર્ છ.ે 
     સેંકડો લોકોએ હીંસક કે અહીંસક માગે 
આપણા દેશની આઝાદી માટ ે પોતાની જાતનુાં 
બલીદાન આ્ર્ુાં છ.ે આ શહીદોમાાં પહેલુાં નામ 
લેવાર્ છ ે ભગતસીંહનુાં. એમના ઉપરાન્ત 
બીજાાં થોડાાંક નામ હજી લોકોને ર્ાદ હશે; પણ 
મોટા ભાગનાાં ભુલાઈ ગર્ાાં છ.ે શહીદ તો 
તેઓ પણ થર્ા હતા અને એવી જ ભાવનાથી 
થર્ા હતા. આની પાછળ અન્ર્ કારણો સાથે 
એક કારણ એ છ ે કે ભગતસીંહનુાં જટેલુાં 
માકેટીંગ થર્ુાં છ ેએટલુાં બીજા કોઈનુાં નથી થર્ુાં. 
     માકેટીંગ નકારાત્મક રીતે પણ થાર્ છ.ે 
ઔરાંગઝેબ પોતાના ભાઈઓને મારીને, બાપને 
કેદ કરીને સત્તા પર આવ્ર્ો હતો એ ખુબ 
ગવાર્ુાં છ.ે આવો બનાવ પહેલો કે છલે્ો નથી. 
ઘણા સત્તા–પલટા લોહીર્ાળ રહ્યા છ.ે એમાાં 
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ભાઈઓની હત્ર્ા, કારાવાસ કે દેશનીકાલ બધુાં 
બનતુાં હતુાં. ઘરઆાંગણે ઝવેરચાંદ મઘેાણીની 
ખુબ પ્રસીદ્ધી પામેલી બહારવટીર્ાઓની 
વાતાાનાાં મળુ આવા રાજસત્તા માટ ે થતાાં 
કાવાદાવાઓમાાં રહેલાાં છ.ે એમનો એટલો 
પ્રચાર નથી થર્ો. 
     નાઝી જમાનીમાાં શાસક વગા દ્વારા 
ર્હુદીઓની સામુહીક હત્ર્ા ઘણી ચચાાઈ છ ે
અને હજી પણ ચચાાર્ છ.ે શાસકવગા દ્વારા 
રશીર્ા, ચીન, કમ્પબોડીર્ા, રવાન્ડા જવેા ઘણા 
દેશોમાાં લાખો લોકોની નીદાર્ કતલ ત્ર્ાર પછી 
થઈ છ.ે એની આટલી નોંધ નથી લેવાઈ. 
ફરીથી એ જ, માકેટીંગનો પ્રભાવ અને 
અભાવ. 
     વ્ર્ક્તીઓ અને બનાવો વીશે આવા તો 
ઘણા દાખલા આપી શકાર્. આ લેખનો હેતુ 
દાખલા ટાાંકવાનો નથી. વીચારધારા અન ે
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માકેટીંગના પ્રભાવના અન ે અભાવના 
પરીણામને રજુ કરવાનો છ.ે 
     સાંદેશા વ્ર્વહારમાાં આવેલી જબરદસ્ત 
ક્રાન્તીને લીધે છાપાાં, સામર્ીક અને ટી.વી. 
દ્વારા ભરપુર માહીતી મળવા લાગી છ.ે એમનો 
મુળ હેતુ વ્ર્ાપારી હોવાને લીધે માહીતીની 
ગુણવત્તા સાંશર્ાત્મક હોર્ છ.ે સમર્ના દબાણ 
નીચ ે કામ કરતા લોકોને અપાતી માહીતીની 
ચોકસાઈ તપાસવાનો સમર્ નથી હોતો અન ે
એની દરકાર પણ નથી હોતી. આ માધ્ર્મો 
માહીતી સાથે પોતાનાાં માંતવ્ર્ો પણ રજુ કરતા 
હોર્ છ.ે એમના પક્ષપાતી પ્રસારણથી આપણી 
વીચારસરણી જાણે–અજાણે એક ચોક્કસ 
દીશામાાં ઘડાતી જાર્ છ.ે જુદાાં માધ્ર્મોનો 
અલગ દૃષ્ટ્ીકોણ જાણવાનો કે સમજવાનો 
સમર્ અને વીવેક બધા પાસે નથી હોતો. 
પોતાની મેળવેલી માહીતી  સાચી અન ે અન્ર્ 
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બધી ખોટી એમ ઘણા લોકો માનતા થઈ જાર્ 
છ.ે પરીણામે એક ચુસ્ત મતવાદી, જડ 
સમુદાર્ અસ્તીત્વમાાં આવે છ.ે 
     આ બાબતમાાં પુસ્તકો થોડાાં જુદાાં પડ ેછ.ે 
એમાાં લેખકના અભીપ્રાર્ અવશ્ર્ હોર્ છ;ે 
પણ એ લખવા પાછળ લખેકનો વ્ર્ાપારી હેત ુ
ઓછો હોર્ છ.ે ચોક્કસ સમર્માાં પતાવવાનુાં 
દબાણ ઓછુાં હોવાથી પ્રમાણમાાં એ વધારે 
આધારભુત હોર્ છ.ે કમનસીબે પુસ્તકોનુાં 
વાચન મર્ાાદીત થતુાં જાર્ છ.ે 
     દુનીર્ામાાં વસતા 700 કરોડથી પણ વધુ 
માનવ સમુદાર્ની ધમા અને ઈશ્વર વીશેની 
ઘણી જુદી જુદી સમજણ છ.ે બધા જ પોતાની 
સમજણને સાચી અને પોતાના ધમાને શ્રેષ્ઠ 
માને છ.ે એની તરફેણમાાં એ પોતાના ધમાની 
વીશેષતાઓ ગણાવે છ.ે 
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     સાંખ્ર્ાની દૃષ્ટ્ીએ જોઈએ તો ખ્રીસ્તીઓ 
200 કરોડ જટેલા છ.ે મુસ્લીમ 130 કરોડ, 
હીન્દ ુ 90 કરોડ છ.ે એમની સરખામણીમાાં 
 જનૈોના બધા જ પાંથ, ફાાંટા અને સાંપ્રદાર્ો 
ભેગા મળીને 60 લાખ (0.1 ટકા) જટેલી 
સાંખ્ર્ા છ.ે મુખ્ર્ ધમો તો દુર રહ્યા; ગૌણ 
ધમોમાાં પણ જનૈ, શીખ, પારસી વગેરેની 
સાંખ્ર્ા સાવ ઓછી એટલે સોમાાં ભાગ જટેલી 
પણ નથી. 
     સાંખ્ર્ાબળ એ કોઈપણ વીચારધારાની 
ગુણવત્તાનુાં માપ નથી. છતાાંર્ે એની મર્ાાદીત 
સ્વીકૃતી કાંઈક તો જરુર સુચવે છ.ે બધી 
બાબતોની જમે ધામીક વીચારધારાના 
ફેલાવામાાં પણ એનુાં આકષાણ અને માકેટીંગ 
મોટો ભાગ ભજવે છ.ે શરુઆતમાાં બધા 
ધમોનો ફેલાવો રાજ્ર્ાશ્રર્માાં થતો હતો. ઘણી 
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વખત બળપુવાક પણ ધમાાન્તર કરાવવામાાં 
આવતુાં.  

માકેટીંગના પ્રભાવને પારખી હાલ 
કેટલાર્ ે ધામીક સમ્પપ્રદાર્ો પોતાની વીચાર–
ધારાનો પ્રચાર અને પ્રસાર કરવાની હોડમાાં 
લાગ્ર્ા હોર્ એમ દખેાર્ છ.ે એને લીધે કેટલીક 
ટી.વી. ચેનલો ‘બાવા’ ચેનલો તરીકે ઓળખાતી 
થઈ છ.ે ધામીકતા વધારવામાાં એમનુાં ર્ોગદાન 
કેટલુાં રચનાત્મક છ ેતે તો એમને સાાંભળનારા 
જાણે. બીજી બાજુએ ધામીક સીરીર્લો પોતાનુાં 
આથીક હીત સાધવામાાં શ્રદ્ધાળઓુને ભરપુર 
અન્ધશ્રદ્ધા પીરસી રહી છ ેએ હકીકત છ.ે 

સમાજનો એક વગા છાપુાં પણ વાાંચતો 
નથી. પુસ્તકો તો દુરની વાત થઈ. ઘણાાં 
મહાનગરોમાાં રહેતા હોવાાં છતાાં હજી પોતાના 
નાનકડા સમ્પપ્રદાર્માાંથી બહાર નીકળ્યા નથી. 
બહારની દનુીર્ા ઘણી વીશાળ અન ે
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વીવીધતાપુણા છ.ે બીજી વીચારધારાઓમાાં ઘણાં 
સારુાં  અને અપનાવવા જવેુાં છ.ે આપણી જ 
વીચારધારા શ્રષે્ઠ અને અન્ર્ સૌ ઉતરતી એ 
વૃત્તીને જ કુપમાંડકુતા કહેવાર્ છ.ે 

આ વગાની માહીતી અને સમજણનો 
મુખ્ર્ સ્રોત છ ે લોકવાર્કા અને સાધુવગાના 
વ્ર્ાખ્ર્ાનો. એમની વીચારસરણી એનાથી 
ઘડાર્ છ.ે સમાજ પર સાધ ુ સમુદાર્નો ઘણો 
પ્રભાવ હોવાથી આ ક્ષેત્રમાાં સૌથી વધુ 
ર્ોગદાન તેઓ જ કરી શકે છ.ે પરીવતાનનો 
સન્દેશ અને જરુરીર્ાત એમના સુધી 
પહોંચાડવાની જવાબદારી સમાજના અન ે
મહાજનના આગેવાનોની છ.ે  

આથીક, સામાજીક અને રાજકીર્ ક્ષેત્ર ે
વીચારસરણીમાાં આપણે ઝડપી ફેરફાર 
સ્વીકાર્ાા છ;ે કારણ કે એમાાં કોઈ અવરોધ 
નથી. એની સરખામણીમાાં સ્થાપીત હીતોને 
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લીધે ધામીક વીચારસરણીનો ફેરફાર ઘણો જ 
ધીમો અને નાના વતુાળ પુરતો મર્ાાદીત રહ્યો 
છ.ે અાંતે તો ધમા એ નીતીશાસ્ત્રની વીચારધારા 
છ.ે ધમા જો સનાતન અને સવાવ્ર્ાપી સત્ર્ હોત 
તો બધા ધમોના આદેશ એકસરખા હોત. 
કોઈપણ વીચારધારા શાશ્વત સ્થીર નથી રહી 
શકતી. એને જનસમુદાર્ના વીશાળ હીતને 
ધ્ર્ાનમાાં રાખી સમર્ાનુસાર બદલાવુાં પડ ે છ.ે 
વીચારધારા માટ ે શાશ્વતપણાં એ ગુણ નહીં; 
પણ ખામી છ.ે બાંધીર્ાર પાણી કરતાાં વહેતુાં 
પાણી હમ્પમેશાાં વધુ સ્વચ્છ હોર્ છ.ે 

રાજાશાહી એ એક પ્રકારની સરમુખ–
ત્ર્ારશાહી હતી. કાંઈ પણ પામવા માટ ેરાજાની 
મહેરબાનીની જરુરી હતી. રાજા સામ ે કોઈ 
પણ વાતનો વીરોધ કરવો જોખમી હતુાં. આ 
વ્ર્વસ્થાથી લોકો એટલા ટવેાઈ ગર્ા હતા કે 
ધમામાાં આવેલી સરમુખત્ર્ારશાહીને સહજપણે 
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સ્વીકારી લીધી. પહેલાાં ધામીક સાંસ્થાઓ 
સમાન્તર સત્તા ગણાતી. હજી પણ કેટલાક 
રાષ્ટ્ રોમાાં એવુાં જ છ.ે હવે રાજકીર્ ક્ષેતે્ર 
લોકશાહી આવી છ;ે ત્ર્ાાં સત્તા સામે 
આપણો વીરોધ પ્રગટ કરી શકીએ છીએ. 
પુરતો જનમત કેળવાર્ તો કાર્દાઓ અને 
સત્તાધીશો પણ બદલી શકાર્ છ.ે જ્ર્ારે 
ધામીક કે્ષત્રે આ હજી શક્ર્ નથી. 

આમ તો ધામીક વીચારધારાઓમાાં 
સમર્ાન્તરે ફેરફાર થતા આવ્ર્ા છ.ે એ 
ફેરફાર ધમાગુરુઓ વચ્ચેના વ્ર્ક્તીગત કે 
વૈચારીક ભેદભાવોને લીધે થર્ા છ.ે 
જનસમુદાર્ના હીત માટ ેનથી થર્ા. એનાથી 
લાભ કરતાાં હાની વધુ થઈ છ.ે સમ્પપ્રદાર્ોમાાં 
વીભાજન થતાાં આાંતરીક સ્પધાાને લીધે 
સમાજ નબળો પડ ેછ.ે 
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કેટલાક સાધુઓએ પોતાની ધામીક 
માન્ર્તાઓમાાં સમર્ને અનુસાર જરુરી 
પરીવતાન કર્ાું છ.ે તેઓ સાધુપણાની 
અલીપ્તતા છોડીને સામાજીક સાંસ્થાઓ ઉભી 
કરી એનુાં સાંચાલન પણ કરે છ.ે સમાજ ેએમને 
સ્વીકારી એન ેઆવકાર્ાા છ.ે આવાાં પ્રગતીશીલ 
પરીવતાનનો વ્ર્ાપ હજી ઘણો વધે એ જરુરી 
છ.ે 

વીકસીત દેશોના વીકાસ પાછળનાાં 
કારણો તપાસીએ તો એમાનુાં એક અગત્ર્નુાં 
કારણ એમની ધામીક વીચારસરણી છ.ે આ 
ધામીક વીચારસરણી આપણી ઘણી 
પ્રવૃત્તીઓને પ્રભાવીત કરે છ.ે દેશના એક 
ચોક્ક્સ વગાને કે સ્ત્રીઓને નીચો દરજ્જો 
આપનાર દેશો પછાત રહ્યા છ.ે ભુતકાળમાાં 
રાચ્ર્ા રહેતા કે પરલોકને વધુ પડતુાં મહત્ત્વ 
આપતા સમાજની પ્રગતી મર્ાાદીત રહી 
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છ.ે વીકસીત રાષ્ટ્ રોએ વતામાનને અને આ 
લોકના ભવીષ્ર્ને મહત્ત્વ આ્ર્ુાં છ.ે આ ફક્ત 
ભૌતીક વીકાસની નહીં પણ પુરા દેશના 
સવાુંગી વીકાસની વાત છ.ે પ્રાચીન સાંસ્કૃતીમાાં 
ભારત સાથે ઉભા રહેનાર ચીનની વતામાન 
પ્રગતી પાછળ પણ આ જ કારણો છ.ે 

જ્ર્ારે કોઈ  કમ્પપનીની વસ્તુઓ એમની 
ગુણવત્તાને લીધે વધુ વેચાર્ છ ે ત્ર્ારે 
એની ‘બ્રાાંડ એસ્ટાબ્લીશ’ થઈ ગઈ એમ 
કહેવાર્ છ.ે એ કમ્પપની  બીજી કોઈ વસ્તુ 
બનાવે તો ત ે પણ એમના ‘બ્રાાંડનેમ’ના લીધે 
તુરન્ત પ્રસીદ્ધી પામે છ.ે સમર્ જતાાં 
બીજાઓનો સારો માલ આ બ્રાાંડ કમ્પપની 
પોતાના નામે વેચવા દેવાના શરતી કરાર પણ 
કરે છ.ે જ્ર્ારે કેટલીક તકસાધુ કમ્પપનીઓ 
પોતાનો ઉતરતો માલ બ્રાાંડ કાંપનીને જણાવ્ર્ા 
વગર એમના નામ ે વેચી રોકડી કરી લે છ.ે 
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વસ્તુઓનુાં આવુાં બ્રાન્ડીન્ગ આપણે જાણીએ 
અને સમજીએ છીએ. જ ે આ સમજતા કે 
સ્વીકારતા નથી એમન ે સમજાવવા આટલી 
પ્રસ્તાવના જરુરી હતી. 

વીચારધારાના માકેટીંગમાાં ધમા સૌથી 
મોખરે રહ્યો છ.ે એની સ્વીકૃતી થર્ા પછી, 
બ્રાાંડ એસ્ટાબ્લીસ થર્ા પછી, બીજા ઘણા 
સ્વતન્ત્ર વીષર્ોએ ધમા સાથે જોડાણ કર્ુા. 
ઈતીહાસ, ભુગોળ, આરોગ્ર્શાસ્ત્ર વગેરે એમાાં 
મુખ્ર્ છ.ે આ જોડાણમાાં બન્ને પક્ષોને ફાર્દો 
થર્ો. એનાથી ધમાનો વ્ર્ાપ વધ્ર્ો અન ે
બીજાઓને ધમાના નામે સ્વીકૃતી મળી. નુકસાન 
આમ પ્રજાન ે થર્ુાં. એમને આ ભેળસેળની 
ખબર પડી નહીં. લેભાગુઓએ એનો ભરપુર 
લાભ ઉઠાવ્ર્ો છ.ે 

ધમાના નામે ઘુસાડવામાાં આવલેા આવા 
વીષર્ોન ેઅલગ પાડી સચોટ રીતે રજુ કરવી 
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આવશ્ર્ક છ.ે જ્ર્ાાં પણ માન્ર્તાઓ 
વાસ્તવીકતાથી અલગ પડ ે છ ે ત્ર્ાાં એમની 
પોકળતાને પ્રકાશમાાં લાવવી જરુરી છ.ે સમર્ને 
અનુરુપ વાસ્તવીકતા પર રચાર્ેલ સમાજની 
એ જરુર સેવા હશે. 

(લેખ લખાર્ો : જુલાઈ, 2006) 

આ લેખને 15 પ્રતીભાવો પ્રાપ્ત થર્ા 
હતા. તે પ્રતીભાવ/ચચાા માણવા માટ ેસ્રોત : 

https://govindmaru.com/2011/05/05/
murji-gada-3/ 

♦ 
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10 

વીચારધારાની સફળતા – નીષ્ફળતા 
અનુક્રમણીકા 

કેટલીક વીચારધારાઓ ઘણી ઉમદા 
હોવા છતાાંર્ે ફક્ત આાંશીક રીતે સફળ થાર્ 
છ.ે જ્ર્ારે શરુઆતમાાં આકષાક લાગતી અને 
મોટ ે પાર્ે સ્વીકારાતી અન્ર્ કોઈ વીચારધારા 
થોડા સમર્ પછી નીષ્ફળ નીવડ ે છ.ે આવી 
રીતે પ્રગટ થતી, ઓલવાઈ જતી કે પછી 
પાાંગરતી વતામાનની ચાર વીચારધારાઓની 
છણાવટ કરીએ. 

પહેલી છ ે  અહીંસા, અભર્ અન ે
અસહકારના માગ ે રાજસત્તામાાં પરીવતાન 
લાવવાની. ગાાંધીજીએ એને અમલમાાં મુકી 
ભારતને આઝાદી અપાવી. એમનુાં અનુકરણ 
કરી બીજા પણ થોડા દેશોએ એ માગા 
અપનાવી સફળતા મેળવી છ.ે 
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આઝાદી મળવા પાછળ દેશના 
ઘડવરૈ્ાઓની મહેનત ઉપરાન્ત બીજાાં કેટલાાંક 
વીશેષ કારણો પણ હતાાં. એ અરસામાાં વૈશ્વીક 
સ્તરે બનેલા બનાવોને લીધે વહેલી મોડી 
બધાને આઝાદી મળવાની હતી. બીજા 
વીશ્વર્ુદ્ધ ે સાંસ્થાનવાદનો મૃત્ર્ુઘાંટ વગાડર્ો 
હતો. સાંચાર માધ્ર્મોને લીધે દુનીર્ા નાની 
થવા લાગી હતી. ગાાંધીજીની ખાસીર્ત માત્ર 
અહીંસક અસહકારની રીતમાાં હતી. 

પણ પછી શુાં થર્ુાં? આઝાદી પછીના 
કોમી રમખાણોમાાં ખુદ અહીંસાની હોળી થઈ 
ગઈ. આજ ે ગાાંધીજીનુાં નામ માત્ર રાજકીર્ 
લાભ માટ ે વટાવાર્ છ.ે એમનુાં અસહકારનુાં 
શસ્ત્ર અન્ર્ાર્ સામ ે લડવા નહીં; પણ અાંગત 
લાભ માટ ે વપરાર્ છ.ે અહીંસક અસહકાર 
અને ટોળાશાહીમાાં ઘણો ફરક છ.ે શાન્ત 
દેખાતુાં ટોળુાં પણ જો સામા પક્ષમાાં ભર્ પેદા 
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કરે, તો એ અહીંસક ન ગણાર્. ભર્ અન ે
અહીંસાનુાં સહઅસ્તીત્વ શક્ર્ નથી. આજના 
સામુહીક દેખાવો અહીંસક નથી લાગતા. 

વીચારધારા બનવાના ગુણધમા ધરાવતી 
આ અહીંસક અસહકારની રીત અત્ર્ારે તો 
એક પ્રર્ોગ માત્ર બનીને રહી ગઈ છ.ે 
વીચારધારા બનવા બહોળી સ્વીકૃતી અને 
સફળ થવુાં જરુરી છ.ે કદાચ એનો સમર્ હજી 
આવ્ર્ો નથી. 

વતામાનની બીજી શક્તીશાળી વીચાર–
ધારા ઓગણીસમી સદીના જમાન વીચારક 
અને મુડીવાદના વીરોધી અથાશાસ્ત્રી કાલા 
માક્સાનુાં બ્રેનચાઈલ્ડ, માનસ સન્તાન હતી. 
રાષ્ટ્ રીર્ સ્તરે આથીક સમાનતા લાવવાની વાત 
એમણે પોતાના પુસ્તક ‘Das Capital’માાં કરી 
છ.ે રાજકીર્ અને આથીક ક્ષેત્રે એનો અમલ 
રશીર્ામાાં લેનીન અને ચીનમાાં માઓએ પોતાને 

https://govindmaru.com/


વીચારવા જવેી વાતો                https://govindmaru.com                165 

 

અનુકુળ ફેરફારો સાથે કર્ો. ખુબ ઝડપથી એ 
અડધી દુનીર્ામાાં ફેલાઈ ગઈ. એ વીચાર–
ધારાથી અાંજાઈ નહેરુ એને થોડા જુદા સ્વરુપે 
ભારતમાાં આથીક ક્ષેત્રે લઈ આવ્ર્ા. રાજકીર્ 
દરમ્પર્ાનગીરીથી આથીક સમાનતા લાવવાની 
કોશીશમાાં ગરીબોનો ઉદ્ધાર તો ન થર્ો; પણ 
સમાજવાદન ે નામ ે આડકતરી રીત ે (ઉંચા 
કરવેરા દ્વારા) બધાને ગરીબ રાખવાના પ્રર્ત્ન 
થર્ા. પરીણામે સમાનતા આવવાન ે બદલે 
ભ્રષ્ટ્ાચાર વધ્ર્ો. 

રાષ્ટ્ રીર્ સ્તરે આથીક સમાનતા 
લાવવાની અપકે્ષાવાળી આ વીચારધારા સાત– 
આઠ દાર્કાઓમાાં નીષ્ફળ પુરવાર થઈ બધે 
પડી ભાાંગી છ.ે 

એક વીચારધારાન ે માત્ર પ્રાસાંગીક 
સફળતા મળી, જ્ર્ારે બીજી જટેલી ઝડપથી 
ફેલાઈ, એટલી જ ઝડપથી લુપ્ત થઈ રહી છ.ે 
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આની પાછળ ઘણાાં કારણો હોઈ શકે છ.ે આ 
લેખકને જ ે મુખ્ર્ જણાર્ છ ે એની અતે્ર 
રજુઆત કરી છ.ે 

વીચારધારાઓ બહુધા આદશાવાદી હોર્ 
છ.ે એક પ્રકારની મનોવાાંચના ‘Wishful 

thinking’ હોર્ છ.ે આદશા એક ધ્ર્ેર્ છ;ે 
એના જનકનુાં માનસ સન્તાન છ–ે તે જમીની 
વાસ્તવીકતા નથી. આદશા, વાસ્તવીકતા બની 
જાર્ એટલો સાાંસ્કૃતીક વીકાસ હજી થર્ો નથી. 

માણસ જવૈીક રીતે (બાર્ોલૉજીકલી) 
એક પ્રાણી છ.ે પ્રાણીઓની ઉત્ક્રાન્તીમાાં આપણે 
આગવા સ્થાન ે પહોંચ્ર્ા તે આપણા બૌદ્ધીક 
વીકાસને આભારી છ.ે એની સાથે  જન્મજાત 
(જીનેટીક) વૃત્તીઓ આપોઆપ બદલાઈ જતી 
નથી. માણસની જન્મજાત વૃત્તીઓ છ ે સ્વાથા, 
સ્પધાા, અનકુરણની વૃત્તી, અાંકુશની વૃત્તી 
વગેરે… આ વતૃ્તીઓનો સહકાર, સમાનતા, 
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સાંર્મ, ઉદારતા વગેરે જવેા કેળવાર્ેલા ગુણો 
સાથે ટકરાવ થાર્ છ.ે શરીર પુખ્ત બનતાાં 
કુદરતી વૃત્તીઓ અને સામાજીક, ધામીક 
સાંસ્કારો વચ્ચે જ ેમાનસીક ગડમથલ થાર્ છ ે
તે આનુાં એક ઉદાહરણ છ.ે સાંસ્કૃતી પણ 
આદશાની દીશામાાં આગળ વધે છ.ે આપણી 
સાાંસ્કૃતીક પ્રગતીની ઝડપ બાર્ોલૉજીકલ 
ફેરફારો કરતાાં કેટલાર્ ે ગણી વધારે છ.ે 
પરીણામે આપણી સમજ, જ ે સાાંસ્કૃતીક છ,ે 
એની સાંવેદનાઓ અને ઈચ્છાઓ જ ેજન્મજાત 
છ ેએમની વચ્ચે અન્તર વધવા લાગ્ર્ુાં છ.ે 
     આદશાવાદી વીચારધારા માણસની 
જન્મજાત પ્રકૃતીથી જટેલી દુર હોર્ એટલો 
એનો સ્વીકાર મર્ાાદીત હોર્ છ.ે સમાજનો 
માત્ર એક નાનો વગા એને સાચી રીતે અપનાવે 
છ.ે બીજો નાનો વગા સમજ્ર્ા વગર માત્ર 
અનુકરણની વતૃ્તીથી એમાાં જોડાર્ છ.ે જ્ર્ારે 
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બાકીનો મોટો વગા એનાથી દરુ રહે છ.ે 
બહુબહુ તો અપનાવવાનો ઢોંગ કરે છ.ે આ 
વાસ્તવીકતા દરેક ક્ષેતે્ર જોવા મળે છ.ે ખાસ 
કરીને નૈતીક અને ધામીક ક્ષેત્રે.  

અહીંસક અસહકારની વીચારધારામાાં 
જ ેબલીદાનની અપેક્ષા રાખવામાાં આવ ેછ ે તે 
બહોળા સમાજની જન્મજાત વતૃ્તીથી ખુબ દુર 
હોવાથી એની મર્ાાદીત સફળતાનુાં કારણ બની 
છ.ે સામ્પર્વાદી વીચારધારાની નીષ્ફળતા 
પાછળ પણ આવાજ કારણોએ ભાગ ભજવ્ર્ો 
છ.ે વીશેષમાાં તે પરાણે લાદેલી હતી. એમાાં 
રાજકીર્ નેતાઓ દ્વારા નીશ્વીત કરેલા ચોક્કસ 
માળખામાાં જ બધા લોકોને જીવવાનુાં હતુાં. 
વ્ર્ક્તીગત કુનેહ (ટલૅન્ટ) કરતાાં હુકમનુાં પાલન 
અને સીનીર્ોરીટી વધારે મહત્ત્વનાાં હતાાં. 

“કુદરતે બધાને સરખા બનાવ્ર્ા છ”ે એ 
સુવીચાર માણસના પાર્ાના અધીકાર માટ ે
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બનાવેલો છ,ે એનામાાં રહેલ આવડત માટ ે
નહીં. આ પાર્ાનો અધીકાર છ ે સ્વતન્ત્રતાનો, 
ગૌરવભેર જીવવાનો, ન્ર્ાર્ મેળવવાનો, પ્રગતી 
કરવાનો અને સખુી થવાનો. એનો લાભ બધાને 
એકસરખો મળવો જોઈએ. 
     દરેક વ્ર્ક્તી પોતાની ખુબીઓ અને 
મર્ાાદાઓ લઈને જન્મે છ.ે જનુેાં મીશ્રણ 
બધામાાં અલગ હોર્ છ.ે માણસ ધારે તો ગમે 
તે કરી શકે એ વાસ્તવીકતા નથી. એ હતાશ 
માણસને અપાતુાં ટૉનીક માત્ર છ.ે માણસ ધારે 
તો ઘણાં કરી શકે છ;ે પણ બધુાં જ નહીં, એ 
વાસ્તવીકતા છ.ે મોટા ભાગના લોકો પોતાની 
આાંતરીક શક્તી (પોટને્શીર્લ)નો પુરો ઉપર્ોગ 
કરતા નથી હોતા. માણસ નીશ્ચર્ કરી એના 
માટ ેજરુર મહેનત કરે તો હમણાાં છ ેએનાથી 
ઘણી વધારે પ્રગતી કરી શકે છ.ે સરખામણી 
પોતાના ભુતકાળ સાથે કરાર્; બીજાઓના 
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ભવીષ્ર્ સાથે નહીં. કારણ કે બીજા પણ વધારે 
પ્રગતીની મહેનત કરતા જ હોર્ છ.ે આવી 
સરખામણી વ્ર્થા છ.ે જરુરી મહેનત કરે તો 
બધા ઉમદા પરીણામ લાવી શકે. પહેલો 
નમ્પબર તો એક જ હોઈ શકે; બધા નહીં.  

સ્વતન્ત્રતાના અભાવ સાથે વધારે પડતા 
અાંકુશ સામ્પર્વાદની નીષ્ફળતાના પાર્ામાાં 
રહેલા છ.ે સોવીર્ેટ રશીર્ાના ભાાંગી પડવા 
પાછળ અમરેીકા એક નીમીત્ત માત્ર બન્ર્ુાં હતુાં. 
મુખ્ર્ કારણો આાંતરીક હતાાં. જ્ર્ારે ચીન ે
સ્વેચ્છાએ આથીક નીતીમાાં ફેરફાર કર્ાા છ,ે ત ે
સામ્પર્વાદી વીચારધારાનો આથીક ક્ષેત્ર ે
નીષ્ફળતાનો સ્વીકાર છ.ે 
     હવ ે વતામાનની બીજી બે વીચારધારાઓ 
તપાસીએ જ ે નીષ્ફળ નહીં પણ સફળ થઈ 
પાાંગરી રહી છ.ે 
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     સદીઓથી ચાલી આવતી રાજાશાહીવાળી 
રાજ્ર્પદ્ધતી બદલાઈને હવે બધે લોકશાહી 
ફેલાઈ રહી છ.ે વતામાનની આ ત્રીજી 
વીચારધારા પશ્વીમના દેશોમાાં શરુ થઈ ત્ર્ાાં 
પરીપક્વ થઈ છ.ે  એનો ર્શ કોઈ એક 
વ્ર્ક્તીને આપી શકાર્ તેમ નથી. માનવ 
સાંસ્કૃતીની ઉત્ક્રાન્તીના એક મહત્ત્વપુણા 
પગથીર્ારુપે ત ે જનસમુદાર્ દ્વારા સામુહીક 
રીતે વીકસી છ.ે  

ભુતકાળમાાં નોંધાર્લે કહેવાતી લોક–
શાહીના છુટાછવાર્ા પ્રર્ાસો ખરી રીતે 
લોકશાહી નહીં પણ વગાશાહી હતી. જમેાાં 
રાજા પાસેથી કેટલીક સત્તા લઈ સમાજના 
ઉપલા ખાસ વગાન ે આપવામાાં આવી હતી. 
જનસામાન્ર્ને કોઈ અધીકાર નહોતા, 
મતાધીકાર પણ નહીં. એના થોડા દાખલા છ;ે 
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રોમન સામ્રાજ્ર્ની સેનેટ, ઈંગ્લને્ડનુાં મગે્નાકાટાા 
અને ભારતનુાં વૈશાલીનુાં સામ્રાજ્ર્. 

લોકશાહી વીચારધારા માત્ર માનવીર્ 
પ્રકૃતી કે સાંસ્કૃતી પર આધારીત નહીં; પણ એ 
બન્નેના મીશ્રણ પર આધારીત છ.ે એની 
સફળતા જ ે તે દેશની પ્રજાને અનુકુળ આવા 
મીશ્રણની માત્રા પર નીભાર છ.ે ધમા, જાતી, 
વણા વગેરેના ભેદભાવ વીના બધાને 
પોતપોતાની શક્તી પ્રમાણ ે મનગમતા ક્ષેત્રમાાં 
પ્રગતી કરવાની  તકનો સમાન અધીકાર 
આપવાના સીદ્ધાન્ત પર તે રચાર્ેલી છ.ે 
     લોકશાહીમાાં ધમાને રાજ્ર્ વ્ર્વસ્થાથી 
અલગ રાખવાનો આશર્ હોર્ છ.ે જો કે દરેક 
દેશમાાં ધામીક સાંસ્થાઓનો પોતાનો એક 
એજન્ડા હોર્ છ ે એના માટ ે એમની એક 
રાજકીર્ લોબી પણ હોર્ છ.ે પરીપક્વ 
લોકશાહીમાાં એ બધુાં પડદા પાછળ થતુાં 
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હોવાથી એની અસર મર્ાાદીત હોર્ છ.ે કોઈ 
નાનકડા મુદ્દ ે ચુાંટણીનાાં પરીણામો બદલાતાાં 
નથી. જ્ર્ાાં ધામીક મદુ્દ ેચુાંટણીમાાં હારજીત થાર્ 
છ ે અને સરકાર બદલે છ ે એ હજી કાચી 
લોકશાહી કહેવાર્. વળી, કાચી લોકશાહીમાાં 
ચુાંટાર્ેલા પ્રતીનીધી દેશની સમ્પપત્તીના માલીક 
બની બેસે છ.ે પરીપક્વ લોકશાહીમાાં તેઓ 
માત્ર વ્ર્વસ્થાપક હોર્ છ.ે સેવક તો ક્ર્ારે, 
કોઈ અન ે ક્ર્ાાંર્ પણ હોતા નથી. 
રાજકારણીઓ દ્વારા વપરાતો સેવક 
શબ્દપ્રર્ોગ છતેરામણો છ.ે 
     આ વીચારધારા હવે વીશ્વવ્ર્ાપી બનતી 
હોવાથી એની સફળતા નીશ્ચીત જણાર્ છ.ે 
સફળતાની માત્રાનો આધાર જ ે તે પ્રજાની 
શીક્ષીતતા અને પરીપક્વતા પર રહે છ.ે 
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     રાજ્ર્વ્ર્વસ્થા માટ ે વણાવાર્લે આ દરેક 
બાબત બધી સામાજીક સાંસ્થાઓને પણ એટલી 
જ લાગુ પડ ેછ.ે 
     વતામાન સમર્ની ચોથી વીચારધારા છ ે
 મુક્ત વ્ર્ાપારનીતી. આ પણ પશ્વીમના 
દેશોમાાં શરુ થઈ, હવે બધે ફેલાવા લાગી છ.ે 
મુક્ત વ્ર્ાપારની નીતીમાાં વ્ર્ક્તીના 
પોટને્શીર્લનો પુરો ઉપર્ોગ થાર્ છ.ે દેશના 
સીમાડા ઓળાંગી વીશ્વવ્ર્ાપી થવાથી એ સાચા 
અથામાાં સ્પધાાત્મક બની છ.ે 
     આજ સુધીની બધી અથાવ્ર્વસ્થાઓ 
માલીક, શેરહોલ્ડર, કમાચારી, કામદાર વગેરે 
જવેા સમાજના કોઈ એક કે બે વીશીષ્ટ્ વગાના 
હીતમાાં હતી. આ બધા જ વગો સમાજનો એક 
નાનકડો ભાગ માત્ર હોર્ છ.ે સ્પધાા આધારીત 
મુક્ત વ્ર્ાપાર નીતી વપરાશકારના, 
કન્્ર્ુમરના હીતમાાં છ.ે એના પરીણામ ે થતી 
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હરીફાઈનો લાભ કન્્ર્મુરને મળે તેવી 
વ્ર્વસ્થા છ.ે દેશની અને દુનીર્ાની દરેક 
વ્ર્ક્તી કન્્ર્મુર છ.ે જ ે વ્ર્વસ્થા બધાના 
લાભમાાં હોર્ તે અનાર્ાસે શ્રેષ્ઠ હોવાની. 
     આપણે ત્ર્ાાં આની જ ેટીકા સાંભળાર્ છ ે
એમાાં થોડુાં વજુદ છ ે પણ એના માટ ેઅપાતાાં 
કારણો વાજબી નથી. પશ્વીમના દેશોમાાં આ 
વીચારધારા ધીરેધીરે વીકસી હોવાથી 
સમાજના વીશાળ વગાને તે સમજવાનો અન ે
એમાાં જોડાવાનો સમર્ મળ્યો હતો. ભારત 
જવેા વીવીધતા ધરાવતા વીશાળ દેશમાાં એ 
ઝડપથી આવી છ.ે એના લીધે સામાજીક અને 
આથીક સ્તરે અસમાનતા હતી એના કરતાાં 
પણ વધતી દેખાર્ છ.ે આટલા વીશાળ દેશમાાં 
એનો લાભ બધાને એક સાથે અને એકસરખો 
મળે એવી અપેક્ષા રાખવી અવાસ્તવીક છ.ે 
ધીરેધીરે બધાનો વારો આવશે. તક જ્ર્ારે 
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દરવાજ ેઆવીને ટકોરા મારે છ ે ત્ર્ારે ઉઠીને 
દરવાજો ખોલવા જટેલી મહેનત તો આપણે 
કરવી જ પડ ેછ.ે સ્પધાાને લીધે થતાાં ફાર્દાની 
તરફેણમાાં ટલેીફોનનો એક દાખલો પુરતો છ.ે 
બે દાર્કા પહેલાાં ઘરે ટલેીફોન હોવો એ 
સમૃધ્ધીની નીશાની ગણાતી. આજ ે તે બધાના 
ખીસ્સામાાં હોર્ છ.ે 
     અવાસ્તવીક હદ ે આદશાવાદી એવા 
સામ્પર્વાદ અને સમાજવાદની નીષ્ફળતાની 
ર્ાદ હજી તાજી હોવાથી આ નવી 
અથાવ્ર્વસ્થાને વીશેષ આવકાર અને બળ 
મળ્યા છ.ે એ માણસની મુળભુત પ્રકૃતી પર 
આધારીત હોવાથી એની લાાંબા ગાળાની 
સફળતાની ઘણી શક્ર્તા છ.ે 
     દરેક પરીસ્થીતીમાાં એનો ગરેલાભ 
ઉઠાવનાર એક વગા હોર્ છ.ે મુક્તવ્ર્ાપાર 
નીતીના સન્દભામાાં એના જ ગેરફાર્દા દેખાર્ 
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છ.ે એની પાછળ આવા તકસાધુઓ તથા 
કાર્દા વ્ર્વસ્થાનો અભાવ ઘણો જવાબદાર 
છ.ે એમાાં વીચારધારાનો દોષ નથી. વતામાનની 
આથીક મન્દીના કારણ શોધી કાર્દામાાં જરુરી 
ફેરફાર કરવાની દીશામાાં દનુીર્ાના 
અથાશાસ્ત્રીઓ અન ે રાજકારણીઓ મથામણ 
કરી રહ્યા છ.ે 
     બીજી નોંધપાત્ર બાબત એ છ ે કે ભારત 
તેમ જ દુનીર્ાના આથીક, સામાજીક વગેરે 
મોટાભાગના પ્રશ્નો માટ ેવીસમી સદીમાાં થર્ેલો 
વસ્તી–વીસ્ફોટ મોટાપાર્ે જવાબદાર છ.ે 
આથીક ક્ષતેે્ર જ ે પણ પ્રગતી થઈ રહી છ ે તે 
સતત વધતા માનવ સમુદાર્ વચ્ચે વહેંચાર્ છ.ે 
જો વસતીવધારો અાંકુશમાાં રહ્યો હોત તો 
આજના પ્રશ્નો આટલા આકરા ન હોત. આજ 
બાબતને બીજી રીતે જોઈએ તો, હમણાાં છ ે
એટલો ઔદ્યોગીક વીકાસ થર્ો ન હોત; છતાાં 
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વસતી આટલી જ વધી હોત તો ખેતીપ્રધાન 
દુનીર્ાના પ્રશ્નો ઘણા વધારે જટીલ હોત. 
આધુનીકીકરણના વીરોધીઓને આ બાબત 
ખાસ વીચારવા જવેી છ.ે 
     આ બધી વતામાનની રાજકીર્ તેમ જ 
આથીક વીચારધારાઓની છણાવટ હતી. 
ભુતકાળની વીચારધારાઓ મખુ્ર્ત્વે નૈતીક 
સ્વરુપથી શરુ થઈ હતી. એમને ખાસ સફળતા 
ન મળતાાં એમાાં માનવીર્ પ્રકૃતીગત ફેરફારો 
કરી એને ધામીક સ્વરુપે  રજુ કરવામાાં આવી, 
એ પણ આાંશીક રીતે જ સફળ થઈ છ.ે એની 
ચચાા અન્ર્ત્ર કરવામાાં આવશે.   

(લેખ લખાર્ો : નવેમ્પબર 2007) 
આ લેખને 15 પ્રતીભાવો પ્રાપ્ત થર્ા હતા. તે 
પ્રતીભાવો માણવા માટ ેસ્રોત : 
https://govindmaru.com/2011/06/16/

murji-gada-4/ 
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11 

અવગણાર્ેલા મહામાનવો 
અનુક્રમણીકા 

મહાકાવ્ર્ો લખનાર ઋષી–કવી લોક–
માનસમાાં અમર થઈ ગર્ા છ.ે એમનાાં માનસ 
પુત્રો અને પતુ્રીઓ (પાત્રો) એમના કરતાાં પણ 
વધારે અમર થઈ ગર્ાાં છ.ે ઘણા રાજાઓ, 
સેનાપતીઓ, તત્ત્વજ્ઞાનીઓ, દાશાનીકો ઈત્ર્ાદી 
પણ વત્તેઓછ ે અાંશે અમર થઈ ગર્ા છ.ે 
વાતાાકાર અને એમનાાં વાસ્તવીક તમે જ 
કાલ્પનીક પાત્રો (ટારઝન, સુપરમેન, શેરલૉક 
હોમ્પસ વગેરે) પણ અમર થઈ ગર્ાાં છ.ે 
વતામાનમાાં પ્રસીદ્ધીની ટોચ પર પહોંચેલી 
રમતગમત અને મનોરાંજન ક્ષેત્રની થોડી 
વ્ર્ક્તીઓ પણ આગળ જતાાં અમર થઈ જશે. 
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આ બધાાં ક્ષેત્રની વ્ર્ક્તીઓ કરતાાં 
માનવજીવનને પ્રત્ર્ક્ષ રીતે વધારે સ્પશી 
ગર્ેલી વ્ર્ક્તીઓ પાઠ્યપુસ્તકો સીવાર્ 
સદન્તર વીસરાઈ ગઈ છ.ે આ અવગણાર્ેલ 
વ્ર્ક્તીઓ છ ે :  વૈજ્ઞાનીકો અને સાંશોધકો. 
આપણી આસપાસ માનવસજીાત જ ે પણ 
દેખાર્ છ ેતે તમામ આ લોકોની સાધના અને 
મહેનતનુાં ફળ છ.ે આ લોકોએ પોતાનુાં કાર્ા ન 
કર્ુું હોત તો આજ ે પણ આપણે ગુફાઓમાાં 
રહેતા હોત, ઝાડનાાં પાનફળ ખાતા હોત અને 
શરીરે ચામડુાં લપેટતા હોત. 

ગુફામાાંથી બેઠાાં ઘરો અન ે પછી 
બહુમાળી ઈમારતો સુધી આપણને 
પહોંચાડનાર બધા લોકો ભુલાઈ ગર્ા છ.ે 
આજ રીતે પહેરવશે, ખોરાક અને અન્ર્ 
જીવન જરુરીર્ાતની પાર્ાની ચીજો પાછળ 
પણ આવા જ અગણીત ગુમનામ લોકો રહેલા 
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છ.ે વીસરાઈ ગર્ેલા આવા અસાંખ્ર્ લોકોમાાંથી 
હજી કાંઈક ર્ાદ હોર્ એવા નજીકના 
ભુતકાળમાાં થઈ ગર્ેલા થોડા લોકો અને 
એમના કાર્ા વીશે જાણીએ. 

વૈજ્ઞાનીકોની વાત આવે એટલે સૌથી 
પહેલાાં આલ્બટા આઈન્સ્ટાઈનનુાં નામ લવેાર્ છ.ે 
એ કદાચ વીસમી સદીના સૌથી બુદ્ધીશાળી 
પુરુષ હતા. એમની શોધોએ પ્રત્ર્ક્ષ રીતે 
આપણી જીન્દગી પર હજી સુધી ખાસ અસર 
કરી નથી. એ થવાની હજી બાકી છ.ે 

આધુનીક શોધખોળોના પાર્ામાાં સૌથી 
વધારે ર્ોગદાન રહ્યુાં છ ેઆઈઝેક ન્ર્ુટનનુાં. 
એમનુાં નામ જમેણે પણ સાાંભળ્યુાં છ ે તેઓ 
એમન ે ગુરુત્વાકષાણના શોધક તરીકે ઓળખ ે
છ.ે તે એમની એક મહત્ત્વની શોધ ખરી; પણ 
તે સીવાર્ એમણ ે ભૌતીકશાસ્ત્ર, ર્ન્ત્રશાસ્ત્ર, 
ગણીત, ખગોળ વગેરે વીષર્ોમાાં ખુબ ઉપર્ોગી 
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કામ કર્ુું છ.ે પાછળથી થર્ેલી ઘણી શોધો 
એમના  સ્થાપીત સીદ્ધાન્તો પર રચાર્લેી છ.ે 
કહેવાર્ છ ેકે ત્રણસો વરસ પહેલાાં થઈ ગર્ેલ 
આ ર્ુગપરુુષ દુનીર્ામાાં આજ સુધી થઈ 
ગર્ેલા આ ર્ુગપરુુષ દુનીર્ામાાં આજ સુધી 
થઈ ગર્ેલા લોકોમાાં સૌથી વધુ બુદ્ધીશાળી 
હતા. 

કાગળની શોધ આશરે બે હજાર વરસ 
પહેલાાં ચીનમાાં થઈ હતી. બીજા દશેોમાાં 
પહોંચતાાં એને કેટલીક સદીઓ લાગી. આ 
અગત્ર્ની શોધનો ખરો લાભ છાપખાનુાં 
શોધાર્ુાં ત્ર્ાર પછી જણાર્ો. છાપખાનાની 
શોધનો ર્શ આશરે છસો વષા પહેલાાં થઈ 
ગર્ેલ જોહાનીસ ગુટનેબગાને ફાળે જાર્ છ.ે 
આને લીધે જ્ઞાન અને માહીતી વધુ લોકો પાસે 
ઝડપથી પહોંચવા લાગી. એના લીધે 
સાક્ષરતામાાં વધારો થર્ો. ભારતમાાં એનો ખરો 
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લાભ સદીઓ પછી અાંગ્રજોના વખતથી થર્ો 
છ.ે એ સાથે જ ભારતના સન્દભામાાં, લખવા 
વાાંચવાનો બ્રાહ્મણોનો ઈજારો જતો રહ્યો. 
જનસમુદાર્ને પોતાની રીતે જ્ઞાન મેળવવુાં 
શક્ર્ બન્ર્ુાં. 

આજના સમર્માાં થોડીવાર માટ ે પણ 
વીજળી જતી રહે તો આપણો બધો વ્ર્વહાર 
અને વ્ર્વસ્થા ખોરવાઈ જાર્ છ.ે આ 
વીજળીની શોધ અને એના જુદાાં જુદાાં ક્ષેત્રોના 
ઉપર્ોગ પાછળ પચાસ જટેલા મુખ્ર્ 
સાંશોધકોનુાં ર્ોગદાન છ.ે વીજળીના અગણીત 
ઉપર્ોગમાાંથી મખુ્ર્ છ ે પ્રકાશ, ઈલેક્ટરીક 
મોટર, ટલેીફોન વગેરે. 

વીજળીની લાઈટ શોધનાર થોમસ 
એડીસનનુાં નામ પ્રમાણમાાં વધુ જાણીતુાં છ.ે 
એમણે રાતના અન્ધારાનુાં વચાસ્વ ઘટાડી નાખ્ર્ુાં 
અને કામના કલાકો વધારી આ્ર્ા. ચોવીસે 
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કલાક ચાલુ રાખવી પડ ે એવી જીવન 
જરુરીર્ાતની પ્રવતૃ્તી વીજળીને લીધે શક્ર્ 
બની છ.ે 

કોઈપણ મશીન ચલાવવા માટ ેઈલેક્ટરીક 
મોટરની જરુર પડ ે છ.ે એના વગર આપણાાં 
બધાાં કારખાનાાંનાાં ર્ાંત્રો ચાલી ન શકે. તેમ જ 
ઘરમાાં વપરાતાાં સાધનો પણ શક્ર્ ન બને. આ 
મોટરની શોધનો ર્શ મુખ્ર્ત્વ ેમાઈકલ 
ફેરાડનેા નામે જાર્ છ.ે મોટરથી ચાલનાર દરેક 
ર્ન્ત્ર પાછળ વળી બીજા જ કોઈ વૈજ્ઞાનીકનો 
ફાળો છ.ે 

દુનીર્ાને ટલેીફોન આપનાર 
એલેક્ઝાન્ડર ગ્રેહામ બેલનુાં નામ પણ કાંઈક 
જાણીતુાં છ.ે એના લીધે દુર બેઠલેી વ્ર્ક્તીઓ 
વચ્ચે તાત્કાલીક વાતચીત શક્ર્ બની. 
સાંદેશવ્ર્વહાર ખબુ સરળ અને કાર્ાદક્ષ 
બન્ર્ો. 
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ટી.વી.ના આગમન પહેલાાં લાાંબા સમર્ 
માટ ે રેડીર્ોની બોલબાલા હતી. એની શોધનો 
ર્શ માકોનીના ફાળ ે જાર્ છ.ે રેડીર્ોએ હવ ે
ભલે એનુાં મહત્ત્વ ગુમાવ્ર્ુાં હોર્; પણ ત્ર્ાર 
પછીનો બધો વાર્રલેસ સાંદેશ વ્ર્વહાર 
માકોનીની શોધ પર આધારીત છ.ે 

બધાાં વાહનોમાાં વપરાતાાં પેટરોલ અને 
ડીઝલ એન્જીનના શોધક નીકોલસ ઓટો અને 
વરાળથી ચાલતા એન્જીન શોધનાર જમે્પસ 
વૉટ. આ બે જણાએ વાહનવ્ર્વહાર બદલાવી 
દીધો છ.ે ત્ર્ાર પછી રાઈટ બાંધુઓએ 
વીમાનની શોધ કરી દુનીર્ાન ે નાની 
બનાવવામાાં મોટી હરણફાળ ભરી છ.ે 

આ થોડી રોજબરોજના વપરાશની 
મુખ્ર્ શોધોની વાત થઈ. આ બધી શોધખોળો 
આજથી સો અન ે બસો વરસ પહેલાાંના 
સમર્ગાળામાાં થઈ છ.ે ભારતના સૌથી વીશાળ 
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એવા મોગલ સામ્રાજ્ર્ના શક્તીશાળી 
સમ્રાટોએ પણ આમાાંના કોઈપણ સાધન વીશે 
સાાંભળ્યુાં સુધ્ધાાં નહોતુાં! 

આ ઉપરાાંત આરોગ્ર્ અને ચીકીત્સા 
ક્ષેત્રે પણ આજ સમર્ દરમીર્ાન ખુબ 
અગત્ર્ની શોધો થઈ છ.ે એલેકઝાાંડર 
ફ્લેમીંગ ેશોધેલ પેનેસીલીનને લીધે જાતજાતના 
ચેપ સામે રક્ષણ મળ્યુાં છ.ે વીલીર્મ 
મોટાને શોધેલ એનેસ્થેસીર્ાને લીધે શસ્ત્રક્રીર્ા 
શક્ર્ અને સહ્ય બની છ.ે તે ઉપરાાંત વીવીધ 
ચેપી રોગો સામ ેરક્ષણ આપતી રસીઓ, ટીસ્ર્ુ 
કલ્ચર, જમા થીર્રી, ડી.એન.એ., એક્સ–રે, 
એન્ટીબાર્ોટીક વગેરે શોધોએ ચીકીત્સાક્ષેત્રને 
સમુળગુાં બદલાવી દીધુાં છ.ે 

આ શોધોના પરીણામે ચેપી રોગથી 
મરતા લાખો લોકો બચી ગર્ા છ.ે શીતળા 
જવેો રોગ દુનીર્ામાાંથી સદન્તર નાબુદ થઈ 
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ગર્ો છ ે અને બીજા બધા રોગોના ઉપચાર 
શક્ર્ બન્ર્ા છ.ે બાળમૃત્ર્ુનુાં પ્રમાણ ઘણાં ઘટી 
ગર્ુાં છ ેઅને માણસોની સરેરાશ આવરદા બે–
ત્રણ ગણી થઈ ગઈ છ.ે 

આ બધાનાાં પરીણામ સ્વરુપ થર્લે 
વસતીવીસ્ફોટનુાં નીવારણ પણ શોધી કઢાર્ુાં છ.ે 
ગભાનીરોધક ગોળીઓ અને અન્ર્ સાધનોએ 
વસતી નીર્ન્ત્રણ ઉપરાન્ત સ્ત્રીઓનો પ્રસુતી 
આધારીત ઉંચો મૃત્ર્ુદર ઘટાડી એમનાાં 
સ્વાસ્થ્ર્ અને આવરદાને ઘણી વધારી છ.ે 

આપણને પ્રત્ર્ક્ષ અસર કરતા આ થોડાાં 
ઉદાહરણ છ.ે પરોક્ષ રીતે અસર કરતી શોધો 
આનાથી અનેકગણી વધારે છ.ે દરેક વસ્તુને 
વધારે અસરકારક અને કાર્ાક્ષમ બનાવવાના 
પ્રર્ાસો સતત થઈ રહ્યા છ.ે જો બધા વૈજ્ઞાનીકો 
અને સાંશોધકોનુાં લીસ્ટ બનાવવા જઈએ તો 
એક દળદાર પુસ્તક બની જાર્. એ ઉપરાન્ત 
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કેટલાર્ે એવા સાંશોધકો છ ે જમેનાાં નામની 
દુનીર્ાને ખબર સુધ્ધાાં નથી. 

આ ભૌતીક ઉપકરણોની શોધ જ ે
પાર્ાના સીદ્ધાન્તો પર રચાર્ેલી છ ે તે 
સીદ્ધાન્તો ઘડનારા વૈજ્ઞાનીકોનુાં ર્ોગદાન પણ 
એટલુાં જ મહત્ત્વનુાં છ.ે એમની નામાવલીમાાં 
જવાનુાં હમણાાં ટાળીએ. આપણી જીવનશૈલીમાાં 
બધુાં જ માનવસજીાત છ.ે ખાવાનુાં અનાજ 
સુધ્ધાાં. આને ભૌતીકવાદ કહેતા લોકો પોતે 
એનો જટેલો પણ લાભ મળે એટલો લેવાનુાં 
ચુકતા નથી. 

આ બધા ઉપરાાંત ગેલીલીર્ો, 
કોપરનીકસ, હબલ, ચાલ્સા ડાવીન, સીગમાંડ 
ફ્રોઈડ વગેરે જવેાઓએ આપણી બાહ્ય દુનીર્ા 
અને આાંતરમન વીશેની પ્રચલીત માન્ર્તાઓને 
ધરમુળથી બદલાવી દીધી છ.ે 
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તાજતેરમાાં શોધાર્ેલી કમ્પ્ર્ુટર, 
ઈન્ટરનટે, સ્માટા ફોન અને સ્ટમે સેલ જવેી 
શોધોનો પુરો વ્ર્ાપ હજી હવે ખબર પડવાનો 
છ.ે નીત નવી શોધોનો અહીં અન્ત નથી 
આવતો. બધુાં ક્ર્ાાં પહોંચશે એની કોઈન ેખબર 
નથી. ભવીષ્ર્ની કલ્પના કરતા ઘણાાં પસુ્તકો 
લખાર્ાાં છ,ે ફીલ્મો બની છ ે અને બનતી 
રહેવાની છ.ે એ બધી અત્ર્ારે કોઈકની 
કલ્પનાઓ છ,ે આજની વાસ્તવીકતા નથી; પણ 
એવુાં ભવીષ્ર્માાં થઈ શકે છ ેઅને ન પણ થઈ 
શકે. 

એ જ રીતે ભુતકાળમાાં ત્ર્ારના ભવીષ્ર્ 
વીશે જ ેપણ લખાર્ુાં છ ેએમાાંની ઘણી બાબતો 
તે વખતની વાસ્તવીકતા નહીં; પણ કવીકલ્પના 
હોવાની શક્ર્તા ઘણી વધારે છ.ે આના 
અનુમોદનમાાં પુષ્પક વીમાન, પવન પાવડી, 
સાંજર્ દૃષ્ટ્ી જવેા ઘણા દાખલા આપી શકાર્. 
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આગળ વણાવેલા બધા લોકો વૈજ્ઞાનીકો 
અને સાંશોધકો ઉપરાન્ત સાધક અને તપસ્વી 
પણ હતા. આ સીદ્ધીઓ એમને કોઈ મન્ત્રનો 
જાપ જપવાથી નથી મળી, કે કોઈ મન્દીરના 
ઘાંટ વગાડવાથી નથી મળી. પુજાપાઠ કરવાથી, 
જાત્રાઓ કરવાથી, શીબીરોમાાં જવાથી કે 
બાધા–આખડીઓ રાખવાથી પણ નથી મળી. 

આવી શોધો કરવા માટ ે રાત દીવસ 
જોર્ા વગર અભ્ર્ાસ ખાંડમાાં અન ે
પ્રર્ોગશાળામાાં જાત ઘસી નાાંખવી પડ ેછ.ે એ 
માગે કેટલીર્ે નીષ્ફળતાઓને પચાવવી પડ ેછ.ે 
એમાાં કૌટમુ્પબીક જીવનનો ભોગ દેવાર્ છ ેઅને 
ઘણી વખત આથીક પાર્માલી પણ નોતરવી 
પડ ે છ.ે ફક્ત પોતાના આત્માના ઉદ્ધાર માટ ે
નહીં; પણ સમસ્ત માનવજાતના લાભ માટ ે
કરેલી આ એમની સાધના અને તપસ્ર્ા છ.ે 
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એક માન્ર્તા એવી છ ેકે બધાનુાં ભવીષ્ર્ 
જન્મ સાથે જ નક્કી થર્ેલુાં હોર્ છ ેઅને એ 
બદલી શકાતુાં નથી. આ મહામાનવોએ ફક્ત 
પોતાનુાં જ નહીં; પણ સમગ્ર માનવજાતનુાં 
ભવીષ્ર્ બદલ્ર્ુાં છ.ે પોતાની મહેનતનો લાભ 
પોતા પુરતો મર્ાાદીત રાખવાનો સ્વાથા નથી 
દાખવ્ર્ો. 

આ શોધખોળોની વીશેષતા એ છ ે કે –
એક ચીનના અપવાદ સીવાર્ – એ બધી જ 
પશ્ચીમના દેશોમાાં થઈ છ.ે આની પાછળ 
એમની સવાલો કરી, એના ઉત્તર મેળવવા માટ ે
જાતમહેનત અને પ્રર્ોગો કરવાની વૃત્તી રહેલી 
છ.ે રાજકીર્ કારણોસર અાંગ્રજેો સાથેના દ્વષેથી 
પ્રેરાઈને આપણે વીચાર્ાા વગર પશ્ચીમના 
દેશોની બધી બાબતોનો આાંધળો વીરોધ કરતા 
આવ્ર્ા છીએ.  જ્ર્ારે એમની મહેનતનુાં ફળ 
ભોગવવામાાં જરાર્ સાંકોચ કરતા નથી. 
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સદીઓથી અવગણાર્ેલ આ વગાનુાં 
છલે્ાાં સો વરસથી જાહેર સન્માન થવા લાગ્ર્ુાં 
છ.ે આવા સન્માનોમાાં સૌથી પ્રતીષ્ઠીત છ,ે દર 
વષે અપાતુાં નોબલ પ્રાઈઝ. એનાથી એમન ે
કદર અન ે કલદાર બન્ને મળે છ.ે હવે 
સાંશોધકોને આપવો પડતો ભોગ ઘણો ઓછો 
થર્ો છ ેઅને મળતુાં વળતર પણ વધ્ર્ુાં છ.ે આ 
સ્વીકાર–સન્માન હજીર્ે મર્ાાદીત વતુાળમાાં 
સીમીત છ.ે જનસમુદાર્ હજી એમના પ્રત્ર્ ે
ઘણો ઉદાસીન છ.ે 

ભુતકાળમાાં સ્વીકાર–સન્માન તો દરુ 
રહ્યાાં; સવાસ્વીકૃત માન્ર્તાથી અલગ કહેનારને 
પણ ઘણાં સહન કરવુાં પડતુાં હતુાં. એવુાં 
કહેનારને ક્ર્ારેક જલેવાસ તો કર્ારેક દહેાન્ત 
દાંડ પણ મળ્યો છ.ે આજ ે પણ જુનવાણી 
સમાજોમાાં રુઢીગત માન્ર્તાથી અલગ 
વીચારનારને દાંડાર્ છ.ે 
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ઘણી વખત  સાાંભળ્યુાં અને વાચ્ર્ુાં છ ે
કે પ્રથમ જનૈ તીથુંકર ઋષભદવેે માણસોને 
ખેતી કરતા શીખવાડ્યુાં છ.ે ખોરાક પાછળ 
ભટકવા કરતાાં સ્થાર્ી થઈ ખેતી કરવી એ 
માનવ ઉત્ક્રાન્તીનુાં ખુબ અગત્ર્નુાં પગથીર્ુાં 
હતુાં. આગળના કથનને બીજી રીતે પણ જોઈ 
શકાર્ જનૈ વીચારધારાએ એક સાંશોધક–
વૈજ્ઞાનીક તપસ્વીને તીથુંકર ગણ્ર્ા છ.ે આ 
ગૌરવની વાત છ.ે  કોઈ પ્રગતીશીલ 
વાસ્તવવાદી ધમાાચાર્ા આ પરમ્પપરાને આગળ 
ચલાવવા ઈચ્છ ે તો એમને એવા ઘણા 
સાંશોધકો, વૈજ્ઞાનીકો, તપસ્વીઓ મળી આવે. 
ફરક એટલો છ ે કે એ ભારતની ભુમી પર 
ઓછા અને અન્ર્ દશેોમાાં ઘણા વધુ મળશ.ે 

મુળ સવાલ તરફ પાછા ફરીએ. ગીત 
ગાતા, ક્ષણીક મનોરાંજન કરાવતા, ધનનો 
ઢગલો ભેગો કરતા, કથા–વાતાા કરતા વગેરે 
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લોકો લોકજીભે રહે છ ે અને એમનુાં સન્માન 
થાર્ છ.ે ક્ર્ાાંકથી મળી આવેલી અજાણી 
પથ્થરની મુતીને નવુાં નામ આપી એન ે પુજાર્ 
છ.ે જ્ર્ારે આપણી રોજબરોજની પ્રવૃત્તીઓને 
આટલી આસાન અને સગવડભરી બનાવી 
આપણી જીન્દગી ધરમુળથી બદલી 
નાાંખનારાઓનાાં નામ સુધ્ધાાં કોઈને ખબર નથી 
કે જાણવાની દરકાર પણ નથી ! 

રાજકીર્, સામાજીક, ધામીક વગેરે બધી 
જ વીચારધારાઓએ માનવ સમદુાર્ના 
મર્ાાદીત વગાને પ્રભાવીત કર્ાા છ.ે ઘણી વખત 
એકબીજા સાથે લડાવ્ર્ા પણ છ.ે અવગણાર્ેલ 
મહામાનવોની મહેનતનુાં ફળ સમસ્ત 
માનવજાત ભોગવી રહી છ.ે બધા જ એમના 
ઋણી છ.ે એમનુાં ર્થાર્ોગ્ર્ સન્માન સૌની 
નૈતીક ફરજ બની જાર્ છ.ે 

 (લેખ લખાર્ો : માચા, 2007) 

https://govindmaru.com/


વીચારવા જવેી વાતો                https://govindmaru.com                195 

 

આ લેખને 93 પ્રતીભાવો પ્રાપ્ત થર્ા 
હતા. તે પ્રતીભાવ/ચચાા માણવા માટ ેસ્રોત : 

https://govindmaru.com/2012/09/06/
murji-gada-18/ 
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12 

રાજવાંશ અને રાજઅાંશ 
અનુક્રમણીકા 

 બધાનાાં બે પેરન્્સ (માતા + પીતા) હોર્ 
છ ેઅને ચાર ગ્રાાંડપેરન્્સ હોર્ છ.ે દર પેઢીએ 
આ સાંખ્ર્ા બમણી થાર્ છ.ે ત્રીસ વષે પેઢી 
બદલાર્ છ,ે એ હીસાબે સવા સો વરસમાાં 
ચાર પઢેી બદલાઈ જાર્. આનો અથા એ થર્ો 
કે આપણાથી સવા સો વષા મોટા 16 પુવાજોના 
જનીન (genes) કે અાંશ આપણામાાં આવેલા 
છ.ે આ ચાર પેઢીની ત્રીસ વ્ર્ક્તીઓનાાં નામ 
ભાગ્ર્ે જ કોઈન ે ર્ાદ હશે. ખાસ કરીને 
માતૃપક્ષનાાં અન ેસ્ત્રી સમુદાર્નાાં. એમનાાં જીવન 
વીશેની વાત તો દુર રહી. 
 આ ગણતરીને વધુ ભુતકાળમાાં લઈ 
જઈએ તો દસ પઢેી પહેલાાંની એક હજાર 
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વ્ર્ક્તીઓ, વીસ પેઢી પહેલાાંની દસ લાખ 
વ્ર્ક્તીઓ અને ત્રીસ પેઢી પહેલાાંની એક 
અબજ વ્ર્ક્તીઓ આપણી પુવાજ થાર્. જમેના 
જનીન કે અાંશ આપણામાાં હોઈ શકે છ.ે 
એમના પહેલાાંની દર પેઢીએ આ સાંખ્ર્ા 
બમણી તો થાર્ જ છ.ે  
 ત્રીસ પેઢી એટલે આશરે 900 વરસ 
થર્ા. ત્ર્ારે દનુીર્ાની વસ્તી અબજોમાાં નહોતી. 
એક અાંદાજ પ્રમાણ ે ત્ર્ારની દુનીર્ાની વસ્તી 
દસ કરોડ જટેલી હતી અને સમસ્ત ભારતની 
વસ્તી બે કરોડથી પણ ઓછી હતી. માત્ર 
આજના બૃહદ મુમ્પબઈ શહેર જટેલી. 
 આપણા બધા પુવાજોનાાં નામ પેઢી પ્રમાણે 
કાગળ પર લખીએ તો ઉંધો ત્રીકોણ બને. આ 
જ રીતે જો કોઈ એક વ્ર્ક્તીના વાંશજોનાાં નામ 
લખીએ તો સીધો ત્રીકોણ બને. જો કે આ બે 
ત્રીકોણોમાાં એક મોટો તફાવત છ.ે દરેક 
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વ્ર્ક્તીનાાં પેરન્્સ બે હોર્ છ.ે જ્ર્ારે એનાાં 
સાંતાનો ઘણાાં હોઈ શકે કે એક પણ ન હોર્. 
જો દરેક પેઢીનાાં સરેરાશ બે સાંતાન ગણીએ 
તોર્ 900  વરસમાાં એક જ વ્ર્ક્તીના જનીન 
ધરાવનાર કરોડો વ્ર્ક્તીઓ હોઈ શકે છ.ે 
 આજની જમે રાજાશાહીમાાં એક પત્નીનો 
કાર્દો નહોતો. પુરુષ ઈચ્છ ે એટલી અને 
પોસાર્ એટલી પત્નીઓ રાખી શકતો. ખાસ 
કરીને રાજાઓને ઘણી રાણીઓ હોતી અને 
રખાતો પણ હોતી. જીન્દગીને સમ્પપુણાપણે 
માણવાનો તેઓ પોતાનો હક્ક ગણતા. એટલુાં 
જ નહીં; આન ે પરુુષત્વનુાં  પ્રતીક ગણાતુાં. 
રાજાઓ ઉપરાન્ત અન્ર્ સત્તાધીશો, 
જમીનદારો વગેરે ઘણા પોતાની શક્તી મુજબ 
આ પ્રણાલીકાનો લાભ ઉઠાવતા. સમાજને એ 
સ્વીકાર્ા હતુાં. 
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 વીદેશના ઘણા સામ્રાજ્ર્ોમાાં આ 
ખુલે્આમ થતુાં. ભારતના કેટલાક પ્રદશેોમાાં 
પણ આ ચાલતુાં, જ્ર્ારે અન્ર્ પ્રદેશોમાાં 
અનૌરસ સમ્પબન્ધોને સમાજની નજરથી 
છુપાવવામાાં આવતા હતા. વણાવ્ર્વસ્થા 
આધારીત આભડછટેને લીધે તેમ જ ભારતની 
ધામીક/સામાજીક મર્ાાદાઓએ આ પ્રકારની 
પોલીગેમીને (બહુપત્નીત્વને) મર્ાાદામાાં રાખી 
હતી. 
 રાજાઓ તેમ જ અન્ર્ શક્તીશાળી 
પુરુષોના અનૌરસ સમ્પબન્ધોનાાં આટલાાં 
ઉંડાણમાાં જવા પાછળનો હેતુ એ છ ે કે 
સામાન્ર્ માણસના હોર્ એના કરતાાં રાજાના 
કેટલાર્ ે વધારે વાંશજ થતા. તે ઉપરાાંત એ 
બધા રાજ્ર્ાશ્રર્માાં ઉછરેાતા હોવાથી એમનુાં 
જીવનધોરણ સામાન્ર્ પ્રજાજન કરતાાં સારુાં  
રહેતુાં. આ બાબત અનૌરસ વાંશજોને પણ લાગુ 
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પડ ેછ.ે એ સમર્માાં ભુખમરો, કુપોષણ અને 
ચેપી રોગોને કારણે ઘણાનાાં અકાળ ેમોત થતાાં 
હોવાથી સરેરાશ આર્ુષ્ર્ ત્રીસ વરસથી ઓછુાં 
હોવાનુાં મનાર્ છ.ે આવા સાંજોગોમાાં રાજાના 
વાંશજો પ્રમાણમાાં લાાંબુાં જીવતા.     
 જ ે માણસનુાં આર્ુષ્ર્ લાાંબુાં હોર્ અને 
ઘણી પત્નીઓ હોર્ એનો વાંશવેલો લાાંબો 
હોવાની શક્ર્તા વધતી જાર્ છ.ે છલે્ાાં બે–
અઢી હજાર વરસમાાં લાખોની સાંખ્ર્ામાાં થઈ 
ગર્ેલા રાજાઓના અાંશ દુનીર્ાની મોટા 
ભાગની વસ્તીમાાં હોવાની શક્ર્તા છ.ે ત્ર્ારે 
ગભાનીરોધક સાધનો ઉપલબ્ધ નહોતાાં. 
 અહીં ડાવીનના ઉત્ક્રાન્તીવાદનો એક 
સીદ્ધાન્ત, ‘સવાાઈવલ ઑફ ધ ફીટસે્ટ’ કામ 
કરતો દેખાર્ છ.ે એ સીદ્ધાન્ત પ્રમાણે જ ેજીવ 
પોતાની આસપાસના વાતાવરણ સાથે અનુકુળ 
થઈ શકે છ,ે તે ટકી રહે છ.ે જ ેઅનુકુળ નથી 
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થઈ શકતા એમનો અાંત આવ ે છ.ે એને 
‘નેચરલ સીલેક્શન’ પણ કહેવાર્ છ.ે 
માનવીના કીસ્સામાાં કુદરતી નહીં; પણ 
માનવસજીાત પરીબળોએ ભાગ ભજવ્ર્ો છ ે
અને હજી પણ ભજવી રહ્યો છ.ે 
 આપણી વાંશાવળીની નોંધ ભટ્ટ 
(ભોગળ–ભટ્ટ, બારોટ) રાખતા હતા. 
રાજાઓના ઔરસ વાંશાવળીની વ્ર્વસ્થીત 
નોંધ ઈતીહાસકારોએ રાખી છ.ે એમના 
અનૌરસ વાંશજોની નોંધ કેટલેક ઠકેાણે મળે છ.ે 
વીદેશમાાં જીનોલૉજીના વીશેષજ્ઞ આવી 
વાંશવેલી પ્રમાણ સાથે શોધી આપે છ.ે આવા 
જીનોલૉજીસ્ટની સાંસ્થાઓ પણ છ.ે 
 માણસના ગુણ – અવગુણ અમુક અાંશે 
એના વાંશજોમાાં ઉતરે છ.ે એના પરથી ‘બાપ 
તેવા બેટા’ જવેી કહેવતો પડી છ.ે ગુણથી 
વીશેષ શરીરની રચના અન ે સ્વાસ્થ્ર્ પર 
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કેટલીર્ે પેઢી સુધી વારસાગત અસર જળવાઈ 
રહેવાના પુરાવા છ.ે અલબત્ત દર પેઢીએ 
વારસામાાં નવા જનીન ઉમરેાતા હોવાથી કોઈ 
એક જનીનની અસર એટલી ઓછી થતી જાર્ 
છ;ે છતાાં વાળ અને આાંખના રાંગ જવેાાં લક્ષણ 
કેટલીર્ે પેઢી પછી દખેા દેતાાં હોર્ છ.ે 
 ઘણા રાજાઓ પોતાનામાાં દેવતાઈ અાંશ 
હોવાનુાં માનતા હતા કે પછી એમના 
ખુશામતીર્ા એવો પ્રચાર કરતા હતા. તોર્ 
રાજ્ર્ના વડા હોવાને નાતે એમનામાાં હીમ્પમ્પત, 
શૌર્ા, નીણાર્શક્તી, શાણપણ વગેરે ગુણ તેમ 
જ અભીમાન, અક્ક્ડપણાં વગેરે અવગુણ 
અન્ર્ના પ્રમાણમાાં વધારે હોર્ તે સ્વાભાવીક 
છ.ે 
 પ્રાચીન તેમ જ મધ્ર્કાલીન ભારતમાાં 
શીક્ષણ બ્રાહ્મણો પુરતુાં મર્ાાદીત હતુાં. 
બ્રાહ્મણોની સાંખ્ર્ા અન્ર્ વણો કરતાાં ઘણી 
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ઓછી હતી. એમનો વાંશવેલો મર્ાાદીત રહેતો. 
એમની સરખામણીએ અન્ર્ વણોની સાંખ્ર્ા 
ઘણી વધતી ગઈ. સતત સાંકોચાતા શીક્ષીત 
વગાની દેશના સાાંસ્કૃતીક અને આથીક વીકાસ 
પર કેટલી અસર થઈ તે એક સાંશોધનનો 
વીષર્ છ.ે સદીઓની આપણી પીછહેઠ પાછળ 
આવાાં કારણોએ કેટલો ભાગ ભજવ્ર્ો હશે? 
 બીજી એક કરુણ વાસ્તવીકતા એ છ ે કે  
સાધનસમ્પપન્ન અન ેસત્તાધારી પુરુષો દરુાચાર 
દ્વારા પોતાનો અનૌરસ વાંશવેલો વધારતા જાર્, 
સદાચારી ગૃહસ્થનો વાંશવેલો મર્ાાદીત હોર્ 
તેમ જ ધામીક સમાજમાાં વાંદનીર્ ગણાતા 
આજીવન બ્રહ્મચારીના સ્ગુણી જનીનના 
લાભથી દુનીર્ા વાંચીત રહી જાર્ – આને 
માનવસમાજની સેવા કહેવાર્ કે અવહેલના? 
 હીટલરે કરાવલેી ર્હુદીઓની સામુહીક 
કતલ જગજાહેર છ.ે જ ેખાસ જાહેર નથી થર્ુાં 
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તે છ ે એની શુદ્ધ નૉરડીક – આર્ાન જાતી 
માટનેી ઘેલછા. એના માટ ેએણે ઘડલેી વીસ્તૃત 
ર્ોજના હેઠળ ચનુાંદા ર્ુવક – ર્ુવતીઓ માટ ે
ખાસ સાંસ્થા ઉભી કરી હતી. જનુેાં મુખ્ર્ કામ 
હતુાં શુદ્ધ જાતીની પ્રજોત્પતીનુાં. બીજા 
વીશ્વર્ુદ્ધમાાં જો હીટલરની જીત થઈ હોત તો 
આજની દુનીર્ા કેવી હોત એની કલ્પના કરવી 
પણ મુશ્કેલ છ.ે  
 હીન્દુ દન્તકથા પ્રમાણે આપણે બધા 
લાખો વરસ પહેલાાં થઈ ગર્ેલ મનુના વાંશજ 
છીએ. ખ્રીસ્તી વીચારધારા પ્રમાણે બધા જ 
માનવી સાત હજાર વરસ પહેલાાં થઈ ગર્ેલા 
આદમ – ઈવના વાંશજ છ.ે નૃવાંશશાસ્ત્ર પ્રમાણ ે
સમસ્ત માનવજાતી દોઢ–બે લાખ વરસ 
પહેલાાંના પુવા આફ્રીકાના નાનકડા આદી 
માનવસમદુાર્ની વાંશજ છ.ે આ લખેક છલે્ા 
વીધાનમાાં સમ્પપુણાપણ ેમાને છ.ે 
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 આટલા દરુના ભતુકાળમાાં ન જતાાં 
નજીકના ભુતકાળની એવી થોડી વ્ર્ક્તીઓ 
શોધવી અઘરી નથી જમેના જનીન વીશાળ 
જનસમુદાર્માાં હોર્. લાાંબો સમર્ સત્તા 
ભોગવતા ‘રાંગીલા’ રાજાઓ અન ે
સરમુખત્ર્ારોનો એમાાં સમાવેશ થાર્ છ.ે 
ભારતની પ્રાચીન દન્તકથાનુાં પાત્ર રાજા ર્ર્ાતી 
આવુાં એક ઉદાહરણ છ.ે 
 આવી ર્ાદીમાાં સૌથી મોખરાનુાં નામ હશે 
ચાંગીઝખાનનુાં (1162 – 1227). આઠસો વરસ 
પહેલાાં થઈ ગર્ેલા માંગોલીર્ાના આ વતનીએ 
દુનીર્ાનો સૌથી વધ ુપ્રદેશ જીત્ર્ો હતો. એમ 
કહેવાર્ છ ેકે એ જ્ર્ાાં પણ જતો ત્ર્ાાં પોતાના 
‘જનીન’ મુકતો જતો હતો. ચાંગીઝખાન ેચીન, 
મધ્ર્ એશીર્ાનાાં મુસ્લીમ અને આરબ રાજ્ર્ો, 
પુવા ર્ુરોપ તેમ જ દક્ષીણપુવા એશીર્ાનાાં 
કેટલાાંક રાજ્ર્ો જીતી ત્ર્ાાં પોતાના પુત્રો અને 
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પૌત્રોને ગાદીએ બેસાડ્યા હતા. એના વાંશજોએ 
લાાંબો સમર્ રાજ કરી પોતાનો વાંશવેલો 
આગળ વધારવામાાં જરાર્ કચાશ નહોતી 
રાખી. 
 ચાંગીઝખાનનો એક પૌત્ર કુબલાઈખાન 
ચીનનો અતી શક્તીશાળી અન ેપ્રખ્ર્ાત રાજા 
થઈ ગર્ો છ.ે ચીનના રાજાઓની હજારો 
કન્ક્ર્ુબાઈન (રખાતો) રાખવાની પ્રથા જાણીતી 
છ.ે ભારતના શક્તીશાળી મોગલ સમ્રાટો પણ 
ચાંગીઝખાનના વાંશજ હતા. એમનામાાંથી 
કેટલાકના જનાનખાનાાંમાાં સેંકડો સ્ત્રીઓ 
હોવાનુાં કહેવાર્ છ.ે 
 મોટાભાગનુાં એશીર્ા, પુવા ર્ુરોપ તેમજ 
ભારતના કેટલાક ભાગની પ્રજાનાાં ઘણાાં 
નવજાત શીશુઓનાાં શરીર પર ‘લસણ’ 
કહેવાતા ઘેરા રાંગનાાં ચાાંઠાાં હોર્ છ ેજ ેમડેીકલ 
ભાષામાાં ‘માંગોલીર્ન સ્પોટ’ કહેવાર્ છ.ે આ 
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ચાાંઠાાં ચાંગીઝખાન અને એના સનૈીકોને 
આભારી હોવાનુાં કેટલાક નૃવાંશશાસ્ત્રીઓનુાં 
માનવુાં છ.ે જો આમાાં તથ્ર્ હોર્ તો પચ્ચીસ–
ત્રીસ પેઢી પછી પણ જનેેટીક અસર દેખા દેતી 
હોર્ છ ેએ સાબીત થાર્ છ.ે 
 નેશનલ જીર્ોગ્રાફીક સોસાર્ટી અન ે
અમેરીકાની આઈ.બી.એમ. કમ્પપનીએ થોડાાં 
વરસ પહેલાાં દુનીર્ાના દુર દુરના પ્રદશેોમાાં 
માણસો મોકલી ત્ર્ાાંના લોકોના જનીન એકઠા 
કરી એકબીજા વચ્ચનેા જવૈીક સમ્પબન્ધ શોધ્ર્ા 
છ.ે ડી.એન.એ.ની નવી ટકૅનોલૉજીને લીધે આ 
શક્ર્ બન્ર્ુાં છ.ે આ સવેક્ષણનાાં તારણો રસપ્રદ 
છ.ે એના આધારે ઘણા લોકો પોતાના લાાંબા 
જવૈીક વારસાની ભાળ મેળવે છ.ે 
 દુનીર્ાની મોટાભાગની પ્રજાઓ જવૈીક 
રીત ે (બાર્ોલૉજીકલી) એકબીજાની ઘણી જ 
નજીક છ.ે આપણા જાતીર્ વારસાનુાં કોઈએ 
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બહુ ગુમાન ન કરાર્. ગમ ે ત્ર્ાાંથી ગમે તે 
નીકળી શકે છ.ે દેશ, જાતી કે ધમાના નામે થતાાં 
ર્ુદ્ધો અાંત ે તો પીતરાઈઓ વચ્ચેની જ લડાઈ 
છ.ે 

(લેખ લખાર્ો : નવેમ્પબર, 2008) 

આ લેખને 42 પ્રતીભાવો પ્રાપ્ત થર્ા 
હતા. તે પ્રતીભાવ/ચચાા માણવા માટ ેસ્રોત : 
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13 

રાજાશાહીની અન્ધારી બાજુ 
અનુક્રમણીકા 

મોટાભાગની બાળવાતાાઓ ‘એક હતો 
રાજા’થી શરુ થાર્ છ.ે ધામીક દૃષ્ટ્ાાંત 
કથાઓમાાં સાધુસાંત ઉપરાાંત રાજા મુખ્ર્ 
હોર્ છ.ે ઈતીહાસના પાનાાં પણ રાજાઓ 
અને ર્ુદ્ધોથી ભરેલા છ.ે લોકોના માનસ પર 
ધમાપ્રણેતાઓ ઉપરાાંત અન્ર્ કોઈ વ્ર્ક્તી 
છવાર્ેલી હોર્ તો એ છ ે રાજા. જાણે કે 
રાજાનો ઉલ્ેખ કર્ાા વગર આગળ વધાર્ 

જ નહીં. કળા, સાહીત્ર્, વૈજ્ઞાનીક 
શોધખોળો વગેરે કે્ષત્રો ભારતીર્ તેમ જ 
અન્ર્ બધી સાંસ્કૃતીઓના પાર્ામાાં છ ેએમાાં 
ર્ોગદાન દેનારાઓને ખાસ કરીને ભારતમાાં 
સદન્તર અવગણવામાાં આવ્ર્ા છ.ે 
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રાજાશાહીમાાં ફક્ત રાજાઓ વીશે 
લખાર્ એ સમજી શકાર્ એમ છ.ે 
રાજાશાહીની ઉજળી બાજુ અતીશર્ોક્તીપુણા 
રીતે રજુ કરી એની ખામીઓને છુપાવવામાાં 
આવી છ ેએની પાછળનુાં કારણ સાવ સરળ છ.ે 
આ બધા લખનારા રાજાના આશ્રીતો હતા. 
એમના માટ ેસમ્પપુણા સત્ર્ લખી રાજાનો કોપ 
વહોરવા કરતાાં પોતાનુાં હીત જોવુાં સ્વાભાવીક 
હતુાં. 

આપણી લોકશાહીની નબળાઈઓ અને 
ખામીઓથી ત્રસ્ત લોકો પહેલાના જમાનાની 
વાતોને વાગોળે છ.ે એ સાચે જ શુાં હતુાં તેમ જ 
ભુતકાળમાાં આટલા બધા ગવાર્ેલા અન ે
છવાર્ેલા આ રાજાઓ કોણ હતા અને કેવા 
હતા એનો લોકોન ે પુરો ખ્ર્ાલ નથી. એમના 
વીશે જ ે ખ્ર્ાલ પ્રવતે છ ે એના કરતાાં 
વાસ્તવીકતા ઘણી જુદી છ.ે મારા લેખોમાાં 
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અવારનવાર રાજાશાહીનો ઉલે્ખ થર્ો છ ે
અને થતો રહેવાનો છ.ે એટલે રાજાશાહી વીશે 
સામાન્ર્ રીતે જ ે નથી કહેવાર્ુાં કે ઓછુાં 
જાણીતુાં છ ેતે રજુ કરવાની કોશીશ કરી છ.ે 

ભારત ઉપખાંડના અમુક ભાગોમાાં ટુાંક 
સમર્ માટ ેશક્તીશાળી રાજવાંશો થઈ ગર્ા. 
તે સીવાર્ના મોટા ભાગના સમર્ માટ ે
ભારત સેંકડો ટકુડાઓમાાં વહેંચાર્ેલો રહ્યો 
હતો. એક અાંદાજ પ્રમાણે ભારતમાાં સામાન્ર્ 

પણે એકસાથે પાાંચસોથી વધારે રાજાઓ 
હતા. એ હીસાબે ઐતીહાસીક સમર્ 
ગણાતા છલે્ા અઢી હજાર વરસમાાં એક 
લાખથી પણ વધુ રાજાઓ થઈ ગર્ા છ.ે 
એમાાંથી ઈતીહાસે માાંડ એક ટકા જટેલા 
રાજાઓની નોંધ લીધી છ.ે બાકીના 99 ટકા 
રાજાઓ નોંધપાત્ર નહોતા એમ કહેવુાં 
અતીશર્ોક્તી નથી. 
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આ જ બાબતને બીજી રીતે જોઈએ તો 
દરેક પ્રદેશના ભુતકાળમાાં બસોથી પણ વધારે 
રાજાઓ થઈ ગર્ા છ.ે ત્ર્ાાંના લોકોને 10-20 
નામ પણ ર્ાદ નહીં હોર્. 

મોટાભાગના રાજાઓનુાં રાજ્ર્ એમની 
રાજધાનીનુાં શહેર અને એની આસપાસનો 
નાનકડો વીસ્તાર હતો; કારણ કે ત્ર્ારે વસ્તી 
પાાંખી હતી અને લુાંટારાઓનો ડર રહેતો. 
રાજ્ર્ો વચ્ચેની સીમાઓ ધુાંધળી હતી. આ 
લેખ આવા નાના અને ભુલાર્ેલા રાજાઓન ે
અનુલક્ષીને લખાર્લે છ.ે ઈતીહાસે જમેની 
હકારાત્મક નોંધ લીધી છ ેએમને પણ આાંશીક 
રીતે આ લાગુ પડ ેછ.ે 

રાજા બે રીત ે થઈ શકાતુાં. એક 
વારસાગત રીતે અન ેબીજુ ાં અન્ર્ કોઈનુાં રાજ્ર્ 
પડાવીને. બીજી રીતનો રાજપલટો દખેીતી 
રીતે લોહીર્ાળ રહેતો જ્ર્ારે વારસાગત 
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રીતમાાં પણ લાગે છ ે એટલો શાાંતીપુવાક રીતે 
રાજપલટો થતો નહોતો. રાજાને ઘણી રાણીઓ 
અને પુત્રો હોવા સામાન્ર્ હતુાં. રાજમહેલમાાં 
હમ્પમેશાાં ખટપટો થતી રહેતી. મહત્ત્વાકાાંક્ષી 
રાણીઓ, એમના સમ્પબન્ધીઓ, રાજકુમારો 
વગેરે સત્તા હાાંસલ કરવાના દાવપેચ 
અજમાવતા રહેતા. પ્રત્ર્ક્ષ રીતે નહીં તો 
પરોક્ષ રીતે પ્રજાનુાં ભાવી આ બધા દાવપેચ 
સાથે સાંકળાર્ેલુાં રહેતુાં. થોડા વરસો પહેલાાં 
નેપાળના રાજપરીવારમાાં બનેલી લોહીર્ાળ 
ઘટના અપવાદ નહોતી. એવુાં ઘણી વખત 
બનતુાં. આવા બનાવો દબાવી દવેામાાં આવતા 
કે ગુપ્ત રાખવામાાં આવતા. 

દરેક રાજ્ર્માાં સ્વાભાવીકપણે 
અમલદારો હોર્ જ. આ અમલદારો દ્વારા 
પ્રજાને રાંજાડવામાાં આવતી. પ્રજા પાસેથી કર 
વસુલ કરવા ઉપરાાંત તેઓ પોતાની રીતે ન્ર્ાર્ 
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પણ કરતા. એમની ઉપરવટ જઈને રાજાન ે
ફરીર્ાદ કરવામાાં મોટુાં જોખમ હતુાં; છતાાં 
ક્ર્ારેક એવુાં થાર્ અને રાજા પ્રજાજનની 
તરફેણમાાં ન્ર્ાર્ આપે તો એ ગવાતુાં. એ 
અપવાદ હતો, નીર્મ નહોતો. મોટાભાગના 
લોકો માટ ેન્ર્ાર્ મળેવવા રાજા સુધી પહોંચવુાં 
શક્ર્ નહોતુાં. ન્ર્ાર્ માટ ે પાંકાર્ેલા રાજાઓ 
પાસે પણ સાવ ઓછી ફરીર્ાદો પહોંચી 
શકતી. 

રાજાઓ પોતાના રાજ્ર્માાં સવાસત્તાધારી 
હતા. એમના મનમાાં આવે એ કાર્દો બની જતુાં. 

જ્ર્ાાં પ્રજા માટ ેપણ ચોક્કસ કાર્દા ન હોર્ ત્ર્ાાં 
રાજ્ર્ના અમલદારો માટ ેકાર્દા કે અાંકુશ હોવા 

અસમ્પભવીત હતુાં. અમલદારો એનો ભરપુર લાભ 
ઉઠાવતા. અત્ર્ારના નેતાઓ અને અમલદારોની 

તુમાખી, જો–હુકમી અને ભ્રષ્ટ્ાચાર વગેરે નવુાં 
નથી. એ પહેલાના રાજાશાહીના સમર્થી ચાલ્ર્ુાં 

આવે છ.ે 
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આઝાદીની ચળવળ દરમીર્ાન 
લોકોની મનોપ્રવૃત્તીમાાં આવેલ બદલાવ 
આઝાદી પછી થોડો સમર્ ટકી રહ્યો. પાછા 
આપણે હતા તેવા જ થઈ ગર્ા છીએ. જ્ર્ારે 
સાંચાર માધ્ર્મોનો ડર નહોતો ત્ર્ારે 
પરીસ્થીતી કેવી હશે એની કલ્પના કરવી 
રહી. આ બધુાં ભારત પુરતુાં મર્ાાદીત નહોતુાં. 
પુરી દુનીર્ામાાં આવુાં જ ચાલતુાં હતુાં. બલકે 

કેટલેક ઠકેાણે આનાથી પણ બદતર હતુાં. 
‘રાજાને ગમી તે રાણી’ એ કહેવત 

પાછળ ઘણાં છુપાર્ેલુાં છ.ે રાજાના ખાસ 
માણસો દ્વારા રાજા માટ ે પ્રજામાાંથી કોઈ પણ 
કન્ર્ાને ઉઠાવી જવુાં એ સામાન્ર્ ઘટના હતી. 
બધા રાજા એવા નહોતા તોર્ ેઘણા એવા હતા. 
વતામાનમાાં સરમખુત્ર્ારોના પુત્રોના કરતુતો 
જાહેર છ.ે સ્ત્રીઓ માટ ેઆના જવેા જ અન્ર્ 
હીન નીર્મો પણ ઘણા રાજ્ર્ોમાાં હતા. આ 
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ખાસ માણસો પોતાના વીશીષ્ટ્ અધીકારોનો 
દુરુપર્ોગ ન કરતા હોર્ એમ માની લેવુાં 
ભોળપણ છ.ે 

આપણા પરમ્પપરાગત સામાજીક દુષણો 
જવેા કે અસ્પૃશ્ર્તા, સ્ત્રીઓ પ્રત્ર્ેના 
જાતજાતના અન્ર્ાર્ અને અત્ર્ાચાર વગેરે 
માટ ેરાજા પ્રત્ર્ક્ષ રીતે જવાબદાર ન હોર્ તો 
પણ આવા દુષણો પ્રત્ર્ેની એમની ઉદાસીનતા 
માટ ેતો એ જવાબદાર ગણાર્. એ ધારત તો 
પોતાના રાજ્ર્ પુરતા ફેરફાર અવશ્ર્ કરી 
શકત. એના માટ ે એમની વીલાસીતા અન ે
નીષ્ક્રીર્તા જવાબદાર છ.ે 

આાંતરીક બળવો તેમ જ બહારના 
આક્રમણના સતત ભર્માાં રહેતા રાજા પોતે 
પણ તક મળતાાં પડોશી રાજ્ર્ પર ચડાઈ કરી 
લેતા. રાજ્ર્ પડાવી લેવા કરતાાં ધન લુાંટી, સ્ત્રી, 
પુરુષો અને પશુઓને પકડી લઈ જવા વધુ 
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સામાન્ર્ હતુાં. પકડાર્ેલા લોકોને અધાગુલામ 
જવેા ગણવામાાં આવતા. જ ેપણ ઐતીહાસીક 
ઈમારતો બાંધાઈ છ ેએની પાછળ આવી રીતે 
પકડાર્ેલ લોકોની મજુરી રહેલી છ.ે 

કોઈ અકળ નીર્મ પ્રમાણે કુદરત, સ્ત્રી–
પુરુષનુાં સમતોલ જન્મમપ્રમાણ જાળવે છ.ે 
ભુતકાળમાાં કેટલીક જ્ઞાતીઓમાાં નવજાત 
બાળાઓને ‘દુધપીતી’ કરવામાાં આવતી. તે 
ઉપરાાંત રાજાઓ, ઉચ્ચ અધીકારીઓ, 
ધનવાનો વગેરેને એકથી વધુ અને ક્ર્ારેક 
અનેક પત્નીઓ હતી. સ્રી–પુરુષ સમતોલન 
બદલાઈ જવાના આવા કારણોસર ગરીબ 
ર્ુવાનો પરણ્ર્ા વગર રહી જતાાં. આવા 
વાાંઢાઓનો નીકાલ કરવા એમન ે સૈન્ર્માાં 
ભરતી કરવામાાં આવતા. પડોશના રાજા 
સાથેના ઉપજાવી કાઢલે કારણોસર કરાર્ેલા 
ર્ુદ્ધમાાં બન્ને પક્ષના આવા વધારાના 
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અપરીણીતોનો ‘નીકાલ’ થઈ જતો. આ એક 
ઓછી જાણીતી વાસ્તવીકતા છ.ે 

ભારતીર્ો પોતાનો ઈતીહાસ લખવા અને 
જાળવવા પ્રત્ર્ ે ઉદાસીન રહ્યા છ.ે પરીણામે 
દાંતકથાઓને ઈતીહાસ માની લેવામાાં આવે છ.ે 
થોડી ઘણી મળલેી માહીતીના આધારે 
વીદેશીઓએ લખલે ભારતના ઈતીહાસને 
સાંશર્ની નજરથી જોવાર્ છ.ે ઘણાને એમાાં 
માનહાની દખેાર્ છ;ે કારણ કે એમાાં 
દાંતકથાઓનો સમાવેશ નથી હોતો. સત્ર્ જ ે
પણ હોર્, ભારતનો સાચો અને સમ્પપુણા 
ઈતીહાસ જાણવો શક્ર્ નથી. 

વીદેશના ઘણા લોકોએ પોતાનો 
ઈતીહાસ પ્રમાણમાાં વધારે વીસ્તૃત રીતે લખી 
એને જાળવ્ર્ો છ.ે એના ઉપરથી સારી 
દુનીર્ામાાં ત્ર્ારે પ્રવતાતી સ્થીતી વીશે 
અનુમાનો કરી શકાર્ છ.ે 
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પ્રાચીન ઈજીપ્તમાાં મૃત રાજાઓના મમી 
બનાવી, જરઝવેરાત સાથે પીરામીડમાાં 
રાખવામાાં આવતા એ પ્રસીદ્ધ છ.ે મધ્ર્કાલીન 
ચીનમાાં એવી જ પણ એનાથી વધારે હીચકારી 
પ્રથા હતી. રાજાનુાં મૃત્ર્ુ થતાાં એની સાથે એની 
રાણીઓ, દાસ–દાસીઓ અને ચુનન્દા સૈન્ર્ને 
જીવતા દાટી દેવાતા હતા એવુાં વાાંચવામાાં 
આવ્ર્ુાં છ.ે વતામાનમાાં થર્ેલા ખોદકામોથી 
નીકળતા અવશેષો આના પુરાવા છ.ે રાજાને 
પરભવમાાં કામ આવે એવો ખલુાસો અપાર્ છ.ે 
સાચુાં કારણ એ પણ હોઈ શકે કે નવા રાજા 
થનારને પોતાના વવશ્વાસુ માણસો નીમવા માટ ે
જગ્ર્ાઓ ખાલી કરવી હોર્ અને બળવો થતો 
રોકવો હોર્.  

વતામાન સમર્માાં પણ, આઝાદીની 
ચળવળ દરમીર્ાન ઘણા રાજાઓ અપેક્ષા 
રાખતા હતા કે અાંગે્રજો જતાાં એમનુાં રાજ 

https://govindmaru.com/


વીચારવા જવેી વાતો                https://govindmaru.com                220 

 

એમની પાસે જ રહેશે. ઘણાએ છલેે્ સુધી 
આઝાદ ભારત સાથે વવલીન થવાનો પ્રતીકાર 
કર્ો હતો અને નાછુટકે છલે્ા દીવસોમાાં 
અનીચ્છાએ સ્વીકાર કર્ો હતો. પ્રજાહીત 
(લોકશાહી) પ્રત્ર્ેની એમની ઉદાસીનતાનો આ 
એક નમુનો છ.ે 

ભારત ઉપખાંડના કોઈ રાજાએ અન્ર્ 
દેશ પર આક્રમણ કર્ુું નથી એનો ખુલાસો 
શાાંતીપ્રીર્ પ્રજા તરીકે કરવામાાં આવે છ.ે પ્રજા 
શાાંતીપ્રીર્ હોર્ કે ન હોર્, રાજાઓ તો નહોતા 
જ. અન્દરોઅન્દરના ઝઘડા અન ે ર્ુદ્ધો આનુાં 
સમથાન કરે છ.ે જમેણે પોતાનુાં સામ્રાજ્ર્ 
વીસ્તાર્ુું હતુાં તે ર્ુદ્ધો કરીને વધાર્ુું હતુાં. જમેણે 
સામ્રાજ્ર્ નહોતુાં વધાર્ુું એમનામાાં શાાંતીપ્રીર્તા 
કરતાાં સૈન્ર્બળની મર્ાાદા અને નીષ્ક્રીર્તા 
વધારે હોઈ શકે છ.ે દેશ બહાર ન જવાનુાં 
મુખ્ર્ કારણ દેશની વીશાળતા અને કુદરતી 
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સીમાઓનો અવરોધ હતુાં. એટલા શક્તીશાળી 
રાજ્ર્ો ત્રણ વખત જ થર્ા છ ે : મૌર્ા, ગુપ્ત 
અને મોગલ. 

રાજાઓ સાથે ધમાના વડાઓ સમાાંતર 
સત્તા ભોગવતા હતા. એમની સત્તા 
સૈન્ર્બળના લીધે નહીં; પણ લોકમાનસ પરના 
કાબુને લીધે હતી. ધમાના રખેવાળોએ પણ 
લોકોનુાં હીત ઓછુાં અને પોતાનુાં હીત વધુ જોર્ુાં 
છ.ે ધમાના નામે ઘણી અનીચ્છનીર્ ઘટનાઓ 
બની છ.ે એના ઉંડાણમાાં જવુાં એ અલગ વીષર્ 
બની જાર્ છ.ે 

આ બે સત્તા કેન્દ્રો ક્ર્ારેક સામસામે 
આવી જતા પણ મોટભેાગે બન્ને એકબીજાની 
મર્ાાદા જાળવીને કે પછી એકબીજાની સાથે 
રહીને પ્રજાહીતના ભોગે પોતાનુાં હીત સાધતા 
આવ્ર્ા છ.ે ભારતની પ્રજામાાં દેખાતી વધુ 
પડતી ધામીક અન્ધશ્રદ્ધા પાછળ રાજ્ર્સત્તાની 
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અસ્થીરતા અને કાર્દા વ્ર્વસ્થાનો અભાવ 
ઘણો જવાબદાર છ.ે કહેવાતા ધમાગરુુઓએ 
આ અભાવનો ભરપુર લાભ ઉઠાવ્ર્ો છ ેઅને 
હજી પણ ઉઠાવી રહ્યા છ.ે 

ધામીક સાંસ્થાઓનુાં એક જમા પાસુાં એ 
રહ્યુાં છ ેકે એમના આશ્રર્ નીચે કળા, સાહીત્ર્ 
વગેરે જળવાઈ રહ્યા છ ેઅને ખીલ્ર્ા પણ છ.ે 
થોડા અપવાદો બાદ કરતાાં રાજાઓ આમાાં 
પણ ઉણા ઉતર્ાા છ.ે 

ઘણા મોટા શહેરોમાાં સ્થાનીક, 
બીનસત્તાવાર જુથ (ગેંગ) હોર્ છ.ે એક 
મહોલ્ા પર એમનુાં વચાસ્વ હોર્ છ.ે એ બીજા 
મહોલ્ાની ગેંગથી પોતાના મહોલ્ાનુાં રક્ષણ 
કરવાનો દાવો કરે છ.ે પોતાની રીતે લોકોના 
ઝઘડાઓનો ન્ર્ાર્ પણ કરતા હોર્ છ.ે એ 
રક્ષણના નામે મહોલ્ાના લોકો પાસેથી 
પૈસાની ઉઘરાણી કરે છ.ે એમનુાં વતાન સારી–
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નરસાનુાં મીશ્રણ હોર્ છ.ે કેન્દ્રીર્ સત્તા જટેલી 
નબળી તેટલી શક્તીશાળી આવી ગેંગ બને છ.ે 
જો કેન્દ્રીર્ સત્તા સમ્પપુણાપણે તુટી પડ ે તો 
આવી ગેંગના નેતા કે પછી સ્થાનીક અમલદાર 
આસીનીથી પોતાના મહોલ્ાના સવાસત્તાધારી 
બની જાર્ છ.ે 

ભુતકાળમાાં જ્ર્ારે પણ શક્તીશાળી 
રાજ્ર્ો નબળાાં પડ્યાાં છ ે ત્ર્ારે એમના જ 
સ્થાનીક અમલદારો પોતાની સ્વતન્ત્રતા જાહેર 
કરી ત્ર્ાાંના રાજા કે નવાબ બની બેસતા. 
ઈતીહાસમાાં આવા તકસાધુ રાજાઓની સાંખ્ર્ા 
ઘણી મોટી છ.ે 

દુનીર્ાના બહુમતી દેશોમાાં, બહુમતી 
સમર્ માટ ેસ્વકેન્દ્રી રાજાઓનુાં શાસન રહ્યુાં છ.ે 
અપવાદરુપ થોડા સારા રાજાઓએ પ્રજાહીતને 
આગળ ધર્ુું છ.ે ઈતીહાસે એમની નોંધ લીધી 
છ.ે એનાથી પ્રભાવીત લોકો હજી પણ 
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‘પહેલાના જમાનાના’ નામે સમ્પપુણા 
રાજાશાહીના ગુણગાન ગાર્ા કરે છ.ે 
સવાસામાન્ર્ અન ે સવાવ્ર્ાપક પરીસ્થીતીને 
અવગણી અપવાદને વધુ મહત્ત્વ આપવાના 
માનવ સ્વભાવનુાં આ પરીણામ છ.ે 

ભારતની વણા વ્ર્વસ્થા પ્રમાણે 
બ્રાહ્મણો પછીનુાં ઉંચુાં સ્થાન ક્ષત્રીર્ોનુાં રહ્યુાં 
છ.ે પૌરાણીક સમર્માાં વીશીષ્ટ્ અધીકારો, 
સીદ્ધી, મહત્તા વગેરે બ્રાહ્મણો અને ક્ષત્રીર્ો 
પુરતા મર્ાાદીત હતા. બધા જ પૌરાણીક 
પાત્રો માત્ર આ બે વણાના છ.ે કહેવાતો 
સુવણાર્ુગ માત્ર એમના માટ ે હતો, અન્ર્ 
વણો માટ ેનહીં. 

આની સરખામણીમાાં મધ્ર્ર્ુગના ઘણા 
સાધુસાંતો અને મહાપુરુષો નીચલા વણોમાાંથી 
આવ્ર્ા છ.ે આ બધી ઐતીહાસીક વ્ર્ક્તીઓ 
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હોઈ વાસ્તવીક છ.ે ફક્ત બ્રાહ્મણોનો લખવા 
વાાંચવાનો ઈજારો મધ્ર્ર્ુગ સુધી જતો રહ્યો 
હતો અને આાંધળી રાજભક્તી પણ ઓછી 
થઈ હતી. પરદેશી અને પરધમી શાસકો 
આના માટ ે નીમીત્ત બન્ર્ાની પુરી શક્ર્તા 
છ.ે 

 (લેખ લખાર્ો : ડીસેમ્પબર, 2006) 

આ લેખ ‘અભીવ્ર્ક્તી’ બ્લૉગ પર 
મુકાર્ો નથી. 

♦ 
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III 

અમારાાં પ્રકાશનો 
અનુક્રમણીકા 

રૅશનલ વીચારો અન ેસારા વીચારોના પ્રચાર–પ્રસાર 
માટ ે ‘મણી મારુ પ્રકાશન’ ઈ.બુક્સનુાં પ્રકાશન કરી, પ્રત્ર્ેક 
ઈ.બુક્સ ની:શુલ્ક વહેંચવામાાં આવે છ.ે તા. 09 ફેબ્રુઆરી, 
2021ના રોજ રૅશનાલીસ્ટ રવીપુડીની 100મી જન્મજર્ાંતી 
સુધીમાાં અમે નીચે મુજબની 41 ઈ.બુક્સનુાં પ્રકાશન કર્ુું છ.ે 

1 1. પ્રા. રમણ પાઠક (વાચસ્પતી)ના 25 લેખોની 
‘અભીવ્ર્ક્તી’  ‘ઈ.બુક’ – 01 (પાનાાં : 113; મફત) 

2 શ્રી. દીનેશ પાાંચાલના 25 લેખોની ‘અભીવ્ર્ક્તી’ 
‘ઈ.બુક’ – 02 (પાનાાં : 108; મુલ્ર્ : મફત) 

3 શ્રી. મુરજી ગડાના 25 લખેોની ‘અભીવ્ર્ક્તી’ ‘ઈ.બુક’ 
– 03 (પાનાાં : 127; મુલ્ર્ : મફત) 

4 પ્રા. રમણ પાઠક (વાચસ્પતી)ના 37 લેખોની ‘ઈ.બુક’ – 
‘વીવેક–વલ્ભ’ (પાનાાં : 190; મુલ્ર્ : મફત) 

5 પ્રા. રમણ પાઠક (વાચસ્પતી)ના 18 વીષર્ો પર લખેલ 
ચીન્તનાત્મક લેખોમાાંથી તારવી કાઢલે 206 રૅશનલ 

મુદ્દાઓનો ગ્રાંથ ‘વીવેકવીજર્’ની ‘ઈ.બુક’ (પાનાાં :  
131 મુલ્ર્ : મફત) 

6 શીક્ષણવીદ્ ડૉ. શશીકાાંત શાહની ‘ઈ.બુક’ ‘આનન્દની 
ખોજ’ (પાનાાં : 53; મુલ્ર્ : મફત)  
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7 શીક્ષણવીદ્ ડૉ. શશીકાાંત શાહની ‘ઈ.બુક’ ‘ટીન–

એજ’માાં બોર્ફ્રેન્ડથી સાવધાન’ (પાનાાં : 51; મફત) 

8 શ્રી. રોહીત શાહના 25 લખેોની ‘અભીવ્ર્ક્તી’ ઈ.બુક 
– 04 ‘અધ્ર્ાત્મના આટાપાટા’ (પાનાાં: 111; મફત) 

9 શીક્ષણવીદ્ ડૉ. શશીકાાંત શાહની ‘ઈ.બુક’ ‘આનન્દનુાં 
આકાશ’ (પાનાાં : 116; મુલ્ર્ : મફત) 

10 પ્રા. રમણ પાઠક (વાચસ્પતી)ની આત્મકથાની ‘ઈ.બુક’ 
‘આત્મઝરમર’ (પાનાાં : 257; મુલ્ર્ : મફત) 

11 આર્ાસમાજી શ્રી. નાથુભાઈ ડોડીર્ાની ‘ઈ.બકુ’ 
‘દુ:ખનીવારણના ભ્રામક ઉપાર્ો’ (પાનાાં : 26; મફત) 

12 શ્રી. એન. વી. ચાવડાના 14 લેખોની ‘અભીવ્ર્ક્તી’ 
‘ઈ.બુક’ – 05 ‘ચાવાાક દશાન’ (પાનાાં : 96; મફત) 

13 શ્રી. દીનેશ પાાંચાલના 20 લેખોની ‘અભીવ્ર્ક્તી’ – 
‘ઈ.બુક’ – 06 ‘સત્ર્સન્દુક’ (પાનાાં : 110; મલુ્ર્ : મફત) 

14 શીક્ષણવીદ્ ડૉ. શશીકાાંત શાહની ‘ઈ.બુક’ 
‘સમ્પબન્ધમીમાાંસા’ (પાનાાં : 83; મુલ્ર્ : મફત) 

15 શીક્ષણવીદ્ ડૉ. શશીકાાંત શાહની ‘ઈ.બુક’ ‘જીન્દગી 
કઈ રીતે જીવશો?’ (પાનાાં : 75; મુલ્ર્ : મફત) 

16 શ્રી. વલ્ભ ઈટાલીર્ાના 10 લેખોની ‘અભીવ્ર્ક્તી’ – 
‘ઈ.બુક’ – 07 ‘વીચારર્ાત્રા’ (પાનાાં : 84; મુલ્ર્ : મફત) 

17 શ્રી. બી.એમ. દવેના લેખોની ‘અભીવ્ર્ક્તી’ – ‘ઈ.બુક’ 
– 08 ‘ભ્રમ ભાાંગ્ર્ા પછી...’ (પાનાાં : 90; મુલ્ર્ : મફત) 
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18 સુશ્રી. કામીની સાંઘવીના 11 લેખોની ‘અભીવ્ર્ક્તી’ ‘ઈ.બુક’ 
– 09 ‘કીતની હકીકત, કીતના ફસાના?’ (પાનાાં : 72) 

19 શ્રી. દીનેશ પાાંચાલના 12 લેખોની ‘અભીવ્ર્ક્તી’ 
ઈ.બુક – 10 ‘રૅશનાલીઝમનો ઘાંટનાદ’ (પાનાાં : 93) 

20 શ્રી. દીનશે પાાંચાલના 12 લેખોની ‘અભીવ્ર્ક્તી’ ‘ઈ.બુક’ 
– 11 ‘રૅશનાલીઝમનો ઘાંટનાદ–2’ (પાનાાં : 110; મફત) 

21 શ્રી. દીનશે પાાંચાલના 12 લેખોની ‘અભીવ્ર્ક્તી’ ‘ઈ.બુક’ 
– 12 ‘રૅશનાલીઝમનો ઘાંટનાદ–3’ (પાનાાં : 122; મફત) 

22 શ્રી. રમેશ સવાણીના 14 લેખોની ‘અભીવ્ર્ક્તી’ 
‘ઈ.બુક’ – 13 ‘દેતે હૈં ભગવાન કો ધોખા’ (પાનાાં : 
136; મુલ્ર્ : મફત) 

23 શીક્ષણવીદ્ ડૉ. શશીકાાંત શાહની ‘ઈ.બુક’ ‘સાંતાનોમાાં 

સાંસ્કારસીંચન’ (પાનાાં : 95; મુલ્ર્ : મફત) 

24 શીક્ષણવીદ્ ડૉ. શશીકાાંત શાહની ‘ઈ.બુક’ 
‘મૃત્રુ્મીમાાંસા’ (પાનાાં : 34; મુલ્ર્ : મફત) 

25 શીક્ષણવીદ્ ડૉ. શશીકાાંત શાહની ‘ઈ.બુક’ ‘જી્સીની 
ડાર્રી’–‘એક સૈનીકની નોંધપોથી’ (પાનાાં : 112; મુલ્ર્ : મફત) 

26 ડૉ. બી. એ. પરીખના 12 લેખોની ‘અભીવ્ર્ક્તી’ 
‘ઈ.બુક’ – 14 ‘મન્ત્ર–ર્ન્ત્ર–તન્ત્રનુાં અવીજ્ઞાન’ (પાનાાં : 
101; મુલ્ર્ : મફત) 

27 રૅશનાલીસ્ટ ગોવીન્દ મારુ સમ્પપાદીત ‘અાંગદાન’ અાંગનેા 
11 લેખોની ‘અભીવ્ર્ક્તી’ ‘ઈ.બુક’ – 15 ‘અાંગદાનથી 
નવજીવન’ (પાનાાં : 102; મુલ્ર્ : મફત)  

https://govindmaru.com/


વીચારવા જવેી વાતો                https://govindmaru.com                229 

 

28 શ્રી વીક્રમ દલાલના 10 લખેોની ‘અભીવ્ર્ક્તી’ ‘ઈ.બુક’ 

– 16 ‘રૅશનાલીસ્ટની દૃષ્ટ્ીએ ગીતાનો સાંદેશ’ (પાનાાં : 
81; મુલ્ર્ : મફત) 

29 શીક્ષણવીદ્ ડૉ. શશીકાાંત શાહની ડાર્રી–સાંગ્રહનાાં 
‘વીચારમોતી’ની ‘ઈ.બુક’ ‘શાણપણનાાં મોતી’ (પાનાાં : 
104; મુલ્ર્ : મફત) 

30 સુશ્રી. રચના નાગરીક સમ્પપાદીત અને પ્રા. રમણ 

પાઠકના 19 ‘વીચારલેખોની ‘અભીવ્ર્ક્તી’ ‘ઈ.બુક’ – 
17 ‘આચારી સબ જગ મીલા’ (પાનાાં : 165; મફત) 

31 સુશ્રી. રચના નાગરીકના 07 કાંઠીમુક્ત વીચારલેખોની 
‘અભીવ્ર્ક્તી’ ‘ઈ.બુક’ – 18 ‘બૈઠ પથ્થર કી નાવ’ 
(પાનાાં : 167; મુલ્ર્ : મફત) 

32 પ્રા. રમણ પાઠક (વાચસ્પતી)ના 12 લેખોની 
‘અભીવ્ર્ક્તી’  ‘ઈ.બુક’ – 19 ‘સ્વગા ધરતી પર છ’ે 
(પાનાાં : 170; મુલ્ર્ : મફત) 

33 લેખક શ્રી. દીનેશ પાાંચાલે સુપ્રસીદ્ધ અભીનેતા અન ે
રૅશનાલીસ્ટ નરેન્દ્ર મસરાણીનો લીધેલ ઈન્ટરવ્ર્નુી ‘ઈ.બકુ’ 
‘અભીનતેા નરેન્દ્ર મસરાણી’ (પાનાાં : 89; મુલ્ર્ : મફત) 

34 પ્રા. સુર્ાકાન્ત શાહના 11 લેખોની ‘અભીવ્ર્ક્તી’ 
‘ઈ.બુક’ – 20 ‘આપણો માાંદો સમાજ’ (પાનાાં : 210) 

35 ‘વાસ્તુશાસ્ત્ર અને ફેંગશઈુ’ અાંગેના 12 લેખોની 
‘અભીવ્ર્ક્તી’ ‘ઈ.બુક’ – 21 ‘વાસ્તશુાસ્ત્ર : વીજ્ઞાન કે 
અવીજ્ઞાન’ (પાનાાં : 110; મુલ્ર્ : મફત) 
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36 મનોચીકીત્સા અાંગે ડૉ. મુકુલ ચોકસીના 13 લેખોની 

‘અભીવ્ર્ક્તી’ ‘ઈ.બુક’ – 22 ‘મનમતાાંતર’ (પાનાાં : 
226; મુલ્ર્ : મફત) 

37 પ્રા. જ.ે પી. મહેતાની 175 રૅશનલ પાંક્તીઓની 
‘અભીવ્ર્ક્તી’ ‘ઈ.બુક’ – 23 ‘ભારેલા અગનીના 
તણખા’ (પાનાાં : 120; મુલ્ર્ : મફત) 

38 માનવતાવાદને મજબુત કરવા અાંગે શ્રી. ઈન્દુકુમાર 

જાની સમ્પપાદીત 25 લેખોની ‘અભીવ્ર્ક્તી’ ‘ઈ.બુક’ – 
24 ‘રૅશનાલીઝમ : નવલાાં મુક્તીનાાં ગાન...’ (પાનાાં : 

262; મુલ્ર્ : મફત) 
39 સુશ્રી. વષાા પાઠકના 12 લેખોની ‘અભીવ્ર્ક્તી’ 

‘ઈ.બુક’ – 25 ‘આપણી વાત’ (પાનાાં : 119; મુલ્ર્ : મફત) 

40 શ્રી. મુરજી ગડાના ચીન્તનાત્મક 13 લેખોની ‘ઈ.બકુ’  

‘વીચારવા જવેી વાતો’ (પાનાાં : 230; મુલ્ર્ : મફત) 

41 શ્રી. મુરજી ગડાના ચીન્તનાત્મક 13 લેખોની ‘ઈ.બકુ’ 
‘માન્ર્તાની બીજી બાજુ’ (પાનાાં : 263; મુલ્ર્ : મફત) 

મણી મારુ  
●‘ઈ.બુક’ પ્રકાશક● 

405, સરગમ એપાટામેન્ટ, નવસારી કૃષી રુ્નીવસીટી સામે, 
વીજલપોર. નવસારી. પોસ્ટ : એરુ એ. સી. – 396 450  

સેલફોન : 9537 88 00 66  
ઈ.મેઈલ : govindmaru@gmail.com 

 

સમાપ્ત 
અનુક્રમણીકા 
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