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અનુક્રમણણકા 

વાચકણમત્રો પોિાની પસન્દગીના લેખ પર શ્વક્લક કરિાિં જ, િ ે લેખનુિં પાનુિં 
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I 

ઈ.બુકનો આવકાર 

‘અણભવ્યક્િી’ બ્લૉગના સમ્પાદક ગોણવિંદ મારુએ પોિાના ‘ઈ.બૂક્સના 

ખજના’માિં એક ખૂબ જ ણવચારપે્રરક પુસ્િક [‘શોષણ અને વૈશ્વિક પ્રવાહો’ –
મુરજી ગડા (1944–2021)] ઉમેરવાનુિં પસન્દ કયુું. આ પુસ્િક આપણી 

હ્યુમેનીસ્ટ–રૅશનાલીસ્ટ પ્રવૃિીના ઉદ્દીપક, મુરજીભાઈ ગડા દ્વારા સને 2016માિં 
િૈયાર કરીને પ્રકાણશિ કરવામાિં આવ્યુિં હિુિં. આ પુસ્િકને વાિંચિા નહીં પણ િેનો 

અભ્યાસ કરિાિં જોવા મળ્ુિં કે લેખકે ખૂબ જ મુશ્કેલ અને િત્ત્વજ્ઞાનથી ભરેલા 
ણસદ્ાિંિોને ગુજરાિી ભાષામાિં સરળમાિં સરળ રીિે મૂકવાની સરસ કળા 

હસ્િગિ કરી છ ે િેવુિં આપણન ેસદર પુસ્િકનો અભ્યાસ કરિાિં આિંખે ઉડીને 
વળગે છ.ે લગભગ પોિાની મોટાભાગની જીિંદગી અમેરીકામાિં ગાળી અને િે 

પણ ણવજ્ઞાન અને ટકેનોલૉજીના ક્ષેત્રમાિં, અિંિેજી ભાષામાિં; છિાિં િળપદી અને 
સરળ ગુજરાિી ભાષામાિં પોિાના ણવચારો રજુ કરવાની કાબેણલયિ પ્રાપ્ત કરવી 

િે મુરજીભાઈની એક અનોખી ણસણદ્ હિી. 
જુદા જુદા માનવ સમ્બન્ધી પ્રનોનોને ઉકેલવા, વૈચારીક િત્ત્વજ્ઞાનના 

િારણોનો બોજ ઉભા કયાટ ણસવાય પણ બધા ણસદ્ાિંિોને સાધન િરીકે ઉપયોગ 

કરી, પોિાની વાિ રજુ કરવામાિં મુરજીભાઈએ સવોપરીિા કેળવી હિી. િેમના 
માટ ેઆવી વાિ કરવામાિં મને કોઈ અણિશયોશ્વક્િ જણાિી નથી. 

દા.િ., પટરવિટનનો ખ્યાલ– આ ઝડપી સામાણજક, સાિંસ્કૃણિક અને આણથટક 
પટરવિટન પાછળનુિં સોથી મોટુિં પટરબળ રહ્યુિં છ ેશહેરીકરણ અને ઘેરબેઠાિં મળિી 

માટહિી. પટરવિટન મોટા શહેરોથી શરૂ થાય છ.ે ––––––––––––– જ ે લોકો 
ગામડાિંઓમાિં રહે છ,ે એમના માટ ે સ્વિન્ત્રિા અને આબાદી ઘણા ધીમા 

હોય  છ.ે (ઈ.બુક પાનુિં : 6) 
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ભૂિકાળમાિં ધાણમટક, સામાણજક, આણથટક, રાજકીય ણવચારધારા આધાટરિ 

પટરવિટનોએ લોકોને ણવભાણજિ કયાટ હિા. વિટમાનનુિં પટરવિટન પહેલાિં કરિાિં 
જુદુ છ.ે િેની ટદશા અને ધ્યેય દુણનયાના એકત્રીકરણ િરફ છ.ે (ઈ.બુક પાનુિં : 

7)  
કુદરિી વાવાઝોડા સામે જ ેજ ેઝૂકિુિં નથી િે મોટા ભાગે  સમૂળગુિં નાશ 

પામે છ.ે પટરવિટનના આ જબરદસ્િ વાવાઝોડા સામે  જડ અન્ધશ્રદ્ા અને 
અજ્ઞાન  ટકી રહેશે, ઝૂકશે કે સમૂળગુિં નાશ પામશે િે િો સમય જ બિાવશે. 

(ઈ.બુક પાનુિં : 8) 
અસ્પૃશ્યિા ણનવારવામાિં ગાિંધીજી અને ડૉ. આિંબેડકર કે અન્ય કોઈએ 

જટેલો ભાગ ભજવ્યો છ ે િેના કરિાિં ઘણો વધારે ફાળો શહેરીકરણનો 
છ.ે ગામડાિંઓમાિં હજી મોજૂદ અસ્પૃશ્યિા, શહેરોમાિં ઝડપથી ભૂિંસાઈ રહી 

છ.ે વધિુિં શહેરીકરણ એ વણટવ્યવસ્થા અને અસ્પૃશ્યિાના અિંિની શરૂઆિ 
છ.ે વધારે પડિા શહેરીકરણના ગેરફાયદા એ જુદો ણવષય છ.ે (ઈ.બુક પાનુિં : 

17) 

પુસ્િકમાિં પસિંદ કરેલા ણવષયો જવેા કે ‘પટરવિટન’, ‘સામાણજક, 

આણથટક અને સાિંસ્કૃણિક શાસન વ્યવસ્થાઓનુિં માળખાકીય શોષણ’, ‘સ્ત્રી 

સ્વાિન્્ય, સમાનિા અન ે સશશ્વક્િ–કરણ’, ‘અપટરપકવ સશશ્વક્િકરણના 

માઠાિં પટરણામ’, ‘સ્ત્રી સુરક્ષા ધારો 498Aના લેખાજોખા’, ‘લગ્ન જીવનનો 

વીમો કેમ ન હોવો જોઈએ?’, ‘પયાટવરણની વ્યશ્વક્િગિ માવજિ’, ‘ચીન–

ભારિ–અમટેરકા’ વગેરે છ.ે દરેક સમસ્યાઓનુિં સરળ શૈલીમાિં િેમણે 
ણનરૂપણ કયુું છ ેઅને િેના ઉપાયો પણ િકટબધ્ધ રીિે સરસ રજૂ કયાટ છ.ે 
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‘મણી મારુ પ્રકાશન’ના પ્રકાશક અને અમારા સાથી ગોવીંદ મારુએ 
મુરજીભાઈ ગડાનુિં પુસ્િક ‘શોષણ અને વૈશ્વિક પ્રવાહો’ને ‘ઈ.બૂક’ િરીકે 

પસન્દ કરીને  આપણા ગુજરાિી ભાષાજગિના ખાસ કરીન ે  બૌણદ્ક–
સાિંસ્કૃિીક વારસાને સમૃદ્ બનાવ્યો છ.ે આપણે િેમના કાયમી ઋણી 
રહીશુિં. 

 

 
ણબણપન શ્રોફ 
મહેમદાવાદ 
19.01.2022 

 
▪ 
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1 

પટરવિટન 

છલે્લા એક દાયકામાિં આપણી જીવનશૈલીમાિં જટેલુિં પટરવિટન આવ્યુિં છ,ે એટલુિં 
એનાથી પહેલાિંના પાિંચ દાયકાઓમાિં માિંડ આવ્યુિં હશે. આ ણનવેદન માત્ર આજને લાગ ુ
નથી પડિુિં પણ આઝાદી પછીના દરેક દાયકા માટ ે પણ એટલુિં જ લાગુ પડ ે છ.ે 
ણવશેષમાિં આ ચક્રમાિં આપણે એકલા નથી. સારી દુણનયા ઝડપથી બદલાિી 
જીવનશૈલીના િબક્કામાિંથી પસાર થઈ રહી છ.ે 

આપણા માટ ેશુિં બદલાયુિં છ ેએના પર એક ઊડિી નજર કરીએ. છલે્લાિં 70 
વષટમાિં ખોરાક બદલાયો છ,ે પોષાક બદલાયો છ,ે બાળલગ્નો બિંધ થયાિં છ,ે સ્ત્રીઓના 
પુનટલગ્નો સ્વીકારાયા છ,ે ણશક્ષણનુિં પ્રમાણ વધ્યુિં છ,ે આવરદા વધી છ,ે સ્વાથ્ય સુધયુું 
છ,ે સુખસગવડના સાધનો વધ્યા છ,ે સિંદેશા વ્યવહાર ણવકસ્યો છ,ે વાહનવ્યવહાર 
ણવકસ્યો છ,ે એકિંદરે બધાિંની આણથટક પ્રગણિ થઈ છ,ે ધિંધાના નવા ક્ષેત્રો ખલુ્યા છ,ે 
વણટ અને જ્ઞાણિનાિં બિંધન વગર જનેે જ ેવ્યવસાય ગમિો હોય એ કરવાની સ્વિન્ત્રિા 
મળી છ,ે વગેરે વગેરે. આ સૂણચ ઘણી લાિંબી થઈ શકે; પણ લેખનો એ મુખ્ય આશય 
નથી. આટલા ફેરફાર િો આના આગલા 500 વરસમાિં પણ નહોિા થયા.  

આમાિંના કેટલાક ફેરફાર સણક્રયપણે કરવામાિં આવ્યા છ.ે જ્યારે મોટા ભાગના 
ફેરફાર દુણનયામાિં ચાલિા પટરવિટનના પ્રવાહ સાથે અનાયાસે થિા ગયા છ.ે આ 
ઝડપી સામાણજક, સાિંસ્કૃણિક અને આણથટક પટરવિટન પાછળનુિં સૌથી મોટુિં પટરબળ 
રહ્યુિં છ ે શહેરીકરણ અને ઘેરબેઠાિં મળિી માટહિી. પટરવિટન મોટા શહેરોથી શરૂ 
થાય છ.ે તયાિં રહેિા અને આપણાથી અલગ જીવનશૈલી ધરાવિા બીજ લોકોના 
સમ્પકટમાિં આવવાથી આપણને વાજબી લાગિી અને અનુકૂળ આવિી જીવનશૈલી 
આપણે અપનાવીએ છીએ. સાથે સાથે પટરવિટનનો ણવરોધ કરિા પરીબળોનો અિંકુશ 
પણ શહેરોમાિં ઢીલો હોય છ.ે જ ેલોકો ગામડાિંઓમાિં રહે છ,ે એમના માટ ેસ્વિન્ત્રિા 
અને આબાદી ઘણા ધીમા રહ્યા છ.ે 
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પટરવિટન િો હમ્મેશાિં થિુિં રહ્યુિં છ.ે વખિોવખિ એની ગણિ ઓછી કે વધુ થાય 
છ.ે અતયારના આ ઝડપી પટરવિટનના સમયમાિં બધા જ ક્ષેત્રો ઝડપથી બદલાઈ રહ્યા 
છ.ે પટરવિટનનુિં આ વાવાઝોડુિં ધીમુિં પડવાના હાલ કોઈ એિંધાણ દેખાિા નથી. ઉલટાનુિં 
િે વેગ પકડી રહ્યુિં છ.ે આ વેગ જ્યારે પણ ધીમો પડશે તયાિં સુધી ઘં િં બધુિં બદલાઈ 
ગયુિં હશે.  

ઘણી બધી વાિમાિં ભણવષ્ય ભાખનારા જ્યોણિષીઓ આ પટરવિટનના ભાણવ 
ણવશે કિંઈ કહેિા નથી. આપણે િો આપણી કલ્પના દોડાવી શકીએ છીએ.  

ભૂિકાળમાિં ધાણમટક, સામાણજક અને રાજકીય ણવચારધારા આધાટરિ 
પટરવિટનોએ લોકોને ણવભાણજિ કયાટ હિા. વિટમાનનુિં પટરવિટન પહેલા કરિાિં જુદુ છ.ે 
એની ટદશા અને ધ્યેય દુણનયાના એકીકરણ િરફ છ.ે એ કેટલે અિંશે સફળ થશે અને 
ક્યાિં અટકશે એ િો સમય જ બિાવશે. જ ે ણવચારધારા પ્રબળ હશે, જનુેિં માકેટટિંગ 
જોરદાર હશે િેનુિં વચટસ્વ રહેશે.  

રાજકીય ક્ષેત્રે થિાિં પટરવિટનોમાિં ગુલામી નાબૂદ થઈ છ.ે બધે જ ધીરે ધીરે 
લોકશાહી પ્રસરી રહી છ.ે યુરોપમાિં રાષ્ટ્રીય સરહદોનુિં મહત્ત્વ ઝાિંખુ થયુિં છ.ે બધે જ 
ઝડપથી શહેરીકરણ થઈ રહ્યુિં છ ે વગેરે. આઝાદી વખિે ભારિની 10% વસ્િી  
એટલે માત્ર 3–4 કરોડ લોકો શહેરોમાિં રહેિા હિા, આજ ે30% એટલે કે 35–40 
કરોડ લોકો શહેરોમાિં રહે છ.ે આવિા 40–50 વરસમાિં ભારિ સટહિ બધા દેશોની 
અડધી વસ્િી  શહેરોમાિં રહેિી હશે.  

સાિંસ્કૃણિક ક્ષતે્રે આવા એકીકરણમાિં પુરુષોનો અને સ્ત્રીઓનો પોષાક મોખરે 
રહ્યો છ.ે એક જ પોષાક ધિંધાદારી દુણનયામાિં સવટમાન્ય થઈ રહ્યો છ.ે પ્રાદેણશક 
પોષાકો હવે પ્રસિંગોપાિ વપરાશના રહ્યા છ.ે મુખ્ય ધિંધાકીય અને ટકેણનકલ ભાષા 
િરીકે અિંિેજી સવટત્ર સ્વીકારાઈ રહી છ.ે સિંગીિ, નૃતય અને ખોરાકમાિં એકીકરણ 
(ફ્યુઝન) થઈ એક નવુિં જ સ્વરૂપ ઉપસવા લાગયુિં છ.ે બીજ ક્ષેત્રોને પણ થોડા 
સમયમાિં પટરવિટન આિંબી જશે.  
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પ્રવાસ સહેલો અને ઝડપી બન્યો છ.ે લોકોનુિં સ્થળાિંિર અને દેશાિંિર વધ્યુિં છ.ે 
પટરણામે યુવા પેઢીમાિં રિંગભેદ, જણિભેદ ઓછા થઈ આિંિરજણિય અને 
આિંિરધણમટય લગ્નો શક્ય બન્યા છ ેઅને વધી રહ્યા છ.ે આખી દુણનયાની માટહિી 
અને જ્ઞાન ઘેર બેઠા ઈન્ટરનેટ પર મળી શકે છ.ે મોબાઈલ દ્વારા ગમે તયાિંથી જોઈએ 
એની સાથે સિિ સમ્પકટમાિં રહી શકાય છ.ે 

ભૂિકાળમાિં ઘણી સિંસ્કૃણિઓ, જણિઓ, ભાષાઓ વગેરે લુપ્ત થઈ છ ે જનેી 
પાછળ કુદરિી ઘટનાઓ કે પછી આક્રમણકારોના હુમલા જવાબદાર હિા. આ 
વખિે જ ેકિંઈ પણ લપુ્ત થશે િે લોકોએ સ્વેચ્છાએ છોડી દીધેલ હશે.  

પટરવિટનના આટલા જોરદાર પ્રવાહમાિં હજી પણ કેટલાક ક્ષતે્રોમાિં ખાસ 
પટરવિટન દેખાિુિં નથી. એવુિં એક ક્ષેત્ર છ ે ધાણમટક માન્યિાઓ અને પરમ્પરાઓનુિં. 
આમ િો ધાણમટક ણવચારધારાઓમાિં પણ અિંદરથી પટરવિટન થયા છ.ે દરેક મુખ્ય 
ધમટના અનેક ફાિંટા અને પિંથ એના પુરાવા છ.ે ધમટગુરુઓ વચ્ચે અથટઘટનના મિભેદ 
કે પછી અિંગિ પ્રણિષ્ઠા અને અનુયાયીઓ પર અિંકુશ રાખવાની વૃણિથી એ થયુિં છ.ે 
આ બધા પટરવિટન ઉપરછલ્લા હોઈ એનાથી અન્ધશ્રદ્ા અને જડિા ઘટવાને બદલ ે
વધી છ.ે  

કુદરિી વાવાઝોડા સામે જ ેઝૂકિુિં નથી િ ેમોટા ભાગે સમુળગુિં નાશ પામે છ.ે 
પટરવિટનના આ જબરદસ્િ વાવાઝોડા સામે જડ અન્ધશ્રદ્ાઓ અને અજ્ઞાન ટકી 
રહેશે, ઝૂકશે કે સમુળગુિં નાશ પામશે િે િો સમય જ બિાવશે.  

બધા જ પટરવિટન સારા કે આવકારદાયક નથી હોિા. કેટલાક ણવનાશક પણ 
હોય છ.ે માનવ જણિનો અણિશય વસ્િી વધારો, જ િંગલોનો નાશ, મયાટટદિ કુદરિી 
સમ્પણિ સામે આપણી વધિી જરૂટરયાિો, વાિાવરણનુિં પ્રદૂષણ વગેરે દ્વારા આપણ ે
કુદરિના નાજુક સમિોલનને છડે્ુિં છ.ે એના પટરણામો ક્યારે અને કેવા આવશે એ 
ચોક્કસપણે કોઈ કહી શકે એમ નથી. એટલુિં િો ચોક્કસ છ ેકે િે સારા િો નટહ હોય. 
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ભૂિકાળમાિં કુદરિી કારણોસર સિંસ્કૃણિઓનો નાશ થયો છ.ે આજ ેપણ એવુિં થઈ શકે 
છ.ે કોઈ નવી જિના બેક્ટટેરયા કે વાઇરસ મોટી સિંખ્યામાિં માનવ વસ્િીને ખિમ કરી 
શકે છ.ે ગીચ વસ્િીવાળા પ્રદેશમાિં મોટો ઉલ્કાપાિ, ભૂકિંપ કે સુનામી ઘણી િારાજી 
સજીટ શકે િેના અનુભવ િાજ જ છ.ે વાયુ પ્રદૂષણને લીધે વધિુિં ઉષ્ણિામાન ધ્રુવ 
પ્રદેશના બરફને ઓગાળી દટરયાકાિંઠાના શહેરોને ડૂબાડી શકે છ.ે આ ફક્િ 
કલ્પનાઓ નથી પણ વાસ્િણવક શક્યિાઓ છ.ે આપણે જ ે પટરવિટનો કરી રહ્યા 
છીએ િેના ફાયદા આપણને જ મળવાના છ ેઅને સાથે એના માઠાિં પટરણામો પણ 
આપણે જ ભોગવવાના છ.ે  

આ હિી માનવસણજ ટિ પટરવિટનની વાિો. પટરવિટન િો કુદરિનો અણવરિ ક્રમ 
રહ્યો છ.ે કુદરિમાિં બધુિં સિિ બદલાયા કરે છ.ે એની ગણિ આપણી સમયગણના 
પ્રમાણે ખૂબ જ ધીમી હોવાથી આપણે િે અનુભવી શકિા નથી. 

 
▪ 
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2 

માળખાકીય શોષણ 

છલે્લા ત્રણેક દાયકાથી ભારિમાિં વૈશ્વિકીકરણ ખૂબ ઝડપથી ફેલાઈ રહ્યુિં છ.ે 
પટરણામે, આ નવો શબ્દ પ્રયોગ પણ પ્રચણલિ થયો છ.ે જો કે વૈશ્વિકીકરણનો છલે્લો 
અગતયનો િબક્કો િો ચારસો વરસ પહેલાિં શરૂ થયો હિો. તયારે એ સિંસ્થાનવાદના 
નામે ઓળખાિુિં હિુિં અને ખૂબ શોષણકારી હિુિં.  

વિટમાનના વૈશ્વિકીકરણના ફાયદા–ગેરફાયદાઓની ઘણી ચચાટ થાય છ.ે 
વૈશ્વિકીકરણથી એક અણધાયો – આડકિરો છિાિં ઘણો મહત્ત્વનો ફાયદો થઈ રહ્યો 
છ,ે જનેો ઉલ્લેખ ભાગયે જ ક્યાિંક જોવા મળે છ.ે આ ફાયદો છ ેદરેક ક્ષેત્રમાિં થઈ 
રહેલ માળખાકીય શોષણનો ઘટાડો.  

કોઈ પણ સમાજમાિં એક વગટની જરૂટરયાિો અને હક્કો છીનવી બીજ વગટને 
ખૂબ સિા અને સગવડો આપનારી વ્યવસ્થા અન્યાયી છ.ે આવી વ્યવસ્થાથી દબાયલે 
વગટનુિં દરેક પ્રકારનુિં શોષણ આસાન બને છ.ે શોષણખોર અને શોણષિ; બન્ને વગટ 
જ્યારે આ વ્યવસ્થાને પરમ્પરાને નામે આસાનીથી સ્વીકારી લે છ ે તયારે એને 
માળખાકીય (સ્ટરક્ચરલ) વ્યવસ્થા થઈ કહેવાય. કારણ કે િે આપણા લોહીમાિં વણાઈ 
જય છ,ે આપણા સિંસ્કારોમાિં ઉિરી આવે છ.ે સરમુખતયારી, વણટવ્યવસ્થા, 
પુરુષપ્રધાન સમાજવ્યવસ્થા, જિજિના ઊંચનીચના ભેદભાવ વગેરે આવી 
વ્યવસ્થાનાિં ઉદાહરણો છ.ે આ વ્યવસ્થા હેઠળ શોણષિોના ણવચારો અને સ્વિન્ત્રિાને 
દબાવી દેવામાિં આવે છ.ે આવી વ્યવસ્થાને ટકાવી રાખવા માટ ેદમન પણ કરાય છ.ે 

દુણનયાની બધી સિંસ્કૃણિઓ, બધા ધમો, બધા રાજ્યો, બધી સમાજ 
વ્યવસ્થાઓમાિં આટદકાળથી ખૂબ જ કુશળિાપૂવટક એક યા બીજ સ્વરૂપ ે
માળખાકીય અન્યાય ઊભો કરવામાિં આવ્યો હિો. પૂરી દુણનયામાિં પહેલેથી જ એક 
નાનો વગટ બહોળા વગટનુિં સીફિથી શોષણ કરિો આવ્યો છ.ે એમના શોષણની રીિ 
અને વ્યાપ એમના ક્ષેત્ર અને દરજ્જ પ્રમાણે બદલાય છ;ે છિાિં એ બધામાિં એક 
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સમાનિા છ.ે ગોઠવાયેલા માળખામાિં નજરે ન દેખાિુિં હોવા છિાિં શોષણ થિુિં આવ ે
છ.ે આના દાખલા છ ે : સ્ત્રીઓ, બાળકો, અણશણક્ષિ, અલ્પસિંખ્યક વગેરેનુિં શોષણ. 
આના માટ ેવધુ પ્રચણલિ અિંિેજી શબ્દ છ ે– સ્ટરક્ચરલ એક્સપ્લોઈટશેન. 

અન્યાય અને શોષણ ગમ્ભીર પ્રકારની ટહિંસા છ.ે માનવ સમાજની સુખાકારી 
માટ ેએનો અિંિ લાવવો જરૂરી છ.ે િે માનવ સિંસ્કૃણિને વધુ ઊંચાઈએ લઈ જશે. એની 
હજી િો શરૂઆિ થઈ છ.ે હજી ઘણો લાિંબો પિંથ કાપવાનો બાકી છ.ે  

માળખાકીય શોષણના ત્રણ મુખ્ય ક્ષેત્ર છ.ે પહેલુિં ક્ષેત્ર છ ેશાસન વ્યવસ્થાનુિં; 
બીજુ િં ક્ષેત્ર છ ેસમાજ વ્યવસ્થાનુિં જ ેધાણમટક, સામાણજક અને કૌટુિંણબક એકમને આવરી 
લે છ;ે અને ત્રીજુ િં ક્ષતે્ર છ ે આણથટક વ્યવસ્થાનુિં. આ ત્રણેય ક્ષતે્રો એકબીજ સાથે 
સિંકળાયેલાિં હોવા છિાિં આ પસુ્િકમાિં એમની સ્વિન્ત્ર રીિે રજુઆિ કરવામાિં આવી 
છ.ે દરેક ક્ષેત્રના શોષણનુિં સ્વરૂપ, એનો ણવસ્િાર, વિટમાન પટરશ્વસ્થણિ અને ભાણવ 
શક્યિાઓની ચચાટ હવે પછીના પ્રકરણોમાિં કરી છ.ે 

 
▪ 
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2.1 

શાસનવ્યવસ્થા ક્ષતે્ર 

અતયાર સુધી રાજશાહી અથવા િો સરમુખતયારી શાસનવ્યવસ્થા સવટવ્યાપી 
હિી. રાજ અને એના નજીકના લોકો અમયાટદ સિા અને સગવડો ભોગવિા હિા. 
એના પ્રમાણમાિં સમાજની સુખાકારીમાિં એમનો ફાળો નગણ્ય હિો. જૂજ અપવાદ 
બાદ કરિાિં, મોટાભાગના રાજઓ એશઆરામ કરિા. એમના ખુશામણિયા, પ્રજનુિં 
દરેક પ્રકારે શક્ય એટલુિં શોષણ કરિા. એમનાથી બચવુિં અસિંભવ હિુિં.  

આટલુિં પૂરિુિં ન હોય િેમ ઘણા રાજ પોિાને ઈિરના પ્રણિણનણધ હોવાનુિં 
ગણાવિા અને અજ્ઞાની લોકો િે અહોભાવથી સ્વીકારી લેિા. પ્રજનુિં માનસ પટરવિટન 
એટલી હદ સુધી કરી શકાિુિં કે રાજને ક્યારે પણ જોયો ન હોય એવા લોકો પણ 
રાજને કે એના વિંશજોને બચાવવા પોિાના પ્રાણ આપી દેિા અચકાિા નહીં. 
પરાકાષ્ટ્ા િો એ છ ે કે આજના માટહિીયુગ ગણાિા સમયમાિં પણ કોઈ રાજકીય 
હસ્િીનુિં અવસાન થિાિં એમના ચાહકોએ આતમહતયા કરી હોય એવા બનાવ બને છ.ે 
વ્યશ્વક્િપૂજની આનાથી વધુ અિંણિમ હદ શુિં હોઈ શકે?  

જગીરદારી અને જમીનદારી પ્રથા પણ ણવિવ્યાપી હિી. આ જગીરદારો/  
જમીનદારો રાજની નાની પ્રણિકૃણિ જવેા હિા. એમની સિા અને પહોંચ મયાટટદિ 
હોવા છિાિં એમની શોષણખોરી અમયાટદ થઈ શકિી. રાજવિંશ ચાલિો હોય તયાિં 
સુધી એમની સિા પણ ચાલુ રહેિી. આ વ્યવસ્થા એટલી સજ્જડ હિી કે સદીઓ 
સુધી િે ટકી રહી.  

અમેટરકામાિં ણબ્રટટશ હકુમિ સામે િેમ જ ફ્ાિંસમાિં રાજશાહી સામે બળવો કરી 
લોકશાહી સ્થાપવાની શરૂઆિ આશરે અઢીસો વષટ પહેલાિં થઈ છ.ે એની પહેલાના 
લોકશાહીના જ ે દાવા કરવામાિં આવે છ,ે િે લોકશાહી નહીં પણ અમીરશાહી 
(એટરસ્ટોક્રસેી) હિી. અમીરશાહીમાિં સમાજનો ઉપલો વગટ રાજની સિા થોડી 
ઓછી કરી પોિા માટ ેખાસ સિા અને સવલિો મેળવવામાિં સફળ થાય છ.ે જો કે 
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આમપ્રજને એમાિં કોઈ અણધકાર નથી મળિા કે ફરક નથી પડિો. આમ પ્રજને 
મિાણધકાર હોઈ શકે એવુિં િો કોઈની કલ્પનામાિં પણ નહોિુિં. આપં િં પ્રાચીન વૈશાલી 
કે રોમન સામ્રાજ્યની ‘સેનેટ’ કે િેરમી સદીનો ઇંગલેન્ડનો ‘મેગ્નાકાટાટ’ આનાિં 
ઉદાહરણ છ.ે  

વીસમી સદીના મધ્યભાગથી લોકશાહી ઝડપથી ફેલાવા લાગી છ.ે બીજ 
ણવિયુદ્ પહેલાિં 25 જટેલા જ દેશોમાિં લોકશાહી હિી, આજ ેઆશરે 125 દેશોમાિં 
લોકશાહી છ.ે ક્યાિંક િે સહેલાઈથી સ્વીકારાઈ છ ેિો ક્યાિંક પ્રજને લોટહયાળ ક્રાિંણિ 
કરવી પડી છ.ે હવેના સિાપલટામાિં મીટડયા અને ટૅકનોલૉજી અગતયનો ભાગ 
ભજવી રહ્યા છ.ે હજી બાકી રહેલા દેશોમાિં ઘણા પ્રકારની ઉથલપાથલ પછી આવિા 
દાયકાઓમાિં સિાપલટો લાવી લોકશાહી સ્થપાવાની પૂરી શક્યિા છ.ે હાલ આરબ 
દેશોમાિં થઈ રહેલા આિંિરણવિહો એનુિં િાજિેરનુિં દૃષ્ટ્ાિંિ છ.ે  

લોકશાહીની સૌથી મોટી ખાણસયિ એ છ ે કે એમાિં સિાનુિં ણવકેન્દ્રીકરણ 
કરવામાિં આવે છ.ે દરેક સિાકેંદ્ર અન્ય કેન્દ્ર પ્રતયે જવાબદાર હોય છ ેકે પછી સીધુિં 
પ્રજ પ્રતયે જવાબદાર હોય છ.ે વળી દરેક સિાધીશોનો શાસનકાળ પણ મયાટટદિ 
સમય માટ ેહોય છ.ે દરેક શાસક વગટને ફરીથી ચૂિંટાઈ આવવા ણનયિ સમયે પ્રજ 
પાસે જવુિં પડ ેછ.ે કમનસીબે, આ જ એની મોટી મયાટદા અને નબળાઈ પણ બની 
જય છ.ે ચૂિંટણી ટાણે દરેક પક્ષ પોિાની જીિ માટ ે દેશના લાિંબાગાળાના ટહિને 
બાજુએ રાખી મિદારોને ગેરવાજબી વચનો આપે છ ે અને સવલિોની છૂટથી 
લહાણી પણ કરે છ.ે લાિંબેગાળે દેશને િે ખૂબ મોંઘુિં પડ ેછ.ે  

બધા દેશોની લોકશાહી હજી ઉતક્રાિંણિકાળમાિંથી પસાર થઈ રહી છ.ે ણવણવધ 
લોકશાહી દેશોની શાસનપદ્ણિ વચ્ચે પણ ઘણો ફરક છ.ે સમય જિાિં નબળાઈઓનો 
ઉકેલ લાવી લોકશાહી પટરપક્વ થવી જરૂરી છ.ે લોકશાહીની વ્યાખ્યા પ્રમાણે એ 
જ્યારે પણ ખરા અથટમાિં લોકોની, લોકો માટ ેઅને લોકો દ્વારા ચાલિી શાસનવ્યવસ્થા 
થશે તયારે આ ક્ષેત્રના માળખાકીય શોષણનો અિંિ નજીક દેખાશે. 
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ભારિના સન્દભટમાિં વાિ કરીએ િો પટરશ્વસ્થણિ એટલી આશાસ્પદ નથી. 
ભારિ લોકશાહી દેશ ખરો પણ આપણી લોકશાહી અધકચરી છ.ે એ લોકશાહી 
અને અમીરશાહીનુિં ણમશ્રણ છ.ે રાજકારણમાિં વિંશવાદ મોટો ભાગ ભજવે છ.ે ઉપરાિંિ 
એમાિં અસામાણજક િત્ત્વો ઘૂસી આવ્યા છ.ે વસ્િીની ણવપલુિા ઉપરાિંિ જ્ઞાણિ, વણટ, 
ભાષા, ધમટ વગેરેની ણવણવધિાને લીધે બધા પ્રનોનો જટીલ બની જય છ.ે ચૂિંટણી ટાણે 
એનો ભરપૂર દુરુપયોગ કરાય છ.ે અન્યાય અને શોષણના જન્મદાિા એવા કાયદા 
વ્યવસ્થામાિં ઢીલ, વ્યાપક ભ્રષ્ટ્ાચાર, ધાણમટક ઘેલછા, ઊંચનીચના ભેદભાવ વગરેે 
અન્યાય ઘટાડવામાિં બાધક બને છ.ે  

આ સમય દરણમયાન પરમ્પરાગિ શોષકોને દૂર કરવાની સાથે નવા 
સિાધીશો પોિે શોષક ન બની જય એનો ખ્યાલ રાખવો ઘણો જરૂરી છ.ે 
અફસોસની વાિ એ છ ેકે જ્યારે જનસામાન્યને એનો ખ્યાલ આવે છ ેતયારે ઘં િં મોડુ િં 
થઈ ગયુિં હોય છ.ે એના દાખલા મોજુદ છ.ે આપણી લોકશાહીમાિં રાજઓ અને 
જમીનદારોની જગયાએ હવે રાજકારણીઓ, અમલદારો, પોલીસિન્ત્ર, ઉદ્યોગપણિઓ 
વગેરેએ પ્રજનુિં શોષણ ચાલુ રાખ્યુિં છ.ે દેશમાિં અવારનવાર ચાલિી ભ્રષ્ટ્ાચાર 
ણવરોધી ચળવળ િેમ જ માટહિીનો અણધકાર (આર.ટી.આઈ.) લોકશાહીને પટરપક્વ 
બનાવવાની ટદશામાિં એક અગતયનુિં પગલુિં છ,ે પણ એ પૂરિુિં નથી. વ્યાપક સ્િરે 
જનજગૃણિની જરૂર છ.ે  

ભારિની ભાષાઓ, જ્ઞાણિઓ, ધાણમટક સિંગઠનો વગેરેની ણવણવધિાને ‘દેશની 
શશ્વક્િ’ કહેનારનો માત્ર રાજકીય હેિુ હોય છ.ે હકીકિમાિં આટલી બધી ણવણવધિા, 
જટીલિા બની જય છ.ે આ ણવણવધિાને લીધે ઊભા થિા પ્રનોનો ઉકેલવામાિં જ 
આપણો અઢળક સમય, શશ્વક્િ અને સમ્પણિ વપરાઈ જય છ.ે પટરણામે દરેક ક્ષેત્રની 
પ્રગણિ રૂિંધાય છ.ે  

આવી બધી નબળાઈઓ છિાિં લોકશાહી એ અતયાર સુધીની ઓછી અન્યાયી 
અને ન્યૂનિમ શોષણવાળી શાસનવ્યવસ્થા સાણબિ થઈ છ.ે એ ટદશામાિં આગળ 
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વધવા માટ ે પૂરી દુણનયાના લોકો ઉતસુક છ,ે એ એના ઉમદાપણાનો પુરાવો છ.ે 
આગળ વધવાની ટદશા નક્કી થવા સાથે રસ્િો પણ સ્પષ્ટ્ દેખાય છ.ે સવાલ માત્ર 
એના માટ ે આપવા પડિા ભોગ અને જરૂરી સમયનો છ.ે વૈશ્વિકીકરણ અને 
માટહિીયુગને લીધે હવે રાજશાહી કે નવી સરમુખતયારી િરફ પાછા જવાની 
શક્યિા નટહવત્ છ.ે જો કે સમાજનો એક વગટ એવુિં પણ માને છ ેકે લોકશાહી વધુ 
પડિી ઉદાર થાય અથવા િો ભ્રષ્ટ્ાચાર હદ બહાર વધી જય િો સરમુખતયારી ફરી 
પાછી આવી શકે છ.ે ભણવષ્ય કોઈ જણી નથી શકિુિં છિાિં એટલુિં જરૂર કહી શકાય 
કે લોકશાહી સામે બાહ્ય ઓછો પણ આિંિટરક ખિરો વધુ છ.ે  

કહેવાયુિં છ ે કે સિા સાથે જવાબદારી પણ આવે છ.ે અણશણક્ષિ અન ે
બેજવાબદાર પ્રજ જ્યારે એમના મિાણધકારનો યોગય ઉપયોગ નથી કરિી તયારે િ ે
એના માટ ેશાપ બની જય છ.ે પછીનાિં પાિંચ વરસ માટ ેદેશને એની આકરી ટકમ્મિ 
ચૂકવવી પડ ે છ.ે આટલી મયાટદા છિાિં જ ે પણ સ્વરૂપે આપણી લોકશાહી છ ે િ ે
ભૂિકાળની અન્ય શાસન વ્યવસ્થાઓ કરિાિં વધુ સારી છ.ે એને પટરપક્વ કરવામાિં 
બધાએ બને િેટલો ફાળો આપવાનો છ.ે બીજો કોઈ વધુ સારો ણવકલ્પ હાલ િો 
કોઈની પાસે નથી. 

 
▪ 
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2.2 

સામાણજક ક્ષેત્ર 

સામાણજક ક્ષેત્રે પ્રચણલિ શોષણની ચચાટમાિં સામાણજક ક્ષેત્ર સાથે ધાણમટક ક્ષેત્ર 
અને કૌટુિંણબક એકમને પણ આવરી લીધા છ.ે આ ત્રણે ક્ષેત્રો ઘણા અટપટા છ.ે 
એમની પોિાની આગવી શોષણવ્યવસ્થા છ.ે ઉપરાિંિ લોકશાહીની મયાટદાઓ 
સામાણજક શોષણને ઘટાડવામાિં અડચણરૂપ બને છ.ે ક્યારેક જણિા કે અજણિા 
એમના શોષણને પ્રોતસાહન પણ આપે છ.ે  

ભારિમાિં સામાણજક અન્યાયનો અને એને લીધે થિાિં શોષણનો સવટણવટદિ 
દાખલો છ,ે વણટવ્યવસ્થા અને એને લીધે પ્રચણલિ થયલે અસ્પૃશ્યિા. આ 
વણટવ્યવસ્થાએ ઉપલા વણોને નીચલા વણટના શોષણનો અબાણધિ અણધકાર આપી 
દીધો હિો. શ્રીમદ્ભગવદ્ગીિાનો પ્રખ્યાિ શ્લોક ‘કમટણેવાણધકારસ્િે મા ફલેષ ુ
કદાચન’ શાયદ બધા માટ ેકહેવાયો હોય છિાિં એનો ઉપયોગ અણશણક્ષિ, પછાિ વગટ 
માટ ેખાસ કરવામાિં આવ્યો હિો. એનુિં અથટઘટન મારી મચડીને એવુિં કરવામાિં આવિુિં 
હિુિં કે, ‘િુિં અમારી બધા પ્રકારની સેવા કરિો રહે અને અમે િને જ ેઅને જટેલુિં 
આપીએ એનાથી સિંિોષ માન, વધારેની અપેક્ષા ન રાખ; કારણકે આ િારા આગલા 
જન્મોનુિં કમટફળ છ.ે’ આ રીિે વણટવ્યવસ્થાએ પુનજ ટન્મ અને કમટફળની માન્યિાનો 
ઉપયોગ કરી, િેને પોિાની અને નીચલા વણટની ણનયણિ બનાવી દીધી હિી. ગામઠી 
ભાષામાિં કહેવુિં હોય િો ણિલક, િલવાર અને િરાજુવાળાઓ, િગારા વાળાઓનુિં ખૂબ 
શોષણ કરિા આવ્યા છ.ે  

વણટવ્યવસ્થાનુિં બધાની નજર બહાર રહી ગયેલુિં બીજુ િં પણ એક પટરણામ છ.ે 
એણે ઉચ્ચ વણોમાિં શારીટરક શ્રમ પ્રતયે હીનપણાનો ભાવ પેદા કયો છ.ે એ વૃણિ હવ ે
આણથટક રીિે સધ્ધર વગટમાિં પણ આવી ગઈ છ.ે (પોિાની નાનકડી બેગ ઉપાડવામાિં 
પણ કેટલાક લોકો નાનપ અનુભવે છ.ે એના માટ ેએમને સાથે નોકર જોઈએ છ.ે) 
એના માઠા પટરણામ એ આવ્યા છ ેકે શારીટરક શ્રમના અભાવે સમાજનો એક મોટો 
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વગટ શારીટરક રીિે નબળો રહી ગયો છ ેજ્યારે બીજો મોટો વગટ કુપોષણને લીધે 

નબળો રહી ગયો છ.ે ભારિમાિં થઈ ગયેલ અનેક રાજકીય, ધાણમટક કે સામાણજક 
નેિાઓમાિંથી બહુ થોડાઓએ શારીટરક શ્રમને મહત્ત્વ આપ્યુિં છ.ે  

બુધ્ધ અને મહાવીરે વણટવ્યવસ્થાનો ણવરોધ કયો હિો પણ એનાથી ખાસ 
ફરક પડ્ો નહીં. એકલદોકલ અપવાદો બાદ કરિાિં બધા જ ધમટપ્રવિટકો અને 

ધમટગુરુઓની વાિો અને ઉપદેશ મુખ્યતવે સમાજલક્ષી ઓછા અને વ્યશ્વક્િલક્ષી 
વધુ રહ્યા છ.ે જ્યારે વણટવ્યવસ્થા એક સામાણજક દૂષણ છ.ે એવુિં કહી શકાય કે 

વ્યશ્વક્િલક્ષી ઉપદેશકને ધમટપુરુષ કહ્યા છ ે જ્યારે સમાજલક્ષી બદલાવની વાિ 
કરનારને સમાજસુધારક કહ્યા છ.ે સમાજ વ્યશ્વક્િઓનો બનેલો છ ેઅને વ્યશ્વક્િ 

સમાજનુિં એક અિંગ છ.ે એમના પ્રનોનો અલગથી ઉકેલવા એ અધૂરપની ણનશાની 
છ.ે એક જ વ્યશ્વક્િમાિં બને્નના પ્રનોનો ઉકેલવાની પ્રણિભા હોય એ આવકારદાયક 

અને જરૂરી છ.ે  
શારીટરક શ્રમનુિં મહત્ત્વ હોય કે સમાજ અને વ્યશ્વક્િ બને્નના પ્રનોન 

ઉકેલવાની વાિ હોય, ગાિંધીજીએ એક આદશટ દૃષ્ટ્ાિંિ પૂરુિં  પાડ્ુિં હિુિં. એમણે 
નાનામોટા બધાને શારીટરક શ્રમમાિં જોડ્ા હિા. વણટવ્યવસ્થાની ઉપપેદાશ એવી 

અસ્પૃશ્યિા ણનવારવા િેમ જ સ્ત્રીઓને સામાણજક ક્ષેતે્ર કાયાટશ્વન્વિ કરવા પણ 

ગાિંધીજીએ પ્રયાસ કયો હિો. જો કે એમનુિં મુખ્ય ધ્યેય દેશની આઝાદીનુિં હોવાથી 
િેઓ સામાણજક ક્ષેતે્ર જોઈએ એટલુિં ધ્યાન આપી શક્યા નહોિા.  

અસ્પૃશ્યિા ણનવારવામાિં ગાિંધીજી, ડૉ. આિંબેડકર કે અન્ય કોઈએ જટેલો 
ભાગ ભજવ્યો છ ેએના કરિાિં ઘણો વધારે ફાળો શહેરીકરણનો છ.ે ગામડાિંઓમાિં 

હજી મોજૂદ અસ્પૃશ્યિા, શહેરોમાિં ઝડપથી ભૂિંસાઈ રહી છ.ે વધિુિં શહેરીકરણ 
એ વણટવ્યવસ્થા અને અસ્પૃશ્યિાના અિંિની શરૂઆિ છ.ે વધારે પડિા 

શહેરીકરણના ગેરફાયદા એ જુદો ણવષય છ.ે  
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ભૂિકાળમાિં કેટલાક સામાણજક દૂષણો કોઈ વ્યશ્વક્િના પ્રયતનથી અટકાવી 
શકાયાિં છ,ે કેટલાક કાયદાથી દૂર કરાયાિં છ ે િો કેટલાક સમયના વહેણ સાથે 
આપોઆપ નામશેષ થઈ ગયા છ.ે ભારિના સન્દભટમાિં એના થોડા દાખલા જોઈએ િો 
: સિીપ્રથાનો અિંિ, બહુપતનીતવનો અિંિ, અસ્પૃશ્યિામાિં ઘટાડો, બાળલગ્નોમાિં ઘટાડો 
વગેરે જોવા મળે છ;ે છિાિં હજી બાળ મજૂરી, ણનરક્ષરિા, જહેર સ્થળોની ગિંદકી, 
ધાણમટક ઘેલછા, અન્ધશ્રદ્ા વગેરે દૂષણો ભરપૂર માત્રામાિં છ.ે આવાિં દૂષણ, શોષણને 
જન્મ આપે છ.ે  

આપણી અસ્પૃશ્યિા જવેો સામાણજક શોષણનો નોંધનીય બીજો ટકસ્સો છ ે
પશ્વિમના દેશો દ્વારા આણફ્કાના વિનીઓને પકડી ગુલામ બનાવવાનો ધિંધો. 
પ્રાણીઓની જમે બજરમાિં ખુલ્લેઆમ ગુલામોના સોદા થિા હિા. એના કારણે 
એમનાિં કુટુિંબ ણવખરાઈ જિાિં, જનેો કોઈ ક્યારેય ણવચાર પણ કરિા નહોિા.  

આ શોષણને અટકાવવાની શરૂઆિ પણ નોંધનીય છ.ે એના માટ ેશોષણકિાટ 
વગટના એક ભાગે પોિાના જ વગટના બીજ ભાગ સાથે લોટહયાળ યુધ્ધ કયુું હિુિં. 
અમેટરકાના િતકાણલન પ્રમુખ અબ્રાહમ ણલિંકનની આગેવાનીમાિં થયેલા આ 
આિંિરણવિહમાિં ત્રણ લાખથી વધુ લોકોએ પોિાના પ્રાણ ગુમાવ્યા હિા. ગુલામી 
પ્રથાના અિંિની આ શરૂઆિ હિી. તયાર પછીનાિં દોઢસો વરસમાિં બનેલા ઘણા 
બનાવોના કારણે સદીઓ સુધી ચાલેલા આ શોષણનો અિંિ આવી ગયો છ ેએમ કહી 
શકાય. આ ણવષે ઓછી જણીિી એક હકીકિ એ છ ેકે ઉિર અમેટરકા ખિંડના દેશો 
કરિાિં મધ્ય અને દણક્ષણ અમેટરકા ખિંડના દેશોમાિં કેટલાયે વધારે ગુલામ હિા એનો 
ઉલ્લેખ ભાગયે જ ક્યાિંક કરેલો દેખાય છ.ે  

કાળા–ધોળાઓની આ ગુલામી પ્રથા બહુચણચટિ છ;ે પણ એકમાત્ર નથી. 
દુણનયાનુિં દરેક સામ્રાજ્ય, હારેલી પ્રજના ગુલામો વડ ેરચાયુિં છ ેને ણવકસ્યુિં છ.ે પ્રાચીન 
ઇણજપ્તના ફેરો અને રોમન સામ્રાજયથી લઇને હાલના સરમુખતયારી દેશોની 
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લઘુમિી પ્રજનુિં શોષણ આના દાખલા છ.ે ધીરેધીરે સરમુખતયારોનો પણ હવે અિંિ 
આવી રહ્યો છ.ે  

સામાણજક અન્યાયના બે ટકસ્સા એવા છ ેજ ેકોઈ વ્યવસ્થાએ ઊભા કરેલ નથી 
પણ માનવ પ્રકૃણિના જન્મજિ દુગુટણ છ.ે આવો એક ટકસ્સો છ ેવગટ ણવિહનો. વગટ 
ણવિહ માત્ર એટલા માટ ેહોય છ ેકે એક વગટ બીજ વગટથી અમુક બાબિોમાિં જુદો 
હોય છ.ે આવી ણભન્નિા ધાણમટક માન્યિાઓની હોય, જ્ઞાણિઓની હોય, ભાષા કે 
પ્રદેશ આધાટરિ હોય, ઉજળી – શ્યામ તવચાની હોય કે અન્ય કોઈ કારણસર હોય. 
આ માનવપ્રકૃણિ શોષણનુિં સ્વરૂપ ધારણ કરે અથવા ન પણ કરે િોયે બને્ન પક્ષ ે
અણવિાસ પેદા કરે છ.ે એનાથી કોઈને દેખીિુિં નુકસાન ન થિુિં હોય િોયે પરસ્પર 
પ્રતયેનો અણવિાસ વગટ–ણવિહમાિં પટરણમી શકે છ.ે મોટ ેભાગે લઘુમિી વગટ બહુમિી 
વગટથી દબાયેલો રહે છ.ે સદ્ભાગયે ણશક્ષણ અને શહેરીકરણને લીધે આ પ્રકારનાિં 
અન્યાય/શોષણ પણ હવે ઓછાિં થઈ રહ્યાિં છ.ે  

માનવ પ્રકૃણિના દુગુટણનો બીજો ટકસ્સો છ ેશારીટરક કે માનણસક ખામીવાળા 
િેમ જ દેખાવને લીધે મુખ્યવગટથી જુદા િરી આવિા લોકો પ્રતયેનુિં સમાજનુિં વિટન. 
સમાજનો આ સૌથી દુભાટગી/મજબુર વગટ ક્યારેક પોિાના કુટુિંબીઓની 
અવગણનાનો પણ ભોગ બને છ.ે આને હીન પ્રકારનો અન્યાય કહેવો પડ.ે  

થોડા સમય પહેલાિં આપણા દેશમાિં અસટહષ્ં િાનો મુદ્દો ખૂબ ચગયો હિો. 
એની પાછળના જ ેપણ કારણ હોય એમાિં ન જિાિં એના ખરાખોટાપણાને િટસ્થિાથી 
િપાસવુિં જરૂરી છ.ે અસટહષ્ં િા એટલે સટહષ્ં િાનો અભાવ. સટહષ્ં િા એક 
સદ્ગુણ છ ે જ ે પ્રકૃણિદિ નથી બલકે, માણસે એ કેળવવો પડ ે છ.ે રોજબરોજના 
જહેર જીવનમાિં લોકો વચ્ચે નાની નાની વાિે વાદણવવાદ, ઝગડા અને ક્યારેક 
મારામારી પણ જોવામાિં આવે છ.ે આનુિં મુખ્ય કારણ સહનશીલિાનો એટલે કે 
સટહષ્ં િાનો અભાવ છ.ે નબળો દબાયેલો માણસ સાચો હોવા છિાિં જ્યારે એનાથી 
વધારે શશ્વક્િશાળી માણસ સાથે ણવવાદ કે ઝગડો કરવાનુિં ટાળે છ ે તયારે િે એની 
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સહનશીલિાને લીધે નહીં પણ મજબુરીને લીધે કે કાયરિાને લીધે છ.ે કોઈ 
આપણાથી નબળો હોય, એના ણવચાર, એની વિટં િંક, એની પરમ્પરા વગેરે 
આપણાથી ણભન્ન હોય, આપણને એના લીધે થોડી અગવડ થિી હોય; છિાિં એને 
અમુક હદ સુધી ચલાવી લઈએ એને સહનશીલિા કહેવાય – ઉદારિા કહેવાય. એ 
સદ્ગુણ છ.ે આ વ્યાખ્યા માત્ર આપણાથી જુદા વગટના લોકો માટ ેજ નટહ બલકે, 
આપણા નજીકના, આપણા કુટુિંબના લોકો માટ ેપણ લાગુ પડ ેછ.ે  

સામાણજક અન્યાયનો વ્યાપ કૌટુિંણબક એકમ સુધી પહોંચેલો છ.ે કૌટુિંણબક સ્િરે 
માળખાકીય અન્યાય અને શોષણનો ચોટદાર દાખલો છ ે : પુરુષપ્રધાન સમાજમાિં 
સ્ત્રીનુિં નીચુિં સ્થાન. સ્ત્રીને તયાગ અને ક્ષમાની મૂણિટ િરીકે ણબરદાવીને એની 
જરૂટરયાિો અને હક્કોને સીફિથી ઝુિંટવી લેવાયા હિા. સ્ત્રીઓ માટ ે નાનપણમાિં 
ણપિાના, પછી પણિના અને છલે્લે દીકરાના આશરે રહેવાનુિં હિુિં. સ્ત્રીઓની આણથટક 
સ્વિન્ત્રિાને જરાય મહત્ત્વ આપવામાિં નહોિુિં આવ્યુિં. ભારિમાિં સ્ત્રીઓ અવારનવાર 
ઉપવાસ કે વ્રિ રાખે છ ેજ ેમુખ્યતવે એમની પોિાની સુખાકારી માટ ેઓછા પણ પણિ 
કે બાળકોની સુખાકારી માટ ેવધુ હોય છ.ે સ્ત્રીઓને આણશવાટદ પણ લાિંબા આયુષ્ય કે 
સારા સ્વાસ્થ્ય માટ ેનહીં પણ ‘અખિંડ સૌભાગયવિી ભવ’ના રૂપે એના પણિના લાિંબા 
આયુષ્ય માટ ેઅપાય છ.ે આમાિં સ્ત્રીઓને કશુિં વાિંધા જવેુિં લાગયુિં નહીં હોય એટલે બધુિં 
હોંશેહોંશે સ્વીકાયુું છ.ે એટલા માટ ેઆને માળખાકીય અન્યાય કહ્યો છ.ે 

પશ્વિમના દેશોમાિં આવેલ ઔદ્યોણગક ક્રાિંણિ િેમ જ બે ણવિયુદ્ોએ સ્ત્રીઓને 
ઑણફસ અને કારખાનાઓમાિં કામ કરવાની ફરજ પાડી હિી. એના માટ ેણશક્ષણ લેવુિં 
જરૂરી હિુિં. ધીરેધીરે અન્ય દેશોમાિં પણ સ્ત્રીઓ ણશણક્ષિ થઈ બહાર કામ કરિી થઈ 
છ.ે આ રીિે ઊભી થયેલ િકે સ્ત્રીઓને આણથટક રીિે સ્વાવલિંબી બનાવી જથેી એમની 
સાથે થિા અન્યાય અને શોષણમાિં ઘટાડો થવા લાગયો છ.ે  

સ્ત્રીશોષણનો બીજો પ્રકાર હિો બહુપતનીતવની પ્રથાનો. એ પ્રથા હજી ઘણા 
દેશોમાિં િેમ જ સમાજોમાિં ચાલે છ.ે ભારિમાિં િે નાબૂદ થઈ હોવાથી એની ઊંડી 
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ચચાટ જરૂરી નથી. જો કે સ્ત્રીઓ સાથે થિા બળાતકારના બનાવો જરા પણ ઓછા 
થયા નથી, બલકે વધ્યા છ.ે આવા બનાવોમાિં કાયદો વ્યવસ્થાનુિં િન્ત્ર ગુનેગારને જ્યારે 
સજ કરે તયારે ખરુિં ; પણ સમાજ િો ભોગ બનેલ સ્ત્રીને જ દોણષિ ગણી સામાણજક 
બટહષ્કારની આકરી સજ ફરમાવી દે છ.ે કેટલાક ટકસ્સામાિં સમાજનુિં વિટન એટલુિં 
કૂ્રર હોય છ ેકે સ્ત્રી આપઘાિ કરવા પે્રરાય છ.ે ગુનેગારને બદલે એનો ભોગ બનેલાને 
દોણષિ ઠરાવવાની સમાજની માનણસકિા સ્ત્રીઓ પ્રતયેના માળખાકીય અન્યાયને લીધે 
પાિંગરી છ.ે  

કૌટુિંણબક સ્િરે જોવા મળિો એક અન્યાય છ ે ભારિીય સિંસ્કૃણિમાિં ઉમ્મરને 
અપાિુિં વધુ પડિુિં મહત્ત્વ. આના કારણે સિંયુક્િ કુટુિંબનો બધો કારભાર મોટા ભાઈના 
હાથમાિં આવિાિં ઘણા ણવખવાદ સજટયા છ.ે જયેષ્ઠ રાજકુિંવરને રાજ્ય મળિુિં હોવાથી 
રાજમહેલમાિં થિી ખટપટો ઓછી જણીિી છિાિં ખૂબ વ્યાપક હિી. વડીલશાહીની 
પરમ્પરાને લીધે મહાભારિના યુણધશ્વષ્ઠરને એના નાના ભાઈઓ દ્યુિ રમિાિં અટકાવી 

શકિા નથી. જનેા પટરણામો સવટણવટદિ છ.ે આજ ેપણ કેટલાક કુટુિંબોમાિં 40–50 

વરસની ઉમ્મરના પુરુષ એમની કૌટુિંણબક પરમ્પરાને લીધે પોિાને લગિા ણનણટય 
લેિાિં અચકાિા જોવા મળે છ.ે નાના િામીણ સમાજમાિં જ જીવન ણવિાવનારને 

કદાચ ઉમ્મરને લીધે વધુ શાણપણ આવિુિં હોય િોયે પુખ્િ ઉમ્મરે માત્ર બ–ેત્રણ 
વષટના ફરકને લીધે નાનાને હમ્મેશ માટ ે‘નાનો’ ગણવો યોગય નથી. 

પુખ્િ વયના સિંિાનોને એમના જીવનને લગિા ણનણટયોમાિં ભાગીદાર ન 
બનાવવાિં એ અન્યાય છ.ે ઘણાિં કુટુિંબોમાિં જોવા મળિી આપખુદશાહી આનો 

દાખલો છ.ે એનો સૌથી વધુ ભોગ બાળકો અને સ્ત્રીઓ બને છ.ે ક્યારેક િે 

શોષણનુિં રૂપ પણ ધારણ કરે છ.ે લગ્ન જીવનમાિં એક પાત્ર દ્વારા બીજ પાત્રના 
ણવચારોને અને મિંિવ્યોને દબાવી દેવાિં, એની લાગણીઓને ન સમજવી, એની 

જરૂટરયાિોને અવગણવી વગેરે અન્યાય છ ેઅને શોષણ પણ બની શકે છ.ે  
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કૌટુિંણબક સ્િરે જોવા મળિો બીજો અન્યાય છ ેકુટુિંબમાિં જન્મેલ પ્રતયે આિંધળો 
ણવિાસ અને પરણીને કુટુિંબમાિં આવિી વ્યશ્વક્િ પ્રતયેનો અણવિાસ. બધાિંની 
પ્રામાણણકિા એના લોહીના સમ્બન્ધો સાથે સિંકળાયેલી હોવી જરૂરી નથી. આ 
પ્રકારનો અન્યાય એટલો સૂક્ષ્મ હોય છ ેકે ઘણાને િે દેખાિો પણ નથી. આ અન્યાય 
માળખાગિ છ.ે  

સામાણજક શોષણનુિં એક અનોખુિં રૂપ છ ે કેટલાક ધમટગુરૂઓ. આમપ્રજ માટ ે
રાજસિા જટેલી જ અગતયની ધમટસિા હિી. ઘણીવાર એનો પ્રભાવ રાજસિા 
કરિાિં પણ વધી જિો; કારણકે માણસની દરેક પ્રકારની પ્રવૃણિ પર ચાિંપિી નજર 
રાખનાર સિંગટઠિ ધમટના રખેવાળો ચારેકોર ફેલાયેલા હિા. રાજની જમે ધમટગુરુઓ 
પણ પ્રજનો આદરભાવ માણિા આવ્યા છ.ે કેટલાક વળી બહાર સાદગી બિાવી 
અિંદરખાને રાજઓ જટેલી જ જહોજલાલીવાળી ણજ િંદગી જીવિા આવ્યા છ.ે  

ધમટના નામે ધિંધો કરનારાઓએ આમપ્રજના કરેલા શોષણ ણવશે ઘં િં લખાયુિં 
છ.ે અન્ધશ્રદ્ાળુઓનુિં પ્રતયક્ષ શોષણ એ િો ખરાબ છ ેજ, િે ઉપરાિંિ બીજી વધ ુ
ફેલાયેલી અને અગતયની વાિ છ ેપરોક્ષ રીિે શોષણને પોષવાની. આગળ વણટવલે 
દરેક પ્રકારની શોષણ વ્યવસ્થાને ધમટ અને શાસ્ત્રોના નામે વાજબી ઠરાવી એમને દ્રઢ 
બનાવવામાિં કેટલાક ધમટના રખેવાળોએ મોટો ભાગ ભજવ્યો છ.ે ધમટ વણટવ્યવસ્થાને 
પોષી છ,ે પુરુષપ્રધાન સમાજ વ્યવસ્થાને ટકેો આપ્યો છ,ે રાજના ણવણશષ્ટ્ અણધકારોને 
પિંપાળ્ા છ,ે ઊંચનીચના ભેદભાવોનુિં સમથટન કયુું છ.ે આ માટ ેએમની પૂવટજન્મના 
કમટફળની વાિોએ મોટો ભાગ ભજવ્યો છ.ે કમટફળના ડરે ઘણા લોકોને ખોટુિં કરિાિં 
રોક્યા છ ે એ વાિ સ્વીકારીએ િો બીજી બાજુ આ ડર બિાવીને એમનુિં શોષણ 
કરનારા પણ એટલા જ છ,ે કદાચ વધુ પણ હોય.  

જ્યાિં સધુી કોઈ પણ શોષણવ્યવસ્થાન ેધમટની ઓથ છ ેતયાિં સધુી એનો અિંિ લાવવો 
શક્ય નથી. માત્ર ધમટના હાદટ (નીણિ)ને જળવીને બીજિં બધાિં આવરણ હટાવ્યા વગર 
સામાણજક ક્ષેત્રે માળખાગિ શોષણનો અિંિ લાવવો અશક્ય કહી શકાય એટલો મુશ્કેલ છ.ે 
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2.3 

આણથટક ક્ષેત્ર 

આગળ જણાવ્યા પ્રમાણે શાસનવ્યવસ્થા, સામાણજક અને આણથટક – આ ત્રણયે 
ક્ષેત્રો એકબીજ સાથે ગાઢ રીિે સિંકળાયેલા હોવાથી એકબીજને પ્રભાણવિ કરે છ.ે 
આણથટક શોષણ પહેલાિં હિુિં અને હજી પણ ચાલુ છ.ે સમય સાથે માત્ર એની રીિ 
બદલાય છ.ે  

ઔદ્યોણગકીકરણ પહેલાિંની પૂરી દુણનયા ખેિીપ્રધાન અને િામીણ સમાજની 
હિી. િામીણ સમાજના શોષક હોય છ,ે ગરીબો પાસે દેવુિં કરાવીને પણ સારા–
નરસા પ્રસિંગે ધમટ અને પરમ્પરાના નામે પુષ્કળ ખચટ કરાવનાર ધાણમટક/સામાણજક 
આગેવાનો, એના માટ ેઆવા પ્રસિંગે ઊંચા વ્યાજદરે નાણાિં ધીરનાર શાહુકાર અને 
ગરીબોને અપૂરિુિં મહેનિાં િં આપી ગરીબ રાખનાર જમીનદાર, દેવામાિં ડૂબેલો 
ગરીબ, અભણ માણસ હમ્મેશાિં દબાયેલો રહે છ.ે એનુિં શોષણ આસાન બને છ.ે 
આવી વ્યવસ્થા સદીઓથી ચાલિી આવી છ.ે  

સોળમી સદીમાિં રાજકીય અને આણથટક શોષણનો નવો પ્રકાર ઉદ્ભવ્યો હિો. 
એ હિો યુરોણપયનો દ્વારા શરૂ થયેલ સિંસ્થાનવાદનો. 300–350 વષટ સુધી પૂરી 
દુણનયાનુિં મોટાપાયે આણથટક શોષણ કરી યુરોપ સમૃદ્ થયુિં છ.ે હવે સિંસ્થાનવાદનો 
અિંિ આવી ગયો છ.ે  

અઢારમી સદી સુધી કોઈ પણ પ્રકારની વ્યવશ્વસ્થિ આણથટક ણવચારધારાનુિં 
અશ્વસ્િતવ નહોિુિં. કરવેરા ઉઘરાવવા ઉપરાિંિ અથટિન્ત્રમાિં રાજ્યસિાની કોઈ પ્રકારની 
નીણિ કે દરણમયાનગીરી નહોિી. ક્યારેક દુકાળના વરસે રાજ િરફથી થોડી 
અનાજની મદદ મળિી એટલુિં જ. એટલે જનેે પણ િક મળે િે બીજઓનુિં ભરપૂર 
શોષણ કરી શકિો.  

ઔદ્યોણગકીકરણની શરૂઆિ સાથે, આણથટક શોષણ ઘટાડવાના હેિુથી, 
સુવ્યવશ્વસ્થિ આણથટક ણવચારધારાઓની પણ શરૂઆિ થઈ છ.ે ઘણી વ્યશ્વક્િઓએ આ 
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ક્ષેત્રે પોિાનો ફાળો આપ્યો છ.ે જમેાિંથી ખાસ મહત્ત્વનુિં યોગદાન કરનાર ત્રણ 
વ્યશ્વક્િઓનો અણિ ટૂિંકમાિં અહીં ઉલ્લેખ કયો છ.ે આ ત્રણેય વ્યશ્વક્િઓ અથટશાસ્ત્રી 
ઉપરાિંિ રાજનીણિજ્ઞ અને સમાજશાસ્ત્રી પણ હિી. 

વ્યવશ્વસ્થિ આણથટક ણવચારધારાના પહેલા પ્રણેિા હિા સ્કોટલેન્ડના ઍડમ 
શ્વસ્મથ (1723–1790). એમના મિે દરેક વ્યશ્વક્િ પોિાના અને કુટુિંબના ટહિ ખાિર 
એના વ્યવસાય પ્રમાણે ઉતપાદન કરે છ.ે એને વધુ ઉતપાદન કરવા માટ ેજરૂરી મદદ 
કરી પ્રોતસાહન આપવાથી સમાજને પણ એના વધારાના ઉતપાદનનો લાભ મળી 
શકે. આ ણવચાર મૂડીવાદનો પાયો છ.ે પશ્વિમ યુરોપના ઔદ્યોણગક દેશોએ આ 
ણવચારધારા અપનાવી હિી. યાદ રહે કે તયારે માત્ર અમેટરકા અને ફ્ાિંસમાિં 
લોકશાહીની શરૂઆિ થઈ હિી. બાકીના બધા દેશોમાિં કાિં િો રાજશાહી હિી કે 
પછી િે કોઈ એક યુરોપીય દેશના સિંસ્થાન હિા.  

બીજી આણથટક ણવચારધારા હિી મૂળ જમટનીના પણ પછી ઇંગલેન્ડમાિં સ્થાયી 
થયેલ કાલટ માકટસની (1818–1883). એમની રાજકીય અને આણથટક ણવચારધારા 
સામ્યવાદી કહેવાઈ છ.ે એનો ઝોક ઉતપાદન કરિા કામદારો અને ખેડૂિોના હાથમાિં 
મહિમ સિા આપવા િરફ હિો. સમાનિાના નામે વ્યશ્વક્િગિ પ્રણિભાન ે
અવગણવાથી એનો ફાયદો જિો રહેિો.  

ત્રીજી ણવચારધારા હિી જૉન મનાડટ કેઈન્સની (1883–1946). ઔદ્યોણગક 
રાષ્ટ્રોમાિં ગરીબી હટાવવા સમ્પૂણટ રોજગારીની િરફેણમાિં િેઓ હિા અને એ માટ ે
સરકારના હસ્િક્ષેપને જરૂરી ગણિા. આ હેિુ સાધવા માટ ેિેઓ રાજકોષીય ખાધના 
પણ ટહમાયિી હિા. એમની ણવચારધારા શુદ્ મૂડીવાદ અને સામ્યવાદની વચ્ચેની 
હિી. તયાિં સુધીમાિં યુરોપના કેટલાક વધુ દેશોમાિં લોકશાહી શાસન વ્યવસ્થા આવી 
ગઈ હિી. એટલે આ પ્રકારનો સરકારી હસ્િક્ષેપ શક્ય બનિો હિો. અત્રે નોંધનીય 
છ ેકે આ ત્રણેય ણવચારધારાઓ પશ્વિમ યુરોપના દેશોમાિં ઉદ્ભવી છ ેઅને િતકાલીન 
ઉદ્યોગપ્રધાન અથટિન્ત્રને ધ્યાનમાિં રાખીને ઘડવામાિં આવી હિી.  
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ધાણમટક ણવચારધારાઓની જમે આણથટક ણવચારધારાઓમાિં પણ પાછળથી ફાિંટા 
પડ્ા છ;ે છિાિં આજ ે દુણનયાના મોટા ભાગના દેશોએ આ ત્રણ મુખ્ય 
ણવચારધારાઓના આિંણશક ણમશ્રણવાળી આણથટક નીણિ અપનાવી છ.ે  

કાલટ માક્સટની ણવચારધારા સૈદ્ાિંણિક રીિે સારી હિી. સોણવયેિ રણશયા અને 
ચીન જવેા દેશોએ એનો અમલ કરી ઉતપાદન, વ્યાપાર, ણવિરણ વગેરે બધી 
પ્રવૃણિઓનુિં કેન્દ્રીકરણ કયુું હિુિં. એનાથી રાજકીય અને આણથટક બન્ને સિાઓ 
શાસનકિાટ વગટના હાથમાિં આવી ગઈ. દેશની સામૂટહક સમૃણદ્ (GDP) વધી અને 
લશ્કરી િાકાિ વધી પણ જનિાનુિં શોષણ અટક્યુિં નહીં. પટરણામે ગરીબી યથાવિ 
રહી. ટૂિંકમાિં, આણથટક ન્યાય અને સમાનિાનુિં માકટસનુિં ધ્યેય સાધવામાિં સામ્યવાદી દેશ 
ણનષ્ફળ ગયા છ.ે સાથે એ ણવચારધારાનો પણ અિંિ આવી રહ્યો છ ેએમ કહી શકાય. 

ભારિ જવેા ઊગિા લોકશાહી દેશે ધમટ અને ઈિર ણવરોધી સામ્યવાદને 
બદલે ‘સમાજવાદ’ અપનાવ્યો. એ માટ ેભારે ઉદ્યોગોનુિં કેન્દ્રીકરણ કયુું. આણથટક 

ન્યાયના નામે અણિ ભારે કરવેરા નાખ્યા. પટરણામે ણબનટહસાબી નાણાિંનુિં 
સમાિંિર અથટિન્ત્ર અશ્વસ્િતવમાિં આવ્યુિં. ભારિનો સમાજવાદ ન િો આણથટક ન્યાય 

લાવી શક્યો, ન િો ગરીબી દૂર કરી શક્યો. 40–45 વરસના અખિરા પછી 
ભારિ સરકારે કેન્દ્રીય અિંકુશવાળી સમાજવાદી આણથટક નીણિ તયજીને 

ખાનગીકરણ સાથે મૂડીવાદી સમાજવાદ અપનાવ્યો છ.ે  
ગરીબી અને શોષણ વચ્ચે ભેદ છ.ે ગરીબી દૂર થાય િોયે આણથટક શોષણ 

થિુિં હોય છ.ે િેમ જ શોષણ ન હોય છિાિં ગરીબી હોઈ શકે છ.ે સમ્પૂણટ આણથટક 

સમાનિા એક પટરકલ્પના માત્ર છ,ે જ ે શક્ય નથી. અહીં એક વાિ ખાસ 
ધ્યાનમાિં રાખવાની છ ેકે ભૂિકાળનો ણવકાસ સમાજના એક મોટા વગટના શોષણ 

દ્વારા થયો હિો. સાચો ણવકાસ એને કહેવાય જમેાિં શોષણ ન હોય અને 
ગરીબીનો પણ અિંિ આવે.  
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અતયારે મોટાભાગની દુણનયા વૈશ્વિકીકરણ, ઔદ્યોણગકીકરણ અને મુક્િ 
બજરવાદના રસ્િે આગળ વધી રહી છ.ે જનેા પાયામાિં મૂડીવાદ છ.ે મૂડીવાદી 
અથટવ્યવસ્થાનુિં એક જમા પાસુિં એ છ ે કે એમાિં રાજિન્ત્ર અને અથટિન્ત્રનુિં 
ણવકેન્દ્રીકરણ કરવામાિં આવે છ.ે એમાિં ધિંધાકીય સાહણસકિાને ઉિેજન આપવામાિં 
આવે છ.ે એમાિં બજરના માિંગ – પુરવઠાના બળ (ટડમાિંડ – સપ્લાય) આપમેળે ભાવ 
ણનયિંત્રણ કરી આણથટક ન્યાય સ્થાણપિ કરવાની ધારણા છ.ે જો કે અહીં માનવ 
પ્રકૃણિમાિં રહેલ લોભ અને સટ્ટાખોરીને નજરઅિંદાજ કરવામાિં આવ્યા હિા જનેા 
ગમ્ભીર પટરણામ અતયારે દેખાય છ.ે  

મૂડીવાદ અને મુક્િ વ્યાપાર નીણિથી દણુનયાએ આજ સુધી જ ેઆણથટક પ્રગણિ 
કરી છ ે િ ે ઔદ્યોણગક મૂડીવાદને આભારી છ.ે ઔદ્યોણગક મૂડીવાદમાિંથી દુણનયા 
નાણાિંકીય મૂડીવાદ િરફ ક્યારે સરકી ગઈ એનો કાિં િો સિાધીશોને ખ્યાલ રહ્યો 
નહીં કે પછી જણીબુઝીને એમણે આિંખ આડા કાન કયાટ હિા. દુણનયાના ઔદ્યોણગક 
ઉતપાદન કરિાિં કેટલાયે ગણી વધારે નાણાિંકીય ઉથલપાથલ હાલ બજરોમાિં થાય છ.ે 
કોઈ નક્કર કામ કયાટ વગર માત્ર કોમ્યુટર પર આિંગળીઓ ફેરવી ગણ્યાગાિંઠ્યા 
ચાલાક લોકો અઢળક નાણાિં પોિાના નામે કરી રહ્યા છ.ે હાલની ણવિવ્યાપી આણથટક 
કટોકટી પાછળ આ ખૂબ અગતયનુિં કારણ છ.ે  

આણથટક પ્રગણિ લાવનાર મૂડીવાદ હજી સુધી આણથટક ન્યાય લાવી શક્યો નથી; 
છિાિં િે અન્ય આણથટક વ્યવસ્થાઓ કરિાિં વધુ આશાસ્પદ હોવાથી સવટત્ર સ્વીકારાયો 
છ.ે આ ક્ષેત્રની ટોચની વ્યશ્વક્િઓ મૂડીવાદની ત્રુટીઓ દૂર કરી એને વધારે સક્ષમ 
બનાવવાના ઉકેલ શોધી રહી છ.ે આણથટક વ્યવસ્થા િન્ત્ર હજી નવુિં હોવાથી એના 
ઉતક્રાિંણિકાળમાિંથી પસાર થઈ રહ્યુિં છ.ે  

અન્ય ક્ષેત્રોને ખાસ અસર ન કરિો પણ આણથટક ક્ષેત્ર માટ ેખૂબ અગતયનો 
એક મુદ્દો છ ે વસ્િી વધારાનો. દુણનયાની વસ્િી બેફામ રીિે વધી રહી છ.ે માત્ર 
બસ્સો વરસ પહેલાિં 1800માિં દુણનયાની વસ્િી  એક અબજની હિી િે 130 વરસ 
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પછી 1930માિં બમણી એટલે કે બે અબજની થઈ. તયાર પછી માત્ર 60 વરસમાિં 
અઢી ગણી થઈ 1990માિં પાિંચ અબજ ેપહોંચી હિી. તયાર પછી દર દસ વષે એક 
અબજ વધે છ.ે અતયારે િે સાિ અબજને વટાવી ગઈ છ.ે કુટુિંબ ણનયોજનની આિંણશક 
સફળિાને લીધે ટકાવારીની રીિે વૃણદ્દર ઓછો થઈ રહ્યો છ;ે છિાિં દર દાયકે એક 
અબજનો વધારો ચાલુ રહેવાની શક્યિા છ.ે  

બીજી બાજુ દરેક પ્રકારની કુદરિી સમ્પણિનો વ્યશ્વક્િગિ વપરાશ વસ્િી 
કરિાિં પણ વધારે ઝડપથી વધી રહ્યો છ ેઅને સમૃણદ્ આવિાિં વધિો રહેવાનો છ.ે 
દુણનયાના બધા દેશ હાલ ણવકાસના પિંથે છ.ે બધાને પોિાની પ્રજનુિં જીવનધોરણ 
સુધારવુિં છ.ે ધારો કે આવિા ત્રણ ચાર દાયકામાિં દુણનયામાિંથી ગરીબી િદ્દન નાબૂદ 
થઈ જય, એટલે કે બધાને પૂરિુિં ખાવાનુિં મળે, બધા પાસે રહેવા માટ ેપાકુિં ઘર હોય 
જમેાિં પાયાની જરૂટરયાિ એવા પાણી, વીજળી વગેરે હોય અને બધા પાસે ણનયણમિ 
આવકનુિં સાધન હોય, રોજગારી હોય. સાથે એ પણ યાદ રાખવાનુિં છ ે કે તયારે 
દુણનયામાિં દસ અબજથી વધુ લોકો હશે જ ેરોજના ત્રણ લાખના દરે વધિા હશે. 
આવા સિંજોગોમાિં આણથટક શોષણના અિંિની શક્યિા કેટલી?  

આણથટક સમાનિા લાવવા ગાિંધીવાદી તયાગ, સાદગી, સ્વાવલિંબી ગામડાિં વગેરે 
વાિો આજના વૈશ્વિક પ્રવાહમાિં વહેવારુ નથી. ગામડામાિં પણ બધાને સુખ સગવડના 
સાધનો જોઈએ છ.ે ભારિની ફાટફાટ થિી વસ્િી માત્ર ખેિી અને િામોદ્યોગ પર 
નભી ન શકે. ગાિંધીજી 1915માિં ભારિ પાછા આવ્યા તયારે આજના પાટકસ્િાન અને 
બાિંગલાદેશ ભારિના ભાગ હિા. અખિંડ ભારિની વસ્િી તયારે માત્ર 25 કરોડની 
હિી. તયારની ગાિંધીજીની વાિોમાિં વજૂદ હશે પણ આજ ેભાગલા પછીના ભારિની 
125 કરોડની વસ્િીને લીધે બધી ગણિરીઓ બદલાઈ જય છ.ે ઉપરાિંિ ભારિે ઘણાિં 
વરસથી દુકાળ જોયો નથી એટલે એની ભયાનકિા ણવસરાઈ ગઈ છ.ે જ્યારે દુણનયા 
ઔદ્યોણગકીકરણને માગે જિી હોય તયારે આપણે ભૂિકાળમાિં પાછા જવાની વાિો 
કરીએ િો દેશમાિં એની ણવરુદ્ ક્રાિંણિ થવાની પૂરી શક્યિા છ.ે બધાને આધુણનક 
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સગવડો જોઈએ છ ે જ ે માત્ર આધુણનકીકરણથી જ મળી શકે છ.ે તયાગ, સાદગી 
વગેરે વ્યશ્વક્િગિ બાબિો છ.ે લોકશાહી િન્ત્રમાિં િે પ્રજ ઉપર લાદી ન શકાય, જ્યારે 
એક ખાસ વગટ બેફામ સમૃણદ્ ભોગવિો હોય તયારે બીજઓ પાસેથી તયાગની 
અપેક્ષા ન રાખી શકાય. કોઈ સરકાર એવુિં કરવાની વાિ કરે િો એ ટકી ન શકે. 

અહીં માત્ર આણથટક ન્યાયની વાિ કરી છ,ે સમાનિાની નહીં. દરેકની પ્રણિભા 
અને આવડિ અલગ હોય છ ેઅને િે પ્રમાણે એને વળિર મળવુિં જોઈએ, જ ેવાજબી 
છ.ે જ્યારે કોઈને એના કામનુિં યોગય વળિર મળિુિં નથી તયારે એનુિં શોષણ થયુિં 
ગણાય છ.ે  

ગરીબોની હાલિ પાછળ બાહ્ય કારણ િો જવાબદાર છ ેજ િ ેઉપરાિંિ એમના 
અિંગિ મનોવૃણિ અને આિંિટરક કારણ પણ જવાબદાર છ.ે એ કારણો છ,ે અજ્ઞાનિા, 
આળસ, ણશક્ષણનો અભાવ અને અન્ધશ્રદ્ા. કોઈ ગરીબનુિં બજટે જોશો કે િુરિ 
જણાઈ આવશે કે એના ખચટમાિં ખોરાક પછી બીજો નિંબર ધાણમટક અને સામાણજક 
પરમ્પરાઓને લીધે કરાિો ખચટનો હશે. આવી શ્વસ્થણિમાિં ગરીબીમાિંથી બહાર 
નીકળવુિં ખૂબ અઘરુિં  બને છ.ે  

આણથટક અસમાનિા માણસની મુળભૂિ પ્રકૃણિ સાથે વણાયેલી છ.ે કોઈકે આ 
વાિ સરસ રીિ ે સમજવી છ.ે જો દણુનયાની બધી સમ્પણિ લોકોમાિં સરખે ભાગ ે
વહેંચવામાિં આવે િો પણ બે ત્રણ વરસમાિં જ ગરીબ લોકો પાછા ગરીબ થઈ જશ ે
અને મોટા ભાગની સમ્પણિ ઉપલા દસ ટકા લોકોના હાથમાિં ભેગી થઈ જશે. મોટા 
ભાગના લોકોને પૈસા સાચવિા નથી આવડિા. હાથમાિં પૈસા આવિાની સાથે િઓે 
ઘણા ણબનજરૂરી ખચટ કરે છ.ે િે ઉપરાિંિ િેમને લલચામણી સ્કીમો વડ ેટૂિંક સમયમાિં 
પૈસાદાર બનવાના સ્વપ્ન બિાવી ફસાવનાર લોકોના ટોળા ઉમટી પડ ે છ.ે િઓે 
સરળિાથી ફસાઈ પણ જય છ.ે  

આણથટક રીિે સમૃદ્ દશે કલ્યાણ રાજ્ય (વેલફેર સ્ટટે) બનવાના માગે જય છ.ે 
એટલે કે દેશમાિં રહેિા વૃદ્ો, બેરોજગાર, શારીટરક અને માનણસક ખામીવાળા, પણિ 
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ણવના બાળકો ઉછરેિી સ્ત્રીઓ, અણિ ગરીબ કુટુિંબો વગેરે દરેક જરૂરિમિંદ ગણાિા 
વગટને સરકાર િરફથી આણથટક સહાય મળે છ.ે ઉમદા હેિુથી શરૂ કરવામાિં આવેલી 
આ બધી માનવિાવાદી યોજનાઓ હદ બહાર વધી જિાિં નવા પ્રનોનો ઊભા થાય છ.ે 
આવી વ્યવસ્થા કેટલાક લાભાથીઓને આળસુ અને પરાવલિંબી પણ બનાવે છ.ે 
આરોગય ક્ષેત્રે થયેલ શોધખોળોને લીધે સરેરાશ આયુ વધિી જય છ.ે પટરણામે 
સરકારી ણિજોરી પર આવી યોજનાઓનુિં ભારણ ખૂબ વધે છ.ે પશ્વિમના દેશની 
હાલની આણથટક મુશ્કેલીઓ માટ ેઆવી યોજનાઓ ઘણે અિંશે જવાબદાર છ.ે આનો 
બોજ સીધો કરદાિાઓ પર પડ ેછ.ે પટરણામે તયાિંના કરવેરા અન્યાય કહી શકાય 
એટલી હદે વધી ગયા છ.ે આ નવા પ્રકારનુિં માળખાકીય શોષણ બની શકે છ,ે બની 
રહ્યુિં છ.ે  

ભારિ હજી સમૃદ્ રાષ્ટ્ર થયુિં નથી છિાિં કલ્યાણ રાજય બનવાની ટદશામાિં 
આગળ વધી રહ્યુિં છ.ે દરેક સરકાર, ખાસ કરીને ચૂિંટણી પહેલાિં ગરીબી હટાવવાના 
નામ પર જિજિની ખેરાિો જહેર કરે છ.ે દેશની ગરીબી જોિાિં એ જરૂરી પણ 
લાગે છ.ે કમનસીબે આવી યોજનાઓ સિિ વધિી જય છ.ે વ્યાપક ભ્રષ્ટ્ાચારને 
લીધે જરૂરિમિંદો સુધી પૂરિો લાભ પહોંચિો નથી. જ્યારે સરકારી ણિજોરી ખાલી 
થિી જય છ.ે કાળા નાણાિંને લીધે કરવેરાની આવક મયાટટદિ રહે છ.ે પટરણામે દેશ 
પર દેવુિં વધિુિં જય છ.ે આ ણવષચક્રનો અિંિ લાવવો અશક્ય કહી શકાય એટલો 
અઘરો છ.ે અન્યાય અને શોષણમુક્િ આણથટક ક્ષેત્ર હજી ઘં િં દૂર છ.ે 

 
▪ 
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2.4 

ઉપસિંહાર 

સદીઓથી ચાલ્યા આવિા માળખાકીય શોષણમાિંથી બહાર નીકળવુિં ખૂબ 
અઘરુિં  હોવા છિાિં વિટમાનમાિં િે અમુક અિંશે શક્ય બન્યુિં છ.ે માનવ સિંસ્કૃણિની 
ઉન્નણિ માટનેી આ પાયાની જરૂટરયાિ પાછળ વૈશ્વિકીકરણ, શહેરીકરણ, ણશક્ષણ, 
સોણશયલ મીટડયા અને માટહિીના ણવસ્ફોટ ેઘણો ભાગ ભજવ્યો છ.ે  

અન્યાયને અટકાવવા માટ ે નીચલા સ્િરને ઉપર ઉઠાવવાની સાથે ઉપલા 
સ્િરનાિં લોકોની સિા અને સાધનોને મયાટટદિ કરવા િે પણ એટલુિં જ જરૂરી છ.ે 
નહીં િો આણથટક – સામાણજક ખાઈ અકબિંધ રહેશે. કોઈ પણ સમાજની પ્રગણિ માટ ે
ન્યાયી આણથટક વ્યવસ્થા, ન્યાયી સમાજ વ્યવસ્થા િેમ જ ન્યાયી શાસન વ્યવસ્થા 
જરૂરી છ.ે પરમ્પરાગિ અન્યાયને દૂર કરવાની સાથે નવા અન્યાય પદેા ન થાય એનો 
પણ ખ્યાલ રાખવો જરૂરી છ.ે  

આણથટક પ્રગણિ સાથે ણવિમાિં ભારિનુિં સ્થાન આગળ આવી રહ્યુિં છ.ે એની 
સાથે આિંિરરાષ્ટ્રીય ક્ષેત્રે રાજકીય પ્રભાવ વધે વગેરે બધુિં સાચુિં; પણ એનાથી દેશમાિં 
ગરીબી, અન્યાય, શોષણ વગેરે દૂર થિા નથી. આ બાબિે આપણે હજી સુધી છલે્લી 
હરોળમાિં બેઠા છીએ એવુિં કહેવામાિં અણિશયોશ્વક્િ નથી. ભારિની આણથટક ણવષમિા 
માટ ે વૈશ્વિકીકરણ કરિાિં આિંિટરક ભ્રષ્ટ્ાચાર વધુ જવાબદાર છ.ે આ િો માત્ર 
આણથટક ન્યાયની વાિ છ,ે આણથટક સમાનિાની નહીં.  

આણથટક ણવચારધારાઓ પ્રમાણમાિં સાવ નવી કહેવાય. ણવણવધ દેશોએ 
જુદીજુદી આણથટક નીણિઓ અપનાવી જોઈ છ;ે છિાિં હજી સુધી એમાિંની કોઈ 
સવટસ્વીકૃિ રીિે ન્યાયી નથી જણાઈ. તયારે હાલ પ્રચણલિ મુક્િ વ્યાપાર આધાટરિ 
મૂડીવાદી આણથટક નીણિ થોડા સમય માટ ેયોગય લાગી પણ એની નબળાઈઓ દેખાઈ 
આવી છ.ે આ નબળાઈઓનુિં ણનરાકરણ કરી એને વધુ ન્યાયી બનાવવાના પ્રયાસ 

https://govindmaru.com/
https://govindmaru.com/


શોષણ અને વશૈ્વિક પ્રવાહો 
 

અનુક્રમણણકા                    https://govindmaru.com Page 34 

 

ણવિસ્િરે ચાલુ છ.ે ટરાયલ અને ઍરર ણસવાય બીજો કોઈ ણવકલ્પ અતયારે 

દેખાિો નથી. 
સામાણજક ક્ષેત્ર ઘં િં અટપટુિં છ.ે એને આણથટક નીણિની જમે કાયદાથી ટૂિંકા 

ગાળામાિં બદલાવી શકાિુિં નથી. સામાણજક દૂષણો દૂર કરવા એ લાિંબાગાળાની 
પ્રણક્રયા છ.ે એના માટ ેજનમાનસ બદલાવુિં જરૂરી છ.ે શોષણ માત્ર શારીટરક કે 

આણથટક નથી હોિુિં, િે માનણસક પણ હોય છ.ે માનણસક શોષણ વ્યાપક હોવા 
છિાિં જલદી દેખાિુિં નથી. એટલા માટ ેએની અગતય ઓછી ન અિંકાય.  

એકિંદરે જોિાિં, આ લેખમાળામાિં ચચાટયેલ માળખાગિ શોષણ હવે 
ઓસરિુિં જય છ.ે એ સમ્પૂણટપણે નાબૂદ થવુિં શક્ય ન હોય િોયે સમય સાથે 

મહદ્ અિંશે ઓછુિં થશે. પ્રજ જગૃિ થઈ રહી હોવાથી નવા પ્રકારના અન્યાય જ ે
પ્રકાશમાિં આવી રહ્યા છ ેએનો વ્યાપ પણ મયાટટદિ રહેવાની પૂરી શક્યિા છ.ે 

આનો યશ ણશક્ષણ અને માટહિીયુગને ફાળે જય છ.ે 
આગલી બધી ચચાટ સામૂટહક અન્યાય અને શોષણની હિી. વ્યશ્વક્િગિ 

અન્યાય અને શોષણ િદ્દન અલગ વાિ છ.ે િે ધિંધાના સ્થળે હોઈ શકે, કુટુિંબમાિં 
હોઈ શકે, ધાણમટક સિંઘટનોમાિં હોઈ શકે િેમ જ જ્ઞાણિમાિં બધે ઠકેાણે હોઈ શકે છ.ે 

મજબૂર વ્યશ્વક્િનુિં શોષણ કરવુિં એ માનવ પ્રકૃણિગિ છ.ે એટલે વ્યશ્વક્િગિ 

અન્યાય/શોષણને અટકાવવુિં જ ે િે વ્યશ્વક્િના હાથમાિં હોવાથી એને સામાણજક 
સ્િરે અટકાવવુિં ખૂબ અઘરુિં  થઈ જય છ.ે વ્યશ્વક્િગિ આણથટક સ્વિન્ત્રિા એમાિં 

ઘણી ઉપયોગી થાય છ.ે દરેક શોણષિ વ્યશ્વક્િએ આણથટક રીિે શક્ય એટલા વધુ 
સ્વિન્ત્ર થવાનો પ્રયતન કરવો જોઈએ.  

આિંિરરાષ્ટ્રીય સ્િરે સામાન્ય રીિે ‘સુખી’ ગણાિા દેશોની યાદી 
િપાસીએ િો એમાિંથી કેટલીક સમાન બાબિો િરી આવે છ.ે આ દેશોમાિંથી 

ગરીબી દૂર કરાઈ છ.ે પ્રજનુિં જીવનધોરણ ઊંચુિં છ,ે કાયદો–વ્યવસ્થા મજબૂિ છ,ે 
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ભ્રષ્ટ્ાચાર ઓછો છ,ે વ્યાવહાટરક રીિે શક્ય એટલો આણથટક ન્યાય છ,ે 

વગટણવિહ નટહવત્ છ,ે ધાણમટક ઘેલછા ઓછી છ,ે પડોશી રાજ્યો સાથે કલેશ 
નથી.  

આ બધુિં શક્ય બનાવવામાિં જ ે બાબિોએ ભાગ ભજવ્યો છ ે િે જણવુિં 
અગતયનુિં છ.ે આ બધા દેશોમાિં લોકશાહી શાસનવ્યવસ્થા છ.ે ણશક્ષણનુિં પ્રમાણ 

ખૂબ ઊંચુિં છ,ે આિંિરરાષ્ટ્રીય કે્ષતે્ર ‘મોટા ભા’ બનવાની ખેવના નથી અને ખાસ 
ધ્યાન ખેંચે એવી વાિ, આ દેશોની વસ્િી સાવ ઓછી છ.ે ઓછી વસ્િીને લીધે 

પ્રજ એકરૂપ હોવાની શક્યિા ઘણી વધુ છ.ે િે ઉપરાિંિ ઓછી વસ્િી દરેક 
ક્ષેત્રની પ્રગણિને ઝડપી બનાવે છ.ે પટરણામે આ દેશોએ છલે્લાિં 50–60 વરસમાિં 

ઘં િં હાિંસલ કયુું છ.ે 
આ યાદીમાિં આવિા દેશ છ ે : સ્વીડન, ડને્માકટ, ણફનલૅન્ડ, નોવે, 

શ્વસ્વટ્ઝરલેન્ડ, લક્ઝમ્બગટ, ણસિંગાપોર, ન્યુઝીલેન્ડ વગેરે. આ દરેક દેશની વસ્િી 
એક કરોડથી પણ ઓછી છ.ે (આપણાિં મહાનગરોની વસ્િી આ દેશો કરિાિં 2–3 

ગણી વધુ છ.ે) એક કરોડથી ત્રણ કરોડ જટેલી વસ્િી ધરાવિા અને આ યાદીમાિં 
સ્થાન મેળવિા બીજ દેશો છ ે: નેધરલેન્ડ, ઑસ્ટરણેલયા, કેનેડા વગેરે.  

નોંધનીય બાબિ એ છ ે કે આ યાદીમાિં મોટા શશ્વક્િશાળી ગણાિા એવા 

અમેટરકા, ચીન, રણશયા જવેા દેશ િેમ જ ખણનજ િેલ વેચનારા ધનાઢ્ય આરબ 
દેશોનો સમાવેશ થિો નથી. એમને વળી અલગ પ્રકારના પ્રનોનો નડ ેછ.ે કદાચ, 

શશ્વક્િશાળી કે શ્રીમિંિ થવા કરિાિં ગૌરવપૂણટ શાિંણિથી રહેવુિં વધારે સારુિં  છ.ે માત્ર 
દેશ માટ ેજ નહીં, વ્યશ્વક્િ માટ ેપણ.  

અન્યાય અને શોષણ દૂર કરવાિં એ દબાયેલા લોકો માટ ે વ્યશ્વક્િગિ 
આઝાદીની લડાઈ છ.ે એમાિં આપણે ભાગીદાર થવુિં હોય િો પહેલુિં પગલુિં છ ે

વિંણચિોનુિં શોષણ ન કરવાનુિં. તયાિંથી શરૂ કરી કોઈ પણ વ્યશ્વક્િ આ લડિમાિં 
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પોિાનો ફાળો નોંધાવી શકે છ.ે કોઈનુિં કોઈ પણ પ્રકારનુિં શોષણ કરવુિં એ 

ટહિંસાનો એક પ્રકાર છ.ે સિંસ્કારી સમાજ માટ ેઆ પ્રકારની ટહિંસા સ્વીકાયટ નથી. 
બણળયાના બે ભાગ – એ પ્રકૃણિદિ માનવ સ્વભાવ હોવાથી એમાિંથી બહાર 

નીકળવુિં એ સિંસ્કારીપણાનો પાયો છ.ે પ્રયતન કરવો આપણા હાથમાિં છ.ે 
 

▪ 
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3 

સમાજમાિં સ્ત્રી–પુરુષની દશા અને ટદશા 

પ્રાચીનકાળથી માનવ સમાજ પુરુષપ્રધાન રહ્યો છ.ે છુટાછવાયા અપવાદ બાદ 
કરિાિં આ સવટત્ર મોજુદ હિુિં. આનુિં મૂળ આપણા પ્રાણી – પૂવટજોમાિં રહેલુિં છ.ે 
શારીટરક રીિે વધુ શશ્વક્િશાળી હોવાને લીધે લગભગ બધા જ પ્રદેશોમાિં પુરુષોએ 
પોિાની સરસાઈ હજી સુધી જળવી રાખી છ.ે  

પુરુષપ્રધાન સમાજમાિં સ્ત્રીઓ પર ઘણાિં બિંધન હિાિં અને હજી પણ છ.ે 
કોઈ સમાજમાિં સ્ત્રી, પુરુષની પ્રોપટી/ણમલ્કિ માત્ર ગણાય છ,ે કોઈ સમાજમાિં 

પતનીને સમ્બન્ધી ગણે છ.ે પુરુષના સિંયુક્િ કુટુિંબમાિં આગલા બધા સમ્બન્ધોની 
ણનકટિા જળવાઈ રહેિી હોવાથી અને સ્ત્રી બધુિં છોડીને આવિી હોવાથી આ 

શક્ય બને છ.ે સામાન્ય રીિે સ્ત્રીઓને અણશણક્ષિ અને ઘરની અિંદર જ રાખવામાિં 
આવિી હિી. સ્વયિં મા–બાપ પોિાના પુત્ર અને પુત્રી વચ્ચે ભેદભાવ રાખિાિં 

હિા. દીકરીને વારસાહક્ક નહોિો. કેટલાક પ્રગણિશીલ લોકશાહી દેશોમાિં લાિંબા 
સમય સુધી સ્ત્રીઓને મિાણધકાર પણ નહોિો; કારણ કે કુટુિંબ અને સમાજ 

વ્યવસ્થામાિં સ્ત્રીને સમાન હક્કદાર કે ભાગીદાર ભાગયે જ ગણવામાિં આવિી. 
સદીઓના સાિંસ્કૃણિક ણવકાસ છિાિં આમાિં ખાસ ફરક પડ્ો નહોિો. હવે 

પટરશ્વસ્થણિમાિં થોડો બદલાવ આવવા લાગયો છ.ે પારકી થાપણ કે સાપનો ભારો 

ગણાિી દીકરી હવે કેટલાક કુટુિંબોમાિં વહાલનો દટરયો ગણાય છ.ે  
સામાણજક મયાટદાઓથી પર એવા ધાણમટક ક્ષેત્રે પણ સ્ત્રીઓ સાથે અન્યાય 

થિો આવ્યો છ.ે કેટલાક સમ્પ્રદાયોનાિં ધમટસ્થાનોમાિં સ્ત્રીઓના પ્રવેશ પર પ્રણિબિંધ 
હોય છ.ે ધમટ સિંસ્થાઓમાિં ઉચ્ચપદે પહોંચવુિં એમના માટ ેશક્ય નથી હોિુિં. ઘણી 

વખિ મોટી ઉમ્મરની સ્ત્રી સાધ્વીને સાવ નાની ઉમ્મરના પુરુષ સાધુને નમવુિં પડ ે
છ.ે આજ ેપણ આ શ્વસ્થણિમાિં ફરક નથી પડ્ો.  
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આટલા અન્યાય થિા હોવા છિાિં ઘણાિં ટકસ્સામાિં જોયુિં છ ે કે માબાપ માટ ે
દીકરા કરિાિં દીકરી વધુ જીવ બાળિી હોય છ ેિે મજ શક્ય હોય તયારે એમની 
વૃદ્ાવસ્થામાિં વધુ સિંભાળ રાખે છ.ે 

મોટાભાગના પુરુષોના જીવનમાિં સ્ત્રી, માિા, બહેન, પતની અને દીકરી એવા 
ચાર જુદા સ્વરૂપ ેઆવે છ.ે આ દરેક સ્વરૂપનુિં એના જીવનમાિં ખાસ મહત્ત્વ હોવા 
છિાિં પુરુષ, સ્ત્રી પ્રતયે આટલો કઠોર કેવી રીિે થઈ શક્યો એ મનોવૈજ્ઞાણનકો માટ ે
ઊંડા અભ્યાસનો ણવષય રહ્યો હશે.  

ભારિીય સાટહતયમાિં પક્ષી અને બ્રાહ્મણને ણદ્વજ એટલે કે બે વાર જન્મ લેનાર 
કહેવાયા છ.ે પક્ષી પ્રથમ ઇંડાના રૂપમાિં જન્મે છ ેઅને પછી પક્ષીના રૂપમાિં ઇંડામાિંથી 
બહાર નીકળે છ.ે બ્રાહ્મણનો બીજો જન્મ યુવા ઉપનયન સમયે એટલે કે પહેલી વાર 
જનોઈ પહેરિી વખિે થયો ગણાય છ.ે આ રીિે જોઈએ િો બ્રાહ્મણ કરિાિં સ્ત્રી ણદ્વજ 
ગણાવાની વધુ હક્કદાર બને છ.ે એનો પહેલો જન્મ દીકરીનાિં રૂપમાિં મા–બાપને તયાિં 
થાય છ ેઅને બીજો જન્મ પતની/વહુના રૂપમાિં સાસટરયામાિં થાય છ.ે આ લેખમાળા 
સ્ત્રીની આ બીજી ભૂણમકાના અનુસિંધાનમાિં લખવામાિં આવી છ.ે 

 
▪ 
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3.1 

સ્ત્રી સ્વાિન્્ય, સમાનિા અને સશશ્વક્િકરણ 

પહેલા અને બીજ ણવિયુદ્ દરણમયાન અને એના પછી યુરોપની ફેક્ટરીઓ 
િેમ જ ઑણફસોમાિં કામ કરવા કારીગરોની સખિ અછિ ઊભી થઈ હિી. પટરણામે, 
સ્ત્રીઓ માટ ે ઘરની બહાર કામ કરવુિં જરૂરી બન્યુિં હિુિં. યુરોપમાિં સ્ત્રી ણશક્ષણની 
શરૂઆિ િો થયલેી જ હિી; પણ આ બે ણવિયુદ્ોને પટરણામે એને ખાસ જોર મળ્ુિં 
અને સ્ત્રીણશક્ષણ મોટાપાયે શરૂ થયુિં. એના લીધે એમનામાિં વ્યશ્વક્િગિ સ્વિન્ત્રિાની 
ભાવના જગી. સ્વિન્ત્ર આવકને લીધ ેએમનુિં સશશ્વક્િકરણ (empowerment) શરૂ 
થયુિં અને સમાનિાની ભાવના ણવકસી.  

સિંિણિ ણનયમનનો સૈદ્ાિંણિક સ્વીકાર, એ માટનેી જરૂરી િબીબી માટહિી િેમ 
જ સાધનોની શોધોએ પણ આ બદલાવમાિં ઘણો અગતયનો ભાગ ભજવ્યો હિો. 
બીજો અગતયનો ભાગ ઘરકામ સહેલુિં અને ઝડપી બનાવનાર સાધનોએ ભજવ્યો છ.ે 
એના લીધે સ્ત્રીઓનો ઘરકામ પાછળ ખચાટિો સમય ઘણો ઓછો થઈ ગયો. બદલાિા 
સમયની આ માિંગ હિી અને સ્ત્રીઓને િે પૂરી પાડવાની જરૂર હિી. ધીરે ધીરે આ 
બદલાવ બધે ફેલાઈ રહ્યો છ.ે આ બધા ફેરફાર પશ્વિમથી શરૂ થયા એટલે એને 
પશ્વિમી સિંસ્કૃણિ ન કહેવાય િેમ જ એટલા માટ ેએને નીચી નજરે પણ ન જોવાય. 

આજ ેણવકણસિ દેશોમાિં મોટાભાગની સ્ત્રીઓ ઘરની બહાર કામ કરે છ.ે એવુિં 
કોઈ ક્ષેત્ર બાકી નથી રહ્યુિં, જ્યાિં સ્ત્રીઓ ન હોય. પોલીસ, અશ્વગ્નશામક દળ, લશ્કર 
જવેાિં માત્ર પુરુષના ગણાિાિં કાયટક્ષેત્રોમાિં પણ સ્ત્રીઓ જોવા મળે છ.ે સ્ત્રીઓ બહાર 
કામ કરિી થઈ એટલે િે દેશનુિં વકટફોસટ/કમટચારી વગટ ઝડપથી વધવાનુિં શરૂ થયુિં. 
એના પટરણામે દેશની આણથટક પ્રગણિને વેગ મળ્ો છ.ે  

ભારિમાિં ગરીબ વગટની અણશણક્ષિ સ્ત્રીઓ ખેિરમાિં િેમ જ અન્ય મજૂરીનાિં 
કામ પહેલેથી જ કરિી આવી છ.ે એવા કામથી સમાનિા અને સશશ્વક્િકરણ શક્ય 
નથી થિુિં. મધ્યમ વગટની ણશણક્ષિ સ્ત્રીઓએ ઘરની બહારનાિં જવાબદારીવાળાિં કામ 
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કરવાનુિં થોડા સમયથી જ શરૂ કયુું છ.ે પટરણામે ધીરે ધીરે એમનુિં સશશ્વક્િકરણ થઈ 
રહ્યુિં છ.ે જ્યારે વેપારી અને સમૃદ્ વગટની ણશણક્ષિ િેમ જ કાબેલ સ્ત્રીઓમાિં ઘરની 
બહાર કામ કરવા પ્રતયે હજી અરુણચ હોવાથી એમની કાબેણલયિ વેડફાઈ રહી છ.ે 

જ્યારે સ્ત્રીની પ્રવૃણિઓ ઘરની અિંદર જ સીણમિ રહેિી હિી તયારે સ્ત્રી 
‘પ્રોવાઈડર’ (સારી રીિે ભરણપોષણ કરી શકે એવો) પણિ ઈચ્છિી હિી. હવે સ્ત્રી 
પોિે જ સારુિં  કમાવવાનુિં કૌશલ્ય ધરાવે છ.ે પટરણામે એની જરૂટરયાિો પણ બદલાઈ 
ગઈ છ.ે આણથટક રીિ ેસ્વણનભટર થયા પછી એને અન્ય ક્ષેત્રે પણ સ્વિન્ત્રિા જોઈએ 
છ,ે સમાનિા જોઈએ છ.ે કેટલાક ણશણક્ષિ યગુલોમાિં પુરુષ કરિાિં સ્ત્રીની આવક વધુ 
હોય એવા ટકસ્સા પણ બને છ.ે  

સ્ત્રીના આ સશશ્વક્િકરણથી કુટુિંબની આણથટક શ્વસ્થણિ પર ઘણી હકારાતમક 
અસર થઈ છ.ે એના લીધે કૌટુિંણબક માળખામાિં અને સામાણજક ક્ષતે્રે સારાિં િેમ જ 
નરસાિં બન્ને પ્રકારના પટરણામ આવ્યાિં છ.ે એનુિં સ્વિન્ત્ર વ્યશ્વક્િતવ વધુ ખીલે છ.ે 
ઉચ્ચ ણશણક્ષિ સ્ત્રીઓ પ્રમાણમાિં મોડી પરણે છ,ે એમને સિંિાનો ઓછાિં અને મોડાિં થાય 
છ.ે કેટલાક ટકસ્સાઓમાિં બાળઉછરેમાિં એમનો ફાળો મયાટટદિ બનિો હોય છ.ે એ 
કુટુિંબ માટ ેપૂરિો સમય ફાળવી શકિી નથી.  

સ્વિન્ત્રિા અને સમાનિા લોકશાહીમાિં વપરાિા શબ્દો છ.ે વિટમાનનો પ્રવાહ 
લોકશાહીનો છ.ે જો કે લોકશાહીના ફાયદા સાથે એની મયાટદાઓ અને નબળાઈઓ 
પણ હોય છ.ે કુટુિંબમાિં લોકશાહી કેટલી હદે ટહિાવહ છ ેએ વ્યશ્વક્િગિ માન્યિા િેમ 
જ આચરણનો ણવષય બની જય છ.ે કુટુિંબમાિં વ્યશ્વક્િગિ સ્વિન્ત્રિાની મયાટદા હોવી 
જોઈએ અને હોય પણ છ;ે છિાિં સ્વિન્ત્રિા અને સમાનિા અમુક હદ સુધી દરેક 
વ્યશ્વક્િનો હક્ક બને છ.ે ણશક્ષણ મેળવવાનો, ન્યાય મેળવવાનો, અિંગિ બાબિોમાિં 
પોિાની પસન્દગી જળવવા જવેા ક્ષેત્રોનો એમાિં સમાવેશ થાય છ.ે  

એક વાસ્િણવક્િા એ પણ છ ે કે, પાયાના હક્કો કરિાિં વધુ સમાનિા જોઈિી 
હોય િો કમાવવી પડ ે છ.ે સશશ્વક્િકરણ પણ બધાએ જિે કરવુિં પડ ે છ.ે સ્ત્રીઓ 
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આમાિં અપવાદરૂપ નથી. અન્ય ક્ષેત્રોની જમે લગ્નજીવનમાિં શરૂઆિથી સરખી 
ભાગીદારી ઈચ્છનારે સરખી અસ્ક્યામિ/ઍસેટ લાવવી જરૂરી બને છ.ે માત્ર પાણથટવ 
નહીં પણ ણશક્ષણ, કુશળિા, પટરપક્વિા જવેી અમૂિટ (Intangible) અસ્ક્યામિોનો 
પણ એમાિં સમાવેશ થાય છ.ે  

માત્ર અથોપાજ ટનથી જ સશશ્વક્િકરણ અને સમાનિા આવે છ ેએવુિં નથી. એક 
યા બીજ સ્વરૂપે કુટુિંબમાિં જરૂરી અને પૂરિુિં યોગદાન આપી સ્ત્રી સમાનિાની 
અણધકારી બની શકે છ.ે નવી પેઢીની કેટલીક યુવિીઓને કોઈ પણ પ્રકારના 
યોગદાન વગર/કોન્ટરીબ્યુશન વગર માત્ર બાપના પૈસાને લીધે સાસટરયામાિં 
સમાનિાથી પણ વધુ જોઈિુિં હોય છ,ે જ ેઅન્યાયના બીજ અિંણિમે જવા જવેુિં છ.ે 

સ્ત્રી–સ્વાિન્્ય અને સમાનિાની વાિો કરવી સહેલી છ ે પણ એનો અમલ 
કરવો, ખાસ કરીને પુરુષો માટ ેઅઘરો છ ેજ. એને પરમ્પરાગિ રીિે મળેલુિં પોિાનુિં 
મહત્ત્વ (સિા) ઓછુિં કરવુિં પડ ે છ.ે એના માટ ે એ નવી બાબિ છ.ે સ્ત્રીને જોઈિી 
સ્વિન્ત્રિા અને સમાનિા પુરુષ સ્વીકારે નહીં તયાિં સુધી કુટુિંબમાિં િેમ જ સમાજમાિં 
ઘષટણ થિાિં રહેવાનાિં છ.ે પતની કે દીકરીને જોઈિી અિંગિ ખરીદી કરવાની છૂટ 
આપવાથી એમને સમાનિા આપી ન કહેવાય. એમની લાગણીઓને સમજવાનો, 
એમનાિં મિંિવ્યોને મહત્ત્વ આપવાનો, દીકરીને પોિાના જીવનસાથી શોધવાની છૂટ 
આપવા જવેી બાબિોથી સ્વિન્ત્રિાનો વ્યાપ દશાટવાય છ.ે એક વખિ અપાયલે 
સ્વિન્ત્રિા પાછી ન લવેાય. લેવી હોય િોય ઘં િં અઘરુિં  પડ ેછ.ે  

સામાણજક ક્ષેત્રે, હાથ નીચે કામ કરિી સ્ત્રીઓ સાથે આદર અને સભ્યિાથી 
વિાટવ કરવો પ્રમાણમાિં સહેલો છ.ે જ્યારે ઑણફસમાિં સ્ત્રી ઉપરીના હાથ નીચ ે
અણગમો બિાવ્યા વગર કામ કરવુિં મોટા ભાગના પુરુષો માટ ેખૂબ અઘરુિં  છ.ે અહીં 
પુરુષની વૃણિ છિી થાય છ.ે એની સમાનિાની ભાવનાની કસોટી થાય છ.ે  

સમાનિા ઈચ્છિી સ્ત્રીએ પણ પારિંપાટરક રીિે સ્ત્રીને મળિા ણવણશષ્ટ્ હક્ક જિા 
કરવા જોઈએ. સમાનિાની માિંગણી કરનાર સ્ત્રીથી પોિે પુરુષની જવાબદારી હોવાની 
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અપેક્ષા ન રખાય િેમ જ પણિના હોદ્દાનો લાભ પણ ન લેવાય. સમાનિાની સાથે 
જવાબદારી આવે છ ેજ ેબને્ન પક્ષે લાગુ પડ ેછ.ે 

સ્ત્રી હમ્મેશાિં અબળા નથી હોિી. ઇણિહાસમાિં નોંધાયેલી સફળ સ્ત્રીઓની આ 
વાિ નથી. બલકે બધાને લાગુ પડિી વાિ છ.ે કેટલીક સ્ત્રીઓ એટલી સમથટ હોય છ ે
કે પણિ–પતનીના રોલ બદલાઈ જય છ.ે પતનીની જોહુકમીથી ત્રાસી ગયેલા 
પણિઓની સિંસ્થાઓ પણ આપણા દેશમાિં ચાલે છ.ે ટહિંદી ણસટરયલોમાિં બિાવવામાિં 
આવિાિં સ્ત્રી પાત્રો ભલે અણિશયોશ્વક્િભયાટ હોય, સાવ કાલ્પણનક નથી. સ્ત્રીની સૌથી 
મોટી દુશ્મન સ્ત્રી જ છ,ે એ કહેવિ આ ણસટરયલોમાિં સાચી પડ ેછ.ે િે ઉપરાિંિ બીજી 
એક વાિ પણ છિી થાય છ.ે કૌટુિંણબક ણવખવાદમાિં માત્ર સાસુ નહીં, પણ બહેન, વહુ 
કે દીકરી ગમે િે ણવલન હોઈ શકે છ.ે  

જ ેસ્ત્રી દીકરી િરીકે, વહુ િરીકે કે પતની િરીકે સશક્િ ન બની શકી એવી 
ઘણી સ્ત્રીઓ આગળ જિાિં માિા િરીકે સશક્િ બનવા પામે છ.ે દરેક માિા માટ ે
સશક્િ બનવુિં જરૂરી પણ છ ેઅને સમય આવે બને પણ છ.ે એટલે, વહેલુિં નહીં િો 
મોડુિં, સ્ત્રી સશશ્વક્િકરણ થવુિં અગતયનુિં અને જરૂરી છ.ે  

વષો પહેલાિં (2005માિં) જ્યારે સરકારે સ્ત્રી સશશ્વક્િકરણની ઝુિંબેશ ઉપાડી 
પણ નહોિી તયારે નીચલા સ્િરે શરૂ થયેલ સ્ત્રી સશશ્વક્િકરણનો નમૂનો એક નાના 
ગામડાની શાળાની દીવાલ પર લખેલ જોવા મળ્ો હિો.  

‘જ્યાિં સુધી આ ગામમાિં શૌચાલય ન બિંધાય  
તયાિં સુધી િમારી દીકરીને અહીં પરણાવશો નહીં.’ 

– એ ગામની સ્ત્રીઓને સલામ. 
 

▪ 
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3.2 

અપટરપકવ સશશ્વક્િકરણના માઠાિં પટરણામ 

સ્ત્રીની સ્વિન્ત્રિા અને સશશ્વક્િકરણમાિં ભાગ ભજવનાર એક મહત્ત્વનુિં 
પટરબળ રહ્યુિં છ,ે નાનુિં ણવભક્િ કુટુિંબ. ણવભક્િ કુટુિંબમાિં પતનીની જવાબદારી 
અનાયાસે વધી જય છ.ે એના ભાગે ઘણાિં વધારે કામ આવી જય છ.ે હવે મોટા 
ભાગનાિં કુટુિંબોમાિં એક યા બે બાળકો હોય છ.ે સમયની માિંગ અને શૈક્ષણણક સ્પધાટને 
લીધે મા–બાપ પોિાનાિં બાળકો પાછળ પહેલાની સરખામણીએ ઘણો વધારે સમય 
આપે છ ેિેમ જ ધન ખચે છ.ે હવે મધ્યમ િેમ જ સાધનસમ્પન્ન વગટમાિં પુત્ર અને 
પુત્રીના ઉછરેમાિં ભાગયે જ ફરક દેખાય છ.ે આણથટક રીિે નબળા વગટમાિં પણ આ 
બદલાવ આવવાનો શરૂ થયો છ.ે ણશક્ષણ ક્ષેત્રે છોકરીઓનો સુિંદર દેખાવ આનાિં 
જ્વલિંિ ઉદાહરણ અને પુરાવા છ.ે િે ઉપરાિંિ, શહેરીકરણને લીધે વધેલુિં સ્ત્રીણશક્ષણ 
િેમ જ પ્રસાર માધ્યમો વગેરેને લીધે સ્ત્રીઓના બહોળા વગટમાિં ઘણી જગરૂકિા 
આવી છ.ે િેઓ હવે દરેક પ્રકારના અન્યાયનો સામનો કરવા લાગી છ.ે  

શૈક્ષણણક સફળિા, ઘરમાિં મળિી સ્વિન્ત્રિા િેમ જ કુટુિંબની આણથટક પ્રગણિને 
લીધે યુવા વગટમાિંથી યુવકોની જમે ઘણી યુવિીઓમાિં પણ સ્વચ્છિંદિા અને ઘમિંડ 
આવી જય છ.ે શૈક્ષણણક અને વ્યશ્વક્િગિ ણવકાસની દોડધામમાિં વિટમાનના મા–બાપ 
પોિાનાિં બાળકોને, ખાસ કરીને દીકરીઓન,ે પરીણણિ જીવન માટ ે િૈયાર કરવામાિં 
ઊણાિં ઊિરી રહ્યાિં છ.ે શાળા – કૉલેજની સ્પધાટતમકિા માટ ેજરૂરી એવી લડાયક 
વૃણિ સ્વભાવગિ થઈ જય છ.ે કોઈ બાબિે બાિંધછોડ ન કરવાની કે નમિુિં ન 
જોખવાની મા–બાપની સલાહ ભાણવ લગ્નજીવનના સમન્વયની આડ ેઆવવા માિંડ ેછ.ે 
યાદ રહે કે ગમે િેટલા સામાણજક અને આણથટક પટરવિટન છિાિં, આપણી પરમ્પરા 

પ્રમાણે પરણીને સ્ત્રીને પુરુષના ઘરે જવાનુિં હોય છ.ે ણશક્ષણ કે સમ્પણિ સાથે 
આચાર–ણવચારની પટરપક્વિા આપોઆપ નથી આવી જિી, એને કેળવવી પડ ે

છ.ે  
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લગ્ન એ સ્ત્રીના જીવનમાિં અણિ મહત્ત્વનુિં ટણનુંગ પોઈન્ટ છ.ે ણશક્ષણ ક્ષેત્રે પુષ્કળ 
પ્રગણિ છિાિં ભારિીય સમાજમાિં મોટાભાગનાિં સગપણ વડીલો દ્વારા ગોઠવાય છ.ે 
અલબિ, કોઈ પણ ણનણટય લેિાિં પહેલાિં યુવક–યુવિીને મળવાની િક અને છૂટ હોય 
છ.ે દુભાટગય,ે આવી મુલાકાિોનો યોગય લાભ ઉઠાવવા જટેલી િાલીમ અને 
પટરપક્વિા એમનામાિં હોિી નથી. ઉપરછલ્લી વાિચીિથી નક્કી થિાિં ણશણક્ષિ 
યુવાઓનાિં સગપણ પણ જૂની ઘરેડની ગોઠવવાની પ્રથા કરિાિં ખાસ આગળ વધ્યાિં 
નથી.  

સમ્બન્ધ જ્યારે પરમ્પરાગિ રીિે બિંધાય છ ેતયારે એને આપણા પરમ્પરાગિ 
રીિટરવાજ વણકહે લાગી જય છ.ે એમાિંનો એક ટરવાજ એટલે, વહુનુિં સાસટરયામાિં 
સમ્પૂણટ રીિે સમાઈ જવુિં. એના પ્રથમ સામાણજક ણચહ્ન રૂપે લગ્ન સમયે નવી વહુ 
પણિનુિં નામ અને અટક અપનાવિી આવી છ.ે  

આ પરમ્પરામાિં હવે થોડા ફેરફાર થઈ રહ્યા છ.ે લગ્ન પહેલાિં પોિાના 
વ્યવસાયમાિં નામ કાઢનાર ણશણક્ષિ સ્ત્રીઓ દેખીિા કારણસર લગ્ન પછી પણ પોિાનુિં 
મૂળ નામ અને અટક જળવી રાખે છ.ે આમાિં પણિની સમ્મણિ હોય છ.ે આ પ્રકારના 
કોઈ ખાસ કારણ ણસવાય મૂળ નામ યથાવિ જળવી રાખવાના ટકસ્સા પણ જોવા 
મળે છ.ે એની પાછળ જ ે પણ કારણ હોય, પહેલી નજરે િ ે પરમ્પરાના ખુલ્લા 
અનાદર સાથે સાસટરયાિંનો છૂપો અસ્વીકાર બિાવે છ.ે સાસટરયાિંની સમ્મણિ વગર, 
એકપક્ષીય રીિે જો આ ણનણટય લેવાિો હોય િો સમ્બન્ધોમાિં શરૂઆિથી જ કડવાશ 
ઉમેરાય છ.ે  

પરમ્પરાગિ રીિે નવપરણણિ દિંપિી થોડા સમય માટ ેિો વડીલો સાથે રહે છ.ે 
કેટલીક યુવિીઓને પહેલા ટદવસથી જ અલગ રહેવુિં હોય છ.ે એના ટકેામાિં પશ્વિમના 
ણવકણસિ દેશોનો દાખલો આપવામાિં આવે છ.ે  

પશ્વિમના દેશોમાિં મોટાભાગનો યુવા વગટ અઢાર વષટ થિાિં મા–બાપથી સ્વિન્ત્ર 
રહેવા ઈચ્છ ેછ.ે કૉલજે જનાર કેમ્પસ પર રહી, લોન લઈ ભણે છ.ે જ ેકૉલજે નથી 
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જિાિં િે પણ સ્વિન્ત્ર રીિે કમાિા અને અલગ રહેિાિં થાય છ.ે એટલુિં જલદી સ્વિન્ત્ર 
થવાની િેમની પરમ્પરા અને સિંસ્કૃણિ છ.ે લગ્ન પછી િરિ મા–બાપથી અલગ રહેવુિં 
એમના માટ ે સ્વાભાણવક છ.ે આપણે તયાિં પણ હવે કામકાજના કારણસર ઘણા 
ણશણક્ષિ યુવક/યુવિીઓને લગ્ન પહેલાિં જ ઘરથી દૂર બીજ શહેરમાિં રહેવાનુિં થાય છ.ે 

આવા જૂજ અપવાદ બાદ કરિાિં, આપણે તયાિં પરણવા સુધી િો બધા 
યુવાનો/યુવિીઓ મા–બાપ સાથે જ રહેિાિં હોય છ.ે એમનાિં ભણિર પાછળ મા–બાપ 
પોિાના જીવનભરની બચિ ખચી નાખિાિં હોય છ.ે એમની પણ થોડી અપેક્ષાઓ 
હોય છ.ે એકના એક પુત્રને લગ્નની શરૂઆિથી જ માબાપથી હમ્મેશ માટ ેઅલગ 
કરવા ઈચ્છિી યુવિીઓએ થોડુિં ણવચારવુિં જોઈએ. પોિાની ઈચ્છા પ્રમાણેનુિં બધુિં જ 
પહેલા ટદવસથી ભાગય ેજ કોઈને મળિુિં હોય છ.ે આવી અપકે્ષા રાખનાર સ્ત્રીને કોઈ 
પહેલેથી છૂટો રહેિો હોય એવો છોકરો શોધવો કદાચ વધુ માફક આવે.  

પરમ્પરાગિ રીિે વહુ સાસટરયાની જીવનશૈલીમાિં ભળી જિી હિી. હવ ે
કેટલાક ટકસ્સામાિં નવી વહુ ઘરના બધા એની જીવનશૈલીને અનુકૂળ થાય એવી 
અપેક્ષા રાખિી થઈ છ.ે સમ્પૂણટ સ્વિન્ત્રિા અને સમાનિા પણ એના માટ ે પૂરિી 
નથી હોિી. સાસટરયામાિં સમાઈ જવાને બદલે પણિને પોિાના ણપયર સાથે કરવામાિં 
એને વધુ રસ હોય છ.ે દેખીિી રીિે એને એમાિં ણપયરનુિં પીઠબળ હોય છ.ે કમનસીબે, 
સ્વિન્ત્રિા અને સમાનિાના ખ્યાલ સાથે સ્ત્રીઓમાિં આવેલી આવી અવાસ્િણવક 
અપેક્ષાઓ શરૂઆિથી જ ઘષટણ પેદા કરે છ ેજ ેલગ્નજીવન બગાડવામાિં ઘણો ભાગ 
ભજવિી હોય છ.ે 

કોઈ પણ જ્ઞાણિ કે સમાજ હવે એકરૂપ નથી રહ્યો. લગ્નજીવનની સમસ્યાઓ 
બાબિ િે મુખ્યતવે ચાર વગોમાિં ણવભાણજિ થયેલ જણાય છ.ે સૌથી મોટો મધ્યમ વગટ, 
આણથટક રીિે નબળો વગટ, શ્રીમિંિ વેપારી વગટ િેમ જ વ્યવસાણયક (પ્રોફેશનલ) વગટ 
આ બાબિે અલગ િરી આવે છ.ે આ બધાની જીવનશૈલી િેમ જ અમુક અિંશે એમનાિં 
જીવનમૂલ્યો અલગ હોવાથી એમની અપેક્ષાઓ જુદા પ્રકારની હોય છ.ે જ્યારે બે 
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જુદા વગટના કુટુિંબો વચ્ચે સમ્બન્ધ બિંધાય છ ેતયારે વધારાની સમસ્યાઓ ઊભી થાય 
છ.ે 

સ્ત્રી સ્વાિન્્ય અને સશશ્વક્િકરણનાિં અણનચ્છનીય પટરણામોમાિં સૌથી મોટુિં 
અને ગમ્ભીર છ–ે છૂટાછડેાના વધિા બનાવ. આજનો ણપયર પાછા જઈ શકવાનો 
ણવકલ્પ, િેમ જ ણપયર િરફથી પાછા આવિાિં રહેવાનુિં પ્રોતસાહન છૂટાછડેાનુિં એક 
મોટુિં કારણ બન્યુિં છ.ે દીકરીનુિં દાિંપતય ડહોળવામાિં એનાિં મા–બાપ મોટો ભાગ 
ભજવિાિં હોય એવા વધુને વધુ દાખલાઓ આજકાલ જોવા મળ ે છ.ે આ ણવકલ્પ, 
લોકોની સમાધાન શોધવાની પ્રામાણણક કોણશશની આડ ેઆવે છ.ે આવા સિંજોગોમાિં 
લેવાિા છૂટાછડેા ઉિાવણળયા અને અપટરપક્વ હોવાથી ટાળી શકાય એવા હોય છ.ે 

લગ્ન હવે જીવનભરનુિં બિંધન નથી રહ્યુિં. ગમે િે ભોગે લગ્ન ટકાવી રાખવાની 
કે પછી નભાવી લેવાની પ્રાચીન પરમ્પરા િૂટી રહી છ.ે દુુઃખી લગ્નજીવન ણવિાવવા 
કરિાિં એમાિંથી છુટકારો મેળવી વધુ સુસિંગિ નવો સાથી શોધવાનુિં હવે સ્વીકારાઈ 
રહ્યુિં છ.ે પુનલટગ્ન હવે સામાણજક રીિે સ્વીકારાઈ રહ્યા છ.ે કેટલાક સિંજોગોમાિં િે 
યોગય અને સમજી શકાય એમ હોય છ.ે જયારે ઘણા ટકસ્સામાિં છૂટાછડેા પાછળ 
ણનવારી શકાય એવાિં સાવ નજીવા કારણ પણ હોય છ.ે હવે છૂટાછડેાનો ણવકલ્પ 
હોવાથી એમાિં ઘણી વખિ ઉિાવળ પણ થઈ જય છ.ે એ પગલુિં વાજબી હોય કે 
ઉિાવણળયુિં હોય, એના ગેરફાયદા અને પટરણામો જરાય ઓછાિં થિાિં નથી. એક 
પ્રનોન ઉકેલિાિં બીજ નવા પ્રનોનો ઊભા થાય છ.ે  

છૂટાછડેાના કારણોની, સવટત્ર પુષ્કળ ચચાટ થાય છ.ે એ મુખ્યતવે મધ્યમ વગટને 
સ્પશટિા પ્રનોનોની હોય છ,ે જમેાિં દહેજને છૂટાછડેાનુિં મુખ્ય કારણ ગણવામાિં આવે છ.ે 
આ લેખમાળામાિં દહેજ ઉપરાિંિ અપટરપક્વ સ્ત્રી સશશ્વક્િકરણનાિં માઠાિં પટરણામ 
સ્વરૂપે થિા છૂટાછડેાની પણ ચચાટ કરી છ.ે  

ભારિીય આમ સમાજ કરિાિં ણફલ્મી દણુનયા િેમ જ ણવકણસિ દેશોમાિં, 
દહેજની પ્રથા ન હોવા છિાિં છૂટાછડેાનો દર આપણા કરિાિં ઘણો વધુ છ.ે આ 

https://govindmaru.com/
https://govindmaru.com/


શોષણ અને વશૈ્વિક પ્રવાહો 
 

અનુક્રમણણકા                    https://govindmaru.com Page 47 

 

ટકસ્સાઓમાિં સ્ત્રી સશશ્વક્િકરણ િેમ જ વધુ પડિુિં સ્વ–પં િં છૂટાછડેા પાછળ મુખ્ય 
ભાગ ભજવે છ.ે એ જ રીિે લગ્નનાિં ઘણાિં વરસ પછી થિાિં છૂટાછડેા, ણશણક્ષિ 
યુગલોના થિા છૂટાછડેા િેમ જ શ્રીમિંિ વગટમાિં થિા છૂટાછડેા પાછળ દહેજના બદલ ે
આવા જુદી જ પ્રકારના કારણો વધારે જવાબદાર છ.ે  

સમાજ જ્યારે પણ સાિંસ્કૃણિક ફેરફારોમાિંથી પસાર થાય છ ેતયારે િે ઘણાનો 
ભોગ લે છ ે કારણ કે, સમસ્િ સમાજ એક સાથે બદલાિો નથી હોિો. સ્ત્રી 
સશશ્વક્િકરણ આવો એક ફેરફાર છ.ે પટરપક્વિા વગરની શશ્વક્િ ણવનાશકારી નીવડ ે
છ.ે એ રાજકીય સિાના રૂપમાિં હોય, ધનના રૂપમાિં હોય કે અન્ય કોઈ સ્વરૂપે હોય, 
પટરણામ સરખુિં જ હોય છ.ે પ્રગણિની ચૂકવવી પડિી આ ટકમ્મિ છ.ે 

 
▪ 
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3.3 

સ્ત્રી સુરક્ષા ધારો 498Aનાિં લેખાિંજોખાિં 

પુરુષપ્રધાન સમાજોમાિં પરીણણિ સ્ત્રીના ભાગે પુરુષના ઘરે જઈ એના કુટુિંબના 
સભ્ય બની રહેવાનુિં આવ્યુિં છ.ે આ વાસ્િણવક્િા સાથે સ્ત્રી સ્વિન્ત્રિા, સમાનિા અને 
સશશ્વક્િકરણના આપણા ધ્યેયનો ટકરાવ થાય છ.ે પટરણામે કેટલીયે સ્ત્રીઓને 
અન્યાય અને અતયાચાર સહન કરવા પડ્ા છ.ે ક્યારેક િે છૂટાછડેામાિં પટરણમે છ,ે 
ક્યારેક િે આતમહતયામાિં પટરણમે છ ેિો ક્યારેક િે સાસટરયા દ્વારા થિી ટહિંસાનુિં/ 
હતયાનુિં રૂપ ધરે છ.ે 

વિટમાન ભારિની મોટાભાગની જ્ઞાણિઓમાિં છૂટાછડેાનુિં પ્રમાણ વધી રહ્યુિં છ ે
એની પાછળના કારણોમાિં જ્ઞાણિ પ્રમાણે થોડો ફરક હોય છ.ે ક્યાિંક દહેજ મુખ્ય 
કારણ હોય છ,ે ક્યાિંક સિંયુક્િ કુટુિંબ પ્રથા િો ક્યાિંક વળી બીજુ િં કાિંઈ. બહુધા સમાજ 
આ પ્રવાહથી બાકાિ નથી રહ્યા, જ્યાિં નજીવા કારણસર છૂટાછડેા લેવાિા હોય છ.ે 
કેટલીક જ્ઞાણિઓ અન્યની સરખામણીએ થોડી વધુ ઉદાર મિવાળી છ.ે સ્ત્રીઓને 
ઘણી વધારે સ્વિન્ત્રિા અને સમાનિા મળે છ.ે સ્ત્રીઓ સાથે જ ેપણ અન્યાય થિો 
હશે િે એટલો ઉિ નથી હોિો. શારીટરક ત્રાસ અપાિા હોવાના ટકસ્સા પણ જૂજ 
હોય છ.ે લગ્ન પિાિ થિી દહેજની માિંગણીઓ પણ પ્રચણલિ નથી હોિી. જો કે હજી 
આ એટલુિં વ્યાપક નથી થયુિં.  

સમાજ જ્યારે પોિાના રીિટરવાજોમાિં સમય પ્રમાણે જરૂરી ફેરફાર કરિો નથી 
તયારે સરકારને એ કામ હાથ ધરવુિં પડ ેછ.ે સરકારનુિં હણથયાર છ ે કાયદો. આજ 
સુધી સ્ત્રીઓ સાથે જ ેજિજિના અન્યાય થિા આવ્યા છ ેએના ઉકેલ રૂપે ણવકણસિ 
દેશોમાિં સ્ત્રીઓનુિં આણથટક રક્ષણ િેમ જ અન્ય ટહિ માટ ે કેટલાક કાયદા કરવામાિં 
આવ્યા છ.ે એનાથી તયાિંની સ્ત્રીઓની શ્વસ્થણિમાિં ઘણો સુધારો પણ આવ્યો છ.ે  

કૌટુિંણબક અને સામાણજક પ્રનોનોના કાયદાકીય ઉકેલ બાબિમાિં પશ્વિમના 
ણવકણસિ દેશો આપણાથી આગળ છ.ે આપણ ેએમને અનુસરિા આવ્યા છીએ. ઘણી 
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વખિ એમના કાયદામાિં જરૂરી ફેરફાર સાથે આપણા કાયદાઓ બનાવાય છ.ે એ 
ધોરણે ઘરેલુ ટહિંસા અને દહેજના દૂષણને ડામવા માટ ે1983માિં ભારિ સરકારે સ્ત્રી 
સુરક્ષા ધારા હેઠળ એક વધુ કાયદો પસાર કયો હિો, જ ે કલમ 498A િરીકે 
ઓળખાય છ.ે આ કાયદામાિં, પીટડિ સ્ત્રીઓને પણિ િેમ જ સાસટરયાના ત્રાસથી 
રક્ષણ મેળવવાની જોગવાઈ છ;ે છિાિં ભારિમાિં દર વરસે સેંકડોના ટહસાબે દહેજને 
લગિા મૃતયુ થાય છ.ે આ એક કરુણિાસભર ગમ્ભીર વાસ્િણવક્િા છ.ે  

કમનસીબે, દરેક બાબિમાિં બને છ ેિેમ, ક્યારેક આ કાયદાનો પણ ભરપૂર 
ગેરલાભ ઉઠાવાય છ.ે ભૂિકાળના સામાણજક અન્યાયનો એકસામટો બદલો 
વ્યશ્વક્િગિ રીિે લેવાિો હોય એવા બનાવો પણ બને છ.ે જ ે થિુિં આવ્યુિં છ ેએની 
ગમ્ભીરિાને ઓછી આિંકવાનો આ લેખનો લેશમાત્ર હેિુ નથી. બલકે એના કારણે 
સજટયેલા નવા પ્રનોનોની ગમ્ભીરિા સમજવવા એની બન્ને બાજુ રજૂ કરવાનો આ 
લેખનો હેિુ છ.ે 

છૂટાછડેા ગમે િે કારણોથી લેવાિા હોય, એનાિં પટરણામ બદલાિાિં નથી. એક 
પ્રનોન ઉકેલિાિં બીજ પ્રનોનો ઊભા થાય છ.ે લગ્નણવચ્છદે એ બધા માટ ે કારમો 
માનણસક આઘાિ હોવા ઉપરાિંિ આણથટક ઘા પણ હોય છ.ે છૂટાછડેા વખિે બે કુટુિંબો 
વચ્ચે ભરણપોષણ, સમ્પણિની વહેંચણી વગરેે બાબિે ઘણો ખટરાગ થિો હોય છ.ે 
ભારિમાિં કાયદા પ્રમાણે મળિુિં ભરણપોષણ નજીવુિં હોવાથી એના માટ ે કાયદાનો 
આશરો લેવો ણનરથટક બની જય છ.ે પટરણામે કેટલાક લોકો ફોજદારી (ણક્રણમનલ) 
કેસ દાખલ કરે છ.ે જ ેટકસ્સામાિં 498Aનો આશરો લેવાય છ.ે એમાિંથી કેટલા સાચે 
જ જરૂરી હિા િે દરેક કેસના ઊંડાણમાિં જનારાને જ ખબર પડ.ે આ નવા કાયદાને 
લીધે નજીવી બાબિે લવેાિા છૂટાછડેામાિં વધારો થયેલો જણાય છ.ે  

લગ્નજીવનમાિં જ્યારે કડવાશ આવે છ ેતયારે વેરવૃણિની ભાવનાથી સામા પક્ષને 
બને િેટલી શારીટરક અને આણથટક મુશ્કેલીમાિં મૂકવાની િક આ નવા 498A કાયદાને 
લીધે શક્ય બની છ.ે માત્ર પૈસા મેળવવા ભલે છૂટાછડેા લેવાિા ન હોય; પણ 
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િાતકાણલક થિા આણથટક લાભ, છૂટાછડેા માટનુેિં એક વધુ પ્રલોભન બની શકે છ.ે આ 
કાયદો અમલમાિં આવ્યાને ત્રીસેક વરસ થયાિં છ.ે જો કે, એની ગમ્ભીરિા મોડી 
સમજિાિં એનો ગેરઉપયોગ છલે્લા દસપિંદર વરસથી જ વધુ થાય છ.ે  

કાયદો અન્ધ હોય છ.ે એનો અમલ સરકારી અણધકારીઓના હાથમાિં હોય છ.ે 
એમાિંથી કેટલાક ભ્રષ્ટ્ હોઈ શકે છ.ે શુભ હેિુથી કરવામાિં આવેલ આ કાયદાનો 
લાભ, અન્યાયનો ખરેખર ભોગ બનિી ગરીબ અને અણશણક્ષિ સ્ત્રીઓ ઓછી લેિી 
હોય છ.ે એના કરિાિં ઘણા વધારે પ્રમાણમાિં સાધનસમ્પન્ન અને વગ ધરાવિા લોકો 
દ્વારા એનો દુરુપયોગ કરાયાના ટકસ્સા સાિંભળવા અને વાિંચવા મળે છ.ે આ દુરુપયોગ 
કેટલી હદે જઈ શકે છ ેિેનો સાચો ખ્યાલ, જ ેએનો ભોગ બન્યા હોય એમને જ હોય 
છ.ે કાયદાની આડશમાિં કેટલીક સ્ત્રીઓ નજીવા કારણસર પોિાના સાસટરયાના બધા 
સભ્યો સામે સાચા ખોટા આરોપ મૂકી ફોજદારી ફટરયાદ નોંધાવે છ.ે એ થકી સગીર 
બાળકથી માિંડી કુટુિંબના વયોવૃદ્ સુધીના સમિ કુટુિંબને જલેમાિં ધકેલી દેવાના બનાવ 
પણ બન્યા છ.ે કાયદો બનાવનારાઓને તયારે કલ્પના નહીં હોય કે સ્ત્રીઓના રક્ષણ 
માટ ેકરવામાિં આવિો આ કાયદો પુરુષો અને એમના કુટુિંબ માટ ેઆફિ નોિરી શકે 
છ.ે  

ગુજરાિીમાિં એક કહેવિ છ,ે ‘બકરુિં  કાઢિા ઊંટ પેસ્ય.’ આ કહેવિ અહીં 
લાગુ પાડવી વધારે પડિુિં ગણાશે; છિાિં એટલુિં િો અવશ્ય કહી શકાય કે આ 
કાયદાને લીધે સ્ત્રી સિામણીનુિં એક ભૂિંડ કાઢવા જિાિં પુરુષ સિામણીનુિં બીજુ િં ભૂિંડ 
પેસી ગયુિં છ.ે એ િરફ ગાફેલ રહેવુિં કોઈ પણ સમાજને પોષાય નહીં.  

કાનૂન અને વ્યવસ્થાના ભ્રષ્ટ્ાચારી િન્ત્રને િો ભાવિુિં મળી ગયુિં છ.ે આરોપીની 
અટકાયિ કરવાના પૈસા લેવાય છ,ે ધરપકડ ન કરવાના પણ પસૈા લેવાય છ.ે કેસ 
જટેલો લિંબાય એટલો વકીલોને ફાયદો થાય છ.ે કેટલાક જજોની પ્રામાણણકિા પણ 
શિંકાસ્પદ હોય છ.ે પાછળથી ખાનગીમાિં પિાવટ કરાય િો સૌથી વધુ ગેરફાયદો 
કાયદા સાથે સિંકળાયેલી આવી વ્યશ્વક્િઓને થિો હોવાથી એમની સલાહ છલે્લે સુધી 
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લડી લેવાની હોય છ.ે કાયદો પણ એ પ્રમાણે જ ઘડાયો છ,ે જ ે પાછળથી થિી 
ખાનગી પિાવટની ણવરુદ્ છ.ે એક વખિ કોટ ેચડ્ા પછી કેસ પાછો ખેંચવો મુશ્કેલ 
બને છ.ે કાયદાની ભાષામાિં એને Uncompoundable કહેવાય છ.ે  

જ ે કેસ 498A હેઠળ કોટ ેચડ્ા છ ેએમાિંથી કેટલાક કેસ ઉપજવી કાઢલેા 
સાણબિ થયા છ.ે ફટરયાદી સ્ત્રીઓ જટેલા કેસ જીિી હોય એટલા જ કેસ હારી પણ 
છ ેઅને પુરુષનો પક્ષ ણનદોષ સાણબિ થયો છ.ે ફટરયાદી સ્ત્રીઓને ઠપકો મળ્ો હોવાનુિં 
પણ વાિંચવામાિં આવ્યુિં છ.ે ણવશેષમાિં, જો કોઈ ફટરયાદ ખોટી સાણબિ થાય િો 
ફટરયાદીને જલેની સજ કરવાનુિં સરકારની ણવચારણા હેઠળ છ ેએવા સમાચાર થોડા 
સમય પહેલાિં અખબારમાિં આવ્યા હિા.  

ભારિમાિં અમુક અિંશે ન્યાય ખરીદી શકાિો હોવાની વાસ્િણવક્િાને ધ્યાનમાિં 
રાખીએ, િોયે આ આિંકડા અવગણી શકાય એમ નથી. હકીકિમાિં આ પ્રકારના 
ઉપજવી કાઢલેા કેસોનુિં પ્રમાણ એટલુિં વધી ગયુિં હિુિં કે સુપ્રીમ કોટ ેએને ‘કાયદાનો 
આિિંક’ કહ્યો હિો. સરકારે એની ગમ્ભીર નોંધ લઈ કાયદામાિં થોડા ફેરફાર પણ 
કયાટ છ ેઅને વધુ ફેરફાર ચચાટમાિં છ.ે  

આનો મિલબ એમ નથી કે સ્ત્રીઓ સાથે અન્યાય અને અતયાચાર થિાિં નથી. 
જયાિં થાય છ ેતયાિં િો મોજૂદ છ ેજ. એના માટ ે498Aની જરૂર પણ છ.ે કમનસીબે 
તયાિં એ ઓછો વપરાય છ.ે જ્યાિં એ વધુ વપરાય છ ેતયાિંનો દરેક કેસ આ કલમ લાગુ 
કરવા જટેલો ગમ્ભીર નથી હોિો. એટલે જ એનો દુરુપયોગ થયો ગણાય છ.ે આ 
કાયદો મુખ્યતવે દહેજ માટ ેથિી સ્ત્રીઓની હતયા રોકવાના આશયથી ઘડાયો હિો, 
સામાન્ય કૌટુિંણબક ણવખવાદ અટકાવવા માટ ેનહીં. કોઈ પર વેર વાળવાના આશયથી 
એનો ઉપયોગ ન કરાય.  

છૂટાછડેા ણનવારવા માટ ે ઘણા સમાજના આગેવાનો લાિંબા સમયથી કોણશશ 
કરિા આવ્યા છ.ે જો કે એમની પાસે કોઈ સિા ન હોઈ એમને મળિી સફળિા 
મયાટટદિ રહી છ.ે જ ે ટકસ્સામાિં છૂટાછડેા થવાના જ હોય િે શાિંણિપૂણટ અને 
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સમાધાનકારી રીિે થાય અને 498Aનો આશરો ન લેવાય, એને સમાજના 
આગેવાનોએ પ્રાથણમકિા આપી પૂરિા પ્રયતનો કરવાની િાિી જરૂર છ.ે  

સારા હેિુથી બનેલા કાયદાનો કેટલી હદ સુધી ગેરલાભ લેવાિો હોય છ ેએનો 
આછો ખ્યાલ િેમ જ એના ભોગ બનિા કે સિંભણવિ ભોગ બની શકે િેવા લોકો 
પોિાનુિં ટહિ સાચવવા શુિં કરી શકે એવા એક ણવકલ્પની ચચાટ આ પછીના પ્રકરણમાિં 
કરવામાિં આવી છ.ે આ છૂટાછડેાના ણવષય પર સામાન્ય રીિે ન ચચાટિા મુદ્દા, એની 
અિંધારી બાજુથી રક્ષણ મેળવવાની પૂવટ િૈયારી વગેરેની છણાવટનો એમાિં સમાવેશ 
છ.ે 

 
▪ 
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3.4 

લગ્નજીવનનો વીમો! 

જ્યારે પણ પશ્વિમના ણવકણસિ દેશોની વાિ નીકળે છ ેતયારે અનાયાસે તયાિંના 
ઊંચા છૂટાછડેાના દરનો દાખલો અપાય છ.ે હકીકિ એ છ ેકે તયાિં પણ બ–ેત્રણ પેઢી 
પહેલાિં બહુ જ ઓછા છૂટાછડેા થિા હિા. સ્ત્રી સુરક્ષાને લગિા નવા કાયદા આવ્યા 
પછી જ તયાિં છૂટાછડેાનો દર આટલો વધ્યો છ.ે એનો મિલબ એ થયો કે આવા 
કાયદાઓની અસર છૂટાછડેાના દર પર પણ થાય છ.ે અલબિ બીજ પણ કેટલાક 
કારણ િો છ ેજ. છૂટાછડેાની બાબિમાિં આપણે બ–ેત્રણ પેઢી પછી ક્યાિં પહોંચશુિં િ ે
સમય જ બિાવશે.  

ધાણમટક અને સામાણજક બિંધનોમાિં વધુ ચુસ્િ એવા સમાજોમાિં સ્ત્રીઓને હજી 
પણ પુરુષોની ણમલકિ ગણવામાિં આવે છ.ે એમની વાિ ન કરિાિં આપણે એવા 
સમાજોની વાિ કરીએ જ ેસ્ત્રી સ્વિન્ત્રિા અને સમાનિાની બાબિમાિં હવે થોડી ઘણી 
આધુણનક ણવચારસરણી ધરાવિા હોય. આ ક્ષેત્રે આજ ેઆપણે જ ેસામાણજક સ્િર 
પર છીએ તયાિંથી આગળ વધેલ પશ્વિમના દેશોમાિં હાલ શુિં ચાલી રહ્યુિં છ ેએનો આછો 
ખ્યાલ િો ઘણાને હશે જ. એ માટહિીમાિં થોડો વધારો કરી વધુ લોકો સુધી 
પહોંચવાનો આ પ્રયાસ છ.ે તયાિં સ્ત્રી સશશ્વક્િકરણ માત્ર વ્યશ્વક્િગિ સ્િરે જ નથી થયુિં 
બલકે સામાણજક સ્િરે પણ થયુિં છ.ે મિલબ કે તયાિંના નારીવાદી સિંગઠનો ઘણા 
સશક્િ થયા છ.ે ણવકણસિ દેશોમાિં નારીવાદી સિંગઠનોએ સ્ત્રીટહિમાિં ઘણા કડક 
કાયદા બનાવડાવ્યા છ.ે ઉદારમિવાદી દેશોમાિં માત્ર ‘મનમેળનો અભાવ’ અથવા 
‘ણવચારોની ણભન્નિા’ જવેા કારણોસર પણ છૂટાછડેા લઈ શકાય છ ેઅને લેવાય છ.ે 

તયાિંનુિં છૂટાછડેાનુિં પ્રમાણ આટલુિં વધારનાર મુખ્ય કાયદો આપણા 498A જવેો 
ફોજદારી (ણક્રમીનલ) નથી બલકે સમ્પણિ ણવભાજન અને ભરણપોષણને લગિો 
દીવાની (ણસણવલ) પ્રકારનો છ.ે આ ઉપરાિંિ સ્ત્રીસુરક્ષાના અન્ય ફોજદારી કાયદાઓ 
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તયાિં પણ છ.ે આ લેખમાિં એની નહીં પણ માત્ર સમ્પણિ ણવભાજન અને 
ભરણપોષણના કાયદાની જ વાિ કરી છ.ે 

દરેક પ્રકારના કાયદા જ ેિે સ્થળ અને સમયની કૌટુિંણબક િેમ જ સામાણજક 
પટરશ્વસ્થણિને લક્ષમાિં રાખી ઘડાિા હોય છ.ે પશ્વિમી દેશોમાિં દહેજની પ્રથા નથી એટલે 
એને લગિી ટહિંસા તયાિં આચરાિી નહોિી. દાયકાઓ પહેલાિં જ્યારે સમ્પણિ 
ણવભાજન અને ભરણપોષણનો કાયદો ઘડાયો તયારે તયાિંની સ્ત્રીઓ પણ ખાસ ભણિી 
નહોિી. બહાર જઈ કામ કરવા જટેલી િાલીમ અને આવડિ સાવ થોડાને હિી. તયાિં 
પીયર પાછા જવાની પ્રથા નથી. પુરુષો દ્વારા છોડાયેલી સ્ત્રી ઓણશયાળી થિાિં 
અસામાણજક િતવોનો ણશકાર બનવાની શક્યિા વધી જિી. સ્વાભાણવક છ ેકે આવા 
સિંજોગોમાિં છૂટાછડેાના કાયદા સ્ત્રી િરફી ઘડાય. 

સમ્પણિ ણવભાજનના આ કાયદા હેઠળ છૂટાછડેા વખિે દાિંપતયજીવન 
દરણમયાન રળાયેલી બધી સમ્પણિની સરખે ભાગે વહેંચણી થાય છ.ે િે ઉપરાિંિ સ્ત્રી 
અને બાળકોને ણનયણમિ ભરણપોષણ પણ મળી શકે છ.ે એમાિં છૂટાછડેાના કારણ, 
કોણે માગયા છ,ે શા કારણથી માગયા છ,ે સમ્પણિ મેળવવામાિં બને્નનો ફાળો કેટલો 
હિો વગેરે કોઈ પણ બાબિ ધ્યાનમાિં લેવામાિં આવિી નથી. જૂજ ટકસ્સામાિં પણિ 
કરિા પતની વધારે સમૃદ્ હોય કે વધુ કમાિી હોય િો લેવડદેવડના આ સમીકરણ 
બદલાઈ જય છ.ે એક વાિ યાદ રાખવી જરૂરી છ ેકે આ સમ્પણિ ણવભાજન લગ્ન 
પહેલાિંની સમ્પણિને લાગુ પડિુિં નથી િેમ જ મા–બાપની સમ્પણિન ેપણ લાગુ પડિુિં 
નથી. માત્ર લગ્ન દરણમયાન રળેલી િે યુગલની સમ્પણિને જ લાગુ પડ ેછ.ે  

ક્યારેક સારુિં  કમાિા પુરુષના (કે સ્ત્રીના) જીવનસાથી આણથટક બાબિમાિં 
ઉડાઉ હોય િો િેમનુિં આવુિં બેજવાબદાર વિટન જ છૂટાછડેાનુિં કારણ બને છ.ે 

એમાિં ગુમાવવાનુિં પણ કમાનાર વ્યશ્વક્િને જ હોય છ.ે ક્યારેક િો 20–25 વરસે 
પણ છૂટાછડેા થાય છ.ે મોટા ભાગના ટકસ્સામાિં પુરુષ આણથટક રીિે પાયમાલ 

થાય છ.ે  
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હવે સ્ત્રીઓની શ્વસ્થણિમાિં તયાિં ઘણો બદલાવ આવી ગયો છ.ે મોટાભાગની 
સ્ત્રીઓ કમાય છ.ે એમની સારી એવી અિંગિ મૂડી હોય છ.ે િેઓ ખરા અથટમાિં પુરુષ 
સમોવડી થઈ છ.ે આટલા સામાણજક/આણથટક ફેરફાર િેમ જ કેટલાક ટકસ્સામાિં 
કાયદાનો દુરુપયોગ છિાિં કાયદામાિં હજી સુધી જરૂરી ફેરફાર કરવામાિં આવ્યા નથી. 

આનુિં એક પટરણામ એ આવ્યુિં છ ે કે સારુિં  કમાિા ઘણા યુવાનો મોટી ઉમ્મર 
સુધી પરણવાનુિં ટાળે છ.ે કેટલાક િો સદિંિર પરણિા જ નથી. લગ્નની માકેટમાિંથી 
મોટી સિંખ્યામાિં પુરુષો ઓછા થિાિં િેટલી સ્ત્રીઓ યોગય સાથીથી વિંણચિ રહે છ.ે 
આનાથી વળી નવા સામાણજક પ્રનોનો ઊભા થાય છ.ે સ્ત્રીઓના ટહિ સાચવવાની 
કોણશશમાિં પુરુષોનુિં અને સાથે સમાજનુિં અટહિ થિુિં હોય એવુિં કહી શકાય.  

એકિરફી કાયદાની ણવસિંગિિાથી રક્ષણ મેળવવા ણવકણસિ દશેોમાિં ઘણા 
ણશણક્ષિ યુગલો લગ્ન પહેલાિં એક ખાનગી દસ્િાવેજ બનાવે છ.ે આ દસ્િાવેજને ણપ્ર–
નપ્શલ (Pre–Nuptial) કરાર કહેવામાિં આવે છ.ે એમાિં છૂટાછડેા થાય િો સમ્પણિ 
ણવભાજનની િેમ જ અન્ય કેટલીક આણથટક બાબિોની છણાવટ અને ચોખવટ કરેલી 
હોય છ.ે આ એક પ્રકારનો વીમો બને છ.ે એમાિં ણમલકિની વહેંચણી, કરજની 
જવાબદારી, ભરણપોષણ, ભણવષ્યમાિં મળિો વારસો વગેરે બાબિોનો પણ સમાવેશ 
થાય છ.ે ભણવષ્યમાિં કોઈ કાયદાનો આશરો લે િો અદાલિ આ કરારને ધ્યાનમાિં લે 
છ.ે  

જગયા અને વાહનનો વીમો નીકળે છ.ે માિંદગી અને અકસ્માિનો વીમો નીકળ ે
છ.ે અણધાયુું અને નુકસાનકારક હોય એવી ઘણી બાબિોનો વીમો નીકળે છ.ે મૃતયુ 
ણનશ્વિિ હોવા છિાિં સમય અણનશ્વિિ હોવાથી જીવનનો પણ વીમો નીકળે છ.ે િો પછી 
લગ્નજીવનનો વીમો કેમ નથી નીકળિો?  

એની પાછળ ઘણાિં કારણો છ.ે એ કારણો ચચટવાનો અત્રે હેિુ નથી. બલકે 
વધી રહેલા છૂટાછડેાને લીધે એટલે કે લગ્નજીવન કાયમી ન હોવાથી લગ્નજીવનનો 
વીમો શુિં છ ેિે સમજવવાનો મુખ્ય હેિુ છ.ે વીમા કિંપનીઓ િરફથી મળિો ન હોવા 
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છિાિં જિે સુરક્ષા કવચ ઊભુિં કરવાની આ િરકીબ છ.ે વીમા દ્વારા સુરણક્ષિ કરેલ 
કોઈ પણ બનાવને વીમો અટકાવી શકિો નથી. એ માત્ર બનાવના લીધે થિા આણથટક 
નુકસાનની ભરપાઈ કરે છ,ે નુકસાનની માત્રા ઘટાડ ેછ.ે વીમાની આ મયાટદા લગ્ન 
જીવનના વીમાને, ણપ્ર–નપ્શલને પણ લાગુ પડ ેછ.ે  

લગ્નગાિંઠ ે બિંધાિાિં પહેલા લગ્નણવચ્છદેની શક્યિાનો ણવચાર કરી એની 
પૂવટિૈયારી કરવી કેટલી યોગય છ ેિે ચચાટનો ણવષય ખરો. એ પણ ખરુિં  છ ે કે લગ્ન 
હવે ભવોભવનો સિંગાથ નથી રહ્યો. છૂટાછડેાનુિં પ્રમાણ વધી રહ્યુિં છ ેઅને હજી વધિુિં 
જશે. એમાિં પશ્વિમને દોષ ન દેવાય. છૂટાછડેાનો ણવકલ્પ લોકોને સમાધાન શોધવાની 
પૂરી કોણશશની આડ ેઆવે છ ેએ પણ હકીકિ છ.ે સ્ત્રીને િાતકાણલક થિો આણથટક 
ફાયદો બળિામાિં ઘી હોમવાનુિં કામ કરે છ.ે 

ણપ્ર–નપ્શલ કરાર કરવામાિં અને અકસ્માિનો વીમો કાઢવામાિં ભાવનાગિ રીિે 
કિંઈ ફરક નથી. આપણે અકસ્માિ ઇચ્છિા નથી. વીમાને લીધે અકસ્માિ કે માિંદગી 
ટળિા નથી. વીમાનો એકમાત્ર હેિુ અકસ્માિ થાય િો એનુિં આણથટક નુકસાન 
ભરપાઈ કરવાનુિં છ.ે ણપ્ર–નપ્શલ પણ આ પ્રકારનો વીમો છ.ે આ એવો વીમો છ ેજનુેિં 
કોઈ પ્રીણમયમ ભરવુિં પડિુિં નથી. જરૂર ન પડ ેિો એને ભૂલી જવાય; પણ જો જરૂર 
પડ ેિો એનાથી ઘણી િકલીફ ણનવારી શકાય છ.ે આપણા ગોઠવાયેલા લગ્નો પાછળ 
પૈસો ખૂબ અગતયનો ભાગ ભજવે છ.ે પટરણામે છૂટાછડેા પણ અિંિે પૈસાની 
બાબિમાિં અટવાય છ.ે આ વાસ્િણવકિાને અવગણી ન શકાય.  

સગપણ પહેલાિં કુિંડળી મેળવાય છ,ે દેખાવ અને પૈસા જોવાય છ,ે ધાણમટક પિંથ 
જોવાય છ,ે કુટુિંબની બધી િપાસ કરાય છ.ે સગપણ નક્કી થિાિં એક–બે ટદવસના 
લગ્ન પ્રસિંગ માટ ેવાડી, ભોજન વ્યવસ્થા વગેરેની ઉંડાણમાિં ચચાટ થાય છ.ે િો પછી 
ણપ્ર–નપ્શલની વાિ ન કરવાનુિં કોઈ કારણ બની રહેિુિં નથી. આ સમયે ખાનગીમાિં કે 
પછી સમાજની હાજરીમાિં કરાયેલુિં ણપ્ર–નપ્પલ બન્ને પક્ષોને એક પ્રકારનુિં વીમા કવચ 
પૂરુિં  પાડ ે છ.ે આણથટક સ્િરે અસમાન કુટુિંબો વચ્ચે સમ્બન્ધ બિંધાય છ ે તયારે વધુ 
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ધનવાન પક્ષ સામા પક્ષના ઈરાદા ણવષે શિંકા સેવિો હોય િો એમને પણ ધરપિ રહે 
છ.ે  

પહેલાના સમયમાિં લગ્નપ્રસિંગની લેિીદેિી સમાજના આગેવાનોની 
હાજરીમાિં થિી હિી. પહેલાિં ભાગયે જ કોઈ આણથટક લેવડદેવડના લખાણ થિાિં 

હિા. કુટુિંબો વચ્ચે ણવખવાદ થાય તયારે આ આગેવાનો મધ્યસ્થી કરિા હિા. હવ ે
ઘં િં બદલાઈ ગયુિં છ.ે હવે મોટાભાગની લેવડદેવડના લખાણ થાય છ.ે ઘણા 

લોકો સમાજની મધ્યસ્થ સણમણિ સાથે વાિ કરવા પણ િૈયાર નથી હોિા. ણપ્ર–
નપ્શલ કરાર અપનાવાય િો સમાજના આગેવાનો િેમ જ સામાણજક સિંસ્થાઓને 

દરણમયાનગીરીનો અણધકાર મળે. ચચાટ કરવા આગળ ન આવનાર પક્ષ પર થોડુ િં 
દબાણ કરી શકાય. એનો મુખ્ય હેિુ લાિંબી, ખચાટળ અને યાિનાવાળી આિંધળી 

કાનૂની લડિ ણનવારવાનો છ;ે છિાિં વાિ જો કોટટ પહોંચે િો આ દસ્િાવેજ રજૂ 
કરવાથી ણનકાલ ઝડપથી આવી શકે છ.ે  

વકીલની મદદથી એક એવો દસ્િાવેજ બનાવી શકાય જમેાિં છૂટાછડેાના 
કારણ, બન્ને પક્ષોની જરૂટરયાિ, આપણી પરમ્પરા વગેરે બાબિોને ખાસ 

ધ્યાનમાિં રાખી હોય છિાિં દેશના કોઈ પણ કાયદાનો ભિંગ થિો ન હોય. આ 
ઉપરાિંિ બન્ને પક્ષોને યોગય લાગે એવી ખાસ બાબિો ઉમેરવાનો અવકાશ પણ 

હોય. સમૂહ લગ્નમાિં ભાગ લેનાર દિંપણિઓ માટ ેઆ કરાર બનાવી, પ્રાયોણગક 

ધોરણે આ નવી પ્રથાની શરૂઆિ કરી શકાય.  
ઇસ્લામ ધમટમાિં ણપ્ર–નપ્શલ જવેી વ્યવસ્થા છ ેજ. એમાિં લગ્ન વખિે જ વર 

િરફથી કન્યાને િલાક વખિે ‘મેહર’ (અમુક રકમ ચૂકવવાની લેણખિ બાિંહેધરી) 
અપાય છ ેએવુિં ક્યાિંક વાિંચવામાિં આવ્યુિં છ.ે જો કે પુરુષપ્રધાન સમાજ ેિો એમાિંથી 

‘લગ્નની પહેલી રાિે જ કન્યા મેહર માફ કરી શકે’ એવી સગવડ ઊભી કરી 
મૂળ વ્યવસ્થા નકામી થઈ જય એવુિં કયાટના બનાવો પણ બને છ.ે  
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દીકરીને ણવદેશ પરણાવિા મા–બાપ માટ ેચેિવણીના ઘણા સૂર સાિંભળ્ા છ.ે 
એના માટ ે ણવદેશમાિં વસિા યુવાનોએ કરેલ છિેરણપિંડીના બનાવ જવાબદાર છ.ે 
બદલાયેલ સિંજોગોમાિં અને કાયદાને લીધે હવે જોખમ બન્ને પક્ષે છ.ે ણવદેશના સમ્પણિ 
ણવભાજન અને ભરણપોષણના સ્ત્રી િરફી કાયદાઓ યુવિીઓ માટ ેછૂટાછડેા લેવાનુિં 

એક મોટુિં પ્રલોભન બન્યુિં છ.ે ણનવારી શકાય એવા મિભેદોને મોટુિં સ્વરુપ આપી 

છૂટા થવાના ટકસ્સા વધવા લાગયા છ.ે જમેના ણવદેશ સ્થાયી થયેલા દીકરાઓ 
પરણવા ભારિ આવિા હોય એમના માટ ે ણપ્ર–નપ્શલ ખાસ ણવચારવા જવેુિં છ.ે 

ભારિીય મૂળના કુટુિંબોમાિં પણ આવા કેટલાક ટકસ્સા નોંધાયા છ.ે ગુજરાિીમાિં 
એક જણીિી કહેવિ છ ે: હાથી જીવિો લાખનો, મયે સવા લાખનો.’ આ કહેવિ 

હવે નવા સ્વરૂપે વપરાય છ.ે ‘NRI પરણે કરોડનો, છોડ ેપાિંચ કરોડનો.’  
મોટી વયના ધનવાન પુરુષને પરણિી દેખાવડી યુવાન સ્ત્રી ‘ગોલ્ડ ટડગર’ 

કહેવાય છ.ે એટલે કે િે પૈસા માટ ેપરણે છ.ે પુરુષ પણ સ્ત્રીની યુવાની અને રૂપ 
માટ ે પરણિો હોય છ.ે ણવકણસિ દેશોમાિં બને્ન બાજુઓ આ જણી સમજીને 

એકબીજની જરૂટરયાિો સ્વીકારે અને સિંિોષે છ.ે આપણે તયાિં આવુિં ખાસ બનિુિં 
નથી. એટલે આવા સગવટડયા લગ્નને આપણે કજોડુિં કહીએ છીએ.  

પસૈા માટ ે પરણવુિં અને પૈસા જોઈને પરણવુિં એમાિં બહુ ફરક નથી. 
ભૌણિકિાને વખોડિા આપણે આપણી પોિાની સગપણ પ્રથામાિં પૈસા અન ે

દેખાવના વધારે પડિા મહત્ત્વને સહજિાથી સ્વીકારીએ છીએ. લગ્ન કરનાર 

યુવક–યુવિી સરખી ઉમ્મરના હોવા માત્રથી કજોડુિં ગણાિા નથી, એ 
વ્યવહારુપં િં ગણાય છ.ે આપણી સગપણ ગોઠવવાની પ્રથામાિં પણિ–પતની વચ્ચ ે

અગતયનાિં ગણાિાિં સમાન જીવનમૂલ્યો, ગમા–અણગમાિં િેમ જ ણવચારોની 
સમાનિા જવેી બાબિોની જરૂરી મૂલવણી થિી નથી. ખાસ કરીને નવા યુગલને 

સ્વિન્ત્ર રહેવાનુિં  હોય છ ેતયારે આ બાબિો ઘં િં મહત્ત્વ ધરાવે છ.ે  
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‘ગોલ્ડ ટડગરો’ની જમે માત્ર પૈસા મેળવવા ભલે આપણામાિં લગ્ન કરાિા 

ન હોય કે છૂટાછડેા લેવાિા ન હોય; પણ લગ્ન જીવનમાિં જ્યારે કડવાશ ઉમેરાય 
છ ે તયારે બદલાની ભાવનાથી હોય કે રૂણપયાની લાલસા હોય, કાયદાનો લાભ 

લઈ સામા પક્ષને બને િેટલી આણથટક મુશ્કેલીમાિં મૂકવાની િક દ્વષેીલા અને 
લાલચુ લોકો છોડિા નથી. અણિ ધનાઢ્ય લોકો પણ ઓછી સમ્પણિવાળાને 

પૂરેપૂરા ખિંખેરવાની િક ગુમાવિા નથી.  
આપણામાિં પ્રચણલિ ન હોય એવી પ્રથાને આપણે શિંકાની નજરથી જોઈએ 

છીએ િેમ જ સમજ્યા ણવચાયાટ વગર એનો ણવરોધ કરીએ છીએ. ઘણા 
અણનચ્છનીય દાખલા બન્યા પછી અિંિે સમાજ અને સરકાર જગે છ.ે ણવજ્ઞાન 

અને સમાજશાસ્ત્રની ભાષામાિં એને ‘રીણચિંગ ણક્રટીકલ માસ’ (Reaching Critical 
Mass) કહેવાય છ.ે એ દરણમયાન ઘણા ણનદોષ લોકો એનો ભોગ બનિા હોય 

છ.ે 
કૌટુિંણબક અને સામાણજક પ્રનોનોનાિં કાયદાકીય ઉકેલ બાબિમાિં અમુક અિંશે 

આપણે પશ્વિમને અનુસરિા આવ્યા છીએ. આપણો 498Aનો કાયદો ણવષમ િો 
છ ેજ. એમાિં વળી પશ્વિમના આજના પ્રનોનો ભણવષ્યમાિં આપણા પ્રનોનો પણ બની 

શકે છ.ે આવુિં થાય તયાિં સુધી રાહ જોવી કે પછી સમય પારખી એની પૂવટિૈયારી 

કરવી એ ણવચારવાનો સમય આવી ગયો છ.ે  
લગ્નસમ્બન્ધ સાથે સિંકળાયેલા આ નવા ભયસ્થાનો છિાિંય સ્ત્રી સ્વિન્ત્રિા, 

સમાનિા અને સશશ્વક્િકરણ એટલુિં જ જરૂરી છ.ે માનવ સિંસ્કૃણિની પ્રગણિનુિં િે 
આગલુિં સોપાન છ.ે કેટલાક સમાજ આ બાબિમાિં અન્યો કરિાિં આગળ છ;ે છિાિં 

હજી ઘં િં કરવાનુિં બાકી છ.ે જ્યારે સમાજનો એક વગટ (સ્ત્રીઓ) કિંઈક 
મેળવવાની કોણશશ કરે છ ેતયારે બીજ વગટને (પુરુષોને) િેટલુિં ગુમાવવાનુિં આવે 

છ,ે જિુિં કરવુિં પડ ે છ.ે સ્ત્રી–પુરુષ બને્નની ભૂણમકા સમિલ થાય તયાિં સુધીની 
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પેઢીઓને નવા પ્રનોનોનો સામનો કરિા રહેવાનુિં છ.ે આવો બદલાવ વાિો કરવાથી 

રાિોરાિ નથી આવિો. એની મોટી ટકમ્મિ ચૂકવવી પડ ેછ.ે સમાજ જ્યારે આ 
મુકામે પહોંચશે તયારે આજના પ્રનોનો એક પાણસિંગ ફેઝ (Passing Phase) જવેા 

લાગશે. 
 

▪ 
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4 

પયાટવરણની વ્યશ્વક્િગિ માવજિ 

માનવ સમાજ પર સામૂટહક ણવનાશનો ભય શરૂઆિથી રહ્યો છ.ે બહુધા એ 
કુદરિી આફિોનો હોય છ ેઅને ક્યારેક એણે જિે ઊભી કરેલી સમસ્યાઓને લીધે 
પણ હોય છ.ે યુદ્ એવી એક માનવસણજ ટિ પ્રવૃણિ છ,ે જ ેલાિંબા સમયથી વણથિંભી 
ચાલી આવે છ;ે છિાિં માણસ આવી બધી આફિોનો સામનો કરી ટકી રહ્યો છ.ે 
માનવસમાજ ેહવે પછીનુિં યુદ્ ણવનાશ માટ ેનહીં પણ સવટત્ર ણવનાશમાિંથી બચવા માટ ે
લડવાનુિં છ.ે વિટમાનમાિં માત્ર માનવજણિ નહીં પણ પથૃ્વી પરની સમ્પૂણટ જીવસૃશ્વષ્ટ્ 
સમક્ષ એક નવા પ્રકારની સમસ્યા ઊભી થઈ છ.ે એ છ ેપયાટવરણના પ્રદૂષણની.  

દુણનયાની ફાટફાટ વધિી વસ્િીની જરૂટરયાિો પરમ્પરાગિ ખેિીપ્રધાન 
અથટિન્ત્ર પૂરુિં  કરી શકે એમ ન હોવાથી માણસને એનો ઉકેલ ઔદ્યોગીકરણમાિં 
દેખાયો. િે ઉપરાિંિ આરોગય ક્ષેત્રે થયેલ ક્રાિંણિને લીધે વસ્િી વધારાએ વધુ વેગ 
પકડ્ો. નીિનવા શોધાિા સગવડના સાધનોને લીધે કુદરિી સમ્પણિનો વ્યશ્વક્િદીઠ 
વપરાશ પણ વધિો ગયો. આ રીિ ેએક અણધાયુું અને અણનચ્છનીય ચક્ર શરૂ થયુિં 
છ.ે એની ગણિ ધીમી કરવાના એક પ્રયાસરૂપે પચાસના દાયકાથી ણવિ નેિાઓએ 
વસ્િી વધારો ખાળવાના સણક્રય પ્રયાસો શરૂ કયાટ છ ેજમેાિં આિંણશક સફળિા પણ 
મળી છ.ે  

બીજ ે મોરચે ઔદ્યોગીકરણની નકારાતમક અસરો અટકાવવાની જરૂર બહુ 
મોડથેી સમજઈ છ.ે એ દરણમયાન પયાટવરણનો ભોગ લેવાિો રહ્યો. પયાટવરણનુિં 
નુકસાન કાળક્રમે થયુિં હોવાથી એનો અહેસાસ જલદી નહોિો આવ્યો. હવે પયાટવરણ 
એક ણવિવ્યાપી સમસ્યા થઈ ગઈ છ.ે એના માટ ે ઉદ્યોગો જટેલા જવાબદાર છ,ે 
એટલી જ જવાબદાર પ્રજ પણ છ.ે આપણે બેફામ ખરીદી કરીએ છીએ એટલે જ 
આપણી સામૂટહક માિંગ પૂરી કરવા િેઓ ઉતપાદન વધાયુું જય છ.ે પટરણામે 
પયાટવરણની જળવણી અને સુધારાની જવાબદારી બધા પર આવે છ.ે  
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પ્રદૂષણ ઘટાડવુિં એ સામૂટહક જવાબદારી છ,ે ફરજ છ;ે પરન્િુ ભારિીય 
જનમાનસ પ્રમાણે એ સામૂટહક છ ેમાટ ેજ કોઈની નૈણિક કે વ્યશ્વક્િગિ ફરજ બનિી 
નથી. બીજઓએ શુિં કરવુિં જોઈએ એની વાિો બધા કરે છ.ે આપણી મયાટદામાિં 
રહીને આપણે શુિં કરી શકીએ એ ણવશે થોડા પ્રતયક્ષ અને પરોક્ષ પગલા ણવચારીએ. 

પયાટવરણની માવજિ એ પ્રદૂષણ અટકાવવા ઉપરાિંિ કુદરિી સ્ત્રોિોનો બને 
િેટલો ઓછો ઉપયોગ કરવાનો, શક્ય હોય તયાિં એની નવેસરથી પૂણિટ કરવાની, 
‘રીસાઈકલ’ કરવાનુિં વગેરે છ.ે શક્ય હોય તયાિં વૃક્ષો વાવવા, વાવેલા હોય િેમનુિં 
રક્ષણ અને ઉછરે કરવો એ િામીણ ણવસ્િારમાિં સૌથી વધુ થઈ શકે એવી પ્રવૃણિ છ.ે 
આવી પ્રવૃણિઓ ઘણે ઠકેાણે ચાલે પણ છ.ે જો કે એટલેથી સિંિોષ માની તયાિં 
અટકવાનુિં નથી. એથી ણવશેષ ઘં િં કરી શકાય છ.ે ગામમાિં, શહેરમાિં કે પરદેશમાિં 
રહેિા બધા એમાિં ભાગ લઈ શકે છ.ે 

આજકાલ કાગળનો વપરાશ ઘણો વધી ગયો છ.ે કાગળ વૃક્ષોમાિંથી બને છ.ે 
કાગળના વપરાશમાિં સિંયમ રાખવાથી વૃક્ષોને એટલા પ્રમાણમાિં બચાવી શકાય છ.ે 
માણસ વૃક્ષોનો જટેલો ઉપયોગ કરે છ ેએ પ્રમાણે વૃક્ષો વાવિો નથી. આના ઉકેલ 
િરીકે પયાટવરણને કરેલ નુકસાન ભરપાઈ કરી શકાય એ હેિુથી વૃક્ષારોપણની 
પ્રવૃણિ ચલાવનાર સિંસ્થાઓ ગામડાિંમાિં કાયટરિ છ.ે વૃક્ષોને દિક લઈ એમને આણથટક 
સહાય કરવાથી વૃક્ષારોપણમાિં આપણી પરોક્ષ ભાગીદારી થઈ ગણાય.  

પયાટવરણ બચાવવાનો સરળ િેમ જ ઉિમ ઉકેલ છ,ે અપટરિહનો. જો 

વપરાશ ઘટશે િો ઉતપાદન આપમેળે ધીમુિં પડશે અને પટરશ્વસ્થણિને સુધરવાનો 
સમય મળશે. જ્યાિં સુધી કોઈ વસ્િુની માિંગ રહે છ ેતયાિં સુધી એ પૂરી કરનારને 

બીજુ િં કિંઈ ણવચારવાનો સમય િેમ જ વૃણિ પણ હોિી નથી. સાવટજણનક લાભ 
કરિા પોિાના લાભને પહેલા જોવાની માણસમાત્રની પ્રકૃણિ છ.ે એમાિં બદલાવ 

લાવવો સહેલો નથી. ઉદ્યોગો એમાિં અપવાદ ન હોઈ શકે. માત્ર એમને દોષ ન 
દઈ શકાય. દેશની સરકાર પણ એમની સાથે ભળલેી હોય છ.ે મજબૂરીથી બધાને 
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એકસાથે વપરાશ ઘટાડવાનો વારો આવે છ ેતયારે એનુિં માઠુિં પટરણામ વૈશ્વિક મિંદીમાિં 
પટરણમે છ.ે 

આપણા વિુટળના બધા ભરપૂર ભૌણિક સમૃણદ્ માણિા હોય તયારે એનાથી 
વિંણચિ રહેવુિં એ હરકોઈ માટ ે સહેલુિં નથી; છિાિં આપણી જરૂટરયાિોને મયાટદામાિં 
રાખવી અશક્ય પણ નથી. રોજબરોજની પ્રવૃણિઓને સરળ બનાવિા સાધનોનો 
ઉપયોગ બિંધ કરવાની અત્રે ટહમાયિ નથી. એનો અણિરેક અવશ્ય ણનવારી શકાય 
છ.ે આપણા વડીલો કપડાિં, વાસણ કે અન્ય સાધનો જટેલા ચાલી શકે તયાિં સુધી 
ચલાવિા. એમનુિં સમારકામ કરાવી આવરદા લિંબાવિા. એમનો મુખ્ય હેિુ કરકસર 
અને બચિનો ભલે હિો; પણ સાથે અપટરિહ િેમ જ પયાટવરણની માવજિ 
આપોઆપ થઈ જિી હિી. આપણને એટલી હદે જવુિં જરૂરી નથી; છિાિં કોઈ પણ 
વસ્િુનુિં નવુિં મોડલ નીકળે એટલે જૂનુિં ગમે િેટલુિં સારુિં  હોય િોયે એને બદલાવી 
નાખવુિં જરૂરી નથી. આણથટક રીિે પોષાય છ ેએટલે કુદરિી સમ્પણિનો વ્યય કરવો 
યોગય નથી. શોખના નામે થિી આવી દખેાદેખી કુદરિી સમ્પણિ અને પયાટવરણન ે
ભારે નુકસાન કરે છ.ે સુખી ઘરની સ્ત્રીઓની સાડીઓની સિંખ્યાનો એક દાખલો ઘં િં 
કહી જય છ.ે  

ણનજનિંદ માટ ે કરવામાિં આવે એ પ્રવૃણિને શોખ કહેવાય. બીજને પ્રભાણવિ 
કરવાની પ્રવૃણિ શોખ નથી, દેખાદેખી છ.ે આ વૃણિ માનવામાિં આવે છ ેએટલી સફળ 
નથી થિી. મયાટટદિ વસ્િુઓ રાખી દરેક વસ્િુનો પૂરો ઉપયોગ કરનાર હમ્મેશાિં 
ગરીબ કે કિંજૂસ નથી હોિા. િેઓ પયાટવરણવાદી હોય, સાદગીમાિં માનનાર હોય કે 
કોઈ અપટરિહી, ણનુઃસ્પૃહ હોય, આવી વ્યશ્વક્િઓ અનુકરણીય અને માનપાત્ર છ,ે 
ણનિંદાપાત્ર નથી.  

વધેલી વસ્િીની જરૂટરયાિો પૂરી પાડવા અને જીવનધોરણ સુધારવા ઉદ્યોગો 
જરૂરી છ.ે એના માટ ેશહેરીકરણ અને વાહનવ્યવહાર પણ જરૂરી છ.ે ભારિ જવેા 
દેશમાિં લાિંબા અિંિર માટ ેરેલવે અને બસ જવેા સાવટજણનક અને સામુદાણયક વાહનો 
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િેમ જ ટૂિંકા અિંિર માટ ે બે પૈડાના વાહનો આદશટ છ.ે સરકાર દ્વારા મોટરકારને 
આપવામાિં આવેલા વધુ પડિા પ્રોતસાહને ઘણી નવી સમસ્યાઓ સજીટ છ.ે ગાડીઓ 
ચલાવવા હજી આપણી પાસે પૂરિા રસ્િાઓ નથી, શહેરોમાિં પાટકુંગની જગયા નથી 

િેમ જ એનો ઉકેલ શોધવાના પ્રયાસ પણ થિા નથી. કાર માટ ેજરૂરી બળિણ 

આયાિ કરવામાિં આપં િં ઘં િં હૂિં ટડયામણ વપરાઈ જય છ.ે ઉિારુદીઠ વપરાિુિં 
બળિણ અને રસ્િા પર રોકાિી જગયાની રીિે મોટરકાર જરા પણ કાયટક્ષમ/ 

એણફણશયન્ટ નથી. આવા કારણોસર કાર ઉતપાદન િેમ જ વપરાશ વધારવાનુિં 
સરકારને આટલુિં જલદી વ્યાજબી લાગયુિં િે નવાઈની વાિ છ.ે ચાલકની 

સલામિી સન્દભે ણવચાર કયો હોય એવુિં પણ નથી લાગિુિં. અકસ્માિની 

દુઘટટનાઓમાિં વાહનના પ્રકાર ઉપરાિંિ ચાલકોની ગેરણશસ્િ ઘણી જવાબદાર છ.ે  
ઘણા લોકોને કારની ખાસ જરૂર નથી હોિી છિાિં િેઓ ખરીદે છ;ે કારણ 

કે પડોસી પાસે આવી ગઈ છ.ે (મોભો જળવવા) કાર ખરીદિી વખિે એમને 
ખ્યાલ નથી હોિો કે ચલાવવાનો ખચટ કેટલો આવવાનો છ.ે ઘર પાસે પાકટ 

કરવાની જગયા પણ નથી હોિી. રસ્િા પર ધૂળ ખાિી જોિાિં જીવ બળે છ.ે 
સરકારની પણ આવી જ મનોવૃણિ હોઈ શકે છ.ે ણવકણસિ દેશોમાિં બધા પાસે 

કાર હોય એટલે આપણે પણ એવુિં કરીએ એટલે ણવકણસિ કહેવાઈએ! ભલે પછી 
આપણી પાસે પેટરોલ, ડીઝલ, રસ્િા, પાટકુંગની જગયા વગેરે કિંઈ ન હોય.  

વાહનોમાિં વપરાિુિં પેટરોલ – ડીઝલ વાિાવરણનુિં પ્રદૂષણ વધારે છ.ે એનો 
સિંિહ અને હેરાફેરી જોખમી છ.ે એ વપરાય એટલે હમ્મેશ માટ ેએનો નાશ થાય 

છ.ે કુદરિી રીિે નવુિં બનિા એને લાખો વરસ લાગે છ.ે એનો પુરવઠો મયાટટદિ 
હોવાથી એનો ઉપયોગ મયાટટદિ રાખવાની સૌની નૈણિક ફરજ બને છ.ે ભારિમાિં 

મોટાભાગની વીજળી ડીઝલ દ્વારા મેળવાય છ.ે વીજળીનો જરૂર વગરનો 
ઉપયોગ એ પણ કુદરિી સમ્પણિનો બગાડ છ.ે  
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કેટલાક ણવકણસિ દેશોમાિં હવે નાના અિંિર માટ ેસાઈકલનો વપરાશ વધી રહ્યો 
છ.ે પયાટવરણ ઉપરાિંિ િિંદુરસ્િી માટ ે પણ એ સારુિં  છ.ે આપણી પાસે સાઈકલનો 
વપરાશ હિો િે હવે ઓછો થઈ રહ્યો છ.ે  

પેટરોલ – ડીઝલની સરખામણીએ, પાણી વાપરવાથી એનો નાશ થિો નથી. 
વપરાયેલુિં પાણી પોિાનો માગટ શોધી પાછુિં કુદરિી ચક્રમાિં ભળી જય છ.ે કેટલાક 
અછિવાળા પ્રદેશોને બાકાિ રાખીએ, િો ભારિમાિં વરસાદની અને કુદરિી પાણીની 
િિંગી નથી. આપણે અનુભવિા પાણીની િિંગી િેમ જ વપરાયેલા પાણીના ણનકાલની 
સમસ્યા એ વ્યવસ્થાિન્ત્રની ખામીઓને લીધે છ.ે એટલે આપણે સિિ પાણીની 
અછિ અનુભવીએ છીએ. પાણી કરિાિં પેટરોલ – ડીઝલનો ણબનજરૂરી વપરાશ બધી 
રીિે વધુ હાણનકારક છ.ે જ ેપાણીના વપરાશની મયાટદા જળવિા હોય એમણે આ 
ઇંધણનો વપરાશ િો ખાસ ઘટાડવો જોઈએ.  

િહેવારો, ધાણમટક પ્રસિંગો િેમ જ અન્ય ઉજવણીઓ વગેરે વખિે આપણ ે
જિજિના વાણજ િંત્રો વગાડીને ધ્વણન પ્રદૂષણ કરીએ છીએ. ફટાકડા ફોડી ધ્વણન અને 
હવાને પ્રદૂણષિ કરીએ છીએ. ઉપરાિંિ રસ્િા ઉપર કચરો કરીએ છીએ અને આપણા 
ઉતસવ સાથે સિંકળાયેલા ન હોય એવા લોકોને ત્રાસ આપીએ છીએ. આ બધુિં ણનવાયટ 
છ.ે  

પ્રદૂષણ િો હવા, પાણી અને જમીન બધાનુિં થાય છ.ે હવા અને પાણીના 
પ્રદૂષણનો જટેલો પ્રચાર થયો છ ે એના પ્રમાણમાિં જમીનના પ્રદૂષણને ભારિમાિં 
મહત્ત્વ નથી અપાિુિં. આપણી નકામી વસ્િુઓ ઘરની બહાર ફેંકવાથી ગિંદકી વધે છ.ે 
એમને વસ્િીથી દૂર લઈ જવાથી એનો અિંિ નથી આવિો. એમને બાળવાથી વાયુનુિં 
પ્રદૂષણ થાય છ.ે ઝાડના પાિંદડા, લાકડુિં, કાગળ વગેરે ‘બાયો ટડિેડબેલ’ ગણાય છ.ે 
બે ત્રણ વરસમાિં એ પોિાની મેળે ખાિર બની કુદરિી ચક્રમાિં ભળી જય છ.ે એની 
સરખામણીમાિં લોખિંડ કે અન્ય ધાિુને ટડિેડ થિાિં દાયકાઓ લાગે છ ેઅને પ્લાશ્વસ્ટકને 
સેંકડો વરસ લાગે છ.ે પ્લાશ્વસ્ટક બાળવાથી થિો ધુમાડો પણ ઝેરી હોય છ.ે  
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આટલી જણકારી રાખી હોય િો આ વસ્િઓુના વપરાશ અને ણનકાલ પ્રતયે 
આપણે સજગ રહી શકીએ. ખાસ કરીને પ્લાશ્વસ્ટકની થેલીનો વપરાશ બને િેટલો 
ઘટાડવો સૌના ટહિમાિં છ.ે ઘણી જગયાએ એના પર પ્રણિબિંધ આવી રહ્યો છ.ે 
પહેલાની જમે કપડાની થેલીનો વપરાશ પયાટવરણની દૃશ્વષ્ટ્એ આવકારદાયક છ.ે 

સમાજના સૌથી નીચલા સ્િરે જીવિા કચરો ઉપાડનાર (રૅગ ણપકસટ) 
સમાજની ઘણી મોટી સેવા કરી રહ્યા છ.ે શહેરના રસ્િા સાફ રાખવા ઉપરાિંિ િેઓ 
બને િેટલો કચરો રીસાઈકલ કરવામાિં અગતયનો ભાગ ભજવ ે છ.ે પયાટવરણની 
વ્યશ્વક્િગિ માવજિમાિં એમનો ફાળો સૌથી વધારે છ.ે કમનસીબે એમના યોગદાનનો 
ખ્યાલ એમને નથી િેમ જ સમાજને કે સરકારને પણ એમની દરકાર નથી.  

ભારિ, ચીન જવેા ણવકાસશીલ દેશોની એક દલીલ એવી છ ેકે ણવકણસિ દેશો 
દોઢસો વરસથી પ્રદૂષણ વધારિા આવ્યા છ.ે હવે અમે વધારીએ િો એમને બોલવાનો 
કોઈ અણધકાર નથી. આ વાિ સાચી હોવા છિાિં વાજબી નથી. બીજી રીિે ણવચાર 
કરીએ. મોટો દીકરો બાપની અડધી સમ્પણિ વેડફી નાિંખે િો નાના દીકરાને બાકીની 
અડધી સમ્પણિ વેડફી નાખવાનો હક્ક આપોઆપ મળિો નથી. એમાિં બધાનુિં નુકસાન 
થાય છ.ે આ જ દલીલ પયાટવરણના પ્રદૂષણને િો લાગ ેજ છ,ે સાથેસાથે અં શસ્ત્રોના 
ઉતપાદનને પણ એટલી જ લાગુ પડ ેછ.ે  

આ બધુિં ણવકણસિ દેશોના બચાવ કે િરફેણમાિં નથી લખાિુિં. સો વરસ પહેલાિં 
પ્રદૂષણ કે પયાટવરણ અિંગે ખાસ જગૃણિ નહોિી. વળી એમને કહેવાવાળુિં પણ કોઈ 
નહોિુિં. જ્યારે અણિ વપરાશની હાણનકારક બાજુનો ણવશેષ ખ્યાલ આવ્યો છ ે તયારે 
કરવા ખાિર દલીલો કરવાથી બધાનુિં નુકસાન થાય છ.ે ણવકણસિ દેશો પ્રદૂષણ 
ઘટાડવા અને પયાટવરણ જળવવા ઘં િં કરી રહ્યા છ.ે રહ્યા છ.ે આજ ે સૌથી વધુ 
પ્રદૂષણ ચીન ફેલાવી રહ્યુિં છ;ે પણ એ કોઈનુિં સાિંભળિુિં નથી. યુરોપ અને અમેટરકાએ 
દોઢસો વરસમાિં જટેલુિં પ્રદૂષણ વધાયુું છ ેએટલુિં જ પ્રદૂષણ ચીને છલે્લા 40વરસમાિં 
વધાયુું છ.ે 
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આ બાબિે આપણા ઉદ્યોગોએ ચીનને નહીં પણ ણવકણસિ દેશોને અનુસરવાનુિં 
છ.ે િેમ જ આપણે ણવકણસિ દેશોની પ્રજને નહીં પણ આપણા પૂવટજોને અનુસરવાનુિં 
છ.ે વપરાશ ખૂબ વધાયાટ પછી ઓણચિંિો ઓછો કરવાથી અથટિિંત્ર પર થિી અસરના 
પટરણામ આપણે અતયારે ભોગવી રહ્યા છીએ. પ્રમાણભાન ભૂલવાની આ ણશક્ષા છ.ે 

આ પૃથ્વી પર માત્ર આપણી પેઢીનો જ હક્ક નથી. આવનારી પેઢીઓનો પણ 
એટલો જ હક્ક છ.ે આપણે એમના માટ ે કેવો વારસો છોડી જઈએ છીએ એના 
આધારે િેઓ આપણને મૂલવશે. એક વ્યશ્વક્િ િરીકે આપણાથી શક્ય એટલી 
પયાટવરણને બચાવવાની િક ઝડપી લેવા બુણદ્ િેમ જ હૃદયથી પગલા ભરીએ. 

જો આપણે પયાટવરણની સમસ્યાનો ઉકેલ ન લાવીએ િો કુદરિ પોિાની મેળ ે
એનો ઉકેલ શોધી લેશે. તયારે આપણને બચાવવાની પરવા એને નહીં હોય, બલકે 
આપણા ણવનાશ દ્વારા િે પોિાની સમસ્યા ઉકેલશે. આ સન્દભે પૃથ્વીમાિા જીવિંિ છ.ે 
એણે બધા જીવોને સિંિાનની માફક ઉછયેાટ છ,ે ઉછરવા દીધા છ.ે એના માટ ેઆપણે 
સિંિાન બનવાને બદલે શોષણ કરિી જીવાિ ન બની જઈએ િે જોવાની આપણી 
બધાની વ્યશ્વક્િગિ િેમ જ સામુદાણયક જવાબદારી છ.ે 
આટલુિં લખ્યા પછી માણસના બચાવમાિં પણ થોડુિં લખવુિં જરૂરી છ.ે પૃથ્વીના 
બદલાિા હવામાન પાછળ માનવજિ અવશ્ય જવાબદાર છ ે પણ માત્ર માણસ 
જવાબદાર નથી. પૃથ્વીના વાિાવરણના પોિાના લાિંબાગાળના ચક્ર ચાલે છ.ે એ 
પ્રમાણે આબોહવામાિં ફેરફાર થિા રહે છ.ે એના પ્રિાપે ભૂિકાળમાિં ઘણી વખિ 
‘પ્રલય’ આવ્યા છ.ે આ ઉપરાિંિ સૂયટમાિં થિા ફેરફારની પણ પૃથ્વી પર ઘણી અસર 
થાય છ.ે કુદરિી ફેરફારોને અટકાવવા કે બદલવા આપણા હાથની વાિ નથી. 
આપણા હાથમાિં જટેલુિં છ ેએટલુિં કરવાની આપણી નૈણિક ફરજ છ,ે િે બજવીએ. આ 
બાબિમાિં બીજ બધા સદ્ગુણો કરિાિં અપટરિહનુિં મહત્ત્વ ઘં િં વધારે છ.ે સામાણજક 
અને ધાણમટક પ્રસિંગોએ થિાિં ખચટમાિંથી થોડો ભાગ બચાવી પયાટવરણની પ્રવૃણિ 
પાછળ ખચટવાથી ચમતકાર સજીટ શકાય છ.ે ▪ 
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5 

ચીન - ભારિ - અમેટરકા 
2030માિં કેટલી અને કઈ મહાસિાઓ હશે એ આજકાલ બણુદ્જીવીઓની 

ચચાટનો ણવષય બની ગયો છ.ે વિટમાનની એકમાત્ર મહાસિા અમેટરકા સાથે 
ભણવષ્યમાિં ચીન અને ભારિનુિં સ્થાન હોવાનુિં ચચાટય છ.ે એની શક્યિા ચકાસિાિં 
પહેલાિં મહાસિા કોને કહેવાય એ જરા સમજી લઈએ. 

આ ત્રણ દેશ આજ ે દુણનયામાિં આગવુિં સ્થાન ધરાવે છ.ે એકબીજથી ઘણા 
ણભન્ન હોવા છિાિં એકબીજ માટ ે વિટમાનમાિં મહત્ત્વના બની ગયા છ.ે સરખામણી 
કરવી સારુિં  ન કહેવાય પણ એના વગર એમની વચ્ચેનુિં સામ્ય િેમ જ ખાસ કરીને 
િફાવિ સમજવાનુિં શક્ય નથી. 

વસ્િીની રીિે આ ત્રણ દેશ ણશષટકમાિં લખેલ ક્રમમાિં છ.ે 2015ના આિંકડા 
મુજબ ચીન 136 કરોડ, ભારિ 125 કરોડ અને અમેટરકા 32 કરોડની વસ્િી સાથ ે
દુણનયાના સૌથી મોટા ત્રણ દેશ છ.ે જમીન ણવસ્િારમાિં રણશયા અને કેનેડા પછી 
અમેટરકા ત્રીજ અને ચીન ચોથા ક્રમે આવે છ.ે જમીન ણવસ્િારમાિં દુણનયામાિં સાિમા 
ક્રમે આવિા ભારિ કરિાિં આ બન્ને દેશ લગભગ ત્રણ ગણા મોટા છ.ે આ પરથી 
આપણી વસ્િીની ગીચિાનો ખ્યાલ આવી શકે છ.ે અમેટરકા કરિાિં ભારિ બાર ગં િં 
વધુ ગીચ છ ેઅને ચીન કરિાિં ત્રણ ગં િં ગીચ છ.ે 

ભારિ અને અમેટરકામાિં લોકશાહી શાસનિિંત્ર છ.ે જો કે ભારિની લોકશાહી 
હજી અપટરપક્વ છ ેજ્યારે અમેટરકાની લોકશાહી પ્રમાણમાિં પુખ્િ મનાય છ.ે ચીનમાિં 
લોકશાહી નથી. તયાિં એકહથ્થુ સામ્યવાદી શાસનવ્યવસ્થા છ.ે 

ભૂિકાળની વાિ કરીએ િો ચીન અને ભારિની સિંસ્કૃણિઓ પાિંચ હજર વરસ 
પુરાણી હોવાનુિં મનાય છ.ે પડોશી હોવા છિાિં િે એકબીજથી ઘણી ણભન્ન હિી. બન્ને 
દેશના લોકોને એકબીજ ણવશે સાવ ઓછી માટહિી હિી. આજ ેપણ એમાિં ખાસ 
ફરક પડ્ો નથી. એના માટ ેવચ્ચે આવેલી ટહમાલયની પવટિમાળા અને બમાટના ગાઢ 
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જ િંગલ કારણભિૂ છ.ે એકબીજથી અણલપ્ત રહ્યા છિાિં આ બને્ન સિંસ્કૃણિઓની 
દણક્ષણ પૂવટ એણશયાના દેશો પર ઊંડી અસર થઈ છ.ે તયાિં બન્ને સિંસ્કૃણિઓની અસર 
આજ ેપણ જોઈ શકાય છ.ે 

મોટા ભાગના ભૂિકાળમાિં ચીનમાિં બહુધા એકકેશ્વન્દ્રય સિા રહી હોવાથી 
તયાિંની નેવુિં ટકા પ્રજ એકસમાન છ ેઅને એક ભાષા બોલે છ.ે ભારિ જટેલી જણિ, 
ધમટ, વણટ, ભાષા વગેરેની ણવણવધિા ચીનમાિં િો નથી, બીજ ેક્યાિંય પણ નથી.  

આ બન્નેની સરખામણીએ અમેટરકા સાવ નવો દેશ છ.ે એને એક રાષ્ટ્ર િરીકે 
અશ્વસ્િતવમાિં આવ્યાને હજી અઢીસો વરસ પણ નથી થયા. તયાિંના બધા જ લોકો 
અન્ય દેશોમાિંથી આવેલા કે એવાઓના વિંશજ છ.ે હાલની દુણનયાના બસ્સો જટેલા 
દેશોમાિંથી એક પણ વ્યશ્વક્િ અમેટરકા ગઈ ન હોય એની શક્યિા નટહવત્ છ.ે 

િાજિેરની મુક્િ આણથટક નીણિ હેઠળ ભારિ અને ચીન વચ્ચે વેપાર વધ્યો છ.ે 
એ હેિુથી ઘણા ભારિીયો ચીન જય છ.ે બીજો એક વગટ પ્રવાસના હેિુથી, ભાષાની 
મુશ્કેલીને લીધે સિંગટઠિ ટુરમાિં ચીનની મુલાકાિ લે છ.ે થોડા વષો પહેલાિં આ લેખકને 
સ્વિન્ત્ર રીિે ચીન જવાનો અવસર સાિંપડ્ો હિો. ટુરમાિં જોવા નથી મળિી એવી 
ચીનની બીજી બાજુ જોવા/જણવાનો તયારે મોકો મળ્ો હિો. એની થોડી માટહિી 
આ લેખમાિં છુટીછવાઈ રજૂ થઈ છ.ે  

ચીન અને ભારિની હાલની પ્રગણિ ઔદ્યોગીકરણ અને વૈશ્વિકીકરણને 
આભારી છ.ે કુિૂહલની વાિ એ છ ેકે મૂડીવાદ અને ધમટના ણવરોધી િેમ જ હાડોહાડ 
સામ્યવાદી ણવચારધારા ધરાવિા આધુણનક ચીનના ઘડવૈયા માઓએ કલ્પના પણ 
નહીં કરી હોય કે ચીનમાિં મૂડીવાદી આણથટક ક્રાિંણિ એના ગયા પછી આટલી જલદી 
આવી જશે.  

સામ્યવાદી ણવચારધારાના પ્રણેિા કાલટ માકટસે ધમટને માનવજિ માટનુેિં અફીણ 
કહ્યુિં હિુિં. વિટમાન ચીનના સ્થાપક માઓએ ધમટને માનવ સમાજ માટનુેિં ઝેર ગણ્યુિં 
હિુિં. એણે સિંગટઠિ ધાણમટક સમ્પ્રદાયોને ણવખેરીને, ધમટના નામે ણબનઉતપાદક રહેિા 
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લોકોને કામે લગાડ્ા હિા. પટરણામે નવી પેઢીના માનસમાિં દેશભશ્વક્િ ણસવાય અન્ય 
કોઈ વફાદારી રહી નથી. આથી પ્રજના મગજમાિં જરૂર પ્રમાણે નવા ણવચાર રોપવા 
સરળ બન્યુિં છ.ે તયાિં ધમટ જહેર પ્રદશટનનો નહીં પણ અિંગિ માન્યિાનો ણવષય બની 
ગયો છ.ે ચીનની સરખામણીએ ભારિમાિં વધુ પડિી ધાણમટકિા છ.ે ધમટના નામે સાધુ, 
સિંિ, બાવા, ફકીર થઈને ભારિમાિં ફરિા હોય એવાઓની સિંખ્યા 50 લાખથી 70 
લાખ હોવાનુિં ક્યાિંક વાિંચવામાિં આવ્યુિં છ.ે  

આજ ેચીનમાિં યુવા પઢેીના સ્ત્રી – પુરુષ બધા કામ કરે છ.ે કોઈ પણ કામમાિં 
સ્ત્રી – પુરુષ વચ્ચે ભેદભાવ નથી. શાિંઘાઈ, ણબજીિંગ જવેા મોટા શહેરોની સરખામણી 
પશ્વિમના શહેરો સાથે થઈ શકે છ.ે જો કે િામીણ ણવસ્િારનુિં ચીન હજી જૂની 
દુણનયામાિં જીવે છ.ે િઓે સરકારની પરવાનગી ણસવાય શહેરોમાિં વસવાટ કરવા 
આવી શકિા નથી. શહેરીજનો સ્વસ્થ અને વિટમાનમાિં સિંિુષ્ટ્ જણાય છ.ે એમને 
બહારની દુણનયા ણવશે જણવાની ઇંિેજરી હોવા છિાિં એ ણવશે ખાસ જણિા નથી. 
સેટલેાઈટ ટી.વી., ઇન્ટરનેટ વગેરેના જમાનમાિં પણ બહારના સમાચાર સફળિાથી 
બ્લોક કરવામાિં આવે છ.ે એકહથ્થુ સરકારને લીધે ણનણટયો ઝડપથી લેવાય છ ેઅને 
એનો િુરિ અમલ પણ થાય છ.ે પટરણામે ઝડપી પ્રગણિ દર જળવાઈ શકાયો છ.ે 

સાચા અથટમાિં મહાસિા બનવા માટ ેમોટુિં અથટિન્ત્ર અને લશ્કરી િાકાિ હોવા 
જરૂરી છ;ે પણ િે પરૂિા નથી. એ ઉપરાિંિ અન્ય ક્ષેત્રોમાિં પણ આગેવાની હોવી 
એટલી જ જરૂરી છ.ે એ ક્ષેત્રો છ ે રાજકીય પ્રભાવ, સાિંસ્કૃણિક પ્રભાવ, ણશક્ષણ, 
સિંશોધન, કાયદો – વ્યવસ્થા, નાગટરકોની સ્વિન્ત્રિા અને સલામિી, અન્ય દેશો માટ ે
અનુકરણીય જીવનધોરણ અને જીવનપદ્ણિ વગેરે વગેરે. એની થોડી ચચાટ કરીએ. 

આ વ્યાખ્યાના આધારે આજ ે અમેટરકા એકમાત્ર મહાસિા બને છ.ે 

વીસમી સદીનુિં સોણવયેટ યુણનયન બધા ક્ષેત્રોમાિં આગેવાન એવી સમ્પૂણટ મહાસિા 

બનવાની કોણશશમાિં હિુિં પણ બની શક્યુિં નહોિુિં. આના પહેલાની મહાસિાઓ 
સામ્રાજ્યના સ્વરૂપમાિં હિી.  
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મહાસિા અને સામ્રાજ્ય વચ્ચેનો ભેદ પણ સમજવા જવેો છ.ે 

આસપાસના પ્રદેશ જીિી, એને સીધા પોિાના કબજ હેઠળ રાખવાથી સામ્રાજ્ય 
બને છ.ે રાજશાહી અને સરમુખતયારશાહીમાિં આવુિં બનિુિં હિુિં. વિટમાનમાિં 

મહાસિાઓ પોિાના દેશની સીમામાિં રહી અન્ય દેશો પર પ્રભાવ જમાવે છ.ે 
આ લોકશાહીમાિં થિુિં જોવા મળે છ.ે  

અમેટરકાથી પહેલાિં દુણનયાનુિં સિાકેન્દ્ર ણબ્રટીશ સામ્રાજ્ય હિુિં. બે અઢી 
સદીઓ સુધી એમણે એ સ્થાન ભોગવ્યુિં હિુિં. એના પહેલા એક હજર વરસ 

માટ ે ચીન દુણનયાનુિં સૌથી સમૃદ્ અને શશ્વક્િશાળી રાષ્ટ્ર ગણાિુિં હિુિં. તયારે 
દુણનયા હજી એકરૂપ થઈ નહોિી એટલે સિાકેન્દ્ર હોવાનુિં ન કહી શકાય. તયારે 

ભારિ પણ સમૃદ્ અને સુસિંસ્કૃિ હિુિં પણ મોગલ સામ્રાજ્યના પૂવાટધટના બસ્સો 
વરસ બાદ કરિાિં બાકીનો સમય સેંકડો સ્વિન્ત્ર રાજ્યોમાિં વહેંચાયેલુિં હોવાથી 

શશ્વક્િશાળી નહોિુિં થઈ શક્યુિં.  
પહેલાિં વધુ પડિી વસ્િીને દેશની ગરીબાઈનુિં એક અગતયનુિં કારણ 

ગણવામાિં આવિુિં હિુિં. ઔદ્યોગીકરણ અને વૈશ્વિકીકરણને કારણે આ વધુ વસ્િી 
દેશના માટ ેબોજ મટી દેશની મૂડી બનવા લાગી છ.ે આ કારણે આજ ેઓછી 

વસ્િીવાળા દેશ જ ેઆપણાથી આગળ હિા, િે હવે કેટલાક કે્ષત્રોમાિં પાછળ પડી 

રહ્યા છ.ે  
વસ્િીના પ્રભાવને થોડો વધુ સમજીએ. અતયારે દુણનયામાિં બસ્સો જટેલા 

દેશ છ.ે અહીં ચચાટિા ત્રણ દેશ ઉપરાિંિ બીજ માત્ર નવ દેશની વસ્િી દસ 
કરોડથી વધુ છ.ે એ નવમાિં સમાવેશ થિા ઇન્ડોનેણશયા, પાટકસ્િાન, નાઈજીટરયા, 

બાિંગલાદેશ જવેા ભારિ કરિાિં પણ પાછળ છ.ે િે ણસવાય બીજ 77 જટેલા 
દેશોની વસ્િી એક કરોડ અને દસ કરોડની વચ્ચે છ.ે જ્યારે વસ્િીની રીિે 

ટચુકડા ગણાિા જપાન, જમટની, ફ્ાિંસ, ઇંગલેન્ડ, ઈટલી, સાઉથ કોટરયા, સ્પેન, 
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કેનેડા, ઑસ્ટરણેલયા વગરેે ભારિ કરિાિં વધુ સમૃદ્ છ.ે બાકીના એકસોથી વધુ દેશની 

વસ્િી એક કરોડથી પણ ઓછી છ.ે આપણા કેટલાક મહાનગરો કરિાિં પણ 
ઓછી. એટલે ભારિ પહેલી હરોળનો દેશ જ્યારે પણ બને િે ણસણદ્ કરિાિં 

સાહજીક વધુ ગણાશે.  
હવે ભણવષ્યની શક્યિાઓ િપાસીએ. 2014ના આિંકડા પ્રમાણે ચીનનુિં 

અથટિન્ત્ર, અમેટરકાના િેમ જ યુરોણપયન યુણનયનના અથટિન્ત્ર કરિાિં અડધા 
ભાગનુિં છ.ે બને્ન દેશનો વાણષટક વૃણદ્દર એમની લાિંબા ગાળાની સરેરાશ પ્રમાણે 

જળવાઈ રહે િો 2030ની આસપાસ ચીનનુિં અથટિન્ત્ર અમેટરકાના અથટિન્ત્ર 
જવેડુિં થવાની શક્યિા સારી છ.ે અથટિન્ત્ર જમે મોટુિં થિુિં જય છ ે િેમ ઊંચો 

ણવકાસદર જળવી રાખવો અઘરુિં  થિુિં હોવાથી થોડા વરસ વધુ પણ લાગી શકે 

છ.ે ભણવષ્યમાિં જ્યારે પણ ચીનનુિં અથટિન્ત્ર અમેટરકા જવેડુિં થાય તયારે એ 
એબ્સોલ્યુટ આિંકડામાિં હશે. જો કે અમેટરકા કરિાિં ચીનની ચાર ગણી વસ્િીને 

લીધે તયાિંની વ્યશ્વક્િદીઠ આવક, જ ેજીવનધોરણ નક્કી કરે છ,ે એ િો અમેટરકા 
કરિાિં ઓછી જ રહેવાની છ.ે અતયારે ચીનની વ્યશ્વક્િદીઠ આવક અમેટરકા 

કરિાિં પાિંચમા ભાગની છ ેઅને ભારિની દસમાિં ભાગની છ.ે  
આજ ેભારિનુિં અથટિન્ત્ર (ડોલરમાિં ગણિરી પ્રમાણે) ચીન કરિાિં પાિંચમાિં 

ભાગનુિં છ ેિેમ જ વૃણદ્દર પણ લગભગ ચીનના જટેલો જ છ.ે આ દરે ભારિ 
માટ ેઆણથટક કે્ષતે્ર 2030 સુધી ચીનને આિંબવુિં પણ શક્ય નથી. અમેટરકા િો ઘં િં 

આગળ છ.ે ભારિનો આિંિરરાષ્ટ્રીય વેપાર પણ બને્ન દેશોના પ્રમાણમાિં સાવ 
ઓછો છ.ે 

અથટિન્ત્રની ક્ષમિાને બીજી રીિે પણ મપાય છ,ે જનેે (PPP – પરચેણઝિંગ 
પાવર પેટરટી) સમાન ખરીદશશ્વક્િ આધારીિ કહેવાય છ.ે એ ધોરણે આજ ે ચીન 
અને અમેટરકાનુિં અથટિન્ત્ર લગભગ સરખુિં ગણાય. જ ેભારિ કરિાિં માત્ર અઢી ગં િં 
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મોટુિં થાય છ.ે આ રીિે ભારિ એટલુિં પાછળ ન ગણાય. આ આિંકડા આિંિરરાષ્ટ્રીય 
સરખામણીમાિં સારા લાગે પણ છિેરામણા છ.ે એનાથી ગરીબી ઢિંકાઈ જય છ,ે મટી 
જિી નથી.  

સિંખ્યાબળની રીિે ચીનનુિં લશ્કર દુણનયામાિં સૌથી મોટુિં છ.ે ભારિ અને 
અમેટરકાના લશ્કરનુિં સિંખ્યાબળ બીજ સ્થાને લગભગ સરખુિં જ છ,ે જ ેચીન કરિાિં 
સિંખ્યામાિં અડધુિં છ.ે જો કે લશ્કરી િાકાિનો સાચો અિંદાજ માત્ર લશ્કરના કદથી 
નથી આવિો. શસ્ત્રોની િેમ જ વાહનોની સરસાઈ, આ સાધનો દેશમાિં જ બનાવવાનુિં 
સ્વાવલિંબન, સૈન્યની કાબેણલયિ અને યુદ્માિં આ બધાના અજમાયશની સફળિા 
પરથી આવે છ.ે આપણને ણવદેશી બનાવટના શસ્ત્રો અને વાહનો પર ઘણો આધાર 
રાખવો પડ ેછ.ે કાબેણલયિની સાચી ખબર િો વખિ આવ ે તયારે પડ.ે પાટકસ્િાન 
સાથેના બધા યુદ્ોમાિં ભારિ જીતયુિં છ ેઅને ચીન સામેના એકમાત્ર યુદ્માિં હાયુું છ ેએ 
આપણો ઇણિહાસ છ.ે  

પોિાનુિં ટહિ જળવવા અમેટરકી લશ્કર જરૂર પડ ે િો દુણનયાના ગમે િે 
ભાગમાિં થોડા ટદવસોમાિં જ યુદ્ શરૂ કરી શકે છ ે િેમ જ એકસાથે એકથી વધુ 
મોરચે લડી શકે છ.ે બીજો કોઈ દેશ આટલો સક્ષમ નથી. એક સમયે સોણવયેટ 
યુણનયન હિુિં િે હવે રહ્યુિં નથી. અતયારે અમેટરકાની લશ્કરી િાકાિ સાથે કોઈની પણ 
સરખામણી કરવી વ્યથટ છ.ે  

ચીનને બીજ પિંદર દેશો સાથે સિંયુક્િ સીમાડા છ.ે એમનામાિંથી લગભગ બધા 
દેશો સાથે એને સરહદના વાિંધાવચકા છ.ે જો કે પોિાના સીમાડાથી દુર એ ક્યારે 
પણ યુદ્માિં જોડાયુિં નથી. ભારિના પડોશી રાષ્ટ્રો સાથેના સમ્બન્ધ પણ ખાસ 
મૈત્રીભયાટ નથી. અમેટરકાના માત્ર બે પડોશી દેશ છ ેઅને બન્ને સાથે સારા સમ્બન્ધ 
છ.ે  

રાજકીય પ્રભાવની વાિ કરીએ િો દુણનયામાિં ઊભા થિા દરેક ણવવાદમાિં 
અમેટરકાની મધ્યસ્થી હોય છ.ે મોટાભાગના દેશ એમની મદદ પણ ઇચ્છ ેછ.ે ચીન 
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આિંિરરાષ્ટ્રીય પ્રનોનોથી જહેર રીિે અણલપ્ત રહે છ.ે અિંદરખાને જ ેપણ કરિુિં હોય િ ે
જુદી વાિ છ.ે મહાસિા બનવુિં હોય િો આવી અણલપ્તિા ના રખાય. રાજકીય 
પ્રભાવમાિં યુરોપના કેટલાક દેશ ચીન અને ભારિથી હજી ઘણા આગળ છ.ે  

કાયદાપાલન અને આિંિટરક વ્યવસ્થાની બાબિમાિં પણ ભારિ આ બન્ને દેશ 
કરિાિં ઘણો પાછળ છ.ે જ્યારે સામ્યવાદને લીધે ચીન વ્યશ્વક્િગિ સ્વિન્ત્રિાની 
બાબિમાિં ઘં િં પાછળ છ.ે સ્વિન્ત્રિા હોવા છિાિં એનો ગેરઉપયોગ ન કરવો એ પુખ્િ 
સમાજની ણનશાની છ.ે  

સાિંસ્કૃણિક પ્રભાવ ઘણી જુદી જુદી રીિ ે પડ ે છ.ે લોકોના માનસપટ પર 
ણસનેમા પ્રતયક્ષ અને પરોક્ષ રીિે અસર કરે છ.ે આ ક્ષેત્રે અમેટરકાના હોલીવુડ પછી 
ભારિનુિં બોલીવુડ આવે છ.ે આ બે ણસવાય ણવિના બીજ કોઈ દેશની ણફલ્મ ઈન્ડસ્ટરી 
આટલી ણવશાળ અને લોકણપ્રય નથી થઈ શકી. ચીન આ ક્ષેત્રે ઘં િં પાછળ છ.ે નાની 
સ્ક્રીનમાિં માત્ર અમેટરકા બધે છવાયેલુિં છ.ે સિંગીિ, નૃતય, ણચત્રકળા વગેરે ક્ષેત્રે બધાનુિં 
પોિપોિાની રીિે યોગદાન છ.ે એ સાિંસ્કૃણિક બાબિ હોવાથી એની સરખામણી 
કરવી યોગય નથી.  

આરોગય ક્ષેતે્ર ભારિના યોગ, આયુવેદ િેમ જ ચીનના એક્યુપ્રેશર, 
એક્યુપિંક્યર વગેરેથી દુણનયા વાકેફ થઈ રહી છ;ે પણ એમને આચરણમાિં 

મૂકનાર વગટ હજી બહુ નાનો છ.ે આની સરખામણીએ ઍલોપથી કહેવાિી 
પશ્વિમની આધુણનક ણચટકતસા પદ્ણિ પૂરી દુણનયામાિં છવાયેલી છ.ે  

કન્ઝયુમર બ્રાન્ડ ક્ષેતે્ર અમેટરકાના કોકાકોલા, પેપ્સી, મૅકડોનાલ્ડ, ઝીરોક્ષ, 
ગુગલ, ટડઝની કેરેક્ટર, પૉપ મ્યુઝીક વગેરેનો દુણનયાભરમાિં ફેલાવો છ.ે બધે જ 

યુવા પેઢીએ એને અપનાવ્યુિં છ.ે યુરોપ અને જપાનની પણ એવી થોડી બ્રાન્ડ છ ે

પણ ચીન કે ભારિની ખાસ કોઈ નથી. િાજિેરમાિં ચીની બનાવટના માલની િો 
નકારાતમક ખ્યાણિ પ્રસરી છ.ે આવી બાબિોનો સારો કે નરસો સાિંસ્કૃણિક પ્રભાવ 

અવશ્ય પડ ેછ.ે 
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આ બધા કરિાિં સૌથી વધારે શશ્વક્િશાળી પ્રભાવ ઈન્ટરનેટ િેમ જ અન્ય 
સોણશયલ મીટડયાનો છ ેઅને હજી વધી રહ્યો છ.ે અમેટરકાની દુણનયાને મળેલી આ 
અદ્યિન ભેટ છ.ે આગળ જિાિં આને લીધે બધે ધરખમ સાિંસ્કૃણિક ફેરફાર થઈ શકે 
છ.ે આપણી પાસેનુિં આપણી નજરમાિં ગમે િેટલુિં સારુિં  હોય પણ જ્યાિં સુધી બીજ 
એને અપનાવે નહીં તયાિં સુધી એનો ફેલાવો થાય નહીં અને પ્રભાવ પડ ેનહીં. આ 
માકેટટિંગનો જદુ છ.ે માકેટટિંગની બાબિમાિં ચીન અને ભારિ પહેલેથી જ પાછળ 
રહ્યા છ.ે  

દુણનયાની ટોચની 20 યુણનવણસટટીઓમાિંથી 16 અમેટરકાની છ,ે 3 ણબ્રટનની 
અને એક જપાનની છ.ે ચીન અને ભારિની એક પણ નથી. પહેલા 50માિં ચીનની 
એક યુણનવણસટટી આવ ેછ.ે આપણે ગૌરવ લવેા જવેી IIT અને IIMનો ક્રમ દુણનયામાિં 
50 પછી ક્યાિંક આવે છ.ે જ્યાિં સુધી આપણી યણુનવણસટટીઓ દુણનયાની પહેલી 
હરોળમાિં ન આવે તયાિં સુધી નોલેજ ઇકોનોણમમાિં આગેવાન ન બની શકાય. 
યુણનવણસટટીમાિં િીક્ષ્ણ બુણદ્ ઘડાય છ.ે તયાિંથી જ ઘણા વ્યાવસાણયકો બહાર પડ ેછ.ે  

નવી શોધ કરવી હવે વ્યશ્વક્િગિ રીિે શક્ય નથી રહ્યુિં. સિંશોધન હવે 
સિંસ્થાકીય પ્રવૃણિ થઈ ગઈ છ ે જ ે મુખ્યતવે યુણનવણસટટી કે મોટી કિંપનીનુિં ટરસચટ 
ટડપાટટમેન્ટ કરે છ.ે એટલે જ વૈજ્ઞાણનક ક્ષેત્રના બધા નોબલ પ્રાઈઝ ણવકણસિ દેશોને 
મળે છ.ે ચીન અને ભારિને આ ક્ષેત્રે પણ ઘં િં કરવાનુિં બાકી રહે છ.ે ભારિ છોડી 
ણવકણસિ દેશોમાિં સ્થાયી થયેલ ભારિીય મૂળના વૈજ્ઞાણનકોની ણસણદ્થી આપણે 
હાલપૂરિો સિંિોષ મેળવવો રહ્યો.  

દુણનયામાિં દર વષે નવી શોધખોળના જટેલા પણ પેટન્ટ રણજસ્ટર કરવામાિં 
આવે છ ેએમાિંથી અડધો અડધ અમેટરકાના હોય છ.ે 2014 માટનેા આ આિંકડા 

છ.ે દુણનયામાિં કુલ : 3,26,000; અમેટરકા : 1,59,000; ચીન : 8,000; ભારિ : 
3,000. પેટન્ટ રણજસ્ટર કરવા અને એમાિંથી ઉપયોગી િકણનક કે ઉપકરણ 

બનાવવા વળી અલગ વાિ છ.ે  
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રમિ ગમિ ક્ષેત્ર ે ઓણલશ્વમ્પક રમિો ણવણશષ્ટ્ સ્થાન ધરાવે છ.ે ણવિકક્ષાએ 
યોજિી આ સ્પધાટમાિં ચિંદ્રક મેળવવાનુિં દરેક ભાગ લેનારનુિં સ્વપ્ન હોય છ.ે જીિનાર 
વ્યશ્વક્િ િેમ જ રાષ્ટ્રના ગૌરવનુિં એ પ્રિીક છ.ે અમેટરકા આમાિં પણ પ્રથમ દેશ રહ્યો 
છ.ે થોડા સમયથી ચીને પણ ઘણી પ્રગણિ કરી છ.ે જ્યારે આ ક્ષેત્રમાિં ભૂિકાળમાિં 
ભારિનો દેખાવ સાવ કિંગાળ રહ્યો હિો. કેટલાક ક્ષેત્રોમાિં િાજિેરનો વ્યશ્વક્િગિ 
ઉજળો દેખાવ ભણવષ્ય માટ ેઆશાસ્પદ લાગિુિં હોવા છિાિં હજી આપણી ક્ષમિાથી 
ઘણા દૂર છીએ. આનુિં એક કારણ એ પણ છ ેકે ણક્રકેટ પાછળની વધુ પડિી ઘેલછાને 
કારણે રમિગમિના અન્ય ક્ષેત્રો પ્રણિ સરકાર િેમ જ લોકો દ્વારા ઓરમાયુિં વિટન 
રખાયુિં છ.ે દુણનયાની દર છ વ્યશ્વક્િઓમાિંથી એક વ્યશ્વક્િ ભારિીય છ.ે ઓછામાિં 
ઓછા છઠ્ઠા ભાગના ચિંદ્રક આપણે જીિશુિં તયારે સરેરાશ ગણાશુિં. આગેવાની તયાર 
પછી આવશે.  

ણશણક્ષિ યુવા પેઢી િેમ જ બુણદ્શાળીઓને સમસ્િ દુણનયામાિંથી આકષટવા એ 
પણ મહાસિાનુિં એક લક્ષણ છ.ે અમેટરકાને દર વષે ણવદેશમાિં ભણીને કામ કરવા 
િૈયાર થયેલ લાખો યવુાનો મળે છ.ે પરોક્ષ રીિે અમેટરકાને મળિી આ ‘સબણસડી’ 
વાણષટક 200 અબજ ડોલર જટેલી મનાય છ.ે માત્ર પૈસાના આકષટણને લીધે બધા 
અમેટરકા જય છ ેએ અધટસતય છ.ે તયાિં ગયા પછી તયાિં જ સ્થાઈ થવા પાછળ અન્ય 
ઘણા કારણ રહેલા છ.ે આમ િો ચીનમાિં હાલ દસ લાખ જટેલા ઉચ્ચ ણશણક્ષિ 
ણવદેશીઓ ધિંધાથે રહે છ.ે ભારિમાિં પણ આ પ્રકારના વગટની સિંખ્યા ઘણી મોટી છ.ે 
ફરક એટલો જ છ ેકે પોિાની જવાબદારી પૂરી થિાિં આ બધા પોિપોિાના દેશમાિં 
પાછા ફરે છ.ે કાયમ માટ ે રહેનારા ભાગયે જ કોઈ મળશે. આની પાછળ પૈસા 
ઉપરાિંિ અન્ય કારણ શોધવા અઘરા નથી. આ પ્રવાહ બદલાય નહીં તયાિં સુધી 
આગલી હરોળના દેશ બન્યા ન કહેવાય.  

મહાસિા બનિાિં મળિી સિા અને ગૌરવ સાથે કેટલીક અણગમિી 
જવાબદારીઓ પણ આવે છ.ે દુણનયામાિં આવી પડિી દરેક કુદરિી કે માનવસણજ ટિ 
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મુશ્કેલીમાિં ગાિંઠનુિં ગોપીચિંદન કરીને દોડી જવુિં પડ ે છ.ે ક્યારેક અપજશ મળિાિં 
ટીકાપાત્ર પણ બનવુિં પડ ે છ.ે આજ ે દુણનયાના ગરીબ દેશોને અમેટરકા દર વષે 
અબજો ડોલરની મદદ કરે છ ેછિાિં બધાને ઓછી લાગે છ.ે ચીન અને ભારિ પાસ ે
ભાગયે જ કોઈ માગે છ ે કે અપેક્ષા રાખે છ.ે અન્યોની રાજકીય અને ણમણલટરી 
બાબિોમાિં વચ્ચે પડવુિં હમ્મેશાિં ખોટનો ધિંધો રહ્યો છ;ે છિાિં મહાસિા બન્યા પછી 
એનાથી અણલપ્ત રહેવુિં શક્ય નથી. 

ચીન અને ભારિની ગણના આજ ેણવકાસશીલ દેશ િરીકે થાય છ.ે મહાસિા 
બનિા પહેલાિં ણવકાસશીલમાિંથી ણવકણસિ દશે બનવુિં પડશે. ણવકણસિ દેશમાિં બધા 
પ્રજજનોની પાયાની જરૂટરયાિો સિંિોષાિી હોવાથી જીવનધોરણનુિં સ્િર ઊંચુિં હોય 
છ.ે જ ેદેશમાિં મોટાપાયે અપૂરિુિં પોષણ હોય, પીવાના પાણીની સમસ્યા હોય, રહેવા 
માટ ેપાકુિં ઘર ન હોય, ણવિસનીય આવકના સાધન ન હોય તયાિં સુધી દેશ ણવકણસિ 
થયો એમ ન ગણાય. ચીન અને ભારિની ણવશાળ વસ્િી પ્રગણિને ધીમી પાડ ેછ.ે વધુ 
પડિી વસ્િી ક્યારેક ફાયદાકારક િો ક્યારેક બાધારૂપ પણ બનિી હોય છ.ે  

બીજી રીિે જોઈએ િો ગરીબ દેશોની હરોળમાિંથી બહાર નીકળી માત્ર 60–
65 વષટના ગાળામાિં કોઈ પણ દેશ માટ ેઅં સિા બનવુિં, અિંિટરક્ષ યાન બનાવીને દૂર 
મોકલવા િેમ જ અન્ય કેટલાક ક્ષેત્રે ગણનાપાત્ર ણસણદ્ હાિંસલ કરવી િે નાની વાિ 
નથી. ચીન અને ભારિ એ બન્ને દેશોએ િે કરી બિાવ્યુિં છ.ે બન્નેની પ્રગણિ હજી 
ચાલુ છ.ે ચીન પાસે ણશસ્િ, વ્યવસ્થાિન્ત્ર, આિંિટરક ણવખવાદોનો અભાવ, એકરૂપ 
પ્રજ વગેરે હકારાતમક પટરબળો છ ેિો ભારિની મૂડી છ ેલોકશાહી, ણવિભાષા બની 
ચૂકેલી અિંિેજી જણિો ણવશાળ વગટ અને આઈ.ટી. ક્ષેત્રની આગેવાની.  

આટલા ણવણવધ ક્ષેત્રો િપાસ્યા પછી એટલુિં કહી શકાય કે ૨030માિં ચીન અને 
ભારિ અમેટરકા કરિાિં એકપણ ક્ષેત્રમાિં આગળ નહીં હોય. જો કે નજીકના 
ભૂિકાળમાિં સમૃદ્ અને શશ્વક્િશાળી ગણાિા પણ આજ ેએક યા બીજી મુશ્કેલીમાિં 
સપડાયેલા જપાન, જમટની, ણબ્રટન, ફ્ાિંસ, રણશયા વગેરે દેશો કરિાિં કેટલાક ક્ષેત્રોમાિં 
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આગળ હશે. આગળ જિાિં બને્ન દેશ પોિપોિાની આઝાદીની શિાબ્દી (2048 

અને 2047) બીજ અને ત્રીજ ક્રમના રાષ્ટ્ર િરીકે ઉજવશે એની શક્યિા 
ઉજળી છ.ે આજનો યુવાવગટ એ માણી શકશે. ભારિ, વસ્િીમાિં ચીનને પાછળ 

મૂકી દુણનયાનો સૌથી વધુ વસ્િીવાળો દેશ બની ગયો હશે. જો કે આને કોઈ 
ણસણદ્ ન કહેવાય.  

આ બધુિં વ્યશ્વક્િગિ માન્યિાને આધારે નથી લખાયુિં. જ ેિે દેશની સરકાર 
િેમ જ આિંિરરાષ્ટ્રીય સિંસ્થાઓ દ્વારા જનસામાન્ય માટ ે બહાર પાડવામાિં 

આવિી માટહિીનુિં અહીં સિંકલન કરવામાિં આવ્યુિં છ.ે આમાિં કોઈ એક દેશ સાથે 
પક્ષપાિ કરવામાિં આવ્યો નથી કે કોઈની િરફેણ કરવામાિં આવી નથી. જ ે

વાસ્િણવક્િા છ ેિે જ વણટવવામાિં આવી છ.ે કોઈની લાગણી ન દુભાય એટલા 
માટ ેહકીકિ ન બદલાય. 

સામ્રાજ્યો ણવખેરાઈ ગયા છ.ે ઘણા દેશોનો સુવણટકાળ આવીને જિો રહ્યો 
છ.ે ચીન અને ભારિે િે એકથી વધુ વખિ અનુભવ્યુિં છ.ે એ જ રીિે મહાસિા 

પણ બદલાઈ શકે છ.ે આપણી પાસે જનસિંખ્યા છ,ે ભૂણમ ણવસ્િાર છ,ે બુણદ્ધન 
વગેરે ઘં િં છ,ે માત્ર એટટટૂ્યડ કેળવવાની જરૂર છ.ે પ્રાચીનકાળની ણસણદ્ઓના 

ખોટા ખ્યાલોમાિંથી બહાર નીકળવાની જરૂર છ.ે વિટમાનની મયાટદાઓ સ્વીકારી 

ભણવષ્ય પર ધ્યાન કેશ્વન્દ્રિ કરવાનુિં છ.ે આટલુિં સમજીએ અને સ્વીકારીએ િો 
ભણવષ્યમાિં દરેક કે્ષતે્ર મહત્ત્વનુિં સ્થાન ધરાવિા આગલી હરોળના દેશ થવુિં 

સાહજીક છ.ે  
મહાસિા કે પહેલો નિંબર થવાની ઘેલછા ખૂબ આકરી ટકમ્મિ માિંગી લે 

છ.ે સોણવયેટ યુણનયનના પિન માટ ેઆવી ઘેલછાએ ઘણો મોટો ભાગ ભજવ્યો 
હિો. મહાસિા બનવાની લાહ્યમાિં ગજ ઉપરાિંિનો ભાર વહવા જઈએ િો કમર 

િૂટી શકે છ.ે અમેટરકા પણ આમાિં અપવાદ ન હોઈ શકે.  
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આજ ે ઘણાને એકમાત્ર મહાસિા હોવાના ગેરફાયદા દેખાય છ.ે બે 

મહાસિા હિી તયારે પણ ગેરફાયદા હિા. અમેટરકા અને સોણવયેટ યુણનયન 
અં શસ્ત્રો બનાવવાની હરીફાઈમાિં જોડાયેલ હિા. ચાલીસ વરસ માટ ે સમિ 

ણવિ સવટનાશી અં યુદ્ના ભય નીચે જીવિુિં હિુિં. હવેનો ભય અં સિાઓ 
િરફથી નહીં પણ આિિંકવાદીઓ િરફથી છ.ે  

પોિાનુિં આગવુિં મહત્ત્વ સ્થાપવુિં અલગ વાિ છ ેઅને બીજ બધાથી આગળ 
નીકળવાની ઈચ્છા રાખવી અલગ વાિ છ.ે ચીન અને ભારિ આગલી હરોળના 

દેશ બનશે તયારે અમેટરકાનુિં આિંિરરાષ્ટ્રીય મહત્ત્વ આપોઆપ ઓછુિં થઈ જશે. 
ભારિનુિં ગરીબ અને અવગણાયેલ રાષ્ટ્રનુિં લેબલ ભૂિકાળની વાિ હશે. આપણે 

જો ‘ગિંદા અને ભ્રષ્ટ્ાચારી’ રાષ્ટ્રનુિં લેબલ પણ બદલી શકીએ િો એ પણ મોટી 
ણસણદ્ ગણાશે. ભારિ માટ ેસાચો સુવણટકાળ હવે શરૂ થયો છ.ે ભાણવ ઉજ્જવળ 

છ.ે  
ત્રણ દેશોની આ સવટણવસ્િૃિ ચચાટ નથી. માત્ર મહાસિા બનવાને લગિા 

પાસાની જ અહીં ચચાટ કરવામાિં આવી છ.ે દરેક દેશની અન્ય ઘણી ખાણસયિો 
હોય છ.ે જનુેિં મહત્ત્વ આપણી સમજ પ્રમાણે ઊંચુિં નીચુિં ગમે િે હોઈ શકે છ.ે 

આપણે એની ચચાટ અહીં નથી કરવી.  

નોધ :  
પુશ્વસ્િકામાિં સમાયેલ બધા લેખ છલે્લા સાિ વષટ દરણમયાન કેટલાક સામણયક અને 

‘અભીવ્યક્િી’ બ્લૉગ https://govindmaru.com પર એક યા બીજ નામે 

પ્રકાણશિ થયેલા છ.ે 
 

▪ 
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II 
અમારાિં પ્રકાશનો 

નવી દૃશ્વષ્ટ્, નવા ણવચાર, નવુિં ણચિંિન માણવા ઈચ્છિા વાચક ણબરાદરો 
માટ ે‘મણી મારુ પ્રકાશને’ 22 જન્યુઆરી, 2022 સુધીમાિં લોકજગૃિી માટ ે
નીચે મુજબ 56 ઈ.બુક્સનુિં પ્રકાશન કયુું છ.ે ‘અણભવ્યક્િી’ બ્લૉગ 
https://govindmaru.com/ebooks/ ના મથાળ ે‘ઈ.બુક્સ’ ણવભાગ પરથી 
િે ણન:શુલ્ક ડાઉનલોડ કરવાની સુણવધા છ.ે 

1 1. રમણ પાઠક (વાચસ્પણિ)ના 25 લખેોની ‘અણભવ્યશ્વક્િ’ ઈ.બુક –01 
(પાનાિં : 113; મૂલ્ય   : લોકજગૃણિ) 

2 ટદનેશ પાિંચાલના 25  રૅશનલ લખેોની ‘અણભવ્યશ્વક્િ’ ઈ.બુક – 02 
(પાનાિં   : 108; મૂલ્ય : લોકજગૃણિ) 

3 મુરજી ગડાના 25  લેખોની ‘અણભવ્યશ્વક્િ’ ઈ.બુક – 03 (પાનાિં : 127) 

4 રમણ પાઠક (વાચસ્પણિ)ના ણચન્િનાતમક 37  લેખોની ઈ.બુક 
‘ણવવેક–વલ્લભ’ (પાનાિં : 190;  મૂલ્ય   : લોકજગૃણિ) 

5 રમણ પાઠક (વાચસ્પણિ)ના 206  રૅશનલ મદુ્દાઓ િારવી કાઢીને 
િૈયાર કરેલ િિંથ ‘ણવવેકણવજય’ની ઈ.બુક (પાનાિં : 131;  લોકજગૃણિ) 

6 ડૉ. શણશકાિંિ શાહનુિં પુસ્િક ‘આનન્દની ખોજ’ની ઈ.બુક (પાના : 53) 

7 ડૉ. શણશકાિંિ શાહની ઈ.બુક ‘ટીન–એજ’માિં બોયફ્ને્ડથી સાવધાન’ 
(પાનાિં   : 51; મૂલ્ય   : લોકજગૃણિ) 

8 રોટહિ શાહના 25  લેખોની ‘અણભવ્યશ્વક્િ’ ઈ.બુક – 04 
‘અધ્યાતમના આટાપાટા’ (પાનાિં   : 111; મલૂ્ય :  લોકજગૃણિ) 
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9 ડૉ. શણશકાિંિ શાહનુિં પુસ્િક ‘આનન્દનુિં આકાશ’ની ઈ.બુક (116) 

10 રમણ પાઠકની આતમકથા ‘આતમઝરમર’ની ઈ.બુક (પાનાિં : 257) 

11 નાથુભાઈ ડોટડયાની પુશ્વસ્િકા ‘દુ:ખણનવારણના ભ્રામક ઉપાયો’ની 
ઈ.બુક (પાનાિં : 26; મૂલ્ય   : લોકજગૃણિ) 

12 એન. વી. ચાવડાની ‘અણભવ્યશ્વક્િ’ ઈ.બુક – 05 ‘ચાવાટક દશટન’ 
(પાનાિં : 96; મૂલ્ય   : લોકજગૃણિ) 

13 ટદનેશ પાિંચાલની ‘અણભવ્યશ્વક્િ’ ઈ.બુક – 06 ‘સતયસન્દૂક’ (110) 

14 ડૉ. શણશકાિંિ શાહની પુસ્િીકા ‘સમ્બન્ધ મીમાિંસા’ની ઈ.બુક (83) 

15 ડૉ. શણશકાિંિ શાહની પુસ્િીકા ‘ણજન્દગી કઈ રીિે જીવશો?’ની 
ઈ.બુક (પાનાિં   : 75; મૂલ્ય   : લોકજગૃણિ) 

16 વલ્લભ ઈટાણલયાના 10  લખેોની ‘અણભવ્યશ્વક્િ’ ઈ.બુક – 07 
‘ણવચારયાત્રા’ (પાનાિં   : 84; મૂલ્ય   : લોકજગૃણિ) 

17 બી. એમ. દવેના લેખોની ‘અણભવ્યશ્વક્િ’ ઈ.બુક – 08 ‘ભ્રમ ભાિંગયા 
પછી...’ (પાનાિં   : 90; મૂલ્ય   : લોકજગૃણિ) 

18 કાણમની સિંઘવીના 11  લેખોની ‘અણભવ્યશ્વક્િ’ ઈ.બુક – 09 ‘ટકિની 
હકીકિ, ટકિના ફસાના?’ (પાનાિં   : 72; મૂલ્ય   : લોકજગૃણિ) 

19 ટદનેશ પાિંચાલના 12 લેખોની ‘અણભવ્યશ્વક્િ’ ઈ.બુક – 10 
‘રૅશનાણલઝમનો ઘિંટનાદ’ (પાનાિં : 93; મૂલ્ય   : લોકજગૃણિ) 

20 ટદનેશ પાિંચાલના 12  લખેોની ‘અણભવ્યશ્વક્િ’ ઈ.બુક – 11 
‘રૅશનાણલઝમનો ઘિંટનાદ–2’ (પાનાિં : 110; મૂલ્ય   : લોકજગૃણિ) 

21 ટદનેશ પાિંચાલના 12  લેખોની ‘અણભવ્યશ્વક્િ’ ઈ.બુક – 12 
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‘રૅશનાણલઝમનો ઘિંટનાદ–3’ (પાનાિં : 122; મૂલ્ય   : લોકજગૃણિ) 

22 રમેશ સવાણી ણલખીિ 14 સતય ઘટનાઓની ‘અણભવ્યશ્વક્િ’ ઈ.બુક 
– 13 ‘દેિે હૈં ભગવાન કો ધોખા’ (પાનાિં : 136; લોકજગૃણિ)  

23 ડૉ. શણશકાિંિ શાહની પુશ્વસ્િકા ‘મૃતયુમીમાિંસા’ની ઈ.બુક (પાનાિં : 34) 

24 ડૉ. શણશકાિંિ શાહની પુશ્વસ્િકા ‘સિંિાનોમાિં સિંસ્કારણસિંચન’ની ઈ.બુક 
(પાનાિં : 95; મૂલ્ય   : લોકજગૃણિ) 

25 ડૉ. શણશકાિંિ શાહની ઈ.બુક ‘ણજપ્સીની ડાયરી’ – ‘એક સણૈનકની 
નોંધપોથી’ (પાનાિં : 112; મૂલ્ય : લોકજગૃણિ) 

26 ડૉ. બી. એ. પરીખના 12  લખેોની ‘અણભવ્યશ્વક્િ’ ઈ.બુક – 14 
‘મિંત્ર–યન્ત્ર–િન્ત્રનુિં અણવજ્ઞાન’ (પાનાિં : 102; મૂલ્ય : લોકજગૃણિ) 

27 ગોણવન્દ મારુ સમ્પાટદિ ‘અિંગદાન’ અિંગેના 11 લેખોની 
‘અણભવ્યશ્વક્િ’ ઈ.બુક–15 ‘અિંગદાનથી નવજીવન’ (પાનાિં : 102) 

28 ણવક્રમ દલાલના 10  લેખોની ‘અણભવ્યશ્વક્િ’ ઈ.બુક–16 
‘રૅશનાણલસ્ટની દૃશ્વષ્ટ્એ ગીિાનો સિંદેશ’ (પાનાિં : 81; લોકજગૃણિ) 

29 ડૉ. શણશકાિંિ શાહના ‘ણવચારમોિી’ની ઈ.બુક ‘શાણપણનાિં મોિી’ 
(પાનાિં : 104; મૂલ્ય : લોકજગૃણિ) 

30 રચના નાગટરક સમ્પાટદિ રમણ પાઠકના 19 લેખોની 
‘અણભવ્યશ્વક્િ’ ઈ.બુક–17 ‘આચાટર સબ જગ ણમલા’ (પાનાિં : 165) 

31 રચના નાગટરકના 07 કિંઠીમુક્િ ણવચારલેખોની ‘અણભવ્યશ્વક્િ’ 
ઈ.બુક – 18 ‘બૈઠ પથ્થર કી નાવ’ (પાનાિં : 167; લોકજગૃણિ) 

32 રમણ પાઠક (વાચસ્પણિ)ના 12 લેખોની ‘અણભવ્યશ્વક્િ’ ઈ.બુક – 19 
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‘સ્વગટ ધરિી પર છ ે(પાનાિં : 170 ; મૂલ્ય : લોકજગૃણિ) 

33 ટદનેશ પાિંચાલે લીધેલ ઈન્ટરવ્યુની ઈ.બુક ‘અણભનેિા નરેન્દ્ર 
મસરાણી’ (પાનાિં   : 89; મૂલ્ય : લોકજગૃણિ) 

34 સૂયટકાન્િ શાહના 11 લેખોની ‘અણભવ્યશ્વક્િ’ ઈ.બુક – 20 ‘આપણો 
માિંદો સમાજ’ (પાનાિં : 210; મૂલ્ય : લોકજગૃણિ) 

35 ગોણવન્દ મારુ સમ્પાટદિ 13 લેખોની અણભવ્યશ્વક્િ’ ઈ.બુક – 21  
‘વાસ્િુશાસ્ત્ર : ણવજ્ઞાન કે અણવજ્ઞાન’ (પાનાિં   : 110;  લોકજગણૃિ) 

36 ડૉ. મુકુલ ચોકસીના 13 લેખોની ‘અણભવ્યશ્વક્િ’ ઈ.બુક – 22 
‘મનમિાિિંર’ (પાનાિં   : 226; મૂલ્ય : લોકજગૃણિ) 

37 જ.ે પી. મહેિાની 175 રૅશનલ પિંશ્વક્િઓની ‘અણભવ્યશ્વક્િ’ ઈ.બુક – 
23 ‘ભારેલા અશ્વગ્નના િણખા’ (પાનાિં   : 120; મૂલ્ય : લોકજગૃણિ) 

38 ઇન્દુકુમાર જની સમ્પાટદિ 25 રૅશનલ લેખોની ‘અણભવ્યશ્વક્િ’ 
ઈ.બુક–24 ‘રૅશનાણલઝમ : નવલાિં મુશ્વક્િનાિં ગાન...’ (પાનાિં : 262) 

39 વષાટ પાઠકના 12 લેખોની ‘અણભવ્યશ્વક્િ’ ઈ.બુક – 25 ‘આપણી 
વાિ’ (પાનાિં   : 119;  મૂલ્ય : લોકજગૃણિ) 

40 મુરજી ગડાના ણચન્િનાતમક 13 લેખોની  પુશ્વસ્િકા ‘ણવચારવા જવેી 
વાિો’ની ઈ.બુક (પાનાિં   : 230; મૂલ્ય : લોકજગૃણિ) 

41 મુરજી ગડાના ણચન્િનાતમક 13 લેખોની  પુશ્વસ્િકા ‘માન્યિાની બીજી 
બાજુ’ની ઈ.બુક   (પાનાિં   : 263; મૂલ્ય : લોકજગૃણિ) 

42 પ્રો. જ.ે પી. મહેિાની રૅશનલ ઈ.બુક ‘હુિં ’ (પાનાિં : 49; લોકજગૃણિ) 

43 ડૉ. મુકુલ ચોકસીના મનોણચટકતસા સારવાર અિંગેના 12 લેખોની 
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‘અણભવ્યશ્વક્િ’ ઈ.બુક – 26 ‘મનમિાિિંર’ (પાનાિં : 253; લોકજગૃણિ) 

44 મુરજી ગડાના ણચન્િનાતમક 13 લખેોની પુશ્વસ્િકા ‘કુદરિને 
સમજીએ’ની ઈ.બુક  (પાનાિં   : 243; મૂલ્ય : લોકજગૃણિ) 

45 હરનીશ જની ણલખીિ 12 રમૂજી લેખોની ‘અણભવ્યશ્વક્િ’ ઈ.બુક–
27 ‘ટદલ હૈ કી માનિા નહીં...’ (પાનાિં   : 240; મૂલ્ય : લોકજગૃણિ) 

46 લોડટ ભીખુ પારેખના પ્રવચનનો ભાવાનુવાદ ‘બાબાસાહેબ 
આિંબેડકરનો વારસો’ પુશ્વસ્િકાની ઈ.બુક (પાનાિં   : 180; લોકજગૃણિ) 

47 ણનરીિરવાદી નરણસિંહભાઈ ઈિવરભાઈ પટલે ણલખીિ પુસ્િક 
‘ઈિરનો ઇન્કાર’ (ઈ.સ. 1934)ની ઈ.બુક (પાનાિં :  298; લોકજગૃણિ) 

48 અિીન ન. કારીઆ ણલખીિ ‘ચાલો સમજીએ રૅશનાલીઝમ’ 
પુશ્વસ્િકાની ઈ.બુક (પાનાિં : 210; મૂલ્ય : લોકજગૃણિ) 

49 રમેશ સવાણી ણલખીિ ‘લોભી ગુરુ, લાલચી ચેલા’ (‘મહારાજ 
લાઈબલ કેસ’ અન ે ‘પોલ કેસ’ની આિંખ ખોલનારી સતયકથા)ની 
ઈ.બુક (પાનાિં : 143; મૂલ્ય : લોકજગૃણિ) 

50 રમેશ સવાણી ણલખીિ ‘લાશો પૂછ ે છ’ે [કોરોના મહામારીમાિં 
લોકોની પીડાનો દસ્િાવેજ] ભાગ–1ની ઈ.બુક (પાનાિં   : 254) 

51 રમેશ સવાણી ણલખીિ ‘લાશો પૂછ ે છ’ે [કોરોના મહામારીમાિં 
લોકોની પીડાનો દસ્િાવેજ] ભાગ–2ની ઈ.બુક (પાનાિં   : 272) 

52 સ્વપૂણટ મહારાજ ણલખીિ િથા વલ્લભ ઈટાણલયા સમ્પાટદિ  
જીવનોપયોગી અને મૌણલક ણવચારોનો સિંિહ ‘માનવિા’ની ઈ.બકુ 
(પાનાિં :  181; મૂલ્ય : લોકજગૃણિ) 
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ગોણવિંદ મારુ 

●મણી મારુ પ્રકાશન  ●  
405 , સરગમ કો–ઓ હા. સોસાયટી  

નવસારી કૃણષ યુણનવણસટટી સામે  
ણવજલપોર–નવસારી.  

પોસ્ટ : એરુ એણિ. કૉલેજ – 396450  
સેલફોન : 9537 88 00 66 

ઈ.મેલ :  govindmaru@gmail.com 
 

▪ 
 

53 એન. વી. ચાવડા ણલખીિ  પુસ્િક  ‘વણટવ્યવસ્થા :  એક ષડ્િંત્ર’ની 
ઈ.બુક (પાનાિં :  138; મુલ્ય : લોકજગૃણિ) 

54 એમ. એન. રોય ણલખીિ અને  પ્રો. મહેન્દ્ર ચોટલીયા અનુવાટદિ 
પુસ્િક ‘બીલાડીની આતમકથા’ની ઈ.બુક (પાનાિં :  64; લોકજગૃણિ) 

55 જયિંણિભાઈ મનાણી ણલખીિ પુસ્િક ‘ક્રાિંણિકારી મૂળણનવાસી 
જનનાયક કૃષ્ણ’ની ઈ.બુક (પાનાિં :  109; મુલ્ય : લોકજગૃણિ) 

56 મુરજી ગડાના ણચન્િનાતમક 13 લેખોની પુશ્વસ્િકા ‘શોષણ અન ે
વૈશ્વિકપ્રવાહો’ની ઈ.બુક (પાનાિં :  85; મુલ્ય : લોકજગૃણિ) 
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