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અપટણ 

પ્રચલીત માન્યતાઓને  

વીચાયાટ વગર સ્વીકારતા પહેલાં 

એના અન્ય પાસાંઓની શક્યતા તપાસી, 

જ ેયોગ્ય લાગે તેને જાહેરમાં રજુ કરનાર, 

દુનીયાના તમામ હીમ્મતવાન, 

સામા પ્રવાહે તરનારા 

નામી તેમ જ અનામી 

વીચારકોને 

સાદર…  
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અનુક્રમણીકા 

વાચકમીત્રો પોતાની પસન્દગીના લેખ પર ક્લીક 
કરતાં જ, તે લેખનું પાનું ખુલશે. એ જ પ્રમાણે દરેક લેખમાં 
જ ે ત ે લેખના ‘શીષટક’ની નીચે જમણી બાજુએ લખવામા ં
આવેલ ‘અનકુ્રમણીકા’ શબ્દ પર ક્લીક કરતાં જ આ પાનુ ં
ખુલશે. આ સુવીધાઓનો લાભ લેવા સવટને વીનન્તી છ.ે 

‘અભીવ્યક્તી’ બ્લૉગ પર દરેક લેખને મળેલા 
પ્રતીભાવોની સંખ્યા અને તે પ્રતીભાવો/ચચાટ માણવા માટ ેજ ે
તે લેખના અન્તે લીન્ક મકુવામાં આવી છ.ે આ લીન્ક પર 
ક્લીક કરતાં જ તે ચચાટ માણવાનો લાભ લેવા વીનન્તી છ.ે 

ક્રમ લેખનું શીષટક અને પાના નમ્બર 

I ધમટશાસ્ત્રો અધુરાં કઈ રીતે છ?ે ● રમેશ સવાણી  
● 07 

II પ્રાસ્તાવીક ● મુરજી ગડા ● 17 

01 બદલાતી સંસ્કૃતીઓ ● 21 

02 ભારતનો સાચો સવુણટકાળ ● 35 

03 અંગ્રેજી શાસનનો વારસો ● 54 
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04 પશ્ચીમી સંસ્કૃતીની આલોચના ● 86 

05 અહીંસાની આગેકુચ… ● 101 
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● 132 

08 ખોરાકની પસન્દગી : સ્વાસ્્ય માટ ેકે શાસ્ત્રોન ે
આધારે? ● 151 

09 સ્થળાન્તર – ધમાટન્તર – વીચારાન્તર ● 168 
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I 

ધમટશાસ્ત્રો અધુરાં કઈ રીતે છ?ે 

અનુક્રમણીકા 

તારીખ 9 ફેબુ્રઆરીએ આંધ્રપ્રદેશના 
રૅશનાલીસ્ટ રવીપુડી વેન્કટાદ્રી પોતાનાં 
જીવનના ં 99 વષટ પુરાં કરી, 100મી 
જન્મજયંતી ઉજવશે. તેઓએ સમગ્ર જીવન 
રૅશનલ ચળવળ માટ ે સમપીત કરી, 
જબરજસ્ત યોગદાન આપ્યુ ં છ.ે તઓેના 
જન્મદીવસે ‘અભીવ્યક્તી’ બ્લૉગના સજ ટક 
ગોવીન્દ મારુને વીચારોનો ગુલદસ્તો આપવાનો 
અનોખો વીચાર સુઝ્યો. રૅશનાલીસ્ટ 
મુરજીભાઈ ગડાની બે પુસ્તીકાઓ ‘માન્યતાની 
બીજી બાજુ’ અને ‘વીચારવા જવેી વાતો’ની 
‘ઈ.બુક્સ’ તૈયાર કરી; અને રવીપુડીના 
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જન્મદીન ે આ વીચાર–ગુલદસ્તો આપવાનુ ં
કાયટ કરવા બદલ ગોવીન્દભાઈને અભીનન્દન 
આપવા ઘટ ેછ.ે  

માનનીય મુરજીભાઈ મુળ કચ્છના. 
તેઓ મુમ્બઈ યુનીવસીટીમાંથી બી.ઈ. 

(મીકેનીકલ) થયા અને એ જ ક્ષેત્રમાં 
અમેરીકામાં એમ.એસ. કરી, તયાં 
કન્સલ્ટન્ટસી કરી. અમેરીકામાં વીસેક વષટ 
ગાળીને હવે વડોદરામાં સ્થાયી થયા છ.ે 
તેમની સૌમ્ય, સરળ, અહીંસક શૈલી અન ે
તકટબદ્ધ વીચારો આપણને તરત જ ગમી 
જાય તેવા છ.ે તેઓ કહે છ ે : ‘વીચાર 
અગતયનો છ,ે વ્યક્તી નહીં! પરમ્પરાગત 
માન્યતાઓથી અલગ વીચારવાથી સતય 
જાણી શકાય છ.ે’ 
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‘માન્યતાની બીજી બાજુ’ પુસ્તીકામાં શુ ં
છ?ે કઈ કઈ બાબતો વીશે લેખક શું કહે છ;ે તે 

બહુ જ ટુકંમાં જોઈએ :  

[1] ખોટી હઠ રાખવાથી બદલાતી 
દુનીયા સાથેનંુ તાદાતમ્ય અઘરંુ બને છ,ે 
સતયપાલનથી દરુ રાખે છ.ે આ સદીમાં જીવવુ ં
હોય; પ્રગતી કરવી હોય તો પંદરમી સદીની 
માન્યતાઓને છોડવી પડશે.  

[2] ચમતકારોથી ભરપુર કથાઓ લોકોન ે
વધુ ગમે છ;ે પરન્તુ દન્તકથાઓને ્યારે 
ઈતીહાસના નામે ફેલાવવામાં આવે છ ે તયારે 
અજ્ઞાન અને અન્ધશ્રદ્ધા પાંગરે છ.ે ભુતકાળનંુ 
ગૌરવ હોવું એ એક વાત છ ે અને એના 
નશામાં પડ્યા રહેવું એ બીજી બાબત છ.ે દરેક 
પ્રકારનો નશો પ્રગતી માટ ેહાનીકારક બને છ.ે 
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ભારત માટ ે સુવણટકાળ હવે આવ્યો છ.ે 
ગુંગળાવી નાખતી પુરાણી સમાજવ્યવસ્થા 
અને શોષીત આથીક વ્યવસ્થામાંથી દલીત, 
ગરીબ, અને મહીલા વગટ બહાર નીકળી 
રહ્યો છ.ે  

[3] અંગે્રજો ્યારે ધન પોતાના દેશ 
ભેગંુ કરતા હતા તયારે ઘણા દેશી રાજાઓ 
પણ પોતાની મીલકતો વીદેશમા ં તબદીલ 
કરતા હતા; એમનંુ આ કૃતય નજરઅન્દાજ 
થઈ ગયું છ!ે એમના વંશજો ભારત કરતાં 
વીદેશમાં વધુ છ.ે અંગે્રજી શાસનના કારણે 
રાજાઓએ સત્તા ગુમાવી અને પંડીતોએ 
સાક્ષરતાનો ઈજારો ગુમાવ્યો. પ્રથમ વખત 
નાતજાતના ભેદભાવ વગર શીક્ષણ શક્ય 
બન્યું! 
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[4] ‘બાવા–ચેનલો’ લોકોને અન્ધશ્રદ્ધાનું 
અફીણ ખવડાવીને ઘેનમાં રાખી, પલાયનવાદી 
બનાવે છ.ે  

[5] કાળચક્રને લીધે પોતાનાં સંતાનો 
માતૃભાષાને છોડવા ઈચ્છતાં હોય તયારે 
માતૃભાષા ટકાવી રાખવાના થોડા લોકોના 
પ્રયાસથી ખાસ ફરક ન પડ.ે ભાષાન ેબચાવતા 
પહેલાં જગંલો, પાણીના સ્રોત, ખનીજતેલ, 
ખનીજપદાથો, પયાટવરણ વગેરે કુદરતી 
સમ્પત્તી બચાવવાની તાતી જરુર છ.ે એ પ્રતય ે
દુલટક્ષ સેવીશું તો ભાષાને બચાવવા માટ ે
આપણા વંશજો નહીં રહે!  

[6] માત્ર ખોરાકની પસન્દગી માણસન ે
સારો કે ખરાબ નથી બનાવતી. શાકાહારી ન 
હોય એવા માણસો પણ પ્રામાણીક, નીતીવાન, 
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અપરીગ્રહી, પ્રકૃતીપે્રમી, પ્રકૃતીરક્ષક હોઈ શકે 
છ.ે  

[7] દરેક ધમટના લોકો પોતાનાં શાસ્ત્રોમા ં
સમ્પુણટ સતય સમાયેલુ ં હોવાનંુ માને છ.ે 
ધમટશાસ્ત્રો લખાયા પછી માનવ સમાજનુ ંવધેલુ ં
જ્ઞાન તેમને મી્યા લાગે છ.ે બદલાતા સમય 
પ્રમાણે બદલાતી સમાજની જરુરીયાતો એમન ે
સ્પશટતી નથી. જો સતય સ્વીકારવું હોય તો 
પોતાની બુદ્ધીનો ઉપયોગ કરી શાસ્ત્રોની મયાટદા 
સ્વીકારવી પડ.ે 

[8] ઘણાં લોકો મગજની એક નાનકડી 
બારી ખુલ્લી રાખે છ.ે એમાંથી આવતી બધી 
જ માહીતીને સમ્પુણટ અન ેસાચી માનીને બીજી 
કોઈપણ માહીતીને અન્દર આવવા દેતા નથી. 
આ જાતે સ્વીકારી લીધેલો મનનો અન્ધાપો છ.ે 
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સામાન્ય માણસની મનની બારીઓ બંધ 
કરાવનાર હોય છ ેધમટગુરુઓ, રાજકારણીઓ 
અને અકુંશની વૃત્તી ધરાવતા લોકો! જુદી 
વીચારધારા ધરાવતા લોકોની વાતો એ ન 
સાંભળે એટલા માટ ે બીજા કોઈને ન 
સાંભળવાનંુ કે વાંચવાનંુ વ્રત પણ લેવડાવે છ!ે 
આવું વ્રત માનસીક અન્ધાપો કાયમી કરે છ.ે 
પ્રતયેક ધમટના શ્રદ્ધાળુઓ પોતાના ધમટગરુુ અન ે
સમ્પ્રદાયના પ્રચાર સાહીતય સીવાય બીજુ ંકશુ ં
સાંભળવાની કે વાંચવાની તસ્દી લેતા નથી. આ 
ગુરુઓ ભક્તોને સદીઓ જુની ભ્રામક 
માન્યતાઓમાં અટવાયેલા રાખે છ.ે એનાથી 
દૃષ્ટી ટુકંી થઈ જાય છ.ે આપણાથી જુદું કંઈ 
જાણવું કે સાંભળવુ ં નહીં એ મનનો અન્ધાપો 
છ.ે નવુ ં તેમ જ સતય જાણ્યા/સમ્યા છતા ં
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સ્વીકારવું નહીં એ બુદ્ધીનો અન્ધાપો છ.ે વોટર 
પ્યુરીફાયરનું શુદ્ધ પાણી કપડાંનાં ગળણાથી 
ફરી ગાળવું એ બદુ્ધીના અન્ધાપાનું ઉદાહરણ 
છ.ે મનનો અને બુદ્ધીનો અન્ધાપો દુર કરવાનો 
સાદો, સરળ અને એકમાત્ર ઉપાય છ ે
‘તાકીકતા’. મનની બધી બારીઓ ખોલી નવી 
માહીતી અને વીચારોને પ્રવેશવા દેવાનો; 
ખુલ્લા મને એન ેસમજવાનો પ્રયાસ કરવાનો; 
એમાંથી સાચું અને સારંુ લાગે તેટલંુ 
સ્વીકારવાની પ્રામાણીક્તા અને હીમ્મત 
દાખવવી એ માનસીક સ્વતન્ત્રતાની નીશાની 
છ.ે જીન્દગીભર એકની એક કથા સાંભળવાની 
પણ હદ હોય છ!ે  

[9] જો શાસ્ત્ર દ્રવ્યદાનની વાત કરે; 
પરન્તુ રક્તદાન, ચક્ષુદાન, અવયવદાન 
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વગેરેની વાત ન કરે એ શાસ્ત્ર આજના 
સન્દભટમાં અધુરંુ છ!ે જ ે શાસ્ત્ર સુક્ષ્મસ્તરે 
અહીંસાની, ક્ષમાની વાત કરે પણ અન્યાય, 
અતયાચારનો સામનો કરવાની વાતન ે જરુરી 
મહત્ત્વ ન આપે એ શાસ્ત્ર પલાયનવાદી અન ે
અધુરંુ છ!ે જ ે શાસ્ત્ર જન્મજાત રાજાશાહીનો 
મહીમા કરે અને લોકશાહીનો ઉલ્લેખ સદુ્ધાં ન 
કરે તે શાસ્ત્ર આજના સન્દભટમાં અવ્યવહારુ 
છ!ે જ ે શાસ્ત્ર મહીલાઓને પુરુષોથી ઉતરતી 
ગણે તે શાસ્ત્ર માત્ર આજના જ નહીં, 
હમ્મેશના સન્દભટમાં અવ્યવહારુ છ!ે જ ેશાસ્ત્ર 
હજી પણ પૃ્વી સપાટ હોવાની અન ે
પૃ્વીકેન્દ્રી વીશ્વની વાતો કરે તે શાસ્ત્ર આજના 
સન્દભટમાં અવ્યવહારુ અને ગલત છ!ે આ 
જીવન આનન્દથી જીવવા માટ ે છ.ે પરલોકના 
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ખ્યાલમાં પલાયનવાદી બનવા માટ ે નથી. 
કોઈને પણ હાની પહોંચાડ્યા વગર આપણને 
ગમતંુ હોય તે કરવા માટ ેછ!ે 

લેખક મુરજીભાઈની આ ‘ઈ.બુક’ સાચ ે
જ ‘મનની બારી ખોલનારી’ છ!ે 

 
રમેશ સવાણી 

નીવૃત્ત આઈ.પી.એસ. અધીકારી 
10, જતીન બંગલો, ફાયર સ્ટશેન રોડ,  

બોડકદેવ, અમદાવાદ–380 054 
ફોન : 99099 26267  

ઈ–મેલ : rjsavani@gmail.com 
 
♦ 
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II 

પ્રાસ્તાવીક 
અનુક્રમણીકા 

પ્રચલીત માન્યતાની તરફેણમાં લખવુ ં
સહેલું અને સુરક્ષીત હોવાથી એવું ઘણં લખાય 
છ.ે પરમ્પરાગત માન્યતાની બીજી બાજુ રજુ 
કરવાથી કોઈની લાગણી દુભાવવાની શક્યતા 
હોય છ.ે એનો ડર રાખીએ તો ક્યારેય પણ 

નવા વીચાર રજુ થઈ શકે નહીં. દરેક 
વીષયને બીજા દૃષ્ટીકોણથી તપાસવાની, 
જોવાની જરુર હોય છ.ે એવું થાય તો જ 

વૈચારીક તેમ જ સાંસ્કૃતીક વીકાસ શક્ય 
બને. વીચાર અગતયનો છ,ે વ્યક્તી નહીં. 
એટલે કોણે કહ્યું એના કરતાં શંુ કહ્યું છ ેએ 
અગતયનંુ બને છ.ે  
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ભારતીય સમાજમા ં અન્ય દેશ, ધમટ, 
સંસ્કૃતીઓ વગેરે વીશે ઘણી ગેરમાન્યતાઓ 
પ્રવતે છ.ે આ લેખોમાં આવી પ્રચલીત 
માન્યતાઓથી જુદી બાજુ રજુ કરી છ.ે એટલે 
જ આ પુસ્તીકાનુ ં નામ ‘માન્યતાની બીજી 
બાજુ’ રાખ્યુ ં છ.ે આ ઉપરાંત સામાન્ય 
ભારતીય નાગરીકનુ ં ઈતીહાસ અને વીજ્ઞાનનુ ં
જ્ઞાન પણ ઘણં જ મયાટદીત છ.ે આ પુસ્તીકાના 
લેખ આવા વીષય પર છ.ે એ ખલુ્લા મન ે
વાંચવા જરુરી છ.ે 

આ બધા લેખો કેટલાક સામાજીક 
માસીકોમાં અન ે ‘અભીવ્યક્તી’ બ્લૉગ 
(http://govindmaru.com/) પર છલે્લા દસ 
વરસ દરમીયાન પ્રકાશીત થઈ ચુક્યા છ.ે એ 
લેખોને હવ ે એમના વીષયો અનુસાર જુદી 
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જુદી પુસ્તીકાઓ દ્વારા પ્રકાશીત કરવામાં 
આવી રહ્યા છ.ે એ શે્રણીની બીજી પુસ્તીકા 
અહીં  પ્રસ્તુત કરી છ.ે 

આ બધા લેખ સમયાંતરે લખાયા હતા. 
એમના વીષયમાં થોડીઘણી સમાનતા હોવાથી 
ક્યારેક કોઈ મુદ્દાનંુ પુનરાવતટન થતંુ લાગે; 
છતાં એ લેખ માટ ે જરુરી હોવાથી જાળવી 
રાખ્યું છ.ે 

પહેલી પુસ્તીકા જુન, 2015માં બહાર 
પડી હતી અને રૅશનાલીસ્ટમીત્રોમા ં એનુ ં
ની:શુલ્ક વીતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. ઘણા 
વાચકમીત્રો તરફથી ઉતસાહપ્રેરક પ્રતીભાવ 
મળ્યા છ.ે તેઓ આ પુસ્તીકાઓને પરમ્પરાગત 
માન્યતાઓ વીશે અવઢવમા ંપડલેા અન્ય મીત્રો 
સુધી પહોંચાડી રૅશનાલીઝમના પ્રચારમાં 
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પોતાનું શક્ય એટલું વધુ યોગદાન આપશે 
એવી અપકે્ષા અન ેઆશા સાથે... 

 
મુરજી ગડા 

1, શ્યામ વાટીકા સોસાયટી, 
વાસણા રોડ, વડોદરા – 390 007 

સેલફોન : 97267 99009 
ઈ.મેલ : mggada@gmail.com 

 

♦ 
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1 

બદલાતી સંસ્કૃતીઓ 

અનુક્રમણીકા 

આપણે ્યારે પ્રાચીન ભારતીય 
સંસ્કૃતીની વાત કરીએ છીએ તયારે આપણા 
મનમાં એક આદશટ સમાજ વ્યવસ્થાનો ખ્યાલ 
હોય છ.ે આપણે જ ે સાંભળતા અને વાંચતા 
આવ્યા છીએ, એન ે સ્વાભાવીકપણે સ્વીકારી 
લીધંુ છ.ે વાસ્તવમાં એ અધટસતય છ.ે 

આપણી પ્રાચીન સંસ્કૃતી ખરેખર કેવી 
હતી એ કહેવુ ં લગભગ અશક્ય છ.ે 
ગણ્યાંગાઠં્ાં મહાકાવ્યો કે ગ્રન્થો પરથી એનો 
સાચો ખ્યાલ ન આવે. એમા ં થોડી 
અતીશયોક્તી અને ઘણી બધી કવી–કલ્પના 
(વીશફુલ થીંકીંગ) પણ હોઈ શકે છ.ે સદીઓ 
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પછી પણ એ અકબન્ધ જળવાઈ રહી છ ેએમ 
માનવું ભોળપણ છ.ે 

આપણને વતટમાનમાં જ ે નજર સામ ે
દેખાય છ ે તે આપણી સદીઓની  સંસ્કૃતીનો 
નીચોડ છ,ે આપણો સાસં્કૃતીક વારસો છ.ે 
એટલ ેએ જ આપણી સાચી સંસ્કૃતી ગણાય. 
આપણી કુટમુ્બભાવના, વડીલો પ્રતયેના 
માનમયાટદા, પડોશીઓ સાથેનો સમ્બન્ધ, 
સહીષ્ણણતા વગેરે આપણી સંસ્કૃતીનું જમા પાસું 
છ.ે સાથેસાથ ે દમ્ભ, ભ્રષ્ટાચાર,  દેખાદેખી, 
બહાનાંબાજી, અન્ધશ્રદ્ધા, જાતીભેદ, વણટભેદ, 
અસ્પૃશ્યતા, પરીવતટનનો વીરોધ, જાહેર 
જગ્યાઓની ગંદકી વગેરે બધંુ જ આપણી 
સંસ્કૃતીનંુ ઉધાર પાસંુ છ.ે આમાંથી ઘણ ં
પહેલેથી ચાલ્યું આવ ેછ.ે 
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ભારતીય સંસ્કૃતી ઘણી જુની છ.ે પાંચ 
પ્રાચીન સંસ્કૃતીઓમાંની તે એક છ.ે આ બધી 
સંસ્કૃતીઓનો તયારે પણ એકબીજા સાથ ે
સમ્પકટ હતો અન ે પરસ્પર વીચારોની આપલે 
થતી હતી. જો એમા ંઉંડા ઉતરીએ તો પ્રાચીન 
સંસ્કૃતીઓ વચ્ચે ઘણી સમાનતા દેખાઈ આવ ે
છ.ે સાથે સાથે બધી સંસ્કૃતીઓમાં પોતાની 
સ્થળ આધારીત વીશીષ્ટતા પણ હતી. 

સંસ્કૃતીઓ આદીકાળથી અસ્તીતવમાં છ ે
અને સમયાન્તરે બદલાતી રહી છ.ે એને બદલે 
છ ે ધમટ, માનવીય સ્થળાન્તર, રાજકારણ, 
ઈતીહાસ, ઔદ્યોગીકીકરણ, વૈશ્વીકીકરણ, 
શહેરીકરણ વગેરે. 

ધમટ અને સંસ્કૃતી બે ભીન્ન બાબતો છ.ે 
ધમટ એ મનુષ્ણય જીવનનું એક અગતયનું અગં 

https://govindmaru.com/


માન્યતાની બીજી બાજુ                https://govindmaru.com                 24 

 

હોવા છતાં સંસ્કૃતીનો જ એક ભાગ છ.ે 
સંસ્કૃતી તો આપણી દરેક પ્રવતૃ્તી, વીચારો, 
માન્યતાઓ વગેરે બધાનો સરવાળો છ.ે એન ે
જીવનવ્યવસ્થા કે સમાજ–વ્યવસ્થા પણ કહી 
શકાય. એ આપણા વહેવાર, તહેવાર, 
રીતરીવાજ, રહેણીકરણી, સાહીતય, સંગીત, 
કળા, ફીલ્મ વગેરે દ્વારા છતી થાય છ.ે 

સંસ્કૃતી અને ધમટ અલગ હોવા છતાં 
એકબીજાના પુરક છ.ે આજના સ્વરુપમાં જ ે
જુદા જુદા ધમો અસ્તીતવમાં છ,ે તે પ્રાચીન 
સમયમાં મોજુદ નહોતા. સ્થાનીક સંસ્કૃતીની 
તતકાલીન જરુરીયાત તેમ જ તેમાં રહેલા 
કેટલીક અતીરેકતાના પયાટયરુપે જુદા જુદા 
ધમોનો ઉદય થયો અને ત ે પ્રમાણ ે ધમોના 
સીદ્ધાન્ત રચાયા. ધમટના ફેલાવા સાથે એમાં 
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રહેલ વીચારભેદને કારણે સંસ્કૃતીઓ વચ્ચેનંુ 
અંતર વધવા લાગ્યુ.ં સંસ્કૃતીઓ એકબીજાની 
પુરક બનવાને બદલ ેસ્પધટક બની ગઈ.  

સમાજશાસ્ત્ર એ બધી જ શાળાઓમા ં
ભણાવવામાં આવતો વીષય છ.ે વ્યવસાયમાં 
એનું મહત્ત્વ ન હોવાથી મોટા ભાગના 
વીદ્યાથીઓ દ્વારા એ અવગણાય છ.ે છતાંયે એ 
ફરજીયાત ભણાવાય છ;ે કારણ કે એ આપણા 
જીવન સાથે વણાયલે છ.ે 

સમાજશાસ્ત્રનો એક ભાગ છ ે ઈતીહાસ. 

ઈતીહાસ એ રાજાઓનાં નામો અને લડાઈની 
તારીખો ઉપરાંત ઘણં વધારે છ.ે ઐતીહાસીક 

ઘટનાઓ પાછળનાં કારણો અને તેમની અસર 
ઈતીહાસનંુ હાદટ હોય છ.ે દરેક મહત્ત્વની ઘટના 

અને વહેણ (ટરને્ડ) એની અસર અચુક મુકતા 
જાય છ.ે 
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સંસ્કૃતી, ધમટ અને ઐતીહાસીક 
ઘટનાઓ ગાઢપણે સંકળાઈને એકબીજાને ઘડ ે
છ.ે ધામીક ભેદભાવોએ યુદ્ધો સ્યાાં છ.ે 
યુદ્ધોએ રાજકીય નકશા બદલી સંસ્કૃતીને 
મઠારી છ.ે એમાંથી નવા ધમોનો ઉદય થયો છ ે
અથવા તો પ્રસ્થાપીત અને પ્રચલીત ધમટમા ં
ફાંટા પડ્યા છ.ે આ ચક્ર ચાલતંુ રહે છ.ે 

સંસ્કૃતીઓને સ્પષ્ટપણે બદલાવતી 
છલે્લી સદીની થોડીક ઘટનાઓ અને વહેણ છ ે
: યુરોપીય સંસ્થાનવાદનો અંત, લોકશાહીનો 
તેમ જ શીક્ષણનો ફેલાવો, સામ્યવાદનો ઉદય 
અને પીછહેઠ, બે વીશ્વયુદ્ધો, ઔદ્યોગીકીકરણ 
અને વૈશ્વીકીકરણ શહેરીકરણ વગેરે.. 

ભારતના સન્દભટમાં જોઈએ તો 
ઈતીહાસમાં પ્રથમવાર ભારત એક દેશ તરીકે 
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ઉદ્ભવ્યો છ.ે એ પહેલા ભારત ઉપખંડ સેંકડો 
નાનાં રજવાડાંઓમા ંવહેંચાયેલો હતો. પડોશી 
રા્યો સાથેના ં ઘષટણ સામાન્ય ઘટના હતી. 
એની અસર આજ ેપણ આપણી સંસ્કૃતી પર 
અને રાજકારણમાં દેખાય છ.ે આપણી 
વફાદારી પોતાના સમાજ, જ્ઞાતી, ધમટ કે પ્રાંત 
પ્રતયે વધુ છ ેઅને રાષ્ટ ર પ્રતયે ઓછી છ.ે મોગલ 
શાસન તેમ જ અગં્રેજી શાસનની અસર પણ 
આપણી સંસ્કૃતીમાં વણાઈ ગઈ છ.ે તે છતાંય ે
પરીવતટનના સ્વીકારને બદલે વીરોધની વૃત્તી 
અકબન્ધ છ.ે 

આશરે ચારસો વષટ પુવે યુરોપમા ં
વૈજ્ઞાનીક વીચારસરણી સાથે આવેલી 
ઔદ્યોગીક ક્રાંતીએ તયાંની સંસ્કૃતી મહદ્અંશે 
બદલી નાંખી. આપણી સામાજીક તેમ જ અન્ય 
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સમસ્યાઓ માટ ેપશ્ચીમી સંસ્કૃતીને દોષ દેવાનંુ 
આપણને ફાવી ગયું છ.ે આપણે એમનાથી 
જુદા છીએ એમ કહેવા કરતાં એમની પાછળ 
છીએ એમ કહેવું વધુ ઉચીત છ.ે આપણે જનેે 
પશ્ચીમી સંસ્કૃતી કહીએ છીએ તે હવે પશ્ચીમના 
દેશો પુરતી જ મયાટદીત નથી રહી. ્યાં પણ 
વૈજ્ઞાનીક વીચારસરણી અને ઓદ્યોગીકીકરણ 
પહોંચ્યા છ ે તયાંની મુળ સંસ્કૃતી પર એની 
અસર અચુક થઈ છ.ે અહીં સારા–નરસાની 
સરખામણી નથી. દુનીયાની બધી જ 
સંસ્કૃતીઓનો પ્રવાહ કઈ બાજુએ વહી રહ્યો છ ે
એની ચચાટ છ.ે 

સાસં્કૃતીક રીતે ભારતના મોટા ં
શહેરોમાંનો અમુક વગટ એકવીસમી સદીમા ં
જીવે છ,ે ગામડાંના લોકો ઓગણીસમી સદીમાં 
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જીવે છ ે અને આદીવાસીઓ કદાચ સત્તરમી 
સદીમાં જીવે છ.ે દુનીયાના બધા જ 
વીકાસશીલ દેશોમાં વત્તે ઓછ ેઅંશે આવી જ 
વ્યવસ્થા દેખાય છ.ે માહીતી પ્રસારણમાં જ ે
જબરદસ્ત ક્રાન્તી આવી છ ે એના લીધે 
કાળેક્રમે આ ભેદ ઓછો થશે. પરમ્પરાગત 
માન્યતાઓની પકડ ઢીલી પડશે અને દુનીયાની 
બધી જ સંસ્કૃતીઓ ફરી પાછી એકબીજાની 
વધુ નજીક આવ ેએવી શક્યતા દેખાય છ.ે 

ભારતીય, પશ્ચીમી કે બીજી કોઈ 
સંસ્કૃતીને બદલે, લોકો કઈ સદીમાં જીવે છ,ે 
એ શબ્દપ્રયોગ વધુ યોગ્ય લાગે છ.ે દરેક 
દેશમાં બધી જ વીચારધારાઓ અનુસરતા 
લોકો હવે મળે છ.ે પશ્ચીમનો અમકુ વગટ 
આપણી પાસેથી યોગ અને ધ્યાન શીખે છ ેતો 
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આપણે પુવટ એશીયાના દેશો પાસેથી કરાટ ે
શીખીએ છીએ. દુનીયા આખી પશ્ચીમ પાસેથી 
વૈજ્ઞાનીક વીચારસરણી શીખે છ.ે દુનીયાના ં
બધાં જ મોટા ંશહેરોમાં બધા દેશોની ખાવાની 
વસ્તુઓ મળે છ.ે ફક્ત વ્યાપાર ક્ષેતે્ર નહીં; પણ 
સાંસ્કૃતીક સ્તરે વશૈ્વીકીકરણ થઈ રહ્યું છ.ે 
એનો આંધળો વીરોધ કરવાને બદલે એમાંથી 
સારાં તત્ત્વોને અપનાવવું આપણા હીતમાં છ.ે 

વતટમાન સમાજ વ્યવસ્થા ચાલુ રહે એમા ં
ચોક્કસ વગટનંુ હીત સમાયેલંુ હોય છ.ે તેઓ 
પરીવતટનનો વીરોધ કરે એ સ્વાભાવીક છ.ે 
એના માટ ે તેઓ ‘મહાન સંસ્કૃતી, શે્રષ્ઠ 
પરમ્પરા’ વગેરે દલીલોનો ઉપયોગ કરે છ.ે 
આજ સુધી તેઓ સફળ થતા આવ્યા છ;ે પણ 
હવે એમનો સમય પુરો થયો છ.ે સમાજ અને 
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દેશ ધીરે ધીરે જાગી રહ્યો છ.ે આંધળા 
વીરોધનો વીરોધ કરવો જરુરી છ.ે આવનારો 
સમય પોતે એનો ઉત્તર આપશે. 

સમાજશાસ્ત્રનો બીજો ભાગ છ ે
ભુગોળ. ભૌગોલીક રીતે છુટા પડલેા પ્રદેશો 
પર સંસ્કૃતીના ફેરફારની અસર મોડી પડતી 
હતી. હવે એ ભેદ પણ ભુંસાઈ રહ્યો છ.ે 

ભુગોળે બીજો એક મહત્ત્વનો ભાગ 
ભજવ્યો છ.ે એમાં સમાયેલી બાબતો નક્કર 
હકીકત હોવાથી એણે ઘણી પરમ્પરાગત 
ગેરસમજો દુર કરી છ.ે કમનસીબે કેટલીક 
રુઢીગત ગેરસમજો હજી પણ આપણી વચ્ચ ે
પ્રચલીત છ ે તેમ જ તેનો ફેલાવો કરવામા ં
આવે છ.ે  
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જ ે બાબતો ની:શંક રીતે સાબીત કરી 
દુનીયાએ સ્વીકારેલ છ ેઅને બધી જ શાળા, 
કૉલેજમાં ભણાવવામાં આવે છ;ે છતાં જનેી 
વીરુદ્ધ પ્રચાર કરવામાં આવે છ ે એ ધામીક 
જડતાની પરાકાષ્ઠા છ.ે આવા અપપ્રચારના 
કેટલાક નમુના છ ે : ‘પૃ્વી ગોળ નહીં; પણ 
સપાટ છ,ે પાણી પર તરે છ,ે ગુરુતવાકષટણનંુ 
અસ્તીતવ નથી, ચંદ્ર પર માનવી ગયો જ નથી 
અને જઈ શકે નહીં, ભુતકાળમાં લોકોનંુ 
આયુષ્ણય લાખો–કરોડો વરસનું હતુ’ં વગેરે 
વગેરે.. 

બધા જ ધમોના મુળભુત સીદ્ધાન્તોમાં 
સતયનંુ આગવું સ્થાન છ.ે સતયપાલન એટલ ે
સાચુ ંબોલવા અને આચરવા ઉપરાંત સતયનો 
સ્વીકાર પણ છ.ે જ ે બાબતો ની:શંકપણે 
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પુરવાર થયેલી છ ેએની સાથ ેપરમ્પરાને નામ ે
અવીરત લડવા કરતાં સ્વીકારી લેવામાં વધારે 
ધામીકતા છ.ે ભુતકાળમાં કોઈએ કંઈ કહ્યુ ં
હોય એટલા માટ ે એને વળગી રહેવામાં 
અન્ધશ્રદ્ધા સીવાય બીજુ ંકંઈ નથી. 

આવી બાબતો વીશે આપણે જ ે પણ 
માનીએ એનાથી આપણા રોજીન્દા જીવનમા ં
કંઈ ફરક પડતો નથી. છતાંયે એ આપણી 
વીચારસરણીનો પડઘો જરુર પાડ ે છ.ે ખોટી 
હઠ રાખવાથી બદલાતી દુનીયા સાથેનુ ં
તાદાતમ્ય અઘરંુ બને છ,ે સતયપાલનથી દુર 
રાખે છ.ે એકવીસમી સદીમાં જીવવુ ં હોય, 
પ્રગતી કરવી હોય તો પન્દરમી સદીની 
માન્યતાઓને છોડવી પડશે. 

(લેખ લખાયો : નવેમ્બર, 2005) 
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આ લેખને 23 પ્રતીભાવો પ્રાપ્ત 
થયા હતા. ત ે પ્રતીભાવ/ચચાટ 
માણવા માટ ેસ્રોત : 
https://govindmaru.com/2013/0

9/13/murji-gada-30/ 
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2 

ભારતનો સાચો સવુણટકાળ 

અનુક્રમણીકા 

સતત ભુતકાળમા ં રાચતા અન ે એન ે
વટાવતા વગટની એક ખાસીયત એ છ ેકે નાની 
અમથી વાતમાં એ તરત ‘પહેલાના જમાનામાં’ 
પહોંચી એની ભવ્યતાની વાતો કરવા માંડ ેછ.ે 
એમનો એ પહેલાનો જમાનો એટલે પુરાણોમા ં
વણટવાયેલ વૈદીક કાળ. ‘જુનંુ એટલંુ સોનું; નવુ ં
એટલું નકામું’ એ એમનો મન્ત્ર છ.ે તે સીવાય 
અન્યત્ર ્યારે પણ ભારતીય સંસ્કૃતીની વાત 
આવે છ ે તયારે એની વીશીષ્ટતાનો બધો યશ 
આ વૈદીક સમયકાળને ફાળે જાય છ.ે 

વાસ્તવીકતા એ છ ેકે એ આથમી ગયેલી 
સંસ્કૃતી છ.ે 

https://govindmaru.com/


માન્યતાની બીજી બાજુ                https://govindmaru.com                 36 

 

આ સમયકાળ ઉપરાંત પણ ભારતના 
ભુતકાળમાં ઘણ ં બધંુ બની ગયું છ.ે ઘણાંને 
એનો ખ્યાલ નહીં હોય કે પછી એનાથી એમનો 
હેતુ સરતો નહીં હોય એટલે રસ ન હોય. 
ક્યાંક સાંભળેલંુ કે વાચેલંુ આગળ ચલાવવાની 
વૃત્તી પણ એમાં ભાગ ભજવે છ.ે 

ભારતનો ભુતકાળ સાચે જ કેવો હતો, 
એનંુ યોગદાન કેટલંુ અને કેવું રહ્યું, એની 
ભવ્યતાના ખ્યાલ ક્યાંથી અને ક્યારે આવ્યા 
એની થોડી ચચાટ કરીએ. 

ઈતીહાસે છલે્લાં 2500 વરસની 
આછીપાતળી નોંધ રાખી છ ેએને ઐતીહાસીક 
સમય કહેવાય છ.ે એના પહેલાંનો 1000 વષટ 
લાંબો એવો સમય વૈદીક કાળ કે પૌરાણીક 
કાળ ગણાય છ.ે એની પહેલાં પણ 2000 
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વરસ સુધી ઉત્તર અને પશ્ચીમ ભારત તેમ 
જ આજના પાકીસ્તાનમાં હરપ્પન સંસ્કૃતી 
વીકસી હતી. કમનસીબે આજ ે એના વીશે 
ઘણી ઓછી માહીતી ઉપલબ્ધ છ.ે 
ભુતકાળની આ પ્રસ્તાવના અને ચચાટ 
વતટમાનને સમજવા તેમ જ ભવીષ્ણયની 
શક્યતાઓને આલેખવા જરુરી છ.ે 

એક વીચારધારા પ્રમાણે વીદેશીઓએ 
કરેલ ભારતીય સંસ્કૃતીના તેજોવધના 
પ્રતયાઘાતરુપે 17મી સદી અને તયાર પછીના 
ઈતીહાસકારોએ ભારતનો વૈદીક સમય હતો 
એના કરતાં ઘણો જ વધારે ભવ્ય 
ચીતરવાનો શરુ કયો. એ મનોવૃત્તી અને 
ખ્યાલ તયારથી પાંગરતાં આવ્યાં છ.ે    
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જ ેઈતીહાસમાં નોંધાયેલંુ હતંુ એને વધુ 
પડતું બદલાવવું શક્ય નહોતું; પણ પૌરાણીક 
કાળન ેજોઈએ એટલો અને એવો ઑપ આપી 
શકાતો હતો. એના માટનેો મચં પણ તૈયાર 
હતો, જનેો ભરપુર ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો. 
વૈદીક કાળની આ વીશીષ્ટ માકેટીંગને લીધે 
બીજા બધા સમયકાળની સીદ્ધીઓને યથાયોગ્ય 
સ્વીકૃતી નથી મળી. આજના ભારતના વારસા 
પાછળ બધા જ સમયકાળનંુ યોગદાન છ.ે 
એની પાછળ જ ે અગણીત લોકોનો પુરુષાથટ 
રહેલો છ ે તેઓ હમ્મેશને માટ ે ગુમનામ થઈ 
ગયા છ.ે 

વીદેશી ઈતીહાસકારો ્યારે પ્રાચીન 
સભ્યતાઓની વાત કરે છ ે તયારે ઈજીપ્ત, 
મેસોપોટમેીયા, ગ્રીસ, ચીન વગેરેનંુ નામ પહેલાં 
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લેવાય છ.ે ભારતનંુ નામ પછી લેવાય છ.ે 
આની પાછળ એમનો ભારતદ્વષે નહીં; પણ 
પુરાવાના અભાવ ઉપરાંત એમના ખ્યાલો 
આપણાથી અલગ હોવાની શક્યતા વધુ છ.ે 
ઈજીપ્ત અન ેગ્રીસની પ્રાચીન સભ્યતાના પ્રતીક 
સમા અવશેષો તયાં હજી ઉભા છ ેઅને એમની 
સીદ્ધીઓની પ્રતીતી કરાવે છ.ે આપણી પાસેના 
પ્રતીક એવા બૌદ્ધ સ્તુપ, શીલાલેખ, નાલંદા 
વગેરે બધા વૈદીક કાળના નહીં; બલકે તયાર 
પછીના ઐતીહાસીક સમયના અવશેષ છ.ે 

પુરાતત્ત્વ ખોદકામથી મળી આવેલી બધી 
વસ્તુઓ હરપ્પન સભ્યતાની છ.ે જમેાં ખેતીનાં 
અને બીજાં ઓજારો છ;ે પણ યુદ્ધને લગતાં 
હથીયાર ખાસ નથી. આ એમની શાન્તી–
પ્રીયતાની નીશાની છ.ે વૈદીક સભ્યતાના પ્રતીક 
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એવાં શસ્રો, અસ્ત્રો, રાજાઓના મુગટ, તુટલેા 
રથના ભાગ વગેરે વસ્તુઓ હજી સુધી કોઈ 
ખોદકામમાથંી મળી નથી. 

હરપ્પન સંસ્કૃતી વીશે ભલે મયાટદીત 
માહીતી હોય; પણ એના પછીના સમય પરની 
એની અસરને અવગણી ના શકાય. અહીંસક 
વીચારધારા ધરાવતા બૌદ્ધ અને જનૈ ધમટના ં
મુળ શાન્તીપ્રીય હરપ્પન સભ્યતામાં હોવાની 
શક્યતા વધારે છ.ે યુદ્ધવીરોને બીરદાવતી 
લડાયક વૈદીક સભ્યતામાં હોવાની શક્યતા 
ઘણી ઓછી છ.ે 

વૈદીક કાળની સૌથી મોટી પંુજી છ ેગં્રથો, 
મહાગાથાઓ અન ે અન્ય પુસ્તકો. વીવીધ 
વીષયો પરનંુ લખાણ તયારથી જ શરુ થયુ ંછ.ે 
એમાં સમાયેલંુ વીસ્તૃત જ્ઞાન આજ ેપણ એટલંુ 
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જ સુસંગત છ.ે છતાંયે પુસ્તકોની કેટલીક 
મયાટદાઓ હોય છ.ે એ ક્યારે લખાયા ં અને 
પાછળથી એમાં કેટલા અને કેવા ફેરફાર થયા 
એ વીશે ચોક્કસપણે કંઈ કહી શકાતંુ નથી. શંુ 
હોવું જોઈએ અને શંુ હોઈ શકે છ,ે એવી 
લેખકની કલ્પનાઓ અને અપકે્ષાઓ પુસ્તકોમા ં
વધુ હોય છ.ે એ બધું સો ટકા વાસ્તવમાં હતુ ં
એમ માની લેવામાં ભોળપણ છ.ે વૈદીક કાળનુ ં
જ્ઞાન સૈદ્ધાન્તીક હોવાની શક્યતા વધુ છ.ે એનો 
વ્યાવહારીક ઉપયોગ ઘણી સદીઓ પછી થયો 
હતો. આજ ે પણ નવી શોધના વ્યાવહારીક 
ઉપયોગ માટ ેસદીઓ નહીં; તો દાયકાઓ તો 
લાગે જ છ.ે 

પૌરાણીક દન્તકથાઓ અવાસ્તવીકતા, 
અસંગતતા અને વીરોધાભાસથી ભરપુર છ.ે 
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એની ચચાટ કરવી, એ વીવાદનો મધપુડો 
છછંડેવા બરાબર છ.ે ચમતકારોથી ભરપુર 
વાતાટઓ લોકોને વધુ ગમ ે છ;ે પણ 
દન્તકથાઓને ્યારે ઈતીહાસના નામ ે
ફેલાવવામાં આવ ે છ ે તયારે અજ્ઞાન અન ે
અન્ધશ્રદ્ધા પાંગરે છ.ે ભુતકાળનંુ ગૌરવ હોવુ ં
એ એક વાત છ ે અને એના નશામા ં પડ્યા 
રહેવુ ંએ બીજી વાત છ.ે દરેક પ્રકારનો નશો 
પ્રગતીની આડ ેઆવી, હાનીકારક બને છ.ે 

વણટવ્યવસ્થાને પરીણામે શરુ થયેલી 
અસ્પૃશ્યતા પણ વૈદીક સભ્યતાની જ ઉપજ 
છ.ે આ ભારતીય સંસ્કૃતી પરનંુ સૌથી મોટુ ં
કલંક રહ્યું છ.ે વૈદીક સમય બ્રાહ્મણો અન ે
ક્ષત્રીયો માટ ે ભલે સુવણટકાળ હોય, 

આમપ્રજા માટ ેતો નહોતો જ. 
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છલે્લાં 2500 વરસની ઈતીહાસની નોંધ 
પ્રમાણે ઉત્તર ભારતનો સુવણટકાળ મૌયટવંશ, 
ગુપ્તવંશ અને પછી ઠઠે મોગલકાળના પુવાટધટ 
દરમીયાન ગણવામાં આવે છ.ે આ ઉપરાંત 
ભારતમાં એક લાખથી પણ વધારે રાજાઓ 
થઈ ગયા. એમાંથી ઈતીહાસમાં ગૌરવશાળી 
સ્થાન પામેલા રાજાઓની સંખ્યા સો બસોથી 
વધુ નહીં હોય. 

રાજાશાહીના જમાનાની ફક્ત ઉપલા 
વગટની વાતો જ નોંધાયેલી છ.ે 99 ટકા પ્રજાની 
કથા–વ્યથાનો ક્યાયં અણસાર નથી. પ્રજાનો 
એક મોટો ભાગ દલીત ને દાસ હતો. એમના 
માટ ે સમ્પત્તી રાખવાનંુ શક્ય અને માન્ય 
નહોતું. બીજો વીશાળ વગટ ખેડતુોનો હતો. 
તેમના પર કરનો બધો ભાર હતો. પુષ્ણકળ 
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રાજકીય અન ેસામાજીક બન્ધનો હતાં. શીક્ષણ 
અને સ્વતન્ત્રતાનો સદન્તર અભાવ હતો. 
પડોશી રા્યો વચ્ચેનાં યુદ્ધો એક સામાન્ય 
ઘટના હતી. વેપારી વગટ સીવાયની વ્યક્તીઓ 
માટ ેઆથીક પ્રગતી શક્ય નહોતી. 

સદીઓ સુધી ચાલેલી આ રાજકીય 
અરાજકતા છતાંયે ભારતીય સંસ્કૃતી પાંગરતી 
રહી છ.ે ભવ્ય મન્દીરોનંુ નીમાટણ, શીલ્પ–
સ્થાપતય, ચીત્રકામ, સંગીત, સાહીતય વગેરે જ ે
આજ ે પણ મોજુદ છ ે એનો મોટો ભાગ આ 
સમય દરમીયાન થયેલો છ.ે કમનસીબે 
ઈતીહાસે એની ખાસ નોંધ લીધી નથી. 

વતટમાનને વખોડનારાઓને નહીં દેખાય; 
પણ ભારત માટ ેસાચો સુવણટકાળ હવે આવ્યો 
છ.ે સાચો એટલા માટ ે કે પહેલાંની જમે એ 
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ફક્ત ખાસ વગટ પરુતો મયાટદીત નથી; પણ 
સમ્પુણટ દેશ માટ ેછ.ે આ માત્ર આથીક પ્રગતી 
નહીં; પણ બધી બાબતોને લાગુ પડ ેછ.ે  

પહેલીવાર ભારત એક રાષ્ટ રીય એકમ 
તરીકે ઉભરી આવ્યો છ.ે ગંુગળાવી નાંખતી 
પુરાણી સમાજવ્યવસ્થા અન ે શોષીત આથીક 
વ્યવસ્થામાથંી દલીત, ગરીબ અને સ્ત્રી વગટ 
બહાર નીકળી રહ્યો છ.ે રાજકીય સ્વતન્ત્રતા 
કરતાં આ સામાજીક અને આથીક સ્વતન્ત્રતા 
એમના માટ ે વધુ મહત્ત્વ ધરાવે છ.ે શીક્ષણ 
વધ્યું છ.ે ચેપી રોગો અંકુશમાં આવ્યાથી 
આવરદા લમ્બાઈ છ.ે બધાને વીવીધ ક્ષેત્રોમાં 
પોતાની કુશળતા અજમાવવાની તક મળી છ.ે 
કળા, રમતગમત, મનોરંજન, વ્યવસાય વગેરે 
બધાં ક્ષેત્રોમાં આ સ્પષ્ટ દેખાય છ.ે જાતીવાદ, 
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અસ્પૃશ્યતા, પરપ્રાન્તના લોકો પ્રતયેનો 
અણગમો અને અવીશ્વાસ ઓછા થઈ રહ્યા છ.ે 
વીકસતાં શહેરો, પરીવહન અન ે
સંદેશાવ્યવહારનો આની પાછળ ઘણો મોટો 
ફાળો રહેલો છ.ે આથીક પ્રગતીના આંકડામા ં
ન દખેાતી આ બધી બાબતો સમાજ અન ે
દેશને શક્તીશાળી બનાવવામા ં અન ે ટકાવી 
રાખવામાં ખુબ અગતયનો ભાગ ભજવે છ.ે 

1990ના દાયકાથી શરુ થયેલ આથીક 
પ્રગતીને લીધે ભારત આજ ેઆગલી હરોળના 
દેશો વચ્ચે સ્થાન મેળવી શક્યું છ.ે આની 
પાછળ આપણી મહેનત અને કાબેલીયત 
ઉપરાંત કુદરતની કૃપા અને આન્તરરાષ્ટ રીય 
સંજોગોએ પણ મોટો ભાગ ભજવ્યો છ.ે 
આઝાદીએ આપણને આબાદીની જ ેતક આપી 
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છ,ે એનાં ફળ બધાને એકસરખાં અને આપોઆપ 
નથી મળી જવાનાં. એ મેળવવાની સ્વતન્ત્રતા 

મળી છ,ે જ ેપુરાણી સમાજ–વ્યવસ્થામાં નહોતી. 
લાયકાત આપણે પોતે કેળવવાની છ.ે 

બદલાતી સામાજીક અને આથીક 
વ્યવસ્થાથી જમેને કંઈક ગુમાવવાનંુ છ ેએ લોકો 

‘ધમટદ્રોહ’, ‘નૈતીક અધ:પતન’, ‘સંસ્કૃતીનો નાશ’ 
વગેરે નારા લગાવીને એનો વીરોધ કરતા 

રહેવાના. એમની વાતોમાં જ ેથોડુઘંણં પણ સતય 
હોય તે એકંદરે થયેલ પ્રગતીની ચુકવવી પડતી 

કીમ્મત ગણાશે. કોઈ ગમે તેટલો વીરોધ કરે પણ 
જ ે પરીવતટન ચાલુ થયંુ છ ે તે અટકવાનંુ નથી; 

કારણ એમાં આપણે એકલા નથી. આપણા પુરતુ ં
એને ધીમું પાડી શકીએ એટલું જ. 

પહેલી વખત મોટાભાગની દુનીયા એક 
જ દીશામાં જઈ રહી છ.ે એ છ ે ‘લોકશાહી 
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રા્યપદ્ધતી’ અન ે ‘મુક્તવેપારની આથીક 
નીતી’. બીજા વીશ્વયુદ્ધની સમાપ્તી અન ે
ભારતની આઝાદી વખતે ફક્ત 25 દશેોમા ં
લોકશાહી હતી. 60 વરસમાં એ સંખ્યા વધીન ે
125 જટેલી થઈ ગઈ છ.ે જ ે દેશોએ હજી 
સુધી લોકશાહી નથી અપનાવી, એમણે પણ 
મુક્ત આથીક નીતી અપનાવી છ.ે દુનીયાથી 
અલીપ્ત રહેવાની સનાતની મનોવૃત્તી 
અધોગામી છ.ે 

આપણી જ પ્રગતીથી અંજાઈન ે આપણે 
આતમગૌરવથી આગળ વધી આતમપ્રશંસા/ 
આતમશ્લાઘા સુધી જવા લાગ્યા છીએ. 
બેઠામાંથી ઉભા થઈ ચાલવા માંડ્યું છ.ે 
દોડવાનંુ તો હજી બાકી છ,ે તયાં જીતવાની 
વાતો થાય છ.ે કેટલાક લોકોને મહાસત્તા 
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બનવાનું હાથવેંતમાં લાગે છ.ે ઉંચુ ં ધ્યયે 
રાખવામાં કંઈ ખોટુ ંનથી; પણ પગ જમીન પર 
હોવા જરુરી છ.ે સફળતા કોઈને સારો કે 
ખરાબ નથી બનાવતી. માણસમાં કે સમાજમાં 
મુળભુત ગુણ કે અવગુણ, જ ેપણ હોય એને 
તે બહાર લાવ ેછ.ે આ નીયમ માણસની જમે 
રાષ્ટ રને પણ લાગુ પડ ેછ.ે 

હવે વાસ્તવમાં એક ડોકીયું કરીએ. 
દુનીયાની કુલ વસતીનો છઠ્ઠો ભાગ ભારતમા ં
વસે છ.ે ્યારે આપણે દુનીયામાં થતા કુલ 
ઉતપાદનના છઠ્ઠા ભાગ જટેલંુ ઉતપાદન 
કરીએ, દરેક ક્ષેત્રની ‘એકસો શ્રેષ્ઠ’ની યાદીમા ં
17 નામો ભારતીયોનાં આવતાં થાય તયારે 
આપણે દુનીયાની સરેરાશમાં આવ્યા 
કહેવાઈશંુ. આગેવાન બનવાની વાત પછી 
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આવશે. રમતગમત જવેાં કેટલાંક ક્ષેત્રોમાં હજી 
તો ખાતંુ માત્ર ખોલ્યુ ંછ.ે 

રાષ્ટ રીય ઉતપાદનમાં જ ેરાષ્ટ રોથી આગળ 
નીકળવાની સંભાવના છ ેએમના કરતાં આપણે 
વીસ્તારમાં દસ ગણા અને વસતીમા ં પંદર 
ગણા જટેલા મોટા છીએ. વૈશ્વીકીકરણ અને 
ઔદ્યોગીકીકરણના આ જમાનામાં ્યારે 
માનવ સંખ્યા એ ખરી સમ્પત્તી છ,ે તયારે 
વસતી પ્રમાણે દેશોના ક્રમ અન ેમહત્ત્વ રહે એ 
સ્વાભાવીક છ.ે આપણં વાજબી સ્થાન હોવુ ં
જોઈએ એ તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ 
એટલંુ જ. આજ ે વસતીની રીતે ભારત 
દુનીયાનો બીજા નમ્બરનો અન ેક્ષેત્રફળની રીતે 
દુનીયાનો સાતમા નમ્બરનો મોટો દશે છ ે
(ક્ષેત્રફળમાં ભારતથી અઢી – ત્રણ ગણા મોટા 
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દેશ એવા કેનેડા અને ઓસ્ટરલેીયાની જટેલી 
વસતી છ ે એટલો વસતીવધારો ભારતમાં બ ે
વષટમાં થાય છ!ે) 

આથીક પ્રગતીથી ન્યાયતન્ત્રની જડતા, 
કાયદો અન ે વ્યવસ્થાનો અભાવ, ભ્રષ્ટાચાર, 
ટરાફીકની સમસ્યા, જાહેર જગ્યાઓની ગંદકી 
વગેરે પ્રશ્નો હલ નથી થઈ જવાના. એમ 
કહેવાય છ ે કે અંદરથી સડો લાગ્યા સીવાય 
બહારથી પડી ભાંગવું સહેલું નથી. આને જ 
બીજી રીતે જોતાં એમ કહેવાય કે બીજાઓ પર 
સરસાઈ મેળવવી હોય તો અંદરનો સડો દરુ 
કરવો આવશ્યક છ.ે મહાસત્તા બનવા માટ ેઆ 
બધંુ કરવું જરુરી છ.ે 

આન્તરીક વીવીધતાને રાજકારણીઓ 
ભલે આપણી શક્તી કહેતા હોય; પણ એ એક 
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પ્રચાર જ છ.ે વાસ્તવમાં આપણો જાતીવાદ, 
પ્રાંતવાદ, ધમટવાદ વગેરે પ્રગતીમાં હમ્મેશાં 
બાધારુપ રહ્યા છ.ે આપણ ં રાજકારણ એનો 
પડઘો પાડ ેછ.ે 

ભાગ્યમાં માનતી અને મન મનાવીન ે
બેસી રહેતી અશીક્ષીત, ગરીબ પ્રજા હવ ે
એટલી ભોળી નથી રહી. આનો યશ ટી.વી.ને 
ફાળે જાય છ.ે એમની અપેક્ષાઓ અને 
આકાંક્ષાઓ વધી છ.ે આથીક અસમાનતા 
પ્રતયેના એમના પ્રતયાઘાતો પ્રગતીમાં અવરોધ 
બની શકે છ.ે 

આટલાં બધાં નકારાતમક પરીબળો 
ઉપરાંત, વતટમાનકાળ આગલા કોઈ પણ 
સમયકાળ કરતાં પ્રજા માટ ે વધારે સારો છ.ે 
ભારતના સાચા સુવણટકાળની આ હજી 
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શરુઆત છ.ે મધ્યાહે્ન પહોંચવામાં હજી ઘણી 
વાર છ.ે ્યારે પણ તયાં પહોંચીએ એનો યશ 
પ્રગતીશીલ નવી વીચારસરણીન ે હશે. 
પરીવતટન વીરોધી જુનવાણી માનસને નહીં.  

આ બધંુ લખાણ કોઈ એક ચોક્કસ 
વગટને લક્ષમાં રાખી કરવામાં નથી આવ્યું. 
કેટલીક બાબતો સામાજીક સ્તરે, કેટલીક 
રાષ્ટ રીય સ્તરે, ્યારે મોટાભાગની 
માનવસમદુાયને સમ્બોધે છ.ે એટલા માટ ેએના 
સન્દભટને જોવો જરુરી છ.ે      

(લેખ લખાયો : ફેબુ્રઆરી, 2006) 

આ લેખને 20 પ્રતીભાવો પ્રાપ્ત થયા 
હતા. તે પ્રતીભાવ/ચચાટ માણવા માટ ેસ્રોત : 
https://govindmaru.com/2013/06/14/murji-gada-27/ 

 

♦ 
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3 

અંગ્રેજી શાસનનો વારસો 
અનુક્રમણીકા 

વતટમાનન ે વખોડવાની અન ે ભુતકાળન ે
વખાણવાની મનોવૃત્તી સવટસામાન્ય છ.ે આપણો 
ભુતકાળ કેટલો લાંબો અને વીવીધ છ ે એનો 
ઘણાખરા લોકોને ખ્યાલ નથી.  

આપણો નજીકનો ભુતકાળ છ,ે 
આઝાદી પછીનો સમય. આઝાદી પછી 
તુરતનાં થોડાં વરસ આંતરીક રમખાણો, 
ભાગલાને લીધે વીસ્થાપીતોના પુનવટસનના 
પ્રશ્નો અને દરેક વસ્તુની તીવ્ર અછતવાળો 
હતો. તયાર પછી આપણે ધીમી પ્રગતી શરુ 
કરી. તાજતેરની ઝડપી પ્રગતીની હજી 
શરુઆત છ.ે 
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એના પહેલાનંો સમય હતો અંગ્રેજી 
શાસનનો. આ લખેનો હેત ુ એ સમયકાળન ે
વીસ્તૃત અને અલગ દૃષ્ટીકોણથી જોવાનો છ.ે 
આ રજુઆત પ્રચલીત માન્યતાથી અલગ હોઈ 
ઘણાાં માટ ેસમજવામાાં અને માનવામાાં મુશ્કેલ 
લાગશે. કોઈ પણ જાતના પુવવગ્રહ વગર, 
ખુલ્લા મને વાાંચવાથી એનુાં તથ્ય સમજાઈ 
શકશે. 

આઝાદીની ચળવળ દરમીયાન અંગ્રજોન ે
દેશમાંથી કાઢવા, એમની વીરુદ્ધ જનમત ઉભો 
કરવો જરુરી હતો. સ્વાભાવીક રીતે આઝાદી 
પછી પણ એ માનસ જળવાઈ રહ્યું. આપણી 
બધી મુસીબતોના દોષનો ટોપલો અંગ્રજેો પર 
ઢોળવાનુ ં ઘણા સમય સુધી ચાલ ુ રહ્યુ.ં 
રાજકારણીઓને એ ફાવતું હતું. 
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આજની 95 ટકા પ્રજા સ્વતન્ત્ર ભારતમા ં
જન્મેલી છ.ે અંગે્રજી શાસનનો જાત અનુભવ 
એક ટકાથી પણ ઓછા લોકો પાસે છ.ે 
આપણી અંગ્રેજો વીશેની અને એમના 
શાસનકાળની છાપ અને જાણકારી આડકતરી 
રીતે લોકવાયકાઓ અને પુસ્તકોમાંથી મળલે 
છ.ે 

સાચો ઈતીહાસ જાણવો અશક્ય છ.ે એ 
હમ્મેશા ંલખેકની સમજ અને વીચારસરણીથી 
પ્રભાવીત હોય છ.ે જ ે સંજોગોમાં અને 
સમયકાળમા ં લખાયો હોય એની અસર પણ 
લખાણ પર હોય છ.ે ત્રીજા પક્ષ દ્વારા લખાયલે 
ઈતીહાસ પ્રમાણમાં વધારે આધારભુત હોઈ 
શકે છ.ે 
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અંગ્રેજી શાસનકાળ એ ભારતના 
ભુતકાળનો ખુબ અગતયનો ભાગ છ.ે આપણા 
વતટમાન પર સૌથી વધારે અસર એ સમયની 
છ.ે એમના વારસાને તટસ્થ રીતે મલુવવો 
આવશ્યક છ.ે એમના શાસનથી થયેલ હાની 
સાથે પ્રતયક્ષ અન ે પરોક્ષ લાભનો ક્યાસ 
કાઢવો પણ જરુરી છ.ે વતટમાનને સાચા 
સ્વરુપમાં સમજવા માટ ેભુતકાળમાં એનાં મળુ 
શોધવાં પડ ેછ.ે એ આપણને સતય સમજવામાં 
મદદરુપ થાય છ.ે આના માટ ે અંગે્રજો 
ભારતમાં આવ્યા તયારની દુનીયાના પ્રવાહો 
સાથે ભારતની તયારની અને તયાર પછીની 
આંતરીક પરીસ્થીતી જાણીએ અને સમજીએ. 

સોળમી સદીમા ં યરુોપમાં શરુ થયેલી 
વૈજ્ઞાનીક અને ઔદ્યોગીક ક્રાન્તીએ એમન ે
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‘અન્ધારીયા યુગ’માંથી બહાર કાઢ્યા. 
પરીણામે એમની જરુરીયાતો અને અપકે્ષાઓ 
ઘણી વધી ગઈ. એ સન્તોષવા માટ ેએ લોકોએ 
બહારની દનુીયા તરફ નજર દોડાવી. યરુોપની 
બધી દરીયાખેડ ુ પ્રજાઓ દરીયામાગે નવી 
દુનીયાની શોધમા ં નીકળી પડી. એમનુ ં મુખ્ય 
ધ્યેય એશીયા હતું. ભારત એમાંનું એક હતું. 
તયારે ચીન, ઈરાન અને ઉત્તર ભારતમાં 
શક્તીશાળી સામ્રા્ય હતાં. બાકીની દુનીયા 
હજી અન્ધારીયા યગુમાં જ હતી. 

એ લોકો ભારતના પશ્ચીમ કીનારે 
આવ્યા. સ્થાનીક રાજાઓ પાસથેી વેપારની 
પરવાનગી લીધી. દરીયા કીનારે બંદરો 
વીકસાવ્યા અને પોતાની નાનકડી વસાહતો 
સ્થાપી. વેપાર સીવાય એમનો બીજો કોઈ હેત ુ
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નહોતો. એ સનૈ્ય લઈને પ્રદેશ જીતવા નહોતા 
આવ્યા. તયારે મખુ્ય ચાર યરુોપીય પ્રજાઓ 
ભારતમાં સક્રીય હતી : અંગ્રેજ, ફ્રેંચ, ડચ અન ે
પોતુટગીઝ. એમની પ્રવૃત્તીઓ કાંઠાના પ્રદેશો 
પુરતી મયાટદીત હતી. આનાથી સ્થાનીક 
વેપારીઓ માટ ેપણ વીદેશી વેપારની નવી તકો 
ઉભી થઈ. દેશના અંતરીયાળ ભાગમાંથી 
બન્દરો સુધી માલ પહોંચાડવાનું એમના 
હાથમા ં હતું. સ્થાનીક રજવાડાંઓન ે પણ 
આમાં ફાયદો હતો. બધાના ફાયદાની આ 
સમ્પુણટ વેપારી પ્રવતૃ્તી આશરે દોઢસો વરસ 
સુધી ચાલતી હતી. 

પડોશી રા્યો વચ્ચેનાં યુદ્ધ હમ્મેશની 
જમે એક સામાન્ય ઘટના હતી. આ બાજુ 
યુરોપીય પ્રજાઓ વચ્ચે પણ હરીફાઈ હતી. 

https://govindmaru.com/


માન્યતાની બીજી બાજુ                https://govindmaru.com                 60 

 

એકબીજાને મહાત કરવા અન્દરોઅન્દર 
છમકલા થતા.ં એમની પાસેનાં હથીયારો અન ે
યુદ્ધ–કુશળતા સ્થાનીક રાજાઓ કરતાં વધારે 
સારાં હતાં. સમયની માગ અન ે જરુરીયાત 
પ્રમાણે દેશી રા્યો અને યરુોપીયન કમ્પનીઓ 
વચ્ચે સંધી અન ે સહયોગ થવા ં લાગ્યા.ં આ 
રાજકીય પગપેસારાની શરુઆત હતી. 

આ સમય દરમીયાન ઉત્તર ભારતમા ં
મોગલ સામ્રા્યની પડતી થઈ. આખો દેશ 
સેંકડો રા્યોમાં વહેંચાઈ ગયો. યરુોપીય 
પ્રજાઓ સાથેની હરીફાઈમાં અંગ્રજો વીજયી 
થયા. દેશમાં રાજકીય રીતે શક્તીશાળી 
થવામાં એમન ેબીજા ંસો વરસ લાગ્યાં. 

એ સમજવુ ં જરુરી છ ે કે આ પહેલાના 
બધા વીદેશીઓએ સૈન્ય સાથ ે આક્રમણ કયુાં 
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હતંુ અને ટુકંી લડાઈ કરી સત્તા હાંસલ કરી 
હતી. શક્તીશાળી મોગલ સામ્રા્યના સ્થાપક 
બાબરે તો માત્ર ચાર કલાકમાં જ લડાઈ જીતી 
હતી! એના વંશજોએ બસો વરસ સુધી અડધા 
ભારત પર રા્ય કયુાં. આની સરખામણીએ 
અંગ્રેજોને સત્તા મેળવતાં બસોથી અઢીસો વરસ 
લાગ્યાં હતાં. આ દરમીયાન આપણી આઠ–
દસ પેઢીઓ બદલાઈ ગઈ હતી. 

એમની રાજકીય સફળતા માટ ેઆપણી 
તયારની આંતરીક પરીસ્થીતી વધારે 
જવાબદાર હતી. આધુનીક શસ્ત્રો તેમ જ યુદ્ધ 
કૌશલ્યના લીધે યરુોપીય દેશોએ માત્ર ભારત 
જ નહીં; પણ મોટાભાગની દુનીયા પર પોતાનું 
આધીપતય જમાવી દીધું હતું. ભારતના 
વીભાજન અને આતંરીક વીખવાદને લીધે આ 

https://govindmaru.com/


માન્યતાની બીજી બાજુ                https://govindmaru.com                 62 

 

પ્રવાહને અટકાવવો શક્ય નહોતો. ગૌરવણટ 
પ્રતયેના અહોભાવની આપણી મનોવતૃ્તીએ પણ 
એમાં મોટો ભાગ ભજવ્યો હશે. 

એમની આંતરીક પ્રતીસ્પધાટમાં જો 
અંગ્રજો હાયાટ હોત તો બીજી કોઈ પ્રજાએ 
ભારત પર રાજ કયુાં હોત. કોઈ એક યુરોપીય 
પ્રજાની ભારત પર હકુમત નીશ્ચીત હતી. 
દુનીયાના મોટાભાગના દેશ કોઈ એક યરુોપીય 
દેશના તાબા નીચે આવી ગયા હતા. 

સ્પેનીશ અને પોતુટગીઝ લોકોએ પોતાના 
તાબા નીચેના દેશોમાં ખુબ કુ્રરતાથી રા્ય કયુાં 
છ.ે એમણે બળજબરીથી ધમટપરીવતટન પણ 
કરાવ્યુ ં છ.ે આજ ે પણ ભારતના પશ્ચીમ 
કીનારા પર પોતુટગીઝોના ધમટપરીવતટનની 
અસર જોઈ શકાય છ.ે (તયાંના ખ્રીસ્તીઓના 
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નામ પોતુટગીઝ છ,ે અંગ્રેજી નથી.) તયારની 
બધી યુરોપીય પ્રજાઓમાં અંગ્રજો પ્રમાણમાં 
વધુ ન્યાયી અને શીસ્તપે્રમી હતા. તયારે 
ફક્ત ઈંગ્લેંડમાં જ આંશીક લોકશાહી હતી. 
અંગ્રેજો સીવાયની બીજી કોઈ પણ યુરોપીય 
પ્રજાનંુ ભારત પરનંુ શાસન વધારે 
નુકસાનકતાટ રહ્યું હોત. આનાથી જ ે પણ 
આશ્વાસન લેવું હોય તે લઈ શકાય. 

જો કોઈ અકળ કારણસર ભારત આ 
યુરોપીય સંસ્થાનવાદના જુવાળમાંથી બચી 
ગયું હોત તો આપણો વતટમાન કેવો હોત? 
વૈકલ્પીક બનાવોની કે ભવીષ્ણયની કલ્પના 
કરવી ઘણી અઘરી છ;ે છતાં આપણે થોડાં 
અનુમાનો બાંધી શકીએ છીએ.  
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અંગે્રજોના પ્રભાવ વગર તયારે જ ે
ઘટનાઓ બની તે તો બનવાની જ હતી. ઉત્તર 
ભારતમાં મોગલ સામ્રા્યનો ઉદય અન ેઅતં 
એમ જ થાત. ઔરંગઝેબની ધમટ ઝનુનતા અને 
હીન્દુ દમનથી પ્રજામાં ધામીક દ્વષે પ્રસયો 
હતો. મરાઠા પણ આંતરીક વીખવાદથી તુટ્યા 
હતા. બીજો કોઈ શક્તીશાળી રાજવંશ ઉભરી 
આવવાની શક્યતા નહીંવત્ હતી. સદીઓથી 
ચાલ્યા આવતાં નાનાં રજવાડાં ચાલતાં હોત. 

નાનાં રા્યોને લીધે અથટતન્ત્ર સ્થાનીક અન ે
મયાટદીત રહેત. વધતી જતી વસતીની 
જરુરીયાતો પુરી કરવા ખેતી અને ગ્રામોદ્યોગ 
પુરતાં નહોતાં. દુનીયા પરની બે હજાર 
વરસની આપણી સરસાઈ આપણે ગુમાવી 

દીધી હતી. 
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દરીયાપાર ન જવાની અન ે બીજાઓ 
પાસેથી ન શીખવાની પરીવતટન વીરોધી 
માનસીકતાને લીધે આપણે યરુોપમા ં આવેલી 
ઔદ્યોગીક ક્રાંતીનો ઉપયોગ ન કયો હોત. 
વણટવ્યવસ્થા, જાતીવાદ વગેરે અકબન્ધ રહેત. 
આઝાદી વખતે હતી એટલી ગરીબી હોત. 
કદાચ એનાથી પણ વધારે હોત. 

રાજાશાહીની આપણી સમજ લોક–
વાયકાઓ, બાળવાતાટઓ અને ધામીક દૃષ્ટાંત 
કથાઓ પરથી આવલેી છ.ે એ વાતાટઓ જ છ.ે 
વાસ્તવીકતા સાવ જુદી છ.ે સાવ ઓછા 
રાજાઓએ પ્રજાના હીતને ધ્યાનમાં રાખીન ે
કાયટ કયુાં હશે. મોટા ભાગના રાજાઓ પોતાની 
સગવડો અને તરંગો પોષવામાં વ્યસ્ત હતા. 
રાજાશાહીમાં પણ સત્તા અને સમ્પત્તી ઉપલા 
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નાનકડા વગટના હાથમાં રહેતી. સામાન્ય રીત ે
પ્રજા ગરીબ, પછાત અન ે અશીક્ષીત હતી. 
રાજા સારો હોય તો પણ; એના અધીકારીઓ 
દ્વારા પ્રજાનું શોષણ થતું રહેતું.  

અંગ્રેજો અને એમના શાસન વીશેની 
પ્રચલીત સમજ કંઈક આવી છ.ે એમણે 
લોકોમાં ફાટફુટ પાડીને લડાવ્યા અને પોતે 
એનો લાભ લીધો; દેશનું શોષણ કરી સમ્પત્તી 
પોતાના દેશ ભેગી કરી; પ્રજા પર અતયાચાર 
કયાટ; ઘમંડીપણાને લીધે આપણને તીરસ્કારતા 
રહ્યા; વગેરે. 

આ બધંુ પુરેપુરંુ અને એનાથી પણ વધુ 
સ્વીકારી લઈએ. એની સાથે એ ધ્યાનમા ં
રાખવું જરુરી છ ે કે અંગે્રજી શાસનની 
સરખામણી એક આદશટ રા્ય વ્યવસ્થા સાથ ે

https://govindmaru.com/


માન્યતાની બીજી બાજુ                https://govindmaru.com                 67 

 

ન કરતાં; તયારના આપણા બીજા વીકલ્પો 
સાથે અને સામાન્ય પ્રમાણ ે બધે જ પ્રવતટતી 
શાસન પદ્ધતી સાથે કરવી જરુરી છ.ે એ રીતે 
એમન ે મુલવવામા ં આપણી પ્રામાણીકતા અન ે
ન્યાયવૃત્તીની કસોટી છ.ે તયારે ભારત માટ ે બે 
વીકલ્પો હતા. અન્ય કોઈ યુરોપીય પ્રજાનુ ં
શાસન અથવા સેંકડો નાના ં રજવાડાં. બન્ન ે
વીકલ્પો વધુ હાનીકારક રહ્યા હોત. 

પરદેશી શાસન ક્યારે પણ માન્ય ન 
હોઈ શકે. પણ શોષીતો માટ ેશોષક દેશી હોય 
કે પરદેશી; કંઈ ફરક પડતો નથી.  

ભારતની વીશાળતા અન ે વીવીધતાન ે
લીધે પરદેશીપણાની વ્યાખ્યા થોડી બદલાઈ 
જાય છ.ે સત્તરમી અને અઢારમી સદીમાં 
ગુજરાતીઓ માટ ેઅગેં્રજો જટેલા પરદેશી હતા 

https://govindmaru.com/


માન્યતાની બીજી બાજુ                https://govindmaru.com                 68 

 

એટલા જ પરદેશી પંજાબી, બંગાળી કે તામીળ 
હતા. આ સરખામણી બધા જ પ્રાંતોને લાગ ુ
પડ ેછ.ે તયારે રાષ્ટ રીય નહીં; પ્રાદેશીક ભાવના 
હતી. વીજયી રાજાઓએ હારનાર પ્રજા પર 
હમ્મેશાં જુલમ કયાટ છ.ે પરીપકવ લોકશાહી 
સીવાયની બધી જ રા્ય વ્યવસ્થામા ં
જનસમુદાયનંુ ભરપુર શોષણ થતંુ આવ્યું છ.ે 
આપણે હજી સધુી પરીપકવ લોકશાહી 
અનુભવી નથી. 

આપસી ફાટફુટ અને કલહ એ 
રાજનીતીની વાસ્તવીકતા છ.ે ચાણક્યનીતી 
અને કુટનીતી જવેા શબ્દો આપણા સાહીતયના 
ભાગ બની ગયા છ.ે અંગે્રજોને આ શરુ 
કરવાની જરુર નહોતી; એ સદાકાળથી ચાલતી 
રીત છ.ે જ ે મોજુદ હતંુ એનો એમણે લાભ 
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ઉઠાવ્યો એ સાચુ ં છ.ે આજના સ્વતન્ત્ર 
ભારતના રાજકારણમાં પણ આવું જ ચાલે છ.ે 

દેશની સમ્પત્તી લઈ ગયા એ પણ સાચુ ં
છ.ે એ વેપારી પ્રજા વેપાર કરવા આવી હતી. 
એમનો હેત ુજ સમ્પત્તી ભેગી કરવાનો હતો. 
પાછળથી રાજકીય સત્તા હાથમાં આવતા એનો 
વીશેષ લાભ લીધો. તયારની સમ્પત્તી હતી 
જમીન અને પશુધન. એ લઈ જવાનુ ં શક્ય 
નહોતું. એ પ્રજાની મહેનતનુ ં ફળ લઈ ગયા. 

રાજાશાહીમાં પ્રજાની મહેનત, વગર વળતરે 
મહેલો અને કીલ્લાઓ બાંધવામાં વપરાતી 
હતી. એ પણ પ્રજાનું શોષણ હતું. 

આ સમય દરમીયાન આપણા થોડા 
પુવટજો રંગુનથી કે આફ્રીકાના દેશોમાંથી અને 
ઈન્ડોનેશીયામાથંી વપેાર દ્વારા ઘણી સમ્પત્તી 
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ભેગી કરી પોતાના વતનમાં લઈ આવતા હતા. 
આ બધા દેશ આપણાથી પણ વધુ ગરીબ 
હતા. એમા ંકોઈને અયોગ્ય લાગ્યું નથી. આન ે
ડબલ સ્ટાન્ડડટ કહેવાય. અંગે્રજો ્યારે ધન 
પોતાના દેશ ભેગંુ કરતા હતા તયારે ઘણા દેશી 
રાજાઓ પણ પોતાની મીલકતો વીદેશમા ં
તબદીલ કરતા હતા. એમનંુ આ કૃતય 
નજરઅન્દાજ થઈ ગયું છ.ે એમના 
વંશજોમાંથી આજ ે વીદેશમાં વસનારાઓની 
સંખ્યા ભારતમાં વસનારાઓ કરતા વધારે છ.ે 
આજ ે આપણી કમ્પનીઓ વીદેશી કમ્પનીઓ 
ખરીદી રહી છ ે તયારે આપણે સ્વાભાવીકપણે 
ગૌરવ અનુભવીએ છીએ. આપણો રોષ 
અંગ્રજોની કરણી કરતાં એમની સફળતા તરફ 
વધુ હોય એવું જણાય છ.ે 
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આ બધી રજુઆત અંગ્રજોને નીદોષ 
બતાવવા કે એમની કરણીને માન્યતા આપવા 
માટ ે નથી કરી. એમને વાજબી સન્દભટમા ં
મુલવવામાં આવ ે તો સમજાશે કે જ ે થયું તે 
સારંુ નહીં તો સ્વાભાવીક અવશ્ય હતંુ.   

હવે અંગ્રેજી શાસનના થોડા પ્રતયક્ષ અન ે
પરોક્ષ ફાયદા જોઈએ. આપણે સ્વીકારીએ કે 
નહીં; પણ અંગ્રેજી શાસનનો સૌથી મોટો 
રચનાતમક વારસો છ,ે ભૌગોલીક રીતે એક 
ભારત ખંડને ભૌતીક રીતે જોડીને એક રાષ્ટ ર 
બનાવવાનો. એમણે નાંખેલી દેશવ્યાપી રેલવ ે
લાઈનો, સડકો, ટપાલ અને તારસેવા, એક 
કાયદા–કાનુન, એક ચલણ વગેરેને લીધે તે 
શક્ય બન્યું. એના લીધે લોકો બીજા પ્રાંતોમા ં
જવા લાગ્યા, પરપ્રાતંીઓ પ્રતયેનો અવીશ્વાસ 
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ઓછો થયો. મુસાફરીની તકલીફ અને ડર 
ઓછા થયા, વેપાર વધ્યા અને એટલા પુરતી 
અસ્પૃશ્યતા ઓછી થઈ. 

આટલા મોટા વીસ્તારમાં એક કેન્દ્રીય 
સત્તા પહેલાં કોઈ કરી શક્યું નહોતું. પાછળથી 
ગાંધીજીએ લોકોમાં એક રાષ્ટ રની ભાવના 
જગાડી અને સરદાર પટલેે આઝાદી વખતે 
દશેી રા્યોને જોડીને ‘અખાંડ ભારત દેશ’ 
બનાવ્યો. આ બધંુ ભૌતીક એકતા સધાયા 
વગર શક્ય નહોતું. 

ભારત એક રાષ્ટ ર ન થાય તયાં સુધી 
લોકશાહી આવવી શક્ય નહોતી. અન ે
લોકશાહી વગર ભારત એક થવાનું નહોતું આ 
(Catch 22) ચક્રમાંથી નીકળવામા ં અંગ્રેજી 
શાસને અનપેક્ષીત છતાં પાયાનો ભાગ 
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ભજવ્યો છ.ે સેંકડો સ્વતન્ત્ર રજવાડા ંહોય તયા ં
લોકશાહીની વાત કરવી અવ્યવહારુ હતી. કોઈ 
એક રા્યથી શરુ કરી આખા દેશમા ં
લોકશાહી ફેલાતા ઘણો સમય લાગી જાત. 
દેશવ્યાપી સુધારા શક્ય ન બનત. બીજા 
વીશ્વયુદ્ધ પછી યુરોપીય સસં્થાનોમા ં
સ્વતન્ત્રતાની સાથે લોકશાહી પણ આવી ગઈ. 
જુના રાજાશાહી રાષ્ટ રોમાં હજી બધંુ યથાવત 
ચાલે છ.ે ભારત પણ આજ ે કદાચ એવું જ 
હોત. 

મુમ્બઈ, મદ્રાસ (ચને્નાઈ), કલકત્તા જવેા 
શહેરોનો ઉદય અને વીકાસ અંગ્રેજી 
શાસનકાળમાં થયો છ.ે અંગ્રેજોની પ્રવૃત્તીના ં
આ કેન્દ્રસ્થાનો હતાં. સાવ થોડા સમયમાં આ 
શહેરો અન્ય જુનાં શહેરો કરતાં મોટાં થઈ 
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ગયાં. પ્રગતીની તક દેખાતાં આ શહેરોમા ં
લોકો સ્વેચ્છાએ આવ્યા હતા. 

અંગ્રેજોએ આ શહેરોમાં યનુીવસીટી શરુ 
કરી. પહેલી વખત નાતજાતના ભેદભાવ વગર 
કોઈ પણ લાયક વ્યક્તી માટ ે શીક્ષણ શક્ય 
બન્યુ.ં એમની શાળા–કૉલેજોમા ં વજૈ્ઞાનીક, 
ટકેનીકલ, કાયદાકીય, તબીબી વગેરે વીષયોનંુ 
શીક્ષણ અપાતું. આના પહેલા ં શીક્ષણ 
મોટાભાગે ધામીક સંસ્થાઓના હાથમા ં હતું. 
તયારનું શીક્ષણ મુખ્યતવે શાસ્ત્રો અને ખાસ વગટ 
પુરતું મયાટદીત હતું. નવી અને સ્વતન્ત્ર 
વીચારસરણીને તયારે અવકાશ ન હતો. કળા, 
હુન્નર વગેરેનંુ શીક્ષણ વારસાગત અને 
જાતીગત હતંુ. ગુરુકુળ એ પણ એક રીતે 
ધામીક સંસ્થાઓના વીસ્તાર (extension) 
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હતા. નાલંદા, તક્ષશીલાના દાખલા અહીં 
અસંગત છ.ે 

કાળક્રમે આપણા બુદ્ધીમાન યુવાનો 
કાયદાનો અભ્યાસ કરવા ઈંગ્લેંડ જવા લાગ્યા. 
તયાંથી તેઓ કાયદા સાથ ે સ્વતન્ત્રતા અન ે
લોકશાહીના આદશો પણ શીખી આવ્યા. 
તયાંથી પાછા આવેલા તેમ જ અગં્રેજોની 
ભારતમાંની કૉલજેોમાં ભણેલા શીક્ષીત વગ ે
આઝાદીની લડતની નેતાગીરી લીધી હતી. 
સેંકડોના હીસાબે મોજુદ રાજાઓએ 
આઝાદીની ચળવળ નહોતી ઉપાડી. આ લડત 
પ્રજાતન્ત્ર માટ ે હતી જમેાં રાજાઓને મળેવવા 
કરતાં ગમુાવવાનું વધુ હતું. 

1857માં અંગ્રજેોન ે હાંકી કાઢવાના 
પ્રયાસમાં ઉત્તર ભારતના થોડાક રાજાઓનો 
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પોતાનું રા્ય જાળવી રાખવાનો હેત ુ હતો. 
લશ્કરના આંશીક સાથ પાછળ ધામીક 
લાગણીઓ જવાબદાર હતી. એને બળવો 
કહીએ કે સ્વાતન્્ય માટનંુે યુદ્ધ કહીએ, એ 
દેશવ્યાપી નહોતો. ભારતને એક રાષ્ટ ર 
બનાવવાની કે પ્રજાતન્ત્ર સ્થાપવાની વાત કોઈ 
કરતું નહોતું. તે સીવાય અંગ્રજેો સામે લડનાર 
બીજા કેટલાક રાજાઓની શૌયટગાથા આપણે 
ગાઈએ છીએ. એ યુદ્ધો પણ પ્રજાના હીતમા ં
નહીં; પણ પોતાનંુ રા્ય ટકાવવા માટનેા હતા. 

સંજોગો માણસને ઘડ ે છ ે અને માણસ 
ઈતીહાસ સજ ેછ.ે અંગ્રેજો આવ્યા ન હોત તો 
પણ આઝાદીની લડતના નેતાઓ વ્યક્તીગત 
રીતે સફળ થયા હોત. એમની એ સફળતા 
બીજા કોઈ ક્ષેત્રમા ં હોત. ગાંધીજી સમાજ–
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સુધારક થાત કે કોઈ રા્યના દીવાન થાત. 
પોતાની રીતે સતય અને અહીંસાનો સદંશે પણ 
ફેલાવત. એમની પ્રવૃત્તીઓ બહુધા પ્રાદેશીક 
મયાટદામા ંરહેત. એ અહીંસક માગે રાજપલટો 
લાવનાર રાષ્ટ રીય નેતા અને યુગપુરુષ ન થાત. 
ગાંધીજી અને બીજા બધા રાષ્ટ રીય સ્તરના 
નેતાઓ અંગ્રેજી શાસનની આડકતરી પેદાશ 
છ.ે ભારતે ગાંધીને જન્મ આપ્યો, અગં્રેજોએ 
એમને યુગપુરુષ બનાવ્યા એમ કહેવું અનુચીત 
નથી. 

જનસમુદાયની સુખશાંતી અને જીવન–
ધોરણને ઘણી રીતે માપી શકાય છ.ે અતયારની 
જમે વીકાસના આકંડા તયારે મોજુદ નહોતા. 
ઝડપી વસતીવધારો, એ તયારના સમયમા ં
આબાદીની નીશાની હતી. અકાળે થતા મુતયનુ ે
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લીધે વસતી વધારો ધીમો રહેતો. આ અકાલીન 
મુતયુનાં કારણ હતાં સ્વાસ્્યનો અભાવ, ઉંચો 

બાળમૃતયુ દર, રોગચાળો, ભુખમરો અને યુદ્ધો. 
અંગ્રેજી શાસનકાળમાં આશરે સો વરસે 

વસતી બમણી થઈ હતી. એના પહેલાં વસતીને 
બમણી થતાં ત્રણસો વરસ લાગ્યાં હતાં. આની 
પાછળ એમણે ઉભી કરેલ માળખાકીય 
સવલતો (infrastructure)નો મોટો ફાળો છ.ે 
આ ઈન્ફ્રરાસ્ટરક્ચર હતાં આધુનીક ચીકીતસા 
પદ્ધતી, હૉસ્પીટલ, શૈક્ષણીક સંસ્થાઓ, રેલવ,ે 
તાર, ટપાલ, બેંકો અને વીમા કમ્પની જવેી 
નાણાકીય સંસ્થાઓ વગેરે.. આ બધંુ ભલે 
એમણે પોતાની જરુરીયાત અને હીતને લક્ષમા ં
રાખીને કયુાં હોય; એનો લાભ પ્રજાને પણ 
મળતો હતો. 
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વતટમાનમાં કુટમુ્બનીયમનનો પ્રચાર અને 
આંશીક પાલન હોવા છતાં; ફક્ત ચાર 
દાયકાઓમાં ભારતની વસતી બમણી થઈ છ.ે 
વતટમાનની પ્રગતીનો આ એક માપદડં છ.ે 

તયારે કોઈને કલ્પના પણ નહોતી કે 
અંગ્રજી ભાષા ભવીષ્ણયમાં આખી દુનીયા પર 
છવાઈ જશે. એના ં કારણોમાં ન જતા ં એટલુ ં
તો સ્વીકારીએ કે અનાયાસે આપણન ે મળલે 
અંગ્રેજી ભાષાના વારસાએ બહારની દુનીયા 
સાથે એકરુપ થવામાં અને વીકાસમા ં ઘણો 
મોટો ભાગ ભજવ્યો છ ેઅને ભજવી રહ્યો છ.ે 

અંગ્રેજોના મોટા ભાગના શાસનકાળ 
દરમીયાન ભારતમાં એમની કુલ સંખ્યા પચાસ 
હજારથી ઓછી હતી. એમાં લશ્કરી અન ે
વહીવટી અમલદાર, અધીકારીઓ વગેરે બધા 
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જ આવી જતા હતા. વીશ્વયુદ્ધો અન ે
આઝાદીની ચળવળને લીધે છલે્લાં ચાળીસેક 
વરસમાં આ સંખ્યામાં વધારો થયો હતો; છતા ં
હમ્મેશાં એક લાખથી ઓછો રહ્યો હતો. આની 
સામે ભારતની વસતી એ સમયકાળમાં 20 
કરોડથી વધી 40 કરોડ થઈ હતી. આટલી 
ઓછી સંખ્યાના વીદેશીઓ, આટલા વીશાળ 
દેશ પર તયારે જ શાસન કરી શકે ્યારે 
પ્રજાનો મુક સહકાર હોય. એમણે ક્યારેય 
આપણી ધામીક બાબતોમાં દખલગીરી નહોતી 
કરી. જનસમુદાય માટ ે આ ખુબ અગતયની 
બાબત હતી. 

અંગ્રેજી શાસનનો સૌથી વધુ ગેરલાભ 
ઉપલા વગટને થયો છ.ે આ ઉપલો વગટ એટલે 
રાજાઓ, એમની નીકટના લોકો અને અમુક 
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અંશે બ્રાહ્મણો. રાજાઓએ પોતાની સત્તા 
ગુમાવી ્યારે બ્રાહ્મણોનો સાક્ષરતાનો ઈજારો 
જતો રહ્યો. ગ્રામીણ પ્રજા આવા રાજકીય 
ફેરફારો પ્રતય ેઉદાસીન હતી.  

આઝાદી વખતના ભારતના ભાગલા 
માટ ે આપણે એમને દોષ આપીએ છીએ. એ 
સત્તામાં આવ્યા તયારે ભારત ઘણો વીભાજીત 
હતો. આજ ેભારતના ત્રણ નહીં પણ ત્રીસ કે 
પછી ત્રણસો ટકુડા હોઈ શકત. પોતાની મળે ે
ભારત એક દેશ બની જાત એમ માનવુ ં
નાદાનીયત છ.ે 

યુરોપ કદમાં ભારત જવેડુ ં છ ે અને 
વસતીમાં ત્રીજા ભાગનંુ છ.ે તયાં આજ ેત્રીસથી 
વધુ દેશ છ.ે ધમટ, જાતી અને ભાષાની આટલી 
વીવીધતાવાળો એક માત્ર દેશ ભારત છ.ે 
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વીવીધ પ્રજાઓવાળા દેશોના ટકુડા થઈ નવા ં
રાષ્ટ રો અસ્તીતવમાં આવી રહ્યાં છ.ે જુનંુ રશીયા 
(USSR) અને યુગોસ્લાવીયા એના તાજતેરના 
દાખલા છ.ે 

આજ ે ભારતમાં 14 ટકા મુસ્લીમો છ.ે 
પાકીસ્તાન અને બાંગલાદેશ સાથેના અખડં 
ભારતમાં પાંત્રીસ ટકા મુસ્લીમો હોત. પાયાના 
મતભેદવાળી આટલી મોટી લધમુતી સાથ ે
શાંતીથી રહેવું અઘરંુ થાત. બીજા દેશોની જમે 
અહીં પણ આંતરવીગ્રહ ચાલતો હોત. સરહદ 
પર ક્યારેક થતા છમકલા કરતાં આંતરવીગ્રહ 
ઘણો પીડાકારક હોય છ.ે 

કોઈ પણ પાયાના પરીવતટન ભોગ માગી 
લે છ.ે અંગે્રજી શાસન, એ ભારતને એક રાષ્ટ ર 
બનાવવા અન ે પ્રજાતન્ત્ર સ્થાપવા માટ ે
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ચુકવાયલેી કીમ્મત છ.ે એ કીમ્મત કેટલી 
વાજબી હતી એ વ્યક્તીગત દૃષ્ટીકોણ પર 
આધાર રાખે છ.ે દોઢસો વરસનો ઈતીહાસ 
દોઢસો વાક્યોમાં લખવામાં આવે તો એમા ં
અથડામણો અને અતયાચારનો જ સમાવેશ 
હોય. પ્રચલીત માન્યતા કરતાં એમનો 
શાસનકાળ પ્રમાણમાં ઘણો શાન્તીપુણટ હતો. 
આજ ે પણ આપણે એમનું વહીવટી માળખુ ં
સ્વેચ્છાએ જાળવી રાખ્યું છ.ે એની ગુણવત્તાનુ ં
એ મકુ અનુમોદન છ.ે 

અન્ય દેશોએ આઝાદી માટ ે આપણા 
કરતાં ઘણી મોટી કીમ્મત ચકુવી છ.ે આપણે 
એમના જવેી લોહીયાળ ક્રાન્તી નથી અનુભવી. 
કેટલાકના વતટમાનને ભુતકાળ સાથે નામનો જ 
સમ્બન્ધ રહ્યો છ.ે અંગ્રેજી શાસનકાળ 
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દરમીયાન આપણા વડીલોએ જ ે પણ 
યાતનાઓ સહન કરી હશે એનંુ મીઠુ ં ફળ 
એમના વંશજો એવા આપણે માણી રહ્યા છીએ. 

સમયના વધુ વીશાળ પટ પર જોઈએ તો 
યુરોપીય સંસ્થાનવાદ એ વૈશ્વીકરણનુ ં પહેલુ ં
પગથીયું હતું. એના પહેલાં પુવટ અને પશ્ચીમના 
લોકોને એકબીજાના અસ્તીતવ ઉપરાંત વધુ 
કંઈ ખબર નહોતી. બધા પોતપોતાને સવટશે્રષ્ઠ 
માનતા હતા. અતયારે આપણે વૈશ્વીકીકરણના 
બીજા તબક્કામાંથી પસાર થઈ રહ્યા છીએ. 
ત્રીજો તબક્કો તયારે આવશે ્યારે ગમે તે 
દેશમાં જવા માટ ે વીઝાની જરુર નહીં પડ.ે 
આજ ે એ પ્રથા મયાટદીત દેશો વચ્ચે કાયટરત 
છ.ે એ તયારે શક્ય બનશે ્યારે બધે જ 
મોટભેાગે આથીક સમાનતા આવશે અન ે
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ધમટની બાબત, રાજકારણીય ન રહેતા ં
વ્યક્તીગત ભાવનામાં સીમીત રહેશે. 

(લેખ લખાયો : જુન, 2006) 

આ લેખને 36 પ્રતીભાવો પ્રાપ્ત થયા હતા. ત ે
પ્રતીભાવ/ચચાટ માણવા માટ ેસ્રોત : 
https://govindmaru.com/2012/12/14/murji-gada-21/ 

 
♦ 
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4 

પશ્ચીમી સંસ્કૃતીની આલોચના 

અનુક્રમણીકા 

્યારે કોઈ અણછાજતી ઘટના બને છ,ે 
સંતાનો સાથે મા–બાપના સમ્બન્ધ બગડ ે છ ે
તયારે કેટલાક વતટમાનપત્રો અને સામયીકો 
એનો દોષ પશ્ચીમી સંસ્કૃતી પર ઢોળ ેછ.ે આવુ ં
વાચીને લોકો પણ એવું માનતા થાય છ.ે આમાં 
સતય સાથે અસતયનો અંશ પણ ઘણો છ.ે 
 ્યારે તયારે વગોવાતી આ પશ્ચીમી 
સંસ્કૃતી સાચે જ શંુ છ ે અને આપણી 
સામાજીક સમસ્યાઓ માટ ે કેટલી જવાબદાર 
છ ેએ ઘણં વીશ્લેષણ માંગી લે છ.ે  
 બધી જ સંસ્કૃતીઓમાં સારા નરસાનંુ 
મીશ્રણ છ.ે બે–ત્રણ હજાર વરસ પહેલા ં
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કોઈએ ઘડલેા આદશોને સંસ્કૃતીનો સાચો અને 
પુણટ માપદડં ન માની લેવાય. આજ ેઆપણી 
નજર સામે જ ે દેખાય છ ે તે બધંુ આપણી 
સદીઓની સંસ્કૃતીનો નીચોડ છ.ે એ જ 
આપણી આજની સંસ્કૃતી છ.ે એ સ્થાનીક હોય 
કે બહારથી આવી હોય, આપણે અપનાવી 
એટલે આપણી થઈ ગઈ. ભારતીય સંસ્કૃતીમાં 
ગૌરવ લેવા જવેી ઘણી બાબતો છ.ે સાથે સાથ ે
જાતીભેદ, અસ્પૃશ્યતા, અન્ધશ્રદ્ધા, ભ્રષ્ટાચાર, 
દમ્ભ, દહેજ, જાહેર જગ્યાઓની ગંદકી વગેરે 
ઘણી આપણી સંસ્કૃતીની કાળી બાજુ પણ છ.ે 
એક સંસ્કૃતી કરતાં બીજી ચડીયાતી છ ેએમ 
બે ધડક કહેવું વાજબી નથી. આનો અથટ એમ 
પણ નથી કે પશ્ચીમી સંસ્કૃતી દોષરહીત છ.ે એના 

ઘણા પાસા આપણને અનુકુળ આવે એવા નથી. 
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 આઝાદી પછીના થોડા વરસ આપણે 
આપણા બધા પ્રશ્નો માટ ે અંગ્રેજોને દોષ 
આપતા હતા. હવે શબ્દપ્રયોગ બદલાઈને 
પશ્ચીમી સંસ્કૃતી વપરાય છ.ે જોકે એનો ખરો 
ઈશારો અમેરીકા (USA) તરફ હોય છ.ે 
પશ્ચીમના અન્ય દેશોની સંસ્કૃતી વીશે 
ભારતના લોકોને ઝાઝો ખ્યાલ નથી.  
 આ અમેરીકન સંસ્કૃતી સમજવા માટ ે
એનો ઈતીહાસ જાણવો જરુરી છ.ે 
અમેરીકાની ભુમી શોધાયાને 500 વષટ અને 
એક સ્વતન્ત્ર રાષ્ટ ર બનવાને હજી 240 વષટ 
થયા છ.ે ્યારે અંગ્રેજો ભારત પર પ્રભુતવ 
જમાવવાની વેતરણમાં હતા તયારે અમેરીકા 
અંગ્રેજી શાસનથી મુક્ત થયું હતંુ. 
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 અમેરીકા સમ્પુણટપણે બીજા દેશોમાંથી 
આવેલા વસાહતીઓનો દેશ છ.ે તયાંના મળુ 
વતનીઓ તો ગણતરીમાં ન લેવાય એટલા 
જુજ છ.ે શરુઆતમાં અંગે્રજો તયાં ગયા એટલે 
તયાં અંગે્રજી ભાષા અને સંસ્કૃતીનંુ પ્રભુતવ રહ્યુ ં
છ.ે પાછળથી યુરોપના બીજા દેશોમાંથી પણ 
લોકો તયાં જવા લાગ્યા. બીજા વીશ્વ યુદ્ધ પછી 
વળી નવો પ્રવાહ શરુ થયો અને દનુીયાના 
બધા દેશોમાંથી મોટી સંખ્યામા ંલોકો તયાં જવા 
લાગ્યા.  
 પાંચસો વરસ પહેલા શરુ થયેલું આ 
એકતરફી માનવીય સ્થળાંતર/ દેશાંતર જરાય 
ધીમું નથી પડ્યું. આજ ે પણ દુનીયાના ઘણા 
દેશોમાંથી માન્યામાં ન આવે એટલા લોકો તયાં 
જવા ઉતસુક છ.ે વીઝાના નીયન્ત્રણ ન હોય તો 
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પરીસ્થીતી બેકાબુ બની જાય. અતયારે તયાં 
સવા કરોડ જટેલા ગેરકાયદે આવેલા 
વીદેશીઓ છ.ે 
 આ આકષટણ પાછળ સમ્પત્તી ઉપરાંત 
અન્ય કારણો પણ છ.ે વ્યક્તીગત વીકાસની 
તયાં ઘણી તકો છ.ે તયાં દુનીયાની શે્રષ્ઠ શીક્ષણ 
સંસ્થાઓ છ ે જમેાં હડતાળો પડતી નથી. 
જાતી, રંગ વગેરે પર આધારીત ભેદભાવ હવ ે
ઘણા ઓછા થઈ ગયા છ.ે શીસ્ત અને 
કાયદાપાલન ઉંચુ ં છ.ે સામાન્ય માણસને 
ભ્રષ્ટાચાર નડતો નથી તેમ જ ન્યાય મળવાની 
શક્યતા ઘણી વધુ છ.ે સ્વચ્છતા છ,ે મોકળાશ 
છ ેઅને દરેક વસ્તુની વીપુલતા છ.ે 
 આ એક એવો દશે છ ે ્યાં વસતી 
વધારો બે રીતે થાય છ.ે દેશમાં જન્મલેા તમે 
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જ બહારથી આવેલાને લીધે. આજ ે
અમેરીકાની 15 ટકા વસતી દેશાંતર કરીન ે
આવેલી પ્રથમ પેઢીની છ.ે ત્રણ–ચાર પેઢી 
પાછળ જઈએ તો અડધી પ્રજાના પુવટજો અન્ય 
કોઈ દેશમાંથી આવલેા જણાશે. 
 આમ તો ભારતના ભુતકાળમાં પણ 
બહારથી ઘણા આવ્યા છ.ે ફરક એટલો છ ે કે 
આયોથી માંડીન ે અંગ્રજો સુધીના 
આગંતુકોમાંથી કેટલાક લંુટીને જતા રહ્યા અન ે
બાકીના રાજ કરવા રોકાયા. ખુલ્લા અન ેમુખ્ય 
પ્રવાહમાં ભળવા આવેલા જુજ છ.ે 
 દેશાંતર કરનાર પ્રથમ પેઢી (First 
Generation Immigrants) બધા પોતાના 
બેગ બીસ્તરા સાથે પોતાની સંસ્કૃતી પણ લાવ ે
છ ેઅને બને તેટલી જાળવી રાખવાની કોશીશ 

https://govindmaru.com/


માન્યતાની બીજી બાજુ                https://govindmaru.com                 92 

 

કરે છ.ે ્યારે એમની બીજી પેઢી મુખ્ય 
પ્રવાહમાં ભળવા માંગે છ.ે તેઓને ઘરના અને 
બહારના સાંસ્કૃતીક વાતાવરણના ફરક વચ્ચ ે
પોતાનો માગટ શોધવાના આતમ મંથનમાંથી 
પસાર થવું પડ ે છ.ે અમેરીકામા ં વસતા 
ભારતીયોની આ પેઢી ABCD તરીકે 
ઓળખાય છ.ે એમની યાતના સમજવાને 
બદલે બહુધા એમને હાંસીપાત્ર બનાવાય છ.ે 
એમના પછીની પેઢી સમ્પુણટપણે મુખ્ય 
પ્રવાહમાં ભળી જાય છ.ે આ બધો બદલાવ 
કોઈ પણ બાહ્ય દબાણ વગર સ્વેચ્છાએ થાય 
છ.ે એટલે જ અમેરીકાને Melting Pot 
કહેવાય છ.ે 
 અમેરીકન સંસ્કૃતી તયાં ગયેલા બધા 
દેશવાસીઓની સામહુીક સંસ્કૃતીનો નીચોડ છ.ે 
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એ સદા ધબકતી અને સમય પ્રમાણે બદલાતી 
સંસ્કૃતી છ.ે યુરોપીયનો લાંબા સમયથી રહેતા 
હોવાથી સંસ્કૃતી પર એમનું પ્રભુતવ હતું. હવ ે
સમીકરણ બદલાઈ રહ્યા છ.ે મધ્ય અને દક્ષીણ 
અમેરીકા તમે જ એશીયન સંસ્કૃતીની અસર 
વતાટઈ રહી છ.ે 
 અમેરીકનોની એક ખાસીયત છ ેકે તેઓ 
જ ેપણ નવુ ંહોય એને ખુલ્લા મને એક વખત 
અજમાવશે, અન ે ગમે તો અપનાવશે. એમન ે
સંસ્કૃતીનો કે મોટાપણાનો મી્યા આડમ્બર 
નડતો નથી. 
 પશ્ચીમી સંસ્કૃતી વીશેના આપણા ખ્યાલ 
મુખ્યતવે એમના સીનેમા, ઈન્ટરનેટ, છુટાછડેાના 
ઉંચા દર વગેરે પરથી આવેલ છ.ે આ વાજબી 
નથી. (આમ તો 70ના દાયકા સુધી પશ્ચીમના 
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દેશોમાં ભારતની છાપ ભુખમરાના, 
મદારીઓના, રસ્ત ે રઝળતી ગાયોના અન ે
ભીખારીઓના દેશ તરીકેની હતી. એ પણ 
વાજબી નહોતું.) ખાસ કરીન ે તયાંના યુવા 
વગટની જીવનપદ્ધતી બધાની ટીકાપાત્ર બને છ.ે 
એને વીસ્તારમાં સમજીએ. 
 એક હજાર વરસ જટેલો લાંબો 
ઈતીહાસનો મધ્યયુગ, આખી દનુીયાનો 
અન્ધકારયગુ કહેવાય છ.ે તે સમય દરમીયાન 
સત્તાધીશો, ધમટગુરુઓ અને સમાજના 
આગેવાનો સંસ્કૃતી ઘડતા હતા અથવા તો 
એને સ્વીકૃતી આપતા હતા. આ બધા સામાન્ય 
રીતે મોટી ઉમ્મરના પુરુષો હતા. પરમ્પરાના 
ઓઠા હેઠળ એમણે પ્રજાનંુ ખુબ શોષણ કયુાં છ ે
અને સ્ત્રીઓ પર અતયાચાર કયાટ છ.ે ચારસો 
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વરસ પહેલા ં યુરોપ આ અંધારીયા યગુમાંથી 
બહાર આવવા લાગ્યું. બાકીની દુનીયા છલે્લી 
અડધી સદીથી ધીરે ધીરે નવા યુગમાં પ્રવેશી 
રહી છ.ે 
 નવા યગુમા ં સ્વતન્ત્ર રીતે વીચારવાની 
અને નવા અખતરા કરવાની શરુઆત થઈ છ.ે 
એની આગેવાની યવુા પેઢીએ લીધી છ.ે એનો 
પાયો વીચારોની મકુ્ત અભીવ્યક્તી, વ્યક્તી 
સ્વાતં્ય અને સ્વાવલમ્બન પર આધારીત છ.ે 
આ સ્વતન્ત્રતા અન ે સ્વાવલમ્બનની શરુઆત, 
તેઓ પુખ્ત વયના થતાં મા–બાપથી અલગ 
રહેવાથી કરે છ.ે વીકસીત દેશોમાં આથીક 
રીતે આ શક્ય છ.ે આ પ્રથા ઘણાને જલદી 
જવાબદાર નાગરીક બનાવે છ,ે ્યારે 
કેટલાકને આકરો સંઘષટ કરવો પડ ેછ.ે 
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 સંસ્કૃતી પરની યવુા પેઢીની અસર 
સંગીત, નૃતય, મનોરંજન, રમતગમત વગેરેમાં 
ચોખ્ખી દખેાય છ.ે એટલંુ જ નહીં, સાહીતય 
અને ધંધામાં પણ એ પેઢીનો ઘણો ફાળો છ.ે 
અમેરીકાની અતયારની ઘણી મોટી અને સફળ 
કમ્પનીઓ શરુ કરનાર, તયારે કૉલેજમાં જતા 
યુવાનો હતા. 
 અમેરીકાની સંસ્કૃતી, એ શીક્ષીત યુવા 
પેઢીની વીશ્વ સંસ્કૃતી બની રહી છ.ે તયાંથી શરુ 
થતંુ આ સાંસ્કૃતીક પરીવતટન ઘણં જોરદાર છ.ે 
આપણને ગમ ે કે ના ગમે; પણ તે આજનો 
પ્રવાહ છ.ે આખી દનુીયાનો શીક્ષીત વગટ એમાં 
જોડાવા ઈચ્છ ે છ.ે એમની સ્વતન્ત્રતા 
આપોઆપ જાહેર થઈ જાય છ ે અને શક્ય 
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હોય તો સ્વાવલમ્બી (વીભક્ત કુટમુ્બ) પણ 
થઈ જાય છ.ે 
 અગતયની વાત એ છ ે કે આ પરીવતટન 
સ્વીકારવું કે નહીં એ યવુાનોના પોતાના 
હાથમાં છ.ે બંધનવાળી જુની સંસ્કૃતીમાં 
કોઈની પાસે આવો વીકલ્પ નહોતો. એના માઠા 
પરીણામ જોયા પછી નવી પેઢી આ 
સ્વતન્ત્રતાનો અખતરો કરવા અન ે એની 
કીમ્મત ચુકવવા તૈયાર છ.ે 
 નાની ઉમ્મરે મળતી આ સ્વતન્ત્રતા, વધ ુ
પડતી મહત્ત્વકાકં્ષા અને સીદ્ધી ઘણી વખત 
અનીચ્છનીય પરીણામો પણ લાવે છ.ે ક્યારેક 
મા–બાપ પણ એનો ભોગ બને છ ે જ ે એક 
કમનસીબી છ.ે આદશટ સમાજ વ્યવસ્થા ક્યારે 
પણ જાળવી શકાતી નથી. લોલકની જમે તે 
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કોઈ એક બાજુ જતી રહે છ.ે ્યારે અન્તીમ ે
પહોંચે છ ેતયારે એની દીશા પલટાવા લાગે છ.ે 
સંસ્કૃતીનો આ દીશા પલટો ઘણો લાંબો સમય 
ચાલતો હોય છ.ે અતયારે તો દોર યુવા પેઢીના 
હાથમાં છ.ે 
 આપણે તયાં જ ે માધ્યમો દ્વારા પશ્ચીમી 
વીચારધારા આવ ે છ ે એમાંથી સૌથી 
પ્રભાવશાળી અને પ્રચલીત માધ્યમ છ ેસીનેમા, 
ટલેીવીઝન અને ઈન્ટરનેટ. એના પ્રસાર સાથે 
સંકળાયેલા લોકોને કોઈ એક સંસ્કૃતીને 
બચાવવામાં કે ફેલાવવામાં રસ નથી. એમને 
ફક્ત પૈસા કમાવવામાં રસ છ.ે એમનો જ ેમાલ 
વધુ વેચાય છ ેએ જ તેઓ બનાવે છ.ે એટલે 
સંસ્કૃતી કે માધ્યમને દોષ દેવા કરતા ં
સપ્લાય/ડીમાંડના માકેટ ફોસટને સ્વીકારવું રહ્યુ.ં 
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લોકો એનો ઉપભોગ બન્ધ કરે તો આપોઆપ 
એનો અંત આવે. 
 સીનેમાં બે ત્રણ કલાકનું મનોરંજન પુરંુ 
પાડ ેછ.ે એના અન્તે ક્યારેક સારો સંદશે પણ 
હોય છ.ે એની સરખામણીએ ટી.વી. પર 
આવતી કૌટમુ્બીક સીરીયલો વષોના વષો ચાલે 
છ.ે એમાં બતાવાતા અવાસ્તવીક કાવાદાવા 
ભોળા માનસને કલુષીત કરે છ.ે એનાથી 
આપણી સંસ્કૃતીને વધારે હાની પહોંચે છ.ે 
આવી સીરીયલો વીદેશી નહીં પણ દેશી ઉપજ 
છ.ે એમની સામે ઉહાપોહ નથી સમ્ભળાતો. 
ઉલટાનંુ લોકો એમને મોટાપાયે માણે છ.ે બાવા 
ચેનલો પણ લોકોને અન્ધશ્રદ્ધાનુ ં અફીણ 
ખવડાવીન,ે ઘેનમાં રાખી, પલાયનવદી બનાવી 
રહી છ.ે 
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 ભારત અને અમરેીકા જવેા વીશાળ અને 
બહુરંગી પ્રજા ધરાવતા દેશની સંસ્કૃતી જટીલ 
હોઈ એને સરળતાથી સમજી કે વણટવી ન 
શકાય. બન્ને સંસ્કૃતીઓમાં ઘણા જમા પાસા 
છ ેતેમ જ બન્નેમાં ઘણી અનીચ્છનીય બાબતો 
પણ છ.ે એના મુખ્ય મુદ્દા આવરી લેવાનો અહીં 
પ્રયાસ કયો છ.ે આપણી સંસ્કૃતીમાં જ ે ગવટ 
લેવા જવેું છ ેતે ઈરાદાપુવટક સામલે નથી કયુાં; 
કારણ કે તે બધે ઠકેાણે ખુબ ચચાટય છ.ે 
સામાન્ય રીતે જ ેનથી કહેવાતંુ તે રજુ કરવાનો 
મારા આ લેખનો આશય છ.ે 

(લેખ લખાયો : જુલાઈ, 2007)         
આ લેખને મળેલા 30 પ્રતીભાવ/ચચાટ માણવા માટ ેસ્રોત : 

https://govindmaru.com/2014/01/17/murji-gada-34/ 
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5 

અહીંસાની આગેકુચ 

અનુક્રમણીકા 

આ લેખ અહીંસાને કેન્દ્રસ્થાને રાખી 
લખાયો છ.ે આમાં કેટલાક પૌરાણીક પાત્રોના 
નીણટયને આજની વાસ્તવીકતા, ન્યાયની સમજ 
અને અહીંસાના દૃષ્ટીકોણથી મુલવાયા છ.ે એ 
દ્વારા બ–ેત્રણ હજાર વરસના માનવ સમાજના 
અનુભવે સમજાયલે હીંસાની નીરથટકતાન ેવાચા 
આપવાની કોશીશ કરી છ.ે 

પ્રચલીત માન્યતાની તરફેણમાં લખવુ ં 
સહેલું અને સુરક્ષીત હોવાથી એવું ઘણં લખાય 
છ.ે ‘માન્યતાની બીજી બાજુ’ રજુ કરવાનો 
આશય આંધળા વીરોધનો કે કોઈની ધામીક 
લાગણી દુભાવવાનો લગીરે નથી, બલકે ત ે
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વીષયન ેઆજના દૃષ્ટીકોણથી જોઈ તપાસવાની 
કોશીશ છ.ે વૈચારીક તેમ જ સાંસ્કૃતીક વીકાસ 
માટ ેતે જરુરી છ.ે  

રામાયણ અને મહાભારતના 
સાચાપણા માટ ેવીવાદ ઉઠતો રહે છ.ે કોઈ 

એને ઈતીહાસ કહે છ ે તો કોઈ એને માત્ર 
વાતાટ કહે છ.ે તો અન્ય કોઈ એને 
આધ્યાતમીક રુપક ગણે છ.ે આપણે એમાં ન 
પડતાં એટલંુ તો સ્વીકારીએ કે સો કરોડથી 
વધ ુલોકોની સંસ્કૃતી અને જીવનપદ્ધતી પર 
સૌથી વધુ પ્રભાવ આ બે મહાગાથાઓનો 
છ.ે એટલે રામાયણ અને મહાભારત 
વાસ્તવીક હોય યા ન હોય, એમને અવગણી 
ન શકાય. બીજુ ં કંઈ નહીં તોયે એમાંથી 
બોધ અવશ્ય લેવાય. 
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આ મહાકાવ્યોનંુ અસલી સંસ્કૃત લખાણ 
તો સાવ ઓછા લોકોએ વાચ્યું હશે. ઘણા 
વીદ્વાન લોકોએ પોતપોતાની રીતે રામાયણ 
અને મહાભારત લખ્યું છ.ે અતયારે 
જનસામાન્યના મનમાં જ ેસ્વરુપે છ ેતે મુખ્યતવ ે
રામાનન્દ સાગર અને બી. આર. ચોપરાએ 
ટી.વી પર દશાટવેલ શ્રેણીની રજુઆતનંુ છ.ે 
નીચેનંુ લખાણ એના સન્દભટમાં છ.ે 

આ મહાકાવ્યોમાં વણટવાયેલ બધું કદાચ 
તતકાલીન સમાજની વાસ્તવીકતા હશે. આજનાં 

આપણાં જીવનમુલ્યો, સાચાં–ખોટાંની આપણી 

સમજ, માનવતા વગેરેના સન્દભે વીચારતાં આ 
મહાકાવ્યોના કેટલાંક પ્રસંગોને આજના 

અહીંસાના માપદંડથી જોતાં નવી જ દીશા મળે 
છ.ે 

●● 
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થોડા સમય પહેલાં પસાર થયેલી 
ગાંધીજીની પુણ્યતીથી નીમીત્તે એમના વીશે 
સમાચારપત્રોમાં ઘણં લખાયુ ં હતું. એમાંનો 
એક લખે ખાસ ધ્યાન દોરી ગયો. તે હતો 
‘મોહનથી મોહન, વાયા મહાવીર’. એ લેખમા ં
શ્રીકૃષ્ણણ (મોહન), મહાવીર અન ે ગાંધીજી 
(મોહનદાસ)ના વીચાર અન ે જીવનની 
સરખામણી કરવામાં આવી હતી. આપણે 
એમને એમના અહીંસાના વ્યાપના દૃષ્ટીકોણથી 
જોઈએ.  
(1) મહાભારતની કથા ધમટયુદ્ધના નામ ે
ઓળખાતા કરુક્ષેત્રના યુદ્ધ આસપાસ વણાયેલી 
છ.ે પાંડવોને એમના હકનો રા્યનો હીસ્સો 
મેળવવાના બધા પ્રયાસો નીષ્ણફળ જતા,ં યુદ્ધન ે
બદલ ેસમજાવટથી પાંડવોનો હક મેળવવા માટ ે
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શ્રીકૃષ્ણણ છલે્લો પ્રયાસ કરે છ.ે યુદ્ધમાં થતી 
હીંસા ટાળવાનો આ જાણીતો અન ે શક્યત: 
પહેલો પ્રયાસ હતો. દુયોધનના અભીમાન અન ે
જીદને લીધે એ પણ નીષ્ણફળ જાય છ.ે પરીણામે 
કૌરવ – પાંડવ યુદ્ધ મેદાનમાં સામસામ ેઆવી 
જાય છ.ે શ્રીકૃષ્ણણ પોતે યુદ્ધમાં શસ્ત્ર ન 
ઉપાડવાનંુ પણ જાહેર કરે છ.ે યુદ્ધના અન્તે 
માત્ર આઠ જણા સીવાયના બન્ને બાજુના બધા 
યોદ્ધાઓ મૃતયુ પામ ે છ.ે પાંડવોનો જન્મસીદ્ધ 
હક મેળવવા કેટલો મોટો સંહાર થયો હતો!  
(2) મહાવીર અને બુદ્ધ, બન્નેએ કૌરવ –
પાંડવોથી અલગ દૃષ્ટીકોણ અપનાવી, બીજાના ં
દુ:ખો નીવારવા પોતાના હકનાં રાજપાટ હતા ં
તે છોડ્યા ં હતાં. એમણ ે દુનીયાને શાંતી અન ે
અહીંસાનો માગટ બતાવ્યો હતો.  
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જો કે એમની અહીંસા વ્યક્તીગત 
અજમાયશ પુરતી સીમીત રહી છ.ે સાવટજનીક 
રીતે જનસમુદાય જટેલી વીસ્તૃત ન બની શકી. 
એમના ઉપરાંત ઘણા સાધુ–સન્તોએ પણ 
અહીંસાનો વ્યક્તીગત અમલ કયો છ ે અને 
ઉપદેશ આપ્યો  છ.ે 
(3) ગાંધીજીની અહીંસાનો વીસ્તાર 
સાવટજનીક હતો. એમણે લાખો લોકોન ે
અહીંસક અસહકાર માટ ે તૈયાર કરી પોતાની 
સાથે જોડ્યા હતા. એમણ ે સતય અન ે
અહીંસાને માગે સત્તારુઢ શાસકોન ે શાસન 
છોડી જવાની ફરજ પાડી હતી. 

ગાંધીજી કોઈ અવતારી પુરુષ નહોતા. 
આપણી જમે જ સામાન્ય વ્યક્તી તરીકે 
જનમ્યા અને ઉછયાટ હતા. એમણે ઘણી ભુલો 
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પણ કરી હતી અને જાહેરમાં એનો એકરાર 
પણ કયો હતો. 

આટલી ઉન્નત અને વીસ્તૃત હોવા છતાં 

એમના અહીંસાના પ્રયોગની પણ મયાટદા હતી. 
એ અંગ્રેજો સામે કામ આવી; પણ પોતાના જ 

દેશબાંધવો સામે કામ ન આવી શકી. દેશના 
ભાગલા વખતે ફાટી નીકળેલાં કોમી રમખાણોને 

અટકાવવામાં એ નીષ્ણફળ નીવડી હતી. ગાંધીજી 
લાંબું જીવ્યા હોત તો આવા બનાવોને કારણે 

એમની પાછલી જીન્દગીમાં તેઓ સાવટજનીક 
અહીંસાના સફળ પુજારી ગણાયા હોત કે નહીં 

એ એક પ્રશ્ન રહી જાય છ.ે કમનસીબે અહીંસાના 
પુજારીનંુ મૃતયુ કુદરતી નહોતું, હીંસક હતું. દેશ 

તેમ જ એમના ચાહકો માટ ે તે દુ:ખદ ઘટના 

હતી. એમના પ્રાણના ભોગે અહીંસાની શાખ 
જળવાઈ કહેવાય? 
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માત્ર પોતાનો પ્રભાવ પાડવા, ચક્રવતી 
કહેવડાવવા કે પછી લંુટફાટ કરવા આડધેડ 
યુદ્ધ કરાતા હતા. એવા સમયમા ંપોતાનો હક 
મેળવવા તરુન્ત યુદ્ધ ન કરતાં એને નીવારવા 
શક્ય બધા જ પ્રયાસ કરવા અને ન છુટકે જ 
યુદ્ધનો આશરો લવેો, એ અહીંસાનુ ં પહેલુ ં
પગથીયુ ંહતું. કોઈ પણ સંજોગોમાં યુદ્ધ ન 
કરવાનો, બદલો ન લેવાનો, ક્ષમા કરવાનો બુદ્ધ 
અને મહાવીરનો સંદેશ એ અહીંસાનું બીજુ ં
પગથીયુ ંહતું. ્યાં સમયનો બાધ ન હોય તયા ં
અહીંસક રીતે અન્યાયી સત્તા સામ ેસાવટજનીક 
રીતે લડતા રહેવુ ં એ ગાંધીજીનો માગટ 
અહીંસાનુ ંત્રીજુ ં પગથીયુ ંહતું. ્યાં એક એક 
ક્ષણ અગતયની હોય એવા યુદ્ધ મદેાનમાં, 
આક્રમણખોર સામ ે અહીંસા અજમાવવી એ 
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માનવસમાજની અહીંસક સમાજરચનાનું ચોથુ ં
અને અન્તીમ પગથીયું હશે. નાના પાયે આવો 
પ્રયોગ સફળ રીત ે અજમાવાયો હોય એવા 
દાખલા વતટમાનમાં નોંધાયા છ.ે મોટા પાય ે
આવી સફળતા મળવાની શક્યતા અતયારે 
આપણી કલ્પનાની બહાર છ.ે  

એ યાદ રાખવું જરુરી છ ે કે પહેલાં 
પગથીયાંની અગતયતા, પછીનાં પગથીયા ં
કરતાં જરાય ઓછી નથી. એના વગર બીજાં 
પગથીયાંનું અસ્તીતવ શક્ય નથી. એટલે જ 
જુદેજુદે તબક્ક ે હીંસા ટાળનાર કે અહીંસા 
આચરનાર બધા મહાપુરુષો વન્દનીય છ.ે 

હવે ગાંધીજીની અહીંસાની સમજ અન ે
કાયટપદ્ધતી લઈ આપણે પાછા મહાભારતના 
યુદ્ધ મેદાનમાં જઈએ. યુદ્ધ નીવારવા શું થઈ 
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શક્યું હોત કે કરી શકાયુ ં હોત એનો એક 
કાલ્પનીક ચીતાર વીચારીએ. 

યુધીષ્ઠીરને બધા ભાઈમાં સૌથી વધ ુ
ધીરગમ્ભીર, નમ્ર, માયાળ,ુ ભાવનાશીલ વગેરે 
બતાવવામાં આવે છ.ે યુદ્ધ મદેાનમાં જ ે રીતે 
અજુ ટન વીવશ થાય છ ેતેમ યુધીષ્ઠીર પણ થયા 
હશે. યુધીષ્ઠીર દ્વારા યુદ્ધ નીવારવાની એક વધ ુ
શક્યતા તપાસીએ. એ કાલ્પનીક તમે જ 
વૈકલ્પીક શક્યતા યુધીષ્ઠીરના પોતાના 
શબ્દોમાં મુકી છ.ે 

કૌરવ પક્ષમા ં ઉભલેા વડીલોને પ્રણામ 
કરી યુધીષ્ઠીર કહે છ ે : “અમ ે અહીં આપ 
વડીલો અને ગુરુજનો સાથે લડવા કે આપને 
મારવા નથી આવ્યા, બલકે અમારી સાથે થઈ 
રહેલ અન્યાય સામે લડવા આવ્યા છીએ. અમ ે
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મરવાથી પણ નથી ડરતા નથી. એક ક્ષત્રીય 
તરીકે અમ ે હવ ે યદુ્ધભુમી છોડીને પણ નથી 
જવાના; તેમ જ કૃષ્ણણની જમે અમે પણ શસ્ત્રો 
વાપરવાના નથી. ્યાં સુધી અમન ે અમારો 
હક ન મળ ે તયાં સુધી અમ ે પાંચ ભાઈઓ 
અહીં જ ઉભા રહીશું.” 

પછી પોતાના પક્ષના બધા યોદ્ધાઓ અન ે
સૈનીકોનો આભાર માની કહે છ,ે “તમન ે
બધાને પોતપોતાના ઘરે પાછા જવાની છુટ છ.ે 
તમારા પર યુદ્ધભુમી છોડી જવાનું કલંક નહીં 
લાગે. સતયવક્તા યધુીષ્ઠીરનંુ આ વચન છ.ે” 

ફરી પાછુ ં કૌરવો તરફ વળીને કહે છ,ે 
“આપ પણ આપના સૈનીકોને પાછા જવાની 
છુટ આપી શકો છો; પણ આપ સૌ 
મહારથીઓને યુદ્ધભુમી છોડી જવાની છુટ 
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નથી. આપ સૌને અહીં જ રહેવાનંુ છ.ે આપન ે
યોગ્ય લાગે તો અમને હણી શકો છો…” 
વગેરે વગેરે સમ્પુણટ ‘ગાંધીગીરી’ કરે છ.ે 

દુયોધનને તો વગર યુદ્ધ કયે જોઈતું મળી 
જાત; પણ ભીષ્ણમ, દ્રોણાચાયટ, કણટ વગેરે 
મહારથીઓ ન્યાયી હતા. કૌરવો સાથ ે વચને 
બંધાયેલ હોવાથી એમના તરફથી લડવા 
આવ્યા હતા. ની:શસ્ત્ર પાંડવો પર શસ્ત્ર 
ઉગામવા બાબત એમના પ્રતયાઘાત કેવા હોત 
અને એનુ ં પરીણામ શું આવત એ વાચકો 
પોતાની રીતે વીચારી લે. કદાચ યુદ્ધ થયુ ંજ ન 
હોત. બીજુ ં કંઈ નહીં તોય;ે લાખો નીદોષ 
સૈનીકો બચી ગયા હોત. પાંડવોના વારસાગત 
હક માટ ે લાખો સૈનીકોનાં જીવનનો મળુભુત 
હક છીનવાયો ન હોત. એમનાં પરીવાર 
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નીરાધાર ન થયાં હોત. કે પછી તયારની 
સમાજ વ્યવસ્થામા ં સૈનીકો અને એમના ં
પરીવારનાં જીવનની કંઈ કીંમત જ નહોતી! 

રાજવંશની વ્યકતીઓ માત્ર રાજ કરે; 
બીજુ ં કંઈ ન કરે એ તયારની પ્રથા હશે. આ 
પ્રથા એટલી સબળ હોય કે એના માટ ેસવટનાશ 
વહોરી લવેાય! મીત્રરા્યમાં પાડંવો એક વષટ 
માટ ેઅજ્ઞાતરુપે સામાન્ય નાગરીક થઈને રહ્યા 
હતા. હવે તો અજ્ઞાતવાસનો સવાલ નહોતો. 
પ્રતીષ્ઠા સાથે મીત્રરા્યમા ંરહી શક્ત. 

હવે મહાભારતના બીજા થોડા પ્રસંગ 
તપાસીએ.  

પતનીને એટલા માટ ેઅધાાંગીની કહેવામા ં
આવી છ ેકે તે પતીની મયાટદાઓની પુરક બને. 
(આમ તો પતી–પતની બન્નેએ એકબીજાના ં
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પુરક બની, પાટટનર બની, સંસારના પ્રશ્નો 
ઉકેલવાના હોય છ.ે) અન્ધ રાજકુમાર સાથ ે
વીવાહ નક્કી થતા આંખે પાટા બાંધી સ્વેચ્છાએ 
જીવનભરનો અધંાપો સ્વીકારી લેનાર 
ગાંધારીનુ ં આ પગલું વાજબી હતું? પતીની 
ખામી પ્રતયેની સહાનુભુતીથી પોતે પણ એની 
મજબુરીનો અહેસાસ કરી કદાચ પતનીધમટ(!) 
નીભાવ્યો હોય અન ે મહાસતીનું બીરુદ મળ્યુ ં
હોય. શંુ એના બદલે મહારાજ ધૃતરાષ્ટ રની 
આંખો બની, મહારાણી તરીકેની ફરજ 
બજાવવી એ વધ ુ યોગ્ય નહોતુ?ં એ રીત ે
કેટલાંય ે સંકટો નીવારાયાં હોત. કદાચ 
મહાભારતનું યુદ્ધ પણ નીવારાયું હોત. 

પીતાની એક ઈચ્છા પુરી કરવા પુત્ર 
દેવવ્રત આકરી પ્રતીજ્ઞા લઈ ભીષ્ણમ તરીકે 
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પ્રસીદ્ધ થયા. એ પ્રતીજ્ઞા પાળવા એમણે કંઈ 
કેટલીયે બાંધછોડ કરી હતી. કોઈ ચોક્કસ 
સંજોગોમા ં લીધેલી પ્રતીજ્ઞા સંજોગો બદલાતાં 
પણ તોડી ન શકાય એવી સમજ તયારે દૃઢ 
બનેલી હશે. દેશના હીતમાં, માનવસમાજના 
હીતમાં ગાંધારીએ તેમ જ ભીષ્ણમ પીતામહે 
પોતાની પ્રતીજ્ઞાઓ તોડી હોત તો કેટલો 
વીનાશ ટાળી શકાયો હોત! આજના સન્દભટમા ં
કોઈ એક વ્યક્તીની પ્રતીજ્ઞા કે વચન આટલા 
માનવસંહાર કરતાં વધારે અગતયનાં ન હોઈ 
શકે. 

મહાભારતના યુદ્ધ દરમીયાન ભીષ્ણમ, 
દ્રોણાચાયટ, કણટ, અભીમન્ય,ુ દુયોધન, 
પાંડવપુત્રો વગેરેને મારવા માટ ેબન્ને બાજુના 
યોદ્ધાઓએ પોતાના ક્ષત્રીયધમટનુ ં તમે જ 
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યુદ્ધના નીતીનીયમોનું ઉલ્લંધન કયુાં હતું. 
જીતવા માટ ેનીતીનીયમોનો ભંગ વાજબી હતો; 
પણ સંહાર અટકાવવા કોઈને પણ પ્રતીજ્ઞાનો 
ભંગ વાજબી નહોતો લાગ્યો.     

આગળ ચચેલાં મહાકાવ્યોનાં દૃષ્ટાતં 
ઉપરાંત અન્ય પુરાણો કે દંતકથાઓની 
વીસંગતતાઓ વીશે પણ પ્રશ્ન ઉઠ ે છ.ે જો કે 
આવા પ્રશ્નોના ઉત્તર મેળવવા અગતયના નથી 
અને જરુરી પણ નથી. અગતયની વાત એ છ ે
કે બે ત્રણ હજાર વરસ પુરાણી વીચારધારાનંુ 
આંધળું અનુકરણ આજ ે ન કરાય. એને 
વતટમાન સંજોગોમાં તપાસવી જરુરી છ.ે 
માવજતની દરેક વીષયની સમજ ઘણી વધી 
છ.ે રોજરોજ બનતી કેટલીય ેખરાબ ઘટનાઓ 
ઉપરાંત વતટમાન સમાજ એકંદરે સંસ્કારી છ.ે 
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રામનું એકપતનીવ્રત એક આદશટ ગણાતંુ, 
આજ ે તે એક સામાન્ય બાબત ગણાય છ.ે 
કહેવાતા સતયુગમા ં પ્રચલીત એવા વણટભેદ, 
જાતીભેદ ઘટી રહ્યાં છ.ે દાસ–દાસી જવેા 
શબ્દો ભંુસાતા જાય છ.ે ગુલામી નાબુદ થઈ 
છ.ે સામાન્ય માણસની જીન્દગીની પણ કદર 
થાય છ.ે આ તો માત્ર  છલે્લી એક જ સદીનો 
પ્રતાપ ગણાય; પાંચ – છ સદીઓ પછી તો 
શંુનંુ શંુ થઈ શકે છ.ે 

આવા સંવેદનશીલ વીષય પર અલગ 
મંતવ્ય રજુ કરવાનો એક અથટ એ કરી શકાય 
કે લખનારને આવા બનાવો પાછળના ‘ગુઢ’ 
સંદેશ વીશે કંઈ સમજ નથી. બીજો અથટ એ 
પણ કરી શકાય કે માનવ સંસ્કૃતીના વીકાસ 
સાથે માણસોને હીંસાની નીરથટકતા ધીરેધીરે 
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સમજાઈ રહી છ.ે સાંસ્કૃતીક વીકાસનાં આ 
પગથીયાં છ.ે યાદ રહે કે આગલા દરેક 
પગથીયાં વચ્ચે સદીઓનું અંતર હતુ ં આવી 
સાંસ્કૃતીક પ્રગતી જલદી નથી થતી. છતાં એ 
દીશામાં એક આશાનંુ કીરણ દેખાય છ.ે એ છ,ે 
રાજકીય મુતસદ્દીગીરી દ્વારા યુદ્ધન ે ટાળવાનું. 
અતયારે આ રીત વધારે વ્યવહારુ અને કારગત 
લાગે છ.ે અણશસ્ત્રોના સમયમાં એનંુ મહત્ત્વ 
ઓર વધી જાય છ.ે 

બીજા વીશ્વયુદ્ધ પછી આવી રાજકીય 
મુતસદ્દીગીરીથી ઘણા યુદ્ધો ટાળી શકાયા છ ેકે 
પાછળ ઠલેાયા છ.ે જો કે ઈતીહાસકારો દ્વારા 
આવી સફળતાની નોંધ ઓછી લેવાય છ ેઅને 
નીષ્ણફળતા વધારે નોંધાય છ.ે એનંુ કારણ પણ 
સમજાય એવું છ.ે રાજકીય મુતસદ્દીગીરીની 
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નીષ્ણફળતાનંુ પરીણામ યુદ્ધ છ,ે જ ે બન્ને પક્ષ ે
ઘણો મોટો ભોગ લે છ.ે સંયુક્ત રાષ્ટ રસંઘ 
(યુનાઈટડે નેશન્સ) એની બધી નબળાઈઓ 
સાથે જવેો છ ે એવો સ્વીકારીને એટલુ ં કહી 
શકાય કે તે બીજુ ં કંઈ નહીં તોયે દશુ્મનોને 
એક મંચ પર ભેગા કરે છ ેતેમ જ સમાધાનની 
શક્યતાઓની ચચાટ પણ થાય છ.ે એના આ 
ફાળાને સાવ અવગણાય નહીં. આ શુભ 
શરુઆત છ.ે આગળ શંુ થાય છ ેતે તો સમય 
જ બતાવશે. 

(લેખ લખાયો : મે, 2008)         

આ લેખન ે 52 પ્રતીભાવો પ્રાપ્ત થયા હતા. તે 
પ્રતીભાવ/ચચાટ માણવા માટ ેસ્રોત :  

https://govindmaru.com/2012/10/11/murji-gada-19/ 
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6 

નક્કર વાસ્તવીકતા 
અનુક્રમણીકા 

નીયમીત રીતે થતા ં અનેક સવેક્ષણોમા ં
આપણે એકનો ઉમેરો કરીએ. આ એક 
કાલ્પનીક મહાવરો હોવા છતા ં એની પાછળ 
એક સતય અને સન્દેશ છુપાયો હોવાથી એની 
ચચાટ ઉપયોગી બને છ.ે 

ધારો કે દુનીયાના બધા દેશ એક મત ે
એવું નક્કી કરે કે : જ ેપણ વ્યક્તીને પોતાનો 
દેશ છોડી અન્ય કોઈ પણ દેશમાં જઈને 
રહેવાની ઈચ્છા હોય તયાં એ સહકુટમુ્બ જઈ 
શકે છ.ે એને માટ ેએમણે અતયારે માત્ર નામ 
નોંધાવવાની જરુર છ.ે એમનો વારો આવે 
તયારે સરકાર એમના માટ ે પાસપોટટ, વીઝા, 
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ટીકીટ વગેરેની વ્યવસ્થા કરી આપશે. જથેી 
ગરીબ તેમ જ અશીક્ષીતને પણ સરખો લાભ 

મળી શકશે. સામાનમાં વ્યક્તીદીઠ માત્ર એક 
સુટકેસ સાથે લઈ જઈ શકાશે. 
 નવા દેશમાં દરેકને લાયક કામની તેમ 
જ એક વરસ માટ ે રહેવાની અને બાળકોના 
શીક્ષણની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે. તયાર 
પછી બધાએ પોતપોતાની રીતે સગવડ કરી 
લેવાની રહેશે. નવા દેશમાં સૌ પોતાનો ધમટ, 
તહેવારો વગેરે અંગત રીતે પાળી શકશે; પણ 
જાહેર સરઘસ અને દેખાવો પર પ્રતીબંધ 
રહેશે. 
 આવી તક મળે તો કેટલા લોકો તે ઝડપી 

લે, એ ખરેખર એવું થાય તો જ ખબર પડ.ે 
અતયારે તો આપણે માત્ર આપણી કલ્પના 

દોડાવવાની છ.ે 
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 દેખીતી રીતે જમેની પાસે ગણનાપાત્ર 
જમીન કે બીજી સ્થાવર મીલકત હોય, જ ે
સાથે લઈ જઈ ન શકાય, એમની આવુ ં
દશેાંતર કરી અજાણ્યા પ્રદેશમાં જવાની ઈચ્છા 
ઓછી હશે. જમેને પોતાની વતટમાન સ્થીતીમાં 
ખાસ કશંુ ગુમાવવા જવેું નહીં લાગે એવા 
લોકો જવા તૈયાર થશે. જમેને દુનીયાના અન્ય 
દેશો વીશે થોડી ઘણી માહીતી છ,ે તેઓ 
પોતાના પસન્દગીના દેશમાં જવા માંગશે. 
જમેને બહારની દનુીયા વીશે ખાસ ખબર 
નથી, એવાઓને ભાષા અને સંસ્કૃતીની 
સમાનતા હોય એવા પડોશના દેશમા ંઅથવા 
એમના સમ્બન્ધી ્યાં હોય તયાં જવા માંગશ.ે 

સૌ પ્રથમ, ભારતમાં શંુ થઈ શકે છ ે ત ે
વીચારીએ. આ લખનારનું વ્યક્તીગત મન્તવ્ય 
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છ ે કે  આજ ે જ ે દીશામાં પ્રવાહ ચાલુ છ ે તે 
દીશામાં જ વધુ ઝડપી બનશે. આપણા પડોશી 
એવા બાંગલાદેશ, પાકીસ્તાન, નેપાળ, 
મ્યાનમાર વગેરે દશેોમાંથી વધુ ને વધુ લોકો 

ભારત આવવા માંગશે; ્યારે ભારતમાંથી 
ઘણા વધારે બહાર જવા તૈયાર થશે. 
એમાંથી મોટાભાગના લોકો પશ્ચીમના 
વીકસીત દેશોમાં જવા માગશે. એકંદરે 
ભારતમાં આવનાર કરતાં ભારત છોડી જવા 
તૈયાર લોકોની સંખ્યા કેટલાયે ગણી વધારે 
હશે. આ બધંુ દેશાંતર કોઈ પણ જાતના 
દબાણ વગર સ્વેચ્છાએ કરેલંુ હશે. નવા 
આવનાર અને જનાર વચ્ચે સમતોલન 
સધાય તયાં સુધી દશેની વસતી ઘણી ઓછી 
થઈ ગઈ હશે. 
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પોતપોતાનાં કારણોસર દેશમા ં જ 
રહેનારમાંથી એક વગટ સાધનસમ્પન્ન 
પરીવારોનો હશે, જ ે નોકરચાકરોથી ટવેાયેલો 
છ.ે તેઓ નોકરોની સખત તંગી અનુભવશે. 
તેમને પોતાનાં ઘણાં કામ જાતે કરવાની 
વાસ્તવીકતા સ્વીકારવી પડશે. ઉજળી બાજુએ 
ગીરદીનો સામનો કરવો નહીં હોય. 

અન્ય દેશો વચ્ચે થતી દેશાંતરની પ્રક્રીયા 
પણ લગભગ ભારત જવેી જ હશે. પડોશના 
ગરીબ દેશના લોકો તયાં આવવા ઈચ્છશે અન ે
એ દેશના લોકો એમનાથી વધુ વીકસીત અથવા 
તો વધુ અનુકુળ દેશમાં જવા ઈચ્છશે. આ પ્રવાહ 

તયાં સુધી ચાલુ રહેશે, ્યાં સુધી આવા અનુકુળ 
કે ઈચ્છનીય દેશોની વસતી ઘણી વધી જાય જથેી 

એ દેશ પણ એટલા ઈચ્છનીય ન રહે. 
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આ કાલ્પનીક કવાયતનાં તારણો જો 
વાજબી હોય તો, કેટલાક સવાલ ઉભા થાય 
છ.ે ‘ધામીક, આધ્યાતમીક, પવીત્ર, સંસ્કારી’ 
ગણાતો ભારત દેશ છોડી, ‘ભૌતીકવાદી, અને 
અનૈતીક’ ગણાતા પશ્ચીમના દેશોમાં આટલી 
મોટી સંખ્યામાં લોકો શા માટ ે જવા માગતા 
હશ?ે વળી, આપણી નજરમાં અનૈતીક 
ગણાતા પ્રદેશના લોકોને સંસ્કારી ભારતમા ં
આવવાની ઈચ્છા કેમ નહીં થતી હોય?  માત્ર 
વધુ ગરીબ દેશના લોકો જ શા માટ ે ભારત 
આવવા માગે છ?ે 

આ બધા સવાલોનો સીધોસાદો ઉત્તર એ 
છ ે કે બધાની નૈતીકતાની તેમ જ 
સંસ્કારીપણાની સમજ અલગ હોય છ.ે 
આપણી સમજનાં ત્રાજવે બધાને ન તોળાય. 
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મોટાભાગના લોકોને કુટમુ્બ સાથે રહેવા મળ ે
અને પોતાનો ધમટ, તહેવારો પાળવા મળે તો 
એમના માટ ે બીજુ ં બધંુ ગૌણ બને છ ે અન ે
રોજબરોજની જરુરીયાતો વધુ અગતયની બની 
જાય છ.ે એમને પોતાના પરીવારનુ ં આજનુ ં
જીવનધોરણ સુધારવામાં વધુ રસ છ.ે 
‘પરભવ’, ‘અધ્યાતમ’, ‘સંસ્કૃતી’, ‘દશેપ્રેમ’ 
વગેરે બધંુ પછી આવે છ.ે 

શાસ્ત્રોમાં ધમટ, અથટ, કામ અને મોક્ષન ે
પુરુષાથટનાં ચાર ક્ષતે્રો ગણાવ્યાં છ.ે આ ક્રમ 
ચોક્કસ હેતુસર રાખવામાં આવ્યો છ ે કે કેમ; 
તે ખબર નથી. વતટમાન સમાજની મનોવૃત્તીમા ં
અગતયતા પ્રમાણે ‘અથટ’નો ક્રમ સૌથી પહેલો 
છ.ે દશેાંતર કરનારનો હેતુ ચોખ્ખો દખેાય છ.ે 
તેમ જ દશેાંતર નકારનારનું મુખ્ય કારણ પણ 
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સમ્પત્તી ન છોડવાનંુ છ.ે સામાન્ય માણસનંુ 
ભૌતીક સમ્પત્તી માટનંુે વળગણ નક્કર 
વાસ્તવીકતા છ.ે  

આની પાછળ તયાંની પાયાની સગવડો, 
વસ્તુઓની વીપુલતા, કાયદો–વ્યવસ્થા, 
સ્વતન્ત્રતા અન ે આનન્દલક્ષી અભીગમ 
કારણ–ભુત છ.ે દરેક વાતને પશ્ચીમ પ્રતયેના 
દ્વષેથી જોનાર માટ ેઆ એક આંખ ખોલનારંુ – 
‘eye opener’ ઉદાહરણ છ.ે 

આ કંઈ નવુ ં નથી; બલકે આદીકાળથી 
ચાલ્યું આવે છ.ે આયોથી શરુ કરી અંગ્રજો 
સુધીના બધા સમૃદ્ધીની શોધમાં ભારતમા ં
આવ્યા હતા, ભારતની તતકાલીન સંસ્કૃતીથી 
આકષાટઈને નહીં. બીજા આગળ નીકળી ગયા 
અને આપણે પાછળ રહી ગયા; એટલે હવ ે
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પહેલાનાં કારણસર અહીં કોઈ આવતા નથી. 
આજ ે આપણે પણ પશ્ચીમની સંસ્કૃતીથી 
આકષાટઈન ે નહીં; પણ સમૃદ્ધીની શોધમા ં
પશ્ચીમના દેશોમા ં જવા લાગ્યા. ત ે પણ રાજ 
કરવા નહીં પણ નોકરી કે ધંધો કરવા!  

પ્રાચીન સાહીતયમા ં આવતી દૃષ્ટાંત 
કથાઓમાં આમપ્રજાની વાસ્તવીકતા ઓછી 
અને લખનારનું ‘વીશફુલ થીંકીંગ’ વધુ છ.ે 

માણસની જરુરીયાતો, એમની 
પ્રાથમીકતા, અગતયતા, એની નૈતીક/ 
આધ્યાતમીક ઉન્નતી વગેરે વીશે વીસમી 
સદીના મનોવજૈ્ઞાનીક અબ્રાહમ માસલોએ 
સંુદર અને સચોટ ચીતાર આપ્યો છ.ે 

આ કાલ્પનીક કવાયત હજી એક ડગલુ ં
આગળ વધારીએ. બધા દેશો વચ્ચે જો મુક્ત 
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દશેાંતર શક્ય બન ે તો, થોડા સમયમા ં બધા 
દેશોનું જીવનધોરણ ઝડપથી સરખું થવા લાગે. 
સાંસ્કૃતીક અંતર ઘટ,ે ધામીક મતભેદ ઓછા 
થાય અને ‘વસુધૈવ કુટમુ્બકમ્’ની કલ્પના 
સાકાર બનતી લાગે. 

નરી વાસ્તવીકતા તો એ છ ે કે દરેક 
સ્થીતી એક ચોક્કસ વગટ માટ ે ફાયદાકારક 
હોય છ.ે કોઈને પોતાનો વીશેષ દર્જો 
ગુમાવવો ગમતો નથી. આ વગટ ચાલુ સ્થીતીમાં 
કોઈ પણ પ્રકારના બદલાવનો વીરોધ કરવાનો 
છ.ે પરીણામે આવુ ં મુક્ત દેશાંતર પ્લાનીંગથી 
ક્યારે પણ થવાનંુ નથી. 

પ્લાનીંગથી નહીં; પણ ટકૅનૉલૉજીનો 
વીકાસ અને વીકસીત દેશોની જરુરીયાતન ે
લીધે, વૈશ્વીકીકરણના માધ્યમથી, દુનીયા 
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ધીરેધીરે એકરુપ થઈ રહી છ.ે ગરીબ દેશોનો 
શીક્ષીત યુવાવગટ મયાટદીત દરે પણ વીકસીત 
દેશોમાં જઈ રહ્યો છ.ે પરીણામે એમનાં 
કુટમુ્બીઓનંુ જીવનધોરણ ઝડપથી બદલાઈ 
જાય છ.ે બીજી બાજુ સસ્તી મજુરીની ખોજમાં 
વીકસીત દેશોની કમ્પનીઓ ગરીબ દેશોમા ં
જવા લાગી છ,ે જ ેબધાના લાભમાં છ;ે કારણ 
કે ગરીબ દેશમાં નોકરીની નવી તકો સજાટય 
છ.ે 

ધરમુળથી બદલાતી પરીસ્થીતીને ક્રાન્તી 
કહે છ.ે આજસુધીની બધી ક્રાન્તીઓ 
લોહીયાળ હતી. ધામીક વીચારધારાઓની 
શરુઆત પણ આમાં અપવાદ નથી. આજની 
ધીમી ગતીથી બદલાતી પરીસ્થીતી, શાન્તીપુણટ 
ક્રાન્તીની શરુઆત છ.ે જો કે આજનો પ્રવાહ 
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ભવીષ્ણયમાં અટકી જશે એવી શકંા ક્યાંક 
સેવાય છ.ે થોડા દાયકાઓથી શરુ થયલે આ 
પ્રવાહમા ંઆથીક મન્દીઓને લીધે અવારનવાર 
અવરોધ આવ્યા કરે છ;ે પણ પ્રવાહ અટકતો 
નથી. સાહસીકો માટ ે ભાવી ઉજ્જવળ છ.ે 
ઉતક્રાન્તીવાદનો સીદ્ધાન્ત ‘સવાટઈવલ ઑફ ધ 
ફીટસે્ટ’ને બદલે ‘સક્સેસ ફોર ધ પ્રોગ્રસેીવ’ 
અતે્ર વધુ લાગુ પડ ેછ.ે બીજા શબ્દોમાં કહીએ 
તો હવેની સફળતા, નવું વીચારનારના પક્ષમા ં
છ.ે પરમ્પરાવાદીઓની પીછહેઠ નીશ્વીત છ.ે     

(લેખ લખાયો : ઓગસ્ટ, 2008)         
આ લેખને 20 પ્રતીભાવો પ્રાપ્ત થયેલ. 

તે પ્રતીભાવ/ચચાટ માણવા માટ ેસ્રોત :  
https://govindmaru.com/2013/07/12/murji-gada-28/ 

♦ 
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7 

વૈશ્વીકીકરણમાં  
પ્રાદેશીક ભાષાઓની આહુતી 

અનુક્રમણીકા 

આજકાલ ભારતના બધા પ્રાંતોમાં 
વત્તેઓછ ે અંશે પ્રાદેશીક ભાષાઓને 
બચાવવાની – ટકાવવાની ચળવળ ચાલે છ.ે 
ઘણા લોકો પોતાનાં મત અન ે મરુાદ પ્રમાણ ે
એમાં પોતાનંુ યોગદાન આપે છ.ે એને માટ ે
વીવીધ કાયટક્રમો યોજાય છ ેઅન ેલેખો લખાય 
છ.ે ગુજરાતમાં આ ઝુમ્બેશ કદાચ વધ ુ
પ્રમાણમાં છ.ે એ હેતુથી ભુતકાળમા ંવડોદરામા ં
એ માટનેા આંતરરાષ્ટ રીય સમ્મેલનો પણ 
યોજાયાં છ.ે 

આવી ચળવળમાં, લોકોનો પોતાની 
માતૃભાષા પ્રતયેનો પ્રેમ અને ગૌરવ છતાં થાય 
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છ.ે આ લાગણીની કદર કરીએ તોય; 
વાસ્તવીકતાને અવગણી ન શકાય. ગમે તેટલી 
નીષ્ઠાથી નાની પ્રાદેશીક ભાષા બચાવવાના 
પ્રયતનો કરવામા ં આવે તોયે, લાંબાગાળ ે
પ્રાદેશીક ભાષાઓનંુ ભાવી ધંુધળું દેખાય છ.ે 

લોકો કા ં તો વૈશ્વીકીકરણને સમજતા 
નથી કે હજી એને સ્વીકારવા તૈયાર નથી. 
‘વૈશ્વીકીકરણનું આ સુનામી’ એટલું જબરદસ્ત 
છ ેકે સો વરસ પછીની દુનીયા માની ન શકાય 
એટલી અલગ હશે. 

ભુતકાળમાં કુટમુ્બો સંયુક્ત હતાં અને 
દુનીયા વીભક્ત હતી; હવે કુટમુ્બો વીભક્ત 
થઈ રહ્યાં છ ેઅને દનુીયા સંયુક્ત થઈ રહી છ.ે 
બીજા વીશ્વયુદ્ધના અંત સાથ ે વૈશ્વીકીકરણનુ ં
નવું મોજુ ં શરુ થયું છ ે અને છલે્લા ત્રણ 
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દાયકાથી એણે વેગ પકડ્યો છ.ે એનંુ એક 
પાસું એ છ ે કે પ્રવાસ, વ્યાપાર, શીક્ષણ, 
સ્થળાન્તર, દેશાંતર જવેાં કારણોને લીધે 
લોકો વધુ ભાષાઓ શીખવા લાગ્યા છ.ે એ 
પહેલાં બહુ ઓછા લોકોને પોતાની 
માતૃભાષા ઉપરાંત બીજી કોઈ ભાષા 
આવડતી હતી. હવે બે કે તેથી વધુ ભાષાઓ 
જાણનાર લોકોની સંખ્યા ઘણી વધી છ ેઅને 
હજી વધતી જશે. પરીણામે માતૃભાષા પરનું 
અવલમ્બન ઓછુ ં થતંુ જાય છ.ે માણસ 
કામચલાઉ ધોરણે ઘણી ભાષાઓ જાણી–
સમજી શકે છ;ે પણ પારંગત તો એક–બેમા ં
જ થઈ શકે છ.ે એની પસન્દગી, જરુરત 
પ્રમાણે વધ ુ પ્રચલીત અન ે સમૃદ્ધ ભાષા પ્રતય ે
ઢળે છ.ે 
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કોઈ પણ ભાષાનંુ મહત્ત્વ કે તેની 
અગતયતા, તે કેટલા લોકોની માતૃભાષા છ,ે 
માત્ર એનાથી ન થઈ શકે. એ માટનેા બીજા 
પણ કેટલાક માપદડં છ.ે એ ભાષાના મુળ 
પ્રદેશની બહાર, એનો ફેલાવો કેટલો છ,ે 
જમેની એ માતૃભાષા ન હોય એવા કેટલા 
લોકો એ ભાષા સારી રીતે સમજી, બોલી, 
વાંચી શકે છ,ે એમાં કેટલાં દૈનીક, સામયીક, 
પુસ્તકો બહાર પડ ેછ,ે એમાં કેટલી ફીલ્મો બને 
છ ેઅને જોવાય છ ેવગેરે બાબતો એ ભાષાની 
‘પહોંચ’ બતાવે છ.ે પહોંચને લીધે પ્રભાવ વધે 
છ.ે 
 ચીનમાં વપરાતી અને બહાર ચીની 
કહેવાતી, મને્ડરીન ભાષા દુનીયામાં સૌથી વધ ુ
લોકોની માતૃભાષા છ ે એ વાત ખરી; પણ 

https://govindmaru.com/


માન્યતાની બીજી બાજુ                https://govindmaru.com                 136 

 

ચીનની બહાર કેટલા લોકો એ જાણે છ ે કે 
જાણવા ઈચ્છ ે છ?ે માતૃભાષાને ધોરણે 
સ્પેનીશનો બીજો, અંગ્રેજીનો ત્રીજો અન ે
હીન્દીનો ચોથો નમ્બર આવ ે છ.ે હીન્દીની 
હાલત પણ ચીની જવેી છ.ે આ બન્ને 
ભાષાઓની પહોંચ ઓછી હોવાથી એમનો 
આન્તરરાષ્ટ રીય પ્રભાવ ઓછો છ.ે 
 અંગ્રેજીની પહોંચ અને પ્રભાવના બ ે
દાખલા જોઈએ. ્યારે ભારત અને ચીન વચ્ચ ે
કોઈ વેપારી કે રાજદ્વારી કરાર થાય છ,ે તયારે 
એ હીન્દી કે ચીની ભાષામાં નહીં; પણ 
અંગે્રજીમાં થાય છ.ે એ જ પ્રમાણે ખાડી દેશો 
હોય કે જાપાન – કોરીયા હોય; એમની 
સાથેનો આપણો વ્યવહાર અંગ્રેજીમાં જ થાય 
છ.ે આ બધંુ આપણે સ્વેચ્છાએ કરીએ છીએ. 
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માત્ર આપણે જ નહીં; દુનીયાના બહુમતી 
દેશ એકબીજા સાથેનો વ્યવહાર અંગ્રેજીમાં 
જ કરે છ.ે આનંુ કારણ દેખીતંુ છ.ે 
મોટાભાગના દેશોમાં અંગ્રેજી જાણનાર વગટ 
જટેલી સહેલાઈથી મળી રહે છ,ે એટલી 
સહેલાઈથી બીજી કોઈ ભાષા જાણનાર નહીં 
મળે.  

અંગ્રેજીની પહોંચ અને પ્રભાવનો બીજો 
દાખલો છ ે એમાં પ્રકાશીત થતાં છાપાં, 
સામયીકો, પુસ્તકો અને ફીલ્મોની સંખ્યા તેમ 
જ ગુણવત્તાનો. બીજી કોઈ ભાષા એની 
નજીક પણ નથી આવી શકતી. અગં્રેજીનો 
પ્રભાવ સ્વીકારવામાં ઘેલછા છ ે કે એનો 
આંધળો વીરોધ કરનારમાં ઈષાટ છ ે તે અલગ 
ચચાટનો વીષય છ.ે 
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સત્તરમી અન ે અઢારમી સદીમાં, ્યારે 
ભારત દુનીયાનું સૌથી સમૃદ્ધ અને શક્યત: 
શક્તીશાળી રાષ્ટ ર હતંુ તયારે, જો બધે છવાઈ 
ગયું હોત તો આજ ેઅંગે્રજીને બદલે હીન્દી–
ઉદુટની બોલબાલા હોત. આપણે મન્દીરો અન ે
મહેલો બાંધવામાંથી ઉંચા નહીં આવ્યા!  

ભુતકાળ અને વતટમાનની વાત છોડીન ે
ભવીષ્ણયની શક્યતાઓ તપાસીએ. આજ ે
દુનીયામાં જ ે6000 – 7000 ‘જીવંત’ ભાષા–
બોલીઓ છ ે તેમાંથી મોટાભાગની મુખ્ય 
પ્રવાહથી દુર રહેતી આદીવાસી પ્રજાની 
બોલીઓ છ.ે જમેાં લખાણ થતંુ હોય, એવી 
ગણનાપાત્ર ભાષાઓ તો સેંકડોમાં છ;ે 
હજારોમાં નથી. એક લાખથી વધુ લોકો 
વાપરતા હોય એવી ભાષાઓ 400થી પણ 
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ઓછી છ.ે એક કરોડથી વધુ લોકોની હોય 
એવી ભાષાઓ માત્ર 65 જટેલી છ.ે જમેાંથી 
18 જટેલી માત્ર ભારતમાં જ છ.ે 

આદીવાસીઓ હવે ઝડપથી મુખ્ય 
પ્રવાહમાં ભળવા લાગ્યા છ.ે આધુનીક 
સગવડોનંુ આકષટણ બધાને સરખું છ.ે ઘણાને 
પોતાની પરમ્પરાનું વળગણ હવે એટલું રહ્યુ ં
નથી. ઝડપી શહેરીકરણ અને શહેરમા ંરહેલી 
કમાણીની તકો એમાં અગતયનો ભાગ ભજવ ે
છ.ે જ ેજાતીઓ મુખ્ય પ્રવાહમાં જલદી ભળશે 
તેઓ નવી ભાષા અપનાવશે અન ે એમની 
બોલી જલદી લુપ્ત થશે. પછી વારો આવશ ે
મુખ્ય પ્રવાહમાં ભળલે હોવા છતાં જમેાં ખાસ 
લખાતું ન હોય એવી ભાષા–બોલીઓનો. 
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ગુજરાતની કચ્છી બોલી એમાંની એક છ ેએની 
વાત કરીએ. 

જમેણે ધંધાથે કચ્છ છોડ્યું એમણે નવા 
પ્રદેશની ભાષા શીખી, અપનાવી અન ેરોજીન્દા 
વ્યવહારની મુખ્ય ભાષા બનાવી. એમના માટ ે
કચ્છી, અંગત સમ્બન્ધો વચ્ચે વપરાતી બીજી 
ભાષા બની ગઈ. ભકુમ્પ પછી કચ્છ બહારના 
લોકો મોટા પ્રમાણમાં કચ્છમાં રહેવા આવ્યા. 
તેઓ ગુજરાતીમા ં કે હીન્દીમાં વ્યવહાર કરે 
એટલે સ્થાનીક લોકોને પણ ગુજરાતી વાપરવી 
પડ.ે આમાંથી ક્યારેક મીશ્ર ભાષા ઉભરી આવે 
છ.ે આ કુદરતી ક્રમ છ.ે એક ભાષાનું સકંોચન 
બીજી ભાષાનો ફેલાવો બને છ.ે 

દરેક કચ્છીનંુ શીક્ષણ અન્ય કોઈ 
ભાષામાં થાય છ.ે શીક્ષણની ભાષા એમની 

https://govindmaru.com/


માન્યતાની બીજી બાજુ                https://govindmaru.com                 141 

 

મુખ્ય ભાષા બની જાય એ સ્વાભાવીક છ.ે 
માતૃભાષા અને મુખ્યભાષા એક ન હોય એવુ ં
હવે સામાન્ય બની ગયું છ.ે પરીણામે 
માતૃભાષાનંુ મહત્ત્વ ઓછુ ં થાય છ.ે શીક્ષણ 
અને ઔદ્યોગીકીકરણને લીધે કચ્છની 
કાયાપલટ થઈ રહી છ.ે એ રીતે કચ્છી 
ભાષાની (બોલીની) પણ કાયાપલટ થઈ એ 
ધીરે ધીરે ગુજરાતીમાં ભળી જશે. સવાલ માત્ર 
સમયનો છ.ે 

ભાષાની વીલુપ્તી એટલે લુપ્ત થનાર 
ભાષા વાપરનારાઓનું બીજી મોટી અને સમૃદ્ધ 
ભાષામાં ભળી જવું. નાનું ઝરણ ંપોતાનુ ંપાણી 
નદીમાં ઠાલવીને સુકાઈ જાય એના જવેી જ 
વાત છ.ે આમાં ગમુાવવાની સાથે મળેવવાનુ ં
પણ છ.ે કચ્છી માણસ ગુજરાતી અપનાવ ે
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એટલ ે વીસ લાખના બદલ ે છ કરોડ લોકો 
સાથે સંવાદ કરી શકે. શીક્ષણ શક્ય બને. 
ગુજરાતી સાહીતયનો વીશાળ ખજાનો એના 
માટ ેખુલે. એ જ રીતે ગુજરાતી માણસ હીન્દી 
શીખે એટલે 6–7 કરોડને બદલ ે50-60 કરોડ 
લોકો સાથે સંવાદ કરી શકે, વગેરે. 

ભાષાનો વીલોપ વાષીક ધોરણ ે નહીં; 
પણ પેઢી દર પેઢીના ધોરણે થાય છ.ે વળી એ 
તબક્કાવાર થાય છ.ે પહેલાં એ મખુ્ય ભાષા 
મટી બીજી ભાષા બને છ.ે પછી એ માત્ર 
અંગત સમ્બન્ધો વચ્ચે વપરાય છ.ે અન્ત ેબોલી 
નામશેષ થાય છ.ે જો કે નવી ટકૅ્નૉલૉજીને 
લીધે હવે બોલીને સી.ડી. પર અંકીત કરીન ે
સાચવી શકાય છ;ે પણ વ્યવહારમાં બચાવવી 
અઘરી છ.ે જ ેભાષામાં લખાયું છ ેતે ભાષાઓ 
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લખાણો દ્વારા સચવાઈ છ.ે પ્રાચીન ભારતની 
પાલી અને અધટમાગધી આના દાખલા છ.ે એ 
પણ બચાવી નથી શકાઈ; માત્ર લખાણો દ્વારા 
સચવાઈ છ.ે  

દુનીયા ઘણી ઝડપથી બદલાઈ રહી છ.ે 
300–400 પ્રસ્થાપીત ભાષાઓ પર રાજકીય 
પ્રવાહોની અસર વધારે હશે. ધીરે ધીરે આ 
સંખ્યા પણ નાની થતી જશે. બાકી 
રહેનારમાંથી મુખ્યતવે જ ેતે દેશની રાષ્ટ રભાષા 
હશે. કારણ કે રાષ્ટ રભાષાઓને એમની 
સરકારોનંુ પીઠબળ હોય છ.ે એ રાષ્ટ રનંુ ગૌરવ 
મનાય છ.ે એ ધોરણે પ્રમાણમાં નાની એવી 
શ્રીલંકાની સીંહાલી કે નેપાળની નેપાળી 
ભાષાનું આયુષ્ણય ગજુરાતી કરતાં લાંબ ુ હોઈ 
શકે છ,ે જો આ રાષ્ટ રો તયાં સુધી સ્વતન્ત્ર રહે 
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તો! (અંગ્રેજી વાપરતો સૌથી મોટો દેશ 
અમેરીકા, એકમાત્ર દેશ છ ે જનેી સત્તાવાર 
કોઈ રાષ્ટ રભાષા નથી!) 

નાની પ્રાદેશીક ભાષાઓ લુપ્ત થવા સાથ ે
બાકી રહેનાર ભાષાઓ વધુ મોટી અને સમૃદ્ધ 
થશે. એમાં સમાનાર નાની ભાષાના કેટલાક 
શબ્દપ્રયોગો, સાહીતય વગેરે પોતાની મળે ે
ઓતપ્રોત થશે. વૈશ્વીકીકરણની નાની આવૃત્તી 
જવેું હીન્દીનંુ રાષ્ટ રીયકરણ ભારતમાં થઈ રહ્યુ ં
છ.ે દેશમાં હીન્દી ફેલાવવાનો સરકારનો 50 
અને 60ના દાયકાનો પ્રયાસ ખાસ સફળ ન 
થયો. એ કામ આજ ે બોલીવુડ, ટલેીવુડ અને 
શહેરીકરણ કરી રહ્યું છ.ે હીન્દી અંગે્રજી 
મીશ્રીત ‘હીંગલીશ’ મહાનગરોમાં વીકસવા 
લાગી છ.ે 
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વૈશ્વીકીકરણનું એક હકારાતમક પાસંુ છ ે
લોકોનંુ એકીકરણ. આ સારી વાત છ.ે સંસ્કૃતી, 
ધમટ, ભાષા, જાતી વગેરેના ભેદભાવ તો 
મોટાભાગના ઝગડાઓનાં મુળમાં છ.ે આ 
ભેદભાવ જટેલા ઓછા થાય એટલા ઝગડાના ં
કારણ ઘટ.ે આનો મતલબ એમ નથી કે 
ભાષાઓ લુપ્ત થવાથી ઝગડાઓ મટી જશે. 
એકીકરણને લીધે લોકો વચ્ચેની ગેરસમજો 
ઓછી થાય. વાડાબંધીને નામે ઉશ્કેરનારને 
સાથ આપનાર ઓછા થાય. 

ભાષાનું ગૌરવ અને ભાષાના ઝનુન 
વચ્ચે પાતળી ભેદરેખા છ.ે મુમ્બઈમાં દેખાતંુ 
મરાઠીનું ‘મહત્ત્વીકરણ’ આ ભેદરેખા 
ઓળંગતંુ હોય એમ લાગે છ.ે ગૌરવ ક્યાં પુરંુ 
થાય અને ઝનુન ક્યાં શરુ થાય એ કોણ નક્કી 
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કરે? કોઈ કરે તોયે ઝનુનીઓને કોણ રોકી 
શકે?  

મુળ વાત ભાષાને બચાવવાની છ.ે એ 
કેટલી વાજબી છ,ે કેટલી જરુરી છ ેઅને કેટલી 
શક્ય છ ે એ વીશે કોઈની વાતોમાં આવ્યા 
વગર દરેકે શાન્તીથી વીચારવાનંુ છ.ે બહારનંુ 
કોઈ બળજબરીથી આપણી માતભૃાષાન ે
મીટાવવા માંગતું હોય તો એને અટકાવવા 
આપણાથી શક્ય હોય એટલંુ બધંુ કરી છુટીએ; 
પણ કાળચક્રને લીધે એના પોતાનાં સંતાનો 
માતૃભાષાને છોડવા ઈચ્છતાં હોય તયારે એને 
ટકાવી રાખવાના થોડા લોકોના પ્રયાસથી ખાસ 
ફરક ન પડ.ે 

ભાષા બચાવવાનુ ં કામ કોઈ એક 
વ્યક્તી, કુટમુ્બ કે સંસ્થાના ગજા બહારની વાત 
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છ.ે એકીકરણના મખુ્ય પ્રવાહની વીરુદ્ધ જવુ ં
ખુબ અઘરંુ હોય છ.ે જ ે પેઢી પુરી તાકાતથી 
માતૃભાષાને બચાવવાની કોશીશ કરે તે 
ભાષાનો વીલોપ એક પેઢી દરુ ઠલેી શકે. 
બાકી, આવતી પેઢી કઈ રીતે વીચારશે તે કોણ 
જાણે છ!ે 

વીશ્વની દરેક વસ્તુની એક્સપાયરી ડટે 
છ.ે સંસ્કૃતીઓ અને સામ્રા્યો લુપ્ત થયા ં
છ.ે સુયટ, ચંદ્ર, પૃ્વી બધા નાશવંત છ.ે હાલ 

અસ્તીતવમાં છ ે એના કરતાં વધુ ભાષા–
બોલીઓ લુપ્ત થઈ ચુકી છ.ે આ ક્રમ ચાલુ 
રહેવાનો છ.ે તેથી ‘ભાષા બચાવ’ ઝુમ્બેશમાં 
કેટલી શક્તી, સમય અને સમ્પત્તીનંુ રોકાણ 
કરવું એ દરેકની સમજ પર આધાર રાખે 
છ.ે 
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આજ ે આન્તરપ્રાન્તીય અને 
આન્તરરાષ્ટ રીય લગ્નો વધી રહ્યાં છ.ે શીક્ષીત 
યુગલોનાં આવાં લગ્નોમાં બન્ને જણ પોતાની 
પ્રાદેશીક ભાષા છોડીને હીન્દી કે અગેં્રજીને 
અપનાવે એ શક્ય છ.ે એમનાં બાળકોની 
માતૃભાષા કઈ? એમના માટ ે માતૃભાષા/ 
પીતૃભાષા શબ્દ નીરથટક બની જાય છ.ે એ જ 
રીતે વધુ ભાષાઓ જાણનાર શહેરનીવાસી 
માટ ે પણ માતૃભાષા કરતાં મખુ્યભાષા વધારે 
મહત્ત્વની બને છ.ે 

ગુજરાતીને હાલ કંઈ જોખમ નથી. 
સમૃદ્ધ કુટમુ્બનાં બાળકો અંગે્રજી સ્કુલમાં જઈ 
ગુજરાતીથી વીમુખ થાય છ ેએ વાત સાચી છ.ે 
બીજી બાજુએ કચ્છીઓ અને અન્ય પછાત 
વગો ગુજરાતીમાં શીક્ષણ લઈ એને સમદૃ્ધ કરે 
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છ.ે ગુજરાતીમાં આજ ે પહેલાં કરતાં વધારે 
વતટમાનપત્રો, સામયીકો અને પુસ્તકો બહાર 
પડ ે છ ે તેમ જ વંચાય છ.ે અતયારે તો તેનો 
શે્રષ્ઠ સમય ચાલી રહ્યો છ.ે 

આઠ–દસ  પેઢીઓ પછી જ ેપણ થવાનંુ 
હશે એને અતયારથી બદલી ન શકાય. ્યારે 
પણ ગુજરાતી લુપ્ત થવાને આરે હશે તયારે 
બીજી પ્રાદેશીક ભાષાઓની પણ એ જ હાલત 
હશે. તયારે ભારત સાચા અથટમાં અખડં દેશ 
બનતો હશે. એ સમય રાજી થવાનો હશે; 
અફસોસ કરવાનો નહીં. ગુજરાતીના 
સન્દભટમા ંઅતયારની ‘ભાષા બચાવો’ ઝમુ્બેશ, 
વાણી–વીલાસથી વધુ ન પણ હોય !  

ભાષાને બચાવવા પહેલાં જગંલો, 
પાણીના સ્રોત, ખનીજ તેલ, અન્ય ખનીજ 
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પદાથો, પયાટવરણ વગેરે જવેી કુદરતી સમ્પત્તી 
બચાવવાની તાતી જરુર છ.ે એ પ્રતય ે દુલટક્ષ 
સેવીશંુ તો ભાષાને બચાવવા માટ ે આપણા 
વંશજો જ નહીં રહે!  

(લેખ લખાયો : જુન, 2010)         

આ લેખને 27 પ્રતીભાવો પ્રાપ્ત થયેલ. 
તે પ્રતીભાવ/ચચાટ માણવા માટ ેસ્રોત : 
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4/25/murji-gada-37/ 

 
♦ 

 

  

https://govindmaru.com/
https://govindmaru.com/2014/04/25/murji-gada-37/
https://govindmaru.com/2014/04/25/murji-gada-37/


માન્યતાની બીજી બાજુ                https://govindmaru.com                 151 

 

8 

ખોરાકની પસન્દગી :  
સ્વાસ્્ય માટ ેકે શાસ્ત્રોને આધારે? 

અનુક્રમણીકા 

જનૈ મીત્રો સાથેની વાતચીતમાં એક પ્રશ્ન 
અવારનવાર ઉઠ ે છ ે કે દુધ પ્રાણીઓનાં 
શરીરમાંથી આવતુ ં હોવાથી એન ે હીંસક 
ગણાય કે નહીં? આ પ્રશ્ન વ્યાપક હોવાથી 
એની ચચાટ જાહેરમાં કરવી જરુરી લાગી છ.ે 
આ લેખ બધાં જ શાકાહારીઓન ે પણ 
ઉપયોગી થશે એ આશયથી અતે્ર રજુ કયો છ.ે 

જનૈ વીચારધારામાં અહીંસાને ઘણ ં
મહત્ત્વ આપવામાં આવ્યું છ,ે ખાસ કરીન ે
ખોરાકની પસન્દગીમાં. એક એવો વગટ છ ેજણેે 
દુધ તેમ જ દુધની બનાવટનો સદન્તર તયાગ 
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કયો છ.ે તેઓ પોતાને વેગન ગણાવે છ ેઅને 
આપણને લેક્ટો વેજીટરેીયન (દુધ વાપરતા 
શાકાહારી) કહે છ.ે બીજા ઘણા પ્રકારના લોકો 
છ,ે જમેની શાકાહારીની વ્યાખ્યા અને 
ખાનપાનની મયાટદા આપણાથી અલગ પડ ેછ.ે 
એનાં ઉંડાણમાં જવું જરુરી નથી. 

બાળકને શરીરના વીકાસ માટ ે અને 
પુખ્ત વયનાઓને શરીર ટકાવી રાખવા માટ ે
સમતોલ આહારની જરુર પડ ે છ.ે દરેક 
પ્રદેશમાં જ ેસહેલાઈથી મળતંુ હતંુ તે એમનો 
મુખ્ય ખોરાક બન્યો. પાછળથી ધામીક 
વીચારધારાઓને લીધે એમાં જરુરી ફેરફાર 
થયા. 

દુધમાં પુષ્ણકળ પ્રમાણમાં પ્રોટીન, 
કેલ્શીયમ અને જરુરી વીટામીન હોય છ.ે 
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ધામીક કારણથી દુધ ન લેવું હોય તો આ બધાં 
જરુરી તત્ત્વોનો વીકલ્પ શોધવો પડ ે જ ે
શાકાહારી માટ ેથોડુ ંઅઘરંુ છ.ે 

દુધમાંથી બનતાં દહીં, છાશના સેવનમાં 
સુક્ષ્મ સ્તરે અહીંસા પાળવી શક્ય નથી. દહીં 
બનાવવા માટ ે દધુમાં ઉમેરાતુ ં ‘મળેવણ’ 
બેક્ટરેીયાનો સમહુ છ.ે દુધમાં રહેલાં પોષક 
તત્ત્વોને લીધે આ બેક્ટરેીયા ઝડપથી વધે છ.ે 
દહીં છાશના આ બેક્ટરેીયા આપણી 
પાચનક્રીયા માટ ે ઘણા ઉપયોગી છ.ે એના 
તયાગથી જરુરી પોષણ ઉપરાંત આ ફાયદો 
પણ જતો રહે છ.ે 

કેટલીક વાનગીઓના ઘટકમાં આથો 
લાવવો જરુરી હોય છ.ે આ આથો બેક્ટરેીયાને 
લીધે આવે છ.ે ક્યારેક આથો લાવવા માટ ે
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‘યીસ્ટ’ (કહેવાતા બેક્ટરેીયા) ઉમરેવામાં આવ ે
છ.ે આટલા સુક્ષ્મ સ્તરે અહીંસાથી દુર રહેવુ ં
હોય તો આવી બધી વાનગીઓ પણ તયજવી 
પડ.ે શક્ય છ ે કે શાસ્ત્રોમાં આવી બાબતની 
ચોખવટ નહીં કરી હોય. 

દહીં, છાશ તેમ જ આથાવાળી 
વાનગીઓમાં રહેલા બેક્ટરેીયા વીશે આ લેખ 
દ્વારા જમેને ખબર પડી હોય એમને એટલંુ 
કહેવાનંુ કે ધમટના નામે આ બધંુ તયજી દેવાથી 
તેઓ પોતાના સ્વાસ્્ય સાથે બાંધછોડ કરી 
રહ્યા છ.ે  

હીંસા–અહીંસાની બાબતમાં કુદરત તટસ્થ 
છ.ે આપણા શરીરમાં જ મોટી સેના છ,ે જ ે

બહારના જીવાણ સાથે યુદ્ધ કરી આપણં રક્ષણ 
કરે છ.ે એ આપણા લોહીમાંના શ્વેતકણો છ.ે 
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દુનીયાની એંસી ટકા પ્રજા માંસાહારી છ.ે 
શાસ્ત્રો પ્રમાણે જીવનભર માંસાહારન ુ આવુ ં
‘ઘોર પાપ’ કરનારને પાછો મનુષ્ણય અવતાર ન 
મળે. એ ન્યાયે દુનીયાની માનવ વસતી સતત 
ઘટવી જોઈતી હતી. વાસ્તવમાં એ સતત વધી 
રહી છ.ે છલે્લાં સો વરસમાં એ બે અબજથી 
વધી સાત અબજ નજીક પહોંચી છ.ે આ કેવી 
રીતે શક્ય બન?ે આનાથી એટલુ ંસાબીત થાય 
છ ે કે ખોરાકની પસન્દગી સાથ ે પુનજ ટન્મનો 
(જો પુનજ ટન્મ હોય તો) સીધો સમ્બન્ધ નથી.   

આનો અથટ એમ પણ નથી કે બધા 
પ્રકારની આહાર–પસન્દગી સરખી છ.ે બેશક, 
સમતોલ શાકાહારી ભોજન પણ સમ્પૂણટ 
ખોરાક બની માણસને સંસ્કારીતાના અન ે
સ્વાસ્્યના ઉંચા પગથીયે લઈ જઈ શકે છ.ે 
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અહીંસા ઉપરાંત એની તરફેણમાં બીજા ઘણા 
મુદ્દા છ.ે એટલંુ ખ્યાલ રાખવાનંુ કે માત્ર 
ખોરાકની પસન્દગી માણસને સારો કે ખરાબ 
નથી બનાવતી. શાકાહારી ન હોય એવા 
માણસો પણ પ્રામાણીક, નીતીવાન, 
અપરીગ્રહી, પ્રકૃતીપે્રમી, પ્રકૃતીરક્ષક હોઈ શકે 
છ.ે ખોરાક એવો ન હોવો જોઈએ કે એનાથી 
પુરતું પોષણ ન મળે, એટલો શુષ્ણક ન હોવો 
જોઈએ કે જમવાનંુ અધુરંુ લાગે કે જમવાનો 
કંટાળો આવે. 

સ્વાસ્્ય અને પોષણના નીષ્ણણાતોના મતે, 
મહીનામા ં એકાદ અપવાસ કરવાથી આપણા 
પાચન તન્ત્રને આરામ મળ ે છ ે અને શરીરને 
ખાસ નુકસાન થતંુ નથી. જો કે સતત ત્રણ 
દીવસથી વધુ અપવાસ કરવાથી શરીરન ે
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જરુરી પોષણ ન મળતાં તેની ખામી વરતાય 
છ.ે ઘણો લાંબો સમય અપવાસ કરવાથી મૃતય ુ
થયાના પણ દાખલા છ.ે શરીરને ત્રાસ 
આપવાથી આતમાનંુ કલ્યાણ થાય છ ે એ 
માન્યતા, માત્ર માન્યતા જ છ.ે 

અહીંસાના આધારે ખોરાકની 
પસન્દગીની આ વાતો હતી. ખોરાક ઉપરાંત 
રોજબરોજની અન્ય બાબતોમાં પણ હીંસા–
અહીંસાનો વીચાર કરવાનો હોય છ.ે કાંદા, 
બટટેા, દુધ વગેરે તયજતાં પહેલાં બીજુ ં ઘણ ં
છોડવા જવેું અને કરવા જવેું છ ે એની થોડી 
વાતો કરીએ. અત્રે ધામીક માન્યતાઓની 
સમીક્ષાનો પ્રયાસ નથી કયો. બલકે આજની 
વાસ્તવીકતા સાથે એમની વીસંગતી પ્રકાશમા ં
લાવવાની કોશીશ કરી છ.ે 
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હીંસાના પ્રકારને ચાર વગોમાં વહેંચી 
શકાય : પ્રતયક્ષ, પરોક્ષ, નીવાયટ અન ે
અનીવાયટ. જનૈ વીચારધારામાં માનનાર પ્રતયક્ષ 
હીંસા ન આચરે એવું સ્વીકારી લઈએ. ખેતીમા ં
થતી જીવહીંસા અનીવાયટ છ.ે આપણે એના 
પરોક્ષ ભાગીદાર હોવા છતાં ખેતપદેાશનો 
ઉપયોગ અનીવાયટ હોવાથી એની ચચાટ કરવી 
વ્યથટ છ.ે અટકાવી શકાય એવી નીવાયટ 
હીંસામાં પ્રતયક્ષ અને પરોક્ષ રીતે ભાગીદાર 
થતા હોઈએ એવા ઘણા દાખલા છ,ે જ ે
આપણે નીવારી શકીએ. અહીં એવા ચાર 
દૃષ્ટાંતોની વાત કરી છ.ે  

રેશમ કેવી રીતે બને છ ે એની જમેને 
ખબર હોય તેઓ રેશમી વસ્ત્રો પહેરવાનો 
વીચાર સુધ્ધાં ન કરે. જમેને કદાચ ખ્યાલ ન 
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હોય એમને જણાવવાનંુ કે એક મીટર રેશમનંુ 
કાપડ બનાવવામાં રેશમના લાખો કીડાઓનો 
નાશ કરાય છ.ે 

કારખાનાઓમાં બનતી પ્રાણીજન્ય 
વસ્તુઓ માટનેો કાચો માલ સીધો 
કતલખાનામાંથી આવતો હોય છ.ે એવી 
વસ્તુઓના બીનજરુરી વપરાશથી પરોક્ષ રીતે 
હીંસાના ભાગીદાર બનીએ છીએ. 

વાહનમાથંી નીકળતા ધુમાડાથી 
વાતાવરણ તો બગડ ે જ છ;ે સાથે સાથ ે
હવામાંના કેટલાયે સુક્ષ્મ જીવ પણ મરે છ.ે 
જરુર વગર ગાડી લઈને નીકળી પડતા લોકો 
પ્રતયક્ષ રીતે હીંસાના ભાગીદાર બને છ.ે 

આપણા વપરાશની વસ્તુઓ બનાવવામા ં
જટેલી કુદરતી સમ્પત્તી વપરાય છ,ે જટેલી 
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ઉજાટ વપરાય છ,ે જટેલંુ પયાટવરણ બગડ ે છ,ે 
જટેલો કચરો પેદા થાય છ,ે જટેલા મજુરોનંુ 
શોષણ થાય છ,ે જટેલા બાળમજુરોનો 
દુરુપયોગ થાય છ;ે એ બધામાં એક પ્રકારની 
હીંસા રહેલી છ.ે આપણે ્યારે પણ કોઈ 
વસ્તુની ખરીદી કરીએ છીએ તયારે પરોક્ષ રીતે 
આ હીંસાના ભાગીદાર બનીએ છીએ. 
ખાનપાન બાબતે અહીંસાને એક અન્તીમ સુધી 
લઈ જનાર આ બધી  બાબતો પ્રતયે સાવ 
ઉદાસીન રહે તો એમની અહીંસાની સમજ 
અધુરી કહેવાય. 

બધા પ્રકારની હીંસા બને તેટલી 
ટાળવાનો સરળ ઉકેલ પણ જનૈ વીચારધારામા ં
છ.ે એ છ ે ‘અપરીગ્રહ’નો. આપણે એન ે
સગવડતાથી હાંસીયામાં ધકેલી દીધો છ.ે 
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વાસ્તવમાં ‘અહીંસા’ અને ‘અપરીગ્રહ’ 
એકબીજા સાથે અભીન્ન રીતે સંકળાયેલાં છ.ે 
મોટો પરીગ્રહી અહીંસક ન હોઈ શકે. માણસ 
જટેલો અપરીગ્રહી એટલો વધુ અહીંસક 
ગણાય. 

અહીં સંસાર છોડીને સાધુ બનવાની વાત 

નથી કે સ્વેચ્છાએ ગરીબી સ્વીકારવાની પણ વાત 
નથી. આજના સન્દભટમાં બીનજરુરી ખરીદી ન 

કરવાથી અને બગાડ અટકાવવાથી પણ આ 
કે્ષત્રમાં ઘણં કરી શકાય છ.ે કરુણતા એ વાતની 

છ ે કે, વધેલી સમ્પત્તીથી છકી ગયેલા, આડધેડ 
ખરીદી કરતા, વેડફાટ કરતા, કારણ વગર 

દોડાદોડ કરતા ઘણા લોકો પોતાને પ્રકૃતીપે્રમી, 
પયાટવરણવીદ્, ધામીક, જાગૃત નાગરીક વગેરે 

માને છ.ે ્યારે અપરીગ્રહી સંસારીને ઉતરતી 
નજરે જુએ છ.ે 
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અહીંસા ઉપરાંત બીજી પણ એક બાબત 
ધ્યાનમાં લેવા જવેી છ.ે દરેક વસ્તુના બેફામ 
વપરાશથી આપણે ભાવી પ્રજા માટ ે દુષીત 
પયાટવરણવાળી અન ે વપરાઈ ગયેલી કુદરતી 
સમ્પત્તીવાળી દુનીયા છોડી જઈએ છીએ. 
પૃ્વી પર માત્ર આપણો જ અધીકાર નથી; 
ભાવી પેઢીઓનો પણ એટલો જ અધીકાર છ.ે 
એમના માટ ેઆપણે કેવી દુનીયા છોડી જઈએ 
છીએ એના પરથી તેઓ આપણને મુલવવાના 
છ.ે આગલી પેઢીઓનો સમૃદ્ધ વારસો 
આવનારી પેઢીઓને કેવી સ્થીતીમાં આપવાનો 
છ ેએ વીચારણા માગી લેતો વીષય છ.ે 

જ ે શાસ્ત્રોનાં લખાણને આધારે આટલી 
ચચાટ થઈ છ ેએ શાસ્ત્રો વીશે થોડી વાત કરી 
લઈએ. સાદી સમજ પ્રમાણે પૌરાણીક પુસ્તકો 
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(ગં્રથો) શાસ્ત્રો કહેવાય છ.ે જો કે શાસ્ત્રનો સાચો 
અથટ છ ે : ‘કોઈ પણ વીષયન ેલગતી વીસ્તૃત 
માહીતી આપતુ ં પુસ્તક.’ એ વીષય જુનો કે 
નવો હોઈ શકે છ.ે એટલે જ ભૌતીકશાસ્ત્ર, 
ખગોળશાસ્ત્ર, સમાજશાસ્ત્ર જવેા શબ્દો વપરાય 
છ.ે એ હીસાબે ધમટશાસ્ત્ર એક વીષય માત્ર 
ગણાય. 

દરેક ધમટના લોકો પોતાના શાસ્ત્રોમાં 
સમ્પુણટ સતય સમાયલંુ હોવાનંુ માને છ.ે 

ધમટશાસ્ત્રો લખાયા પછી માનવસમાજનું વધેલું 
જ્ઞાન એમના મતે મી્યા છ.ે બદલાતા સમય 

પ્રમાણે સમાજની બદલાતી જરુરીયાતો એમને 
સ્પશટતી નથી. આપણે વાસ્તવીક દુનીયામાં 

જીવીએ છીએ. જો સતયને સ્વીકારવું હોય તો 
પોતાની બુદ્ધીનો ઉપયોગ કરી શાસ્ત્રોની મયાટદા 

સ્વીકારવી રહી. 
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સદીઓ અગાઉ, તતકાલીન રાજકીય, 
સામાજીક અને ધામીક વાતાવરણમાં લખાયલે 
શાસ્ત્રોની આચારસહંીતા વતટમાન સજંોગોમા ં
કેટલી અસંગત થઈ ગઈ છ ે એના થોડા 
દાખલા અહીં આપ્યા છ.ે 

જ ે શાસ્ત્ર દ્રવ્યદાનની વાત કરે; પણ 
રક્તદાન, ચક્ષુદાન, અવયવદાન, શરીરદાન 
વગેરેની વાત ન કરે એ શાસ્ત્ર આજના 
સન્દભટમાં અધુરંુ છ.ે 

જ ેશાસ્ત્ર સુક્ષ્મ સ્તરે અહીંસાની અને 
ક્ષમાની વાત કરે; પણ અન્યાય અને 
અતયાચારનો સામનો  કરવાની વાતન ે
જરુરી મહત્ત્વ ન આપે એ શાસ્ત્ર 
પલાયનવાદી અને અધુરંુ છ.ે  
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જ ેશાસ્ત્ર કહેવાતા દેવદ્રવ્યનો ઉપયોગ 
માનવ હીતાથે કરવાનો નીષેધ ફરમાવે; એ 
શાસ્ત્ર આજના સન્દભટમાં અવ્યવહારુ (out 
dated) છ.ે   

જ ે શાસ્ત્ર ક્ષત્રીયકુળને શે્રષ્ઠ ગણી 
રાજાશાહીનો મહીમા કરે; ્યારે 
લોકશાહીનો ઉલે્લખ સુધ્ધાં ન કરે તે શાસ્ત્ર 
આજના સન્દભટમાં અવ્યવહારુ છ.ે   

જ ે શાસ્ત્ર સ્ત્રીઓને પુરુષોથી ઉતરતી 
ગણે તે શાસ્ત્ર માત્ર આજના જ નહીં; 
હમ્મેશના સન્દભટમાં અવ્યવહારુ છ.ે   

જ ે શાસ્ત્ર હજી પણ પૃ્વી સપાટ 
હોવાની વાતો કરે; તે શાસ્ત્ર આજના 
સન્દભટમાં અવ્યવહારુ છ.ે   
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આધુનીક માણસ માત્ર બે લાખ વરસ 
પહેલાં જ અસ્તીતવમાં આવ્યો છ.ે જ ે શાસ્ત્ર 
આદી માનવોનું આયુષ્ણય કરોડો વરસ હોવાનુ ં
કહે; તે શાસ્ત્ર આજના સન્દભટમાં અવ્યવહારુ 
છ.ે   

ધમટશાસ્ત્રોમાં સમયાનુસાર સુધારા થવા 
એ નવી વાત નથી. સમય પ્રમાણ ે શાસ્રો 
બદલાતાં રહે છ.ે દરેક ધમટના વીવીધ પંથોની 
ધમટ વીશેની સમજમાં જ ે તફાવત છ ે તે 
ધમટગુરુઓ દ્વારા શાસ્ત્રોમાં કરવામાં આવેલ 
ફેરફારનો પુરાવો છ.ે શાસ્રો લખનાર અને 
બદલાવનાર આપણા જવેા જ માણસો હતા. 
એમની મયાટદા અહીં છતી થાય છ.ે 

મુળ વાત ખોરાકની પસન્દગીની હતી. 
આપણે જ ે પણ કરવાનું કે તયજવાનુ ં
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વીચારીએ એનાં પરીણામોને સમજી, સ્વીકારી 
પછી કરીએ એ જ આ લેખનો મુખ્ય હેતુ છ.ે 
આ જીવન આનન્દથી જીવવા માટ ે છ.ે 
પરલોકના ખ્યાલમાં પલાયનવાદી બનવા માટ ે
નથી કે કોઈનો પડછાયો બનીને જીવવા માટ ે
પણ નથી. કોઈને પણ હાની પહોંચાડ્યા વગર 
આપણને ગમતંુ હોય તે કરવા માટ ેછ.ે આવી 
પડલે જવાબદારીઓ નીભાવવા માટ ે છ.ે 
સમાજનંુ હીતકારક ધ્યેય રાખવા માટ ે છ.ે 
આખરી નીણટય હમ્મેશાં આપણા હાથમાં હોય 
છ.ે             (લેખ લખાયો : જુલાઈ, 2011)         

આ લેખને 20 પ્રાપ્ત પ્રતીભાવો થયા હતા. ત ે
પ્રતીભાવ/ચચાટ માણવા માટ ેસ્રોત : 

https://govindmaru.com/2014/05/30/murji-gada-38/ 

♦ 
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9 

સ્થળાન્તર – ધમાટન્તર – વીચારાન્તર  

અનુક્રમણીકા 

જન્મ સાથે આપણને ઘણં બધંુ 
અનાયાસ ે વારસામાં મળી જાય છ.ે કમટના 
સીદ્ધાન્તમાં ન જઈએ તો જન્મ એ વ્યક્તીની 
પોતાના હાથની વાત નથી. જન્મતાં જ 
આપણને જ ે લેબલ લાગે છ ે તે આપણી 
ઓળખ બની જાય છ.ે આ રીતે આપણને 
લાગેલાં લેબલ છ ે – વાણીયા, વૈષ્ણણવ, 
ગુજરાતી, ભારતીય વગેરે વગેરે. મોટા 
ભાગના લોકો આવી ઓળખ સાથ ે આખુ ં
જીવન વીતાવે છ ે અને એમને જાળવી 
રાખવામાં ગૌરવ અનુભવે છ.ે એમના માટ ે
વારસાગત વફાદારી ઘણી અગતયની છ.ે 
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આગળ જતાં શીક્ષણ કે વ્યવસાયને લીધે એક 
બે નવાં લેબલ પણ લાગે છ.ે 

આ બધાં લેબલોનું ગૌરવ લેતી વખતે એ 
જાણવું જરુરી છ ે કે આ પ્રકારની ઓળખ ે
માનવસમદુાય વચ્ચ ેઘણીવાર ઘષટણ પેદા કયુાં 
છ.ે ્યાં વણટ, જ્ઞાતી, ધમટ, પ્રાન્ત વગેરેના 
ભેદભાવ ઓછા છ ે અથવા હોય છતાં પ્રજા 
એના પ્રતયે સભાન નથી એવા દેશોના 
આન્તરીક પ્રશ્નો ઘણા ઓછા હોય છ.ે 
ભારતની ઘણી શક્તી આવા પ્રશ્નો ઉકેલવામાં 
વપરાઈ જાય છ.ે 

આઝાદી પછી ગ્રામ્ય સમાજમાં એક 
મોટુ ંપરીવતટન શરુ થયું છ.ે લોકો ગામડુ ંછોડી 
મોટાં શહેરોમાં જવા લાગ્યા. આ સ્થળાન્તર, 
સ્વેચ્છાએ કરેલંુ છ;ે બળજબરીથી નથી 
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કરવામાં આવ્યું. આની પાછળનંુ કારણ છ ે
તયારની ગામડાંની પરીસ્થીતી કરતાં વધુ સારી 
પરીસ્થીતીની ખોજ, ્યાં આથીક પ્રગતી કરી 
જીવનધોરણ ઉંચુ ંલાવી શકાય. આની પાછળ 
ગામડા પ્રતયે જરા પણ અણગમાની ભાવના 
નહોતી. 

આવા સ્થળાન્તર કે દેશાંતર છતાંય ે
મોટાભાગના લોકો પોતાની મુળ ઓળખ 
જાળવી રાખે છ,ે સમાજ સાથેના સમ્બન્ધ 
જાળવી રાખે છ.ે જ ેઆવું સ્થળાન્તર નથી કરી 
શક્યા તેઓ પોતાના સંતાનો માટ ેઆવી તક 
શોધતા હોય છ.ે સ્થળાન્તર સાથે આવતા 
ભાષાના, પહેરવેશના, ખોરાકના વગેરે ફેરફાર 
આપોઆપ અપનાવાઈ જાય છ.ે જીવનધોરણ 
સાથે જીવનશૈલી પણ સ્વેચ્છાએ બદલાઈ જાય 
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છ.ે કોઈને આમાં જરા પણ ખોટુ–ંઅનુચીત 
થતું હોય એમ લાગતું નથી. 

માનવસમદુાયો આદીકાળથી સ્થળાન્તર 
કરતા આવ્યા છ.ે વ્યક્તીગત ધોરણે હોય કે 
સમુદાયમાં હોય, સ્વચે્છાએ સ્થળાન્તર કરનારે 
સરવાળે વધુ પ્રગતી કરી છ.ે આ વાતને બીજી 
રીતે પણ કહી શકાય. જણેે જન્મજાત 
વારસાનંુ બંધન ઢીલંુ કયુાં છ,ે તે વધુ પ્રગતી 
કરી શક્યો છ.ે અથવા તો પ્રગતી કરવા માટ ે
જન્મજાત વારસાની માયા થોડી છોડવી પડ ે
છ.ે આમાં વારસો દોષાયુક્ત હોય એવું નથી; 
પણ એ બંધનકતાટ હોઈ શકે છ.ે કોઈ પણ 
જાતનું બંધન, ગતી/પ્રગતીને ધીમી કરે છ.ે 

સ્થળાન્તરની સરખામણીએ ધમાટન્તર 
વધુ નાજુક બાબત છ.ે એના પ્રતયે લોકમાનસ 
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એટલું ઉદાર નથી. વાસ્તવીકતા એ છ ેકે દરેક 
નવા ધમટનો ઉદય અને ફેલાવો ધમાટન્તરથી જ 
થયો છ.ે 

મધ્યયગુમા ંઘણા ધમાટન્તર બળજબરીથી 
કરવામા ં આવતા હતા. એનો ભોગ બનેલા 
બધા સહાનુભુતીને પાત્ર છ.ે હવ ે એવા 
બળજબરીથી કરાતા ધમાટન્તર ઘટી રહ્યા છ.ે  

સ્વેચ્છાએ થતાં ધમાટન્તર અને એની 
પાછળના કારણ અમુક અંશે સ્થળાન્તરને 
મળતા આવે છ.ે ઈતીહાસને પાને ચડલેા બે 
કીસ્સા જાણીતા છ.ે પ્રાચીન કાળના સમ્રાટ 
અશોકનું અને વતટમાનના ડૉ. બાબાસાહેબ 
આંબેડકરનંુ ધમાટન્તર. સ્વેચ્છાએ કરાયેલ 
ધમાટન્તર પાછળ જ ેપણ કારણ હોય, એવુ ં
કરનારને તેમ કરવું વાજબી લાગ્યું છ.ે 
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વીચારાન્તર અને મતાન્તર બે અલગ 
બાબત છ.ે મતાન્તર એ બે વ્યક્તીઓ વચ્ચેનો 
મતભેદ છ,ે ્યારે વીચારાન્તર એ વારસાગત 
માન્યતાઓને છોડી નવી વીચારસરણી 
અપનાવવાની પ્રક્રીયા છ.ે માણસ પોતાનો 
જન્મજાત વારસો તયારે છોડ ે છ ે ્યારે તેને 
એમાં કોઈ ખામીઓ દેખાય તમે જ અન્યત્ર 
વધારે સારી સ્થીતી દેખાય. 

ગ્રામ્ય સમાજના સ્થળાન્તરને લીધે 
સામાજીક રીતરીવાજોમાં જ ેફેરફાર આવ્યા છ ેતે 

વીચારાન્તરનો એક પ્રકાર છ.ે અગતયની બાબત 

એ છ ે કે આ વીશે પુરા  સમાજમાં વીચારોની 
સમાનતા જળવાઈ રહેવાથી નવા પ્રશ્નો ઉભા 

થયા નથી. ભુતકાળમાં થયેલા સમાજના ભાગલા 
પાછળ વીચારાન્તરના સ્વીકાર–અસ્વીકારનાં 

કારણો હતાં. 
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પશ્ચીમી દેશની કોઈ વ્યક્તી ભારતીય 
જીવનશૈલીની અમુક બાબતો અપનાવ ે તયારે 
આપણી સંસ્કૃતીની શે્રષ્ઠતાને નામે ફુલાઈએ 
છીએ. આવા થોડા દાખલાઓની 
સરખામણીએ અનકેગણા વધારે ભારતીયો 
્યારે હોલસેલમાં પશ્ચીમી જીવનશૈલી 
અપનાવે છ ે તયારે એમને ‘બગડી ગયા, 
અધોગતી, વીનાશ’ વગેરે કહીએ છીએ. બન્ન ે
કીસ્સાઓમાં વીચારાન્તર રહેલંુ છ ે જ ે દરેક 
માનવીનો જન્મસીદ્ધ હક છ.ે ફરક આપણી 
મનોવૃત્તીમાં છ.ે આપણા વીચારોથી ભીન્ન 
વીચારો તરફ કોઈ આકષાટય તે આપણને 
ગમતું નથી.  

વીચારાન્તર બધા ક્ષેત્રોમાં થાય છ.ે આ 
લેખનો મુખ્ય હેતુ ધામીક વીચારાન્તરનો છ.ે 
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આગલી બધી રજુઆત એની પ્રસ્તાવના રુપે 
હતી એમ કહી શકાય. ધામીક વીચારાન્તર એ 
ધમાટન્તર કરતાં અલગ બાબત છ.ે કોઈ એક 
ધમટ પાળતા માણસની પોતાનો ધમટ બદલાવ્યા 
વગર પોતાની ધામીક વીચારસરણીમા ં
સ્વૈચ્છીક રીતે કરવામાં આવતા ફેરફાર તે 
ધામીક વીચારાન્તર છ.ે 

ધમટનો એક અથટ ‘ફરજ કે કતટવ્ય’ 
થાય છ.ે બીજો અથટ ‘નીતી, સદાચાર, 
પ્રામાણીકતા’ વગેરે થાય છ.ે ધમટના આ 
ખરા અથટ છ.ે જો કે વ્યવહારમાં સમ્પ્રદાય, 
પંથ, ફીરકા વગેરેના ક્રીયાકાંડને ધમટ 
ગણવામાં આવે છ.ે આને સંસ્થાકીય ધમટ, 
Organized Religion કહેવાય છ,ે જ ે
માણસની ઓળખ બની જાય છ.ે 
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આ પ્રકારના ધામીક ગણાતા લોકો 
પ્રામાણીક કે સદાચારી હોય અને ન પણ હોય. 
તેમ જ ધામીક ન ગણાતા લોકો પણ 
પ્રામાણીક હોય અન ેન પણ હોય. ટુકંમાં, નીતી 
અને સદાચારન ે પ્રચલીત સંસ્થાકીય ધમટથી 
અલગ પાડી દેવાયા છ.ે આ જાહેર અનુભવની 
વાત છ.ે 

ધમટની આ પ્રચલીત વ્યાખ્યાના 
સન્દભટમાં લોકમાનસનંુ વણટપટ, સ્પેક્ટરમ, અતી 
વીશાળ છ.ે એના એક છડે ે ‘પ્થર એટલા 
પુજ ે દેવ’વાળી માનસીકતા છ,ે ્યારે બીજ ે
છડે ે આવા સંસ્થાકીય ધમટમાં સદન્તર ન 
માનનારા પણ છ.ે મોટાભાગના લોકો આ બે 
અન્તીમોની વચ્ચેની અનેક શક્યતાઓમા ં
પોતાને ક્યાંક ગોઠવી દે છ.ે 
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લેખની શરુઆતમાં વારસામાં મળતી જ ે
બાબતોનો ઉલે્લખ કયો છ,ે એમાંની એક છ ે
આપણી ધામીક માન્યતાઓ. બાળક જન્મે છ ે
તયારે એને કોઈ પ્રકારની માન્યતાઓ હોતી 
નથી. એ પોતાના માતા–પીતા તેમ જ 
આસપાસના વાતાવરણમાંથી પોતાની 
માન્યતાઓ મેળવે છ.ે 

ગામડામાં જન્મેલા અને મોટા થયેલા 
લોકોનંુ વીશ્વ ઘણં નાનંુ હોય છ.ે તેઓ એક 
ચોક્ક્સ પ્રકારના ચુસ્ત ધામીક વાતાવરણમા ં
ઉછરેલા હોય છ.ે એ જ એમની ધામીક 
વીચારસરણી બને છ.ે શહેરમાં રહેવા છતા ં
આસપાસના શહેરી વાતાવરણથી અલીપ્ત 
એવા પોતાના નાનકડા સંકુલમાં, સમાજમાં 
રહેનારાઓની વીચારસરણી પણ ગામડાં જવેી 
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જ હોય છ.ે બે પેઢીઓ વચ્ચે કહેવાતી 
જનરેશન ગેપ પાછળ ઉછરે વખતના 
વાતાવરણનો ફરક ખુબ મોટો ભાગ ભજવે છ.ે 

 વીચારસરણીનો વારસો આપણન ે
મળેલી એવી ભેટ છ,ે જનેે પોતાની સમજ અન ે
અનુભવથી કસાવી, મઠારી, આવનારી પેઢીને 
આપવાની હોય છ.ે જનેે બીજાઓ કરતાં 
પોતાની જાત પર વધુ વીશ્વાસ છ ે તે એને 
અમલમાં મકેુ પણ છ.ે જ ેઆવું નથી કરતા તે 
કસાયેલી નહીં; પણ કટાયેલી, વધુ ઘસાયેલી 
વીચારસરણી ભાવી પેઢીને આપી જાય છ.ે  

મોટી ઉમ્મરે ધામીક માન્યતાઓ બદલવી 
ઘણી અધરી હોય છ;ે અશક્ય નથી હોતી. 
ક્યારેક એ બદલાય પણ છ.ે માણસને પોતાને 
કે એની નજીકની કોઈ વ્યક્તીને ્યારે 
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હચમચાવી દેતો ગમ્ભીર અનુભવ થાય છ ે
તયારે, ધામીક ન હોય એ વ્યક્તી ધામીક બની 
શકે છ.ે એ જ રીતે ચુસ્ત ધામીક વ્યક્તી પણ 
સમ્પુણટ પણે શ્રદ્ધા ગુમાવી શકે છ.ે જાત 
અનુભવને લીધે આવતું આ વીચારાન્તર 
સ્વેચ્છાએ કરેલંુ હોવા છતાં; લાગણીના 
આવેશમાં થયું હોય છ.ે એની પાછળ ઝાઝો 
વીચાર નથી હોતો. 

એક નાનો વગટ એવો છ ે કે જ ેલાગણીના 
આવેશમાં નહીં; પણ વીશાળ વાચન, ઉંડો 

અભ્યાસ તેમ જ મનોમંથન પછી વીચારાન્તર 

કરે છ.ે એ પરમ્પરાગત ધામીક માન્યતાઓથી 
વીમુખ થાય છ.ે એની આ વીમુખતા સંસ્થાકીય 

ધમટ પ્રતયે હોય છ.ે ધમટના આદશો, નીતી, 
પ્રામાણીકતા, ફરજ વગેરેથી નથી હોતી. છતાંય 

ધામીક સમાજ એમને નાસ્તીક માને છ.ે 
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આ રીતે પોતાની માન્યતાઓ બદલનાર 
વીચારોના ક્રાન્તીકારી કહેવાય છ.ે તેઓ 
પોતાના સમયથી ઘણા આગળ હોય છ.ે 
વૈચારીક ક્રાન્તીકારો પોતાના વીચાર 
ફેલાવવામાં સફળ કે નીષ્ણફળ થઈ શકે છ;ે પણ 
અજ્ઞાની તો ક્યારેય નથી હોતા. એમને 
અજ્ઞાની માનનાર પોતાના જ અલ્પજ્ઞાનનુ ં
પ્રદશટન કરે છ.ે 

વીચારાન્તર એ વીચારધારાની જનેતા છ.ે 
લાંબા ગાળાના પ્રશ્નોનો ઉકેલ શોધવો હોય તો 

ચીલાચાલુ ઘરેડથી દુર જવું પડ ેછ.ે જો કોઈએ 

પણ વીચારાન્તર ન કયુાં હોત તો માનવસમાજ 
જરાપણ પ્રગતી કરી શક્યો ન હોત. વૈશ્વીક સ્તરે 

આ પ્રકારના વીચારાન્તર આથીક, સામાજીક, 
રાજકીય, ધામીક બધાંય ક્ષેતે્ર થતાં જોઈ શકાય 

છ.ે 
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ધામીક વીચારાન્તરના સન્દભટમાં જોઈએ 
તો દુનીયાના બધા જ ધમટ પરીવતટકોને તેમ જ 
સુધારકોને તતકાલીન ધામીક વીચારધારાઓમા ં
જ ે ખામીઓ જણાઈ એનો તેમણે વીકલ્પ 
શોધ્યો હતો. એમની તપસ્યા, ધ્યાન, ચીન્તન, 
સાધના જ ે પણ કહીએ તે એક પ્રકારનંુ 
વીચારાન્તર જ હતું. એમની નવી 
વીચારધારાને પણ તરત સફળતા નહોતી 
મળી. 

મહાવીર અને બુદ્ધને તતકાલીન 
વૈદીક–સનાતન ધમટમાં ખામીઓ જણાઈ 
એટલે જ એમણે પોતાની નવી વીચારધારા 
શરુ કરી; પણ તેઓ છલે્લા નથી. એમના 
પછી પણ નવી અને ભીન્ન ધામીક 

વીચારધારાઓ આવતી રહી છ.ે અહીં મુદ્દો 
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કોણ વધુ સાચું કે સારંુ એનો નથી. મદુ્દો છ ે

કોઈ પણ વીચારધારા શાશ્વત કે સનાતન ન 
હોવાનો છ.ે ્યાં સુધી કોઈ ચોક્કસ વીષય પર 
માનવ સમાજમાં પાયાના મતભેદ છ ેતયાં સુધી 
એ વીષય પરનુ ં કોઈ પણ ધામીક 
વીચારધારાનું કથન સવટવ્યાપી સવટકાલીન 
સતય તરીકે સ્વીકારી શકાય નહીં. 

દુનીયાના બધા જ સંસ્થાકીય ધમો 
વચ્ચે થોડી સમાનતા અને થોડી વીષમતા 

રહેલી છ.ે એમના વચ્ચેની સૌથી મોટી 
સમાનતા છ ેરહસ્યવાદની. કોઈ પણ ધામીક 
વીચારધારા એનાથી બાકાત નથી રહી. એનું 
મુખ્ય કારણ એ છ ે કે માણસને જન્મજાત 
રીતે રહસ્યમય વાતો ગમે છ.ે ‘લોજીક’ 
કરતાં ‘મેજીક’માં વધુ મઝા આવે છ.ે 
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જ ે પ્રશ્નોનો બધાને ગળે ઉતરે એવો 
ચોક્કસ ઉકેલ નથી તેને રહસ્ય કહેવાય છ.ે 
એના જુદા જુદા ચીન્તકો દ્વારા અપાયલે 
જવાબ રહસ્યવાદ બની જાય છ.ે વીશેષમાં 
ધમટપ્રણેતાઓને નામે આજ ે જ ે ફેલાવવામાં 
આવે છ ેતેની વીશ્વસનીયતા પણ સંશયાતમક છ.ે 

દરેક ધમટના આટલા ફાંટા, એમાં પાછળથી 
કરવામાં આવેલી ભેળસેળનું તેમ જ મનફાવતાં 

અથટઘટનોનંુ પરીણામ છ.ે ધમોમાં મોજુદ 
રહસ્યવાદનો મોટો ભાગ પાછળથી ઉમેરવામા ં

આવ્યો હોવાની શક્યતા શક્યતા ઘણી છ.ે 
કાળક્રમે થઈ ગયેલા ધમટગુરુઓ પોતાનો નવો પંથ 

કે સમુદાય સ્થાપવા આ રહસ્યવાદને થોડાં જુદાં 
સ્વરુપે રજુ કરતા રહ્યા છ.ે એના વડ ે કેટલાયે 

અઘરા પ્રશ્નોના ઉત્તર સહેલાઈથી આપી શકાય 
છ ેઅથવા એમને સદન્તર ટાળી શકાય છ.ે 
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આ રહસ્યવાદ મખુ્યતવ ે સ્વગટ, નરક, 
પુનજ ટન્મ જવેા વીષયો વીશે છ.ે માનવ–સમાજ 

પાસે દરેક રહસ્યમય વીષયના કેટલાક 
અલગ મત પ્રવતે છ.ે એક વીષયના આવા 
ભીન્ન મત બધા તો સાચા ન હોઈ શકે. 
કદાચ કોઈ એક સાચો હોઈ શકે; પણ 
કોનો? જો પાંચમાથંી ચાર ખોટા હોય તો 
પાંચેપાંચ ખોટા હોઈ શકે છ.ે આપણી પાસે 

અતયારે સવટમાન્ય ઉકેલ નથી એટલા માટ ે
કોઈએ ભુતકાળમાં આપેલ ગમે તે ઉકેલ 
સાચો નથી બની જતો. વાસ્તવમાં કેટલીયે 
પુરાણી ધામીક માન્યતાઓ ખોટી સાબીત 
થઈ છ.ે એ જ બતાવે છ ેકે બધી રહસ્યમય 
માન્યતાઓ માટ ેખુલ્લી દૃષ્ટી રાખવી જરુરી 
છ.ે 
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ભુતકાળમાં જમેણે રહસ્યવાદરહીત 
માત્ર નૈતીક વીચારધારા ફેલાવવાની કોશીશ 
કરી હતી તે સફળ નથી થયા. એમની 
નીષ્ણફળતાનંુ કારણ રહસ્યપે્રમી માનવ પ્રકૃતી 
ઉપરાંત ભુતકાળમા ં તાકીક કે વૈજ્ઞાનીક રીતે 
વીચારવાનો બહુધા અભાવ હતો. 

ધામીક ક્ષેત્રના આધુનીક ક્રાન્તીકારો 
પોતાને ઉદાર મતવાદી, વાસ્તવદૃષ્ટા, 
વીવેકબુદ્ધીવાદી, રૅશનલ થીન્કર વગેરે ગણે છ.ે 
આ બધામાં થોડો ફરક ખરો; પણ મુખ્ય 
પ્રવાહથી તેઓ ઘણા અલગ છ.ે વતટમાન 
ભારતમાં રાજકીય તેમ જ સામાજીક ક્ષેત્ર ે
કેટલાક રૅશનલ નેતાઓ થઈ ગયા છ.ે 
જવાહરલાલ નહેરુ એમાંના એક હતા. આ 
નેતાઓને ધામીક પ્રજા સાથ ે કામ કરવાનુ ં
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હોવાથી પોતાના રૅશનલ વીચારોને મોખરે 
લાવવું વાજબી નહોતું માન્યું. એમના મુખ્ય 
કાયટક્ષતે્રમા ં એ બાધારુપ બનત; છતા ં જરુર 
પડ ે તેઓ પોતાના વીચાર છુપાવતા પણ 
નહોતા. 

વતટમાનની રાજકીય, આથીક, સામાજીક 
વગેરે બધી જ વીચારધારાઓ પશ્ચીમના 
દેશોમાં શરુ થઈ આખી દુનીયામાં ફેલાઈ રહી 
છ.ે સ્વેચ્છાએ કે મજબુરીથી બધા દેશો તે 
અપનાવી રહ્યા છ.ે ધામીક ક્ષેત્ર અતી 
સમ્વેદનશીલ હોવાથી તે સૌથી છલેે્લ આવશે. 
તે ધમાટન્તર સ્વરુપે નહીં; પણ ધામીક 
વીચારાન્તર સ્વરુપે હશે. 

મધ્ય યગુમાં પશ્ચીમમાં પણ રહસ્યવાદ 
અને અન્ધશ્રદ્ધા મોટ ે પાયે અસ્તીતવમાં હતાં. 
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તયા વતટમાન યગુ પાંચસો વરસ પહેલાં શરુ 
થયો હોવાથી આ બધંુ હવે ઘણં ઓછુ ં થઈ 
ગયું છ.ે ભારત એકસાથે બધા યુગોમાં જીવ ે
છ.ે એટલંુ જ નહીં; ઘણી વ્યક્તીઓ પણ જુદા 
જુદા સમયમાં જીવતી હોય છ.ે ધંધા–
વ્યવસાયની બાબતમાં એકવીસમી સદીમા ં
જીવનાર માણસ સામાજીક રુઢીઓ બાબતે 
ઓગણીસમી સદીમાં અને ધામીક માન્યતાઓ 
સંદભે ચૌદમી સદીમાં જીવતો હોય એ 
સામાન્ય બાબત છ.ે 

ટુકંમાં, પશ્ચીમના વીકસીત દેશોમા ં
રહસ્યવાદ હજી કેટલેક અંશે ચાલુ છ ે ્યારે 
ભારત સહીત પુવટના અન્ય દેશોમા ં તાકીક/ 
વૈજ્ઞાનીક વીચારધારા પ્રસરી રહી છ.ે એટલે 
પુવટ–પશ્ચીમના શબ્દ પ્રયોગને બદલે જુની 
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દુનીયા અન ે નવી દુનીયાનો શબ્દપ્રયોગ વધ ુ
યોગ્ય રહેશે. 

હવે ્યારે વૈજ્ઞાનીક વીચારસરણીને 
જગતના ભૌતીક પ્રશ્નો ઉકેલવામાં વ્યાપક 
સફળતા મળવા લાગી છ ે તયારે રહસ્યવાદમાં 
ન માનનારાઓને આશાનંુ કીરણ દેખાય છ.ે 
એમના પ્રયતનો પ્થર પર રેડાતા પાણી નહીં; 
પણ બાલદી પાણીમાં ઉમરેાતા રંગનાં થોડાં 
ટીપાં બનવાની પુરી શક્યતાઓ છ.ે પાચં 
હજાર વરસ જુના રહસ્યવાદ ેમાનવ–સમાજનુ ં
જટેલંુ ભલંુ કયુટ છ ેએનાથી વધારે ભલંુ છલે્લાં 
બસો વરસમાં વજૈ્ઞાનીક શોધોએ કયુાં છ.ે આ 
તો હજી શરુઆત છ.ે 

જ ે ઝડપે દનુીયાનંુ એકીકરણ થઈ રહ્યુ ં
છ ેતે જોતાં એમ લાગે છ ેકે એકવીસમી સદી 
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વીવીધ ધામીક વીચારધારાઓની પીછહેઠ અને 
એકમાત્ર ‘નૈતીક વીચારધારા આધારીત 
માનવવાદ’ની સદી તરીકે વીદાય લેશે. એનો 
યશ કોઈએક વ્યક્તીને નહીં પણ 
વૈજ્ઞાનીક/તાકીક વીચારસરણીને અનસુરતા 
સમુદાયને જશે. શુદ્ધ નૈતીકતામાં વૈવીધ્ય કે 
રહસ્યને સ્થાન નથી. સાચો અનેકાન્તવાદ તો 
ભીન્ન વીચારધારા પર પુરતો વીચાર કરી, જો 
વાજબી લાગે તો અપનાવવામાં છ.ે 

(લેખ લખાયો : ફેબ્રુઆરી, 2008) 
આ લેખને પ્રાપ્ત થયેલ 22 પ્રતીભાવો પ્રાપ્ત 

થયા હતા. તે પ્રતીભાવ/ચચાટ માણવા માટ ેસ્રોત : 

https://govindmaru.com/2013/01/11/murji-gada-22/ 
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10 

સ્વપસન્દગીનો ન્યાય  

અનુક્રમણીકા 

તારીખ 13 એપ્રીલ, 1919ના સાંજના 
સમય,ે આબાલવૃદ્ધ, સ્ત્રી–પુરુષ મળી 5,000થી 
વધ ુ લોકો, તતકાલીન કર્ફયુટન ે અવગણીને, 
અમૃતસરના જલીયાંવાલા બાગમા ં વૈશાખીનો 
તહેવાર ઉજવવા ભેગા થયા હતા. 
           અંગ્રેજ બ્રીગેડીયર જનરલ 
રેજીનાલ્ડ ડાયર (Dyer) પોતાના કમાંડ 
નીચેના 90 સૈનીકોનુ/ંપોલીસનુ ં દળ લઈ 
જલીયાંવાલા બાગ પહોંચ ે છ.ે કોઈ પણ 
જાતની ચેતવણી આપ્યા વગર નીીઃશસ્ત્ર લોકો 
પર ગોળીબાર કરવાનો હુકમ કરે છ.ે 
સૈનીકોની બધી ગોળીઓ ખુટી ગઈ તયા ં
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સુધીની 10–15 મીનીટ માટ ેસતત ગોળીબાર 
થાય છ,ે જમેાં 1,000થી 1,500 લોકોનું મૃતય ુ
થયાનો અંદાજ છ.ે થોડો ઘણો ઈતીહાસ 
જાણનારને આટલી ખબર તો હશે જ.  

અંગ્રેજ સરકારે શરુઆતમાં ડાયરનો 
બચાવ કયાટ પછી, વધ ુ માહીતી મળતાં એને 

ઠપકો આપી, રાજીનામું આપવાની ફરજ પાડી 

હતી. એનંુ 1927માં મૃતયુ થયું હતું. 
        ઈતીહાસમાં વધ ુઉંડા ઉતરતા ંથોડી વધ ુ

માહીતી મળ ેછ.ે ડાયરન ેગોળીબારની પરવાનગી 
આપનાર તતકાલીન પંજાબના લેર્ફટનેન્ટ ગવનટર 

માઈકલ ઓ’ડ્વાયરની (O’Dwyer), 21 વરસ 
પછી ઠઠે 1940માં, જલીયાંવાલા હતયાકાંડમાં 

બચી જનાર ઉધમસીંહે, લંડનમાં ગોળી મારી 
હતયા કરી હતી. (સંન્દભટ : વીકીપીડીયા) 

●♦● 
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        હતયાકાંડ માટ ેપ્રતયક્ષ રીત ેજવાબદાર 
આ બે વ્યક્તીઓને યોગ્ય ન્યાય થયો ગણાય? 
આ હતયાકાંડ માટ ે જવાબદાર ત્રીજા પક્ષનો 
ઉલ્લેખ ક્યાંય જોવા મળતો નથી! એ પક્ષ છ,ે 
ગોળીઓ ચલાવનાર સૈનીકો પોત.ે કોણ હતા 
આ સૈનીકો? એ અંગ્રેજ હતા? શક્ય નથી. એ 
પંજાબના હતા? ખાસ નહીં. મોટાભાગના 
પરપ્રાંતીય ભારતીઓ અને અંગ્રેજ રાજના 
નાગરીક હશે. 

એ સાચુ ં છ ે કે એ બધા તો ઉપરી 
અધીકારીના હુકમનંુ પાલન જ કરતા હતા. 
પોતાની ફરજ બજાવતા હતા. હુકમનો 
અનાદર કરવો તે પોલીસ/લશ્કરમા ં આકરી 
સજાન ે પાત્ર હોય છ ે એ પણ સાચું છ.ે  
પણ……;  આ બનાવ સામાન્ય નહોતો. સામ ે
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સશસ્ત્ર સૈન્ય નહોતુ ં કે તોફાની ટોળું પણ 
નહોતુ.ં સૈનીકોને પોતાન ેકોઈ ખતરો નહોતો. 
નાનકડી જગ્યામા ંસ્ત્રીઓ, બાળકો, વદૃ્ધો બધા ં
હતા.ં એમની પાસ ેકોઈ હથીયાર પણ નહોતા.ં 
એમનો એક્માત્ર ગુનો કરર્ફયુનો અનાદર 
કરવાનો હતો. આવા સંજોગોમા ં હુકમના 
પાલનના નામ ે અન્ધાધુન્ધ ગોળીબાર કરનાર 
ગુનેગાર ગણાય કે ન ગણાય ? હુકમપાલન 
કરતા ંપણ કોઈ મોટી ફરજ ખરી કે નહીં? 

સૈનીક હોય કે કોઈ અન્ય વ્યવસાયનો 
હોય, સૌ પ્રથમ એ માણસ છ.ે માણસ તરીકેની 
એની થોડી ફરજો અન ેજવાબદારીઓ છ,ે જ ે
નૈતીકતાના ક્ષેત્રમા ં આવ ે છ.ે આટલા 
સૈનીકોમાંથી એકન ે પણ કંઈ ખોટુ ં થતું હોય 
એમ નહીં લાગ્યુ ંહોય? ટોળા પર ગોળીબાર 
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કરવાન ેબદલે કોઈ એક સૈનીકે પોતાનુ ંનીશાન 
જનરલ ડાયર પર લગાવ્યુ ંહોત તો શુ ંથાત? 
તો એને મૃતયુદડં થયો હોત એ નીશ્ચીત છ;ે 
પણ એના આ પગલાથી આખી બાજી પલટાઈ 
ગઈ હોત. કેટલાંય ેનીદોષ બચી જાત. આજ ે
એનુ ંનામ આગલી હરોળના શહીદોમા ંહોત.  

બધંુ એટલુ ં જલદી બની ગયું કે તયારે 
કોઈન ેઆવો વીચાર ન આવ્યો હોય એ પણ 
શક્ય છ.ે (જો કે અણધાયાટ સંજોગોમા ંતવરીત 
નીણટય લેવાની તાલીમ તો સૈનીકોને અપાય 
છ.ે)  પાછળથી કોઈન ેપોતાના કયાટ/ન કયાટનો 
પસ્તાવો થયો હશ?ે એન ે પરીણામે કોઈએ 
‘અંગ્રેજી રાજ’ની નોકરી છોડી હશ?ે 

સૈનીકોની તરફેણમાં અન ેવીરુદ્ધમાં હજી 
વધ ુદલીલો કરી શકાય છ.ે કાયદાની દૃષ્ટીએ 
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આ સૈનીકો ગુનેગાર ન ગણાય; પણ નૈતીક 
ધોરણ ે બધા સૈનીકો ગુનેગાર બની શકે છ.ે 
સાચા અને તટસ્થ ઈતીહાસકારે આની નોંધ 
લેવી જોઈતી હતી. માણસની દુન્યવી ફરજ 
સાથ ે વધુ ઉદાત્ત એવી માનવતાની ફરજ 
ટકરાય છ ેતયારે માણસની નૈતીકતાની કસોટી 
થાય છ.ે 

માનવતા કરતાં હુકમ પાલનને 
સ્વીકારનાર સૈનીકોના નીણટયનું કારણ 
વીચારીએ તો જણાશે કે પોતાથી જુદા લોકો 
પ્રતયે સામાન્ય માણસને અનકુમ્પા ઓછી હોય 
છ.ે તે ઉપરાંત આપણી વફાદારી જ્ઞાતી પ્રતયે, 
માલીક પ્રતયે, પ્રાંત પ્રતયે વધુ રહી છ ેઅને દેશ 
પ્રતયે કે માનવતા પ્રતયે ઓછી રહી છ.ે આજ ે
પણ એમા ં ખાસ બદલાવ નથી આવ્યો. 
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હકીકતમા ંઆઝાદી આવી તયાર પહેલાં ભારત 
એક દેશ ક્યારેય પણ નહોતો. ભારત શબ્દનો 
ઉપયોગ પણ ખાસ નહીં થતો હોય. 

જો કે ઈતીહાસમાં ઘણા એવા કીસ્સા 
જોવા મળશે ્યા ં ઉપરી અધીકારી સાથ ે
સૈદ્ધાંતીક મતભેદ થતાં કોઈ અધીકારીએ કે 
સૈન્યના અફસરે રાજીનામું આપ્યું હોય. 
આજના સમયમાં ‘વ્હીસલ બ્લોઅર’ કહેવાતા 
લોકો પણ એમને મળતા જ આવે છ.ે જાત 
બચાવ માટ ેતેઓ જાતે ગુનેગારને અટકાવવાને 
બદલે, લાગતા વળગતા અધીકારીને તે ગુનાની 
અને ગુનેગારની માહીતી આપી પોતાની ફરજ 
બજાવે છ.ે  

આ એક દૃષ્ટાંત માત્ર હતુ.ં વળી એ ઘણં 
જટીલ હતું. બાકી સાવ સરળ, ગુંચવણ 
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વગરના, સ્વાથટથી ભરપુર, અનૈતીક, 
અપ્રામાણીક એવા અગણીત બનાવો પ્રાચીન 
કાળથી બનતા આવ્યા છ ેઅને હજી ચાલુ છ,ે 
જમેનો ક્યાંય ઉલ્લખે નથી. એ કાળની ગતાટમા ં
દટાઈ ગયા છ.ે જ ેથોડા બનાવોની નોંધ લેવાઈ 
છ ે એમને પણ આપણે સહજતાથી સ્વીકારી, 
પછી ભુલી જઈએ છીએ. 

પચાસ હજાર જટેલા અંગ્રેજો આટલા 
વીશાળ દેશ પર લાંબો સમય રાજ કરી 
શક્યા; કારણ કે એમન ે ભારતીયોનો સાથ 
હતો. એમણે આપણા પ્રાન્તવાદ, જાતીવાદ, 
સમ્પ્રદાયવાદ વગેરે જોયા અન ે આપણા આ 
આપસના મતભેદોનો આપણી સામે જ 
ઉપયોગ કયો. આજ ે પણ આ બધા ‘વાદો’ 
મોજુદ છ,ે જનેી આપણે આકરી કીમ્મત 
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ચુકવી રહ્યા છીએ. આ વાસ્તવીકતા 
સ્વીકારીએ નહીં, તયા ંસુધી આપણા પ્રશ્નો અન ે
તકલીફો માટ ે બીજાઓન ે દોષ દેવાની વૃત્તી 
બદલાવાની નથી. 

(લેખ લખાયો : ડીસમે્બર, 2010) 

આ લેખને પ્રાપ્ત થયેલ 20 પ્રતીભાવો 
પ્રાપ્ત થયા હતા. તે પ્રતીભાવ/ચચાટ માણવા 
માટ ેસ્રોત :  

https://govindmaru.com/2014
/09/19/murji-gada-42/ 
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11 

મનનો તથા બુદ્ધીનો 
અન્ધાપો અને તાકીકતા  

અનુક્રમણીકા 

પોતાના ખાબોચીયાને સવટસ્વ માનતા 
દેડકાઓ પરથી પ્રચલીત થયેલી ‘કુવામાંના 
દેડકા’ કહેવત, દડેકાઓ માટ ે નહીં પણ 
માણસો માટ ેબનાવવામાં આવી છ.ે દેડકાઓ 
કે પછી બીજા કોઈ પણ પ્રાણીઓનું મગજ 
એટલંુ વીકસીત નથી હોતંુ કે પોતાની નાનકડી 
દુનીયાથી અલગ દુનીયાના અસ્તીતવ વીશે 
એમને કંઈ ખબર હોય. 

માણસોની બાબતમાં એવું નથી. આજના 
સમયમાં બધાને એટલી તો ખબર છ ેકે દુનીયા 
ઘણી વીશાળ છ.ે એમાં ભાતભાતના લોકો રહે 
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છ.ે એમના આચાર–વીચાર, માન્યતાઓ, ધમટ 
વગેરે એકબીજાથી અલગ છ.ે કંઈ જાણ્યા–
સમ્યા વગર લગભગ બધા જ બીજાનંુ ખોટુ ં
અને ફક્ત પોતાની માન્યતાઓ સાચી હોવાનો 
આગ્રહ સેવે છ.ે 

જલેની કોટડીમાં પુરાયેલાને ફક્ત એક 
નાનકડી બારીમાંથી જોવા મળ ેછ.ે તયાંથી એને 
હમ્મેશ એક જ દૃશ્ય દખેાય છ.ે આંખો હોવા 
છતાં એ અન્ધાપો ભોગવે છ.ે જ ે મુક્ત અને 
જાગૃત છ,ે જનેી ચારે તરફ બારીઓ 
(મોકળાશ) છ,ે એને જોવાની ઈચ્છા હોય તો 
હમ્મેશા ધબકતી, બદલાતી, જીવન્ત દુનીયા 
એના માટ ેમોજુદ છ.ે 

મગજની બારીઓનંુ પણ એવું જ છ.ે 
ઘણા લોકો મગજની એક નાનકડી બારી 
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ખુલ્લી રાખે છ.ે એમાંથી આવતી બધી જ 
માહીતીને સમ્પુણટ અને સાચી માનીન ે બીજી 
કોઈ પણ માહીતીને અન્દર આવવા દેતા નથી. 
આ જાતે સ્વીકારી લીધેલો મનનો અન્ધાપો છ.ે 

ધમટગુરુઓ, રાજકારણીઓ અને અન્ય 
અંકુશની વતૃ્તી ધરાવતા લોકો સામાન્ય 
માણસની મનની બારીઓ બંધ કરાવનાર હોય 
છ.ે તેઓ ફક્ત પોતા તરફ ખુલતી બારીને જ 
ખુલ્લી રાખવાનો આગ્રહ સેવે છ.ે જુદી 
વીચારધારા ધરાવતા લોકોની વાતો એ ન 
સાંભળે એટલા માટ ે ક્યારેક બીજા કોઈને ન 
સાંભળવાનંુ કે વાચવાનંુ વ્રત પણ લેવડાવે છ.ે 
આવું વ્રત માનસીક અન્ધાપાને કાયમી કરે છ.ે 
નાઝી જમટની, સામ્યવાદી દેશો આજના 
અંતીમવાદી સંગઠનો વગેરે આ પ્રકારના 
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માનસીક અન્ધાપાને ઠોકી બેસાડનારાં 
રાજકીય ઉદાહરણો છ.ે ધામીક ઉદાહરણો 
તો ચારેકોર દેખાય જ છ.ે 

પ્રતયેક ધમટના મોટા ભાગના શ્રદ્ધાળુઓ 
પોતાના ધમટગુરુ અને સમ્પ્રદાયના પ્રચાર–
સાહીતય સીવાય બીજુ ં કશંુ સાંભળવાની કે 
વાંચવાની તસ્દી લેતા નથી. આ ગુરુઓ 
એમના અનુયાયીઓને સદીઓ જુની ભ્રામક 
માન્યતાઓમાં અટવાયેલા રાખે છ.ે એનાથી 
દૃષ્ટી ટુકંી થઈ જાય છ.ે લોકો ગરુુઓથી 
એટલા પ્રભાવીત થયેલા હોય છ ે કે એમના 
કહેવાથી દુષ્ણકૃતયો કરવા પણ તૈયાર હોય છ.ે 
આતન્કવાદીઓ તમે જ સમ્પ્રદાયો વચ્ચેની 
હીંસક અથડામણો આના દાખલા છ.ે 
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કેટલાક કીસ્સાઓમાં ‘ભગવાન’ના નામ ે
ધમટગુરુઓને સમ્બોધાય છ ેઅને ‘ભગવાન’ના 
સ્થાને ધમટગરુુઓન ેબેસાડાય છ.ે એમની પાસે 
ચમતકારીક અન ેઅલૌકીક શક્તીઓ હોવાનો 
ભ્રમ ઉભો કરવામાં આવે છ.ે વ્યક્તીપુજાની 
આ પરાકાષ્ઠા છ.ે 

એક વગટ એવો પણ છ ે જણેે ‘દુનીયા 
જોઈ છ’ે છતાં એ જડતાપુવટક પોતાની જુની 
માન્યતાઓન ે વળગી રહે છ.ે સામાન્ય રીતે 
બુદ્ધીશાળી અને શીક્ષીત ગણાતા કેટલાક 
લોકોનો આ વગટમાં સમાવેશ થાય છ.ે આ 
લોકો મનના અન્ધાપાનો ભોગ બનેલા હોય છ.ે 

આપણાથી જુદું કંઈ જાણવું કે સાંભળવુ ં
નહીં એ મનનો અન્ધાપો છ.ે નવું તેમ જ સતય 
જાણ્યા અને સમ્યા છતાં સ્વીકારવું નહીં એ 
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બુદ્ધીનો અન્ધાપો છ.ે પે્રમમાં કે દ્વષેમાં માણસ 
આંધળો થઈ જાય છ ેએવું કહેવા પાછળ આજ 
બુદ્ધીના અન્ધાપાની વાત છ.ે વોટર 
પ્યુરીફાયરનું શુદ્ધ પાણી કપડાના ગળણાથી 
ફરી ગાળવું એ બુદ્ધીના અન્ધાપાનું એક 
ઉદાહરણ છ.ે આવું તો બીજી કેટલીય ે
પ્રવૃત્તીઓમાં દખેાય છ.ે રુઢીચુસ્ત ધામીક પકડ ે
ઘણાને સાવ સાદી બાબતોમાં પણ માનસીક 
અન્ધ બનાવ્યા છ.ે જાણ્યા–સમ્યા છતા ં
સમજુ લોકો પરમ્પરા છોડી શકતા નથી. 

મનનો અને બુદ્ધીનો અન્ધાપો દુર 
કરવાનો સાદો, સરળ અન ે એકમાત્ર ઉપાય 
છ ે‘તાકીકતા’. સાંભળેલી કે વાંચેલી કોઈ પણ 
વાતની ખરાખોટાની શક્યતા પર વીચાર કરી 
વાસ્તવીક લાગ ેતેટલું જ સ્વીકારવાની પદ્ધતીને 
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તાકીકતા કે તકટશાસ્ત્ર કહેવાય છ ે – Logic 
and Reasoning. મનની બધી બારીઓ ખોલી 
નવી માહીતી અને વીચારોને પ્રવેશવા દેવાનો; 
ખુલ્લા મને એન ેસમજવાનો પ્રયાસ કરવાનો; 
એમાંથી સાચું અને સારંુ લાગે તેટલંુ 
સ્વીકારવાની પ્રામાણીકતા અન ે હીમ્મત 
દાખવવી એ માનસીક સ્વતન્ત્રતાની નીશાની 
છ.ે જીન્દગીભર એકની એક કથા સાંભળવાની 
પણ હદ હોય છ.ે માનસીક ગુલામીમાં 
અટવાયેલા માટ ે એને છોડવું અતી કઠીન 
પગલું લાગશે. 

ધામીક કે બીજી કોઈ પણ વીચારધારા 
કુદરતના નીયમોથી વીરુદ્ધ ન હોઈ શકે. ્યા ં
પણ કુદરતી નીયમોનો ભંગ થતો દેખાતો હોય 
તયા ં તાકીક રીતે વીચારવું જોઈએ. ચમતકારો 
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અને અલૌકીક સીદ્ધીઓને વાસ્તવીકતાની 
નજરથી જોવુ ંજરુરી છ.ે 

નાના બાળક માટ ે એના માતા–પીતા 
સવટસ્વ હોય છ.ે એમની પાસેથી એના બધા 
પ્રશ્નોના ઉત્તર મળ ે છ.ે તયાં એ સલામતી 
અનુભવે છ.ે ્યારે બાળક મોટુ ંથાય છ ેતયારે 
બીજા લોકોના સમ્પકટમાં આવવાથી એની દૃષ્ટી 
વીશાળ થાય છ.ે એ જાત અનુભવે ઘણ ંશીખ ે
છ.ે એને મા–બાપની મયાટદીત સમજ અન ે
શક્તીનો ખ્યાલ આવે છ.ે પરીણામે મા–
બાપની દરેક વાતમાં તે સહમત થતો નથી. 
આ બધંુ અનાયાસે થતંુ હોય છ.ે આના લીધે 
મા–બાપ પ્રતયેનો એનો પ્રમે અને માન ઓછા ં
થતાં નથી, ફક્ત તે એમની મયાટદાઓન ે
સ્વીકારતો થાય છ.ે 
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અફસોસની વાત એ છ ે કે આવા જાત 
અનુભવનો ઉપયોગ માણસ પોતાના માની 
લીધેલા ગુરુની મયાટદાઓ સ્વીકારવા માટ ેનથી 
કરતો. ગુરુઓએ એનું એટલું બધુ બ્રેઈન 
વોશીંગ કરેલંુ હોય છ ે કે એ બીજી દીશામાં 
વીચારવાનંુ છોડી દ ેછ.ે બધા ધામીક પંથોની 
મુળ વાતનો સાર એકસરખો હોવા છતાં 
ધમટગુરુઓ ગજબ રીતે ફક્ત પોતાને જ સાચું 
અને સમ્પુણટ જ્ઞાન હોવાનું ભોળા ભાવીકોના 
મનમાં ઠસાવે છ.ે 

મોટા ભાગના લોકો પોતાના ગુરુની 
વાતોમાં સમ્પુણટ શ્રદ્ધા ધરાવે છ.ે કેટલાક લોકો 
આનાથી પર  છ.ે એ ધમટને નીતીશાસ્ત્ર રુપે 
જુએ છ.ે કોઈ પણ ધમટગુરુન ે ચસુ્તપણે 
અનુસરતા નથી. ધમટપ્રચારના સાહીતયમાંથી 
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સતયને વેગળું તારવવાની કોશીશ કરે છ.ે 
કહેવાતા ધામીક લોકો, આવા લોકોને નાસમજ 
કે નાસ્તીક ગણે છ.ે ્યારે એ પોતાને 
વાસ્તવવાદી અને જાગૃત માને છ.ે 

આ લોકો કુદરતના નીયમોને સમ્પુણટપણે 
સ્વીકારે છ.ે ચમતકાર અને પરલોકની દુનીયા 
કરતાં જ ે નજર સામે દેખાય છ ે એને વધુ 
મહત્ત્વ આપે છ.ે એમને ક્રીયાકાંડને બદલે 
માનવતા અને પ્રામાણીકતામાં, ધમટ તમે જ 
પ્રભુતા દેખાય છ.ે પોતાની મયાટદામાં થાય 
એટલંુ એનંુ પાલન કરે છ.ે એક રીતે જોઈએ 
તો તેઓ નાસ્તીક નહીં પણ ખરા અથટમા ં
આસ્તીક છ.ે 

આ બે પ્રકારમાં ન આવતા હોય એવા 
બાકીના લોકોન ે ચીલાચાલ ુ માન્યતાઓ 
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સ્વીકાયટ નથી અને આ માન્યતાઓમાંથી 
સતયને અલગ તારવવાની સમજ પણ નથી. 
પરીણામે તેઓ સામાજીક દબાણને કારણ ે
બહુમતીમાં ભળે છ.ે વાસ્તવવાદી લધુમતીની 
એ નૈતીક ફરજ થઈ જાય છ ે કે અવઢવમાં 
ફસાયેલા આ લોકોને યોગ્ય માહીતી પુરી 
પાડવી. જથેી પોતાના નીણટયો તેઓ જાતે કરી 
શકે. આમ કરતાં કટ્ટરપંથીઓન ે કદાચ મન 
દુ:ખ થાય; પણ એના માટ ેઅન્ધશ્રદ્ધાને પોષતા 
રહેવું વાજબી નથી. આ ઉપદેશ નહીં પણ 
સન્દેશ છ.ે વીજ્ઞાન, સાહીતય, કળા, કાયદો 
વગેરે ક્ષતે્રોમાં વીચાર, ચીન્તન અન ે તકટન ે
મુલ્યવાન ગણવામાં આવે છ.ે સંગઠીત ધમોનુ ં
પહેલંુ કામ શ્રદ્ધા અને ભક્તીના નામે તકટ અને 
વીચારને દબાવી દેવાનંુ રહ્યું છ.ે એમને સમ્પુણટ 
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શરણાગતી ખપે છ.ે આ પંથો ‘મારંુ તે સાચું’ની 
હઠ લઈને બેઠા છ.ે તકટ પર રચાયેલી વજૈ્ઞાનીક 
વીચારસરણી ‘સાચું તે મારંુ’માં માને છ.ે 
વીજ્ઞાન ઘણી જુની ધામીક માન્યતાઓને ખોટી 
સાબીત કરતંુ આવ્યુ ંછ.ે 

જ ે પણ પ્રખર બુદ્ધીશાળી અને 
પ્રતીભાશાળી વ્યક્તીઓ થઈ ગઈ એમણ ે
કેટલાક સનાતન પ્રશ્નોના ઉત્તર પોતાની સમજ 
પ્રમાણે આપ્યા છ.ે એમાંથી જ બધી ધામીક 
વીચારધારાઓ શરુ થયેલી છ.ે એમનાં વીચારો 
અને તારણો પર તતકાલીન સ્થળ અને કાળની 
અસર હોવાથી એમના દ્વારા કરેલંુ અથટઘટન 
એકબીજાથી થોડુ ંભીન્ન છ.ે પરીણામે આટલી 
બધી વીચાર ધારાઓ પ્રચલીત થઈ છ.ે હજી 
સુધી દુનીયામાં એવી કોઈ વ્યક્તી પદેા નથી 
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થઈ જનેા બધા જ વીષય પરના વીચારો 
સમ્પુણટ અને સતય હોય. તકટમાંથી જ શરુ 
થયેલી આ બધી વીચારધારાઓ આગળ જતાં, 
(કમનસીબે) તકટને પોતાનો હરીફ અને પછી 
વીરોધી માનવા લાગી છ.ે 

આપણે મેળવેલું બધું જ્ઞાન અને બધી 

સમજ આપણી આસપાસની દુનીયા અને એમાં 
બનતા બનાવોના અવલોકન પરથી આવેલ છ.ે 

માનવજાતનું સંયુક્ત જ્ઞાન અને સમજ સતત 
વધી રહ્યાં છ.ે વતટમાનમાં વધેલી વસતી અને 

વૈચારીક સ્વતન્ત્રતાને લીધે જ્ઞાન વધવાની ગતીમાં 
પણ વધારો થઈ રહ્યો છ.ે દરેક વીષયની સમજ 

પહેલાં ક્યારે પણ હતી એના કરતાં અતયારે 
વધારે છ.ે આમાં કોઈ પણ ક્ષેત્ર અપવાદરુપ 

નથી. એનો લાભ ન લેવો એ સામુહીક અન્ધાપો 
થશે. 
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આ બધી જ મુળ વીચારધારાઓમા ં
પાછળથી ઘણી ભળેસેળ કરી, આજ ે પ્રચાર 
કરવામાં આવ ે છ.ે આ બધંુ સાહીતય કોણે 
લખ્યું, ક્યારે લખ્યું, એમાં કેટલા, ક્યારે અને 
કોના દ્વારા ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છ ેએનો 
સચોટ જવાબ ક્યાયં મળતો નથી. આને લીધે 
અન્ધશ્રદ્ધા ખુબ વીકસી અને પોષાઈ છ.ે 
વાસ્તવીકતાથી અલગ અને કુદરતી નીયમોથી 
વીરુદ્ધ પ્રચાર બંધ કરી મળુ વીચારધારાના 
હાદટ સુધી પાછા જવામાં સાચી ધામીકતા 
રહેલી છ.ે 

જ ે સમાજ સામાજીક માન્યતાઓ, 
રીતરીવાજ અને પ્રવૃત્તીઓ પ્રતયે ઘણી જ 
પ્રગતીશીલ વીચારસરણી ધરાવે છ;ે એક 
‘સંસ્કારી’ સમાજ તરીકે જનેી ગણના થાય છ.ે 
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એ જ સમાજ ધામીક માન્યતાઓ અન ે
ક્રીયાકાંડની બાબતમાં અતીશય રુઢીચુસ્ત 
વલણ ધરાવે છ.ે સામાજીક અને ધામીક 
આચરણના આ વીરોધાભાસ પાછળ મુખ્યતવ ે
વ્યક્તીપુજાને લીધે આવતો મનનો તથા 
બુદ્ધીનો અન્ધાપો અને તાકીક રુચીનો અભાવ 
જવાબદાર છ.ે આવુ ંકહેવામાં  ક્યાંય ધમટનંુ કે 
શાસ્ત્રોનું અપમાન નથી. આ નરી વાસ્તવીકતા 
છ.ે 

જ ે તકટ કરી શકતા નથી એમની 
મયાટદાઓ ક્ષમ્ય છ.ે આવડત હોવા છતાં જ ે
તકટ કરવા માંગતા નથી તે મતાન્ધ છ.ે 
જમેનામાં તકટ કરવાની હીમ્મત પણ નથી તે 
માનસીક કાયર છ.ે 

(લેખ લખાયો : ફેબુ્રઆરી, 2007) 
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આ લેખને પ્રાપ્ત થયેલ 38 
પ્રતીભાવો પ્રાપ્ત થયા હતા. તે 
પ્રતીભાવ/ચચાટ માણવા માટ ેસ્રોત : 

https://govindmaru.com/201
1/11/09/murji-gada-9/ 
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12 

શોધ કોને કહેવાય? 
અનુક્રમણીકા 

         થોડા સમયથી ભારતના પ્રાચીનકાળની 
વૈજ્ઞાનીક સીદ્ધીઓ વીશે ઘણં સાંભળવા અન ે
વાંચવા મળે છ.ે એમાનંુ કેટલંુ સાચું હોઈ શકે 
અને કેટલંુ ઉપજાવી કાઢલંુે હોઈ શકે એ 
જાણવું અને સમજવું જરુરી છ.ે એના માટ ે
સૌથી પહેલાં વૈજ્ઞાનીક જગત શોધ કોને ગણે 
છ ે તે સમજીએ. આપણને શોધ લાગતી કોઈ 
બાબત વૈજ્ઞાનીક જગતને શોધ ન પણ લાગતી 
હોય. એક ચોખવટ કરવી છ ે કે આ લેખમાં 
વૈજ્ઞાનીક સીદ્ધીઓની વાત પર ભાર મકુવામા ં
આવ્યો છ.ે અન્ય ક્ષેત્રની સીદ્ધીઓનો માત્ર 
અછડતો ઉલે્લખ કયો છ.ે એમની શોધ બાબત 
આટલા ચોક્કસ માપદંડ નથી હોતા. 
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    અંગે્રજીમાં બે શબ્દો છ;ે ડીસ્કવરી 
(Discovery) અન ેઈન્વેન્શન (Invention). 

આ શબ્દોના ચોક્કસ અથટ થાય છ.ે જ ેમોજુદ 
છ;ે પણ આપણી જાણમા ં નથી ત ે ખોળી 
કાઢવાની કે શોધવાની ક્રીયાને ‘ડીસ્કવરી’  કહે 
છ.ે જ ે વસ્તુનંુ અસ્તીતવ જ નથી તેન ે
બનાવવાની ક્રીયાન ‘ઈન્વને્શન’ કહેવાય છ.ે 
ગુજરાતીમાં આ બન્ને ક્રીયાઓ માટ ેએક જ 
શબ્દ છ.ે તે છ ે ‘શોધ’. આ લેખના સન્દભટમા ં
બીજો એક અગતયનો શબ્દ સમજવો પણ 
જરુરી છ.ે તે છ ે‘અવલોકન’  (Observation). 
આ ત્રણેય શબ્દોન ે ધ્યાનમાં રાખીને આપણે 
શોધ કોને કહેવાય અને ક્યારે થઈ કહેવાય એ 
વાત જુદાં જુદાં ક્ષેત્રના થોડા દાખલા વડ ે
સમજવાની કોશીશ કરીએ. 

https://govindmaru.com/


માન્યતાની બીજી બાજુ                https://govindmaru.com                 217 

 

અંગ્રેજીમાં એક વધારાનો શબ્દ રીસચટ 
(Research)/સંશોધન; જ ે ડીસ્કવરી અને 
ઈન્વેન્શન સાથે સંકળાયેલ છ.ે કોઈ પણ 
વીષયનંુ જ્ઞાન વધારવા માટ ે એકઠી કરાતી 
ભરોસાપાત્ર માહીતીને રીસચટ કહે છ.ે આપણે 
ઉંડાણમાં જવાનું ટાળીએ. 

આજથી આશરે 12,000 – 13,000 
વરસ પહેલાં છલે્લા હીમયુગનો અંત આવ્યો 
હતો. તયાર પછી માણસ સારા અને ફળદ્રપુ 
એવા વસવાટની શોધમાં વીષુવવૃતથી દરુ જવા 
લાગ્યો હતો. એટલે આજ ેઆપણી જાણમાં છ ે
એવી સ્થાઈ સંસ્કૃતીઓની શરુઆત વધુમાં વધુ 
10,000 વરસ પહેલાં થયલેી મનાય છ.ે 
હીમયુગ પહેલાની સંસ્કૃતીઓના નામના જ 
અવશેષ જોવા મળે છ.ે 

https://govindmaru.com/


માન્યતાની બીજી બાજુ                https://govindmaru.com                 218 

 

સંસ્કૃતીઓના શરુઆતના વષોમાં 
માણસને કુદરતી ઘટનાઓની ખાસ સમજ 
નહોતી. જો કે એનંુ મગજ વીકસ્યું હોવાથી એ 
એનો ભરપુર ઉપયોગ કરવા લાગ્યો હતો. 
તયારની માણસની બધી પ્રવૃત્તીઓ દીવસના 
અજવાળામાં થતી હતી. અંધારંુ થયા પછી 
એના માટ ેમાત્ર એક જ પ્રવૃત્તી શક્ય હતી – 
આકાશદશટનની. આ વીષય એના માટ ે ખુબ 
કુતુહલનો હોવાથી શોધખોળોની બાબતમાં 
અગ્રીમ હતો. 

આકાશદશટનમાં સૌથી જુદી તરી 
આવતી ઘટના એટલ ે ચન્દ્રની વધતી ઘટતી 
કળા, એના ઉગવા આથમવાનો ચોક્કસ રીત ે
બદલાતો સમય વગેરેને જાહેર અવલોકન 
કહેવાય. અનાયાસ ે થતાં કે પછી જાહેર 
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અવલોકનને શોધ ન કહેવાય કારણ કે તે 
બધાને દેખાય છ,ે સમજાય છ ે અન ેજાણીતી 
છ.ે એમાં કોઈએ કંઈ નવું નથી કહ્યું. વધારે 
ધીરજવાળા લોકોએ તારાઓનું નીરીક્ષણ 
કરીને જાણ્યું કે તારાઓ પણ આકાશમાં રોજ 
થોડા મોડા ઉગે છ ે (આજની ચાર મીનીટ 
જટેલા); પણ એકબીજાની સરખામણીએ 
પોતાનંુ સ્થાન જાળવી રાખે છ.ે શરુઆતમા ં
એમણે જુદાજુદા તારાઓના સમુહોને એમની 
આછીપાતળી આકૃતી પ્રમાણે નામ આપ્યાં 
(જનેે આજ ે આપણે રાશીઓ કહીએ છીએ). 
દરેક પ્રાચીન સંસ્કૃતીના લોકોએ એમની 
તયારની સમાજવ્યવસ્થાના આધારે એ નામ 
પસન્દ કયાાં હતા.ં આજ ે જો કોઈને આ 
તારાવૃન્દોનાં નામ પાડવાનું કહેવામાં આવે તો 
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એને ‘હરણ’ કે ‘આખલા’ન ે બદલે ‘મોટર 
સાઈકલ’ દેખાશે અને ‘પતંગ’ને બદલે કદાચ 
‘ટી.વી.’ કે ‘મોબાઈલ’ દેખાશે.    

આપણી આસપાસ માનવસજીટત જ ેપણ 
દેખાય છ ે તેની શરુઆત માણસના મગજમા ં
આવેલા વીચારથી થઈ છ.ે વીચાર અવલોકનન ે
પે્રરે છ.ે માનવસમાજનું બધંુ જ્ઞાન તયાંથી શરુ 
થાય છ ેઅને થયુ ંછ ેપણ તયા ંપુરતંુ નથી. જણેે 
વધુ બારીકાઈથી આકાશનું અવલોકન કયુાં 
એને પાચં અવકાશી પુંજોની ભ્રમણ કક્ષામાં, 
કંઈક અનીયમીતતા દેખાઈ. એમનુ ંઆકાશમા ં
સ્થાન નીયમીતપણે બદલાતું હતું. એમણે 
એમને તારાને બદલ ેગ્રહ/પ્લાનેટ કહ્યા. (ગ્રીક 
ભાષામાં પ્લાનેટ એટલે રખડુ.ં) અવકાશ 
વીશેની આનાથી વધુ સમજ તયારે કોઈને 
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નહોતી. તારા અને ગ્રહો વચ્ચે માત્ર એટલો જ 
ફરક ગણાતો. આને ગ્રહોની શોધ કરી એમ 
કહી શકાય? જો એને શોધ ગણીએ તો એનો 
યશ કોને અપાય? એ તો બધી જ 
સંસ્કૃતીઓએ સ્વતન્ત્ર રીતે ગ્રહોને ઓળખીને 
પોતાનાં મનગમતા ં નામ પણ આપ્યા ં હતાં. 
કોઈ એકન ે તો એનો યશ ન જ અપાય. 
(છલે્લા બે ગ્રહ– ‘યરેુનસ’ અને ‘નેપચ્યનુ’ તો 
નરી આંખે દખેાતા પણ નથી.) 

ગ્રહો સાચે જ શંુ છ ેએની ખબર તો ઠઠે 
સોળમી સદીમાં પડી છ.ે પૃ્વી પણ એક ગ્રહ 
માત્ર હોવાની ખબર પણ તયારે જ પડી. 
ગ્રહોની શોધનું શ્રેય નીકોલસ કોપનીકસ, 
જોહાનીસ કેપલર, ટાઈકો બ્રાહા અન ે
ગેલેલીઓ ગેલેલાઈને સયુંકત રીતે અપાય છ.ે 
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જો કે દરેકનંુ યોગદાન અલગ અલગ 
કારણોસર છ.ે એના ઉંડાણમાં ન જઈએ.  

(1) આજ ે આપણને ખબર છ ે કે તારા 
અને ગ્રહ સાવ અલગ પદાથટ છ.ે તારા 
સ્વયંપ્રકાશીત છ ે ્યારે ગ્રહો સ્વયંપ્રકાશીત 
નથી. તારાઓ કરતાં ગ્રહો ઘણા નાના છ.ે 
તેઓ કોઈ એક તારાની પ્રદક્ષીણા કરતા હોય 
છ ે વગેરે વગેરે. આપણને દેખાતી ગ્રહોની 
વીશીષ્ટ ભ્રમણકક્ષાનું સાચું કારણ પણ ખબર 
છ.ે આપણા સુયટમડંળના ગ્રહોનું બંધારણ, કદ, 
સુયટથી અંતર, એમના ઉપગ્રહો વગેરે બધી 
માહીતી એમનુ ં અવલોકન તેમ જ ગણીતની 
મદદથી શક્ય બની છ.ે આમાંની કેટલીક 
માહીતી ઠઠે વીસમી સદીમાં મળી છ.ે ગ્રહો 
પરનંુ સંશોધન હજી ચાલુ જ છ.ે એટલે આવી 
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ઉંડાણભરી શોધનું શ્રેય ચોકકસ વ્યક્તીન ે
આપી શકાય છ.ે 

(2) ઘણી જાણીતી અને ચચાટયેલી લાઈટ 

બલ્બની શોધને તપાસીએ. કહેવાય છ ે કે લાઈટ 
બલ્બ શોધવા માટ ે થોમસ ઍડીસનને એક 

હજારથી વધારે પ્રકારના પ્રયોગ કરવા પડ્યા 
હતા. એના એક મીતે્ર પુછ્ું પણ હતું કે આટલી 

બધી નીષ્ણફળતાઓ છતાંય તે કેમ હજી હાર 
સ્વીકારતો નથી? ઍડીસનનો જવાબ પણ 

પ્રખ્યાત થયો છ.ે એના શબ્દો હતા : ‘આ 
નીષ્ણફળતાઓ નકામી નથી. હવે મને અને 

જગતને ખબર પડી છ ેકે આ જુદી જુદી હજાર 
રીતે લાઈટ બલ્બ બનાવી ન શકાય’. અન્તે ત ે

માત્ર લાઈટ બલ્બ જ નહીં; પણ બીજી 2,000 

જટેલી નાનીમોટી શોધો કરે છ ે અને એના 
પરીણામે દુનીયા બદલાઈ છ.ે   
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(3) આપણા શરીરની અન્દર કયા 
અવયવો છ,ે ક્યાં છ,ે અન્ય પ્રાણીઓ કરતા ં
કેટલા જુદા છ,ે તે કયું કામ કેવી રીતે કરે છ ે
વગેરે બધી બાબતે માણસ અજાણ હતો. મૃતય ુ
પછી મૃતદહેને કા ંતો બાળી નાખવામા ંઆવતો 
હતો કાં તો જમીનમાં દાટી દેવાતો હતો. મૃત 
માનવ શરીરની ચીરફાડ કરવી ધામીક 
માન્યતાઓની વીરુદ્ધ હતુ.ં એવુ ં કરનારન ે
ધમટગુરુ દ્વારા ખુબ આકરી સજા કરવામા ં
આવતી. 
        શરીરની અન્દરના અવયવોનો 
અભ્યાસ કયાટ વગર ચીકીતસા ક્ષેત્ર અધુરંુ 
રહેતું હતુ.ં એટલે બધાં જોખમો ખેડીને પણ 
અઢારમી સદીમા ં ઈંગ્લેન્ડના જાંબાઝ 
ડૉક્ટરોએ રાતના અન્ધારામાં કબરો ખોદીને, 
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મડદાઓના શરીર ચીરીન,ે માનવ શરીરનો 
અભ્યાસ કયો હતો. એમના પ્રતાપે આજ ે
શરીરના દરેક અવયવનંુ કાયટ સમજાય છ,ે 
ઑપરેશન શક્ય બન્યાં છ ેઅને પરીણામ ેઘણી 
જીન્દગીઓ બચાવી શકાઈ છ.ે અત્ર ે ખાસ 
ઉમેરવાનંુ કે ઑપરેશન માટ ે બીજા ં કેટલાંય 
સાધનો, યન્ત્રો, દવાઓ, ઍનસે્થેસીયા, 
ઍન્ટીબાયોટીક્સ વગેરે જોઈએ છ ે જમેનો 
ફાળો પણ એટલો જ અગતયનો છ.ે એમન ે
અવગણાય નહીં. છતાયં એની ચચાટ કરી નથી; 
કારણ કે આ લેખનો વીષય અલગ છ.ે 

(4) પ્રાચીનકાળ તો શું પણ મધ્યયુગ 
અને ઠઠે મોગલયુગ સુધી પ્થરની મોટી ભવ્ય 
ઈમારતો બન્ધાતી, સુન્દર કોતરકામ થતું, પણ 
મોટી બહુમાળી ઈમારતો બનતી નહોતી; 
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કારણ કે તયારે છત/સ્લેબ (slab) બનાવવાની 
તકનીક શોધાઈ નહોતી. ઈમારતો બાંધવાની 
અલગ જાતની સીમેન્ટ હતી, ધાતુઓ 
બનાવવાની આવડતેય હતી; પણ આર.સી. 
(Reinforced Concrete) બનાવવાની શોધ 
કોઈએ કરી નહોતી. એના વગર મોટી 
સાઈઝની સમતળ છત બની શકે નહીં. પુરાણી 
બધી ઈમારતોને ગુમ્બજ હોય છ ે (મસુ્લીમ 
ઈમારતો) કે પછી શીખરો હોય છ ે(હીન્દુ અન ે
જનૈ મન્દીરો). ગુમ્બજ કે શીખર (Self 

Supporting Structure) પોતાનો ભાર 
પોતે ઉપાડનાર બાંધકામ છ.ે ્યાં છત 
બનાવવાની જરુર પડી છ ેતયાં પુષ્ણકળ થાંભલા 
અને પ્થરના બીમ લગાવવા પડ્યા છ ે
(ગુજરાતની વાવ); કારણ કે પ્થરની 
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લંબાઈની મયાટદા હોય છ ે અને લાકડાના 
ટકાઉપણાની પણ મયાટદા હોય છ.ે આર.સી.ના 
સ્લેબ બનાવવા, એ પ્રાથમીક તકનીક ગણાય 
જ ેઠઠે ઓગણીસમી સદીમાં પશ્ચીમમાં શોધાઈ 
છ.ે આજ ેવપરાતી સીમેન્ટ પણ તયા ંજ અન ે
એ જ અરસામાં શોધાઈ છ.ે  

અત્રે પ્રસ્તુત કરાયલેી ચાર શોધોમાંથી 
પહેલી શોધ ‘ડીસ્કવરી’ હતી. એના માટ ેમાત્ર 
અવલોકન અન ે ગણીતના સમીકરણો પુરતા 
હતા (આમયે અવકાશી પદાથો પર પ્રયોગ 
શક્ય નથી.) એ શોધાઈ તયારે એનંુ ખાસ કંઈ 
મહત્ત્વ પણ નહોતુ.ં  ્યારે  

બીજી શોધ ‘ઈન્વેન્શન’ બને છ.ે એના 
માટ ે પુષ્ણકળ પ્રયોગો કરવામાં આવ્યા હતા. તે 
ખાસ હેતુસર કરવામાં આવી હતી.  
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ત્રીજી શોધ જનેા માટ ેએ લોકો પોતાની 
જાનનુ ં જોખમ ખડેતા હતા, તેની શરુઆત 
ડીસ્કવરીથી થઈ હતી પણ એના ઉપયોગન ે
‘ઈન્વેન્શન’ કહેવું પડ.ે  

ચોથી શોધ વૈજ્ઞાનીક રીતે સામાન્ય 
ગણાય. એના માટ ે ખાસ પ્રયોગો કરવાની કે 
જોખમ ખેડવાની પણ જરુર નહોતી. માત્ર 
થોડુકં આગળ વીચારવાની જરુર હતી.  

કોઈ એક શોધ થાય એટલે એ બાબતનુ ં
કામ પુરંુ થઈ નથી જતંુ. એક જ ક્ષતે્રની કે 
યન્ત્રની શોધ તબક્કાવાર પણ થાય છ.ે કોઈ 
એક વૈજ્ઞાનીકને પાયાના સીદ્ધાંતો સમજાયા; 
પછી અન્ય કોઈ વજૈ્ઞાનીક વધારાના કે વધારે 
ચોક્કસ સીદ્ધાંતો શોધે છ.ે યન્ત્ર હોય તો એને 
વધારે કાયટક્ષમ બનાવાય છ.ે આ ક્રીયા લાંબો 
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વખત ચાલી શકે છ.ે આજકાલ રોજ બજારમા ં
આવતાં નવા મોબાઈલ આનો શે્રષ્ઠ દાખલો છ.ે 
આટલી ઝડપથી આજ સુધી કોઈ પણ વસ્તુ 
બદલાઈ નથી. 

વૈજ્ઞાનીક શોધો તો હજારો થઈ છ ેઅન ે
સતત થઈ રહી છ.ે પહેલાના વખતમા ં અન ે
અતયારની શોધોમા ંએક મુખ્ય તફાવત એ છ ે
કે તયારે એકલદોકલ વ્યક્તીઓએ શોધો કરી 
હતી. હજી પણ વ્યક્તીઓજ કરે છ;ે જો કે તે 
બધી વ્યક્તીઓ યુનીવસીટી અથવા કોપોરેશન 
સાથ ેસંકળાયેલી હોય છ.ે સ્વતન્ત્ર રીત ેનવી 
શોધ કરવી એક વ્યક્તી માટ ેખુબ અઘરંુ અન ે
ખચાટળ બની ગયુ ંછ.ે   

આ બધી વૈજ્ઞાનીક શોધોનાં દૃષ્ટાંત 
આપવાનો હેતુ શોધ કોન ેકહેવાય, કેટલી રીતે 
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થઈ શકે વગેરે દશાટવવાનો છ.ે એનુ ં કારણ 
આપણામાં ઘર કરી ગયેલી એક આદત છ.ે 
્યારે પણ વીકસીત દેશોમાં કોઈ નવી શોધ 
થાય છ ેતયારે છાપામાં અવશ્ય વાંચવા મળે છ ે
કે આ બધંુ તો પ્રાચીન ભારતમાં હતું જ. 
પ્રાચીન ઋષી મુનીઓએ અધ્યાતમ, ધ્યાન અન ે
તપથી બધંુ જાણી લીધંુ હતું. પશ્ચીમના લોકોએ 
આપણા ગ્રન્થોમાંથી બધંુ ઉપાડ્યું છ,ે વગેરે 
વગેરે.. મોટા ભાગના લોકો કંઈ પણ વીચાયાટ 
વગર આ બધંુ સાચુ ંમાની લે છ.ે આવા ઠાલા 
પ્રચારથી ભોળવાયા વગર વાસ્તવીકતા શુ ંછ ે
કે શું હોઈ શકે છ ેતે સમજવાની જરુર છ.ે 

વીજ્ઞાન એ કુદરતના નીયમ સમજવાનંુ 
શાસ્ત્ર છ.ે એ સ્થળ અને કાળથી પર છ.ે 
કુદરતના નીયમ માત્ર અનાયાસ અવલોકનથી 
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નથી સમજાઈ જતા. ઉપર ફેંકેલી વસ્તુ પાછી 
પૃ્વી પર પડ ે છ ે એ અવલોકનને 
‘ગુરુતવાકષટણ’ની શોધ કહેવાય. અવલોકન એ 
કુદરતને સમજવાની શરુઆત માત્ર છ,ે એનો 
અંત નથી. જો કે કોઈ ખાસ કારણસર 
કરવામા ંઆવતું અવલોકન કેટલાક સંજોગોમા ં
શોધ બની શકે છ;ે પણ દરેક અવલોકન એ 
શોધ નથી બનતંુ. કુદરતના નીયમ સમજવાની 
મોટાભાગની પ્રક્રીયા ઘણી લાંબી છ.ે એના માટ ે
અવલોકન (observation), જીજ્ઞાસા 
(Curiosity), વીચાર–શક્તી (thinking), 
અથટઘટન (interpretation), વીશ્લેષણ 
(analysis), પ્રયોગ (experimentation) 
અને ક્યારેક વીસ્તૃતીકરણ (extrapolation)નો 
આશરો લેવો પડ ેછ.ે માત્ર અવલોકન કરવાથી 
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કે ધ્યાન ધરવાથી બધંુ જ્ઞાન, ખાસ કરીન ે
કુદરતના નીયમોનંુ જ્ઞાન આવી જતું નથી. 
પ્રાથટના, ભક્તી, તપ વગેરેથી સમજવાનો તો 
કોઈ સવાલ જ નથી. કહેવાતાં દાશટનીક સતયો 
કુદરતના નીયમ સમજવા બાબતમાં ખોટા 
પડ્યા હોય એવા ઘણા દાખલા મોજુદ છ.ે 
વ્યક્તીગત જુજ અપવાદ બાદ કરતાં, પ્રયોગો 
કરવા જટેલો વીકાસ ભારતીય કે અન્ય કોઈ 
પણ પ્રાચીન સંસ્કૃતીનો થયો નહોતો. એટલ ે
ભારતના જ નહીં; અન્ય કોઈ દેશના લોકો 
પોતાની પ્રાચીનતાના મોટા મોટા દાવાઓ 
કરતા હોય તો તમેને પણ આ વાત લાગુ પડ ે
છ.ે 

ભારતના સન્દભટમાં કહીએ તો 
પ્રાચીનકાળથી મધ્યયુગ સુધીના જીજ્ઞાસુઓ/ 
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વીશારદો/ચીન્તકો ગણીતમાં આગળ હતા; 
પણ પદાથટ વીજ્ઞાન વગેરેમાં અવલોકનથી 
આગળ વધતા નહોતા. ચીકીતસાશાસ્ત્ર વીકસ્યુ ં
હતુ,ં હાથપગના હાડકા સંધાતા હતા, 
ઉપરછલ્લી શસ્ત્રક્રીયાય ે થતી હતી; પણ 
શરીરના અન્દરના અવયવોની સજ ટરી શક્ય 
નહોતી. શરીરથી કપાયેલો કોઈ ભાગ પાછો 
જોડી શકાય એટલી સજ ટરી વીકસી નહોતી. 
આજ ે ઘણા અવયવ બદલી શકાય છ,ે 
કપાયેલી આંગળી પાછી જોડી શકાય છ;ે પણ 
માથું છુટુ ં થઈ ગયું હોય તો એને પાછુ ંજોડી 
શકાય એટલી હદે હજી પણ સજ ટરી વીકસી 
નથી. ભવીષ્ણયમાં એવું શક્ય બનવાની શક્યતા 
પણ ના બરાબર છ.ે એના માટ ેજટીલતા અને 
સમયની મયાટદા કારણભુત છ.ે 
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ભુતકાળમાં ઘણા પ્રકારના ંશસ્ત્રો બનતા ં
હતાં; પણ એક તીર સીવાય બન્દુક, તોપ જવેા 
અસ્ત્રો નહોતાં બનતાં. વાહનવ્યવહારમા ં
પ્રાણીઓના ઉપયોગથી આગળ વધી પાયાના 
યન્ત્ર જવેી સાયકલ બનાવવા સુધી પણ 
આગળ વધ્યા નહોતા. વીમાન માત્ર કોઈની 
કલ્પનામાં જ ઉડતા હતા. વાહનોને જોઈતુ ં
ઈંધન શોધાયું નહોતંુ. ટુકંમાં વાહન વ્યવહારના 
કે સન્દેશવ્યવહારના યાન્ત્રીક સાધનો વીકસ્યાં 
નહોતા.ં 

હવે વતટમાનકાળની વધુ વીકસીત 
શોધોની વાત કરીએ. વીકસીત દેશોમાંથી 
ક્લોનીંગની સફળતાના સમાચાર આવ્યા 
એટલે બીજ ે જ દીવસે છાપામાં મોટા અક્ષરે 
સમાચાર છપાયા કે ‘આપણા દેશમાં તો 
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પહેલેથી જ ક્લોનીંગની જાણકારી હતી. 100 
કૌરવો ક્લોનીંગથી જ બન્યા હતા.’ આવા 
દાવાને બાલીશતા કહેવી પડ.ે જો ક્લોનીંગ 
શક્ય હોત તો લાખોની સંખ્યામાં સૈનીકો 
બનાવી શક્યા હોત અને દેશ કોઈ દીવસ 
પરદેશી શાસનકતાટઓના હાથમાં ન આવત. 

રાજાશાહીના જમાનામાં પુરી દુનીયામા ં
બહુપતનીતવની પ્રથા હતી. રાજાઓને તો 
કેટલીયે રાણીઓ–પતનીઓ હોતી. થોડા સમય 
પહેલાં જ છાપામાં ફોટા સાથે સમાચાર 
આવ્યા હતા કે આજના સમયમાં પણ 
આફ્રીકાના એક નાના દેશના રાજાન ે 100થી 
વધારે પતનીઓ છ ેઅને 500 જટેલા બાળકો 
છ.ે હસ્તીનાપુરના રાજા ધૃતરાષ્ટ રને પણ ઘણી 
પતનીઓ હોય શકે. મહારાણી ગાન્ધારીના 
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દુયોધન અન ે દ:ુશાસન એમ માત્ર બ ે પુત્રો 
હોવાનંુ ક્યાંક વાંચ્યુ ંછ.ે બાકીના કૌરવો અન્ય 
રાણીઓના હતા કે હોઈ શકે. ધૃતરાષ્ટ રના બધા 
પુત્રો કૌરવો જ કહેવાય. આમ તો કેટલાક 
લોકો મહાભારતને ઈતીહાસ નહીં પણ માત્ર 
વાતાટ જ ગણે છ.ે આપણે એના વીવાદમાં ન 
જતાં એટલંુ જ ધ્યાન રાખવુ ંજરુરી છ ેકે દરેક 
નવી શોધને પ્રાચીનકાળની વાસ્તવીકતા 
ગણવાને બદલે આવી વ્યવહારંુ અને વધારે 
તકટબદ્ધ શક્યતાઓ વીચારીએ/તપાસે તો સારંુ. 

મહાભારતના યુદ્ધ શરંુ થતાં પહેલાં 
વેદવ્યાસ સંજયને દીવ્યદૃષ્ટી આપે છ.ે જ ે
લોકો શાપ, વરદાન, મન્ત્ર–તન્ત્ર વીદ્યા 
વગેરેમાં માનતા હોય એમના માટ ે કંઈ કહેવુ ં
નથી. જ ેલોકો એવો દાવો કરે છ ેકે દીવ્યદૃષ્ટી 
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એટલે તયારે પણ ટી.વી. હતંુ, એમને પુછવાનંુ 
કે ટી.વી.ની બનાવટ,  એનંુ પ્રસારણ વગેરેમાં 
કેટલાં વજૈ્ઞાનીક ઉપકરણો જોઈએ એનો કયારે 
પણ વીચાર કયો છ?ે ટી.વી. તો હમણા ં
શોધાયું છ,ે સો વરસ પહેલાંના લોકોને ટીવીની 
કલ્પના પણ નહોતી, તયારે સંજયની 
દીવ્યદૃષ્ટીને કઈ આધુનીક શોધ સાથ ે
સરખાવતા હશ?ે કે પછી તયારના લોકો 
પ્રાચીનકાળના ભારતની આવી આધુનીક 
સીદ્ધીઓની વાતો કરતા નહોતા? આજ ે પણ 
આપણે  ટી.વી. પર જ ેસમાચાર જોઈએ છીએ 
તે સમાચાર બનાવના સ્થળ પર ગયલે કોઈ  
પત્રકાર ને કેમરેામને મોકલે તયારે જ આપણને 
દેખાય છ,ે આપમળેે નથી આવી જતા. તો 
પછી એમ કેમ નથી વીચારતા કે રાજાના 
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નોકર સમયાંતરે યદુ્ધ મેદાનથી પાછા આવી, 
રાજાન ે તયાંનો આખંે દેખ્યો અહેવાલ આપતા 
હશે? બધાન ેરાજા પાસે જવાની પરવાનગી ન 
હોય એટલે સમાચાર સંજય દ્વારા પહોંચતા 
હશે. રાજા પાસ ે તો જોઈએ એટલા નોકર 
ચાકર હોય છ.ે એટલે દીવ્યદૃષ્ટીની 
સરખામણીએ આ વધારે વાજબી અને તાકીક 
અરથઘટન નથી લાગતું? 
      આવા તો ઘણા દાખલા આપી શકાય છ.ે 
મુળ હેતુ દાખલા આપવાનો નહીં પણ 
વાસ્તવીકતા સ્વીકારવાનો છ.ે વૈજ્ઞાનીક 
શોધખોળોની બાબતમાં આપણા દરેક દાવાને 
અલગથી મુલવવો જરુરી છ.ે એટલે આવા 
અન્ય અ–વૈજ્ઞાનીક દાવાઓની છણાવટ કરી, 
દરેક વહેતી મુકાતી સ્વ–મહત્તાની વાતને સાચુ ં
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માનવા અને મનાવવા કરતાં વ્યવહારંુ અને 
વધુ તાકીક શક્યતાઓ સ્વીકારે એ આપણા 
હીતમાં છ.ે વજૈ્ઞાનીક શોધ ગણવાનો અધીકાર 
વૈજ્ઞાનીકોને હોય, આપણને નહીં. 

શોધની સાથે પ્રાચીનકાળની સીદ્ધીઓ 
સંકળાયેલી છ ે એટલે આપણે તયારની 
સીદ્ધીઓને ન્યાય આપવો જરુરી બને છ.ે 
પ્રાચીન કાળમા ં કળા, સાહીતય, સંગીત વગેરે 
ક્ષેત્રોની સીદ્ધીઓ નોંધપાત્ર છ.ે ત ેઉપરાતં એક 
અગતયનું ક્ષેત્ર બાકી રહે છ ેએની પણ નોંધ 
લઈએ. કુદરતના નીયમ ભલે અફર હોય; 
સમાજશાસ્ત્રના નીયમ સમ્પુણટપણે આપણા 
હાથની વાત છ.ે સમુહમાં શાન્તી અન ે
સહકારથી રહેવા માટ;ે ધામીક ભાષામા ં
નીતીશાસ્ત્ર કે તતવજ્ઞાન કહેવાતા, 
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શાસનવ્યવસ્થામાં કાયદા કહેવાતા, અન ે
સામાજીક ક્ષતે્ર ે પરમ્પરા કહેવાતા; 
સમાજશાસ્ત્રના નીયમ/બન્ધન બનાવવા અન ે
સમજવા પ્રમાણમાં સહેલા છ.ે એમને માત્ર 
ચચાટવીચારણાથી જ બનાવી શકાય છ.ે સ્થળ 
અને કાળ પ્રમાણે તે બદલાય પણ છ.ે દરેક 
ક્ષેત્રના ઘણા લોકોએ એમા ં પોતાનુ ં યોગદાન 
આપ્યું છ.ે ભારતનાં સન્દભટમાં પ્રાચીનકાળમાં 
આ ક્ષતે્રે ઘણ ં કામ થયુ ં હતું એ ની:શંક છ.ે 
આપણે એનો ગૌરવ અવશ્ય લઈ શકીએ. જો 
કે આજના સમયમાં પ્રાચીન કાળની 
સમાજવ્યવસ્થાની ઉપયોગીતા કેટલી સુસંગત 
છ ેતે વળી જુદો જ વીષય છ.ે 

(લેખ લખાયો : જુન, 2015) 
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આ લેખને 26 પ્રતીભાવો પ્રાપ્ત 
થયલે. ત ે પ્રતીભાવ/ચચાટ માણવા માટ ે
સ્રોત : 

https://govindmaru.com/201
5/09/11/murji-gada-46/ 

 
♦ 
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13 

ભારતે દુનીયાને કેટલું આપ્યું છ?ે  
અનુક્રમણીકા 

ભારત પાસે દુનીયાને આપવા જવેુ ઘણ ં
હતંુ. એમાંથી ભારતે કેટલંુ આપ્યું છ ે અને 
દુનીયાએ કેટલંુ લીધંુ કે અપનાવ્યુ ંછ ેએના પર 
એક નજર કરીએ. 

1. સમસ્ત દુનીયામાં પ્રસરી ગયેલી 
દશાંશ પદ્ધતીના મુળમાં રહેલ ‘શુન્ય’ એ 
ભારતની દુનીયાને મળેલી પહેલી ભેટ ગણાય 
છ.ે આદીમાનવ પોતાના વીચાર શબ્દોમા ં
જણાવતો થયો, એટલે કે ભાષાની રચના થઈ 
એની સાથ ેગણતરી પણ શરુ થઈ હતી. એના 
માટ ે એણે પોતાની આંગળીઓનો ઉપયોગ 
કયો હશે. આજ ે પણ નાના બાળકો ગણવા 
માટ ેપોતાની આંગળીઓનો ઉપયોગ કરે છ.ે 
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ગણતરી માટ ે આગંળીઓનો ઉપયોગ 
કરવો એટલો સ્વાભાવીક છ ે કે મોટા ભાગની 
પ્રાચીન સંસ્કૃતીઓમાં સ્વતન્ત્રપણે દસના 
ગુણાંકવાળી પદ્ધતી શરુ થઈ હશે. ભારત, 
સુમેર, મીસર, ગ્રીસ અને ચીનની 
સંસ્કૃતીઓનો આમાં સમાવેશ થાય છ.ે આ 

લેખકની જાણ પ્રમાણે એમાં માત્ર બે 
અપવાદ હતા. મધ્ય અમેરીકાની મયન 
સંસ્કૃતીએ વીસના ગુણાંકવાળી તેમ જ 

રોમનોએ પાંચના ગુણાંકવાળી પદ્ધતી 
અપનાવી હતી. એ પણ આંગળીઓની 
સંખ્યા આધારીત છ.ે રોમનો કદાચ એક જ 
હાથનો ઉપયોગ કરતા હશે. જો માણસના 
હાથને ચાર કે છ આંગળીઓ હોત તો આઠ 
કે બારના ગુણાંકમાં અંકશાસ્ત્ર રચાયું હોત.  
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આ બધી પદ્ધતીઓમાં શુન્યના ઉપયોગ 
વગર આગળ વધવામાં અગવડ થતી અન ે
મોટી રકમો ખુબ જટીલ બનતી. શુન્ય ઉપરાંત 
રકમના દરેક આંકડાના સ્થાન મુજબ એની 
કીમ્મત આકંવાની ભારતની પ્રથા સૌથી સરળ 
હતી. સમયાંતરે અને સ્વાભાવીકપણે બધાએ 
તે અપનાવી. જ ે પણ હોય, આજ ે ભારતને 
‘શુન્ય’ના આવીષ્ણકારનો યશ મળે છ.ે 

2. પ્રાચીન ભારતન ેપુવટમાં આવલેા દેશો 
કરતાં પશ્ચીમમા ંઆવેલા નજીકના દેશો સાથ ે
વધારે સમ્પકટ હતો; છતાંય ભારતીય સંસ્કૃતી 
તયાં ફેલાઈ કે જળવાઈ શકી નહીં. ્યારે 
પુવટમાં આવેલ મ્યાનમાર, થાઈલેન્ડ, મલશેીયા, 
કમ્બોડીયા, ઈન્ડોનેશીયા વગેરે દેશોમાં 
ભારતીય સંસ્કૃતી ફેલાઈ અને જળવાઈ રહી 
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છ.ે એનંુ એક કારણ એ છ ે કે આ પ્રદેશમાં 
પોતાની સંસ્કૃતી ખીલી નહોતી. ્યારે 
પશ્ચીમમાં આવેલ પશીયન સામ્રા્યની પોતાની 
સબળ સંસ્કૃતી હતી. તયાં ભારતીય સંસ્કૃતીની 
જ ે પણ અસર થઈ હશે તે ઈસ્લામના ઉદય 
અને ફેલાવા સાથે ઓછી થતી ગઈ. 

પુવટના દેશો પર ભારત ઉપરાંત ચીનની 
પ્રાચીન સંસ્કૃતીની પણ ઘણી અસર છ.ે એટલે 
જ ઘણા સમય માટ ે આ પ્રદેશ ઈન્ડોચાયના 
કહેવાતો હતો. ભારતની દક્ષીણ–પુવટ 
એશીયાને મળેલી આ ભેટ છ.ે 

3. ચીને ભારત પાસેથી માત્ર એક જ 
ગણનાપાત્ર બાબત અપનાવી છ.ે એ છ ેબૌદ્ધ 
ધમટ. સમ્રાટ અશોકના સમય સુધી બૌદ્ધ ધમટ 
પુવટ ભારત પુરતો જ સીમીત હતો. સમ્રાટ 
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અશોકે પોતાના ખાસ માણસોને ભારત બહાર 
બધી દીશાઓમાં મોકલી બૌદ્ધ ધમટને ફેલાવ્યો 
હતો. પછીથી તે દક્ષીણ પુવટના દેશો અન ે
તીબેટ થઈ તે પુરા ચીનમાં ફેલાઈ ગયો. તયાં 
એને એટલો આવકાર મળ્યો કે ચીનના 
જ્ઞાનપીપાસુઓ કેટલીય યાતના વેઠી મુળ બૌદ્ધ 
ધમટનો અભ્યાસ કરવા ભારત આવતા હતા. 
ભારતે ચીન તેમ જ દક્ષીણ–પુવટના દેશોને 
આપેલ આ મહત્ત્વની ભેટ છ.ે 

4. મોટાભાગની દુનીયામાં ફેલાયેલી 
બુદ્ધીશાળીઓની ગણાતી એકાકી ઘરેલંુ 
(Indoor) રમત શતરંજ ભારત ે સમસ્ત 
દુનીયાને આપેલી ભેટ છ.ે પ્રાચીન ભારતમા ં
રમાતી શતરંજ થોડા જુદા પ્રકારની હતી. 
આજ ેદુનીયામાં પ્રચલીત છ ેતે શતરંજ ભારત 
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તેમ જ પશીયાની (આજનું ઈરાન) પુરાણી 
રમતનુ ંહાયબ્રીડ સ્વરુપ છ.ે  

આ બધી પ્રાચીન યુગમાં ભારત ે અન્ય 
દેશોને આપેલી ભેટ હતી. મધ્ય યુગમા ં
ભારતની સમૃદ્ધીથી આકષાટઈ ઉત્તર પશ્ચીમના 
માગે ઘણા વીદેશીઓના ધાડાં આવ્યાં. એમાંથી 

કેટલાક લંુટીને પાછાં જતાં રહ્યાં ્યારે 
કેટલાક રાજ કરવા અહીં જ રોકાયા.ં 
એમનામાંથી મોટાભાગના અલગ અલગ 

મુસ્લીમ રા્યોના સુબા હતા. જ ેઅહીં રહી 
ગયા તે પોતાની સંસ્કૃતી સાથે લાવ્યા હતા. 
એટલા પ્રમાણમાં ભારતીય સંસ્કૃતી પર 
એમની અસર થઈ છ.ે  

હવે મધ્ય યુગ અને અવાટચીન યુગમા ં
ભારતે દુનીયાને શું આપ્યું તે જોઈએ : 
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5. ઉત્તર ભારતમાં મોગલોના 
શાસનકાળ દરમીયાન ઉદુટ ભાષાનો ઉદય 
થયો. ઉદુટ ભાષા એ હીન્દી અને ફારસી 
ભાષાનંુ મીશ્રણ છ.ે આજ ે તે અમુક 
પ્રદેશોની મુખ્ય ભાષા છ.ે ઉદુટ ભાષાનો 
ઉદય ભારતમાં થયો હોવાથી આ પ્રદેશોન ે
મળેલી એ ભારતની ભેટ ગણાય. 

ઉદુટ ઉપરાંત તમીલ ભાષા પુવટના દેશોમા ં
મયાટદીત સ્વરુપે ફેલાઈ હતી. સંસ્કૃત, હીન્દી કે 
અન્ય કોઈ ભાષા ભારત બહાર ખાસ ગઈ 
નથી. 

6. આજ અરસામાં તાજમહેલ બંધાયો 
હતો. એક ઈમારત હોવાથી એ ભારત બહાર 
જઈ ન શકે; છતાં એ ખુબ પ્રખ્યાત થયો છ.ે 
અને પ્રવાસીઓના આકષટણનંુ કેન્દ્ર બન્યો છ ેકે 
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એને સમસ્ત માનવજાતીની અમાનત ગણવી 
રહી. તાજમહેલ ઉપરાંત ભારતમાં અન્ય 
ઘણી સુંદર જગ્યાઓ છ;ે પણ એમનંુ જરુરી 
માકેટીંગ થયું ન હોવાને લીધે અતયારે માત્ર 
તાજમહેલને ભારતે સમસ્ત દુનીયાન ે
આપેલી ભેટ ગણવી રહી. 

7. ભારતની એક આગવી ભેટ છ ે
રાજસત્તા સામ ે અહીંસક અસહકારનો 
ગાંધીવાદ અને ગાધંીજી પોતે. વીદેશી ઘણી 
વ્યક્તીઓ એમનાથી પ્રભાવીત થઈ, એમના 
સીદ્ધાંતોને અમલમાં મુક્યા છ.ે આવા થોડા 
નોંધપાત્ર નામ છ ે: અમેરીકાના કાળા લોકોના 
સમાન હક માટ ેલડનાર માટીન લ્યુથર કીંગ, 
સામ્યવાદી સરકાર સામે થનાર પોલંડના લકે્ 
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વલેસા, દક્ષીણ આફ્રીકાના ક્રાંતીકારી નેતા 
નેલ્સન મંડલેા વગેરે. 

એક વ્યક્તી તરીકેની ગાંધીજીની અન્ય 
કેટલીય બાબતો દનુીયા માટ ેએક આદશટરુપ 
બની છ.ે ગાંધી અને ગાંધીવાદ ભારતે સમસ્ત 
દુનીયાને આપેલી ભેટ છ.ે 

8. ભારતની આસપાસના એશીયાના 
દેશોમાં બોલીવુડના ચીત્રો અન ે સંગીત સારા 
પ્રમાણમાં આવકારાય છ.ે આ દેશોને 
મનોરંજન ક્ષેતે્ર મળેલી આ ભારતની 
ભેટ/યોગદાન છ.ે 

60-70-80ના દાયકામાં રશીયામા ં પણ 
ભારતીય ચલચીત્રોની માંગ હતી. રશીયાની 
પોતાની ફીલ્મ ઈન્ડસ્ટરી ખાસ વીકસી નહોતી. 
અને અમેરીકા સાથેની હરીફાઈન ે લીધે 
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હોલીવુડને તયાં આવતાં અટકાવાતું હતું. હવ ે
એ બાધ નથી રહ્યો એટલે હોલીવુડની સ્પધાટમા ં
બોલીવુડના ચીત્રોની માંગ ઓછી થઈ હોવાનુ ં
જાણવા મળે છ.ે 

9. પ્રાચીન ભારતની યોગવીદ્યા તેમ જ 
આયુવેદ ઠઠે હમણાં વીદેશમાં જવા લાગ્યા છ.ે 

હજી પણ સાવ નાના પાયે ફેલાતી આ 
જ્ઞાનશાખાઓમાં જ ે અપનાવે એમના માટ ે ભેટ 

છ.ે 

10. સંસ્કૃતી સાથે શબ્દો અને ખાવાની 

વાનગીઓ પણ ફેલાય છ;ે કારણ કે વાનગીઓ 
સંસ્કૃતીનો ભાગ છ.ે બહાર ગયેલી વાનગીઓમાં 

સ્થાનીક પસન્દગી પ્રમાણે જરુરી ફેરફાર થવાથી 
એમને ઓળખવી અઘરી પડ ે છ.ે ચુપકીદીથી 

ફેલાતી અને એકબીજાને અપાતી વાનગીઓ અને 
શબ્દો વૈશ્વીક ભેટ છ.ે 
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સત્તરમી અને અઢારમી સદીમાં યરુોપના 
દેશોને કેરળના તેજાના પુરા પાડી એમના 
ભોજનને સ્વાદીષ્ટ બનાવ્યુ ં એન ે યોગદાન 
ગણાય. આ ઉપરાતં વીકસીત દેશોને 90ના 
દાયકાથી આઈ.ટી. નીષ્ણણાત યુવાનો તેમ જ 
અખાતના દેશોને સસ્તા દરે કારીગરો પુરા 
પાડ્યા એ પણ વૈશ્વીક પ્રગતીમા ંએક પ્રકારનું 
યોગદાન ગણાય. 

એક વ્યક્તીની જાણ અન ે યાદશક્તીની 
આ નોંધ માત્ર છ.ે આ યાદી સમ્પુણટ હોવાનો 
કોઈ દાવો કરવામાં આવતો નથી. કોઈ વાચક 
પાસે ઘણી વધારે માહીતી હોઈ શકે છ.ે આ 
યાદીમાંની થોડી વશૈ્વીક સ્તરની ભેટ છ,ે થોડી 
કોઈ ખાસ પ્રદેશને મળેલી છ ે તેમ જ કેટલીક 
ભેટ ગણાય કે નહીં તે પણ ચચાટસ્પદ છ.ે 
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ભેટ ન હોય તો પણ વૈશ્વીક પ્રગતીમાં 
આપેલું તે યોગદાન તો જરુર કહેવાય. આ 
યાદીની એક નોંધપાત્ર વાત એ છ ે કે એમાં 
ક્યાંય પણ કોઈ વજૈ્ઞાનીક સીદ્ધીની વાત નથી; 
કારણ કે એવી કોઈ સીદ્ધી બીજા કોઈને 
અપાયાના પ્રમાણભુત પુરાવા નથી. 

ભારત પાસે આપવા જવેું ઘણં હતંુ. 
એના પ્રમાણમાં ભારતે દુનીયાને સાવ ઓછુ ં
આપ્યું છ ે તેમ જ દુનીયાએ પણ ઓછુ ં

અપનાવ્યું છ.ે આની પાછળ જ ેપણ કારણ 
હોય, એક મુખ્ય કારણ માકેટીંગનો અભાવ 
લાગે છ.ે 

લુંટના હેતુથી, વેપારના હેતુથી તમે જ 
આજીવીકાના હેતથુી લોકો પહેલેથી વીદેશ 
જતા હતા. માત્ર જ્ઞાન મળેવવાના હેતુથી 
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વીદેશ જનાર માનવી જુદી માટીના હોય છ.ે 
મધ્ય યુગમાં ઘણા એકલદોકલ વીદેશીઓ 
જ્ઞાન મેળવવા ભારતમાં આવ્યા હોવાની 
નોંધ છ.ે એમાંથી ગુપ્તકાળમાં આવલે ફા–
હીયાને, સાતમી સદીમાં આવનાર ચીનના 
હ્ય–ુએન–તસંગ, 973માં આવનાર પશીયાના 
બરુની તેમ જ 1321માં આવનાર ફે્રન્ચ સાધુ 
જોરડાન્સ જાણીતા છ.ે ભારત વીશેનુ ં
જોરડાન્સનું પુસ્તક મીરાલ્બીયા, લેન્ડ ઑફ 
મારવલસ (અજાયબ ભુમી) પ્રખ્યાત છ.ે 

્યારે મધ્ય યુગમાં જ્ઞાન મેળવવા કે 
આપવા ભારતમાંથી વીદેશ જનારની નોંધ 
ક્યાંય પણ વાંચવામાં કે જાણવામાં આવી 
નથી. એ પાછળનાં કારણો શું હશે! 
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એકમાત્ર સ્વામી વીવેકાનંદ હીન્દુ ધમટ 
અને સંસ્કૃતીની રજુઆત માટ ે 1983માં 
અમેરીકા ગયા હોવાનંુ જાણમાં છ.ે વતટમાનમાં 
ઘણા ધમટપરુુષો પ્રવાસાથે/પ્રચારાથ ે પશ્ચીમના 
દેશોમાં જાય છ.ે કેટલાક તયાં સ્થાયી પણ થયા 
છ.ે એમની પ્રવતૃ્તીઓ વીશે વધુ લખવું ઉચીત 
નથી. 

ભારતમાંથી ઉચ્ચ અભ્યાસાથે વીદશે 
જવાની શરુઆત અંગ્રેજી શાસન દરમીયાન 
થઈ છ.ે આપણી આઝાદીના લડવયૈા/ઘડવયૈા 
બધા વીદેશમાં કાયદો, વ્યવસ્થા, ન્યાયતન્ત્ર, 
આઝાદી વગેરે ભણી આવ્યા હતા. એમની 
લડત અને સફળતા પાછળ આ તાલીમનો 
ઘણો ફાળો હતો. (પશ્ચીમની ભારતને મળેલી 
આ અગતયની ભેટ છ.ે) 
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આઝાદી પછી ભણવા તેમ જ કમાવવા 
વીદેશ ગયેલ અન ેપછી તયાં જ સ્થાયી થયેલ 
લાખો સફળ ભારતીયોનો સમાજ અલગ 
લેખનો દાવદેાર છ.ે એમને અહીં ન સમાવાય. 

આપણે જો તટસ્થ અને ન્યાયી બનવુ ં
હોય તો ભારત ેદુનીયા પાસેથી શું મળેવ્યું અન ે
અપનાવ્યું છ ે એની પણ યાદી બનાવવી 
જોઈએ. આ યાદીમાં બટટેા, ટમટેા, ચા, પોશાક 
વગેરેથી અણવીદ્યા સુધીનંુ ઘણં આવ ેછ.ે 

માનવ સંસ્કૃતીના વીકાસમાં અન્ય 
દેશોએ આપલે ફાળો જાણવો હોય તો ઘણી 
વધુ યાદીઓ બનાવવી પડ.ે એનાથી એમના 
યોગદાનનો પણ ખ્યાલ આવે. કદાચ ત ે
આપણને નમ્ર બનાવ.ે 

(લેખ લખાયો : સપ્ટમે્બર, 2008) 
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આ લેખને 5 પ્રતીભાવો પ્રાપ્ત થયા 
હતા. ત ે પ્રતીભાવ/ચચાટ માણવા માટ ે
સ્રોત : 

https://govindmaru.com/2020/
05/09/murji-gada-53/ 

 
♦ 
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III 

અમારાં પ્રકાશનો 
અનુક્રમણીકા 

રૅશનલ વીચારો અન ેસારા વીચારોના પ્રચાર–પ્રસાર 
માટ ે ‘મણી મારુ પ્રકાશન’ ઈ.બુક્સનું પ્રકાશન કરી, પ્રતયેક 
ઈ.બુક્સ ની:શુલ્ક વહેંચવામાં આવે છ.ે તા. 09 ફેબ્રુઆરી, 
2021 રોજ રૅશનાલીસ્ટ રવીપુડીની 100મી જન્મજયંતી 
સુધીમાં અમે નીચે મુજબની 41 ઈ.બુક્સનું પ્રકાશન કયુાં છ.ે 

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

2 શ્રી. દીનેશ પાંચાલના 25 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ 
‘ઈ.બુક’ – 02 (પાનાં : 108; મુલ્ય : મફત) 

3 શ્રી. મુરજી ગડાના 25 લખેોની ‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બુક’ 
– 03 (પાનાં : 127; મુલ્ય : મફત) 

4 પ્રા. રમણ પાઠક (વાચસ્પતી)ના 37 લેખોની ‘ઈ.બુક’ – 
‘વીવેક–વલ્લભ’ (પાનાં : 190; મુલ્ય : મફત) 

5 પ્રા. રમણ પાઠક (વાચસ્પતી)ના 18 વીષયો પર લખેલ 
ચીન્તનાતમક લેખોમાથંી તારવી કાઢલે 206 રૅશનલ 

મુદ્દાઓનો ગ્રથં ‘વીવેકવીજય’ની ‘ઈ.બુક’ (પાનાં :  131) 

https://govindmaru.com/


માન્યતાની બીજી બાજુ                https://govindmaru.com                 259 

 

6 શીક્ષણવીદ્ ડૉ. શશીકાંત શાહની ‘ઈ.બુક’ ‘આનન્દની 
ખોજ’ (પાનાં : 53; મુલ્ય : મફત)  

7 શીક્ષણવીદ્ ડૉ. શશીકાંત શાહની ‘ઈ.બુક’ ‘ટીન–
એજ’માં બોયફ્રેન્ડથી સાવધાન’ (પાનાં : 51; મફત) 

8 શ્રી. રોહીત શાહના 25 લખેોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક 
– 04 ‘અધ્યાતમના આટાપાટા’ (પાનાં: 111; મફત) 

9 શીક્ષણવીદ્ ડૉ. શશીકાંત શાહની ‘ઈ.બુક’ ‘આનન્દનુ ં
આકાશ’ (પાનાં : 116; મુલ્ય : મફત) 

10 પ્રા. રમણ પાઠક (વાચસ્પતી)ની આતમકથાની ‘ઈ.બુક’ 
‘આતમઝરમર’ (પાનાં : 257; મુલ્ય : મફત) 

11 આયટસમાજી શ્રી. નાથુભાઈ ડોડીયાની ‘ઈ.બકુ’ 

‘દુ:ખનીવારણના ભ્રામક ઉપાયો’ (પાનાં : 26; મફત) 

12 શ્રી. એન. વી. ચાવડાના 14 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ 
‘ઈ.બુક’ – 05 ‘ચાવાટક દશટન’ (પાનાં : 96; મફત) 

13 શ્રી. દીનેશ પાંચાલના 20 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ – 
‘ઈ.બુક’ – 06 ‘સતયસન્દુક’ (પાનાં : 110; મલુ્ય : મફત) 

14 શીક્ષણવીદ્ ડૉ. શશીકાંત શાહની ‘ઈ.બુક’ 
‘સમ્બન્ધમીમાંસા’ (પાનાં : 83; મુલ્ય : મફત) 

15 શીક્ષણવીદ્ ડૉ. શશીકાંત શાહની ‘ઈ.બુક’ ‘જીન્દગી 
કઈ રીતે જીવશો?’ (પાનાં : 75; મુલ્ય : મફત) 
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16 શ્રી. વલ્લભ ઈટાલીયાના 10 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ – 
‘ઈ.બુક’ – 07 ‘વીચારયાત્રા’ (પાના ં: 84; મુલ્ય : મફત) 

17 શ્રી. બી.એમ. દવેના લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ – ‘ઈ.બુક’ 
– 08 ‘ભ્રમ ભાંગ્યા પછી...’ (પાનાં : 90; મુલ્ય : મફત) 

18 સુશ્રી. કામીની સંઘવીના 11 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ 
‘ઈ.બુક’ – 09 ‘કીતની હકીકત, કીતના ફસાના?’ 

(પાનાં : 72; મુલ્ય : મફત) 

19 શ્રી. દીનેશ પાંચાલના 12 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ 
ઈ.બુક – 10 ‘રૅશનાલીઝમનો ઘંટનાદ’ (પાનાં : 93) 

20 શ્રી. દીનશે પાંચાલના 12 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બુક’ 
– 11 ‘રૅશનાલીઝમનો ઘંટનાદ–2’ (પાનાં : 110; મફત) 

21 શ્રી. દીનશે પાંચાલના 12 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બુક’ 
– 12 ‘રૅશનાલીઝમનો ઘંટનાદ–3’ (પાનાં : 122; મફત) 

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

23 શીક્ષણવીદ્ ડૉ. શશીકાંત શાહની ‘ઈ.બુક’ ‘સંતાનોમા ં

સંસ્કારસીંચન’ (પાનાં : 95; મુલ્ય : મફત) 

24 શીક્ષણવીદ્ ડૉ. શશીકાંત શાહની ‘ઈ.બુક’ 
‘મૃતયુમીમાંસા’ (પાનાં : 34; મુલ્ય : મફત) 
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25 શીક્ષણવીદ્ ડૉ. શશીકાંત શાહની ‘ઈ.બુક’ ‘જીપ્સીની 
ડાયરી’–‘એક સૈનીકની નોંધપોથી’ (પાનાં : 112; મુલ્ય : મફત) 

26 ડૉ. બી. એ. પરીખના 12 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ 
‘ઈ.બુક’ – 14 ‘મન્ત્ર–યન્ત્ર–તન્ત્રનું અવીજ્ઞાન’ (પાનાં : 
101; મુલ્ય : મફત) 

27 રૅશનાલીસ્ટ ગોવીન્દ મારુ સમ્પાદીત ‘અંગદાન’ અંગનેા 
11 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બુક’ – 15 ‘અંગદાનથી 
નવજીવન’ (પાનાં : 102; મુલ્ય : મફત)  

28 શ્રી વીક્રમ દલાલના 10 લખેોની ‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બુક’ 
– 16 ‘રૅશનાલીસ્ટની દૃષ્ટીએ ગીતાનો સંદેશ’ (પાનાં : 
81; મુલ્ય : મફત) 

29 શીક્ષણવીદ્ ડૉ. શશીકાંત શાહની ડાયરી–સંગ્રહનાં 
‘વીચારમોતી’ની ‘ઈ.બુક’ ‘શાણપણનાં મોતી’ (પાના ં : 
104; મુલ્ય : મફત) 

30 સુશ્રી. રચના નાગરીક સમ્પાદીત અને પ્રા. રમણ 
પાઠકના 19 ‘વીચારલેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બુક’ – 
17 ‘આચારી સબ જગ મીલા’ (પાનાં : 165; મફત) 

31 સુશ્રી. રચના નાગરીકના 07 કંઠીમુક્ત વીચારલેખોની 
‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બુક’ – 18 ‘બૈઠ પ્થર કી નાવ’ 
(પાનાં : 167; મુલ્ય : મફત) 
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32 પ્રા. રમણ પાઠક (વાચસ્પતી)ના 12 લેખોની 
‘અભીવ્યક્તી’  ‘ઈ.બુક’ – 19 ‘સ્વગટ ધરતી પર છ’ે 
(પાનાં : 170; મુલ્ય : મફત) 

33 લેખક શ્રી. દીનેશ પાચંાલે સુપ્રસીદ્ધ અભીનેતા અન ે
રૅશનાલીસ્ટ નરેન્દ્ર મસરાણીનો લીધેલ ઈન્ટરવ્યનુી ‘ઈ.બકુ’ 
‘અભીનતેા નરેન્દ્ર મસરાણી’ (પાનાં : 89; મુલ્ય : મફત) 

34 પ્રા. સુયટકાન્ત શાહના 11 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ 
‘ઈ.બુક’ – 20 ‘આપણો માંદો સમાજ’ (પાના ં: 210) 

35 ‘વાસ્તુશાસ્ત્ર અને ફેંગશઈુ’ અંગેના 12 લેખોની 
‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બુક’ – 21 ‘વાસ્તશુાસ્ત્ર : વીજ્ઞાન કે 
અવીજ્ઞાન’ (પાનાં : 110; મુલ્ય : મફત) 

36 મનોચીકીતસા અંગે ડૉ. મુકુલ ચોકસીના 13 લેખોની 
‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બુક’ – 22 ‘મનમતાંતર’ (પાના ં : 
226; મુલ્ય : મફત) 

37 પ્રા. જ.ે પી. મહેતાની 175 રૅશનલ પંક્તીઓની 
‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બુક’ – 23 ‘ભારેલા અગનીના 
તણખા’ (પાનાં : 120; મુલ્ય : મફત) 

38 માનવતાવાદને મજબુત કરવા અંગે શ્રી. ઈન્દુકુમાર 
જાની સમ્પાદીત 25 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બુક’ – 
24 ‘રૅશનાલીઝમ : નવલાં મુક્તીનાં ગાન...’ (પાનાં : 

262; મુલ્ય : મફત) 
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39 સુશ્રી. વષાટ પાઠકના 12 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ 
‘ઈ.બુક’ – 25 ‘આપણી વાત’ (પાનાં : 119; મુલ્ય : મફત) 

40 શ્રી. મુરજી ગડાના ચીન્તનાતમક 13 લેખોની ‘ઈ.બકુ’ 
‘વીચારવા જવેી વાતો’ (પાનાં : 230; મુલ્ય : મફત) 

41 શ્રી. મુરજી ગડાના ચીન્તનાતમક 13 લેખોની ‘ઈ.બકુ’ 
‘માન્યતાની બીજી બાજુ’ (પાનાં : 263; મુલ્ય : મફત) 

મણી મારુ  
●‘ઈ.બુક’ પ્રકાશક● 
405, સરગમ એપાટટમેન્ટ,  

નવસારી કૃષી યુનીવસીટી સામે, 

વીજલપોર. નવસારી.  
પોસ્ટ : એરુ એ. સી. – 396 450  

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