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તા.ક. : પ્રકરિ 1થી 7 ‘સેક્ટયુલહરઝમ : તૂત અને તથ્ય’
શીિિક િે ઠળ ‘સમકાલીન’ દૈબનકમાાં 24 એબપ્રલથી 24
જુલાઈ, 1999 સુધી પ્રબસદ્ધ થયા િતા.

આ પુસ્સ્તકા આઉટ ઑફ બપ્રન્ટ છે.
પુસ્સ્તકા માટે ફોન/પૂછપરછ
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▪
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આ ‘ઈ.િૂક’ના માંથન થકી કેટલાાંય જ ેલમાાં જતા અટકી જશે!
–રમેશ સવાિી
“જો તોહિ કતાિ વિિ બવચારા,
જન્મત તીન દાંર્ અનુસારા!
જો તુમ બ્રામ્પિન બ્રામ્પિની જાએ,
ઔર રાિ તુમ કાિે ન આએ?
જો તૂ તુરક તુરહકની જાયા,
પેટ ે કાિે ન સુનત કરાયા?
જો સજનિ િારે જ તારી જાત નક્કી કરે લી િોત તો શૂદ્ર, બ્રાહ્મિ,
મુસલમાન ત્રિે જુદી જુદી લાકર્ીઓની જ ેમ જુદા જ જન્મ્પયા િોત! અરે ,
જો તુાં જન્મથી જ શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મિીને પેટ ે જન્મેલો બ્રાહ્મિ િોય તો તુાં આ
દુબનયામાાં જનેતાની કૂ ખને િદલે િીજ ે કોઈ ખાસ રસ્તેથી શા માટે ન
આવ્યો? અને જો તુાં જન્મથી જ મુસ્સ્લમ સ્ત્રીને પેટ ે મુસલમાન જન્મ્પયો િો તો
પછી જનેતાના પેટમાાં િતો ત્યારે જ શા માટે તારી સુન્નત કરાવી ન
લીધી?” આજ ે, આવુાં કોઈ કિે તો ટરોલસેના/કટ્ટરવાદીઓ પાછળ પર્ી જાય!
પરન્તુ આ તો કિીર (1440–1518)ના શબ્દો છે. કિીરે આટલા ટૂ કાં ા
શબ્દોમાાં સેક્ટયુલહરઝમ સમજાવી દીધુાં છે! સેક્ટયુલહરઝમ એટલે
ધમિબનરપેક્ષતા. પરલોકની કોઈ ‘હદવ્યશસ્ક્ટત આ જગતનુાં સાંચાલન કરતી
નથી. ઈશ્વરે અગાઉથી નક્કી કરે લુાં કોઈ ભાબવ નથી. માનવી પોતાનુાં ભબવષ્ય
પોતાની િુબદ્ધ પ્રમાિે ઘર્વા શસ્ક્ટતમાન છે’ – આ બવચારને સેક્ટયુલહરઝમ
કિે વાય. યુરોપમાાં િારમી સદીની શરૂઆતથી રે નેસાાં–પુનરુત્થાન ચળવળે
અનુક્રમબિકા
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દેવળની સવોપહરતા સામે પર્કાર ફેં ક્ટયો. આ સાંઘિિમાાંથી રાજ્ય અને
દેવળના કાયિક્ષેત્રો અલગ પડ્ાાં અને ‘સેક્ટયુલર સ્ટેટ’નો ખ્યાલ ઉદભવ્યો.
રાજકીય, આબથિક, બસબવલ–ફોજદારી કાયદાનુાં પાલન, લગ્ન, કુ ટુિ
ાં ,
કેળવિી, સ્વાથ્ય વગેરે િાિતો મનુષ્યજીવનની સેક્ટયુલર, ધમિબનરપેક્ષ
િાિતો ગિવામાાં આવી.
સિાપક્ષ; સિા માટે ભોળા લોકોને હિન્દુરાષ્ટ્રના નશામાાં ર્ૂ િેલાાં રાખે
છે! માની લઈએ કે ભારત હિન્દુરાષ્ટ્ર િની જાય તો ઉદ્ધાર થઈ જાય?
ધમિના આધારે રાષ્ટ્રનુાં બનમાિિ થાય ખરુાં ? યુરોપમાાં અનેક બિસ્તી રાજ્યો છે,
આબિકા અને મધ્ય–પૂવિમાાં અનેક મુસ્સ્લમ રાજ્યો છે; તે િધાાંમાાં એકત્વ કેમ
નથી? ધમિના આધારે ‘રાષ્ટ્રીય એકતા’ સાંભવી શકે? ધમિથી જ રાષ્ટ્રીય
એકતા ઊગી નીકળતી િોય તો પાહકસ્તાન અને િાાંગલાદેશ અલગ પડ્ાાં
ન િોત! ધમિ ક્ટયારે ય એકતાનો આધાર િની શકે નિીં, ઊલટાનુાં એ
બવખવાદ ઊભો કરે છે. ગુજરાતમાાં સિજાનાંદજીએ સ્વામીનારાયિ ધમિ
સ્થા્યો. િસો વિિ ન થયાાં ત્યાાં 15–20 ફાાંટાઓ પર્ી ગયા છે! ભાઈચારાનો
દાવો કરનારા િખેર્ામાાં સાંર્ોવાયા છે; કોટ–િ પોલીસ કેસો થયા છે; જૂનુાં
માંહદર, િરીફ માંહદર વચ્ચે ખેંચાખેંચી ચાલુ છે! આવુાં તો દરે ક ધમિમાાં જોવા
મળે. ઈશ્વરશ્રદ્ધા, અવતારશ્રદ્ધા, પબવત્ર િાંથો, પ્રગટબ્રહ્મસ્વરૂપો િોવા છતાાં
શ્રદ્ધાળુઓમાાં એકતા સ્થપાતી નથી! આમ ધમિ કે સમ્પપ્રદાયથી ક્ટયારે ય
માનવબનમાિિ કે રાષ્ટ્રબનમાિિ થઈ શકે નિીં. માનવબનમાિિ, રાષ્ટ્રબનમાિિનુાં
કાયિ સેક્ટયુલર વેલ્યુઝથી જ થઈ શકે; કેમ કે સેક્ટયુલહરઝમ સાથે

[1] સહિષ્ુતા, સ્વતન્ત્રતા, મુક્ટત બવચારસરિી અને લોકશાિી
જીવનપદ્ધબત, [2] આબથિક અને સામાબજક સમાનતા, [3] સામાબજક ન્યાય,
અનુક્રમબિકા
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[4] માનવઆધાહરત નીબતવાદ, અને [5] પ્રગબતશીલતા સાંકળાયેલાાં છે; અને
આ મૂલ્યો બવના કોઈ પહરિામ િાાંસલ કરી શકાય નિીં. આ મૂલ્યો ‘હિન્દુ
રાષ્ટ્ર’ કે ‘ઈસ્લાબમક રાષ્ટ્ર’ પાસે િોતાાં નથી. એમની પાસે િોય છે :
બિનલોકશાિી વ્યવિાર, બવચારસ્વાતન્્યનો અભાવ, સામાબજક ભેદભાવો,
સામાબજક અન્યાય, ઈશ્વર આધાહરત નીબતવાદ, સ્થબગતતા અને કટ્ટરતા! જ ે
અન્યાય િાલ થઈ રહ્યો છે તે તો પાછલા જન્મનાાં કમિના કારિે છે, તેમ
ઠસાવનાર ધમિ કે સમ્પપ્રદાયો કઈ રીતે અન્યાય દૂર કરી શકે? આમ
‘હિન્દુત્વ’ કે ‘હિન્દુ રાષ્ટ્ર’ ન્યાય અપાવી શકે નિીં. માિસને થઈ રિે લો
અન્યાય એ ઐહિક િાિત છે અને તેનો ઉકેલ પિ ઐહિક જ િોય,
ઈશ્વરભસ્ક્ટત કે પ્રાથિના ન િોય. સેક્ટયુલહરઝમ જ સામાબજક ન્યાય અપાવી
શકે. સેક્ટયુલર દૃસ્ષ્ટ્કોિવાળો મનુષ્ય િીજી વ્યસ્ક્ટતઓને માત્ર મનુષ્ય તરીકે
જ જુએ છે; હિન્દુ, મુસ્સ્લમ, બિસ્તી તરીકે નિીં.
સેક્ટયુલર બવચારધારા કઈ રીતે ઉપયોગી થાય? અાંગત વાત કરુાં .
‘સાાંચ બિના સુખ નાહિ’ પુસ્સ્તકા ઓગસ્ટ, 1999માાં પ્રબસદ્ધ થઈ િતી.
મુમ્પિઈથી પ્રકાબશત થતાાં ‘સમકાલીન’ અખિારમાાં 24 એબપ્રલથી 24
જુલાઈ, 1999 દરબમયાન ‘સેક્ટયુલહરઝમ : તૂત અને તથ્ય’ શીિિક િે ઠળ
સાત લેખો પ્રબસદ્ધ થયા િતા; જ ેિે ઉિ ચચાિ જગાવી િતી. િાકીના લેખો
બનરીક્ષક/નયામાગિ/વૈસ્શ્વક માનવવાદમાાં 2000–2001માાં પ્રગટ થયા િતા.
જ્યારે એક લેખ– ‘ધમિ છે; પિ માિસાઈ છે?’ ઓગસ્ટ, 2002માાં પ્રગટ
થયો િતો. આ િધાાં લેખો ‘પેનનેઈમ’થી પ્રગટ થયા િતાાં. અનુક્રમ 8થી
12ના લેખો બિતીય આવૃબિ (ઓક્ટટોિર, 2002) વેળાએ પુસ્સ્તકામાાં મૂક્ટયા
િતા. ટૂ કાં માાં એક લેખ બસવાય િાકીના લેખો ગોધરાકાાંર્ (27 ફે બ્રુઆરી,
અનુક્રમબિકા
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2002) પિે લાાં લખાયેલ િતા. ગોધરાકાાંર્ વેળાએ િાં ુ અમદાવાદ શિે રમાાં
ઝોન–5માાં DCP િતો. સેક્ટયુલર બવચારધારાના કારિે, મારા સુપરબવઝન
િે ઠળના ગોમતીપુર, રબખયાલ, િાપુનગર, ઓઢવ અને અમરાઈવાર્ી
પોલીસ સ્ટેશન બવસ્તારમાાં સામૂહિક િત્યાકાાંર્ની ઘટના ન િને તેની કાળજી
લીધી િતી; જ ેનો મને ઊંર્ો સાંતોિ છે! સેક્ટયુલર બવચાર માનવીની િત્યાઓ
રોકે છે! આ બવચારધારાને આકાર આપનાર/ઘર્નાર ‘સમકાલીન’,
‘બનરીક્ષક’, ‘નયામાગિ’ અને ‘વૈસ્શ્વક માનવવાદ’ સામબયકોનો; તેના
તાંત્રીઓનો મોટો ફાળો છે. ‘અબભવ્યસ્ક્ટત’ બ્લૉગના સજકિ ગોબવાંદભાઈ
મારુએ ‘સાાંચ બિના સુખ નાહિ’ પુસ્સ્તકાને ‘ઈ.િૂક’માાં ઢાળીને વાાંચકોને
બવના મૂલ્યે વિેં ચી છે; તેથી ખાતરી છે કે સેક્ટયુલર બવચારના પ્રસારના
કારિે માનવીઓની િત્યાઓ રોકાશે! સેક્ટયુલહરઝમ આપિને ધમિ,
સમ્પપ્રદાય, પાંથ અને જ્ઞાબતના સાંકુબચત વતુિળમાાંથી િિાર કાઢે છે!
✳
સવાલ એ છે કે ધમિએ રાજ્યમાાં માથુાં મારવુાં ન જોઈએ, તેવા સેક્ટયુલર
બવચારનો જન્મ શા માટે થયો? સેક્ટયુલર વ્યવસ્થાની હિમાયત કરવાની
જરુર કેમ પર્ી? કોઈ પિ ધમિ; સ્થાપના સમયે ક્રાાંબતકારી િોય છે, સમાજ
ઉપયોગી િોય છે; પરન્તુ સમય જતાાં ધમિમાાં રુહઢચુસ્તતા/જર્તા/કટ્ટરતા/
કમિકાાંર્/અન્ધશ્રદ્ધાઓનુાં વચિસ્વ સ્થપાઈ જાય છે; સ્થાબપતહિતોનુાં વચિસ્વ
ઊભુાં થાય છે! દુબનયાના દરે ક ધમિની િાિતમાાં આવુાં િન્યુાં છે. ધમિ પાસેથી
સ્વગિ/નરક/પરલોકની કલ્પના છીનવી લો તો તેનો દાંભ ખૂલ્લો પર્ી જાય!
‘સેક્ટયુલર સ્ટેટ’ પરલોકની બચાંતા કરવાને િદલે આ લોકની બચાંતા કરે છે.
સેક્ટયુલર એટલે ઐહિક. આપિા રાજકીય પક્ષોએ પોતપોતાને અનુકૂળ આવે
અનુક્રમબિકા
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તેવી સેક્ટયુલહરઝમની વ્યાખ્યા કરી છે. એક પક્ષ િીજાને સ્યુર્ો સેક્ટયુલર કિે
છે. જગત માયા નથી પરન્તુ પરલોક માયા છે. ધાબમિક શ્રદ્ધાઓ માયા છે,
તેથી તેમાાં પર્વાનુાં ન િોય. સિાપક્ષે સેક્ટયુલહરઝમ સામે ‘હિન્દુત્વ’નો બવચાર
મૂક્ટયો છે. ‘હિન્દુત્વ’ એટલે શુ?ાં બવરોધાભાસનો સમૂિ. આયિસમાજ
મૂબતિપૂજામાાં, અવતારવાદમાાં માનતો નથી. કોઈ જ્ઞાનની ગાદીમાાં માને છે, તો
કોઈ જન્મની ગાદીમાાં માને છે. કોઈ બનરાકારમાાં માને છે તો કોઈ આકારમાાં
માને છે. કોઈ િૈતમાાં માને છે તો કોઈ અિૈતમાાં માને છે. કોઈ ભગવાાં
વસ્ત્રોમાાં માને છે તો કોઈ વસ્ત્રબવિીન દશામાાં માને છે. આમાાં એકતા કઈ
રીતે શક્ટય િને? ‘વૈહદક હિન્દુત્વ’ મૂબતિપૂજા, અવતારવાદનો બવરોધ કરે છે,
જ્યારે ‘પૌરાબિક હિન્દુત્વ’ અવતારવાદ અને મૂબતિપજા
ૂ ઉપર જ આધાહરત
છે. હિન્દુ સાંસ્કૃ બત ઐહિક જીવનને નાશવાંત માનીને તેની ઉપેક્ષા કરે છે.
ઐહિક જીવન કરતાાં પરલોક જીવન વધુ ઈચ્છવાયોગ્ય છે; તેમ માનનાર
‘હિન્દુ ધમિ’ ગરીિી દૂર કરી શકે નિીં. ‘સેક્ટયુલર સ્ટેટ’ ગરીિીને દૂર
કરવા બવજ્ઞાન અને ટેક્ટનોલૉજીનો ઉપયોગ કરે છે. જ્યારે ધમિવાદીઓ
માંહદર/મસ્સ્જદ બનમાિિમાાં કલ્યાિ જૂએ છે! મુલ્લાઓ કે મોરારીિાપુઓની
કથાઓમાાં પાાંચ લાખ માિસોએ ભેગા થવુાં ન જોઈએ; તેમ રાજ્ય કિે તો તે
સેક્ટયુલર કિે વાય. રથયાત્રા અને તાબજયાના ઘોંઘાટ, પ્રદૂિિ ફે લાવતાાં
જુલૂસો કાઢવાની ના પાર્ે; તો સેક્ટયુલર િે વાય. જ ે દેશમાાં મોટાભાગના
લોકોને િે ટાંક જમવાનુાં મળતુાં ન િોય ત્યાાં આ પ્રકારનાાં બક્રયાકાાંર્ો ઉપર
સેક્ટયુલર રાજ્યે ત્વહરત પ્રબતિાંધ મૂકવા જોઈએ; પરન્તુ આપિે ત્યાાં આવા
બક્રયાકાાંર્ોને રાજ્ય તરફથી પ્રોત્સાિન આપવામાાં આવે છે. ધમિિાંથોમાાં લખેલુાં
છે, તેથી માથુાં ન મરાય એવુાં સેક્ટયુલર સ્ટેટ કિી શકે નિીં. ધમિના આદેશો
અનુક્રમબિકા
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માનવગૌરવ/માનવઅબધકાર ભાંગ કરનાર િોય ત્યારે સેક્ટયુલર સ્ટેટ મૌન
ધારિ કરી શકે નિીં. વાસ્તવમાાં ધમિમાાં માથુાં મારે તે સેક્ટયુલર સ્ટેટ
કિે વાય!
ઈશ્વર સાંસ્થાનો એક મૂળભૂત બસદ્ધાાંત એ છે કે દેવની ઈચ્છાથી િધુાં
થાય છે, દેવની કૃ પા િોય તો િધા પ્રકારનાાં દુ:ખ, સાંકટ, કષ્ટ્ ટળી જાય છે.
ઈશ્વરસાંસ્થા/ધમિસાંસ્થા; ઉચ્ચ, ધબનક, સિાધારી વગે ઊભી કરે લી છે.
સિાધારી શોિક વગિ સામે શોબિત વગિ બવદ્રોિ ન કરે , શાાંબત કાયમ રિે
એટલા માટે સામાબજક બવિમતા અને સુખદુુઃખની સમ્પપૂિિ જવાિદારી
ભગવાનને માથે નાખી છે અને આ ભગવાનની સાંકલ્પનાને શોબિત વગે
વાસ્તબવક માની લીધી છે! ધમિ, શોબિત િિુજન સમાજ માટે અફીિ છે.
નશામાાં શોબિત વગિ શોિિને/દુુઃખોને ચૂપચાપ સિન કરે છે. ધમિ પરમ
શાાંબતનો માગિ છે – એ બસદ્ધાાંતનો અથિ શોિક અને શોબિતો માટે અલગ
અલગ છે. શોિક વગિને શોિિ કરતાાં કરતાાં શાાંબત મળતી રિે છે, જ્યારે
શોબિત વગિને શોિિ સિન કરીને શાાંબત જાળવવાની છે! રથયાત્રા
કાઢવાથી, રામમાંહદર િાાંધવાથી, ધમિસાંસદના પર્કારથી બવકાસ થતો નથી;
પિ જર્તા વધે છે! અસહિષ્ુતા વધે છે! ધાબમિક લાગિીઓને ઉશ્કેરવાથી
માિસ ભાન ભૂલી જાંગલી કૃ ત્યો કરે છે. માનવમૂલ્યો માટે જોખમ ઊભુાં કરે
છે. માનવગૌરવ, િાંધુત્વ અને વ્યસ્ક્ટતસ્વાતન્્ય નાંદવાય છે. ધાબમિક િાંથોને,
ધાબમિક લાગિીઓને મિત્ત્વ આપવામાાં આવે ત્યારે કોમવાદ ઊભો થાય છે.
મૂળભૂતવાદ ઊભો થાય છે. ભૂતકાળમાાં કૃ ષ્િ, ઈસુ, મિમ્પમદના જમાનામાાં
‘રામરાજ્ય’ િતુાં અને િવે કબળયુગને કારિે માનવજાતને દુખો સિન કરવો
પર્ે છે; તેથી ભૂતકાળના આદશોને, મૂલ્યોને પુનજીિબવત કરવાાં જોઈએ, તેમ
અનુક્રમબિકા
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મૂળભૂતવાદીઓ માને છે. હરબલબજયસ હરવાઇવબલઝમથી િધા પ્રશ્નોનો ઉકેલ
આવી જશે તેમ શ્રદ્ધાળુઓ માને છે. ‘હિન્દુત્વ’/‘સાાંસ્કૃ બતક રાષ્ટ્રવાદ’ એ
‘હરબલબજયસ હરફોબમિઝમ’ કિે વાય. ધાબમિક પુનરુત્થાનનો કોઈ અથિ નથી;
મર્દાની િજામત ન િોય, તેને તો િાળી નાખવાનુાં િોય! વાસ્તવમાાં
ઐહિકતાને પ્રાધાન્ય આપવામાાં આવે તો જ માનવજાતનાાં દુ:ખો ઓછાાં થાય.
એવી કઈ િાિતો છે, જ ેના ઉપર સેક્ટયુલહરઝમની ઇમારત ટકી શકે? :
[1] રૅ શનાબલઝમ, વૈજ્ઞાબનક અબભગમ. [2] પરલોક કે હદવ્યતાનો નકાર,
ઐહિકતા જ સવોપરી. [3] કોઈ પિ તાત્ત્બવક વાદની સ્થાપના બસવાય
માનવલક્ષી બચાંતન. [4] સાંહદગ્ધ નિીં; પિ સ્પષ્ટ્ પ્રબતપાદન કે અબભવ્યસ્ક્ટત.
[5] સ્થબગતતા નિીં; પિ પ્રગબતશીલતા. [6] ઈશ્વરશાિી, ધમિશાિી નિીં,
માનવઅબધકારો સાથેની લોકશાિી. [7] બવબવધતાનો સ્વીકાર અને
સહિષ્ુતા, અપીલ ટુ રીઝન, અપીલ ટુ ઈમોશન નિીં… 2014થી 2022
સુધીમાાં દેશમાાં િનેલી ઘટનાઓ ઉપરથી કિી શકાય કે સેક્ટયુલહરઝમ
સામેના પર્કારો અનેક છે : [1] કોમવાદ, [2] ગૂઢવાદ, [3] અસહિષ્ુતા,
ઝનૂન, [4] અિૌબદ્ધકતા, [5] લાગિીઓની ઉશ્કેરિી, [6] સાંહદગ્ધતાવાદ,
ર્િલ બથાંક, [7] સ્થબગતતાવાદ, મૂળભૂતવાદ, [8] માનવબવરોધી વલિ,
બિનલોકશાિી વલિ, [9] અબભવ્યસ્ક્ટત સ્વાતન્્યનો બવરોધ.
આપિી લોકશાિી વ્યવસ્થા ગાંભીર રોગનો ભોગ િની છે.
સાંવેદનશીલ વ્યસ્ક્ટત િતાશા અનુભવે એવુાં વાતાવરિ ઊભુાં થયુાં છે. ચારે
િાજુ ઈશ્વરવાદી, સાાંપ્રદાબયક, સવિસિાધીશો, આપખુદ પ્રથાઓ પથરાયેલી
િોય તેવા સાંજોગોમાાં લોકશાિી ટકી શકે નિીં. લોકોમાાં લોકશાિી બમજાજ
નથી, સામાંતવાદી રૂહઢઓ છે. સેક્ટયુલહરઝમ, રૅ શનાબલઝમ, માનવીય ગૌરવ,
અનુક્રમબિકા
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સ્વતન્ત્રતા, સમાનતા અને િાંધુત્વના મૂલ્યો; સાાંસ્કૃ બતક રાષ્ટ્રવાદમાાં/
‘હિન્દુત્વ’માાં જોવા મળતાાં નથી. માળખુાં ભલે લોકશાિી િોય; પરન્તુ તેના
સાંચાલકો, બનયન્ત્રકોના વલિ અને વતિનમાાં સેક્ટયુલર મૂલ્યો ન િોય તો એવી
લોકશાિી સ્વાાંગનુ,ાં નાટકનુાં સ્વરૂપ ધારિ કરે છે. રાજકીય માળખુાં
લોકશાિી સ્વરૂપનુાં િોય; પરન્તુ આબથિક અને સામાબજક માળખુાં લોકશાિી
ન િોય તો પિ રાજકીય લોકશાિીના સાંચાલનમાાં બવકૃ બત પ્રવેશે છે.
સામાબજક માળખામાાં લોકશાિી મૂલ્યો અને વલિો પ્રવતિતાાં ન િોય તો તે
પાયાના લોકશાિી સાંસ્કારોનો અભાવ સૂચવે છે. ટૂ કાં માાં સમાજનુાં એકાંદર
વલિ જો લોકશાિી મૂલ્યોવાળુાં ન િોય તો તે સમાજ લોકશાિી માગેથી
ભ્રષ્ટ્ થાય. કોઈ સમાજ રાજકીય ક્ષેત્રે સ્વતન્ત્રતા અને સમાનતા ચાિે તો તે

આબથિક તથા સામાબજક ક્ષેત્રે તેની અવિે લના કરી શકે નિીં. સમાજના
તમામ ક્ષેત્રમાાં આવુાં મૂલ્યસાતત્ય ત્યારે જ આવે, જ્યારે સમાજ રચતી
પ્રત્યેક વ્યસ્ક્ટત, સ્વાતન્્ય તથા સમાનતાનુાં સમથિન કરતાાં બમજાજ અને
વલિ કેળવે અને પોિે. ભારતમાાં િધુાં ઊલટુાં છે. આપિે હિન્દુ છીએ,
મુસ્સ્લમ છીએ, પરન્તુ માિસ નથી! કેમ કે આપિને ધમિ/જરીપુરાિી
સાંસ્કૃ બતનો િોજ ઉપાર્વાનુાં વ્યસન થઈ ગયુાં છે! કુદરત બિલકુલ
સેક્ટયુલર છે; જો તે સેક્ટયુલર ન િોત તો હિન્દુનુાં લોિી કેસરી, મુસ્સ્લમનુાં
લોિી લીલુાં અને બિસ્તીનુાં લોિી સફે દ િોત! િકરી લીલા રાં ગની િોત
અને ગાય િોત કેસરી! એક વ્યસ્ક્ટત દબલતને ત્યાાં અવતરી તેથી અમુક
પ્રકારના અન્યાય તેના કપાળે અવશ્ય લખાઈ જાય; પરન્તુ એ જ વ્યસ્ક્ટત
બ્રાહ્મિ/ક્ષબત્રય/વૈશ્યને ત્યાાં અવતરે તો એના ભાગ્યમાાં બવશેિાબધકારો
લખાઈ જાય!
અનુક્રમબિકા
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સેક્ટયુલહરઝમ એટલે શુાં? સેક્ટયુલહરઝમ શા માટે? ક્ટયા ક્ટયા સેક્ટયુલર
વેલ્યુઝ છે? તેના આધારસ્તાંભો ક્ટયા ક્ટયા છે? સેક્ટયુલહરઝમ સામેના પર્કારો
ક્ટયા ક્ટયા છે? સેક્ટયુલહરઝમમાાં કઈ કઈ ભેળસેળ અને બવરોધાભાસો છે?
સેક્ટયુલહરઝમ અને લોકશાિી/સામાબજક પહરવતિન તથા સેક્ટયુહરઝમ સામેની
શાંકાઓની ચચાિ ‘સાાંચ બિના સુખ નાહિ’ પુસ્સ્તકામાાં કરી છે. ઉપરાાંત ‘રામ’
અને ‘શ્રીરામ’ વચ્ચેનો તફાવત/બશક્ષિમાાં સરકારી સર્ો/ધમાાંધતા એટલે
મૃત્યુ/ધમિ છે; માિસાઈ છે?/સાાંસ્કૃ બતક ફાબસઝમ : શુાં પિે રવુ,ાં શુાં ન
પિે રવુ?ાં – આ લેખો સેક્ટયુલહરઝમને સમજવામાાં ઉપયોગી છે. સત્ય બવના
સુખપ્રાસ્િ છે જ નિીં – કિીરની આ વાત સાથે સિમત થવુાં જ પર્ે. આશા
છે કે આ બવચારદૃસ્ષ્ટ્ સ્વચ્છ કરતી ઉપયોગી પુસ્સ્તકાની ‘ઈ.િૂક’ વાાંચકોને
ગમશે. ગોબવાંદભાઈ મારુએ અથાક પહરશ્રમે આ પુસ્સ્તકાને ‘ઈ.િૂક’ રુપે રજૂ
કરી છે; તેથી તેના માંથન થકી કેટલાાંય જ ેલમાાં જતા અટકી જશે!

રમેશ સવાિી
ઈ.મેલ : rjsavani@gmail.com
04/06/2022
▪
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સેક્ટયુલહરઝમ એટલે શુ?ાં
– જયાંતી પટેલ
સેક્ટયુલર શબ્દ આપિે સામાન્ય રીતે રાજ્યના
સન્દભિમાાં વાપરીએ છીએ. સેક્ટયુલર રાજ્ય કોઈ ધમિનુાં સમથિક
ના િોય, કોઈ ધમિ પ્રત્યે પક્ષપાત કે વેર ધરાવતુાં ના િોય, તેમાાં
ધમિ અને રાજ્યનાાં ક્ષેત્રોને ઓછામાાં ઓછાાં અલગ ગિવામાાં
આવે અને ધમિ, ધમિિાંથ, માન્યતાઓ કે ધમિગુરુઓના આદેશો
રાજ્ય માટે િાંધનકતાિ લેખવામાાં આવતા ના િોય. કમભાગ્યે, આપિે ત્યાાં એક એવો
અથિ પ્રચબલત િન્યો કે રાજ્ય દરે ક ધમિને સમાન ગિે, રાજ્ય ધાબમિક િાિતો,
ધાબમિક બક્રયાકાાંર્ો કે માન્યતાઓ, ધમિગુરુઓ અને ધમિસ્થાનકને સમાન રક્ષિ આપે,
તેમાાં દરબમયાનગીરી ના કરે . એટલે કે, સવિધમિસમભાવ, કે સવિધમિમમભાવ. આમ
ધમિ રાજ્યમાાં માથુાં ના મારે તેના િદલે રાજ્ય ધમિમાાં માથુાં ના મારે , તેવો અથિ થયો.
યુરોપમાાં ધમિ પરલોક કે આધ્યાસ્ત્મક િાિતો બવશે જ ે કિે વુાં િોય તે કિે ; પિ
ઐહિક િાિતોમાાં, રાજકીય, સામાબજક કે આબથિક વ્યવિારો િાિત, કોઈ આદેશ
આપી ના શકે તેવી સમજ બવકસી જયારે , આપિે ત્યાાં, ધાબમિક વ્યવિારો [પછી તે
આબથિક, રાજકીય કે સામાબજક વ્યવસ્થાને સ્પશિતા િોય] તો પિ રાજ્યે તેમાાં દખલ
ના કરવી જોઈએ તે આિિ ચાલુ રહ્યો છે. આ વાત સેક્ટયુલરના ખ્યાલથી સાવ
બવપરીત ગિાય. સેક્ટયુલરનો ખરો અથિ થાય સવિધમિઅભાવ કે ધમિબનરપેક્ષ.
િીજી એક એવી દલીલ પિ થાય છે કે રાજ્ય ભલે સેક્ટયુલર રિે ; પિ
સમાજ તથા વ્યસ્ક્ટત વિાઓછા અાંશે સેક્ટયુલર ના િોય તો પિ વાાંધો નિીં. િવે
સવાલ એ થાય છે કે જ્યાાં સુધી વ્યસ્ક્ટતએ સેક્ટયુલર વલિ આત્મસાત્ કયુાં ના િોય,
સમાજની પ્રથાઓ સેક્ટયુલર ના િોય તો રાજ્ય ક્ટયાાં સુધી, કેટલા અાંશે અને કેવી
રીતે સેક્ટયુલર રિી શકે? િકીકતમાાં જ્યાાં સુધી સમાજમાાં તથા એકાંદર માનવીના
વૈયસ્ક્ટતક જીવનમાાં ધમિ ગૌિ ના િન્યો િોય, તેના પ્રત્યેની પ્રબતિદ્ધતા પાતળી પર્ી
અનુક્રમબિકા
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ના િોય, ધમિ સમાજજીવનમાાં માબજનિ લાઈઝ્ર્ િન્યો ના િોય અથવા સમાજના મુખ્ય
પ્રવાિ પરથી તેનો પ્રભાવ દૂર થયો ના િોય ત્યાાં સુધી સેક્ટયુલર રાજ્ય પિ સાંભબવત
નથી. યુરોપીય દેશોમાાં િધી વ્યસ્ક્ટતઓએ ધમિ ત્યજ્યો છે તેવુાં નથી; પિ ધમિ તથા
ધાબમિક માન્યતાઓ મુખ્ય પ્રવાિના અાંગરૂપ નથી, ધાબમિક હરવાજો પિ ઔપચાહરક
ઉજવિી – તે પિ વિિમાાં માાંર્ િે–એક પ્રસાંગે જોવા મળે. ધમિ તથા ધમિની વાતોને
ગાંભીરતાથી લેનારી વ્યસ્ક્ટતઓ ત્યાાં પિ છે; પરન્તુ તેમની સાંખ્યા જૂજ છે અને તેઓ
ભાગ્યે જ ધાબમિક આદેશો અનુસાર કાયદા ઘર્વા જોઈએ તેવો આિિ સફળ કે
બનિાિયક રીતે – કરી શકે છે. ટૂ કાં માાં, ત્યાાં ધાબમિક વ્યસ્ક્ટતઓ અને ધમિ માબજનિ લાઈઝ્ર્
થઈ ગયાાં છે. રાજ્ય િારા ધમિ, ધાબમિક આદેશો કે માન્યતાઓ, ધમિગુરુઓ કે
ધમિસ્થાનકો કે ધાબમિક બમલકતોના રક્ષિ, પુરસ્કારનો તો પ્રશ્ન જ નથી રિે તો.
સેક્ટયુલરના ખ્યાલ તથા સેક્ટયુલર સમાજના ઘર્તરની વાતમાાં આ િે
િાિતોનો ઉલ્લેખ કરવો એટલા માટે જરૂરી છે કે ઘિી િધી દલીલો તથા ગેરસમજ
આ સ્સ્થબત સાથે સાંકળાયેલાાં છે. વળી, આ બવવેચનમાાંથી એટલુાં તો સ્પષ્ટ્ થઈ ગયુાં કે,
સેક્ટયુલર વ્યવસ્થામાાં નીચેનામાાંથી કોઈના વચિસ્વને સ્વીકારવામાાં આવતુાં નથી.
[1] ધમિ, [2] ધાબમિક માન્યતાઓ, બક્રયાકાાંર્ કે બનયમો, [3] ધમિિાંથ, [4] દૈવી
ફરમાનો, [5] અવતાર કે પયગમ્પિરના આદેશો, [6] ધમિગુરુઓના ફતવાઓ તથા
[7] ધાબમિક ટરસ્ટો કે ધમિસ્થાનકોની રક્ષા, બનભાવ કે તેને ખાસ સવલતોની રાજ્ય
િારા કરાતી જોગવાઈ.
અિીં, પ્રથમ એ સવાલ થાય કે ધમિને આવી રીતે દેશબનકાલ કરવાની શી
જરૂર પર્ી? ધમિની વાતોમાાં એવુાં શુાં છે કે સ્વસ્થ અને પ્રગબતશીલ સમાજ રચવા
માટે તેને િાજુએ રાખવાનુાં મુનાબસિ ગિવામાાં આવ્યુાં? ધમિના કારિે એવી તો કેવી
પહરસ્સ્થબત પેદા થઈ કે તેને કોરાિે મૂકવાનુાં આવશ્યક િન્યુાં? અને સેક્ટયુલર
વ્યવસ્થાની હિમાયત કરવાની જરૂર પર્ી? માનવજાતના ઈબતિાસ પર નજર કરતાાં
આ પ્રશ્નોના ઉિર સરળતાથી મળી રિે છે, ઉપરાાંત, ધમિના કારિે વૈચાહરક ક્ષેત્રે
તેમ જ, જ્ઞાનપ્રાસ્િના ક્ષેત્રો જ ે િાંબધયાર તથા અવરોધક સ્સ્થબત સજાિઈ િતી, તેમાાં
અનુક્રમબિકા
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આ ધાબમિક વચિસ્વ સામેના બવદ્રોિનો પાયો જોઈ શકાય છે. ધાબમિક વાર્ાઓને કારિે
માનવસમૂિોમાાં ફાલેલી જૂથિાંધી, વેર–ઝેર, દમન અને અન્યાય [દા.ત.; વિિવ્યવસ્થા,
સ્ત્રી–પુરુિ સમાનતા] તથા માનવએકતા, અરે , એક રાષ્ટ્રબનમાિિના કાયિમાાં પિ જ ે
મુસીિતો પર્તી િતી તેને કારિે ધમિને જાકારો આપવો જરૂરી િન્યુાં િતુાં. અલિિ,
ધમે િધુાં ખોટુ ાં જ કયુાં છે એમ ના કિી શકાય. એક સમયે તેિે માનવસમાજને
આવશ્યક સ્સ્થરતા, બનયમપાલન વગેરેમાાં ફાળો આ્યો િતો; પરન્તુ ધીરે ધીરે તેિે
જ ે સ્વરૂપ અખત્યાર કયુાં તથા તેની કામગીરી વધુ કાયિક્ષમ રીતે ઉપાર્ી લે તેવાાં તન્ત્ર
રચાતાાં તેની લાભકતાિ િાજુના િદલે િાબનકતાિ પાસુાં જ િાકી રહ્યુાં.
ધમિની દખલને કારિે સજાિયેલી રાજકીય પહરસ્સ્થબત સામેનો બવદ્રોિ પ્રથમ
રાજકતાિ વગે યુરોપમાાં ઉઠાવ્યો. અને સાંસ્સ્થકૃ ત ધમિસાંસ્થા–દેવળને ઐહિક –
રાજકીય િાિતોમાાંથી ફારે ગ કરવાનુાં વલિ જનમ્પયુાં. આપિે ત્યાાં સાંસ્સ્થકૃ ત દેવળ
સ્વરૂપે ધમે આવી દખલ કરી ન િતી તેથી તેની સામે ખાસ ઊિાપોિ થયો નિીં
[િૌદ્ધ અને જ ૈન ધમિ સાંસ્થીકૃ ત િતા સાંઘસ્વરૂપે]; પિ બવબવધ ધમોમાાં માનનારા
રાજા–પ્રજાને કારિે તથા ધમિ વૈયસ્ક્ટતક મુસ્ક્ટત માટેનાાં આચરિો ઉપર જ ખાસ લક્ષ
આપતો િોવાથી આ બવશે ઝાઝી ચિભિ થઈ નિીં. યુરોપમાાં, એક વાર, ધમિને એક
ક્ષેત્રમાાંથી જાકારો અપાતાાં, અન્ય ઐહિક િાિતો સામાબજક તથા જ્ઞાનપ્રાસ્િની
િાિતે પિ ધમિની સવોપહરતા સામે પર્કાર થવા લાગ્યો. ધમિ સમ્પપૂિિ સત્ય નથી
તેવુાં એક ગાિર્ુ ાં પર્તાાં તેની ઇમારત કાચી પર્વા લાગી. તેનાાં સત્યો અને તારિો
ચકાસાવા લાગ્યાાં. અને, પ્રિોધન [એનલાઈટનમેન્ટ] તથા નવજાગરિ [રે નેસાાં]ના
જુવાળે આ કાયિની પહરપૂબતિ કરી. આ વૈચાહરક મુસ્ક્ટત અને સ્વાતન્્યની ક્રાાંબતનાાં મૂળ
યુરોપમાાં શરૂ થયેલી વૈજ્ઞાબનક સાંશોધનની પ્રબક્રયા સાથે પિ સમ્પિન્ધ ધરાવતાાં િતાાં.
આ જગત સ્સ્થર – પૃથ્વીકેન્દ્રી નથી, પૃથ્વી ફરે છે અને આપિા િિમાંર્ળનુાં કેન્દ્ર
સૂયિ છે એ વાત ધમિિાંથ િાઈિલ સાથે સુસાંગત ના િોવાથી ગેબલબલયોને જ ે સિન
કરવુાં પડ્ુાં તે તો જાિીતી વાત છે. ધમિસાંસ્થાનાાં જ્ઞાન–સાધના, સત્ય–શોધનના આ
પ્રયાસને ર્ામવાનાાં પગલાાંથી વૈચાહરક મુસ્ક્ટતના સાંિામને િાર સાાંપર્ી, વાસ્તવમાાં,
અનુક્રમબિકા
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આપિે ત્યાાં સેક્ટયુલર મતના રાજ્યથી ધમિને અલગ કરવાનાાં પાસાાં બવશે ઠીક ઠીક
ચચાિ – બવવેચન થાય છે; પરન્તુ જ્ઞાનપ્રાસ્િના સન્દભિમાાં પ્રગટેલા આ બવદ્રોિ અને
સેક્ટયુલર આાંદોલન સાથેના તેના પાયારૂપ સમ્પિન્ધ અાંગે ભાગ્યે જ ભાર મુકાય છે.
િકીકતમાાં, જ્ઞાનપ્રાસ્િ માટેના આ વૈચાહરક સ્વાતન્્યની ઝુાંિેશ સેક્ટયુલહરઝમનુાં મૂળ
તત્ત્વ છે, પાયો છે. તેના આધારે જ રાજકીય તથા સામાબજક ક્ષેત્રોમાાં પિ ધમિના
આબધપત્યને પર્કારવા માટેની દાશિબનક ભૂબમકા રિે લી છે. દાશિબનક દૃસ્ષ્ટ્એ
સેક્ટયુલહરઝમ જ્ઞાનશાસ્ત્રીય [એસ્સ્ટસ્ટેમોલૉબજકલ] ક્ષેત્રની ક્રાાંબત છે. આથી જ,
િોથ્યુઅસન કિે છે, If secularism is defined as the attempt to

establish, an autonomous, sphere of knowledge purged of
supernatural and fideistic presuppositions, its modern origin are
to be traced to the latter Middle Ages of Western Europe. The
distinction drawn up by the scholastics between faith and
knowledge... which places its chief emphasis on the truths
perceptible by human reason... [Groethuysen, B. ‘Secularism’
Encyclopedia of Social Sciences, Vol. 13, P. 631, Macmillan
1957] એટલે કે સેક્ટયુલહરઝમમાાં જ્ઞાનનો પાયો અબતમાનુિી કે ઈશ્વરલક્ષી
માન્યતાઓ સાથે નથી, શ્રદ્ધા સાથે નથી; પરન્તુ માનવિુબદ્ધથી પ્રેબક્ષત સત્યમાાં છે.
જ્ઞાનશાસ્ત્રની દૃસ્ષ્ટ્એ આ મિત્ત્વનુાં પ્રસ્થાન છે, જ ે વૈજ્ઞાબનક અબભગમનો પાયો
છે.
આ અબભગમને કારિે પ્રથમ તો ધમિમાાં કિે વાયેલુાં િધુાં સત્ય છે તેવી શ્રદ્ધા
નાિૂદ થાય છે. પછી તો તેના આદેશો અને ફરમાનો પિ ચકાસાવા લાગ્યાાં, તેની
ક્ષબતઓ તથા િાબનકારક પાસાાં છતાાં થવાાં લાગ્યાાં, તેની સવોપહરતા નકારાઈ અને
સત્ય જ્ઞાન પ્રાિ કરવાની ઝાંખના જાગી. આ વૈચાહરક મુસ્ક્ટત સાથે સામાબજક
સુધારિા વૈજ્ઞાબનક સાંશોધન, માનવપ્રયાસ િારા પહરવતિન લાવવાની રાં ગદશી ક્રાાંબત
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વગેરે સાકાર િન્યાાં, પ્રગબત પરના આગળા તૂટી પડ્ા અને તેને મોકળુાં મેદાન
સાાંપડ્ુાં.

▪▪▪
આજ ે પિ ઘિા માિસો માને છે કે ધમિ ન િોય તો નીબત ન રિે . આ
દલીલ કરનારા ભૂલી જાય છે કે નૈબતકતાનાાં ધોરિો ધમિ કરતાાં પિ પુરાિાાં છે.
વધુમાાં, જો નીબતનો પાયો ધમિમાાં િોય તો દરે ક ધમિ અનુસાર નૈબતકતા જુદી
િોય! વાસ્તવમાાં, નીબત ધમિથી બનરપેક્ષ અને સ્વાયિ અસ્સ્તત્વ ધરાવે છે.
સેક્ટયુલહરઝમનો આ મિત્ત્વનો પાયો છે. નૈબતક ધોરિોનો આધાર શેમાાં છે?
નૈબતક ધોરિો કોિ ઘર્ે છે? નૈબતક ધોરિો માટેનુાં પીઠિળ શેમાાં છે? આ
પ્રશ્નોનો ઉિર સેક્ટયુલર વલિ નક્કી કરવામાાં ચાવીરૂપ છે. નૈબતકતાનો પાયો
ધાબમિક, આધ્યાસ્ત્મક, અલૌહકક, મનુષ્યેતર કે માનવિુબદ્ધથી અગમ્પય સ્રોતોમાાં છે,
તેવી માન્યતા સેક્ટયુલર વલિ સાથે અસાંગત છે.
▪▪▪

સેક્ટયુલર વ્યવસ્થા–સાંસ્કારોના મૂળમાાં રિે લાાં દશિન તથા મૂલ્યો િાિત
િિુ ઓછી વ્યસ્ક્ટતઓ સજાગ છે. આથી સેક્ટયુલર ખ્યાલ પાછળ રિે લાાં પાયાનાાં
મૂલ્યો તથા માન્યતાઓ તેમ જ તેના તાહકિક ફબલતાથો બવશેની વૈચાહરક સ્પષ્ટ્તા
આવશ્યક િની રિે છે. સેક્ટયુલર સમાજવ્યવસ્થા કે તેવાાં વલિ ધરાવતો માનવી
ઘર્વા માગતા િોઈએ તો સેક્ટયુલરના ખ્યાલ સાથે અાંગભુત આ લક્ષિોની સ્પષ્ટ્
સમજ િોવી જોઈએ.
પ્રથમ તો આપિે કેવો સમાજ બનમાિિ કરવા માગીએ છીએ તેની સ્પષ્ટ્
કલ્પના િોવી જોઈએ. આ સમાજનાાં લક્ષ્યો, આદશો અને સમ્પિન્ધો તથા
વ્યવિારો બવશેનુાં સ્પષ્ટ્ બચત્ર િોવુાં જોઈએ. ત્યારિાદ તે કેટલે અાંશે સેક્ટયુલર
વ્યવસ્થા અને સાંસ્કારો સાથે સુસાંગત છે તે જોવુાં જોઈએ. તદુપરાાંત, આવા
સમાજ માટે માનવીમાાં કેવાાં સાંસ્કારો અને વલિ દૃઢ કરવાાં જોઈએ તે સમજી લેવુાં
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જોઈએ, કારિ કે, છેવટે વ્યસ્ક્ટતનાાં વલિો અને સાંસ્કારો તેના વતિન અને
વ્યવિારને ઘર્ે છે. વ્યસ્ક્ટતના વતિન િારા સમાજનાાં વ્યવિારો, તન્ત્ર અને પ્રથાઓ
સાંચાબલત થાય છે. એટલે કે, વ્યસ્ક્ટતમાાં આપિે એવાાં સાંસ્કાર અને વલિ બસાંચવાાં
જોઈએ, પ્રેરવાાં જોઈએ, જ ે આપિી કલ્પના અનુસારના સમાજને સમથિક િોય.
જો આપિે એવા સમાજની કલ્પના કરતાાં િોઈએ કે જ ેમાાં વ્યસ્ક્ટતમાત્રની
શસ્ક્ટતઓને મુખહરત થવાની મોકળાશ િોય; વ્યસ્ક્ટતમાત્રનુાં ગૌરવ થતુાં િોય; સૌ
સમાન િોય; દરે ક વૈચાહરક મુસ્ક્ટત ધરાવતો િોય; કોઈનુાં શોિિ કે દમન ના થતુાં
િોય; દરે ક વ્યસ્ક્ટતને પોતાની આવશ્યકતાઓ સાંતોિવા માટે માગો સુલભ િોય;
ધમિ, જ્ઞાબત, જાબત, બલાંગ, પ્રદેશ, રાષ્ટ્ર જ ેવાાં જન્મજાત િાંધનોથી ઊભા થતા
સાંકીિિ વાર્ાઓમાાં માનવીનુાં બવભાગીકરિ થયુાં ના િોય; વ્યસ્ક્ટતનુાં મૂલ્યાાંકન
જન્મજાત લક્ષિોથી નિીં; પરન્તુ તેિે પ્રાિ કરે લા ગુિો િારા થતુાં િોય.
જૂથવાદના પૂવિિિો કે વેરઝેર ના િોય. માનવી પરસ્પર સિયોગ અને
ભાઈચારાથી જીવતો િોય. મતભેદ િોય પિ મનભેદ ના િોય. માનવી માનવી
વચ્ચે, તેના િાથ િિારનાાં કે જન્મગત લક્ષિોને કારિે વેરો–આાંતરો ના િોય.
આ એક બવશ્વસમાજનુાં કલ્પન છે, બવશ્વમાનવનુાં કલ્પન છે.
આ કલ્પનમાાં સેક્ટયુલર સમાજ વ્યવસ્થાનાાં, સેક્ટયુલર વલિ ધરાવતાાં
માનવીનાાં, લક્ષિો સૂબચત છે. સેક્ટયુલર રચનાનુાં આપુાં કલ્પન આ બચત્ર સાથે
સુસાંગત િોય તો આપિે એવી તન્ત્રરચનાઓ [સ્ટરક્ટટસિ], પ્રથાઓ
[ઇબન્સ્ટટ્યૂશન્સ] અને વલિ તથા સાંસ્કારોને [કલ્ચર] દૃઢ કરવાાં જોઈએ, પ્રેરવા
જોઈએ, જ ે આ બચત્રને યથાથિ િનાવે.
સમાજની તન્ત્રરચના અને પ્રથાઓ તથા વ્યસ્ક્ટતનાાં વલિ અને સાંસ્કારો
એકિીજાને પ્રભાબવત કરતાાં િોય છે. આ ત્રિેની ગૂાંથિીમાાંથી સમાજનુાં પોત રચાય
છે, સામાબજક સ્સ્થરતા સજાિય છે; પરન્તુ આ ગૂાંથિીથી રચાતી વ્યવસ્થા માનવપ્રગબત
માટે આવશ્યક પાયાનાાં મૂલ્યો સાથે સુસાંગત ના િોય ત્યારે વ્યસ્ક્ટત બવદ્રોિ કરી નવાાં
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મૂલ્યો અને તેને અનુરૂપ તન્ત્ર અને પ્રથાઓ સ્થાપવા સાંઘિિ કરે છે. તેમ જ િાહ્ય

પહરિળો કે નવી અપેક્ષાઓ તથા ઉપરથી આવતા તન્ત્રગત પહરવતિનને કારિે
પિ પહરવતિનનાાં ચક્રો ગબતશીલ િને છે. ક્ટયારે ક આ િન્ને એક સાથે પિ આવે
છે; પરન્તુ છેવટે સમાજની રચના કે પ્રથાઓ પાછળનાાં મૂલ્યો અને વ્યસ્ક્ટતનાાં
વલિ તથા સાંસ્કારો માનવ પ્રગબતને પ્રેરક િોય; સ્વતન્ત્રતા, સમાનતા અને

િાંધુત્વને સમથિક િોય તો જ સ્સ્થર અને ન્યાયી સમાજ રચી શકાય.
આ દૃસ્ષ્ટ્એ જોતાાં સમાજ અને વ્યસ્ક્ટત િન્ને સેક્ટયુલર િોય તે જરૂરી
ગિાય. સમાજની તન્ત્રરચના અને પ્રથાઓ એવી િોવી જોઈએ કે જ ે સેક્ટયુલર
મૂલ્યોને સમથિક િોય. તે જ રીતે, વ્યસ્ક્ટતનાાં વલિો અને સાંસ્કારો એવાાં િોવાાં
જોઈએ કે જ ે સેક્ટયુલર મૂલ્યો સાથે સાંવાદી િોય. એ શક્ટય છે કે િન્ને ઓછાવિા
પ્રમાિમાાં સેક્ટયુલર િોય; પરન્તુ તેમનાાં મુખ્ય ઝોક અને વલિ કઈ તરફનાાં છે તે
મિત્ત્વનુાં છે. પહરિામે સેક્ટયુલર સમાજ કે માનવીને આકાર આપવા માગતી
વ્યસ્ક્ટતઓએ એવાાં તન્ત્ર કે પ્રથાઓનુાં સમથિન કે બનમાિિ કરવુાં જોઈએ, જ ે
સેક્ટયુલર મૂલ્યોની બનકટ િોય; વ્યસ્ક્ટતમાાં એવાાં વલિો કે સાંસ્કારોનુાં સમથિન–
બનમાિિ કરવુાં જોઈએ, જ ે સેક્ટયુલર િોય, તેમ જ સેક્ટયુલર લક્ષ્યથી બવરોધી કે
તેને અવરોધક પહરિળોને નાિૂદ કરવા મથવુાં જોઈએ.
તન્ત્રની રચના અને તેનુાં સાંચાલન કરતી પ્રથાઓ માનવ બનબમિત છે. વ્યસ્ક્ટતનાાં
વલિો અને સાંસ્કારો પિ માનવી િારા ઘર્ાય છે, આમ િન્નેમાાં કેન્દ્રસ્થાને માનવી
છે. આથી, વ્યસ્ક્ટતનાાં વલિો અને સાંસ્કારોમાાં પહરવતિન લાવવામાાં આવે તો ક્રાાંબતકારી
પહરવતિન માટેનાાં િાર ખૂલી જાય છે. તન્ત્ર અને પ્રથાઓ મિત્ત્વનાાં છે, તેમની શસ્ક્ટત
ઓછી આાંકવી જોઈએ નિીં. તન્ત્રકીય પહરવતિન િારા પિ ક્રાાંબતકારક કૂ દકો લગાવી
શકાય; પરન્તુ જ્યાાં સુધી વ્યસ્ક્ટતઓના સાંસ્કાર તેને અનુરૂપ િને નિીં ત્યાાં સુધી આ
તન્ત્ર ઉપરછલ્લુાં રિે છે. તેમ જ, ઘિી વાર તેની રક્ષા માટે દમન આચરવુાં પર્ે છે.
અલિિ, જ્યારે તન્ત્ર, પ્રથાઓ અને વલિ એકિીજાને પોિતાાં િોય, એકિીજાનુાં
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સમથિન કરતા િોય અને તેથી એક બવિચક્રનો હકલ્લો રચાયો િોય ત્યારે ઘિી વાર
તન્ત્રને િદલવા માટેનો માગિ આકિિક િને છે તેમ જ તે માટે િળપ્રયોગની હિમાયત
થતી રિી છે; પરન્તુ માત્ર તન્ત્ર કિજ ે કરવાથી વૈચાહરક પહરવતિન લાવી શકાય તેમ
માની લેવાની ભૂલ પિ ના કરવી જોઈએ. એ સાચુાં છે કે વ્યસ્ક્ટતનાાં વલિ કે સાંસ્કાર
િદલવાની વ્યસ્ક્ટતના બવચારો અને અબભગમમાાં પહરવતિન લાવવાની પ્રબક્રયા ખાંત અને
ધીરજ માગી લે છે. કાંઈક અાંશે તે દીઘિ પ્રબક્રયા છે; પરન્તુ એ જ પાયાની ક્રાાંબત છે.
સેક્ટયુલર સમાજવ્યવસ્થા કે વૈયસ્ક્ટતક વલિોના ઘર્તરમાાં પિ વૈચાહરક ક્રાાંબત
પ્રથમ સોપાન છે. પહરિામે આ વૈચાહરક ક્રાાંબત ‘સેક્ટયુલર’ના ખ્યાલમાાં સમાયેલાાં મૂળ
તત્ત્વોનુાં પ્રબતબિાંિ પાર્તી િોય તે જરૂરી છે તેમ જ આ તત્ત્વો આપિા કલ્પન
મુજિના સમાજના બનમાિિમાાં કેટલા અાંશે બનિાિયક છે તે સ્પષ્ટ્ થવુાં જોઈએ.
સેક્ટયુલહરઝમ એક દશિન–પ્રિાલીની નીપજ છે. તેનાાં મૂળતત્ત્વોનુાં ચોક્કસ સ્વરૂપ છે.
કોઈને આ તમામ તત્ત્વો સ્વીકાયિ ના િોય તે શક્ટય છે; પરન્તુ ત્યારે પ્રામાબિકપિે
‘સેક્ટયુલર’ શબ્દનો પ્રયોગ કરવાનુાં ટાળવુાં જોઈએ. પોતે સેક્ટયુલહરઝમના સમથિક નથી
તેવુાં સ્પષ્ટ્ કિે વુાં જોઈએ.
િકીકતમાાં પોતાને સેક્ટયુલર ગિાવવાનુાં આજ ે સૌને ગમે છે. આ શબ્દ કાંઈક
ફે શનેિલ િની ગયો છે. પહરિામે તેનો મનફાવતો અથિ કરી તેનો લપટો િનાવી
દેવાયો છે. પોતાને લોકશાિી, આધુબનક, પ્રગબતશીલ, માનવવાદી કે એવી િીજી કોઈ
િરોળમાાં સામેલ કરવા ઈચ્છતા ઘિા માિસોએ સેક્ટયુલરના ખ્યાલને મચડ્ો છે.
ક્ટયારે ક વ્યવિારુ વલિ લેવાને િિાને તેમાાં સમન્વયવાદી કે બવરોધાભાસી અથિ પિ
સામેલ કરાયા છે. આનુાં પ્રથમ ઉદાિરિ આપુાં િાંધારિ છે. ભારતના િાંધારિમાાં
એક િાજુ સેક્ટયુલર િોવાનો દાવો છે, તો િીજી િાજુ દરે ક ધમિનો સ્વીકાર છે. આ
ધમો િારા પુરસ્કૃ ત અનેક જૂથવાદી કે અલગતાવાદી ધોરિોનો સ્વીકાર અને રક્ષાની
જોગવાઈઓ છે. આમાાં દરે ક સમ્પપ્રદાયના આચાર–બવચારની સમાન રક્ષા છે. દરે ક
પાંથ પ્રત્યે સહિષ્ુતા છે. સરકાર કોઈ સમ્પપ્રદાય પ્રત્યે બવશેિ લગાવ ધરાવતી નથી.
વાસ્તવમાાં સાાંપ્રદાબયક િાિતોમાાં દરબમયાનગીરી નિીં કરવાની િાાંયધરી મુક્ટત,
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ન્યાયી અને સમાનતાવાદી વ્યવસ્થા માટેના આદશિ સાથે સુસાંગત ના રિી શકે.
િાંધારિ માત્ર જાિે ર શાાંબત, આરોગ્ય જ ેવી િાિતો પૂરતી જ ધમિની આિને
અવગિે છે. િાકી, આાંતહરક વ્યવસ્થા, બનયમો, બશક્ષિ, સાાંપ્રદાબયક પ્રચાર િાિતમાાં
રાજ્ય તટસ્થ રિે છે. આ અથિઘટન સેક્ટયુલર કરતાાં દરે ક પાંથને સમાન રક્ષિની
વ્યવસ્થા સૂચવે છે. તેમાાં બિનસાાંપ્રદાબયકતા પિ નથી, કારિ કે તેમાાં સમ્પપ્રદાયોથી
ઉપર ઊઠવાની કે િિાર નીકળવાની વાત પિ નથી.

▪▪▪
સેક્ટયુલહરઝમનાાં અાંગભૂત તત્ત્વોને નીચે મુજિ ઓળખાવી શકાય :
[1] ઐહિકવાદ, [2] ભૌબતકવાદ, [3] માનવકેન્દ્રી વલિ, [4] િુબદ્ધબનષ્ઠા અને
[5] વૈજ્ઞાબનક અબભગમ. સેક્ટયુલહરઝમની બવભાવના માટે આ તત્ત્વોનુાં સ્વરુપ સમજી
લેવુાં જરૂરી છે. વાસ્તવમાાં આ પાાંચેય વલિો એકિીજા સાથે ગાઢ રીતે સાંકળાયેલાાં
છે.
ઐહિકવાદ આ જગતને સત્ય અને વાસ્તબવક માને છે. જગત બમથ્યા છે અને
ત્યજવા યોગ્ય છે અથવા આ જગતમાનુાં જીવન િાંધન છે, તેમાાંથી મુક્ટત થવુાં અને
કાલ્પબનક પરલોકને પામવા આ જગતને અવગિવાના વલિને તે સ્વીકારતો નથી.
પહરિામે, વતિમાન જીવનને તેના સમ્પપૂિિ સ્વરૂપમાાં જીવવુાં, તેના િધા જ આબવભાિવોને
પામવા અને માિવા એમ તે માને છે અને માનવીના તેવા િક્કનુાં સમથિન કરે છે,
પહરિામે, વતિમાન માનવજીવનને સુખી અને સમૃદ્ધ િનાવવાનુાં લક્ષ્ય તે સ્વીકારે છે.
વતિમાન જીવનમાાં માનવી સામેના અન્યાયોને તે સિી લેતો નથી. શોિિ, દમન કે
અન્યાય માટે તે કોઈ િિાનુાં સ્વીકારવા તૈયાર નથી. પહરિામે, દરે ક માનવીનુાં
વતિમાન જીવન જીવવા યોગ્ય િને તે માટેની ઝુાંિેશને તે પ્રેરે છે.
ભૌબતકવાદ ઐહિકવાદનો જોહર્યો છે. તેના બવશે ઘિી ગેરસમજ ચાલે છે.
ક્ટયારે ક તેને જર્વાદ કિે વાય છે, કોઈક તેને ભોગવાદ કે બવલાસવાદ સાથે ભેળવી દે
છે. તો ક્ટયારે ક તેને આબથિક બનયબતવાદના બસબમત અથિમાાં જ જોવામાાં આવે છે.
િકીકતમાાં ભૌબતકવાદ એક દશિન પ્રિાલી છે, બવશ્વદશિન છે, બવશ્વના મૂળ તત્ત્વ,
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સ્વરૂપ, પ્રબક્રયા અને કારિનુાં દશિન તેમાાં છે. ભૌબતકવાદ માને છે કે દરે ક કાયિ
પાછળ ભૌબતક કારિ રિે લુાં છે. કોઈ પિ કાયિ અગમ્પય કે અલૌહકક પહરિળોની
નીપજ નથી. તે માને છે કે કશુાં જ શૂન્યમાાંથી સજાિતુાં નથી. ઐહિકવાદની માફક
ભૌબતકવાદ પિ આ બવશ્વને વાસ્તબવક માને છે. વતિમાન માનવજીવનને સમૃદ્ધ
કરવાનો આિિ રાખે છે. િન્ને માન્યતામાાં પરલોક, ગત જન્મ, કમિ કે સ્વગિના
નામે, મનુષ્યને દૂરનાાં છેતરામિાાં પ્રલોભનો આપી, વતિમાન અન્યાય કે દમનને
છાવરવા સામે બવરોધ છે. આથી જ ઘિી વાર આ માન્યતાઓને ન્યાયી
સમાજવ્યવસ્થા સ્થાપવા માટેના, ક્રાાંબતકારી પ્રયાસ તથા બવકાસ માટેના પુરુિાથિને
પ્રેરક દશિન પ્રિાલી તરીકે વધાવવામાાં આવે છે. તેમાાં વતિમાન જીવનના પર્કારો
ઝીલવાની વાત છે તેમાાંથી પલાયન થવાની નિીં.
માનવકેન્દ્રી વલિ આ માન્યતાઓ સાથે અાંગભૂત છે. તેમાાં માનવીનો એક
વ્યસ્ક્ટત તરીકે સ્વીકાર છે. તે કોઈ અલૌહકક િળોના િાથનુાં રમકર્ુ ાં નથી. પોતાના
ભબવષ્યબનમાિતા તે પોતે જ છે. આ માન્યતા િારા માનવીને પુરુિાથિ માટેની મુસ્ક્ટત
મળે છે તેમ જ, સાથે સાથે, ભબવષ્યના બનમાિિની જવાિદારી પિ તેની છે. આ
જવાિદારીમાાંથી તે છટકી શકે નિીં, બવબધ કે દૈવને દોિ આપી શકે નિીં. માનવી
પોતે જ આખરી લક્ષ્ય છે, તેની અાંતગિત તમામ શસ્ક્ટતઓનો બવકાસ મુખ્ય લક્ષ્ય છે.
પહરિામે, માનવી કશાથી ઊતરતો નથી, અન્ય કશા માટે તેનુાં િબલદાન લઈ શકાય
નિીં. અલિિ, બવકાસ અને પ્રગબત માટે સ્વેચ્છાએ તે યમ–બનયમ સ્વીકારે તે જુદી
વાત છે; પરન્તુ કોઈ સામુદાબયક આદશિ માટે વ્યસ્ક્ટતને ગૌિ કે માત્ર સાધન
ગિવાની ચેષ્ટ્ા થવી જોઈએ નિીં. રાષ્ટ્ર, સમાજ, ધમિ કે સમ્પપ્રદાયના નામે વ્યસ્ક્ટતનો
ભોગ લેવાવો જોઈએ નિીં, આ પ્રકારનાાં સામૂહિક કલ્પનને અિતા આપવાને કારિે
કોમવાદ, સાાંપ્રદાબયક દાંગા અને ધમિયુદ્ધો, આક્રમક રાષ્ટ્રવાદ તેમ જ ફાસીવાદ જ ેવી
માનવબવરોધી પ્રવૃબિઓને છૂટો દોર મળે છે. માનવવાદ એવી માન્યતાનુાં સમથિન કરે
છે કે સમાજનુાં મૂળ તત્ત્વ મનુષ્ય છે, વ્યસ્ક્ટત છે. બવશ્વની વાસ્તબવકતા, સાચુાં સ્વરૂપ
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માનવી િારા જ પ્રત્યક્ષ થાય છે. માનવીની જ્ઞાનેસ્ન્દ્રયો િારા પ્રાિ માહિતી અને જ્ઞાન
િારા જ બવશ્વનુાં સ્વરૂપ સમજાય છે.
આ ભૂબમકાનુાં સ્વાભાબવક, તાહકિક, પહરિામ િુબદ્ધબનષ્ઠા [રૅ શનાબલટી]માાં આવે
છે. માનવીનુાં મુખ્ય લક્ષિ િુબદ્ધ છે. પહરિામે માનવીના સ્વીકાર સાથે િુબદ્ધનો
સ્વીકાર અને અિતા સ્થપાય છે. જ્ઞાનેસ્ન્દ્રયો િારા સાાંપર્ેલી માહિતીનો મગજમાાં
સાંિિ થાય છે. િુબદ્ધ િારા તેનુાં સાંકલન અને મૂલ્યાાંકન થાય છે. બવચારો અને મૂલ્યોને
આધારે તેને અિતા અપાય છે. આમાાંથી વતિન તથા તે માટેનાાં ધોરિો આકાર પામે
છે. િુબદ્ધબનષ્ઠા સાથે વૈજ્ઞાબનક અબભગમ પિ જરૂરી છે. વૈજ્ઞાબનક અબભગમ બવનાની
િુબદ્ધ ઘિી વાર માત્ર તકિ, વાચાળતા અથવા આત્મઘાતી રિસ્યવાદની હિમાયત
કરનારી પિ િની રિે . વૈજ્ઞાબનક અબભગમને કારિે કેટલીક મિત્ત્વની કર્ીઓ
એકિીજાથી સાંકળાઈ જાય છે. પ્રથમ તો તેમાાં પ્રમાિવાદ છે. ભૌબતક અને િુબદ્ધગમ્પય
સાધનો િારા િકીકતને ચકાસવાની, સાાંકળવાની વાત છે અને, વધુમાાં, તેને સાવિબત્રક
તથા સવિ િારા સમાન રીતે ચકાસી શકાય, મૂલવી શકાય તેવી જોગવાઈ છે. આમ,
જ્ઞાન તથા સત્યને તે રિસ્યમય િની જતાાં, એકાદ વ્યસ્ક્ટતનો ઈજારો િની જતાાં
અટકાવે છે. દરે ક સત્યની પુનુઃ ચકાસિી, તેમાાં સાંશોધન અને સાંમાજનિ માટેની
ભૂબમકા આ વલિને કારિે સજાિય છે. પહરિામે, બસદ્ધાાંતજર્તા, િાંબધયાર પોથીવાદ
કે સવિસિાવાદને તે જાકારો આપે છે.
સેક્ટયુલહરઝમના પાયાની આ દાશિબનક માન્યતાઓ છે. આ માન્યતાઓના
બપાંર્માાંથી ઘર્ાયેલુાં વલિ સેક્ટયુલર વલિ સજ ે છે તથા સેક્ટયુલર સમાજને શક્ટય
િનાવે છે. આ માન્યતા સાથે સુસાંગત સામાબજક–આબથિક–રાજકીય વ્યવસ્થા કે
પ્રથાઓને સેક્ટયુલર કિી શકાય. એ સાંભબવત છે કે કોઈ પિ સમાજની િધી
સાંસ્થાઓ સેક્ટયુલર ના િોય, વ્યસ્ક્ટતના વલિ અને વતિનમાાં સમ્પપૂિિ સેક્ટયુલર મૂલ્યો
પ્રબતબિાંબિત ન થાય. વિોથી રૂઢ થઈ ગયેલા તન્ત્ર, પ્રથાઓ અને વલિ એકદમ
અદૃશ્ય થઈ જતાાં નથી. આ માટે સચેત અને સજાગ પ્રયાસ કરવો પર્ે છે; પરન્તુ આ
હદશામાાં જવાની સમજ અને બનધાિર, મુસ્ક્ટત, સમાનતા અને ભાઈચારાનાાં મૂલ્યો
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ધરાવતો સમાજ રચી શકે, જૂથવાદ, કોમવાદ જ ેવાાં અબનષ્ટ્ો બનવારી શકે અને
માનવીને બવશ્વમાનવ િનવા માટેની ક્ષમતા િક્ષી શકે. માનવીનાાં વતિન અને વલિ
ઘર્નારી માન્યતાઓ પાછળના મૂળભૂત દશિનનો પાયો સેક્ટયુલર િોવો જોઈએ.
જ્ઞાનશાસ્ત્ર, નીબતશાસ્ત્ર અને જગતના મૂળ કારિરૂપ તત્ત્વ બવશેનુાં દશિન સેક્ટયુલર
િોવુાં જોઈએ. આ દશિનના આધારે જ નસીિવાદ, ધાબમિક અન્ધશ્રદ્ધા અને ઝનૂન
તથા જૂથવાદ જ ેમાાં માનવબવરોધી વલિોનાાં મૂળમાાં ઘા કરી શકાય.

▪▪▪
અિીં રજૂ થયેલા લેખોમાાં સેક્ટયુલહરઝમનાાં બવબવધ પાસાાં, તેનાાં પાયાનાાં તત્ત્વો,
તેની આવશ્યકતા, સામાબજક એકતા, લોકશાિી તથા પ્રગબત સાથેના તેના સમ્પિન્ધનુાં
તથા તેની સામેના પર્કારોનુાં બનરૂપિ કરવામાાં આવ્યુાં છે. મુદ્દાસર, સ્પષ્ટ્ અને સરળ
શૈલીમાાં રજૂઆત લેખકની બવબશષ્ટ્તા છે, જ ે અિીં પિ પ્રગટ થઈ છે. સેક્ટયુલહરઝમ
સ્વસ્થ, મુક્ટત, લોકશાિી અને માનવસમાજ માટે એક અબનવાયિ આવશ્યકતા છે તે
વાત તેમિે સુપેરે આલેખી છે, સાથે સાથે સામાબજક ન્યાય, શોિિની નાિૂદી જ ેવાાં
પાસાાં પિ તેમિે ઊપસાવ્યાાં છે. આ પુસ્સ્તકા એ દૃસ્ષ્ટ્એ પિ સૂચક છે કે,
ગુજરાતના સાહિત્યજગતમાાં વાતાિઓ અને કબવતાઓ ઉપરાાંત બવચારોની, બચાંતન
અને માંથનની સરવાિીને િળવિર કરતુાં સાહિત્ય પિ સમૃદ્ધ િની રહ્યુાં છે.

▪
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સેક્ટયુલર વેલ્યુઝ એટલે શુાં? શા માટે?
સેક્ટયુલર એટલે ઐહિક. આ જગતનુાં, પરલોકનુાં નિીં. સેક્ટયુલહરઝમ એટલે
ધમિબનરપેક્ષતા, બિનસાાંપ્રદાબયકતા નિીં, સવિધમિ સમભાવ પિ નિીં. પરલોકની કોઈ
હદવ્યશસ્ક્ટત આ જગતનુાં સાંચાલન કરતી નથી. ઈશ્વરે અગાઉથી નક્કી કરે લુાં કોઈ
ભાબવ નથી. માનવી પોતાનુાં ભબવષ્ય પોતાની િુબદ્ધ પ્રમાિે ઘર્વા શસ્ક્ટતમાન છે – આ
બવચારને સેક્ટયુલહરઝમ કિે વાય. યુરોપમાાં િારમી સદીની શરૂઆતથી રે નેસાાં –
પુનરુત્થાન ચળવળે દેવળની સવોપહરતા સામે પર્કાર ફેં ક્ટયો. આ સાંઘિિમાાંથી રાજ્ય
અને દેવળનાાં કાયિક્ષેત્રો અલગ પડ્ાાં અને ‘સેક્ટયુલર સ્ટેટ’નો ખ્યાલ ઉદ્ભવ્યો.
રાજકીય, આબથિક, બસબવલ અને ફોજદારી કાયદાનુાં પાલન, લગ્ન, કુ ટુિ
ાં , કેળવિી,
સ્વાથ્ય વગેરે િાિતો મનુષ્યજીવનની સેક્ટયુલર, ધમિબનરપેક્ષ િાિતો ગિાઈ.
ભારતમાાં અનેક ધમો, પાંથો, સમ્પપ્રદાયો છે. તે િધાને આધુબનક અને
પ્રગબતશીલ નાગહરકો તરીકે સાંગહઠત કરવાનુાં મુખ્ય કામ સેક્ટયુલહરઝમે કરવાનુાં છે.
માની લઈએ કે ભારતમાાં એક પિ મુસ્સ્લમ નથી છતાાં ભારત ‘હિન્દુ રાષ્ટ્ર’ િની
શકે તેમ નથી. વળી ધમિના આધારે રાષ્ટ્રનુાં બનમાિિ કદાબપ ન થઈ શકે. જો ધમિના
આધારે આમ થતુાં િોત તો યુરોપમાાં અનેક બિસ્તી રાજ્યો છે, આબિકા અને મધ્ય–
પૂવિમાાં અનેક મુસ્સ્લમ રાજ્યો છે તે િધાાંમાાં એકત્વ કેમ નથી? ધમિના આધારે
‘રાષ્ટ્રીય એકતા’ સાંભવી શકે નિીં. ધમિથી જ રાષ્ટ્રીય એકતા ઊગી નીકળતી િોય
તો પાહકસ્તાન અને િાાંગલાદેશ અલગ પડ્ાાં ન િોત. સેક્ટયુલહરઝમનુાં કામ લોકોને
પોતપોતાના સમ્પપ્રદાય કે પાંથ કે જ્ઞાબતના સાંકુબચત વતુિળમાાંથી િિાર કાઢવાનુાં છે. ધમિ
ક્ટયારે ય એકતાનો આધાર િની શકે નિીં, ઊલટાનુાં એ બવખવાદ ઊભો કરે છે.
ગુજરાતમાાં સિજાનાંદજીએ સ્વામીનારાયિ ધમિ સ્થા્યો. િસો વિિ ન થયાાં ત્યાાં છ–
સાત ફાાંટા પડ્ા. સામાબજક સાંવાહદતા સ્થાપવાનો દાવો કરનારા િખેર્ામાાં સાંર્ોવાયા,
જૂનુાં માંહદર, િરીફ માંહદર વચ્ચે ખેંચાખેંચી ચાલુ છે. આવુાં તો દરે ક ધમિમાાં જોવા મળે.
ઈશ્વરશ્રદ્ધા, અવતારશ્રદ્ધા, પબવત્ર િાંથો, પ્રગટબ્રહ્મસ્વરૂપો િોવા છતાાં શ્રદ્ધાળુઓમાાં
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એકતા સ્થપાતી નથી. આમ ધમિ કે સમ્પપ્રદાયથી ક્ટયારે ય માનવબનમાિિ કે રાષ્ટ્રબનમાિિ
થઈ શકે નિીં.
માનવબનમાિિ, રાષ્ટ્રબનમાિિનુાં કાયિ સેક્ટયુલર વેલ્યુઝથી થઈ શકે. કેમ કે
સેક્ટયુલહરઝમ સાથે [1] સહિષ્ુતા, સ્વતન્ત્રતા, મુક્ટત બવચારસરિી અને લોકશાિી
જીવનપદ્ધબત, [2] આબથિક અને સામાબજક સમાનતા, [3] સામાબજક ન્યાય,
[4] માનવઆધાહરત નીબતવાદ, અને [5] પ્રગબતશીલતા સાંકળાયેલાાં છે, અને આ
મૂલ્યો બવના કોઈ પહરિામ િાાંસલ કરી શકાય નિીં. આ મૂલ્યો ‘હિન્દુ રાષ્ટ્ર’ કે
‘ઈસ્લાબમક રાષ્ટ્ર’ પાસે િોતાાં નથી. એમની પાસે િોય છે : બિનલોકશાિી વ્યવિાર,
બવચારસ્વાતન્્યનો અભાવ, સામાબજક ભેદભાવો, સામાબજક અન્યાય, ઈશ્વર
આધાહરત નીબતવાદ અને સ્થબગતતા.
દેશનુાં િાંધારિ સેક્ટયુલર ઘર્ી દેવાથી સ્વતન્ત્રતા, સમાનતા, ભ્રાતૃભાવના
મૂલ્યો સ્થપાઈ જતાાં નથી, સમાજના મોટા ભાગના લોકોએ સેક્ટયુલહરઝમનાાં મૂલ્યો
અપનાવ્યાાં ન િોય, તેમની જીવનબફલસૂફી મોટા ભાગે પરલોક આધાહરત િોય. િધુાં
ઈશ્વરબનબમિત છે, તે કરે તે ખરુાં એ બવચારને વરે લા િોય તો ગમે તેવુાં સેક્ટયુલર
િાંધારિ લોકશાિી સ્થાપી શકે નિીં. માનવી અનેક બવટાંિિાથી ઘેરાયેલો િોય ત્યારે
કોઈક આશ્રયસ્થાન, અનેક વિઉકલ્યા પ્રશ્નોના સમાધાનરૂપ કોઈક શરિ કે
આલાંિનની માનબસક જરૂર જિાય છે. તેથી ઈશ્વર, ધમિ, ગુરુઓનુાં શરિ લે છે. આ
સાથે તે બવચારવાની, જ્ઞાન મેળવવાની, સત્ય તરફ આગળ વધતા રિે વાની વૃબિને
દફનાવી દે છે. પહરિામે, ભ્રામક માન્યતાઓના બવશ્વમાાં ફસાઈને તે અસત્યને પોિે
છે, સત્યનો દ્રોિ કરે છે અને પોતાની જવાિદારીમાાંથી છટકી જવા માટેનુાં િિાનુાં
મેળવી લે છે. શ્રદ્ધામૂલક અબભગમમાાં બવવાદને સ્થાન જ નથી, તેમાાં, િુબદ્ધ િારા
સમજવા કે સમજાવવાની પ્રબક્રયાની જરૂર નથી. પહરિામે તેમાાં વાિી કે
બવચારસ્વાતન્્યની પિ જરૂર નથી. જયારે લોકશાિીની ઇમારત તો આ મૂલ્યો ઉપર
જ સ્થપાયેલી છે. બવજ્ઞાન અને દશિનના પ્રયાસોથી ઈશ્વર અને શ્રદ્ધા પદભ્રષ્ટ્ થયાાં.
મનુષ્ય અને તેની િુબદ્ધની સ્થાપના થઈ. મનુષ્યને પ્રાિ થતા જ્ઞાન િારા જ સત્યના
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સ્વરૂપનુાં આકલન થઈ શકે તેવી હિમાયતમાાં સ્વાતન્્ય અને સમાનતાનાાં મૂલ્યો
વિાઈ ગયાાં છે. સ્વાતન્્ય, લોકશાિીની ઉપલસ્બ્ધ, જાળવિી તથા બવકાસમાાં
મિત્ત્વનુાં યોગદાન કરે છે. આ દૃસ્ષ્ટ્એ સ્વાતન્્ય લોકશાિી માટે સાધન અને સાધ્ય
િન્ને િની રિે છે. બવચારધારા િાંબધયાર, મતાિિી, રૂહઢચુસ્ત પ્રથા સજ ે છે, જ ે મુક્ટત
બવચારિાને અવરોધે છે. મૂલ્ય આધાહરત વ્યવિારોમાાં બનરાં તર ચકાસિી,
ફે રબવચારિા અને સુધારિાને અવકાશ રિે વો જોઈએ. સેક્ટયુલર પ્રથામાાં આ શક્ટય
િને છે. સત્યને પામવા માટે સહિષ્ુતા જોઈએ. તે બવના અબવદ્યા, અસત્યનો સામનો
ન થઈ શકે.
માનવજીવનના બવકાસ માટે સ્વાતન્્ય જ ેટલુાં જ મિત્ત્વ સમાનતાનુાં પિ છે.
સમાનતા અને ભ્રાતૃભાવનાાં મૂલ્યો જીવનમાાં અનુસરવા માટે વ્યસ્ક્ટત નાતજાત,
સમ્પપ્રદાય વગેરેનાાં ખ્યાલોથી મુક્ટત િોવી જોઈએ. સાચી લોકશાિી ત્યારે જ માિવા
મળે જ્યારે સમાજની વ્યસ્ક્ટતનો અબભગમ સેક્ટયુલર િોય, એટલે કે નાતજાત,
સમ્પપ્રદાયથી પર િોય. જગત ઈશ્વર બનબમિત છે, એ ધારે તેમ જ િને એવી માન્યતા
ધરાવતો ન િોય. ગરીિાઈનો પ્રશ્ન અને સામાબજક મૂલ્યોનુાં પતન ત્યારે જ િલ થઈ
શકે, જયારે સમાજનો નીચલો શોબિત વગિ પોતે જ આત્મબનભિરતા અને પરસ્પર
સિકારની ભાવના કેળવી પિે લ કરે . આત્મબનભિરતા કેળવવા માટે અન્ધશ્રદ્ધા,
પ્રારબ્ધવાદને છોર્ી, સ્વાતન્્ય અને બવવેકિુબદ્ધના ગુિો કેળવવા પર્ે. પરસ્પર
સિકાર, આબથિક અને સામાબજક પ્રગબત માટે જરૂરી છે. વાંબચતોને મુખ્ય પ્રવાિમાાં
જોર્વા માટે ‘અનામતપ્રથા’નો બવચાર અને તેનો અમલ કોઈ ધમિ, કોઈ ધમિિાંથ કે
કોઈ પ્રગટબ્રહ્મસ્વરૂપોના કારિે થયો નથી, સેક્ટયુલહરઝમ માનવવાદી અને
માનવકેન્દ્રી છે તેના કારિે થયો છે. એવો એક પિ ધમિ કે સમ્પપ્રદાય નથી કે જ ેમાાં
ફાાંટાઓ ન િોય. પહરિામે શ્રદ્ધાળુ ભક્ટતોમાાં ભેદભાવ જોવા મળે છે. સ્વામીનારાયિ
સમ્પપ્રદાયમાાં શુદ્રને બતલક કરવાનો અબધકાર નથી, સિજાનાંદજીએ બશક્ષાપત્રીમાાં ના
પાર્ી છે. આમ ધમિ, અસમાનતાને નીબત ગિે છે, સેક્ટયુલહરઝમ અસમાનતાને
અનીબત ગિે છે, માનવગૌરવના ભાંગ સમાન માને છે. સામાબજક અન્યાયના મૂળ
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ધમિિાંથોમાાં છે, રૂહઢમાાં છે, મૂળભૂતવાદમાાં છે, સ્થબગતતામાાં છે. એક હિન્દુ, દબલતને
માનવ ગિી સમાન વ્યવિાર કરતો નથી; પરન્તુ તે દબલત ધમાાંતર કરીને બિસ્તી
િને તો તેની સાથે સમાન વ્યવિાર કરે છે. શા માટે? મનુસ્મૃબતની, બ્રાહ્મિવાદની,
સમ્પપ્રદાયોની અસર િે ઠળ તે જીવે છે, શ્વાસ લે છે. જ ે અન્યાય િાલ થઈ રહ્યો છે તે
તો પાછલા જન્મનાાં કમિના કારિે છે તેમ ઠસાવનાર ધમિ કે સમ્પપ્રદાયો કઈ રીતે
અન્યાય દૂર કરી શકે? આમ ‘હિન્દુત્વ’ કે ‘હિન્દુ રાષ્ટ્ર’ ન્યાય અપાવી શકે નિીં.
માિસને થઈ રિે લો અન્યાય એ ઐહિક િાિત છે અને તેનો ઉકેલ પિ ઐહિક જ
િોય, ઈશ્વરભસ્ક્ટત કે પ્રાથિના ન િોય. સેક્ટયુલહરઝમ જ સામાબજક ન્યાય અપાવી શકે.
ઈશ્વર આધાહરત જાબતવાદે ભેદભાવ સજયો છે, અસમાનતા ઊભી કરી છે.
પહરિામે અન્યાય સતત થતો રિે છે. આનો ઉકેલ છે : માનવ આધાહરત નીબતવાદ.
ધાબમિક માન્યતાઓને કારિે સતીપ્રથા ચાલતી િોય તો, અસ્પૃશ્યતા રખાતી િોય તો,
િાળલગ્નને કારિે િાળબવધવા થતી િોય, સ્ત્રીઓને િલકો દરજ્જો અપાતો િોય તો
માનવઅબધકારનો ભાંગ ગિાય, રૂહઢ કે મતાિિનુાં ઊંચુ સ્થાન અને જીવતા માનવનુાં
ગૌિ સ્થાન એ બવચારનો સેક્ટયુલહરઝમ બવરોધ કરે છે. દરે ક બવચારિામાાં માિસ
કેન્દ્રસ્થાને રિે વો જોઈએ.
રામાયિ, મિાભારતની કથાઓ િાલના પ્રશ્નો ઉકેલવા સમથિ છે તેવુાં
કથાકારો રટિ કરે છે. સમ્પપ્રદાયો, ધમિગુરુઓ, િમ્પમેશાાં સ્થબગતતા ઈચ્છે છે. તેઓ
ભારપૂવિક કિે છે કે જીવવા માટે શ્રદ્ધા જરૂરી છે. જીવવા માટે દશિન, બવચાર જરૂરી
છે, શ્રદ્ધા નિીં, સ્થબગતતા નિીં, પ્રગબતશીલતા જરૂરી છે. સેક્ટયુલર સ્ટેટ
માનવકલ્યાિ વધારે અસરકારક રીતે કરી શકે. અશોક કે ગાયકવાર્ જ ેવા રાજાઓ
કે સામ્પયવાદી શાસન માનવકલ્યાિ ન કરી શકે? ના. કારિ કે આ રાજ્યતાંત્રોની
મૂળભૂત બવચારિા માિસને િમ્પમેશાાં સાધન તરીકે ગિે છે, સાધ્ય તરીકે નિીં.
માનવહિતને ગૌિ સ્થાન આપી, પોતાની બવચારસરિીને કે દૈવી પ્રેરિાને પ્રથમ
સ્થાન આપે છે ત્યારે માનવકલ્યાિ ગૌિ િને છે. લોકશાિી બસવાયનાાં શાસનતાંત્રો
કાાં તો દૈવી અબધકારો કે પ્રેરિાથી શાબસત િોય છે અથવા કોઈ ચોક્કસ
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મૂળભૂતતાવાદી જર્ બવચારસરિીથી માનવકલ્યાિને ચહરતાથિ કરવુાં િોય તો તેને
આભાસી માનવેતર પ્રલોભનોથી મુક્ટત રાખવુાં પર્ે. ‘સેક્ટયુલર સ્ટેટ’ આ કામ
સિે લાઈથી કરી શકે. ‘હરબલબજયસ નેશનબલઝમ’ નિીં. ‘સેક્ટયુલર નેશનબલઝમ’
જોઈએ. પાહકસ્તાનની રાષ્ટ્રીય ઓળખ ઈસ્લામ છે, જ્યારે ભારતની રાષ્ટ્રીય ઓળખ
સેક્ટયુલહરઝમ છે.
ધમિબનરપેક્ષ રાજ્યની ખોટી વ્યાખ્યાને આપિે અનુસરી રહ્યા છીએ. સ્સ્મથે
કહ્યુાં કે ‘ધમિબનરપેક્ષ રાજ્ય, એક એવુાં રાજ્ય છે, જ ેમાાં વ્યસ્ક્ટત તથા સાંસ્થાને સમ્પપૂિિ
ધાબમિક સ્વાતન્્ય િોય, એમાાં દરે ક નાગહરક પ્રત્યે તેના ધમિથી બનરપેક્ષ રીતે જ
વતાિવ કરવામાાં આવે, તે િાંધારિથી કોઈ પિ ધમિ સાથે સાંકળાયેલુાં ન િોય અને જ ે
કોઈ ધમિને ટેકો ન આપે, તેમ કોઈ પિ ધમિમાાં દખલ ન કરે .’ આ વ્યાખ્યા સેક્ટયુલર
સ્ટેટના મૂળભૂત િે તુને જ મારી નાખે છે. વાસ્તવમાાં રાજ્યે ધમિમાાં માથુાં મારવુાં જ
જોઈએ. ધમિના આદેશો માનવગૌરવને ભાંગ કરનારા િોય, માનવઅબધકારો બવરુદ્ધના
િોય ત્યારે સેક્ટયુલર સ્ટેટ મૌન ધારિ કરી શકે નિીં. લોકોનાાં કોઈ પિ ઐહિક હિતો
સાથે ધાબમિક માન્યતાઓ સાંઘિિમાાં આવે, ત્યારે રાજ્યે ધાબમિક ફરમાનોનુાં સમ્પપૂિિ
ઉલ્લાંઘન કરવુાં જ જોઈએ. ‘સવિધમિ સમભાવ’ના બસદ્ધાાંત િે ઠળ ધાબમિક સ્વાતન્્ય
અને બિનદખલગીરીનો જરીપુરાિો હરવાજ પ્રભુત્વ ધરાવે છે જ ેથી પ્રજાહિત
જોખમાય, સામાબજક ન્યાય અને માનવગૌરવનુાં ખાંર્ન જ થાય. સજકિ રમિ પાઠકના
મતાનુસાર ‘સેક્ટયુલર સ્ટેટ’ એટલે : [1] રાજ્યવ્યવસ્થાનુાં સવોપરી સવિપ્રથમ અને
અાંબતમ ધ્યેય પ્રજા સુખાકારી જ િોય. તેથી આ ધ્યેયપ્રાસ્િને આર્ે આવતી તમામ
પ્રવૃબિઓ ઉપર, ધાબમિક પ્રવૃબિ સહિત, સમ્પપૂિિ પ્રબતિાંધ િોય. [2] રાજ્યની સમિ
પ્રજાને એક જ નામે ઓળખવામાાં આવે, એટલે કે ધાબમિક લેિલ વર્ે જ્યાાં કોઈ પિ
જૂથને ઓળખવામાાં ન આવે, અથાિત્ પ્રજાનો કોઈ ભાગ ક્ટયો ધમિ પાળે છે એ
િાિતની સમ્પપૂિિ અવગિના કરવામાાં આવે. [3] રાજ્ય કોઈ પિ પ્રકારના
પારલૌહકક સુખ કે હિતમાાં માને નિીં અને આવી પારલૌહકક કે આધ્યાસ્ત્મક
પ્રાસ્િની દૃસ્ષ્ટ્એ થતી પ્રજાની તમામ પ્રવૃબિ ઉપર પ્રબતિાંધ મૂકવામાાં આવે.
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[4] રાજ્યની સવોપરી સિા કોઈ પિ ધમિમાાં માનતી ન િોવી જોઈએ અને એના
આશ્રયે કશો ધાબમિક કાયિક્રમ ન યોજાય. માંત્રીઓ, પ્રધાનો, ન્યાયાધીશો, ગવનિરો કે
રાષ્ટ્રપબત કોઈ જાિે ર ધાબમિક કાયિક્રમમાાં ભાગ ન લે. [5] ધમિને ધોરિે કોઈને લાભ કે
ગેરલાભ ન અપાય. [6] રાજ્યતન્ત્ર કેવળ પ્રજાના ઐહિક સુખોની જ દરકાર કરે ,
તેમાાં કોઈ કાનૂન કે કોઈ વ્યવસ્થા એવાાં ન િોય, જ ે ધાબમિક હિતોના સમથિક િોય.
[7] જાિે ર ધાબમિક પ્રવૃબિ પર પ્રબતિાંધ િોય. [8] ધાબમિક બશક્ષિ આપવા પર
પ્રબતિાંધ િોય. ધાબમિક સાંસ્થાઓને બશક્ષિ સાંસ્થા સ્થાપવાની મનાઈ િોય. બશક્ષિ
સાંસ્થાઓમાાં પ્રાથિનાઓ રાખવા પર પ્રબતિાંધ િોય. અભ્યાસક્રમોમાાં ધમિ, પાંથો કે
ધમિપુરુિોનો ઉલ્લેખ કરવા પર પ્રબતિાંબધત િોય.
સેક્ટયુલરાઈઝેશનનો અથિ ‘સેક્ટયુલર પહરસ્સ્થબત’ સુધી પિોંચવાની પ્રબક્રયા છે.
આ પ્રબક્રયા ધમિને સેક્ટયુલર બવરોધી ગિીને જાિે ર કે રાજકીય જીવનમાાં તેનો ક્રમશ:
હ્રાસ થાય તેમ ઈચ્છે છે. એટલુાં જ નિીં, સેક્ટયુલરાઈઝેશન એવા કોઈ પિ ‘વાદ’ કે
‘બવચારસરિીઓ’નો હ્રાસ કરવાનુાં ઈચ્છે છે કે જ ે ‘માનવ’ને ગૌિ િનાવી તેનો
સાધન તરીકે ઉપયોગ કરે . ધમિ સાથે સેક્ટયુલહરઝમને મુખ્ય વાાંધો આ કારિે જ છે.
એક ગેરસમજિ એવી છે કે સેક્ટયુલહરઝમ એ િિુધમિવાસી દેશમાાં દરે ક
ધમિનુાં અસ્સ્તત્વ ટકાવી રાખીને, પ્રજાને શાાંબતપૂિિ સિઅસ્સ્તત્વ પૂરુાં પાર્વાનુાં એક
સાધન છે. વાસ્તવમાાં એક જ ધમિ પાળતી પ્રજામાાં પિ સેક્ટયુલહરઝમ એટલુાં જ
પ્રસ્તુત છે જ ેટલુાં અનેક ધમો પાળતી પ્રજામાાં. તુકી અને મેસ્ક્ટસકો આનાાં ઉદાિરિો
છે. ભારતમાાં સેક્ટયુલહરઝમ કોમી સાંઘિિ કે તનાવ બનવારવાના બનિેધક પહરિળ
તરીકે નિીં; પરન્તુ વાસ્તબવક પ્રજાકલ્યાિના ધ્યેય તરીકે બવચારવાનુાં છે. ‘સવિધમિ
સમભાવ’ના મુદ્રાલેખવાળા સેક્ટયુલહરઝમ બવના ભારત નાશ પામશે, ટુકર્ા થઈ જશે
એ ખ્યાલ ગેરસમજવાળો છે. ઐહિક િાિતોની આર્ે જ્યારે ધમિ કે ધાબમિક બક્રયાકાાંર્ો
આવે ત્યારે સેક્ટયુલર સ્ટેટ િારા તેનો બવરોધ કરવો જ જોઈએ, પ્રબતિાંધ મૂકવો જ
જોઈએ, ‘સવિધમિસમભાવ’ના િિાના િે ઠળ સામાબજક અને રાજકીય જીવનમાાં
ધાબમિક પ્રદૂિિ ચલાવી લેવાય નિીં, ‘રથયાત્રા’ કે ‘તાબજયા’ ચલાવી લેવાય નિીં.
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પછાત કે અબશબક્ષત સમુદાયને પરમ્પપરાગત જીવનશૈલી મુજિ જીવવાની કિે વાતી
સ્વતન્ત્રતા આપવી એ આપખુદ સિાને કાયમ ટકાવવાનુાં એક સુબનયોબજત િડ્ન્ત્ર
છે. ઓરવેલ ‘1984’માાં કિે છે કે પછાતવગોને તેમના તમામ ધાબમિક બક્રયાકાાંર્ોમાાં
રાજ્ય બનરપેક્ષ છે તેવી ખાતરી અપાતી. પાટીનુાં સૂત્ર િતુાં. ‘પછાતો અને પ્રાિીઓ
મુક્ટત છે.’ આમ કોઈની િાબનકારક જીવનશૈલીમાાં તટસ્થ રિે વુાં કે મદદરૂપ િનવુાં એ
પિ એક વ્યવસ્સ્થતપિે રચાતા આપખુદ તન્ત્રના કાયિક્રમનો એક ભાગ છે.
પ્રખર રાષ્ટ્રવાદી મિમદ કરીમ ચાગલા પોતાની આત્મકથામાાં નોંધે છે :
‘આજ ે સેક્ટયુલહરઝમ આપિા િાંધારિમાાંથી ભૂાંસી શકાય તેમ નથી. તે તો અક્ષય છે.
કાયદાના ખ્યાલ અનુસાર સેક્ટયુલહરઝમનો અથિ છે, કાયદા સમક્ષ સૌની સમાનતા
અને કાયદાના અમલમાાં એક નાગહરક અને િીજા નાગહરક વચ્ચે કોઈ પ્રકારનો
ભેદભાવ ન િોય. સૌને સમાન તક મળે અને નાગહરકોમાાં પ્રથમ વગિના અને િીજા
વગિના એવા વગીકરિ ન િોય; પિ મારા મતે સેક્ટયુલહરઝમમાાં આ કરતાાં ઘુાં
વધારે છે. સેક્ટયુલહરઝમ મનનુાં એક વલિ છે અને હૃદયનો એક ગુિ છે. તે
સ્વભાવની, દૃસ્ષ્ટ્બિન્દુની અને લાગિીની પિ એક િાિત છે. સેક્ટયુલર
દૃસ્ષ્ટ્કોિવાળો મનુષ્ય િીજી વ્યસ્ક્ટતઓને માત્ર મનુષ્ય તરીકે જ જુએ છે. હિન્દુ,
મુસ્સ્લમ, બિસ્તી તરીકે નિીં; પિ કેવળ એક માનવી તરીકે જુએ છે.’
સેક્ટયુલહરઝમનુાં મિત્ત્વ કિીરના શબ્દોમાાં જોઈએ :
જો તોહિ કતાિ વિિ બવચારા,
જન્મત તીન દાંર્ અનુસારા.
જો તુમ બ્રામ્પિન બ્રામ્પિની જાએ,
ઔર રાિ તુમ કાિે ન આએ.
જો તૂ તુરક તુરહકની જાયા,
પેટ ે કાિે ન સુનત કરાયા.
જો સજનિ િારે જ તારી જાત નક્કી કરે લી િોત તો શૂદ્ર, બ્રાહ્મિ, મુસલમાન
ત્રિે જુદી જુદી લાકર્ીઓની જ ેમ જુદા જ જન્મ્પયા િોત! અરે , જો તુ જન્મથી જ
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શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મિીને પેટ ે જન્મેલો બ્રાહ્મિ િોય તો તુાં આ દુબનયામાાં જનેતાની કૂ ખને
િદલે િીજ ે કોઈ ખાસ રસ્તેથી શા માટે ન આવ્યો? અને જો તુાં જન્મથી જ મુસ્સ્લમ
સ્ત્રીને પેટ ે મુસલમાન જન્મ્પયો િો તો પછી જનેતાના પેટમાાં િતો ત્યારે જ શા માટે
તારી સુન્નત કરાવી ન લીધી? અથાિત્ આ િાહ્ય કોમ ને ધમિના ભેદો વ્યથિ છે.

▪
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સેક્ટયુલહરઝમ : ભેળસેળ અને બવરોધાભાસ
સેક્ટયુલર એટલે ઐહિક એવી સ્પષ્ટ્ વ્યાખ્યા િોવા છતાાં આપિા રાજકીય
પક્ષોએ પોતપોતાને અનુકૂળ આવે તેવી સેક્ટયુલહરઝમની વ્યાખ્યા કરી છે. એક પક્ષ
િીજાને સ્યુર્ો સેક્ટયુલર કિે છે, જગત માયા નથી એ જ સાચુાં છે. જ્યારે પરલોક
માયા છે. ધાબમિક શ્રદ્ધાઓ માયા છે તેથી તેમાાં પર્વાનુાં ન િોય, આ સેક્ટયુલર બવચાર
બિલકુ લ સ્પષ્ટ્ િોવા છતાાં આપિે સેક્ટયુલહરઝમમાાં ભેળસેળ કરી છે. સેક્ટયુલહરઝમને
ખીચર્ી માનવામાાં આવે છે. પહરિામે જુદાાં જુદાાં સેક્ટયુલહરઝમ જોવા મળે છે :
[1] હિન્દુ સેક્ટયુલહરઝમ, [2] મુસ્સ્લમ સેક્ટયુલહરઝમ, [3] માકિસવાદી સેક્ટયુલહરઝમ,
[4] ગાાંધીવાદી સેક્ટયુલહરઝમ.
હિન્દુ સેક્ટયુલહરઝમ એટલે શુાં? ભારતીય જનતા પક્ષ િકારાત્મક
સેક્ટયુલહરઝમની વાત કરે છે. પોબઝહટવ સેક્ટયુલહરઝમ એટલે ‘સવિધમિ સમભાવ’
નિીં; પરન્તુ ‘િિુમતી ધમિ માટેનો ભાવ’ એવો અથિ તારવી શકાય. કોંિેસ પક્ષે
સેક્ટયુલહરઝમનો અથિ ‘ગાાંધીવાદી સેક્ટયુલહરઝમ’ એટલે કે ‘સવિધમિ સમભાવ’ એવો
અથિ કરે લો. આ અથિની સામે ‘િકારાત્મક સેક્ટયુલહરઝમ’ એટલે કે ‘હિન્દુ
સેક્ટયુલહરઝમ’નો બવચાર રજૂ થયો. તેમાાં ‘હિન્દુત્વ’ ઉપર ભાર મુકાયો. આ પ્રકારના
સેક્ટયુલહરઝમને િિુમતીવાદી સેક્ટયુલહરઝમ તરીકે પિ ગિી શકાય. ઈંહદરાજીએ
અાંબતમ વિોમાાં વ્યૂિાત્મક ‘હિન્દુ’ સેક્ટયુલહરઝમનો પ્રયોગ કયો. જ ેથી ભાજપ અને
આર.એસ.એસ.ને યુસ્ક્ટતપૂવિકનો પરાજ્ય આપી શકાય. પાંજાિમાાં અકાલી દળ અને
કાશ્મીરમાાં નેશનલ કોન્ફરન્સ પ્રત્યેની તેમની નીબતમાાં આ િાિત જોવા મળતી.
રાજીવ ગાાંધીએ િીજી મુદત માટેના પ્રચારની શરૂઆત ભારતમાાં ‘રામરાજ્ય’ની
સ્થાપના પોતે કરશે તેવા વચનથી કરી િતી. આ પ્રકારનુાં િિુમતીવાદી
સેક્ટયુલહરઝમ ભારતની આજની કટોકટીના મૂળમાાં રિે લુાં છે. િિુમતીવાદની આ
અબભમુખતાએ લઘુમતીઓનાાં રાજકીય સાંગઠનોને આતાંકવાદ, મૂળભૂતવાદ અને
અલગતાવાદનુાં વલિ લેવા તરફ વાળ્ાાં છે. મોટા ભાગના રાષ્ટ્રવાદી નેતાઓ એવુાં
અનુક્રમબિકા

https://govindmaru.com

Page 37

સાાંચ બિના સુખ નાહિ

માનતા િતા કે હિન્દુવાદ પોતે લોકશાિી ધરાવતો િતો અને પ્રકૃ બતએ સહિષ્ુ તથા
અનેકમતવાદી િતો તેથી તેનામાાં કોમવાદની કે મૂળભૂતવાદની કોઈ સાંભાવના જ
નિોતી; પરન્તુ આ ભ્રમ છે. ‘હિન્દુત્વ’ કે ‘સાંસ્કૃ બત’ કે ‘ભારતીયતા’નો દાવો કરનારાાં
હિન્દુવાદી સાંગઠનોએ અન્ધશ્રદ્ધાનો, વિે મોનો, ધાબમિક શોિિનો બવરોધ ન થઈ શકે
તેવુાં વાતાવરિ ઊભુાં કયુાં છે. અમુક બફલ્મ સાંસ્કૃ બત બવરોધી છે કે ‘ભારતીય’ નથી
તેમ કિીને બથયેટર ઉપર િુમલા કરવામાાં આવે છે. હિન્દુ સાંગઠનો અને ધમિસાંસદ
િ ો બનિિય અમને િાંધનકતાિ રિે શે નિીં.
કિે છે કે અયોધ્યા બવવાદમાાં સુપ્રીમ કોટન
િ ે કોઈ સિા નથી.
‘પબવત્ર મુદાઓ’ અાંગે બનિિય કરવાની કોટન
આજ ે કોઈને કોમવાદી કે સામાંતવાદી કિે વુાં તે તેને ગાળ દીધા િરાિરનુાં
ગિાય છે; પરન્તુ સામાન્ય માિસને માટે કોિ સેક્ટયુલર અને કોિ કોમવાદી છે તે
પારખી કાઢવાનુાં અઘરુાં છે. સેક્ટયુલહરઝમનો ભારતીય અથિ ધમિથી અલગ એવુાં
સૂચવતો નથી; પરન્તુ િિુમતીવાદી લોકશાિી માળખામાાં સવિધમિ સમભાવ શીખવે
છે. તેથી કોઈ વ્યસ્ક્ટતની કે પક્ષની સેક્ટયુલહરટીને માપી શકાય તે સ્સ્થબત નથી, આથી
કોમવાદી પક્ષો પોતાને રાષ્ટ્રવાદી તરીકે ઓળખાવે છે અને િિુમતીવાદી માળખામાાં
પોતાને સેક્ટયુલર ઠસાવે છે. હિન્દુ સેક્ટયુલહરઝમ રાષ્ટ્રીય એકતા ક્ટયારે ય સ્થાપી શકે
નિીં. કેમ કે ‘હિન્દુત્વ’માાં આાંતરબવરોધ છે. વેદ, ઉપબનિદ, ગીતા, બ્રાહ્મિસાંહિતા,
પુરાિ, આરણ્યક, મનુસ્મૃબત, કૌહટલ્યના અથિશાસ્ત્રમાાં કે તુલસી વગેરેમાાં ક્ટયાાંય હિન્દુ
શબ્દનો ઉલ્લેખ જોવા મળતો નથી. પ્રાચીન ધમિિાંથોમાાં આ ધમિનો વિાિશ્રમ અને
બ્રાહ્મિધમિ તરીકે ઉલ્લેખ થયેલો છે. અસમાનતાનુાં, અન્યાયનુાં મૂળ અિીં છે.
‘હિન્દુત્વ વાંશાનુગત શ્રમબવભાજન છે. આ બ્રાહ્મિવાદી માળખામાાં ઉચ્ચ વિોને
શ્રમજીવી શૂદ્રોનુાં પેઢી દર પેઢી ભબવષ્ય નક્કી કરવાનો એકાબધકાર મળે છે. આજનો
દબલત પોતાનુાં ભાબવ બ્રાહ્મિધમિ િારા નક્કી કરાવવા જરા પિ તૈયાર નથી. તે પોતે
જ પોતાના ભબવષ્યનો બનમાિતા છે. આમ કરવામાાં જો ‘હિન્દુત્વ’ તેની સામે આવશે
તો ચોક્કસ તે ધમાાંતર કરશે. આમ ભારતને ‘હિન્દુ રાષ્ટ્ર’ િનાવવામાાં આવે તો તેનુાં
િાંધારિ મનુસ્મૃબત અને કૌહટલ્યના અથિશાસ્ત્રના આધારે ઘર્વામાાં આવે, બ્રાહ્મિો
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બસવાયની જ્ઞાબતઓને બશક્ષિથી વાંબચત રાખવામાાં આવે, બ્રાહ્મિ અપરાધ કરે તો તેને
છોર્ી મૂકવામાાં આવે અને એવો જ અપરાધ જો શૂદ્ર કરે તો તેના ટુકર્ા કરવામાાં
આવે, જનતન્ત્રની જગ્યાએ મનુતન્ત્ર આવે! ‘હિન્દુત્વ’ એટલે શુાં? બવરોધાભાસનો
સમૂિ. આયિસમાજ મૂબતિપૂજામાાં, અવતારવાદમાાં માનતો નથી. કોઈ જ્ઞાનની ગાદીમાાં
માને છે, તો કોઈ જન્મની ગાદીમાાં માને છે. કોઈ બનરાકારમાાં માને છે તો કોઈ
આકારમાાં માને છે. કોઈ િૈતમાાં માને છે તો કોઈ અિૈતમાાં માને છે. કોઈ ભગવાાં
વસ્ત્રોમાાં માને છે તો કોઈ વસ્ત્રબવિીન દશામાાં માને છે. આમાાં એકતા કઈ રીતે શક્ટય
િને? ‘વૈહદક હિન્દુત્વ’ મૂબતિપૂજા, અવતારવાદનો બવરોધ કરે છે, જ્યારે ‘પૌરાબિક
હિન્દુત્વ’ અવતારવાદ અને મૂબતિપૂજા ઉપર જ આધાહરત છે. આ બવરોધાભાસ
‘ર્િલ બથાંક’ ગિાય. કોઈ પિ બિનપ્રગબતવાદી અને આપખુદ તન્ત્ર માટે એ જરૂરી
છે કે તે પરસ્પરબવરોધી એવાાં િે બવધાનોને એકસાથે સ્વીકારે એટલુાં જ નિીં, એ
િન્નેને સત્ય માને. ‘બવરોધાભાસનો વાાંધો નિીં’ એ એમનો મુદ્રાલેખ છે, જ ે તેમને
કોઈ પિ પ્રકારની આલોચનામાાંથી છટકી જવાની છટકિારી પૂરી પાર્ે છે. આવી
સ્સ્થબત ‘હિન્દુત્વ’ની છે.
ધાબમિક મૂલ્યો ગરીિી સજ ે છે, તેથી શોિિ અને અન્યાય સિન કરવાં પર્ે છે.
હિન્દુઓ અધ્યાત્મવાદી છે. ભૌબતકવાદી નથી. અધ્યાત્મવાદીઓ યોગ, ભજન,
કીતિન, સત્સાંગમાાં સમય િગાર્ે છે. ગૂઢતત્ત્વોની પૂજા કરે છે. ‘સેક્ટયુલર સ્ટેટ’
ગરીિીને દૂર કરવા બવજ્ઞાન અને ટેક્ટનોલૉજીનો ઉપયોગ કરે છે. જ્યારે
અધ્યાત્મવાદીઓ ચમત્કારોમાાં માને છે. સેક્ટયુલર સ્ટેટ પરલોકની બચાંતા કરવાને
િદલે આ લોકની બચાંતા કરે છે. દરે ક હિન્દુ ‘ધાબમિક સાંસ્કૃ બત’નો ભોગ િનીને એમ
માને છે કે તેિે પોતાનુાં જીવન પ્રભુભસ્ક્ટત પાછળ ગાળવુાં જોઈએ. ‘ત્યાગ િારા
ભોગવ’ આ એક શબ્દપ્રપાંચ છે. તક મળતાાં જ અમાપ સમ્પપબિ કે સિા ભેગી કરવા
સૌ પ્રયત્નશીલ રિે છે! હિન્દુ સાંસ્કૃ બત ઐહિક જીવનને નાશવાંત માનીને તેની ઉપેક્ષા
કરે છે. ઐહિક જીવન કરતાાં પરલોક જીવન વધુ ઈચ્છવાયોગ્ય છે તેમ માનનાર
‘હિન્દુ ધમિ’ ગરીિી દૂર કરી શકે નિીં. હિન્દુ ધમિ ભૂતકાળલક્ષી છે. ભબવષ્યલક્ષી
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નિીં. ભૂતકાળમાાં રામરાજ્ય િતુાં અને િવે કબળયુગને કારિે દુ:ખો પર્ે છે તેમ
હિન્દુઓ માને છે. હિન્દુ ધમિ, હિન્દુ સાંસ્કૃ બત બવજ્ઞાન અને ટેકનોલૉજીનો બવરોધ કરે
છે. 1901 માાં ભારતીય જનનુાં સરાસરી આયુષ્ય માત્ર 21 વિિનુાં િતુાં. તેમાાંથી 61
વિિનુાં થયુાં તેમ છતાાં આપિે બવજ્ઞાન અને ટેકનોલૉજીને શાંકાની નજરથી જોઈએ
છીએ. ‘હિન્દુત્વ’પરમ્પપરામાાં માને છે. ધાબમિક િાંથોમાાં લખેલી માન્યતાઓને
પર્કારવાનુાં આપિને સૂઝતુાં નથી. કુ દરતની પૂજા કરીએ છીએ, કુ દરત પર બવજય
મેળવવાનુાં આપિને સૂઝતુાં નથી. કુ દરત માતા નથી. તે માનવજીવન પરત્વે તટસ્થ છે.
િવે કેમ ્લેગ, શીતળા, કોલેરામાાં માિસો મરી જતા નથી? આ ધાબમિક ચમત્કાર
નથી, બવજ્ઞાનનો બવજય છે. ગાયત્રીમન્ત્રના જાપ જપવાથી અધ્યાસ્ત્મકતાની કે
પબવત્રતાની લાગિી થતી િશે; પરન્તુ તેનાથી ગરીિી દૂર ના થાય. ધમિસાંસદથી
સમાનતા ના આવે. પચાસ ટકાથી વધુ પ્રજા અભિ િોય ત્યાાં સાંસ્કૃ બતની જ પૂજા
ે ાઈટ,
થાય, બવજ્ઞાનને સમજી ન શકે. આ કારિથી જ આપિે પરમાુિોમ્પિ, સેટલ
સુપરકૉ્યુટર િનાવી શકીએ છીએ; પિ આપિી ગરીિી દૂર કરી શકતા નથી.
આમ ‘હિન્દુત્વ’ કે ‘હિન્દુ સાંસ્કૃ બત’ હિન્દુઓને એક રાખી શકે નિીં, તેમની વચ્ચે
અસમાનતા, અન્યાય, શોિિ જ બવસ્તૃત કરી શકે. આમ ‘હિન્દુત્વ’ કે ‘સાાંસ્કૃ બતક
રાષ્ટ્રવાદ’ એ ‘હરબલબજયસ હરફોબમિઝમ’ કિે વાય. સજકિ રમિ પાઠક કિે છે,
મર્દાની િજામત ન િોય, તેને તો િાળી નાખવાનુાં િોય!
મુસ્સ્લમ સેક્ટયુલહરઝમ એટલે શુાં? જ ેવુાં હિન્દુઓનુાં હિન્દુત્વ એવુાં મુસલમાનોનુાં
મુસ્સ્લમપુાં, કિીર કિે છે : ‘હિન્દુન કી હિન્દુઆઈ દેબખ તુરકન કી તુરકાઈ.’ ધમિને
આધારે રાષ્ટ્રનુાં બનમાિિ ન થઈ શકે તેનો પુરાવો પાહકસ્તાન છે. પાહકસ્તાનની રચના
પછી મિમ્પમદ અલી ઝીિા પ્રથમ વખત ઢાકા યુબનવબસિટીની મુલાકાતે ગયા ત્યારે
તેમિે કિે લુાં કે પાહકસ્તાનની લોકભાિા ઉદૂિ રાખવામાાં આવશે. તરત જ િજારો
બવદ્યાથીઓએ ઉિ બવરોધ કયો અને િાંગાળીને રાષ્ટ્રભાિા િનાવવાની માગિી કરી.
આ મુસલમાનો થકી જ પાહકસ્તાનનુાં બવભાજન થયુાં અને િાાંગલાદેશનુાં બનમાિિ થયુાં.
‘ઈસ્લામ’ િન્ને દેશોના બવભાજનને અટકાવી ન શક્ટયો. પાહકસ્તાનમાાં મુિાબજરો,
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બસાંધીઓ, પાંજાિીઓ, પઠાિ, િલૂચી વચ્ચે રાષ્ટ્રીયતાનો સાંઘિિ ચાલુ છે. ઈસ્લામનુાં
સૂત્ર રાષ્ટ્રીય એકતા સ્થાપવામાાં કેમ મદદરૂપ િનતુાં નથી? ઝીિાએ જ ે ભૂલ કરી તે
ભૂલ ભારતને ‘હિન્દુ રાષ્ટ્ર’માાં ફે રવવા માટે બવશ્વ હિન્દુ પહરિદ કરી રિી છે.
બખલાફત આાંદોલનથી માાંર્ીને શાિિાનુાં પ્રકરિ સુધીના ગાળામાાં કોંિેસે, ઈમામો
અને મુલ્લાઓની સલાિ માનીને રૂહઢચુસ્ત અબભગમ અપનાવ્યો, જ ે સામાન્ય
મુસ્સ્લમની બવરુદ્ધ સાબિત થયો. સ્ત્રીની આગળ હિન્દુ કે મુસ્સ્લમ શબ્દ મૂકવાથી એના
અબધકારો છીનવાઈ જાય છે. મુસ્સ્લમ કાયદો પુરુિને વધુ પત્નીઓ કરવાની છૂટ
આપે છે અને છૂટાછેર્ા લેવાની પિ છૂટ આપે છે. તેથી મુસ્સ્લમ સ્ત્રી અને
બિનમુસ્સ્લમ સ્ત્રી વચ્ચે અસમાનતા ઊભી થાય છે. અનેક મુસ્સ્લમ દેશોમાાં
િિુપત્નીત્વ પર પ્રબતિાંધ છે. ભારતમાાં આવો પ્રબતિાંધ મૂકવા સામે રૂહઢચુસ્ત
મુસ્સ્લમો બવરોધ કરે છે. સમય અનુસાર સમાજની પહરસ્સ્થબત અને આવશ્યકતા
િદલાતી રિે છે. તેથી સમય સાથે ચાલવા માટે માન્યતાઓ, રીતહરવાજો અને
કાયદાઓમાાં ફે રફાર કરવો પર્ે. સમાન નાગહરક ધારો મુસ્સ્લમ મહિલાઓને ન્યાય
અપાવી શકે. કોંિેસ કે ભારતીય જનતા પક્ષની સરકારોએ સમાન નાગહરક ધારો
ઘર્વા નક્કર પગલાાં ભયાિ નથી. સેક્ટયુલર સ્ટેટ આવુાં કામ પ્રથમ કરે . આ તો ધાબમિક
માન્યતાઓ છે. ધમિિાંથોની વાતો છે તેથી માથુાં ન મરાય એવુાં સેક્ટયુલર સ્ટેટ કિી
શકે નિીં. વાસ્તવમાાં ધમિમાાં માથુાં મારે તે સેક્ટયુલર સ્ટેટ કિે વાય. મુલ્લાઓ કે
મોરારીિાપુઓની કથાઓમાાં પાાંચ લાખ માિસોએ ભેગા થવુાં ન જોઈએ તેમ રાજ્ય
કિે તો તે સેક્ટયુલર કિે વાય. રથયાત્રા અને તાબજયાના ઘોંઘાટ, પ્રદૂિિ ફે લાવતાાં
જુલૂસો કાઢવાની ના પાર્ે તો સેક્ટયુલર કિે વાય. જ ે દેશમાાં મોટાભાગના લોકોને િે
ટાંક જમવાનુાં મળતુાં ન િોય ત્યાાં આ પ્રકારનાાં બક્રયાકાાંર્ો ઉપર સેક્ટયુલર રાજ્યે ત્વહરત
પ્રબતિાંધ મૂકવા જોઈએ; પરન્તુ આપિે ત્યાાં આવા બક્રયાકાાંર્ોને રાજ્ય તરફથી
પ્રોત્સાિન આપવામાાં આવે છે. મુખ્ય પ્રધાનો, વર્ા પ્રધાનો સરકારી ખચે મસ્સ્જદો,
માંહદરોની મુલાકાત લે છે અને ધમિગુરુઓને વાંદન કરી અલૌહકક પ્રેરિાઓ મેળવે છે.
આ મિાનુભાવો માંચ ઉપર સેક્ટયુલહરઝમની વાતો કરે છે. ભારતના કોઈ પિ પોબલસ
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સ્ટેશનમાાં જુઓ, માતાજીના ફોટાઓ અવશ્ય િશે. સેક્ટયુલર કાયદાઓના અમલ માટે
માતાજીના ફોટાઓ આવશ્યક નથી, અપ્રસ્તુત છે. એટલી સમજ પિ પ્રાિ થઈ નથી.
બિનહિન્દુઓ આ િધુાં જોઈને વધુ કટ્ટરતા તરફ ધકેલાય છે. અાંતે સેક્ટયુલર મૂલ્યો
નાંદવાય છે. કોઈ સમાજ સેક્ટયુલર મૂલ્યોનો આદર ન કરે તો રાજ્યે તે માટે ઉપાયો
કરવા પર્ે.
મુસ્સ્લમ સેક્ટયુલહરઝમ ‘ઈસ્લામ’ને કેન્દ્રમાાં રાખે છે. સુધારાની આર્ે આવતા
ધમિના આદેશો સામે ધમિિાંથોમાાંથી જ દલીલ શોધી બવરોધ કરવાનુાં વલિ છે.
મુસ્સ્લમ સ્ત્રી ભરિપોિિ માગી શકે નિીં તેવી રૂહઢચુસ્ત દલીલ સામે મુસ્સ્લમ સ્ત્રીને
અન્યાય કરી શકાય તે મતલિની સેક્ટયુલર દલીલ ધમિિાંથોમાાંથી શોધવામાાં આવે છે.
િીજી દલીલો જોઈએ તો : ‘લકુ મ, હદન કુ મ વલીયદીન’ એટલે તમને તમારો ધમિ
મુિારક, મને મારો ધમિ મુિારક. સવિધમિ સમભાવ ઈસ્લામમાાં છે તેમ દશાિવાય છે.
‘લા ઈકરાબફદીન’ આનો અથિ છે, ધમિમાાં િળજિરી િોઈ ન શકે. સલમાન રશ્દીને
ફાાંસી આપવાનો ઈરાનનો બનિિય ઈસ્લાબમક દેશોની પહરિદ સમક્ષ આવ્યો ત્યારે
સાઉદી અરે બિયાએ એનો બવરોધ કયો અને દલીલ કરી કે ઈસ્લામ ક્ષમા અને
ઉદારતામાાં માને છે. િદલો લેવામાાં નિીં. મુસ્સ્લમ સેક્ટયુલહરઝમ એવા પ્રકારનુાં છે,
જ ેમાાં રૂહઢચુસ્તતાનો બવરોધ કરવો િોય તો તેમાાં ઈસ્લામની મદદ લેવી પર્ે.
ધમિિાંથના આધારો ટાાંકવા પર્ે. આ પ્રકારના સેક્ટયુલહરઝમને કારિે મુસ્સ્લમ દેશો
પછાત રિી ગયા છે. અન્યાય, શોિિ, અસમાનતા, િાંબધયારપુાં અને કટ્ટરતા આ
િધામાાં અટવાયેલો મુસ્સ્લમ સમાજ જોવા મળે છે. હરબલબજયસ રાષ્ટ્રવાદ, સેક્ટયુલર
રાષ્ટ્રવાદનુાં સ્થાન લઈ શકે નિીં.
માકિસવાદી સેક્ટયુલહરઝમમાાં સ્થબગતતા જોવા મળે છે. કલ્યાિ રાજ્યના
ખ્યાલમાાં ‘રાજ્ય’ બવકરાળ થતુાં જાય છે જ ેથી સ્વતન્ત્રતા જોખમાય છે. આબથિક
સમાનતા સ્વતન્ત્રતાના ભોગે લાવવી છે કે કેમ? આ પ્રશ્ન અગત્યનો છે. મૂર્ીવાદી,
સામ્પયવાદી વ્યવસ્થાનો બવકલ્પ સિકારી વ્યવસ્થા િની શકે કે કેમ? િેન્ચ ક્રાાંબતએ
માનવસમાનતાની ઘોિિા કરી િતી. તે સમયે ભૌબતક સાધનો મયાિહદત િતાાં. આજ ે
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ભૌબતક સાધનોમાાં પ્રચાંર્ વધારો થયો છે. છતાાં ગરીિી, બનરક્ષરતા, વાંબચતતા,
અસમાનતા અને સામાબજક અન્યાયથી િિુમતી લોકસાંખ્યા પીર્ાય છે. શસ્ક્ટતશાળી
લઘુમતી, ભદ્ર સમાજ િિુમતીને પોતાના સાધ્યના એક સાધન તરીકે જ ઉપયોગ
કરે છે. પહરિામે અસમાનતા વધારે તીક્ષ્િ િને છે. બવકબસત અને બવકાસશીલ રાષ્ટ્રો
વચ્ચેની ખાઈમાાં ત્રિ ગિો વધારો થયો છે. ભારતમાાં સમ્પપબિની વાજિી અને ન્યાયી
વિેં ચિીના અભાવે શ્રીમાંત વધારે શ્રીમાંત થયો અને ગરીિ વધારે ગરીિ િન્યો.
પહરિામે માનવઅબધકારો, મૂલ્યો કચર્ાય છે.
સામ્પયવાદી કે માકિસવાદી સેક્ટયુલહરઝમ સૂત્રાાંધ છે, સ્વમતાિિી છે. પહરિામે
બવચારોની ગબત રૂાંધાય છે. અને એક વખત બવજ્ઞાન આધાહરત બવચારધારા બવકૃ બત
પામે છે, અવનબત પામે છે. બવચારધારા પિ િાંબધયાર, મતાિિી, રૂહઢચુસ્ત પ્રથા સજ ે
છે. જ ે મુક્ટત બવચારિાને અવરોધે છે. કોઈ બવચારધારા કે મૂલ્ય આધાહરત
વ્યવિારોમાાં બનરાં તર ચકાસિી, ફે રબવચારિા અને સુધારિાને અવકાશ રિે વો
જોઈએ. આ સન્દભિમાાં માકિસવાદી સેક્ટયુલહરઝમ જર્, મતાિિી જિાય છે.
સામ્પયવાદી તન્ત્રમાાં વ્યસ્ક્ટત સામે રાજ્ય અબત પ્રિળ તાકાત િની જાય છે. આ
વ્યવસ્થામાાં રાજ્ય ધીમે ધીમે બવલીન થઈ જશે એ વાત ઝાાંઝવાનાાં જળ સમાન લાગે
છે. સાંસદીય લોકશાિીમાાં લોકો રાજ્યના સાંચાલન ઉપર અાંકુશ રાખી શકતા નથી.
પાાંચ વિે પોતાના પ્રબતબનબધઓને ચૂાંટી કાઢવાની વ્યવસ્થામાાં, િે ચૂાંટિી વચ્ચેના
ગાળામાાં, લોકો દરે ક િાિતે શસ્ક્ટતિીન િની જાય છે. સાંસદીય લોકશાિી લોકો
માટેનુાં રાજ્ય આપે છે. નિીં કે લોકોનુાં અને લોકો વર્ે ચાલતુાં રાજ્ય. આમ સામ્પયવાદી
કે સાંસદીય લોકશાિીના બવકલ્પે સિાના બવકેન્દ્રીકરિનો ખ્યાલ ઉદ્ભવ્યો. ‘લોકોના
િાથમાાં સિા’ આ આદશિ અમલમાાં મૂકવામાાં માકિસવાદી સેક્ટયુલહરઝમ પાછળ છે,
જયારે સમાનતા અને સામાબજક ન્યાયને ક્ષેત્રે આગળ છે. લોકશાિીમાાં મુખ્યત્વે
આબથિક રીતે િળવાન જૂથો જ સિા િાાંસલ કરી શકતાાં િોય છે. ચૂાંટિીમાાં નાિાાંની
અબનવાયિતા જોતાાં ચૂાંટિી એ કેવળ વાઘ અને ઘેટાાં વચ્ચેનુાં ધમિયુદ્ધ જ િની રિે છે.
આપિે લોકશાિી વ્યવસ્થાને વ્યસ્ક્ટતસ્વાતન્્યપૂિિ કિીએ છીએ; પિ િાળમજૂરો
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માટે, વાંબચતો માટે એ ‘ટોટેબલટેહરયન’ જ કિે વાય. અમેહરકામાાં આઠ લાખ, બબ્રટનમાાં
સાત લાખ, સ્પેન અને જમિનીમાાં ત્રિ–ત્રિ લાખ, ઈબજિમાાં દસ લાખ, પાહકસ્તાનમાાં
પાંદર લાખ, કોલાંબિયામાાં ત્રીસ લાખ, ભારતમાાં પચાસ લાખ િાળમજૂરો ગુલામીની
દશા ભોગવે છે. જ્યારે , સોબવયેટ સાંઘ અને સમાજવાદી દેશોમાાં એક પિ િાળમજૂર
નથી. લોકશાિી વ્યસ્ક્ટતસ્વાતન્્ય એટલે શોિિનુાં, લૂાંટનુાં, મારવાનુાં સ્વાતન્્ય અને
િીજ ે પક્ષે મરવાનુાં સ્વાતન્્ય. જ ે મજૂરો સાંગહઠત નથી, છૂટક મજૂરી કરી, ગમે તેમ
રોટલો રળી ખાનારા છે તેમને સાંઘિળના અભાવે કશા લાભ જ ન મળે, કોઈ
સલામતી નિીં. આ સ્સ્થબતમાાં પ્રગટબ્રહ્મસ્વરૂપ ધમિગુરુઓ ખચાિળ આધ્યાસ્ત્મક
મેળાઓ, પારાયિો યોજી ધમિસ્વાતન્્યનો ગેરલાભ ઉઠાવી શ્રદ્ધાળુઓનુાં શોિિ કરે
છે. આ શ્રદ્ધાળુ લોકો િાળમજૂરોનુાં, વાંબચતોનુાં શોિિ કરે છે. આ ચક્ર ચાલ્યા કરે છે.
‘સવિધમિ સમભાવ’ના આદશિ િે ઠળ તેને ગબત મળ્ા કરે છે. માકિસવાદી
સેક્ટયુલહરઝમે આ ચક્રને સ્થબગત કરી દીધુાં છે. માકિસવાદ અિૈ હકતાને પ્રાધાન્ય આપે
છે અને ધમિનો નકાર કરે છે તો તે સેક્ટયુલર કિે વાય? ના. સેક્ટયુલહરઝમના કેન્દ્રમાાં
માનવ છે, જયારે માકિસવાદના કેન્દ્રમાાં ‘િિાં ાત્મક ભૌબતકવાદ’ની બવચારસરિી છે.
બવચારસરિીને પ્રથમ સ્થાન અને માનવને ગૌિ સ્થાન અપાય ત્યારે માનવકલ્યાિ
ગૌિ િને છે.
ગાાંધીવાદી સેક્ટયુલહરઝમ એટલે અલ્લાિુ અકિર. િર િર મિાદેવ. િીજા
શબ્દોમાાં સવિધમિ સમભાવ. િધા ધમો પ્રત્યે સરખી દૃસ્ષ્ટ્ કોઈનો બતરસ્કાર નિીં,
કોઈની તરફે િ નિીં. કોઈ પિ ધમિમાાં દખલગીરી નિીં. પ્રથમ દૃસ્ષ્ટ્એ આ બસદ્ધાાંતો
સારા લાગે છે; પિ તેમાાં બવકૃ બત પ્રવેશતાાં ભયાંકર પહરિામો આવ્યાાં છે. કલ્યાિ
રાજ્યની બવભાવના સ્વીકૃ ત િની છે ત્યારે કોઈ પિ રાષ્ટ્રમાાં કોઈ પિ ધમિની જાિે ર
સ્વીકૃ બતને સ્થાન જ રિે તુાં નથી. પ્રજાનુાં હિત જો સરકારનુાં પ્રથમ અને સવોચ્ચ ધ્યેય
િોય તો જયાાં જયાાં ધમિ પ્રજાકલ્યાિની આર્ે આવે ત્યાાં ત્યાાં રાજ્યે ધમિના બનયમો,
ફરમાનોનુાં ઉલ્લાંઘન કરવુાં જ જોઈએ. એમાાં ધાબમિક સ્વાતન્્ય કે બિનદખલગીરીનો
જરીપુરાિો બસદ્ધાાંત જાળવી શકાય જ નિીં. સાચુાં ‘સેક્ટયુલર સ્ટેટ’ સજવિ ુાં િોય તો
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સરકારે ધાબમિક િાિતોમાાં સબક્રય રીતે વચ્ચે પર્વુાં જ જોઈએ. જ્યાાં ધમિ
પ્રજાકલ્યાિને િાબન કરતો િોય ત્યાાં તાંત્રે ધમિને પર્કારવો જ જોઈએ. ભારતમાાં
ઊલટુ ાં િન્યુાં છે. પ્રજાકલ્યાિને િાબન કરતાાં ધાબમિક ફરમાનોનુાં સરકારે સમથિન કયુાં
છે.
આબથિક સમાનતા અાંગે ગાાંધીજીના બવચારો નૈબતક િતા, ધમિ આધાહરત િતા.
ગાાંધીજીના રાષ્ટ્રવાદે જમીનવાળા અને જમીનબવિોિા, ધબનક અને ગરીિ, અબધકાર
ધરાવતા અને અબધકાર વગરનાને ‘નૈબતક એકતા’ના માગે આગળ ચલાવવાનો
પ્રયત્ન કયો. આ એક એવી એકતા િતી, જ ેમાાં પ્રભુત્વ ધરાવનારાઓ તેમનુાં પ્રભુત્વ
જાળવી રાખતા િતા અને નિળાઓએ આ પ્રભુત્વને બવના આનાકાનીએ અને
ઈષ્યાિભાવ વગર ભારતના અધ્યાસ્ત્મક વારસાના નામે સ્વીકારવાનુાં િતુાં. આ
દૃસ્ષ્ટ્બિાંદુથી સેક્ટયુલહરઝમ અને લોકશાિીની નવી વ્યાખ્યા કરવામાાં આવી. પહરિામે
સવિધમિ સમભાવ આદશિ તરીકે અને િિુમતીવાદ વાસ્તબવકતા તરીકે િિાર આવ્યા.
ગાાંધીજીનો ટરસ્ટીબશપનો બસદ્ધાાંત િકિના બસદ્ધાાંત આધાહરત િતો. 1770માાં િકે દલીલ
કરી િતી કે રાજા લોકોનો પ્રબતબનબધ છે. એ જ રીતે ઉમરાવો પિ અને ન્યાયાધીશો
પિ. તેઓ પ્રજાના ટરસ્ટીઓ છે, િકિના રાજાઓ, ઉમરાવો અને કુ દરતી
ઉમરાવશાિીની ભૂબમકા ગાાંધીજીના રામરાજ્યમાાં બમલકતવાળા અને ધનવાન વગોએ
ભજવવાની િતી. ભારતમાાં એક ધબનક એટલે અનેક ગરીિો, એક ધબનકની સમૃબદ્ધ
ગરીિની ગરીિીને ઉશ્કેરે છે અને શ્રીમાંતની સમ્પપબિ ઉપર િુમલો કરવા અનેકની
ગરીિીની ધારિા કરે છે. ધબનકની સમૃબદ્ધ ગરીિીને પ્રેરે છે. રાજ્ય આ બમલકતનુાં
રક્ષિ કરે છે, જ ેથી મૂલ્યવાન બમલકતનો માબલક સલામતીપૂવિક સૂઈ શકે. આમ
રાજ્ય ગરીિોનુાં નિીં, બમલકતવાળાઓનુાં પ્રબતબનબધત્વ કરે છે. શોબિતનુાં નિીં,
શોિકનુાં પ્રબતબનબધત્વ કરે છે. ગાાંધીબવચારમાાં ‘ઈશ્વર’ છે. ઈશ્વર સાંસ્થાનો એક
મૂળભૂત મિત્ત્વપૂિિ બસદ્ધાાંત એ છે કે દેવની ઈચ્છાથી િધુાં થાય છે, દેવની કૃ પા િોય
તો િધા પ્રકારનાાં દુ:ખ, સાંકટ, કષ્ટ્ ટળી જાય છે. ઈશ્વરસાંસ્થા, ધમિસાંસ્થા, ઉચ્ચ,
ધબનક, સિાધારી વગિ િારા બનબમિત બવચારધારામાાંથી બનમાિયેલ સાંસ્થા છે. વહરષ્ઠ
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સિાધારી શોિક વગિ સામે શોબિત વગિ બવદ્રોિ ન કરે , શાાંબત કાયમ રિે એટલા માટે
સામાબજક બવિમતા અને સુખદુુઃખની સમ્પપૂિિ જવાિદારી ભગવાનને માથે નાખી અને આ
ભગવાનની સાંકલ્પનાને શોબિત વગે વાસ્તબવક માની. ધમિ, શોબિત િિુજન સમાજ માટે
જ ેની લત લાગી ગઈ િોય એવુાં અફીિ છે. આ અફીિના નશામાાં રિીને શોબિત વગિ
શોિિજન્ય દુુઃખોને ચૂપચાપ સિન કરી શકે છે. ધમિ પરમ શાાંબતનો માગિ છે. એ
બસદ્ધાાંતનો અથિ શોિક અને શોબિતો માટે અલગ અલગ છે. શોિક વગિને શોિિ કરતાાં
કરતાાં શાાંબત મળતી રિે છે, જ્યારે શોબિત વગિને શોિિ સિન કરીને શાાંબત જાળવવાની
છે.
આમ આપુાં સેક્ટયુલહરઝમ િૉચપૉચ – ખીચર્ી સ્વરૂપનુાં છે. તેમાાં ભેળસેળ અને
બવરોધાભાસ છે. રાજકીય પક્ષો મતો મેળવવાની લાલચે સેક્ટયુલર મૂલ્યનો ભોગ લે છે
અને પોતાનો સ્વાથિ સાધે છે. પહરિામે આબથિક બવકાસ, આબથિક સમાનતા અને
માનવગૌરવ જોખમાય છે. સામાબજક ન્યાય દૂર જ રિે છે. િૉચપોચ સેક્ટયુલહરઝમની
બનરથિકતાને શબ્દિદ્ધ કરવી િોય તો અખાને યાદ કરીએ :
જોજો રે મોટાના િોલ,
ઊજર્ ખેર્ ે િાજ્યુાં ઢોલ.
અન્ધેઅન્ધ અન્ધારે મળ્ા,
જ્યમ તલમાાં કોદરા ભળ્ા.
ન થાયે ઘેંસ કે ન થાય ઘાિી,
કિે અખો એ વાત અમે જાિી.
આાંધળો સસરો ને સરાં ગટ વિુ,
એમ કથા સાાંભળવા ચાલ્યુાં સિુ.
કહ્યુાં કાાંઈ ને સમઝ્ુાં કશુાં,
આખ્યનુાં કાજળ ગાલે ઘસ્યુાં.
ઊંર્ો કૂ વો ને ફાટી િોક,
શીખ્યુાં સાાંભળ્ુાં સવે ફોક.

▪
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સેક્ટયુલહરઝમના આધારસ્તાંભો
એવી કઈ િાિતો છે, જ ેના ઉપર સેક્ટયુલહરઝમની ઇમારત ટકી શકે.
સેક્ટયુલહરઝમની તાંદુરસ્તી માટે આધારસ્તાંભો છે : [1] રૅ શનાબલઝમ, વૈજ્ઞાબનક
અબભગમ. [2] પરલોક કે હદવ્યતાનો નકાર, ઐહિકતા જ સવોપરી. [3] કોઈ પિ
તાત્ત્બવક વાદની સ્થાપના બસવાય માનવલક્ષી બચાંતન. [4] સાંહદગ્ધ નિીં; પિ સ્પષ્ટ્
પ્રબતપાદન કે અબભવ્યસ્ક્ટત. [5] સ્થબગતતા નિીં; પિ પ્રગબતશીલતા. [6] ઈશ્વરશાિી,
ધમિશાિી નિીં, માનવઅબધકારો સાથેની લોકશાિી. [7] બવબવધતાનો સ્વીકાર અને
સહિષ્ુતા, અપીલ ટુ રીઝન, અપીલ ટુ ઈમોશન નિીં...
રૅ શનાબલઝમ એટલે બવવેકિુબદ્ધવાદ. સાચુાં શુાં અને ખોટુ ાં શુાં તે પારખવાની
શસ્ક્ટત એટલે રૅ શનાબલઝમ. તેને વૈજ્ઞાબનક અબભગમ પિ કિે વાય, સાયન્સનો
પ્રાધ્યાપક, સાયન્સનો સાંશોધક, વૈજ્ઞાબનક અબભગમ ધરાવતો ન િોય એવુાં પિ જોવા
મળે. આવો પ્રાધ્યાપક, સાંશોધક ટીલાટપકાાં કરતો િોય, મૂબતિપૂજા કરતો િોય, નમાજ
પઢતો િોય, દેવળમાાં પ્રાથિના કરતો િોય, વાર–તિે વાર કરતો િોય, રોજા રાખતો
િોય, ધમિશ્રદ્ધાઓમાાં માનતો િોય એવુાં જોવા મળે. િીજી તરફ ઓછુ ાં ભિેલ માિસ
વૈજ્ઞાબનક અબભગમ ધરાવતો િોય છે. સારુાં શુાં, ખરાિ શુાં એ સૂઝ ધરાવનાર વ્યસ્ક્ટત
રૅ શનલ ગિાય, ધાબમિક િાંથો, ધમિગુરુઓ, પ્રગટબ્રહ્મસ્વરૂપ િાપુઓ, પરમ્પપરાગત
રીતહરવાજોની ચકાસિી કયાિ બવના તેનો સ્વીકાર કરનાર માિસ અન્ધશ્રદ્ધાળુ જ
ગિાય. રૅ શનલ ન કિે વાય. રૅ શનાબલઝમનો પાયો વ્યસ્ક્ટતની િુબદ્ધ નિીં; પરન્તુ
બવવેકિુબદ્ધ છે. રૅ શનલ માિસ કોઈ પિ િાિત કે બવચારને પોતાની બવવેકશસ્ક્ટત
કામે લગાડ્ા વગર સ્વીકારે નિીં. જ ે સમાજમાાં વ્યસ્ક્ટતઓ પાસે સુબનસ્િત,
વૈજ્ઞાબનક, તકિિદ્ધ બવવેકપૂત બવચારબચાંતન િોય, તે સમાજ પ્રગબત કરી શકે. ભારતીય
સમાજ અન્ધશ્રદ્ધાળુ છે, લોકો જુદી જુદી બવચારસરિીઓથી દોરવાયેલ છે તેથી
લોકો બછન્નબભન્ન છે, કારિ કે વ્યસ્ક્ટતઓ અમુક િાિતમાાં વાસ્તબવકતાથી દોરવાય
છે. જ્યારે કેટલીક િાિતોમાાં તે શ્રદ્ધાનો આધાર લે છે. શ્રદ્ધાળુ લોકો માને છે કે
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સમાજમાાં અનૈબતકતા એટલા માટે છે કે લોકો ઈશ્વરને ભૂલી ગયા છે. ઈશ્વરને
ભજીએ તો સમાજ નૈબતક િની જાય; પિ આ સત્ય નથી. ગુજરાતમાાં છેલ્લાાં ત્રીસ
વિિથી મોરારીિાપુએ ઠેર ઠેર કથાઓ કરી, સ્વામીનારાયિ સમ્પપ્રદાયના પ્રગટ–
બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામીએ ઠેરઠેર િરીફ માંહદરો િાંધાવ્યાાં, પાાંર્ુરાંગ શાસ્ત્રીએ ઠેર ઠેર
મેળાવર્ા યોજ્યા, ઠેર ઠેર ભાવકૃ બિનો પ્રયોગ કયો છતાાં ગુજરાતમાાં શોિિ ઘટ્યુાં
નથી, અન્યાય વધ્યો છે, અનૈબતકતા વધી છે, અસમાનતા વધી છે, માનવગૌરવ
િિાયુાં છે. ધમિશાસ્ત્રો, ધમિગુરુઓ વતિમાન જગતના દુુઃખો અને મુશ્કેલીઓ સિન
કરી અન્ય દુબનયામાાં મોક્ષ પ્રાિ કરવાની શીખ આપે છે. આ લોક સુધારવાને િદલે
પરલોકની લાલચ આપે છે. પહરિામે સમસ્યાઓ વધે છે, બવકરાળ િને છે. કોઈ ધમિ
સતી થવાની હિમાયત કરે , બવધવાનાાં લગ્ન ન િોય તેમ કિે , તેનુાં મુખ જોવાથી
અપશુકન થતા િોવાનુાં જિાવે, સ્ત્રીબશક્ષિની મનાઈ ફરમાવે, માનવી માનવી વચ્ચે
ભેદભાવ સજ ે અને અમુકને અસ્પૃશ્ય ગિવામાાં આવે, િાળલગ્નની તરફે િ કરે ,
િાળદીક્ષાની તરફે િ કરે , ચાર સ્ત્રીઓ સાથે લગ્ન કરવાની છૂટ આપે અને ઈચ્છે
ત્યારે છૂટાછેર્ાની પબતને છૂટ આપવામાાં આવે, તો આવા ઉપદેશોથી માનવગૌરવ
િિાય અને માનવજાત જુદાાં જુદાાં જૂથોમાાં વિેં ચાઈ જાય છે. અને તે જૂથો એકિીજા
તરફ બતરસ્કારની નજરે બનિાળે છે. આમ સાંકુબચતતા ઊભી થાય છે અને મજિૂત
િને છે. જયારે રૅ શનાબલઝમ, આ િાિતો સાચી નથી તેવી સમજ ઊભી કરે છે.
અબવવેકી, િાબનકારક પરમ્પપરાગત બવચારોને િદલે પોતાની બવવેકિુબદ્ધથી, પોતાના
બચાંતનથી જીવનમાાં આવતી મુશ્કેલીઓ અને દુ:ખોને દૂર કરી, પ્રગબત, સ્સ્થરતા અને
સલામતી મેળવવાનો રૅ શનલ માિસ પ્રયત્ન કરશે. રૅ શનાબલઝમને ઉધાર આશ્વાસનો,
ધમિિાંથો, હરવાજો, માંહદર, મસ્સ્જદ, ચચિના શરિે જવાની જરૂર પર્તી નથી.
આશીવાિદ કે દુવાની તેને જરૂર પર્તી નથી, રૅ શનાબલઝમ સાચી દૃસ્ષ્ટ્ આપે છે.
સાચો માગિ સૂચવે છે. રૅ શનાબલઝમ ધાબમિક ઘેલછામાાં ફસાયેલી પ્રજાને મુક્ટત કરવા
ઈચ્છે છે. રૅ શનાબલઝમ માનવજાતની વેદનાઓનુાં સાચુાં જ્ઞાન આપે છે અને તેનો ઉકેલ
સૂચવે છે. રૅ શનાબલઝમ માનવતા શીખવે છે.
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આપિી પ્રજાને બવદેશી આક્રમિખોરોએ જ ેટલુાં નુકસાન કયુાં નથી એટલુાં
નુકસાન ધમિશ્રદ્ધાઓએ કયુાં છે. રૅ શનાબલઝમ શ્રદ્ધામાાં નિીં, બવશ્વાસમાાં; નસીિમાાં
નિીં, પુરુિાથિમાાં; રામભરોસે વૃબિમાાં નિીં, ચોકસાઈમાાં; ઈશ્વરઆધાહરત ન્યાયમાાં
નિીં, સામાબજક ન્યાયમાાં માને છે. રૅ શનલ માિસ ધાબમિક લાગિીઓથી દોરવાતો
નથી; પિ માનવીય લાગિીઓથી દોરવાય છે. તે જર્ નથી, લાગિીશીલ છે.
સાંવેદનશીલ છે. પહરિામે માનવજાતનાાં દુુઃખો દૂર કરવાનુાં રૅ શનલ માિસ બવચારે છે.
છે. આવા રૅ શનલ અબભગમ બવના સેક્ટયુલહરઝમનો ખ્યાલ જ ઉદ્ભવે નિીં. પરલોકને
િદલે આ લોકની જ બચાંતા, ઐહિક િાિતો જ સવોપરી છે તેથી તેને આર્ે આવતી
અલૌહકક, હદવ્ય િાિતોનો સામનો કરવો જોઈએ, તેમ સેક્ટયુલહરઝમ માને છે.
માનવજીવનનો િે તુ જીવનમાાં આવતી મુશ્કેલીઓ, દુુઃખો દૂર કરી, વ્યસ્ક્ટતસ્વાતન્્ય
પરનુાં બનયન્ત્રિ િટાવી, જીવનમાાં પ્રગબત, સ્સ્થરતા અને સલામતી મેળવવાનો છે. આ
િે તુ સેક્ટયુલહરઝમ સાધી શકે, કેમ કે તેના પાયામાાં રૅ શનાબલઝમ, વૈજ્ઞાબનક અબભગમ
છે. જ ે સમાજ વૈજ્ઞાબનક દૃસ્ષ્ટ્બિાંદુ એક િાજુ મૂકીને માત્ર ધાબમિક દૃસ્ષ્ટ્બિાંદુથી
બવચારતો થાય તેનુાં પતન અવશ્ય થાય. િાિર પાસે ‘ગન’ િતી, ‘ગનપાવર’ િતો.
હિાં દુઓ પાસે જૂનાાં િબથયારો િતાાં, મન્ત્રોચ્ચાર િતા. પહરિામ પરાધીનતા.
પરલોક કે હદવ્યતાનો નકાર અને ઐહિકતા જ અિસ્થાને િોવાાં જોઈએ.
‘મોક્ષ’, ‘હદવ્યતા’, ‘સ્વગિ’ વગેરે ખ્યાલોને કારિે આ જગત પર જીવતા માનવીઓ
તરફ આપિી દૃસ્ષ્ટ્ રિે તી નથી, ઊંચી થઈ જાય છે. પહરિામે િાળમજૂરો,
િાળવેશ્યાઓ, િાળબવધવાઓ, િાળદીક્ષાથીઓનાાં દુુઃખો આપિે જોઈ શકતા નથી.
આપિે અન્યાયમાાં પ્રભુનો ન્યાય જોઈએ છીએ. અસમાનતામાાં, શોિિમાાં બપસાતા
માનવીઓ આગલા જનમનાાં કમોની બશક્ષા ભોગવી રહ્યા છે અને િવે પછી મોક્ષ
મળશે તેમ આપિે માનીએ છીએ. સેક્ટયુલહરઝમ આપિી દૃસ્ષ્ટ્ને આ જગત ઉપર
સ્સ્થર કરે છે અને માનવીને દૃસ્ષ્ટ્માાં રાખવાનુાં કિે છે. મૃત્યુ પછી કલ્પેલા સ્વગિની
તૈયારી કરી લો તેમ પ્રગટબ્રહ્મસ્વરૂપ ધમિગુરુઓ કિે છે, જ્યારે સેક્ટયુલહરઝમ કિે છે
કે આ પૃથ્વીને જ સ્વગિ િનાવો. ધમિ કિે છે કે આ જગત માયા છે, સેક્ટયુલહરઝમ
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કિે છે કે આ જગત જ સાચુાં છે. ધમિ કિે છે કે મનુષ્ય નિળો છે, અસિાય છે,
ઈશ્વરની ઈચ્છા બવના પાાંદર્ુ ાં પિ િલતુાં નથી. સેક્ટયુલહરઝમ કિે છે કે મનુષ્ય અનેક
બવબશષ્ટ્ સુિુિ શસ્ક્ટત ધરાવે છે અને ઈશ્વરની ઈચ્છા બવના ઘુાં ઘુાં કરી શકે છે.
ે ાઈટ, બવજ્ઞાન અને ટેકનોલૉજી વગેરે િાિતોમાાં માનવીએ
ટેબલફોન, ટેબલબવઝન, સેટલ
ઘિી પ્રગબત કરી છે. ગરીિી ઈશ્વરની દેન નથી અને તે માનવપ્રયાસથી દૂર કરી
શકાય છે. પરલોકવાદે ભારતને ગરીિી તથા આળસની ભેટ આપી છે. શ્રદ્ધાળુઓ
ધાબમિક સાંસ્કૃ બત, હરબલબજયસ બસબવલાઈઝેશનનો ભોગ િનીને એમ માને છે કે આપુાં
જીવન પ્રભુભસ્ક્ટત પાછળ ગાળવુાં જોઈએ. ઐહિક જીવન કરતાાં પરલોકનુાં જીવન વધુ
ઈચ્છવાયોગ્ય છે તેમ માનનારો સમાજ ગરીિી દૂર કરી શકે નિીં, આબથિક બવકાસ
કરી શકે નિીં. હદવ્યતામાાં, અલૌહકકતામાાં શ્રદ્ધા ધરાવનારા માને છે કે ધમિિાંથોથી
ઉપર કોઈ જ સત્ય નથી. દરે ક સત્યના ઘર્વૈયા અને બનયામક ધમિિાંથો જ છે, કેમ
કે આ િાંથોની રચના ઈશ્વરે , ખુદાએ કરી છે. સેક્ટયુલહરઝમ કિે છે કે ધમિિાંથો જ ે તે
કાળને અનુલક્ષીને રચાયા છે, તેથી ભૂતકાળલક્ષી અબભગમ છોર્ો. ભૂતકાળમાાં કૃ ષ્િ,
ઈસુ, મિમ્પમદના જમાનામાાં ‘રામરાજ્ય’ િતુાં અને િવે કબળયુગને કારિે માનવજાતને
દુખો સિન કરવો પર્ે છે તેથી ભૂતકાળના આદશોને, મૂલ્યોને પુનજીિબવત કરવાાં
જોઈએ તેમ મૂળભૂતવાદીઓ માને છે. હરબલબજયસ હરવાઇવબલઝમથી િધા પ્રશ્નોનો
ઉકેલ આવી જશે તેમ શ્રદ્ધાળુઓ માને છે. વાસ્તવમાાં ઐહિકતાને પ્રાધાન્ય આપવામાાં
આવે તો જ માનવજાતનાાં દુ:ખો ઓછાાં થાય.
કોઈ પિ તાત્ત્બવકવાદની સ્થાપના બસવાય માનવલક્ષી બચાંતન સેક્ટયુલહરઝમનો
આધાર છે. વાદ િોય ત્યાાં મતાિિ આવી જાય છે. બવચારધારા પિ િાંબધયાર,
મતાિિી, રૂહઢચુસ્ત પ્રથા સજ ે છે, જ ે મુકત બવચારિાને અવરોધે છે. કોઈ પિ
બવચારધારાનુાં મૂલ્યોના સન્દભિમાાં જ મૂલ્યાાંકન થવુાં જોઈએ. તેમાાં બનરાં તર ચકાસિી,
ફે રબવચારિા અને સુધારિાને અવકાશ રિે વો જોઈએ. ભારતીય ધમિનો ખ્યાલ કોઈ
એક પયગાંિર કે ધમિિાંથ પ્રત્યેની શ્રદ્ધામાાં નિીં; પિ નીબત બવશેના બચાંતન સાથે
સાંકળાયેલો િતો, તેમાાં િૌબદ્ધક પ્રબક્રયાને સ્થાન િતુાં. તેથી તેમાાં મતમતાાંતરોને
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મોકળાશ િતી. સમય જતાાં બ્રાહ્મિવગિનાાં, અિવગિનાાં સ્થાબપત હિતોને કારિે
નીબતના અથિઘટનમાાં બવકૃ બત પ્રવેશી, તેમાાં એવાાં તત્ત્વો દાખલ કરાયાાં કે જ ે વૈસ્શ્વક
મૂલ્યો સાથે સુસાંગત ન િતાાં. અથિિીન, ક્ષુલ્લક િાિતો સાથે બનસિત ધરાવતાાં િતાાં.
આમ, મૂલ્યસ્થાપનામાાં પ્રવેશતી બવકૃ બત બનવારવા માટે ચકાસિી, ફે રબવચારિા અને
સુધારાને અવકાશ રિે વો જોઈએ. સેક્ટયુલહરઝમ આવો અવકાશ પૂરો પાર્ે છે.
સામ્પયવાદ કે માકિસવાદ ઐહિકતાને પ્રાધાન્ય આપે છે અને ધમિનો નકાર કરે છે તો
તે સેક્ટયુલહરઝમના કેન્દ્રમાાં માનવ છે, કોઈ વાદ નથી. માનવલક્ષી બવચારને તેમાાં
સ્થાન િોય. સામ્પયવાદ, માકિસવાદ માનવહિતને ગૌિ સ્થાન આપી પોતાની
બવચારસરિીને પ્રથમ સ્થાન આપે છે તેથી ‘માનવ’ સાધન િની જાય છે
માકિસવાદની દૃસ્ષ્ટ્એ ‘માનવ’ ઉત્પાદનનુાં સાધન છે. માકિસવાદની આધુબનક શ્રદ્ધામાાં
પરોવાઈને માનવ સ્વેચ્છાએ પોતાના સ્વાતન્્યનો અબધકાર જતો કરે છે. સ્વતન્ત્રતા
માટેની પ્રેરિા માનવીના અસ્સ્તત્વનુાં િાદિ છે. સ્વતન્ત્રતામાાંથી જ તમામ માનવીય
મૂલ્યો ઉત્પન્ન થાય છે. સમાજવાદ કે સામ્પયવાદ એ માત્ર એક ઉપકરિ છે, સાધ્ય
બસદ્ધ કરવા માટેનુાં સાધન છે, આ વાત ભૂલી જવાય છે અને સમાજવાદ કે સામ્પયવાદ
પોતે જ ધ્યેય છે તેમ માનવામાાં આવે છે. વ્યસ્ક્ટત સ્વાતન્્યનો લોપ કયાિ બસવાય,
સૌનો બવકાસ અને સમૃબદ્ધમાાં સૌ સિાયરૂપ થાય એવા સમાજના પુનઘિર્તર માટે
સેક્ટયુલહરઝમનાાં મૂલ્યો જ ઉપયોગી થાય. સેક્ટયુલહરઝમ માને છે કે મનુષ્ય જ િધી
વસ્તુઓનો માપદાંર્ છે.
માક્ટસે સૂત્ર આ્યુાં : દરે ક પાસેથી તેની શસ્ક્ટત અનુસાર કામ લેવાશે અને
દરે કને તેની જરૂહરયાત અનુસાર વળતર અપાશે. સ્ટાબલને આ સૂત્રને ફે રવી નાાંખ્યુાં :
દરે ક પાસેથી તેની શસ્ક્ટત પ્રમાિે કામ અને દરે કને કામના િદલામાાં વળતર. આ
સૂત્રથી સમ્પપબિની અસમાન વિેં ચિીને યોગ્ય ઠેરવી. મુખ્ય પ્રશ્ન એ છે કે ‘કામ
પ્રમાિે દામ’ કોિ નક્કી કરે ? સિાવાળા, આમ સવિસિાવાદ સામે લોકશાિીની
તરફે િ એટલા માટે કરે છે કે તેમાાં સ્વાતન્્ય સવોપરી છે. સેક્ટયુલહરઝમમાાં મનુષ્યનુાં
ગૌરવ મુખ્ય િાિત છે.
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દુબનયામાાં ઘિા બવચારો અને વાદો ચાલી રહ્યા છે. કોઈ વાદ બમલકતને, કોઈ
વાદ સમાજને, કોઈ વાદ રાજ્યને તો કોઈ વાદ કાયદાને મિત્ત્વ આપે છે.
સેક્ટયુલહરઝમની દૃસ્ષ્ટ્એ માિસ કરતાાં બમલકત, સમાજ, રાજ્ય કે કાયદો ચહર્યાતો
નથી. સેક્ટયુલહરઝમ માને છે કે ઈશ્વરમાાં જ ે ગુિો અને શસ્ક્ટતઓની કલ્પના કરવામાાં
આવી છે તે ગુિો અને શસ્ક્ટતઓ માિસની અાંદર રિે લાાં છે. સેક્ટયુલહરઝમ માને છે
કે કોઈ પિ દૈવી શસ્ક્ટત, શ્રદ્ધા કે ચમત્કારમાાં બવશ્વાસ રાખવાને િદલે વૈજ્ઞાબનક
જ્ઞાનનો બવવેકિુબદ્ધથી માનવજાતના ભલા માટે ઉપયોગ કરવો જોઈએ. માનવલક્ષી
બચાંતન સેક્ટયુલહરઝમનો આધાર છે.
સેક્ટયુલહરઝમ માટે જરૂરી છે, સાંહદગ્ધ નિીં; પિ સ્પષ્ટ્ પ્રબતપાદન કે
અબભવ્યસ્ક્ટત. બવરોધાભાસો િોય ત્યાાં આપખુદ તન્ત્ર િોય, સ્થબગતતા િોય. આવા
બવરોધાભાસોને કારિે કોઈ પિ પ્રકારની ટીકામાાંથી આપખુદતન્ત્ર છટકી શકે છે.
ભારતમાાં ‘સાાંસ્કૃ બતક રાષ્ટ્રવાદ’ અને ‘હિન્દુત્વ’ની બવચારસરિીમાાં અનેક
બવરોધાભાસો છે. કોઈ મૂબતિપૂજામાાં માને છે તો કોઈ નથી માનતુાં. જ્ઞાનમાગી છે તો
કોઈ ભસ્ક્ટતમાગી છે. કોઈ હિાં સામાાં માને છે તો કોઈ અહિાં સામાાં, સાંહદગ્ધતાવાદ
આપખુદતન્ત્રનુાં મૂળભૂત લક્ષિ છે. ઐહિકતાની આર્ે આવતી કોઈ પિ સાંહદગ્ધતાને
દૂર કરવાનુાં સેક્ટયુલહરઝમ સૂચવે છે. ‘તમે પિ સાચા અને તમે પિ સાચા’, આ
મનોવૃબિ ‘સવિધમિ સમભાવ’ના આદશિ િે ઠળ બવકસી છે, જ ેથી સેકયુલર મૂલ્યોનો
ભોગ લેવાય છે. આવા બવરોધાભાસમાાંથી એકતાને િદલે કોમવાદી સાંઘિો અને
હિાં સા ફે લાય છે. અસહિષ્ુતા વધે છે વકરે છે, શાાંબતનો, બવકાસનો ભોગ લેવાય છે.
સેક્ટયુલહરઝમના આધારે છે પ્રગબતશીલતા. સ્થબગતતા િાંબધયાર વાતાવરિ
સજ ે છે. ધમિિાંથોમાાં કહ્યુાં છે તેથી તેમાાં ફે રફાર ન કરી શકાય. કરવામાાં આવે તો
ઈશ્વર કે ખુદા નારાજ થઈ જાય. આ પ્રકારની બવચારસરિી મૂળભૂતવાદી કિે વાય.
મૂળભૂતવાદીઓ ઝનૂની િોય છે, મતાિિી િોય છે. તેઓ ‘માનવીય ગૌરવ’માાં નિીં,
‘ધાબમિક ગૌરવ’માાં માને છે. તેઓ પોતાના ધમિગુરુઓના સાંમેલનને, રાષ્ટ્રની સાંસદ
કરતાાં ચહર્યાતુાં ગિે છે. તેઓ પોતાના ધમિિાંથોને રાષ્ટ્રના િાંધારિની ઉપર મૂકે છે!
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મૂળભૂતવાદી અબભવ્યસ્ક્ટત સ્વાતન્્યનો બવરોધ કરે છે. એમનુાં િબથયાર છે : અમારી
ધાબમિક લાગિી દુભાય છે. ધમિજર્સુઓ વૈજ્ઞાબનક બમજાજથી કાંપી ઊઠે છે. જ ે
િાિત નીબતથી નઠારી િોય, અયોગ્ય િોય તે ધમિથી સારી િની શકે નિીં; પરન્તુ
મૂળભૂતવાદીઓ નીબતથી નઠારી િાિતને ધમિથી શિગારે છે, તેથી શ્રદ્ધાળુ લોકોનુાં
શોિિ કરવાનો મૂળભૂતવાદીઓને પરવાનો મળે છે. સ્થબગતતા પછાતપુાં સજ ે છે.
પ્રગબતશીલતા બવકાસ તરફ ખેંચે છે. સેક્ટયુલહરઝમ અને પ્રગબતશીલતા પરસ્પર
સિાયક અને પોિક છે.
સેક્ટયુલહરઝમ માનવઅબધકારો સાથેની લોકશાિી ઝાંખે છે. જ્યાાં ધમિશાિી,
ઈશ્વરશાિી િોય ત્યાાં સેક્ટયુલર મૂલ્યો ન િોય, સામાંતવાદી મૂલ્યો જ િોય.
સેક્ટયુલહરઝમ ઈચ્છે છે કે દરે ક નાગહરક તમામ પ્રકારનાાં િાંધનોથી સ્વતન્ત્ર િોય,
નાગહરકો વચ્ચે અસમાનતા ન િોય, ભેદભાવ ન િોય, માનવગૌરવ િોય. સામાબજક
ન્યાયથી કોઈ વાંબચત ન િોય, ‘સેક્ટયુલર સ્ટેટ’માાં ‘પ્રજા’ નિીં, સૌ ‘નાગહરકો’ િોય.
વ્યસ્ક્ટતસ્વાતન્્યની સ્થાપના લોકશાિીનો પ્રાિ છે. સ્વાતન્્ય લોકશાિીની ઉપલસ્બ્ધ
જાળવિી તથા બવકાસમાાં મિત્ત્વનુાં યોગદાન કરે છે. માનવજીવનના બવકાસ માટે
સ્વાતન્્ય જ ેટલુાં જ મિત્ત્વ સમાનતાનુાં છે. સેક્ટયુલર સમાજ િોય તો જ લોકશાિી
રાજ્ય સાંભવી શકે. સેક્ટયુલહરઝમનાાં મૂલ્યો સાચા અથિમાાં અપનાવ્યાાં ન િોય અને
લોકો પરલોકને સુધારવામાાં પડ્ા િોય તો લોકશાિી િાંધારિ લોકશાિી સ્થાપી
શકે નિીં. સમાનતા અને ભ્રાતૃભાવનાાં મૂલ્યો જીવનમાાં અનુસરવા માટે વ્યસ્ક્ટત
નાતજાત, સમ્પપ્રદાય વગેરેના ખ્યાલોથી મુક્ટત િોવી જોઈએ. સાચી લોકશાિી ત્યારે જ
જોવા મળે, જ્યારે સમાજની વ્યસ્ક્ટતઓનો અબભગમ સેક્ટયુલર િોય. લોકશાિી બવના
સેક્ટયુલર અબભગમ શક્ટય નથી. લોકશાિી ન િોય ત્યાાં મૂળભૂતવાદ િોય, આપખુદ
તન્ત્ર િોય, આવી વ્યવસ્થામાાં સેક્ટયુલહરઝમ ટકી શકે નિીં.
સહિષ્ુતા અને બવબવધતાનો સ્વીકાર સેક્ટયુલહરઝમ માટે જરૂરી છે.
સહિષ્ુતાની ગેરિાજરીમાાં સત્યપ્રાસ્િ ન થાય. સહિષ્ુતા, કટ્ટરવાદ એ આપખુદ
તન્ત્રનુાં લક્ષિ છે. જગતમાાં એટલી િધી જાબતઓ છે, જીવનપદ્ધબતઓ છે જ ેથી તેનો
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સ્વીકાર કરવા બસવાય છૂટકો નથી. આખા જગત માટે સેક્ટયુલહરઝમ આવશ્યક છે.
બભન્નતામાાં એકતા સેક્ટયુલહરઝમ બસવાય શક્ટય નથી. ધાબમિક ઝનૂનથી, કટ્ટરતાથી
પ્રજા આગળ આવતી િોય તો આજ ે જગતનુાં સુકાન મુસ્સ્લમોના િાથમાાં િોત; પિ
યુરોપના દેશો બવજ્ઞાનની પ્રગબતને આધારે જગતને ચલાવે છે. આબથિક જગત ઉપર
અમેહરકા અને જાપાનનુાં પ્રભુત્વ ધાબમિક ઝનૂન, કટ્ટરતાવાદ કે મૂળભૂતવાદના કારિે
નથી; પિ બવજ્ઞાનના સ્વીકારના કારિે છે, સેક્ટયુલર અબભગમના કારિે છે. રથયાત્રા
કાઢવાથી, રામમાંહદર િાાંધવાથી, ધમિસાંસદના પર્કારથી બવકાસ થતો નથી; પિ
જર્તા વધે છે. અસહિષ્ુતા વધે છે. ધાબમિક લાગિીઓને ઉશ્કેરવાથી માિસ ભાન
ભૂલી જગાં લી કૃ ત્યો કરે છે. માનવમૂલ્યો માટે જોખમ ઊભુાં કરે છે. માનવગૌરવ,
િાંધુત્વ અને વ્યસ્ક્ટતસ્વાતન્્ય નાંદવાય છે. ધાબમિક િાંથોને, ધાબમિક લાગિીઓને
મિત્ત્વ આપવામાાં આવે ત્યારે કોમવાદ ઊભો થાય છે. મૂળભૂતવાદ ઊભો થાય છે.
કોમવાદ માને છે કે એક જ ધમિ પાળનારા લોકોનાાં સામાબજક, આબથિક અને રાજકીય
હિતો સમાન અને સહિયારાાં િોય છે. કોમની દરે ક વ્યસ્ક્ટતનાાં મૂલ્યો, અબભપ્રાય,
રિે િીકરિી, આબથિક હિત અને રાજકીય મનોવૃબિ એકસરખાાં િોય છે, જ ે િીજા
ધમિના લોકો કરતાાં જુદાાં અને તેના બવરોધી િોય છે. મુસ્સ્લમ કોમવાદના કારિે
પ્રથમ પાહકસ્તાનનુાં સજનિ થયુાં અને પછી તેમાાંથી િાાંગલાદેશ િન્યો. હિન્દુ કોમવાદ
કોઈ વખત નગ્ન સ્વરૂપમાાં તો કોઈ વખત છૂપા સ્વરૂપમાાં એટલે કે રાષ્ટ્રીયતાના
ઓઠા િે ઠળ જોવા મળે છે. તેઓ હિન્દુ રાષ્ટ્રની સ્થાપના કરવા ઈચ્છે છે! આ પ્રકારનુાં
કોમવાદી વલિ સવિનાશ તરફ લઈ જાય છે. સહિષ્ુતાને ખતમ કરે છે તેથી કોમી
સાંઘિો થાય છે. આનો ઉકેલ બવવેકિુબદ્ધવાદ છે. રીઝનની કસોટીએ કસીએ– ખોટુ ાં
િોય તો છોર્ીએ. સાચુાં સ્વીકારીએ. લાગિીવશ નિીં, બવવેકિુબદ્ધવશ િનીએ, જ્યાાં
બવવેકિુબદ્ધવાદ િોય ત્યાાં કોમવાદ ન િોય, ત્યાાં અસહિષ્ુતા ન િોય, મૂળભૂત–
વાદીઓ ન િોય, સાંકુબચત દૃસ્ષ્ટ્ ન િોય, માનવબવરોધી તન્ત્ર ન િોય, ત્યાાં
અસમાનતા, અન્યાય, શોિિ ન િોય. સત્યના માગે આગળ ચાલવા માટે
સહિષ્ુતાનુાં વાતાવરિ જોઈએ. જયાાં સેક્ટયુલહરઝમ િોય ત્યાાં સહિષ્ુતા, બવશાળ
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દૃસ્ષ્ટ્, માનવલક્ષી તન્ત્ર, સમાનતા, િાંધુત્વ અને સામાબજક ન્યાય િોય જ. આ મૂલ્યો
સમાજપહરવતિન માટે આવશ્યક છે. બભન્ન બભન્ન ભાિાઓ, હરવાજો, સાંસ્કૃ બતઓ,
ધમો િોય ત્યાાં બવબવધતાનો સ્વીકાર થવો. જોઈએ. વ્યસ્ક્ટતત્વમાાં પિ બવબવધતા િોય
છે તેનો સ્વીકાર થવો જોઈએ, આવો સ્વીકાર સહિષ્ુતા િોય તો શક્ટય િને અને
આવી સહિષ્ુતા અપીલ ટુ ઈમોશનથી નિીં; પિ અપીલ ટુ રીઝનથી આવે છે,
રૅ શનાબલઝમથી આવે છે.
કિીરની ફહરયાદ છે :
સાાંચે કોઈ ન પતી જઈ જૂઠે જગ પબતયાય,
ગલી ગલી ગોરસ બફરૈ મહદરા િૈહઠ બિકાય,
સાાંચ કિો તો મારન ધાવૈ જૂઠે જગ પબતયાય,
સાાંચ બિના સુખ નાહિ ના કોહટ કરૈ જો કોઈ.
સત્ય પર કોઈને બવશ્વાસ નથી. જગત જૂઠાનો જ બવશ્વાસ કરે છે. જુઓને!
ગોરસ વેચવા ગલીએ ગલીએ ઘૂમવુાં પર્ે છે; પિ મહદરા તો દુકાને જ િેસીને વેચાય
છે. િાં ુ સાચી વાત સમજાવુાં છુ ાં તો િધા મને મારવા દોર્ે છે. આ જગતને તો જૂઠામાાં
જ બવશ્વાસ છે; પરન્તુ કોઈ કોહટ ઉપાયો ભલે કરે ; પિ સત્ય બવના સુખપ્રાસ્િ છે જ
નિીં.

▪
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સેક્ટયુલહરઝમ સામેના પર્કારો
સેક્ટયુલહરઝમ સામેના પર્કારો અનેક છે : [1] કોમવાદ, [2] ગૂઢવાદ,
[3] અસહિષ્ુતા, ઝનૂન, [4] અિૌબદ્ધકતા, [5] લાગિીઓની ઉશ્કેરિી,
[6] સાંહદગ્ધતાવાદ, ર્િલ બથાંક, [7] સ્થબગતતાવાદ, મૂળભૂતવાદ, [8] માનવબવરોધી
વલિ, બિનલોકશાિી વલિ, [9] અબભવ્યસ્ક્ટત સ્વાતન્્યનો બવરોધ.
જગતમાાં એવો કોઈ દેશ નથી જ ેની િધી વસ્તી એક જ ધમિ કે પાંથમાાં માનતી
િોય. દરે ક દેશમાાં પેટાપાંથો જોવા મળે છે. અલગ અલગ માન્યતાઓ અને
રીબતરવાજો િોય છે. િિુબવબવધતા િોય છે. તેમાાંથી અનેક પ્રશ્નો અને સાંઘિો
ઉદ્ભવે છે. તેથી બભન્ન બભન્ન બવચારસરિીઓ અને માન્યતા વચ્ચે સિઅસ્સ્તત્વની
ભાવના જન્મ અને િિુબવબવધતામાાં પિ એકતાનુાં સજનિ થાય એવી વ્યવસ્થા જરૂરી
િને છે. આ કામ સેક્ટયુલર મૂલ્યો કરે છે. સેક્ટયુલર આદશિ બવના િિુબવબવધતામાાં
અને બભન્ન બભન્ન સમાજો વચ્ચે એકતા જાળવી રાખવાનુાં અશક્ટય િને છે. આવી
એકતા સ્થાપવાની પ્રબક્રયામાાં બવરોધી પહરિળ કોમવાદ છે. આ પહરિળ એટલુાં
શસ્ક્ટતશાળી છે, જ ે સમાજને બછન્નબભન્ન કરી મૂકે છે. સમાજને તોર્ે છે. આઝાદીના
સમયે ભારતમાાં ઠેર ઠેર કોમી િુલ્લર્ો થયાાં, ત્યારિાદ પિ થયાાં. આઠમી અને
ચૌદમી સદીની વચમાાં જુદા જુદા સમયે તુકો, અફવાનો અને મોગલોએ રાજ્યસિા
બવસ્તારવા અને સમ્પપબિ લૂાંટવા ભારતખાંર્ના જુદા જુદા બવસ્તારો પર િુમલા કયાિ
િતા. કોઈ લૂાંટ ચલાવી જતા રહ્યા, તો કોઈએ સૂિાઓ નીમી સિા ભોગવી, તો કોઈ
અિી જ સ્થાયી થયા. િિારથી આવનારાઓનો ધમિ ઈસ્લામ િતો, સ્થાબનક લોકો
જુદો ધમિ પાળતા િતા. સિાને મજિૂત કરવા ઈસ્લામ અાંગીકાર કરવા દિાિ થયુાં.
જબજયા વેરો નખાયો. િે કોમ વચ્ચે અાંટસ રિે તી. અાંિેજોએ સિા ટકાવવા આ
અાંટસ વધારી. શરૂઆતમાાં અાંિેજોને મુસ્સ્લમ નવાિો સાથે યુદ્ધ કરવાાં પડ્ાાં. તેથી
તેમિે હિન્દુઓને ખાસ િોદ્દા અને નોકરીઓ આપી. મુસ્સ્લમ લીગે બિરાષ્ટ્રનો બસદ્ધાાંત
રજૂ કયો ત્યારે બબ્રહટશ શાસકોએ મુસ્સ્લમ લીગને ખુલ્લો ટેકો આ્યો. કોમવાદી
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પહરિળો તાકાતવાન િનતાાં દેશના ભાગલા પડ્ા. આગળ જતાાં પાહકસ્તાનનુાં
બવભાજન થયુાં. રાજકીય સ્વાથિ સાધવા જતાાં પક્ષોએ કોમવાદી પહરિળોનો ઉપયોગ
કયો. રથયાત્રા, રામમાંહદર બનમાિિ, શાિિાનુ હકસ્સામાાં રૂહઢચુસ્તોની તરફે િ વગેરે
િનાવોથી કોમવાદી પહરિળો તાકાતવાન િન્યાાં. હિન્દુત્વ, રાષ્ટ્રપ્રેમ, વાંદે માતરમ
વગેરે મુદ્દાઓને આધારે હિન્દુ લાગિીઓને ઉશ્કેરવામાાં આવે છે. હિન્દુ કોમવાદે
િિુમતી કોમવાદનુાં ઉિ લર્ાયક સ્વરૂપ લીધુાં છે. રામમાંહદરના મુદ્દા પર થયેલી
કોમવાદી હિાં સામાાં એક જ વિિમાાં, એક િજારથી વધુ માિસોનો ભોગ લેવાયો છે.
અયોધ્યાની િાિતમાાં કૉંિેસ અને ભારતીય જનતા પક્ષ એક જ ગોત્રનાાં છે.
ઉિર પ્રદેશની ચૂાંટિી વેળાએ ભાજપે કહ્યુાં કે ભાજપ રામમાંહદર િનાવશે, તો કોંિેસે
કહ્યુાં કે માંહદરના દરવાજા અમે ખોલાવ્યા છે, બશલાન્યાસ અમે કરાવ્યો છે. જો
મુસ્સ્લમો સ્વેચ્છાએ િાિરી મસ્સ્જદ પરનો દાવો છોર્ી દે તો આ કોમવાદી રાજકીય
પક્ષો અચૂક બનરાશ થાય અથવા તો આ બવવાદને, સાંઘિિને અયોધ્યાથી ખસેર્ી મથુરા
કે વારાિસીમાાં લઈ જવો પર્ે. કેમ કે બવવાદને સીધો સમ્પિન્ધ વોટિેન્ક તેમ જ
રાજકીય સિા િાાંસલ કરવા સાથે છે. િન્ને પક્ષોને સમાજબનમાિિ કે રાષ્ટ્રબનમાિિ
સાથે કોઈ જ પ્રબતિદ્ધતા નથી. કેરળમાાં ભાજપનો મુખ્ય શત્રુ સામ્પયવાદી પક્ષ છે,
તેથી મુસ્સ્લમ લીગને કૉંિેસનુાં સમથિન છે અને કોંિેસને ભાજપનુાં કેમ કે નાસ્સ્તકોને
દૂર કરવાનુાં ધાબમિકોનુાં પ્રથમ કતિવ્ય છે. ભાજપ હિન્દુત્વને પ્રાિરૂપ ગિે છે તો
પોતાનુાં નામ હિન્દુ જનતા પક્ષ કેમ રાખતો નથી? ધ્યેય સ્પષ્ટ્ છે : સિાપ્રાસ્િ,
રાષ્ટ્રબનમાિિ નિીં. કોંિેસે પાંજાિમાાં પ્રથમ ધમિગુરુનો સાથ લીધો ત્યાર પછી
સુવિિમાંહદર ઉપર િુમલો કરીને તેનો નાશ કયો, અાંતે ઈસ્ન્દરાની િત્યા થઈ. િત્યારો
શીખ િોવાને કારિે એક રાતમાાં ત્રિ િજારથી વધુ શીખોની િત્યા કોંિેસી શ્રદ્ધાળુ
લોકોએ કરી, કોમવાદી પહરિળોનુાં પ્રભુત્વ જ ેટલુાં વધુ એટલો આબથિક બવકાસ ઓછો.
બવકાસને િદલે કોમવાદીઓ માંહદરબનમાિિમાાં સમય િગાર્ે છે. ઐહિક િાિતોને
પ્રાધાન્ય આપવાને િદલે ધાબમિક લાગિીઓને મિત્ત્વ આપે છે. પહરિામે બવકાસ
અટકે છે. કોમવાદીઓનો અિતાક્રમ, પ્રાયોહરટી ઊંધા માથે િોય છે. ક્ષુલ્લક
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િાિતોને મિત્ત્વ આપે છે. જ ે કરવાનુાં નથી તે પ્રથમ કરે છે. સેક્ટયુલહરઝમ
અિતાક્રમમાાં માને છે, પ્રથમ ભૂખમરો દૂર કરવા ઈચ્છે છે, વાંબચતતા દૂર કરવા ઈચ્છે
છે. સમાનતા, સ્વતન્ત્રતા અને સામાબજક ન્યાયનુાં કામ પ્રથમ કરવા ઈચ્છે છે.
કોમવાદીઓ આ કામ સાવ છેલ્લે કરવા માગે છે. એના અિતાક્રમમાાં લોકશાિી
નિીં, ધમિસાંસદ છે. આબથિક બવકાસ નિીં, રામમાંહદર બનમાિિ છે. સામાબજક ન્યાય
નિીં, પુરાિા ધમિિાંથો અનુસારની જીવનશૈલી છે. આમ કોમવાદ અન્ધકાર તરફ
ખેચી જાય છે. આવાાં કોમવાદી પહરિળો સેક્ટયુલહરઝમ સામે પર્કાર િની ગયાાં છે.
અમદાવાદમાાં ઠેર ઠેર હિન્દુ બશવસેનાએ િોર્િ મૂક્ટયાાં છે : ‘આવો, ભારતને હિન્દુ
રાષ્ટ્ર િનાવીએ.’ પછાત માનસનો આ નમૂનો છે. મુસ્સ્લમ બવસ્તારમાાં આવો, ભારતને
ઈસ્લાબમક રાષ્ટ્ર િનાવીએ’ એવુાં િોર્િ કોઈ મૂકે તો?
ગૂઢવાદ સેક્ટયુલહરઝમનો બવરોધી છે. ગૂઢવાદમાાંથી અાંતે કોમવાદ આવે છે.
ગૂઢવાદી વ્યસ્ક્ટતઓ આત્મા, પરમાત્મા, પુનજન્િ મ, સ્વગિ, નરક જ ેવા ખ્યાલોમાાં માનતી
િોય છે. ગૂઢવાદીઓ આવી િાિતોને અિતા આપે છે અને ઐહિક િાિતોને પાપ
ગિે છે. જગત માયા છે તેમ માને છે. પહરિામે જગતઉદ્ધારને િદલે
આત્મકલ્યાિની વાતોમાાં જ ગૂઢવાદીઓ સમય વેર્ફે છે. યોગી અરબવાંદ, કૃ ષ્િમૂબતિ,
રજનીશ વગેરે ગૂઢવાદી બચાંતકો લોકોને અવળે રસ્તે દોરી ગયા છે. સમાજઉદ્ધારને
િદલે આત્મઉદ્ધારને માગે, આત્મઉદ્ધારની પિ આવશ્યકતા છે જ; પિ ગૂઢવાદીઓ
કિે છે કે યોગ િારા જ આત્મઉદ્ધાર થાય. ગૂઢવાદને કારિે સત્ય ઢાંકાયેલુાં રિે છે,
ગૂઢવાદને કારિે સાચી બવચારસરિીને મિત્ત્વ મળતુાં નથી. આભાસી બવચારસરિીને
મિત્ત્વ મળે છે. ગૂઢવાદ સાચો માગિ પકર્વાને િદલે અવળો માગિ પસન્દ કરે છે.
ઐહિકતાને મિત્ત્વ મળતુાં નથી. ‘હદવ્યતા’ને મિત્ત્વ મળે છે. આવા ગૂઢવાદીઓ
સેક્ટયુલહરઝમના બવરોધી ગિાય.
અસહિષ્ુતા, ઝનૂન સાંકુબચત બવચારોમાાંથી ઉદ્ભવે છે. કોમવાદી,
મૂળભૂતવાદી, ધમિવાદી માિસ અસહિષ્ુ જોવા મળે છે. તે ઝનૂની િોય છે. કોઈ
ટીલાટપકાાં કરતો ધાબમિક માિસ ઘિો જ શાાંત લાગતો િોય; પિ તે પોતાના મજૂરનુાં
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ભયાંકર શોિિ કરતો િોય. આ અથિમાાં ઘિા શાાંત દેખાતા ધાબમિક માિસો
અસહિષ્ુ, ઝનૂની, સાંકુબચત દૃસ્ષ્ટ્વાળા િોય છે. અસહિષ્ુતાને કારિે કોમી િુલ્લર્ો
થાય છે. માિસ માિસને કાપે છે. સહિષ્ુતા, શાાંબતનો ભોગ લેવાય છે. સમાજ અને
વ્યસ્ક્ટત બછન્નબભન્ન િને છે.
અિૌબદ્ધકતા સેક્ટયુલહરઝમને િાબન કરે છે. રૅ શનલ માિસ ક્ટયારે ય કોમવાદી
પ્રવૃબિમાાં ભાગ લેતો નથી. અિૌબદ્ધક એટલે અભિ નિીં; પિ ઈરૅશનલ. ભિેલા,
ઉચ્ચ હર્િીવાળા પિ ઈરે શનલ િોય છે. પ્રાધ્યાપકો, કુ લબપતઓ, ઈરૅશનલ િોય છે.
આવી ઈરૅશનલ વ્યસ્ક્ટતઓ હિન્દુત્વની વાતો કરતી િોય છે. ઈસ્લામની વાતો કરતી
િોય છે. પહરિામે સ્થબગતતા ઊભી થાય છે, સાંકુબચતતા પ્રવેશે છે. સેક્ટયુલર
લોકશાિીના મુખ્ય પ્રધાનો, વર્ા પ્રધાનો ચોઘહર્યુાં જોયા િાદ સિા િિિ કરે છે.
સાયન્સ કૉલેજ માટે ભૂબમપૂજન કરે છે. માંહદર, મસ્સ્જદમાાં જઈને ખોટાાં મૂલ્યો
પ્રસ્થાબપત કરે છે. સરકારી ખચે થતા તમામ કાયિક્રમોની ઉદ્ઘાટનબવબધ ધાબમિક
બક્રયાકાાંર્થી કરવામાાં આવે છે. શાંકરાચાયિ, મૌલાના, િાપુઓના આશીવાિદ મેળવવા
માટે સમય અને પૈસાનો િગાર્ થાય છે. આ અિૌબદ્ધકતા કિે વાય. આવી
માનબસકતા ધરાવતો સમાજ ક્ટયારે ય પ્રગબત કરી શકે નિીં, પોતાની વસ્તી બનયાંબત્રત
કરી શકે નિીં. શોિિ, અન્યાય પૂવિજન્મનાાં કમોને કારિે છે તેથી િાલ તેને દૂર
કરવાની જરૂર નથી, એમ ધમિચુસ્તો માને છે.
લાગિીઓની ઉશ્કેરિી એ કોમવાદીઓનુાં સિે લુાં િબથયાર છે. સાાંપ્રદાબયકો,
મૂળભૂતવાદીઓ, ધમિગુરુઓ શ્રદ્ધાળુઓની લાગિી ઉશ્કેરી પોતાનો સ્વાથિ સાધે છે
અને પોતાની સિા ટકાવી રાખે છે. ધાબમિક લાગિીઓમાાં અટવાયેલો સમાજ કદી
પ્રગબત કરી શકતો નથી. લાગિીઓની ઉશ્કેરિી િારા શોિિ સતત ચાલુ રાખી
શકાય છે. દબલતોને આબથિક બવકાસની જરૂર છે. રામમાંહદરની નિીં. માંહદર બનમાિિથી
ધમાાંતર અટકતુાં નથી. ધમાાંતર અટકાવવા માટે સમાન વ્યવિાર જોઈએ, જન્મથી
વિિ નક્કી ન થવો જોઈએ. ઉપલો વિિ શોિક અને નીચલો વિિ શોબિત રિે તેવી
વ્યવસ્થા ઊભી કરનારા ધમિિાંથોની કથાઓ કરવાની ન િોય. એવા િાંથોને મિત્ત્વ
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આપવાનુાં િાંધ કરીને સેક્ટયુલર મૂલ્યો જીવનમાાં અપનાવવા જોઈએ. ભારતમાાં િમ્પમેશાાં
ઊલટુ ાં જ િને છે. અિી માંહદરબનમાિિ ચાલ્યા જ કરે છે, ધમિકથાઓ ચાલ્યા જ કરે .
છે. ધમિ મિોત્સવો ઉજવાયા જ કરે છે, યજ્ઞો થયા જ કરે છે િીજી તરફ ધમાાંતર
થયા કરે છે. બિિારમાાં એકસાથે ત્રેવીસ દબલતોની િત્યા થાય છે. થોર્ા હદવસ પછી
ફરી અબગયાર દબલતોની િત્યા થાય છે. જ્યાાં આ રીતે સામૂહિક િત્યા થાય તે પછી
વધુ િત્યા અટકાવી ન શકે તેવી સરકારને સિાસ્થાને રિે વાનો જરા પિ અબધકાર
નથી જ. લાગિીઓની ઉશ્કેરિીથી િુલ્લર્ો થાય, િૉમ્પિધર્ાકા થાય, સામૂહિક
િત્યાકાાંર્ થાય. રૅ શનલ અબભગમ આ િધુ અટકાવી શકે; પરન્તુ ધમિના ઠેકેદારો તો
રૅ શનલ અબભગમની બવરુદ્ધ િોય છે. આપિે ગાયને પબવત્ર ગિીએ છીએ. તેથી તેની
િત્યાને અપબવત્ર ગિીએ છીએ. આ કારિે ઘિાાં િુલ્લર્ો થયાાં અને અનેક માિસોએ
જાન ગુમાવ્યા છે. ગાય માટે માિસોએ જાન ગુમાવવા પર્ે તે સ્સ્થબત માનવીય ન
કિે વાય. હિન્દુ–મુસ્સ્લમ સાંઘિોનાાં કારિો જોઈએ તો : [1] તેરમી અને ચૌદમી
સદીની રાજ્યવ્યવસ્થા અને સમાજવ્યવસ્થાને ફક્ટત ધમિ, કોમના સન્દભિમાાં જ
જોવામાાં આવે છે. તે વખતે જ ે િન્યુાં તેવુાં જ આજ ે િની શકે તેમ માનવામાાં આવે છે,
ઈબતિાસનો અનુકૂળતા મુજિ ઉપયોગ કરવામાાં આવે છે. 13મી, 14મી સદીમાાં જ ે
િન્યુાં િતુાં એનુાં વેર લેવા માનબસક ભૂબમકા આજ ે િાાંધીએ છીએ. [2] રાષ્ટ્રવાદ અને
ધમિને એકિીજા સાથે જોર્ી તેનો એકિીજાના પયાિય તરીકે ઉપયોગ કરવામાાં આવે
છે, એટલે કે હિન્દુ ધમિ બસવાયના િધાને પરદેશીઓ ગિવામાાં આવે છે. તેઓને
શાંકાની નજરે જોવામાાં આવે છે. લઘુમતીઓને સમાજજીવનથી અળગા કરવાના
પ્રયત્નો થાય છે. [3] િન્ને કોમના ધમિગુરુઓ પોતાના સમાજ પર પોતાનુાં પ્રભુત્વ
સ્થાપવા ધાબમિક લાગિીઓને િિે કાવે છે. પોતાનો ધમિ ભયમાાં છે તેમ કિે છે.
[4] સિાભૂખ્યા રાજકારિીઓ કોમવાદ ફે લાવે છે. તેઓ ધમિ અને ધમિગુરુઓનો
ઉપયોગ કરે છે. તેઓ આજનો જ બવચાર કરે છે, ભબવષ્યનો નિીં. તેઓ સ્વાથિ સાધે
છે, સમાજનુાં હિત નિીં. [5] આબથિક કારિમાાં ધાંધાની િરીફાઈ છે. હિન્દુ કોમના
આબથિક પ્રશ્નો મુસ્સ્લમોના કારિે છે તેવી ગપ ચલાવે છે... આમ કોમી ઘિિિ
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સમાજના બવકાસને, સમાજપહરવતિનને અવરોધે છે, સાંકુબચતતા પોિે છે અને ભાબવને
અન્ધકારમય િનાવે છે. આમાાં નથી ધમિહિત કે નથી રાષ્ટ્રહિત.
સાંહદગ્ધતાવાદ એટલે શુાં? સ્પષ્ટ્ બવચારસરિીનો અભાવ એટલે સાંહદગ્ધતા.
જ્યાાં બવરોધાભાસો જોવા મળે. સાદાઈના િે તુથી ખાદી પિે રતા મોટા મિે લમાાં રિે તા
િોય. વાત સાદાઈની; પરન્તુ જીવનશૈલી વૈભવી િોય. આ સાચુાં અને આ પિ સાચુાં,
ભલે તેમાાં બવરોધાભાસ િોય. આ સ્સ્થબતને સાંહદગ્ધતાવાદ કિે વાય. જ ેને જ્યોજ િ
ઓરવેલ ર્િલ બથાંક કિે છે. ‘હિન્દુત્વ’ની વાત લઈએ. ‘હિન્દુત્વ’ની કાંઠી
િાાંધનારાઓ સમરસતાની વાતો કરે અને વિિ આધાહરત સમાજની પિ વાતો કરે .
એક િાજુ સમાનતાની વાત, િીજી તરફ અસમાનતાનુાં સમથિન. આવો
સાંહદગ્ધતાવાદ એ આપખુદતન્ત્રનુાં મૂળભૂત લક્ષિ છે. હિન્દુત્વની, ઈસ્લામની વાતો
કરનારા આપખુદ િોય છે, તેઓ મૂળભૂતવાદમાાં માને છે. તેઓની બવચારધારામાાં
‘હિન્દુત્વ’ કે ‘ઈસ્લામ’ કેન્દ્રમાાં િોય છે, માનવ નિીં, ધમિ માનવતાની વાતો કરે છે;
પિ માનવતાનો સૌથી વધુ ભોગ ધમો િારા જ લેવાયો છે. સાંહદગ્ધતાવાદ તેનુાં કારિ
છે.
સ્સ્થબગતતાવાદ, મૂળભૂતતાવાદ સેક્ટયુલહરઝમ સામેનો મોટો પર્કાર છે. ધાબમિક
વલિોને કારિે સ્થબગતતાવાદ ઊભો થાય છે અને મજિૂત િને છે. સાંહદગ્ધતાવાદ
પિ તેને ટેકો આપે છે. આપિને પાકી શ્રદ્ધા િોય છે કે રામ, કૃ ષ્િ, ઈસુ, મિમ્પમદ,
િુદ્ધ, મિાવીરના સમયે આદશિ સમાજ િતો, ‘રામરાજ્ય’ િતુાં, તેથી તે વ્યવસ્થા
ઊભી કરવા માટે તે વખતનાાં મૂલ્યોની જ સ્થાપના થવી જોઈએ. તે વખતનાાં મૂલ્યો
જ શ્રેષ્ઠ િતાાં. રામાયિ, મિાભારતકાલીન મૂલ્યો અને આદશોની સ્થાપના કરવા
હિન્દુ સાંગઠનો મિે નત કરે છે. આ મૂળભૂતવાદ હિન્દુ સાંસ્કૃ બત, ભારતીય સાંસ્કૃ બત,
ઈસ્લાબમક સાંસ્કૃ બતને ઉચ્ચ સ્થાને મૂકે છે. તેની તોલે કોઈ ન આવે તેમ માને છે. આ
રૂહઢચુસ્તતા સ્થબગતતા કિે વાય. ઈબતિાસને બનસ્િત અવસ્થાએ અટકાવીને બથજાવી
દેવાનુાં વલિ તેમાાં મુખ્ય િોય છે. કોમવાદ કરતાાં મૂળભૂતવાદ વધુ ખતરનાક છે, કેમ
કે તે જનોઈની પબવત્રતામાાં અને શૂદ્રની આભર્છેટમાાં માને છે. મીનાક્ષીપુરમની
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ઘટના લઈએ. તાબમલનાર્ુના મીનાક્ષીપુરમમાાં દબલતો પોતાના િહરજનવાસમાાં રિે તા
િતા. સવારે કામ પર જવા માટે ફરી ફરીને સાત હકલોમીટર જ ેટલુાં અાંતર કાપવુાં
પર્તુાં િતુાં, કેમ કે સીધા રસ્તામાાં ઉચ્ચ વિોનાાં ઘર આવતાાં િતાાં. તેઓ િહરજનોને
જોઈને અભર્ાઈ જતાાં તેથી દબલતોએ ફરીને જવુાં પર્તુાં. તે દરબમયાન મદ્રાસથી એક
િહરજન છોકરો મીનાક્ષીપુરમમાાં આવ્યો. તેને પેલા પ્રબતિાંબધત રસ્તાઓની ખિર
નિીં. તે ટૂ કાં ા રસ્તા ઉપર નીકળ્ો તેથી ઉચ્ચ વિોએ તેને ખૂિ માયો. દબલતોને જાિ
થતાાં તેઓ રોિે ભરાયા અને એકઠા થઈ પ્રબતિાંબધત રસ્તાઓ ઉપર આવી ગયા.
ઉચ્ચ વિિ આ કઈ રીતે સિન કરે ? રાતે દબલતવાસ પર સામૂહિક િુમલો કયો.
કેટલાયના જીવ ગયા અને અસાંખ્ય ઘાયલ થયા. આ દબલતોમાાં મોટાભાગના હિન્દુઓ
િતા. થોર્ા િૌદ્ધ તેમ જ બિસ્તીઓ િતા. આ ત્રિેય ધમિના લોકોએ નક્કી કયુાં કે
ઉચ્ચ વગિ અને વિોનો મુકાિલો કરવાની તાકાત ફક્ટત ઈસ્લામમાાં છે. તરત જ
ઈસ્લામી સાંસ્થાનો સમ્પપકિ કરી િધાએ મુસ્સ્લમ ધમિ અાંગીકાર કયો. આ ઘટનાના
પર્ઘા સમિ દેશમાાં પડ્ા. લાલકૃ િિ અર્વાિીએ મીનાક્ષીપુરમની મુલાકાત લઈને
કહ્યુાં કે ‘પેટરો ર્ોલર’ની લાલચમાાં આવીને દબલતોએ પોતાનો સનાતન ધમિ છોર્ી દીધો
છે. હિન્દુત્વના ઝાંર્ાધારીઓ માનવતાની ઘિી વાત કરે છે; પિ મીનાક્ષીપુરમમાાં તે
જોવા ન મળ્ુાં એટલે જ દબલતોએ ધમાાંતર કયુાં છે, એટલી સાદી વાત ઝાંર્ાધારીઓ
સમજી ન શક્ટયા. આ સ્થબગતતાવાદ, મૂળભૂતતાવાદ અસમાનતા અને અન્યાયને
પોિિ આપે છે તેથી ધમાાંતર થાય છે તે સમજી લેવુાં જોઈએ. આવુાં ભેદભાવવાળુાં
‘હિન્દુ રાષ્ટ્ર’ નથી જોઈતુાં. ભારતને ભારત રિે વા દો.
સમાન નાગહરક ધારો અમલમાાં ન આવે તે માટે મુસ્સ્લમ રૂહઢચુસ્તો દેકારો કરે
છે. ધાબમિક બસદ્ધાાંતોને આધારે જુદા જુદા કાયદાઓ લાગુ પર્તા િોય તે
પછાતપિાની બનશાની છે. સેક્ટયુલર સ્ટેટમાાં આવા ધમિ આધાહરત અલગ અલગ
કાયદા િોઈ શકે નિીં. હિન્દુ કાયદામાાં સ્ત્રીધનની જોગવાઈ છે, મુસ્સ્લમ કાયદામાાં એ
શક્ટય નથી. મુસ્સ્લમોમાાં એકસાથે ચાર પત્નીઓ કરવાની છૂટ તેમ જ પબતના
એકતરફી તલાકના અબધકારથી સ્ત્રીને અન્યાય થાય છે. મુસ્સ્લમ સ્ત્રીને અપમાનજનક
અનુક્રમબિકા

https://govindmaru.com

Page 62

સાાંચ બિના સુખ નાહિ

પછાત સ્સ્થબતમાાં જીવવુાં પર્ે છે. સમાન નાગહરક ધારાની માગિી આવા અન્યાયો દૂર
કરવા માટેની છે. રૂહઢચુસ્તો કિે છે કે ધમિ અને કાયદાને અલગ પાર્ી શકાય નિીં.
કેટલાક મુસ્સ્લમ દેશોએ ત્રિ વાર તલ્લાકનુાં ઉચ્ચારિ કરીને તલાક આપવાની પ્રથા
પર પ્રબતિાંધ મૂકેલો છે. તો કેટલાક દેશોમાાં એકપત્નીત્વ પ્રથા અમલમાાં આવી છે.
ભારતમાાં આ પ્રકારના સુધારા સામે ધમિને નામે રૂહઢચુસ્તો તરફથી બવરોધ કરવામાાં
આવે છે. મુસ્સ્લમ સ્ત્રી ઉપર િળાત્કારના કેસમાાં નજરે જોનાર િે સાક્ષીઓ િોવા
જોઈએ અને તો જ િળાત્કારીને સજા થાય. આ બનયમ કેટલાક મુસ્સ્લમ દેશોમાાં
આજ ે પિ અમલી છે, ભારતમાાં ફોજદારી ધારાથી આ બનયમ રદ થયો છે. ધમિને
નામે કાયદામાાં ફે રફાર નિીં કરવાની માગિી ભયાંકર ગિાય. દરે ક મુસ્સ્લમ દેશમાાં
અલગ અલગ કાયદાઓ છે. કોઈ દેશે માત્ર કુ રાન કે શહરયતની જોગવાઈઓને જ
આખરી ગિેલી નથી.
માનવબવરોધી વલિ, બિનલોકશાિી વલિ આજ ે પર્કાર િની ગયો છે.
ધાબમિક િાિતોમાાં સુપ્રીમ કોટિ વચ્ચે પર્ી શકે નિીં. ચુકાદો આપે તો તેનો અમલ
થઈ શકે નિીં, એમ હિન્દુ–મુસ્સ્લમો માનવા લાગ્યા છે. આ આપખુદ વલિ ગિાય.
સાિરકાાંઠાના શામળાજી ગામે દર વિે કાબતિકી પૂનમે મેળો ભરાય છે. ત્યાાં નાગધરા
કુ ાંર્માાં આહદવાસી સ્ત્રીઓ ઉપર ભૂત, ર્ાકિ, વળગાર્ કાઢવાને નામે પાિીની છાલકો
મારી, થ્પર્ો મારી ત્રાસ ગુજારવામાાં આવે છે. સ્ત્રી જ્યાાં સુધી સ્વીકારી ન લે કે તેનુાં
વળગિ ક્ટયારે જશે અથવા તે િેભાન ન િને ત્યાાં સુધી ત્રાસ ચાલુ રિે છે.
પાિીમાાંથી િિાર આવતાાં પિે રેલાાં કપર્ાાં ત્યાાં જ ફેં કી દેવાની માન્યતા િોવાથી અને
ગરીિાઈને કારિે પૂરતાાં કપર્ાાં પિે રીને પાિીમાાં પર્વુાં પોસાય નિીં તેથી સ્ત્રી ઓછાાં
વસ્ત્રો સાથે પાિીમાાં ઊતરે છે. જોનારાને મજા આવે. આ અન્ધશ્રદ્ધાનો બવરોધ કરવા
તેમ જ માનવસાંવેદના જાિત કરવા કેટલાક રૅ શનલ અબભગમ ધરાવનારાઓએ
પ્રદશિન ગોઠવ્યુાં. ‘હિન્દુત્વ’ના ઝાંર્ાધારીઓને આમાાં હિન્દુ સાંસ્કૃ બતનો અાંત દેખાયો
તેથી પ્રદશિન ઉપર િુમલો કયો. પોસ્ટરો ફાર્ી નાખ્યાાં. પોલીસની િાજરી િોવા છતાાં
આવુાં િન્યુાં. માનવઅબધકારનો ભાંગ કરતા કૃ ત્યનો બવરોધ ન થઈ શકે; અન્ધશ્રદ્ધા,
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રૂહઢચુસ્તતા, મૂળભૂતવાદનો બવરોધ ન થઈ શકે; અબભવ્યસ્ક્ટત સ્વાતન્્ય પિ સિન ન
કરી શકે તે પ્રકારનુાં વાતાવરિ શામળાજીમાાં જ નિીં, દેશમાાં ઠેર ઠેર જોવા મળે છે.
આ લોકશાિી બવરુદ્ધનુાં વલિ છે.
અબભવ્યસ્ક્ટત સ્વાતન્્યનો બવરોધ િોય ત્યાાં જ ાંગલશાિી જ િોય, લોકશાિી ન
િોય. ધમિશાિી જ િોય, સેક્ટયુલહરઝમ ન િોય. ‘અથાિત્’નો હકસ્સો લઈએ. સેન્ટર
ફોર સોબશયલ સ્ટર્ીઝ – સુરત ‘અથાિત્’ નામનુાં સામબયક કાઢે છે. તેમાાં પ્રા. મકરાં દ
મિે તાએ અભ્યાસલક્ષી લેખ લખ્યો. તેમાાં લખ્યુાં કે ‘સિજાનાંદજી સમાજસુધારક િતા,
ભગવાન ન િતા.’ સ્વામીનારાયિ ધમિવાળા ઉશ્કેરાયા : આવુાં લખાય જ કેમ?
લેખક ઉપર કેસ કરવા ગુજરાત સરકારની માંજૂરી માગી. તે વખતની કોંિેસ
સરકાર સેક્ટયુલહરઝમનો અથિ ‘સવિધમિ સમભાવ’ એવો કરતી િશે તેથી માંજૂરી
આપી. સ્પષ્ટ્ છે કે સમ્પપ્રદાયો રાજ્ય ઉપર પ્રભુત્વ ધરાવે છે તેથી જ અબભવ્યસ્ક્ટત
સ્વાતન્્યના રખેવાળોને સિન કરવાનુાં રિે છે. અાંિેજ શાસન વખતે દયાનાંદ
સરસ્વતીએ બિસ્તી ધમિ અને ઈસુ બવશે ભયાંકર ટીકાઓ કરે લી છતાાં અાંિેજ સરકારે
તેના ઉપર કેસ કરે લો નિીં, જ્યારે પ્રા. મકરાં દ મિે તા ઉપર કેસ થાય છે. એ સૂચવે
છે કે આપિી ગબત સેક્ટયુલર વેલ્યુ તરફ નથી; પિ ફાં ર્ામેન્ટબલઝમ તરફની છે.
અખા સાથે સિમત થવુાં જ પર્ે :
તપ તીરથ દાન વ્રત નેમ,
ઘેર િેઠાાં તે પામે ક્ષેમ.
સદબવચાર થર્ જ ેિે િહ્યુાં,
તિે ને શાખા–પત્ર િિારે ન રહ્યુાં.
સદબવચાર બવના જ ે કરે ઘુાં,
તે ધૂળ ઉપર અખા લીપુાં.

▪
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સેક્ટયુલહરઝમ અને લોકશાિી
મજિિી રાજ્ય િોય કે રાજાશાિી, તેમાાં વ્યસ્ક્ટતનો લોપ િોય છે, વ્યસ્ક્ટતત્વ
બવકાસનુાં સ્વાતન્્ય િોતુાં નથી. આવુાં જ આધુબનક સરમુખત્યારશાિીમાાં અને
સાંસદીય લોકશાિીમાાં જોવા મળે છે. સાંસદીય લોકશાિીના િે ખ્યાલો : [1] રાજકીય
ક્ષેત્રે સાંસદવાદ અને [2] અથિશાસ્ત્ર ક્ષેત્રે મુક્ટત અથિતન્ત્ર, િન્ને ખામીયુક્ટત િતા.
સાંસદીય લોકશાિીએ વ્યસ્ક્ટતના સાવિભૌમત્વનો સ્વીકાર કયો; પરન્તુ વાસ્તવમાાં
અમુક સિાસ્થાને િેઠલ
ે ા લોકો જ આ સાવિભૌમત્વનો અસરકારક ઉપયોગ કરે છે
અને મોટા ભાગના લોકો તેનાથી વાંબચત રિે છે. િધા જ વ્યવિારોમાાં મોટા ભાગની
વ્યસ્ક્ટતઓ સિાથી વાંબચત રિી ગઈ. પોતાના ગૌરવથી પિ વાંબચત રિી ગઈ. જ્યારે
આબથિક ક્ષેત્રમાાં મુક્ટત અથિતન્ત્રના બસદ્ધાાંતે નાની લઘુમતીને િિુમતીનુાં શોિિ કરવા
અમયાિહદત સ્વતન્ત્રતા આપી. મુક્ટત સાિસનો અથિ થોર્ા લોકો િારા ઘિા લોકોનુાં
શોિિ કરવાની સ્વતન્ત્રતાનો થયો. સમાજવાદ આવ્યો, િિુમતી લોકોની એ આશા
િતી; પરન્તુ તેમાાં વ્યસ્ક્ટતનો છેદ ઊર્ી. ગયો. સમાજવાદ સમૂિને વ્યસ્ક્ટતની ઉપર
મૂકે છે. તેથી દરે ક િાિતનો માપદાંર્ મનુષ્ય રહ્યો નિીં. જ્યારે સિા કોઈ લધુમતીના
કે કોઈ વગિના િાથમાાં કેસ્ન્દ્રત થઈ િોય ત્યારે તે અબનવાયિપિે અત્યાચારનુાં સાધન
િને છે અને વાસ્તબવક લોકશાિી અશક્ટય િને છે.
મનુષ્ય તમામ િાિતોનો માપદાંર્ છે એ મિાન શબ્દો ઉચ્ચારાયા પછી
વૈજ્ઞાબનક જ્ઞાનમાાં પ્રગબત થઈ િોવા છતાાં મનુષ્ય કેન્દ્રમાાં જોવા મળતો નથી. સમાજ એ
મનુષ્યનુાં સજનિ છે. કોઈ પિ રાજકીય બવચારસરિીનુાં બવિયવસ્તુ સમાજમાાં
વ્યસ્ક્ટતના સ્વાતન્્યને સુરબક્ષત કરવાનુાં છે. સમાજ અને વ્યસ્ક્ટતમાાં પિે લુાં કોિ, કોિે
કોની સેવા કરવી અને સારા સમાજનો માપદાંર્ કયો િોવો જોઈએ? ઘિા લોકો એવુાં
માનતા કે સમાજવાદ કે સામ્પયવાદ સ્વાતન્્ય અને પ્રગબત માટે અબનવાયિ છે; પછી
એવુાં પિ મનાવા લાગ્યુાં કે સમાજ કે સામ્પયવાદ પોતે જ ધ્યેય છે. વાસ્તવમાાં
સમાજવાદ કે સામ્પયવાદ સાધન છે. વળી ઈચ્છનીય સાધ્ય બસદ્ધ કરવા માટે કોઈ પિ
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સાધનને સારુાં સાધન જ માની લેવાયુાં; પરન્તુ મનુષ્યના અસ્સ્તત્વનો િે તુ શો?
જીવનધોરિ ઊચુાં લઈ જવુાં? સમાજનુાં પુનગિઠન કરવુાં? ઉત્પાદનની ઉચ્ચ પદ્ધબત
િારા મૂર્ીવાદને િટાવવો? અવ્યવસ્સ્થત સ્પધાિત્મક અથિતન્ત્રને સ્થાને આયોબજત
અથિતન્ત્ર સ્થાપવુાં? આ આપિાાં ધ્યેયો છે? અથવા કાંઈક િીજી વધુ મિત્ત્વની િાિત
માટેનાાં આપિાાં સાધનો છે? િા, આ માત્ર સાધનો છે. મનુષ્યના અસ્સ્તત્વનુાં સાચુાં
ધ્યેય સ્વતન્ત્રતા છે. સાંસદીય લોકશાિીનો બવરોધ કરનારા કિે છે કે સાંસદીય
લોકશાિી િારા લોકોમાાંના એક નાના વગિ પાસે કેટલાક આબથિક બવશેિાબધકારો સાથે
રાજકીય સિાની ઈજારાશાિી જામે છે. સાંસદીય લોકશાિીમાાં સાવિભૌમત્વ લોકોમાાં
રિે લાનુાં સૂબચત છે તે ખરે ખર લોકો પાસે િોતુાં નથી. િોય તો તેનો ઉપયોગ કરી શકે
તેમ ન િોય એવી સ્સ્થબત િોય, સામ્પયવાદીઓ કિે છે કે સાંસદીય લોકશાિીમાાં
લઘુમતી વગિ, નાનકર્ો વગિ, સિાની ઈજારાશાિી િારા સરમુખત્યારશાિી ચલાવે છે
એ કરતાાં સમાજના િિુમતી વગિની, સવિિારાની વાસ્તબવક સરમુખત્યારશાિી શુાં
ખોટી? આવી સરમુખત્યારશાિી વચગાળાની છે, િધા વગો સામ્પયરૂપ ધારિ કરે તે
સમયે જ સરમુખત્યારશાિી અદૃશ્ય થઈ જશે. એવી દલીલ િુબદ્ધગમ્પય લાગે; પિ
વ્યવિારમાાં તે ખતરનાક લાગી છે. સરમુખત્યારશાિી સ્વેચ્છાએ કરમાય ખરી?
આમ સ્વતન્ત્રતા મેળવવાના િે તુથી સામ્પયવાદ, સમાજવાદ ઈચ્છતા િોઈએ; પરન્તુ તે
િે તુ સરતો ન િોય તો સમાજવાદ કે સામ્પયવાદની જરૂર નથી. કોઈ દેશમાાં કામદાર
વગે િળવો કરી મૂર્ીવાદી વગિને ફેં કી દીધો િોય; પિ આ િળવાને પહરિામે
વાસ્તવમાાં કોઈ પ્રગબતશીલ ફે રફાર થયો કે નિીં એ અગત્યનુાં છે. વ્યસ્ક્ટત મૂર્ીવાદી
સમાજમાાં જ ે સ્વતન્ત્રતા ભોગવતી િતી એના કરતાાં વધુ સ્વતન્ત્રતા સમાજવાદી
સમાજમાાં ભોગવે છે કે નિીં? તેને પોતાની શસ્ક્ટતઓના આબવભાિવ કરવાની તકો
જૂની વ્યવસ્થા કરતાાં વધુ મળે છે કે નિીં, એ જ એનો માપદાંર્ છે. સમાજનુાં મૂળ
મનુષ્ય છે. સ્વતન્ત્રતા માટેની મૂળભૂત ઉત્કાંઠા અને એના વ્યસ્ક્ટતત્વના બવકાસ માટેની
તક આપવા માટે શુાં શુાં જરૂરી છે તે શોધવુાં પર્ે. સામાબજક અસ્સ્તત્વ પિે લાાં ભૌબતક
અસ્સ્તત્વ જરૂરી છે. આજ ે િિુમતી પ્રજા તેના શારીહરક અસ્સ્તત્વની પાયાની
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જરૂહરયાતો પૂરી કરી શકતી નથી. જ્યાાં સુધી આ જરૂહરયાતો પહરપૂિિ ન થાય ત્યાાં
સુધી તેમની શસ્ક્ટતઓને બવકસાવવાની વાત કરવાનો કશો અથિ નથી.
તો ક્ટયા પ્રકારની રાજકીય વ્યવસ્થા િોવી જોઈએ? એમ. એન. રોયના મતે
રે હર્કલ ર્ેમોક્રસી જોઈએ. રે હર્કલ ર્ેમોક્રસી સાંસદીય લોકશાિીની ખામીઓને દૂર
કરશે. તે કોઈ પિ વગિ કે ભદ્રવગિની સરમુખત્યારશાિીના ભયથી લોકોને સાવધાન
કરશે. વ્યહકતની સ્વતન્ત્રતા સાથે, વધુ પ્રમાિમાાં પ્રત્યક્ષ લોકશાિી સાથે, આબથિક
આયોજનનો મેળ િેસાર્વામાાં આવશે. આબથિક આયોજન રાજકીય લોકશાિી સાથે
સુસાંગત િને તે માટેના માગો અને સાધનો બવચારવા પર્ે, જ ેથી લોકોને આબથિક
પહરપૂબતિ અને વ્યસ્ક્ટતગત સ્વતન્ત્રતા િન્ને પ્રાિ થાય.
લોકોનુાં માનસ આપખુદશાિી છે. હદવ્યતા કે પરલોકના અબતમાનવીય ધ્યેયના
સાધન તરીકે મનુષ્યનુાં અવમૂલ્યન થયુાં છે. શરીર તો નાશવાંત છે એમ માની લોકો
સ્વગિ તરફ તાકી રહ્યા છે. અખાએ કહ્યુાં છે : ‘વાંદે ચરિ ને બનાંદે પાંડ્, એ ભસ્ક્ટત
નોિે , અખા પાખાંર્.’ શરીરને નાશવાંત કિી બનાંદવુાં; પિ ગુરુના ચરિને વાંદવુાં એ કાાંઈ
ભસ્ક્ટત ન કિે વાય, એ તો પાખાંર્ છે. લોકશાિી કે મુક્ટત સમાજની સ્થાપના અને
તેની કામગીરી અાંતે તો લોકોના માનસ ઉપર આધાર રાખે છે. વળી મતનો અથિ શો
છે એ અાંગે લોકોને જિાવ્યા બસવાય તેમને મતનો અબધકાર આપવાનુાં તદ્દન
બનરુપયોગી છે. પચાસ વિિ પૂવે કિે લી એમ. એન. રોયની આ વાત સાચી પર્ી છે.
તેનો અનુભવ થયો છે. જ ે પ્રજા આપખુદશાિી તરફ ઢળેલી િોય, ભગવાન કે દયાળુ
શાસક તરફ કે શસ્ક્ટતશાળી સરમુખત્યાર તરફ જ દૃસ્ષ્ટ્ ફેં કતી િોય અને તે પોતાને
માટે િધુાં કરે એમ ઈચ્છતી િોય ત્યારે તેવા લોકો પોતે જ ેને લાયક િોય તેવી જ
સરકાર પ્રાિ કરે છે. સરમુખત્યારશાિીના ઉદય માટેની સાાંસ્કૃ બતક અને માનબસક
પૂવિશરતો જ્યાાં સુધી દૂર નિીં થાય ત્યાાં સુધી તેની સામેની ગમે તેટલી ચેતવિી પિ
કારગત નિીં નીવર્ે.
આપિી લોકશાિી વ્યવસ્થા ગાંભીર રોગનો ભોગ િની છે. સાંવેદનશીલ
વ્યસ્ક્ટત િતાશા અનુભવે એવુાં વાતાવરિ ઊભુાં થયુાં છે. ચારે િાજુ ઈશ્વરવાદી,
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સાાંપ્રદાબયક, સવિસિાધીશો, આપખુદ કે સમિવાદી પ્રથાઓ પથરાયેલી િોય તેવા
સાંજોગોમાાં લોકશાિી ટકી શકે નિીં. લોકોમાાં લોકશાિી બમજાજ નથી, સામાંતવાદી
રૂહઢઓ છે. સેક્ટયુલહરઝમ, રૅ શનાબલઝમ, માનવીય ગૌરવ, સ્વતન્ત્રતા, સમાનતા અને
ભાતૃત્વનાાં મૂલ્યો સાાંસ્કૃ બતક રાષ્ટ્રવાદમાાં, ‘હિન્દુત્વ’માાં જોવા મળતાાં નથી. માળખુાં
ભલે લોકશાિી િોય; પરન્તુ તેના સાંચાલકો, બનયન્ત્રકોના વલિ અને વતિનમાાં
સેક્ટયુલર મૂલ્યો ન િોય તો એવી લોકશાિી સ્વાાંગનુાં, નાટકનુાં સ્વરૂપ ધારિ કરે છે.
રાજકીય માળખુાં લોકશાિી સ્વરૂપનુાં િોય; પરન્તુ આબથિક અને સામાબજક માળખુાં
લોકશાિી ન િોય તો પિ રાજકીય લોકશાિીના સાંચાલનમાાં બવકૃ બત પ્રવેશે છે.
સામાબજક માળખામાાં લોકશાિી મૂલ્યો અને વલિો પ્રવતિતાાં ન િોય તો તે સૂચવે છે
કે એ સમાજમાાં પાયાના લોકશાિી સાંસ્કારોનો અભાવ છે. ટૂ કાં માાં સમાજનુાં એકાંદર
વલિ જો લોકશાિી મૂલ્યોવાળુાં ન િોય તો તે સમાજ લોકશાિી માગેથી ભ્રષ્ટ્ થાય.
કોઈ સમાજ રાજકીય ક્ષેત્રે સ્વતન્ત્રતા અને સમાનતા ચાિે તો તે આબથિક તથા
સામાબજક ક્ષેત્રે તેની અવિે લના કરી શકે નિીં. સમાજના તમામ ક્ષેત્રમાાં આવુાં
મૂલ્યસાતત્ય ત્યારે જ આવે, જ્યારે સમાજ રચતી પ્રત્યેક વ્યસ્ક્ટત, સ્વાતન્્ય તથા
સમાનતાનુાં સમથિન કરતાાં બમજાજ અને વલિ કેળવે અને પોિે. ભારતમાાં િધુાં ઊલટુ ાં
છે. હિન્દુ છે, મુસ્સ્લમ છે, બિસ્તી છે; પિ ભારતીય કોઈ નથી. ગુજરાતી છે,
પાંજાિી, િાંગાળી છે; પિ ભારતીય નથી. બમઝોરમ, નાગાલેન્ર્, કાશ્મીરમાાં હિન્દુ
ગૌિ નાગહરક છે, કોઈક જગ્યાએ મુસ્સ્લમો ગૌિ નાગહરક છે. સ્ત્રી તો આખાય
દેશમાાં ગૌિ છે ત્યાાં રાષ્ટ્રીયતા ન પાાંગરે . રાષ્ટ્રીય એકતા દૂર જ રિે . ‘બવબવધતામાાં
એકતા’નુાં સૂત્ર ગમે; પિ તેમાાં ભાર એકતા ઉપર નથી, ‘બવબવધતા’ ઉપર છે. જ ે
બવબવધતા એકતાને અનુકૂળ િોય તે ગૌરવ સમાન ગિાય; પરન્તુ જ્યાાં બવબવધતાને
આગળ કરીને એકતાને ખાંહર્ત કરવામાાં આવે ત્યાાં બવબવધતા ગૌરવ સમાન નથી
રિે તી. આપિે ત્યાાં દેશભસ્ક્ટત છે; પિ રાષ્ટ્રીયતા નથી. જમીનદાર, નફાખોર
જમીનને ચાિે છે. એ દેશભસ્ક્ટત છે, રાષ્ટ્રીયતા નથી. જ ે સમાજમાાં મનુષ્ય સાથેની
આભર્છેટને પબવત્રતાનુાં લક્ષિ માનવામાાં આવતી િોય તે સમાજમાાં માનવતાનો
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બવકાસ શી રીતે સાંભવે? જ્યાાં સુધી જનોઈનુાં અસ્સ્તત્વ છે ત્યાાં સુધી અસ્પૃશ્યતા દૂર
થવાની નથી. આ દેશમાાં સૌથી મોટી ખામી રિી િોય તો તે મનુષ્યના મૂલ્યના
અભાવની છે. જન્મનુાં મૂલ્ય સમ્પપ્રદાયનુાં મૂલ્ય છે; પરન્તુ મનુષ્યનુાં મૂલ્ય નથી. આવી
સ્સ્થબતમાાં માનવમૂલ્યોનો બવકાસ રૂાંધાય જ.
આપિો અબભગમ સેક્ટયુલર િોવો જોઈએ. પારલૌહકક ખ્યાલોને િાજુએ
મૂકીને ઐહિકતાને કેન્દ્રસ્થાને મૂકવી જોઈએ. માનવગૌરવ ને પોિક મૂલ્યોનો પ્રસાર
થવો જોઈએ. િીજુ,ાં બવવેકિુબદ્ધવાદી માનસ િને તે માટે કેળવિી અને પોિિ માટે
મથવુાં જોઈએ. ત્રીજુ,ાં બલાંગ, જ્ઞાબત, વિિ કે ધમિના ભેદભાવબવિીન સમાનતાવાદી
સમાજ રચવો અને નાગહરકનુાં શોિિ વ્યસ્ક્ટત, સમાજ કે રાજ્ય િારા થતુાં િોય તે
બનમૂિળ કરવુાં. ચોથુ,ાં એવી રાજકીય પ્રથા રચવી કે જ ેમાાં નાગહરકો પ્રત્યક્ષપિે ભાગ
લઈ શકે. પાચમુાં, માનવમૂલ્યોનો પ્રસાર કરવો, લોકશાિી બમજાજ ઘર્ાય તે માટેની
કેળવિી આપવી. છઠ્ુાં, વૈસ્શ્વક ચેતનાના ઘર્તર માટે મથવુાં, વૈશ્વીકરિ માટે મથવુાં.
વૈશ્વીકરિનો સરળ અથિ છે રાષ્ટ્ર, જાબત, ધમિ જ ેવી સીમાઓને અબતક્રમી સમિ
બવશ્વની એકતા, સમિ માનવજાતની એકતા તરફ જવુાં.
દરે ક ધમિપ્રવતિકે તેમના સમાજના જીવનવ્યવિારના અનુભવોમાાંથી મેળવેલ
સૂઝ–સમજમાાં એવાાં ધોરિોની હિમાયત કરી જ ેથી સમાજજીવન ટકી રિે , માનવી
સારી રીતે જીવી શકે, તેમ જ આ ધોરિોના પાલન માટે જરૂરી લૌહકક અને
અલૌહકક પીઠિળોની યોજના ગોઠવે. દરે ક ધમિનુાં લક્ષ્ય અને વ્યાપ સમિ માનવજાત
િતી. એટલુાં જ નિીં, કેટલાક ધમોએ તો પ્રકૃ બત પ્રત્યેનાાં વતિનો નક્કી કયાિ. આ ધમો
પછી સમ્પપ્રદાયો િની ગયા. બવભાજક પહરિળો િની ગયા. તે માનવીની વૈસ્શ્વક
એકતા આર્ેનુાં સૌથી મોટુ ાં અવરોધક પહરિળ િની ગયા. માનવમૂલ્યોને િદલે
સાાંપ્રદાબયક આચારબવચાર, ટીલાટપકાાંના સમથિક િની ગયા. પહરિામે વૈશ્વીકરિની
માગમાાં પ્રથમ માગ આ ધમોના બવસજનિ ની છે એટલે કે સેક્ટયુલહરઝમની છે.
આપિે ત્યાાં લોકશાિીની દશા ‘એબનમલ ફામિ’ જ ેવી છે. એકિીજાની િત્યા
ન થાય. િધાાં સાંપીને રિે તે માટે પશુઓએ નક્કી કયુાં કે, કોઈ પિ જાનવર િીજા
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કોઈ જાનવરની િત્યા નિીં કરે ; પરન્તુ બિલાર્ી, વાઘ વગેરેએ વાાંધો લીધો તેથી એવુાં
નક્કી થયુાં કે કોઈ પિ જાનવર િીજા કોઈ પિ જાનવરની કારિ વગર િત્યા નિીં
કરે , િતા ત્યાાં ને ત્યાાં આવી ગયાાં, એવુાં પિ નક્કી થયુાં કે ‘પ્રાિીમાત્ર સરખાાં છે.’
પરન્તુ િાથી, ઘોર્ા વગેરેએ વાાંધો લીધો, તેથી એવુાં નક્કી થયુાં કે પ્રાિીમાત્ર સરખાાં
છે; પરન્તુ કેટલાાંક પ્રાિીઓ િીજાઓની તુલનામાાં વધારે સરખાાં છે. આમ
અસમાનતા જ રિી.
ચૂાંટિી લઈએ. ઈસ્ન્દરાજી આવ્યાાં. નવી રોશની લાવ્યાાં! માત્ર વ્યસ્ક્ટતપૂજા,
પક્ષનો કાયિક્રમ ગૌિ. રાજીવ ગાાંધી કે અટલ બિિારી વાજપેયીની વ્યસ્ક્ટતપૂજા. એક
જ વ્યસ્ક્ટત પ્રજાની તારિિાર છે એવો ખ્યાલ લોકમાનસમાાં પ્રચારમાધ્યમો િારા
ઘુસાર્વામાાં આવે છે. લોકશાિી માટે આ ભયસ્થાન છે. અન્યાયોથી ત્રાસી ગયેલી
જનતા કોઈ તારિિારનુાં શરુાં શોધે ત્યારે સરમુખત્યારશાિી આવે છે. મત
મેળવવાની એક રીત છે, ગરીિોને શ્રીમાંતોની િીક િતાવીને તેમના મત મેળવી
લેવાય અને શ્રીમાંતોને ગરીિોની િીક િતાવી તેમની પાસેથી નાિાાં મેળવી લેવાય!
િધા રાજકીય પક્ષો આવુાં જ કરે છે. સિાનુાં કેન્દ્રીયકરિ એક પક્ષમાાં અને એક
નેતામાાં થતુાં ગયુાં છે. રાજયોમાાં મુખ્ય પ્રધાનની ચૂાંટિી થતી નથી, બનયુસ્ક્ટત થાય છે!
જ ે પક્ષ પોતાના ઘેર લોકશાિીની અવગિના કરે તે દેશમાાં લોકશાિી ટકાવી રાખવા
માટે િિુ આતુર ન િોય, એ સમજી શકાય. આબથિક ક્ષેત્રે પિ આ િાલત છે.
સમાજવાદને નામે સિા કેસ્ન્દ્રત કરવામાાં આવે છે. પહરિામે અમલદારશાિી ને
રાજકીય વ્યસ્ક્ટતઓના ભ્રષ્ટ્ાચારને વેગ મળે છે. સિકારી ક્ષેત્રે, બશક્ષિ ક્ષેત્રે સિાનુાં
કેન્દ્રીયકરિ થઈ રહ્યુાં છે. પક્ષના નેતાને શુાં ગમશે એની જ ચચાિ થયા કરે છે. બવરોધ
પિ સિળ િોય તો સિાધારી પક્ષ િરાિર કામ કરે તેવી એક ભ્રમિા છે. રાજકીય
પક્ષો સિામાાં િોય કે બવરોધમાાં, તેમને સિાના કાવાદાવામાાં ગળાર્ૂ િ રિે વુાં પર્ે છે
તેથી તેઓ લોકમતઘર્તરનુાં કામ કરી શકતા નથી. વળી સિા ઉપર િોય ત્યારે પોતે
જ ે જ ે તરકીિો અજમાવતા િોય છે એવી જ તરકીિોનો તેઓ બવરોધ પક્ષમાાં આવે
ત્યારે બવરોધ કરતા િોય છે! તેથી લોકબશક્ષિનુાં કામ ખોરાં ભે પર્ે છે. રાજકારિ
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વૈજ્ઞાબનક થવાને િદલે સિાની સાઠમારીના અખાર્ા જ ેવુાં િને છે. િોધપાઠ એ કે
લોકશાિીનો સાચો આધાર બવરોધ પક્ષો નિીં; પિ પ્રિળ પ્રજામત અને
લોકજાગૃબતમાાં રિે લો છે. સવિસિાધીશની સિાનો આધાર પ્રજામતનો અભાવ અને
લોકશાિી પ્રત્યેની લોકોની ઉદાસીનતામાાં રિે લો છે.
ધમિસાંસદ, રામમાંહદર બનમાિિ, મસ્સ્જદ બનમાિિ વગેરે િાિતો સૂચવે છે કે
આપિે ભૂતકાળમાાં, રાજાશાિીમાાં સામાંતશાિીમાાં જીવીએ છીએ. આપિી પાસે
લોકશાિી જીવનદૃસ્ષ્ટ્ અને વલિ નથી. મૂળભૂતવાદ, કટ્ટરતા, રૂહઢચુસ્તતા જ્યાાં િોય
ત્યાાં લોકશાિી બમજાજનો અભાવ જ િોય. પહરિામે સામાબજક પહરવતિન અને
પ્રગબત અવરોધાય છે.
સેક્ટયુલર એટલે ઐહિક. સામ્પયવાદી બવચારધારામાાં ઐહિકતા છે, ત્યાાં ધમિનો
બવરોધ છે, ધાબમિક બક્રયાકાાંર્ો ઉપર પ્રબતિાંધ િોય છે. છતાાં સામ્પયવાદી દેશો સેક્ટયુલર
મૂલ્યો ધરાવતા નથી. સેક્ટયુલહરઝમ અને બલિરબલઝમને અલગ પાર્ી ન શકાય.
સામ્પયવાદી દેશોમાાં બલિરબલઝમ નથી િોતુાં, બલિરબલઝમ માનવઅબધકારોની તરફે િ
કરે છે. વ્યસ્ક્ટતસ્વાતન્્ય અને રાજ્યનો ઓછામાાં ઓછો િસ્તક્ષેપ ઈચ્છે છે. કાયદાનુાં
શાસન, સિાનુાં બવકેન્દ્રીકરિ અને સ્વતન્ત્ર ન્યાયતન્ત્ર ઈચ્છે છે. બભન્ન બવચારસરિી,
બભન્ન મતો તરફ સહિષ્ુતા દાખવે છે. રાજકીય સ્વતન્ત્રતા માટે લોકશાિી ઈચ્છે
છે. માકેટ ઈકોનોમી ઈચ્છે છે, વ્યસ્ક્ટતસ્વાતન્્ય માટે બમલકતનો અબધકાર ઈચ્છે છે
આ િધાાં બલિરલ મૂલ્યો સામ્પયવાદી દેશોમાાં િોતાાં નથી. બલિરબલઝમ િિુબવબવધતા,
બવચારોના મુક્ટત પ્રવાિ, માહિતી મેળવવાની છૂટ, અબભવ્યસ્ક્ટત સ્વાતન્્ય અને મુક્ટત
માધ્યમોની જરૂહરયાત ઉપર ભાર મૂકે છે. આ િધુાં સેક્ટયુલર મૂલ્યો ધરાવતી બલિરલ
લોકશાિીમાાં શક્ટય િને.
ધાબમિક રાષ્ટ્રવાદ સેક્ટયુલર રાષ્ટ્રવાદને ભયમાાં મૂકે છે, બલિરલ લોકશાિીને
પિ ભયમાાં મૂકે છે. ઈરાન એનુાં ઉદાિરિ છે. ધમિ માનવ માનવ વચ્ચે અસમાનતા
ઊભી કરે છે. સેક્ટયુલહરઝમ એટલે માનવસાંવાહદતા, જ ેમાાં ધમિ, જ્ઞાબત, રાં ગ, પ્રદેશ કે
અન્ય ભેદભાવને સ્થાન ન િોય. મેસ્ક્ટસકોમાાં ચચિની રાજકીય ભૂબમકા ઉપર પ્રબતિાંધ
અનુક્રમબિકા

https://govindmaru.com

Page 71

સાાંચ બિના સુખ નાહિ

છે. પાદરીઓને મતાબધકાર નથી. ચચિ કોઈ બમલકત ધરાવી શકતુાં નથી. ધમિ માત્ર
ખાનગી િાિત ગિાય છે. રાષ્ટ્રઘર્તરમાાં ધાબમિક ભેદભાવ, ધાબમિક અન્ધબવશ્વાસો,
ધાબમિક અસહિષ્ુતા, કટ્ટરતા અવરોધ કરે છે તેથી મેસ્ક્ટસકોએ આ પગલુાં ભયુાં છે.
આવુાં પગલુાં ધાબમિક પ્રદૂિિ બનવારવા માટે આપિે ભરવુાં જોઈએ. કોંિેસ અને
ભાજપની બિનસાાંપ્રદાબયકતા એ સેક્ટયુલહરઝમ નથી. હિન્દુ રાષ્ટ્રમાાં બલિરલ
લોકશાિી નિીં, સવિસિાવાદ િોય, ફાં ર્ામેન્ટબલઝમ િોય, જ ે માનવગૌરવને િિે છે.
િધા જ ધમો સેક્ટયુલહરઝમની બવરુદ્ધ છે. સાંઘ પહરવારને સેક્ટયુલર મૂલ્યોમાાં બવશ્વાસ
નથી. ઈશ્વર સમક્ષ સમાન એવો ખ્યાલ દરે ક ધમિ રજૂ કરે છે; પિ સામાબજક,
આબથિક અને રાજકીય ક્ષેત્રે સમાનતાનો ખ્યાલ કોઈ ધમિ પાસે નથી. આપુાં રાષ્ટ્ર
સેક્ટયુલર ભલે િોય, િાંધારિ સેક્ટયુલર ભલે િોય; પિ લોકો અને રાજકીય પક્ષો
સેક્ટયુલર બવચારોથી ઘિા દૂર છે. લોકોના માનસ ઉપર કુ રાન અને મનુસ્મૃબત શાસન
કરે છે, ધમિિાંથોની પકર્ છે, લોકોને ધમિઝનૂનનો કેફ ગમે છે. આ કારિે ‘સવિધમિ
સમભાવ’નો બવચાર લોકોને ગમે છે; પરન્તુ એમ. એન. રોયના સેક્ટયુલર બવચારો
પચતા નથી. દેશનુાં માળખુાં સેક્ટયુલર િોય; પિ લોકોનો બમજાજ સેક્ટયુલર ન િોય
ત્યાાં સુધી રાષ્ટ્ર સેક્ટયુલર િની શકે? જ્ઞાનને તજીને અજ્ઞાન ધારિ કરનારાઓ
સામેની અખાની અકળામિ માિીએ :
જ્યાાંિાાં જોઈએ ત્યાાંિાાં કૂ ર્કે ૂ ર્,
સાિામા–સાિામી િેઠાાં ધૂર્.
કોઈ આવી વાત સૂરજની કરે ,
તે આગળ જઈ ચાાંચ જ ધરે .
અમારે િજાર વિિ અન્ધારે ગયાાં,
તમે આવા ર્ાહ્યા ક્ટયાાંિાાંથી થયા?
અખા મોિોટાની એિરવી જાિ,
મૂકી િીરો ઉપાર્ે પાિાિ.

▪
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સેક્ટયુલહરઝમ અને સામાબજક પહરવતિન
વાંબચતોનુાં દુ:ખ દૂર કરવામાાં આબથિક વાદો બનષ્ફળ કેમ ગયા? યોજનાઓનુાં
પહરિામ ગરીિોને કેમ ન મળ્ુાં? પાંચાયતી રાજથી અાંત્યોદય કેમ ન થયો?
લોકશાિીમાાં આબથિક અસમાનતા કેમ વધી? બવકાસના લાભો ઉપરથી ઝમી–ઝમીને
નીચેના સ્તર સુધી કેમ ન પિોંચ્યા? દબલત વસ્તીના પ્રમાિમાાં અનામતની ટકાવારી
નક્કી થઈ છતાાં દબલતોની મોટી સાંખ્યાને અનામતનો લાભ કેમ ન મળ્ો?
અનામતના લાભો એક જ કુ ટુિ
ાં ના ત્રિ–ચાર સભ્યોમાાં કેમ કેસ્ન્દ્રત થઈ ગયા? ગમે
તેટલા સારા વાદો, બવચારો, યોજનાઓનુાં પહરિામ વાંબચતોને કેમ મળતુાં નથી?
એનુાં કારિ છે, આપિા સમાજનો ઢાાંચો. ભારતીય સમાજમાાં જન્મગત વિિનુાં
મિત્ત્વ જ ેટલુાં છે તેટલુાં મિત્ત્વ અન્ય કોઈ િાિતનુાં નથી, બ્રાહ્મિ ઊંચો, દબલત
નીચો, ક્ષબત્રય એટલે યુબનફોમિ બવનાનો પોબલસ. આહદવાસી બવસ્તારોમાાં મુસ્સ્લમ
દુકાનદારો પોબલસની ભૂબમકા ભજવે છે. િામસમાજ મોટો છે અને તે સામાંતવાદી
જીવનપદ્ધબતમાાં માને છે. િામપાંચાયતની ચૂાંટિી વિિ મુજિ, જાબત મુજિ થાય છે.
લોકશાિી માળખુાં ખરુાં ; પિ આત્મા સામાંતવાદી, રામાયિ, મિાભારત, કુ રાનકાલીન
પ્રથા વધુ ગમે. જૂના જમાનામાાં રાજાને ઈશ્વરનો અાંશ માનવામાાં આવતો. ધાબમિક
િાંથો લોકશાિી મૂલ્યસ્થાપનમાાં િાધારૂપ િને છે. લોકોને ધાબમિક િાંથોમાાં પ્રિળ શ્રદ્ધા
છે, એટલે જ જન્મગત વિિનુાં મિત્ત્વ ઓછુ ાં થતુાં નથી. જ્યાાં જનોઈ ત્યાાં અસ્પૃશ્યતા
િોય જ. યોજનાઓ આબથિક લોકશાિી માટે, સમાનતા માટે િની, એનો લાભ
સામાંતવાદી પ્રથા અનુસાર મળ્ો. જન્મગત જ ે વિિ િળુકો િતો તે વધુ લાભ લેતો
ગયો. દબલતો રાિ જોતા રહ્યા.
આઝાદી િાદ, બસાંચાઈ યોજના અને ખેર્ ે તેની જમીન એ કાયદાથી શ્રમજીવી
પટેલો એકદમ આગળ આવ્યા. િીરાઉદ્યોગ અને અન્ય ધાંધામાાં આગળ વધ્યા.
બશક્ષિને કારિે ર્ૉક્ટટર, ઈજનેર જ ેવી પ્રબતસ્ષ્ઠત સેવામાાં સ્થાન જમાવ્યુાં; છતાાં એમને
સામાબજક સુરક્ષાનો અભાવ છે. જન્મગત ક્ષબત્રય ગમે તે પ્રકારે એનુાં અપમાન કરી
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શકે તે સ્સ્થબત છે. આબથિક રીતે સદ્ધર પટેલોની આ સ્સ્થબત િોય તો વાંબચતો ઉપર
જન્મગત ક્ષબત્રય કેટલો અન્યાય કરતા િશે? ગામમાાં ક્ષબત્રયોનાાં ત્રિ–ચાર ઘર
િોય છતાાં આખા ગામ ઉપર તેમનુાં શાસન ચાલતુાં િોય. આનુાં કારિ શુાં ?
વિિવ્યવસ્થાએ મુઠ્ીભર માિસોને શસ્ત્રધારી િનાવ્યા અને િાકીના લોકોને
શસ્ત્રબવનાના િનાવ્યા. એટલે આ મુઠ્ીભર માિસો આખા ગામ ઉપર રાં જાર્
કરતા રિે . સૌ તેમનાથી ર્રે . જો વિિવ્યવસ્થા ના િોત તો અમેહરકાના ખેર્ૂતની
માફક ભારતનો ખેર્ૂત શસ્ત્રધારી થયો િોત, તો તે નીર્ર અને ખમીરવાળો થયો
િોત, વિિવ્યવસ્થાએ શ્રમજીવી પ્રજાને દુિિળ િનાવી.
ન્યાયી સમાજ માટે સવિપ્રથમ જરૂરી છે લોકમાનસ પહરવતિન. તેના બવના
સમાજ પહરવતિનના િધા જ પ્રયોગો બનષ્ફળ જવાના. લોકમાનસ પહરવતિન
સેક્ટયુલર મૂલ્યોની સ્થાપનાથી આવે. રાજાશાિી, સામાંતવાદી મૂલ્યોનુાં પ્રભુત્વ
િોય ત્યાાં ગમે તે યોજના કરો, ગમે તે વાદ કે બવચારની સરકાર લાવો છતાાં
અન્યાય રિે જ. મૂળ વાત સમજી લઈએ. માિસ તરીકે અન્યાય નથી થતો, વિિ
માટે થાય છે. એક વ્યસ્ક્ટત દબલતને ત્યાાં અવતરી તેથી અમુક પ્રકારના અન્યાય તેના
કપાળે અવશ્ય લખાઈ જાય; પરન્તુ એ જ વ્યસ્ક્ટત ક્ષબત્રયોને ત્યાાં અવતરે તો એના
ભાગ્યમાાં બવશેિાબધકારો લખાઈ જાય. જન્મગત વિિવ્યવસ્થાનુાં માળખુાં જ્યાાં સુધી
રિે શે ત્યાાં સુધી દબલતોને આત્મગૌરવ મળવાનુાં નથી, એની ચેતના જાિત થવાની
નથી. જ ે સમાજની મોટી સાંખ્યા આત્મગૌરવિીન, ચેતનાિીન િોય તે સમાજ પ્રગબત
કરી શકે નિીં. સ્વામી સસ્ચ્ચદાનાંદજીએ ખાનગી મુલાકાતમાાં કિે લુાં. ‘બ્રાહ્મિ િોવાથી
મને ઘિો લાભ થયો છે. મારા બવચારોનો ફે લાવો થયો છે તેમાાં એ કારિ પિ
મદદરૂપ િન્યુાં છે. જો િાં ુ વાિાંદ જ્ઞાબતમાાં જન્મ્પયો િોત તો લોકો કિે ત : િવે જોયા
ઘાાંયજાના બવચારો!’ લોકમાનસ એવુાં છે કે બ્રાહ્મિ કે ક્ષબત્રય જ તીથાંકર થઈ શકે,
ધમિગુરુ થઈ શકે. બવચારો ગમે તેટલા ઊંચો િોય, મિાન િોય; પિ જો તે બ્રાહ્મિ કે
ક્ષબત્રય ન િોય તો એ મિાન બવચારોને સ્વીકૃ બત ન મળે. આ સ્સ્થત છે આ દેશની.
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વિિવ્યવસ્થાએ વાંબચતતા ઊભી કરી. એક મનુષ્ય િીજા મનુષ્ય ઉપર સિા
ભોગવે, તેનુાં શોિિ કરે તેવી જન્મગત વિિપ્રથાનુાં ધમિગુરુઓ સમથિન કરે છે.
વાંબચતતા પૂવિજન્મનાાં કમિનુાં ફળ છે એવુાં ધમિિાંથોને કારિે લોકો માને છે. લોકશાિી
સમાજમાાં રાજા રામની પ્રબતષ્ઠા કરવાનુાં અને સેક્ટયુલર સ્ટેટમાાં રામમાંહદર બનમાિિ
કરવાનુાં આપિને અગત્યનુાં લાગે છે તેનુાં કારિ આ જૂના ધમિિાંથો છે. જાિે ર ફૂટપાથ
ઉપર રિે તાાં ગરીિ િાળકો, િિે નો, પુરુિો માટે અનાથાશ્રમનુાં બનમાિિ કરવાનુાં
આપિને સૂઝતુાં નથી. લોકો માને છે કે ગરીિ લોકો તેમનાાં કમિફળને કારિે ગરીિ
છે તેથી ફૂટપાથ ઉપર રિે છે. વાસ્તવમાાં ગરીિી કમિફળને કારિે નથી, આપિી
ધાબમિક, સામાબજક અને આબથિક વ્યવસ્થાની ખામીને કારિે છે. સેક્ટયુલર મૂલ્યોની
સ્થાપનાથી આ સમસ્યાનો ઉકેલ આવી શકે. સેક્ટયુલહરઝમ બવના સામાબજક પહરવતિન
શક્ટય નથી.
સમાજમાાં રિે લી સામાંતશાિી પ્રથાનો ચેપ અનામતવગિમાાં લાગ્યો છે.
અનામતવગોમાાં પિ જ ે વગિ બશક્ષિ અને આબથિક રીતે આગળ િતો તે વધુ ને વધુ
સરકારી લાભ લેવા લાગ્યો. આહદવાસીઓમાાં, પટેલ, વસાવા વગેરેએ નાયકા કરતાાં
વધુ લાભ લીધો. બશડ્ુલ કાસ્ટમાાં વિકરોએ ભાંગી કરતાાં વધુ લાભ ઉઠાવ્યો.
ગુજરાતના પૂવિ છેર્ ે રિે તા કેટલાક ગરીિ આહદવાસીઓને િજુ અનામત અાંગે કાંઈ
ખિર નથી. શૈક્ષબિક રીતે પછાત વગોમાાં મેર, આિીર, રજપૂત, રિારી, ભરવાર્
જ ેવા િળુકા વગિ સાથે વાિાંદ, દરજી, લુિાર, કોળી જ ેવા નિળા વગોને મૂક્ટયા!
પછાત વગિમાાં પિ જ ે િળુકા િતા, તેમિે અનામતના લાભો પોતાની પાસે કેસ્ન્દ્રત
કયાિ, પહરિામે અાંત્યોદય ન થયો. છેવાર્ેનો માિસ વધુ વાંબચત િન્યો. બસાંિ અને
ઘેટાાંને સરખા અબધકારો આપવામાાં આવે તો બસાંિ મોટાભાગના અબધકારો ભોગવે.
ઘેટાાંઓ બસાંિ સામે થઈને અબધકારો ભોગવી શકે નિીં, આ સ્સ્થબત વિિ આધાહરત
સમાજમાાં થાય છે.
તન્ત્ર સરકારી િોય કે ધાબમિક, વાંબચતબવરોધી િોય છે; પિ તન્ત્રમાાં કોિ ફાવે
છે? જ ેની પાસે ધન છે, જ ેની પાસે સામાબજક મોભો છે. વાંબચતો પાસે નથી ધન કે
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નથી સામાબજક મોભો. ધન િોય તો સામાબજક મોભો મળી રિે . ધનના અભાવમાાં
અન્યાય જ સિન કરવો પર્ે, વિિવ્યવસ્થાએ અમુકને ધબનક િનાવ્યા, અમુકને બનધિન
િનાવ્યા. વિિ આધાહરત માનસને િદલવુાં જ પર્ે.
જયપ્રકાશ નારાયિ કિે છે : “આપિે જો ઉપરવાળા લોકોનાાં િદયપહરવતિન
ઉપર જ બનભિર રિીશુાં, તો ઘિો વખત નીકળી જશે. એ લોકો જો પોતાની તાકાત
પ્રગટ કરી શકશે, તો ઉપરવાળા પહરવતિન માટે તૈયાર થશે. માત્ર ઉપરવાળાઓની
ઉદારતા પર બનભિર થઈને િેસી રિે વુાં પૂરતુાં નથી. આજના સાંજોગોમાાં આપિે
પછવાર્ે રિી ગયેલા લોકોને, શોબિતોને, દબલતોને અલગ રીતે સાંગહઠત કરવા પર્શે.
જ ે લોકો દિાયેલા છે તે લોકો જયાાં સુધી પોતાની તાકાત પ્રબતપાહદત નથી કરી
શકતા અને પોતાની શસ્ક્ટતનો અનુભવ નથી કરી શકતા, ત્યાાં સુધી એમનામાાં
આત્મસન્માનની ભાવના પેદા થઈ શકતી નથી અને જ્યાાં સુધી નીચેના વગોમાાં
આત્મસન્માન પેદા નિીં થાય, જ્યાાં સુધી એમના પોતાના આત્મબવશ્વાસનુાં એક
દિાિ ઊભુ નિીં થાય, ત્યાાં સુધી ઉપરના વગો આપમેળે િદલાય એવો સાંભવ નથી
લાગતો. વ્યાપક લોકબશક્ષિનુાં દિાિ તથા પછવાર્ેના, દિાયેલા લોકોના વ્યાપક
વગિ–સાંગઠનનુાં દિાિ. દિાિની આવી િેવર્ી તાકાત જ સામાંતવાદી પરમ્પપરાઓ
અને શોિિની વ્યવસ્થાને તોર્ી શકશે.”
આ માટે જરૂરી છે. બશક્ષિ. આવા બશક્ષિમાાં રામાયિ, મિાભારત,
કુ રાનકાલીન મૂલ્યોનુાં સ્થાન ન િોવુાં જોઈએ. સમાનતા, સ્વતન્ત્રતા અને િાંધુત્વનાાં
મૂલ્યોની આર્ે આવતાાં ધમિિાંથો, ધાબમિક પ્રિાલીઓ ઉપર રાજ્યે કર્ક અાંકુશ મૂકવો
જોઈએ. પરલોક, કમિફળની વાતો કરનારા ધમિગુરુઓ અને તેના આશ્રમો ઉપર
પ્રબતિાંધ િોવો જોઈએ. જન્મગત વિિવ્યવસ્થા સાયસ્ન્ટબફક છે તેમ કિે નાર ધમિગુરુને
માનવગૌરવના ભાંગ િદલ બશક્ષા થવી જોઈએ. લોકમાનસ િદલાય તે માટે જરૂરી
છે, ખોટાાં મૂલ્યો, ખોટા સાંસ્કારો, ખોટા રીતહરવાજો ઉપર કાયદાથી પ્રબતિાંધ, તેમ જ
સેક્ટયુલર મૂલ્યો દૃઢ થાય તે માટે બશક્ષિની પ્રચાંર્ ઝુાંિેશ. આ ઝુાંિેશમાાં બશક્ષિને
ધાબમિક સાંસ્થાઓ, ધમિગુરુઓના પ્રભાવથી મુક્ટત કરવુાં જોઈએ. અન્ધશ્રદ્ધાપૂિિ
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આધ્યાસ્ત્મક, ધાબમિક બવચારોની સીમામાાંથી બશક્ષિને મુક્ટત કરવુાં જોઈએ, ધાબમિક
કટ્ટરતા, અન્ધબવશ્વાસને સ્થાને વૈજ્ઞાબનક બવચારપદ્ધબત, તકિ, શોધખોળ કરવાની
માનબસકતા તૈયાર કરવી જોઈએ. મધ્યકાલીન, સામાંતશાિી બચાંતનથી મુક્ટત થઈને
માનવતાવાદી દૃસ્ષ્ટ્કોિનુાં બસાંચન કરવુાં જોઈએ.
સ્વામી સસ્ચ્ચદાનાંદજી કિે છે : “વિિવ્યવસ્થાથી જ ે સમાજ રચાયો તેની
સૌથી ભૂાંર્ી અસર આજીબવકાના ક્ષેત્ર ઉપર પર્ે છે. ઉપરની જ્ઞાબતઓને આજીબવકાની
જ ેટલી તકો મળે છે તેટલી ઊતરતી જ્ઞાબતઓને કહઠનતાથી પિ નથી મળતી. એક
બ્રાહ્મિ સરળતાથી ભોજનાલય, િોટેલ વગેરેમાાં ધાંધો કરી શકશે, જો આ જ ધાંધો
િહરજન, વિકર, ચમાર, વાધરી, કોળી, ભીલ, સરાબિયા, િજાબિયા વગેરેમાાંથી
કોઈ કરશે તો તેનો ધાંધો નિીં ચાલે. ઊતરતી જ્ઞાબતઓને જીવવા માટે અત્યાંત નાનુાં
અને રસકસ બવનાનુાં ક્ષેત્ર મળ્ુાં છે તેથી તે કાંગાળ રિે છે. આ દહરદ્રતા માનવસબજતિ
છે. ધમિના શોિિથી થયેલી છે. તેને દૂર કરવા ના તો કોઈ રાજા આવ્યો, ના કોઈ
િાદશાિ આવ્યો, ના કોઈ ધમિગુરુ આવ્યો, ના કોઈ અાંિેજ આવ્યો. ભારતમાાં મોક્ષ
અપાવનારા લાખો મોક્ષના ઠેકેદારો ફરે છે; પિ રોજીરોટી અપાવનારા ક્ટયાાં જોવા
મળે છે? ગરીિ પ્રજા માટે મૂળ પ્રશ્ન રોજીરોટીનો છે, મોક્ષનો નિીં. જ્યાાં સુધી
તેમના પ્રત્યે થયેલો ધાબમિક તથા સામાબજક અન્યાય દૂર નિીં કરાય ત્યાાં સુધી
વાંબચતોને સ્વમાનપૂવિક પોતાની મેળે આજીબવકા મળવાની નથી. વિિવ્યવસ્થાએ
ઉપરની વીસેક ટકા પ્રજા માટે એાંસીથી નેવુાં ટકા સમૃદ્ધ આજીબવકાનુાં ક્ષેત્ર સુરબક્ષત
રાખ્યુાં અને િાકીની એાંશી ટકા પ્રજા માટે બનમ્પનકક્ષાની દસથી વીસ ટકાની
આજીબવકાનુાં ક્ષેત્ર બનબમિત કયુાં. આ રીતે બવશાળ પ્રજાને કારમી અને કાયમી
ગરીિાઈમાાં સિર્તી કરી. પ્રત્યેકને પોતપોતાની યોગ્યતા પ્રમાિે આજીબવકાની
સમાન તકો મળવી જોઈએ. પોતાની યોગ્યતાને બવકસાવવાની તથા બવકબસત
યોગ્યતાનાાં પૂરાાં ફળ પામવાની પૂરેપૂરી સાંભાવના રિે તો પ્રજા સુખી અને સમ્પપન્ન
થાય.’

▪
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સેક્ટયુલહરઝમ અને માનવચેતનાનો બવકાસ
‘સેક્ટયુલહરઝમ : તૂત અને તથ્ય’ લેખ શ્રેિીએ ઉિ ચચાિ જગાવેલી.
લોકમાનસ ઢાંઢોળવાનો એ િે તુ પિ િતો. એવા ઘિાાં તૂત સેક્ટયુલહરઝમને નામે ચાલે
છે, એનો રાં ગ લગાર્વામાાં આવે છે, એને અલગ પાર્ી સેક્ટયુલહરઝમની સાચી
સમજિ ઊભી કરવાનો પ્રયત્ન િતો. લેખ શ્રેિી દરબમયાન વાચકોએ પોતાની
અકળામિ ઠાલવી, તો અમુક વાચકોએ આનન્દ અનુભવ્યો. જ ે વાચકોએ અકળામિ
અનુભવી છે, એમિે જ ે મુદ્દાઓ ઉઠાવ્યા છે તે અાંગે સ્પષ્ટ્તા જરૂરી છે.
કરસનદાસ ચોવહટયાએ મુદાઓ ઉઠાવ્યા છે : “[1] ધમિબનષ્ઠા પરલોકવાદ
તરફ દોરી જાય છે. તેથી ધમિબનષ્ઠા ધરાવનાર સમાજ કે શાસનવ્યવસ્થા આ લોકના,
આ જગતના પ્રશ્નો ઉકેલી શકે નિીં, જયારે સેક્ટયુલર શાસનવ્યવસ્થા આ ભૌબતક
બવશ્વને જ સત્ય માને છે, ધમિ અને પરલોકને િમ્પિગ માને છે તેથી સેક્ટયુલહરઝમ જ
આ જગતના તમામ પ્રશ્નોને ઉકેલી શકે. આ દલીલ તકિિદ્ધ િોવાથી આકિિક લાગે
પિ તેમાાં વજૂદ નથી, કેમ કે માકિસવાદી રાષ્ટ્રો સેક્ટયુલર િતાાં છતાાં ત્યાાં િધા પ્રશ્નો
કેમ ઊકલી ન ગયા? સોબવયેત રબશયાનાાં એક ભાગમાાં લોકોએ પોતાના િાળકોને
વેચવા કાઢ્યા િતાાં. સેક્ટયુલહરઝમ કે ભૌબતકવાદ કે નાસ્સ્તકવાદ જો િધા પ્રશ્નો
ઉકેલી નાખવા સમથિ છે તો સામ્પયવાદી દેશોમાાં પાયમાલી કેમ આવી? [2] બબ્રટન,
અમેહરકા, ઓસ્ટરબે લયા વગેરે સૌથી આગળ વધેલા દેશોએ સેક્ટયુલહરઝમને નામે
નાસ્સ્તકવાદ કે માકિસવાદને પેસવા નથી દીધો માટે જ તેઓ સમૃદ્ધ અને સુખી છે.
નાસ્સ્તકતા આધાહરત સુખશાાંબત શક્ટય નથી. નાસ્સ્તકવાદની મૂળ ખામી એ છે કે તે
નકારાત્મક છે, ખાંર્નાત્મક છે. સિા મળે તો પિ સામાબજક ઉત્થાનમાાં તેનો
બવબનયોગ કરવાનુાં ગજુ ાં નાસ્સ્તકવાદમાાં નથી. ધમિની િાિતમાાં રાજ્ય માથુાં મારવુાં જ
જોઈએ એમ લેખક કિે છે ત્યારે સેક્ટયુલહરઝમમાાં અને ફાસીવાદમાાં કશો તફાવત
રિે તો નથી.”
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આ િન્ને મુદાઓ, મોટાભાગના શ્રદ્ધાળુ લોકોના માનસમાાં ઊઠે તે સ્વાભાબવક
છે. સેક્ટયુલહરઝમ એટલે નાસ્સ્તકતા એ મુદ્દો જ ખોટો છે. સેક્ટયુલહરઝમ
માનવચેતનાના બવકાસમાાં માને છે, આ બવકાસની આર્ે આવતાાં ખોટાાં મૂલ્યો, ખોટા
રીતહરવાજો, કમિકાાંર્ો ખોટી ધાબમિક પ્રિાલીઓનો સેક્ટયુલહરઝમ બવરોધ કરે છે, અને
એવો આિિ સેવે છે કે આવા જુનવાિી, મૂળભૂતવાદી કમિકાાંર્ોમાાં રાજ્ય સિયોગ
બિલકુ લ ન આપવો જોઈએ. એટલુાં જ નિીં, જરૂર પર્ે તો રાજ્ય તેમાાં દખલ કરી
તેના ઉપર પ્રબતિાંધ મૂકવો જોઈએ. ઈશ્વર ઉપર પ્રબતિાંધ મૂકવાની વાત નથી. આ
લોકના, આ જગતના પ્રશ્નોના ઉકેલ માટે પરલોકને વચ્ચે લાવવાની જરૂર નથી તેમ
સેક્ટયુલહરઝમ કિે છે. સોમનાથ માંહદરના પૂજારીઓ પાક્કા ઈશ્વરવાદી િતા; છતાાં એ
માંહદર અનેક વખત લૂટાં ાયુાં ત્યારે ન ઈશ્વરે મદદ કરી, ન તો પરલોકે મદદ કરી. સાર
એટલો કે માંહદરની સુરક્ષા માટે સેક્ટયુલર પગલાાં ભરવાાં પર્ે, ખાલી પ્રાથિના કરવાથી
કે પરલોક તરફ દૃસ્ષ્ટ્ રાખવાથી માંહદરની સુરક્ષા ન થાય. રાષ્ટ્રની સુરક્ષા, બવકાસ
માટે પિ આ બનયમ લાગુ પર્ે. સામ્પયવાદી રાષ્ટ્રોને સેક્ટયુલર કિી શકાય નિીં.
સામ્પયવાદમાાં કેન્દ્રસ્થાને વાદ–બવચારસરિી છે. જ્યારે સેક્ટયુલહરઝમમાાં કેન્દ્રસ્થાને
માિસ છે. તેથી સામ્પયવાદી રાષ્ટ્રોની બનષ્ફળતાઓને સેક્ટયુલહરઝમ ઉપર ઢોળી
શકાય નિીં, બબ્રટન, અમેહરકા, ઓસ્ટરબે લયા, પસ્િમ જમિની વગેરે રાષ્ટ્ર ધમિબનષ્ઠ છે
એટલે સુખી–સમૃદ્ધ છે. એમ કિી શકાય નિીં. એમ તો પાહકસ્તાન ભયાંકર ધમિબનષ્ઠ
છે; છતાાં કાંગાળ કેમ? ભારત િિુ જ ધમિબનષ્ઠ છે; છતાાં સમૃદ્ધ કેમ નથી? નેપાળ
િિુ જ ધમિબનષ્ઠ છે; છતાાં ગરીિ કેમ છે? બબ્રટન, અમેહરકા વગેરે દેશોની સમિ
નીબત સેક્ટયુલર છે, બવકબસત દેશોમાાં પરલોકને િદલે આ લોક, આ રાષ્ટ્રને કેન્દ્રમાાં
રાખવામાાં આવે છે. આ કારિથી તેઓ સુખી અને સમૃદ્ધ છે. ઐહિક જગતના પ્રશ્નો
અને ઐહિક ઉકેલો આ બસદ્ધાાંત બવના સુખ–સમૃબદ્ધ શક્ટય નથી. સોમનાથ માંહદરની
સુરક્ષા માટે ઐહિક પગલાાં જ ભરવાાં પર્ે. અમુક પ્રશ્નોના ઉકેલ માટે ઐહિક પગલાાં
ઉપયોગી થાય. એટલા માટે તાબજયા, રથયાત્રા જ ેવા બનરથિક કમિકાાંર્ ઉપર પ્રબતિાંધ
મૂકવા માટે રાજ્યે માથુાં મારવુાં જ જોઈએ. માિસને પાિી મળતુાં નથી ત્યાાં રૂપાલની
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પલ્લીમાાં શુદ્ધ ઘીનો ભયાનક િગાર્ થાય તો રાજ્યે માથુાં મારવુાં જ જોઈએ. રાજ્ય
આવી િાિતોમાાં મૌન ધારિ કરી શકે નિીં. આવુાં બબ્રટન, અમેહરકા વગેરે દેશોમાાં
િનતુાં નથી એટલે જ તેઓ સુખી–સમૃદ્ધ છે.
રાજ્યે ધમિમાાં માથુાં મારવુાં જોઈએ એનો અથિ એ કે માનવચેતનાને રૂાંધતી કોઈ
િાિત િોય, માનવકલ્યાિ આર્ે આવતી કોઈ િાિત િોય તો રાજ્યે તેના ઉપર
પ્રબતિાંધ મૂકવો જોઈએ. આમાાં ફાસીઝમ ક્ટયાાંય નથી. આમા માનવતા કેન્દ્રસ્થાને છે.
સાર એટલો કે માિસ માટે ધમિ છે, ધમિ માટે માિસ નથી. બવનોિાજી કિે છે :
“ધમિિાંથો પૂરેપૂરા ધમિબવચારથી ભરે લા છે એવુાં નથી. મિાભારતમાાં જ ે કાંઈ લખ્યુાં છે
તે િધો જ ધમિબવચાર છે એમ ન કિી શકાય. એ જ િાલત મનુસ્મૃબત, કુ રાન,
િાઈિલ અને િીજા િાંથોની છે. કોઈ પિ િાંથને પ્રમાિ માનીને ચાલવાની વાત જ
ખોટી છે. ઠેકઠેકાિે ચચિ, મસ્સ્જદ, માંહદર છે. તેમ છતાાં સમાજમાાં શાાંબત સ્થાપવાના
કામમાાં આ િધી ધમિસાંસ્થાઓની કોઈ અસર પર્તી નથી. િે મુસ્સ્લમ દેશો વચ્ચે કે
િે બિસ્તી રાષ્ટ્રો વચ્ચે લર્ાઈ શરૂ થાય ત્યારે ધમિસાંસ્થાને કોઈ પૂછતુાં નથી, સમાજના
વ્યવિારમાાં આ ધમિસાંસ્થાઓની કોઈ અસર જિાતી નથી, એનોય વાાંધો નિીં; પરન્તુ
આજ ે તો આ ધમિસાંસ્થાઓની સમાજ ઉપર ઘિી જ ખરાિ અસર થઈ રિી છે.
શ્રદ્ધાળુઓએ એમ માની લીધુાં છે કે ધમિનુાં જ ે કોઈ કાયિ છે તે િધુાં ધમિસાંસ્થાના
પુરોહિતો કરે છે. ધમિની, આચરિની, બચાંતનની–મનનની જવાિદારી ગુરુઓ,
મુલ્લાઓ, પાદરીઓ ઉપર નાખી દઈને શ્રદ્ધાળુઓ મુક્ટત થઈ જાય છે; પછી એ
ગુરુઓ કિે છે ભસ્મ ચોપર્ો તો ભસ્મ ચોપર્ે છે! બવજ્ઞાનયુગમાાં મજિિને અને
સમ્પપ્રદાયોને કોઈ સ્થાન નથી. ધમિ પચાસ ન િોઈ શકે. માનવ માટે એક જ ધમિ િોઈ
શકે અને તે છે ‘માનવધમિ’.”
નટવર પટેલે લખ્યુાં છે : “એકલા ભારતીય જનતા પક્ષને માથે જ માછલાાં
ધોવાનો શો અથિ છે? હિન્દુત્વની છિાવટ કરવામાાં િાલની ખાલ ઉતારવાની
મનોવૃબિ દેખાય છે તે એકાાંગી, એકપક્ષી છે. િાંધારિમાાંથી સેક્ટયુલર જ ેવા ભ્રામક
શબ્દને િનતી ત્વરાએ દેશવટો મળવો ઘટે, તે પછી એટલી જ ત્વરાએ ધમિ અને
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રાજકારિ વચ્ચે એક સ્પષ્ટ્ ભેદરે ખા આાંકવી ઘટે. ધમિ અને રાજકારિ વેગળી
પ્રબક્રયાઓ છે.”
કોઈ એક પક્ષની ટીકા કરવા કે કોઈની તરફે િ કરવા માટે આ લેખ શ્રેિી ન
િતી. જ ે પક્ષ હિન્દુત્વની વાતો કરે , મૂળભૂતવાદ ઊભો કરવા માગે તે અાંગે બવસ્તૃત
ચચાિ, સેક્ટયુલહરઝમના આદશિને સમજવા માટે જરૂરી િતી. ‘હિન્દુત્વ’ની વાતો કોિ,
શા માટે કરે છે તે સમજવુાં જ પર્ે. વળી, હિન્દુત્વ એટલે આ અને આ નિીં એવી
સ્પષ્ટ્ સમજિ બવના ધમિસાંસદમાાં ચચાિ થાય છે. હિન્દુત્વ એટલે જન્મગત
વિિવ્યવસ્થા? હિન્દુત્વ એટલે જનોઈ અને અસ્પૃશ્યતા? હિન્દુત્વ એટલે અવતારવાદ,
મૂબતિપૂજા કે સ્વામી દયાનાંદજીની બવચારસરિી? આ સાંહદગ્ધતા કિે વાય.
બવરોધાભાસ િોય છતાાં હિન્દુત્વ, હિન્દુત્વનુાં રટિ ચાલ્યા કરે ! મૂળભૂતવાદીઓની
બવચારધારામાાં ‘હિન્દુત્વ’ કે ‘ઈસ્લામ’ કેન્દ્રમાાં િોય છે, માનવ નિીં. ફાસીવાદમાાં
બવજ્ઞાન અને ધમિની ભેળસેળ િોય છે. ફાસીવાદી રાજ્ય લશ્કર કે આબથિક બવકાસ
માટે બવજ્ઞાન અને ટેકનોલૉજીનો સિારો લે છે; પરન્તુ જયાાં નીબત, નૈબતકતાનો પ્રશ્ન
િોય ત્યાાં રાષ્ટ્રીય સાંસ્કૃ બત અને રાષ્ટ્રીય વારસાના રક્ષિને નામે લોકોના મનમાાં
બવબવધ પ્રકારના બવજ્ઞાનબવરોધી અને રૂહઢવાદી બવચારને ઊપસાવે છે. માની લઈએ કે
િાંધારિમાાંથી સેક્ટયુલર શબ્દ કાઢી નાખ્યો તો પછી ધમિ અને રાજકારિ વચ્ચે સ્પષ્ટ્
ભેદરે ખા આાંકશે કોિ? ધમિ અને શાસનવ્યવસ્થા જુદી પ્રબક્રયાઓ છે, તો ભેદરે ખા
શાંકરાચાયિ, ઈમામ અને રાષ્ટ્રપબત, વર્ા પ્રધાન કોિ આાંકશે? શાંકરાચાયિ કે ઈમામે
આાંકેલી ભેદરે ખા માન્ય રિે ? જૂના ધમિિાંથોને આધારે ભેદરે ખા આાંકવી? વાચક
રાજા, આ ભેદરે ખા આાંકવાની મથામિમાાંથી જ સેક્ટયુલહરઝમનો ખ્યાલ ઉદભવ્યો છે,
એય ભૂલી ગયા?
એક વાચકે કહ્યુાં કે સેક્ટયુલહરઝમમાાં ઐહિકતાને અિસ્થાને મૂકવામાાં આવે છે
તેથી ભૌબતકવાદ બવકરાળ સ્વરૂપ ધારિ કરશે તેમ જ ભૌબતકવાદી માિસ
નીબતવાદી કઈ રીતે રિી શકે? સેક્ટયુલહરઝમ એટલે ભૌબતકવાદ નિીં, સેક્ટયુલહરઝમ
એટલે માનવચેતનાનો બવકાસ, સામ્પયવાદી બવચાર–સરિીમાાં માનવચેતનાને સ્થાન
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નથી. માકિસનો િિાં ાત્મક ભૌબતકવાદ પોતે શા માટે છોડ્ો તે અાંગે જયપ્રકાશ
નારાયિ કિે છે : “જો િધે ભૌબતકવાદની જ િોલિાલા િોય તો માિસ સારો થાય
શુાં કામ, િીજા માટે ઘસાય શુાં કામ, નૈબતક આચરિ કરે શુાં કામ? િાં ુ માત્ર શરીર
નથી, ચૈતન્ય છુ ,ાં સવિવ્યાિ ચૈતન્યનો એક અાંશ છુ .ાં તેની પૂિિતા માટે મારે સારા
િનવુાં જોઈએ. કોઈ પિ પ્રકારનો ભૌબતકવાદ માિસને ખરા અથિમાાં માનવ િનવાનાાં
સાધનોથી જ સાવ વાંબચત િનાવી મૂકે છે. ભૌબતક સાંસ્કૃ બતમાાં માિસને સારો માનવ
િનવા માટે કોઈ િુબદ્ધગમ્પય પ્રેરિા રિે તી જ નથી. ભૌબતકવાદથી ઉપર ઊઠીને જ
માિસ પોતે પોતાનો બનયાંતા િની શકે અને પૂિિ માનવતાને સાધી શકે.”
સેક્ટયુલહરઝમ ઈશ્વર આધાહરત નીબતવાદને િદલે માિસ આધાહરત
નીબતવાદમાાં માને છે. 2500 વિિ પિે લાાં એક પિ ધમિ ન િતો. બજનેહટક્ટસ સ્ટરકચરમાાં
સાંવેદનશીલતા ધમિ પિે લાાંની છે. લાખ્ખો વિોથી માિસ સવાિઈવ થયેલો છે.
બજનેહટક્ટસની બવબવધતાનો બવકાસ થાય અને પહરપૂિિતા પામે એ માનવજીવનનો િે તુ
છે. તેના માટે આવશ્યક શરત છે : બવકલ્પો, વ્યસ્ક્ટત સ્વાતન્્ય. આ માટે આદશિ
વાતાવરિ સેક્ટયુલહરઝમ પૂરુાં પાર્ે છે. સાંગહઠત ધમો સાંકુબચત, જર્, જુનવાિી,
મૂળભૂતતાવાદી િોય છે. દરે ક ધમિનુાં સત્ય જુદુાં જુદુાં િોય છે. દરે ક ધમિને એવો
આિિ િોય છે કે પોતાના બસદ્ધાાંતો જ સાચા. આમ ધમિમાાં સત્ય કરતાાં મતાિિ વધુ
જોવા મળે છે. ધમિના આવા વાતાવરિમાાં માનવચેતનાનો બવકાસ થઈ શકે નિીં.
બવવેકાનાંદે કહ્યુાં છે : “સામાબજક કાનૂનો, આબથિક પહરસ્સ્થબતઓ િારા સજાિય છે.
સામાબજક િાિતોમાાં િસ્તક્ષેપ એ ધમિની ભયાંકર ભૂલ િતી. ધમિને સામાબજક કાનૂનો
ઘર્વાનો કોઈ િક્ક નથી. સામાબજક િાિતોથી ધમિ દૂર રિે શે તો િધુાં આપમેળે
યોગ્ય રીતે ચાલશે.”
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‘રામ’ અને ‘શ્રીરામ’
ગાાંધીજીને રામમાાં બવશ્વાસ િતો. રામ એટલે ઈશ્વર, ઈશ્વર એટલે નીબતમય
આચરિ. ઈશ્વર એટલે સત્ય. ગાાંધીજી જર્સુ ન િતા, અન્ધશ્રદ્ધાળુ ન િતા.
ગાાંધીજીએ પોતાના આશ્રમમાાં ક્ટયાાંય રામની મૂબતિ કે તસ્વીર નિોતી મૂકી. સુવિાિક્ષરે
લખવા જ ેવા શબ્દો ગાાંધીજીએ ‘નવજીવન’ [17–10–1926]માાં લખ્યાાં િતાાં : ‘નીબતના
મૂળ તત્ત્વોથી બવપરીત િોય એ િધાાંનો િાં ુ ત્યાગ કરુાં છુ .ાં ’
ગાાંધીજીના નામ સાથે સહિષ્ુતા જોર્ાયેલી છે. સાંઘ પહરવારના શ્રીરામ સાથે
અસહિષ્ુતા જોર્ાયેલી છે. રામ સાથે મૂલ્યો છે, ‘શ્રીરામ’ સાથે અબવવેક, અન્ધશ્રદ્ધા,
ઝનૂન, રૂહઢચુસ્તતા, ધમિજર્તા છે. ગાાંધીજીની િત્યા કટ્ટરવાદી બ્રાહ્મિે કરી િતી;
એટલે કે રામના પ્રબતબનબધની, શ્રીરામના પ્રબતબનબધએ િત્યા કરી િતી! રામના
વૈષ્િવજનોમાાં કરુિા િતી, શ્રીરામના વૈષ્િવજનોમાાં ક્રૂરતા છે. ગાાંધીજીએ કોઈ
માંહદર ઊભુાં કયુાં ન િતુાં. સાંઘ પહરવાર રામમાંહદરો બનમાિિ કરે છે. ગાાંધીજીની
બવચારસરિીના કેન્દ્રમાાં માિસ િતો. આ લોકોની બવચારસરિીના કેન્દ્રમાાં
મનુસ્મૃબતકાળની સમાજવ્યવસ્થા છે. ગાાંધીજીના ઉદાર રામ ભૂલાતા જાય છે અને
સાંઘના સાંકુબચત, કટ્ટરવાદી શ્રીરામની પ્રબતષ્ઠા થતી જાય છે.
ગાાંધીજીના હિન્દુત્વમાાં ઉપલી જ્ઞાબતઓ િારા, નીચલી જ્ઞાબતઓના શોિિને
સ્થાન નિોતુાં. અમીર િારા ગરીિના શોિિને સ્થાન નિોતુાં. પુરુિો િારા
મહિલાઓના શોિિને સ્થાન નિોતુાં. ગાાંધીજીના હિન્દુત્વમાાં અસ્પૃશ્યતા સામે ઝુાંિેશ
િતી. સામાબજકન્યાય માટે લગાવ િતો અને અાંત્યોદય માટે પ્રબતિદ્ધતા િતી, જયારે
સાંઘનુાં હિન્દુત્વ જુદુાં છે. સાંઘનુાં હિન્દુત્વ બવરોધાભાસી છે. સાંઘનુાં હિન્દુત્વ સામાબજક
સમાનતા, આબથિક સમાનતા સ્થાપવાને િદલે માંહદરબનમાિિ કરે છે. સામાબજકન્યાયને
િદલે તેમને રાષ્ટ્રીયગૌરવ, સાાંસ્કૃ બતકગૌરવ માટે લગાવ છે. માંહદરબનમાિિ માટેના
સાંમેલનમાાં મૂબતિપૂજાના િળાિળ બવરોધી આયિસમાજીઓને સ્થાન આપે છે. ઈશ્વર
માત્રનો બવરોધ કરનાર ભગતબસાંિને પિ સ્થાન આપે છે. ગાાંધીજીનો પિ ઉલ્લેખ કરે
અનુક્રમબિકા

https://govindmaru.com

Page 83

સાાંચ બિના સુખ નાહિ

છે. આ કેવો બવરોધાભાસ! જ્યાાં બવરોધાભાસ િોય ત્યાાં દાંભ િોય. જ્યાાં બવરોધાભાસ
િોય ત્યાાં સરમુખત્યારી વલિ િોય. જ્યાાં બવરોધાભાસ િોય ત્યાાં લોકશાિી ન િોય.
અત્યારે હિન્દુત્વનો ખ્યાલ ર્િોળાઈ ગયો છે. ભેળસેળ થઈ ગઈ છે. દાંભી,
કપટી, લુચ્ચા, પરોપજીવી લોકોને સિા ભોગવવાની જગ્યા મળી ગઈ છે! ‘હિન્દુ
ધમિનુાં િાદિ’ પુસ્તકમાાં ગાાંધીજીના ધમિ અાંગેના બવચારો છે. તેમાાં ક્ટયાાંયે કટ્ટરતા,
અસહિષ્ુતા, અન્ધશ્રદ્ધા, જર્તા જોવા મળતી નથી. ગાાંધીજી ઈશ્વરમાાં,
વિિવ્યવસ્થામાાં, શાસ્ત્રોમાાં, અવતારમાાં અને ગોરક્ષામાાં માનતા િતા. લોકોમાાં ચેતના
પ્રગટાવવા માટે ધાબમિક પ્રબતકો–પ્રાથિના, રામનામ વગેરેનો ઉપયોગ તેમિે કયો િતો.
આમ છતાાં ગાાંધીજીનુાં હિન્દુત્વ સમજવા માટે અને તેમની રૅ શનાબલટીનુાં પ્રમાિ
જાિવા માટે એમના બવચારો નોંધીએ :
[1] સત્યની અબવરત ખોજ એટલે જ હિન્દુ ધમિ. – યાંગ ઈસ્ન્ર્યા, 28–10–1926
[2] હિન્દુ ધમિ જર્ િનવાની ચોખ્ખી ના પાર્ે છે. જ્ઞાન અનાંત છે, સત્યની મયાિદા
કોઈએ શોધી નથી. – નવજીવન, 7–02–1926
[૩] સાચા ધમિશાસ્ત્રો સનાતન સત્યો સાથે જ સમ્પિન્ધ રાખનારાાં િોઈ શકે અને
કોઈ પિ મનુષ્યના અાંતરાત્માને એટલે કે જ ેનાાં જ્ઞાનચક્ષુ ઊઘડ્ા િોય એવા
કોઈ પિ હૃદયને સ્વીકારવા યોગ્ય લાગવાાં જોઈએ. – િહરજનિાંધુ, 19–07–
1936
[4] ગાયત્રીનો અથિ સમજયા પછી મેં એનો િજાર વાર જપ કયો છે; પિ મને
લાગે છે કે એ મન્ત્ર મારી આધ્યાસ્ત્મક આકાાંક્ષાને પૂરેપૂરી સાંતોિી શક્ટયો
નથી. િાં ુ ભગવદ્ગીતાનો ભક્ટત છુ .ાં એ મારી સવિ કઠિાઈઓનુાં બનવારિ કરે
છે, શાંકા અને મૂાંઝવિનાાં સેંકર્ો પ્રસાંગે તે માગિદશિક િને છે; પિ એ પુસ્તક
એવુાં નથી કે િાં ુ આ આખી સભા આગળ એને મૂકી શકુ ાં. – િહરજનિાંધુ, 31–
01–1937
[5] મને ભય છે કે શુાં ખાવુાં અને કોની જોર્ે ખાવુાં એના ઝીિામાાં ઝીિા બવબધબનિેધ
નક્કી કરવા પાછળ જ જો હિન્દુ ધમિ પોતાનુાં િધુાં િળ રોકશે તો તે થોર્ા જ
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વખતમાાં ખરી વસ્તુને ખોઈ િેસશે. – નવજીવન, 9–10–1921
[6] પોતાને આસ્સ્તક માનવાવાળા િધા ખરે ખર આસ્સ્તક નથી િોતા. તેઓ
રૂહઢવશ થઈ ઈશ્વરનુાં નામ લે છે અથવા જગતને છેતરવા માટે. ઈશ્વરનુાં નામ
લેનારા આસ્સ્તક નથી; પરન્તુ ઈશ્વરના કામ કરનારા આસ્સ્તક છે.
– િહરજનિાંધુ, 31–08–1940
[7] જ્યાાં િહરજનને સ્થાન નથી ત્યાાં િહરયે નથી. – િહરજનિાંધુ, 24–01–1937
[8] કિે વાતા ‘શાસ્ત્રવચનો’ િારા અન્યાય કે અસત્યને કદાબપ ટેકો ન આપી
શકાય. – યાંગ ઈસ્ન્ર્યા, 8–03–1928
[9] િધા સાથીઓ મારા કથનને િુબદ્ધની સરાિ પર ચર્ાવીને તપાસી જુએ. શ્રદ્ધા
આાંધળી થાય છે ત્યારે તે મરિ પામે છે. – િહરજનિાંધુ, 28–04–1940
[10] ભલે સાંસ્કૃ તમાાં લખાયુાં િોય કે શાસ્ત્રોમાાં લખાયુાં િોય, તે િાંધનકતાિ નથી. જ ે
નીબતના મૂળભૂત તત્ત્વોની બવરુદ્ધ છે, અને જ ે, કેળવાયેલા તકની બવરુદ્ધ જાય છે
તે, ગમે એટલુાં પુરાુાં િોય તો પિ એની શાસ્ત્રમાાં ગિના થઈ શકે નિીં.
– યાંગ ઈસ્ન્ર્યા, 20–10–1927
[11] શૂદ્રો બવશેના સ્મૃબતઓના શ્લોકો દયાધમિના બવરોધી ગિીને તરત જ ફેં કી દેવા
જ ેવા છે. – િહરજનિાંધુ, 30–9–1934
[12] કોઈ પિ પરમ્પપરા ગમે એટલી પ્રાચીન િોય; પિ જો નૈબતક ભાવના સાથે
અસાંગત િોય તો તે દેશમાાંથી િરતરફ થવાને પાત્ર છે. અસ્પૃશ્યતા પ્રાચીન
પરમ્પપરા ગિી શકાય, િાળવૈધવ્ય અને િાળલગ્નની પ્રથા પ્રાચીન પરમ્પપરા
ગિાય, અને કેટલીયે ભયાંકર માન્યતાઓ અને વિે મી રૂહઢઓ આ કોહટમાાં
આવે; પિ જો મારુાં ચાલે તો િાં ુ એમનુાં નામબનશાન પિ ન રિે વા દઉં. એટલે
જ્યારે િાં ુ પ્રાચીન પરમ્પપરાને માન આપવાની વાત કરુાં છુ ાં ત્યારે િાં ુ શુાં કિે વા
માગુાં છુ ાં તે િવે તમને સમજાશે. – યાંગ ઈસ્ન્ર્યા, 22–09–1927
ગાાંધીજીના બવચારોના પ્રભાવ િે ઠળ ઘિાાં લેખકો, સજકિ ો અને
સમાજસેવકોએ ઉિમ રચનાત્મક કામ કયુાં. હકશોરલાલ મશરૂવાળા અને
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કેદારનાથજીએ રૅ શનાબલઝમના ક્ષેત્રે મોટો ફાળો આ્યો છે. જ્યારે શ્રીરામના
પ્રબતબનબધઓ નકારાત્મક અને ઇરે શનલ કામો કરે છે. દયાનાંદજીમાાં દીધિદૃસ્ષ્ટ્ િતી.
એમને ખિર િતી કે ભબવષ્યમાાં ‘શ્રીરામ’ના નામે ઉપદ્રવ વધવાનો છે. એમિે
‘સત્યાથિપ્રકાશ’માાં કહ્યુાં છે : ‘જ ેમ સાકર – સાકર કિે વાથી મુખ મીઠુ ાં થતુાં નથી, તેમ
રામ–રામ જપવાથી કાંઈ થતુાં નથી, કાયિ કયાિ બવના કશુાં થાય નિીં. જો રામ–રામ
કિે વાથી એમનો રામ નથી સાાંભળતો તો જન્મભર રટવાથી પિ નિીં સાાંભળે. અને
જો સાાંભળે છે તો વારાં વાર રામ – રામ કિે વુાં વ્યથિ છે. પાખાંર્ીઓએ પોતાનુાં પેટ
ભરવા અને લોકોનો જન્મ નષ્ટ્ કરવા માટે એક કાવતરુાં ઊભુાં કયુાં છે.’
[‘બનરીક્ષક’ 1–05–2001, ‘નયા માગિ’ 1–6–2001 અને ‘વૈસ્શ્વક માનવવાદ’, જૂન 2001]
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બશક્ષિમાાં સરકારી સર્ો
સાાંસ્કૃ બતક બમથ્યાબભમાન સમાજને પછાત િનાવે છે. રાષ્ટ્રબનમાિિ અને
માનવબનમાિિનુાં કાયિ રૂાંધાય છે. આ બમથ્યાબભમાનનો નશો ભાન ભૂલાવે છે. સરકારને
કુ િુબદ્ધ સૂઝી છે. યુબનવબસિટીઓમાાં વૈહદક જયોબતિ અને વાસ્તુશાસ્ત્રનો અભ્યાસક્રમ
દાખલ કરવાનુાં નક્કી કયુાં છે. આ તો બશક્ષિનુાં ખૂન કિે વાય.
બશક્ષિમાાં સર્ો લાગે તે સમજી શકાય; પરન્તુ આવો સર્ો ખુદ સરકાર લગાર્ે
ત્યારે કોને કિે વુાં? સેક્ટયુલર મૂલ્યો બશખવે તે બશક્ષિ. સાાંપ્રદાબયકતા, અન્ધશ્રદ્ધા,
અવૈજ્ઞાબનકતાાં બશખવે તે કુ બશક્ષિ, સહિષ્ુતા, સ્વતન્ત્રતા, મુક્ટત બવચારસરિી,
લોકશાિી જીવન પદ્ધબત, આબથિક–સામાબજક સમાનતા, સામાબજક ન્યાય, માનવકેન્દ્રી
નીબતવાદ અને પ્રગબતશીલતા એ સેક્ટયુલર મૂલ્યો છે. આ મૂલ્યોથી બવપરીત બશક્ષિ
િોઇ શકે નિીં.
આપિે સામાબજક પહરવતિન ઇચ્છતા િોઈએ તો બશક્ષિમાાં રામાયિ,
મિાભારત, િાઇિલ, કુ રાનકાલીન મૂલ્યોનુાં સ્થાન ન િોવુાં જોઇએ. સમાનતા,
સ્વતન્ત્રતા અને િાંધુત્વનાાં મૂલ્યોની આર્ે આવતાાં તમામ ધમિિાંથો, તમામ ધાબમિક
પ્રિાલીઓ ઉપર રાજ્યે કર્ક અાંકુશ મૂકવો જોઇએ, પરલોક, કમિફળની વાતો
કરનારા ધમિગુરુઓ અને તેના આશ્રમો ઉપર પ્રબતિાંધ િોવો જોઇએ. જન્મગત
વિિવ્યવસ્થા સાયસ્ન્ટબફક છે તેમ કિે નાર ધમિગુરૂને માનવગૌરવના ભાંગ િદલ
જ ેલમાાં પૂરવા જોઇએ. લોકમાનસ િદલાય તે માટે ખોટાાં મૂલ્યો, ખોટાાં સાંસ્કારો, ખોટા
રીતહરવાજો ઉપર કાયદાથી પ્રબતિાંધ મૂકવો જોઇએ. ઉપરાાંત સેક્ટયુલર મૂલ્યો દૃઢ
થાય તે માટે બશક્ષિની પ્રચાંર્ ઝૂાંિેશ ઉપાર્વી જોઇએ. અન્ધશ્રદ્ધાપૂિિ આધ્યાસ્ત્મક,
ધાબમિક બવચારોની સીમામાાંથી બશક્ષિને મુક્ટત કરવુાં જોઇએ. ધાબમિક કટ્ટરતા,
અન્ધબવશ્વાસને સ્થાને વૈજ્ઞાબનક બવચારપદ્ધબત, તકિ, શોધખોળ કરવાની માનબસકતા
તૈયાર કરવી જોઇએ. મધ્યકાલીન, સામાંતશાિી બચાંતનથી મુક્ટત કરીને માનવતાવાદી
દૃસ્ષ્ટ્કોિનુાં બસાંચન કરવુાં જોઈએ.
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બશક્ષિમાાં અજ્ઞાન નો િોય. બશક્ષિમાાં જ્યોબતિ નો િોય. જ્યોબતિ િોય ત્યાાં
જ્ઞાન િોઈ શકે નિીં. જ્યોબતિ િોય ત્યાાં પુરુિાથિ નો િોય, ભાગ્ય િોય. ઈબતિાસનો
પુરાવો છે કે હિન્દુત્વ કે હિન્દુસાંસ્કૃ બત ઉપર જયારે જયારે િુમલા થયા ત્યારે વૈહદક
જ્યોબતિ સિે જ પિ ઉપયોગી નીવર્ેલુાં નિીં! તેમ જ વાસ્તુશાસ્ત્ર મુજિ રચાયેલાાં
રજવાર્ાાંઓમાાંથી એક પિનુાં અસ્સ્તત્વ રહ્યુાં નથી!
કબવનુાં બનદાન જોઇએ :

લોભી ગુરુ લાલચી ચેલા, દોનો ખેલે દાવ,
ભવસાગર મેં ર્ૂિતે િૈઠ પથ્થરકી નાવ.
[‘નયા માગિ’, 16–6–2001]
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ધમાાંધતા એટલે મૃત્યુ
ધાબમિક ઝનૂન માનવતાને કચર્ી નાાંખે છે. ધમિ મૂલ્યોની વાત કરે છે;
પરન્તુ ધમિ સાથે ઝનૂન જોર્ાય ત્યારે મૂલ્યોને કચર્ી નાખવામાાં આવે છે.
ધમાાંધતા િોય ત્યાાં સેક્ટયુલહરઝમ અને લોકશાિી ટકી શકે નિીં.
ધમિ માટે પોતાનો જીવ આપનારા કટ્ટરવાદીઓ એવુાં માનતા િોય છે કે
મૃત્યુ પછી એનો સારો િદલો ‘અલ્લાિ’–‘ગોર્’–‘ઈશ્વર’ આપશે. એટલે
કટ્ટરવાદીઓ પોતે મરે છે અને િીજા અસાંખ્ય લોકોને મારે છે. સમિ પૃથ્વી
ઉપર પોતાના જ ધમિનો જયજયકાર થવો જોઈએ એવા ઉદ્દેશ સાથે, માનવતા
બવરુદ્ધના કૃ ત્યો આચરે છે. આ ગાાંર્પિ છે, ધમાાંધતા છે, કટ્ટરતા છે,
બિનલોકશાિી માનબસકતા છે. આ લોકો એવુાં માનતા િોય છે કે ધમિ અને
રાજકારિ એક છે. તેઓ સેક્ટયુલહરઝમના બવરોધી િોય છે. 11 સ્ટેમ્પિર,
2001નો હદવસ, એનો પુરાવો છે. ઈસ્લાબમક કટ્ટરવાદીઓએ અમેહરકા ઉપર
િુમલો કરીને પોતાની ધમાાંધતાનો પહરચય આ્યો છે. ધમાાંધતા િમ્પમેશાાં
માનવતાનો ભોગ લો છે. સેક્ટયુલર મૂલ્યોનો ભોગ લે છે.
કટ્ટરવાદીઓ, મૂળભૂતવાદીઓ, ધમાાંધો બિનલોકશાિી માનસ ધરાવતા
િોય છે. ધમાાંધો સાંકુબચત િોય છે. ધમાાંધો િમ્પમેશાાં ભૂતકાળમાાં જીવતા િોય છે.
તેઓ િમ્પમેશાાં, વતિમાન બજ ાંદગીમાાં ભૂતકાળનો િોજ લઈને જીવતા િોય છે.
ધમાાંધોને ખોમેની, લાદેનમાાં તારિિાર દેખાય છે. ધમિ ક્ટયારે ય ન્યાય આપી શકે
નિીં, અન્યાય કરી શકે. સામાબજક ન્યાય અને સમાનતા ઈસ્લામધમિના લક્ષિો
િોય તો, આ િે િાિતોનો સૌથી વધુ ભાંગ મુસ્સ્લમ દેશોમાાં જોવા મળે છે. કેમ?
કારિ એટલુાં જ કે ધમિ ક્ટયારે ય સામાબજક ન્યાય અને સમાનતા આપી શકે નિીં.
સેક્ટયુલહરઝમ જ સામાબજક ન્યાય અને સમાનતા આપી શકે. ધમિ શોિિનુાં
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સૌથી મોટુ ાં િબથયાર છે. ભક્ટતોની લાગિીઓ ઉશ્કેરીને તેઓનુાં શોિિ કરી
શકાય. ધાબમિક કેન્દ્રોમાાં શ્રદ્ધાનો વ્યબભચાર ચાલે છે.
માની લઈએ કે સમિ બવશ્વમાાં ઈસ્લામનો જયજયકાર થઈ જાય, તો
માનવજાત સુખી સુખી થઈ જાય? કદાબપ એવુાં ન િને. સમિ જગ્યાએ ઈસ્લામ
છવાઈ જાય તો પિ બશયા અને સુન્ની વચ્ચે ધમિયુદ્ધો થવાના! માની લઈએ કે
આ િે બફરકાઓમાાંથી એક જ ફીરકાનો જયજયકાર સમિ બવશ્વમાાં થઈ જાય,
તો પિ માનવજાત સુખી થઈ શકે નિીં. કેમ કે ધમાાંધ લોકો ભેદભાવ કયાિ બવના
રિી શકે નિીં. પૂવ–િ પસ્િમ કે ઉિર–દબક્ષિ એવા નવા ફીરકા ઉદ્ભવે. આમ
ધમિ આધાહરત વ્યવસ્થામાાં કદાબપ શાાંબત, સમૃબદ્ધ, પ્રેમ, ભાઈચારો, માનવતા િોઈ
શકે નિીં.
પ્રા. જયાંતી પટેલ કિે છે : ‘ધાબમિક આતાંકવાદનો સામનો આતાંકવાદથી
થઈ શકે નિીં. તેમ જ આતાંકવાદનો જવાિ યુદ્ધ િોઈ શકે નિીં. આતાંકવાદનુાં
મૂળ ધાબમિક શ્રદ્ધામાાં રિે લુાં છે. ધાબમિક શ્રદ્ધાને તોર્વાથી જ આતાંકવાદ દૂર થઈ
શકે. આ ધાબમિક શ્રદ્ધા ત્યારે જ તૂટ ે જ્યારે લોકોમાાં સેક્ટયુલર દૃસ્ષ્ટ્કોિ આવે.
આતાંકવાદનો ઉપાય સેક્ટયુલહરઝમ છે. સેક્ટયુલર દૃસ્ષ્ટ્કોિ વૈજ્ઞાબનક અબભગમ
બવના ઘર્ી શકાય નિીં. લોકો વૈજ્ઞાબનક બમજાજ ધરાવતા થાય, પરલોકને િદલે
આ–લોકની બચતા કરતા થાય તો જ આતાંકવાદનો સામનો થઈ શકે. આતાંકવાદી
પ્રવૃબિના સન્દભિમાાં માનવઅબધકારનો મુદ્દો ઉઠાવતા માનવઅબધકારવાદીઓએ,
લોકો ‘સેક્ટયુલર બમજાજ’ ધરાવતા થાય તે તરફ વધુ ધ્યાન આપવુાં જોઈએ.”
[‘નયા માગિ’, 16–10–2001/‘વૈસ્શ્વક માનવવાદ’, ઑક્ટટોિર, 2001]
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ધમિ છે; પિ માિસાઈ છે?
27 ફે બ્રુઆરી, 2002ના રોજ ગોધરા મુકામે સાિરમતી ટરને િત્યાકાાંર્
પાશવી િતો, રાક્ષસી િતો. રાષ્ટ્રના સેક્ટયુલર તાિાવાિાને તોર્નારો િતો. તે પછીના
િે હદવસ, ગોધરાનો િદલો લેવા ગુજરાતમાાં ભયાનક, રાક્ષસી હિાં સા થઈ. સતત િે
મહિના રાક્ષસીવૃબિ જોવા મળી. સવિત્ર દિે શત. સવારે શાાંબતયાત્રા જયાાં પસાર થઈ
િોય ત્યાાં સાાંજ ે હિાં સા, તોફાન થાય! રક્ષક, પોબલસની નજર ભોગ િનનારા તરફ
નિીં; પરન્તુ સિામાાં િેઠલ
ે ાાં રાજકારિીઓ તરફ! કાંઈ સૂઝે નિીં, વેદનાનો પાર
નિીં.

અમદાવાદ શિે રમાાં િે મોટા િત્યાકાાંર્ થયા. િન્નેમાાં 100–100થી વધુ
િાળકો, મહિલાઓ, પુરુિોને કાપીને સળગાવી દીધાાં. ઠેરઠેર હિાં સા થઈ. હિન્દુ
કટ્ટરવાદીઓને મુસ્સ્લમોને બશક્ષા કરવામાાં ‘હિન્દુત્વ’નો બવજય દેખાયો!
ગુજરાતમાાં આવી રાક્ષસી હિાં સા થાય? આ સવાલ મૂાંઝવે છે. અિીં તો
મોરાહરિાપુઓના ઉપદેશો, પાાંર્ુરાંગ શાસ્ત્રીઓની ભસ્ક્ટત, સ્વામીનારાયિ
સમ્પપ્રદાયોની ‘ભગવાન સૌનુાં ભલુાં કરો’ એવી ભાવના, આશારામ િાપુઓ અને
જ ૈન મુબનઓની યોગસાધનાનો પ્રભાવ િતો; છતાાં આવી હિાં સા થઈ? ગુજરાત
‘ભક્ટતો’થી છલકાય છે; છતાાં આવો અધમિ?
જ્યાાં િાપુઓ, શાસ્ત્રીઓ, મુબનઓ, સ્વામીઓ વધુ ત્યાાં અધમિ વધુ. આ
ભગવાવસ્ત્રધારી અને શ્વેતવસ્ત્રધારીની દૃસ્ષ્ટ્ સમક્ષ ‘વાર્ો’ િોય છે. સૌ
પોતપોતાનો વાર્ો મોટો કરવા પ્રભાવ ઊભો કરે છે, અને માિસની સમજને
મયાિહદત કરવાનુાં કામ કરે છે. સૂયિનો પ્રકાશ મુસ્સ્લમ બવસ્તારમાાં જાય કે નિીં?
વરસાદ મુસ્સ્લમ બવસ્તારમાાં પર્ે કે નિીં? વૃક્ષ પોતાનો બવકાસ જ્ઞાબત કે ધમિને
આધારે કરે છે? પક્ષીઓ આવો ભેદભાવ કરે છે? ના. તો માિસ શા માટે
આવો ભેદભાવ કરે છે?
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માિસ ભેદભાવથી ભરે લો છે. કેમ કે તેની પીઠ ઉપર ધમિના ઉપદેશોનો ભાર
િોય છે. તેના માથા ઉપર ‘સાંસ્કૃ બત’નો િોજ િોય છે. આપિે હિન્દુ છીએ, મુસ્સ્લમ
છીએ પરન્તુ માિસ નથી, કેમ કે આપિને ધમિ કે સાંસ્કૃ બતનો િોજ ઉપાર્વાનુાં વ્યસન
થઈ ગયુાં છે, એના બવના ચાલે જ નિીં. આપિે જ્ઞાબત મુજિ કે ધમિ મુજિ વસ્ત્રો
ધારિ કરીએ છીએ, આવો ભેદભાવ શાને ? કુ દરતને આ માંજૂર નથી એટલે માિસ
હદગાંિર જન્મે છે; પરન્તુ જન્મ સાથે જ તેની ઉપર ધમિનો, સાંસ્કૃ બતનો િોજ લાદી
દેવામાાં આવે છે. કુ દરત બિલકુ લ સેક્ટયુલર છે. જો તે સેક્ટયુલર ન િોત તો હિન્દુનુાં
લોિી કેસરી, મુસ્સ્લમનુાં લોિી લીલુાં અને બિસ્તીનુાં લોિી સફે દ િોત! િકરી લીલા
રાં ગની િોત અને ગાય િોત કેસરી! કુ દરતે ગાયને કે ર્ુક્કરને પબવત્રતા આપી નથી,
ગાય–ર્ુક્કરનો બશકાર કરતી વેળાએ બસાંિ કે વાઘ આવો ભેદભાવ રાખતા નથી.
ધમિ–સાંસ્કૃ બતનુાં બમથ્યાબભમાન માિસમાાં રાક્ષસીવૃબિ પેદા કરે છે. પશુપક્ષીઓમાાં આવુાં
બમથ્યાબભમાન િોતુાં નથી એટલે માિસ જ ેવી તેનામાાં રાક્ષસીવૃબિ િોતી નથી.
માિસ ઉપર બમથ્યાબભમાનનુાં લીંપિ કરવાનુાં કામ આ સ્વાબમઓ, િાપુઓ,
શાસ્ત્રીઓ, મુલ્લાઓ, પાદરીઓ કરે છે. કોમી હિાં સા પછી શાાંબતયાત્રા કાઢનારા
િાપુઓ અને મુલ્લાઓ બમથ્યાબભમાનનુાં લીંપિ કરવાનુાં મૂકી દે તો તે દસ લાખ
શાાંબતયાત્રાઓ કરતા પિ વધુ ઉપયોગી થાય. ધાબમિક લોકો, પોતાના સાંકુબચત જ્ઞાનને
ધમિ કિે છે. તેઓ શુદ્ધ સાાંપ્રદાબયક િોય છે. સેક્ટયુલર િોતા નથી. તેમના ધમિમાાં
અધમિ વધુ િોય છે. સેક્ટયુલર–સમજ ન િોય ત્યાાં કોમી હિાં સા અચૂક િોય.
[‘નયા માગિ’ 16–08–2002]

▪
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સાાંસ્કૃ બતક ફાબસઝમ : શુાં પિે રવુ,ાં શુાં ન પિે રવુ?ાં
મારકિો સાાંઢ ને ચોમાસુાં માિાલ્યો,
કરર્કિા કૂ તરાને િર્કવા લાગ્યો,
મકિટ ને વળી મહદરા પીએ,
અખો એિે થી સિુ કોઈ છીએ.
વર્ાપ્રધાન જ્યાાં સ્નાતક થયા તે કાનપુરની કૉલેજમાાં સેલ્ફ ઍપોઈન્ટેર્ કલ્ચર
પોબલસની ભૂબમકા ભજવતા સાંઘપહરવારના માિસોએ િુકમ છોડ્ો : છોકરીઓએ
જીન્સના કપર્ાાં પિે રવા નિીં; કેમ કે એ ભારતીય નિીં પરન્તુ બવદેશી પોશાક છે!
છોકરીઓએ સત્યાિિ કયો : જીન્સ પિે રીને જ કૉલેજ ગઈ! પ્રબતકાર કયો : શુાં
પિે રવુાં, શુાં ન પિે રવુાં એ નક્કી કરનાર તમે કોિ? અમારી ઈચ્છા િશે તે પિે રીશુાં.
િ બવશે કિો છો, કાલે તમે છોકરીઓને દેખીને છોકરાઓ
આજ ે તમે જીન્સ અને સ્કટસ
િગર્ે છે તેમ કિીને અમને ઘરમાાં જ પૂરાઈ રિે વાનુાં કિે શો!
સાાંસ્કૃ બતક પોબલસ કિે છે : ‘સ્વદેશી પોશાક િોવો જોઈએ. જીન્સ બવદેશી,
પસ્િમી પોશાક છે. છોકરીઓ જીન્સ પિે રે છે તેથી છોકરાઓને ઉિેજના થાય છે.
અને તેઓ િળાત્કાર જ ેવા ગુના કરી િેસે છે. ભારતીય સાંસ્કૃ બતને િચાવવા માટે
પ્રવૉસ્ક્ટટવ ક્ટલોથસ પર પ્રબતિાંધ જરૂરી છે, એટલુાં જ નિીં કૉલેજ કેમ્પપસમાાં
છોકરીઓએ છોકરા સાથે િેસવુાં ન જોઈએ અને જો િેસે તો ભારતીય સાંસ્કૃ બતની
મયાિદામાાં રિે વુાં જોઈએ. ફે શન શૉ, બ્યુટી કૉન્ટેસ્ટ, વેલેન્ટાઈન ર્ે વગેરે ભારતીય
સાંસ્કૃ બતથી બવરુદ્ધનુાં છે.’
રૂહઢચૂસ્ત માિસ નવુાં સ્વીકારી શકે નિીં. એમાાં એને સાંસ્કૃ બતનો નાશ દેખાય
છે. ભ્રમનુાં ભૂત એને વળગેલુાં િોય છે. બમથ્યાબભમાન એની દૃસ્ષ્ટ્ છીનવી લે છે. એ
સત્યને નિીં; પિ કલ્પનાને જુએ છે. તે પોતાની જર્તાને સાંસ્કૃ બતનુાં નામ આપે છે.
તેની મનોસ્સ્થબત, કરર્કિા કૂ તરાને િર્કવા લાગ્યો િોય તેવી િોય છે. મહિલા માટે
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નક્કી કરે લ સૌંદયિશાસ્ત્રીય સામાંતશાિી આભૂિિ લજ્જા છે. માથા ઉપર સાર્ીનો
છેર્ો નાખી, નજર નીચે કરી, પરાયો પુરુિ સામે મળે એટલે શરમાઈને, જમીન તરફ
આાંખો ખોર્ીને, પગના નખથી જમીન ખોદતી છોકરી; લાંપટ પુરુિોની દુબનયાની
ભારતીય આદશિ નારી કિે વાય; જ ે િધી રીતે કાિૂમાાં રિે છે. આ પુરુિવાદી કેદ
કિે વાય. જીન્સ આ કેદ સામેનો પ્રબતકાર છે. જીન્સ લજ્જાનુાં પ્રતીક નથી. જીન્સ એ
તો નારીત્વની િળકટ અબભવ્યસ્ક્ટત છે. છોકરીઓ જીન્સ પિે રે છે કેમ કે તેને
આધુબનક, ‘ગ્લોિલ’ થવુાં છે, પોતાની આજુિાજુના લોકો વચ્ચે થોર્ુ ાં અલગ દેખાવુાં
છે. રૂહઢચુસ્તો કિે છે કે જીન્સ શરીર સાથે ચોટેલુાં, િોર્ી િબગાંગ િોવાને કારિે
પ્રવૉસ્ક્ટટવ ગિાય. સાર્ી અને બ્લાઉઝ પિ શરીરને ચોટેલા િોય છે, એ ઉિેજક
પોશાક ન ગિાય? સાર્ી, સલવાર કમીજ જ ે સ્વતન્ત્રતા નથી આપતાાં તે જીન્સ
આપે છે. જીન્સ સામેની જ ેિાદ લજ્જાથી મુકત થવા ઇચ્છતી છોકરીઓને મુક્ટત ન
થવા દેવાની કોબશશ છે. સર્ેલા સામાંતવાદના ઠેકેદારો માને છે કે જો સ્ત્રી સ્વતન્ત્ર
થાય, લાજ મયાિદામાાં ન રિે અને એને પોતાના શરીરનો અિે સાસ થઈ જાય તો તેને
કાિૂમાાં રાખી શકાય નિીં. તેથી ભારતીય સાંસ્કૃ બતની કલ્પના ઉભી કરવામાાં આવી!
વાસ્તવમાાં મહિલા શસ્ક્ટતશાળી થાય તેમ તેઓ ઇચ્છતા નથી, તે આઝાદ િને તો
સમાજનુાં શુાં થાય? રાાંધે કોિ? છોકરાાં કોિ જાિે? એને મોટા કોિ કરે ? આ એની
બચાંતાઓ છે. આ સ્સ્થબતમાાં કૉલેજની છોકરીઓએ જીન્સની તરફે િમાાં ભરે લુાં પગલુાં,
ફાબસસ્ટ માનબસક્ટતા સામેનુાં ગિાય. મુસ્સ્લમ રૂહઢચુસ્તોએ ઈસ્લાબમક સાંસ્કૃ બતના
હિતમાાં ફતવો કાઢ્યો છે : છોકરીઓએ િોઠ ન રાં ગવા! િુરખામાાં રિે વુાં!
ગ્લોિલાઈઝેશન અને મીહર્યાના કારિે નવુાં બવશ્વ ઊભુાં થયુાં છે જ ેમાાં મહિલાનુાં એક
નવુાં બચત્ર ઊભુાં થયુાં છે. તેમાાં સેકસુઆબલટી મુખ્ય છે. એક નવી જગ્યા િની છે જ ે
સ્ત્રી શરીરને, જૂના સામાંતી, પુરુિની પક્કર્માાંથી િિાર લાવે છે. લાજ – િુરખામાાં
ઢાંકાયેલા સ્ત્રીના ગરીિર્ા ચિે રાઓ સેકસુઆબલટીની જાગૃબતના કારિે િવે આક્રમક
લાગે છે. પોતાની સેક્ટસુઆબલટીનો અિે સાસ. તેને શસ્ક્ટતશાળી િનાવે છે ત્યારે તે
પુરુિ બનયન્ત્રિથી િિાર રિે છે. જીન્સવાળી છોકરીની સિે લાઈથી છેર્તી કરી
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શકાય નિીં કેમ કે ભય રિે છે, અવાજ કરશે. એ આક્રમક લાગે છે. એનો ચિે રો
િદલાયેલો િોય છે. જીન્સ આઝાદીનુાં ગ્લોિલ પ્રતીક છે. નમિદે કહ્યુાં િતુાં :
વિ માગે માએ ન પીરસે, લુચ્ચા િક ર્ુિાવે;
સાવધ રિીને સામુાં થાતાાં, િક પોતાના આવે.
સિુ જન િક ઉઠી માગો, િવે ઝટ ઉધમાાંથી જાગો.
શુાં પિે રવુાં, શુાં ન પિે રવુાં તે નક્કી કરવાનુાં કામ વ્યસ્ક્ટતગત છે. શાળા–કૉલેજમાાં
યુબનફોમિ િોય તે આવકારદાયક. એ યુબનફોમિ કેવો િોય તે બશક્ષિશાસ્ત્રીઓ જ નક્કી
કરી શકે પરન્તુ આ કામ રૂહઢચુસ્તોનુાં, ફાબસવાદીઓનુાં, મૂળભૂતવાદીઓનુાં,
ધમિઝર્સુઓનુાં નથી જ નથી. કૂ વાના દેર્કાાંઓને આવી િાિતનો બનિિય કરવાનો
અબધકાર આપી શકાય નિીં, કેમ કે આ દેર્કાાંઓ કાલે એવુાં કિે શે કે કૉલેજના
છોકરાાંઓએ કપાળમાાં બતલક કરવુાં, માથે ચોટી રાખવી, શરીરે પોતર્ી અને પગમાાં
ચાખર્ી પિે રવી! મકિટ ને વળી મહદરા પીએ.
[‘વૈસ્શ્વક માનવવાદ’, સ્ટેમ્પિર 2000]
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અમારાાં પ્રકાશનો
નવી દૃસ્ષ્ટ્, નવા બવચાર, નવુાં બચાંતન માિવા ઈચ્છતા વાચક બિરાદરો માટે
‘મિી મારુ પ્રકાશને’ 10 જૂન, 2022 સુધીમાાં લોકજાગૃતી માટે નીચે મુજિ 61
ઈ.િુક્ટસનુાં પ્રકાશન કયુાં છે. ‘અબભવ્યક્ટતી’ બ્લૉગના મથાળે ‘ઈ.િુક્ટસ’ બવભાગ
https://govindmaru.com/ebooks/ પરથી તે બન:શુલ્ક ર્ાઉનલોર્ કરવાની
સુબવધા છે.
1.1 રમિ પાઠક [વાચસ્પબત]ના 25 લેખોની ‘અબભવ્યસ્ક્ટત’ ઈ.િુક – 01
[પાનાાં : 113; મૂલ્ય : લોકજાગૃબત]
2 હદનેશ પાાંચાલના 25 રૅ શનલ લેખોની ‘અબભવ્યસ્ક્ટત’ ઈ.િુક – 02
[પાનાાં : 108; મૂલ્ય : લોકજાગૃબત]
3 મુરજી ગર્ાના 25 લેખોની ‘અબભવ્યસ્ક્ટત’ ઈ.િુક – 03 [પાનાાં : 127]
4 રમિ પાઠક [વાચસ્પબત]ના બચન્તનાત્મક 37 લેખોની ઈ.િુક ‘બવવેક–
વલ્લભ’ [પાનાાં : 190 મૂલ્ય : લોકજાગૃબત]
5 રમિ પાઠક [વાચસ્પબત]ના 206 રૅ શનલ મુદ્દાઓ તારવી કાઢીને તૈયાર
કરે લ િાંથ ‘બવવેકબવજય’ની ઈ.િુક [પાનાાં : 131; મૂલ્ય : લોકજાગૃબત]
6 ર્ૉ. શબશકાાંત શાિનુાં પુસ્તક ‘આનન્દની ખોજ’ની ઈ.િુક [પાનાાં : 53]
7 ર્ૉ. શબશકાાંત શાિની ઈ.િુક ‘ટીન–એજ’માાં િોયિેન્ર્થી સાવધાન’
[પાનાાં : 51; મૂલ્ય : લોકજાગૃબત]
8 રોહિત શાિના 25 લેખોની ‘અબભવ્યસ્ક્ટત’ ઈ.િુક – 04 ‘અધ્યાત્મના
આટાપાટા’ [પાનાાં : 111; મૂલ્ય : લોકજાગૃબત]
9 ર્ૉ. શબશકાાંત શાિનુાં પુસ્તક ‘આનન્દનુાં આકાશ’ની ઈ.િુક [પાનાાં : 116]
10 રમિ પાઠકની આત્મકથા ‘આત્મઝરમર’ની ઈ.િુક [પાનાાં : 257]
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11 નાથુભાઈ ર્ોહર્યાની પુસ્સ્તકા ‘દુ:ખબનવારિના ભ્રામક ઉપાયો’ની ઈ.િુક
[પાનાાં : 26; મૂલ્ય : લોકજાગૃબત]
12 એન. વી. ચાવર્ાની ‘અબભવ્યસ્ક્ટત’ ઈ.િુક – 05 ‘ચાવાિક દશિન’ [96]
13 હદનેશ પાાંચાલની ‘અબભવ્યસ્ક્ટત’ ઈ.િુક – 06 ‘સત્યસન્દૂક’ [110]
14 ર્ૉ. શબશકાાંત શાિની પુસ્તીકા ‘સમ્પિન્ધ મીમાાંસા’ની ઈ.િુક [83]
15 ર્ૉ. શબશકાાંત શાિની પુસ્તીકા ‘બજન્દગી કઈ રીતે જીવશો?’ની ઈ.િુક
[પાનાાં : 75; મૂલ્ય : લોકજાગૃબત]
16 વલ્લભ ઈટાબલયાના

10 લેખોની ‘અબભવ્યસ્ક્ટત’ ઈ.િુક – 07

‘બવચારયાત્રા’ [પાનાાં : 84; મૂલ્ય : લોકજાગૃબત]
17 િી. એમ. દવેના લેખોની ‘અબભવ્યસ્ક્ટત’ ઈ.િુક – 08 ‘ભ્રમ ભાાંગ્યા
પછી...’ [પાનાાં : 90; મૂલ્ય : લોકજાગૃબત]
18 કાબમની સાંઘવીના 11 લેખોની ‘અબભવ્યસ્ક્ટત’ ઈ.િુક – 09 ‘હકતની
િકીકત, હકતના ફસાના?’ [પાનાાં : 72; મૂલ્ય : લોકજાગૃબત]
19 હદનેશ પાાંચાલના 12 લેખોની ‘અબભવ્યસ્ક્ટત’ ઈ.િુક – 10
‘રૅ શનાબલઝમનો ઘાંટનાદ’ [પાનાાં : 93; મૂલ્ય : લોકજાગૃબત]
20 હદનેશ પાાંચાલના

12 લેખોની ‘અબભવ્યસ્ક્ટત’ ઈ.િુક – 11

‘રૅ શનાબલઝમનો ઘાંટનાદ – 2’ [પાનાાં : 110; મૂલ્ય : લોકજાગૃબત]
21 હદનેશ પાાંચાલના

12 લેખોની ‘અબભવ્યસ્ક્ટત’ ઈ.િુક – 12

‘રૅ શનાબલઝમનો ઘાંટનાદ – 3’ [પાનાાં : 122; મૂલ્ય : લોકજાગૃબત]
22 રમેશ સવાિી બલખીત 14 સત્ય ઘટનાઓની ‘અબભવ્યસ્ક્ટત’ ઈ.િુક – 13
‘દેતે િૈં ભગવાન કો ધોખા’ [પાનાાં : 136; મૂલ્ય : લોકજાગૃબત]
23 ર્ૉ. શબશકાાંત શાિની પુસ્સ્તકા ‘મૃત્યુમીમાાંસા’ની ઈ.િુક [પાનાાં : 34]
24 ર્ૉ. શબશકાાંત શાિની પુસ્સ્તકા ‘સાંતાનોમાાં સાંસ્કારબસાંચન’ની ઈ.િુક
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[પાનાાં : 95; મૂલ્ય : લોકજાગૃબત]
25 ર્ૉ. શબશકાાંત શાિની ઈ.િુક ‘બજ્સીની ર્ાયરી’ – ‘એક સૈબનકની
નોંધપોથી’ [પાનાાં : 112; મૂલ્ય : લોકજાગૃબત]
26 ર્ૉ. િી. એ. પરીખના 12 લેખોની ‘અબભવ્યસ્ક્ટત’ ઈ.િુક – 14 ‘મન્ત્ર–
યન્ત્ર–તન્ત્રનુાં અબવજ્ઞાન’ [પાનાાં : 102; મૂલ્ય : લોકજાગૃબત]
27 ગોબવન્દ મારુ સમ્પપાહદત ‘અાંગદાન’ અાંગેના 11 લેખોની ‘અબભવ્યસ્ક્ટત’
ઈ.િુક–15 ‘અાંગદાનથી નવજીવન’ [પાનાાં : 102; મૂલ્ય : લોકજાગૃબત]
28 બવક્રમ દલાલના 10 લેખોની ‘અબભવ્યસ્ક્ટત’ ઈ.િુક–16 ‘રૅ શનાબલસ્ટની
દૃસ્ષ્ટ્એ ગીતાનો સાંદેશ’ [પાનાાં : 81; મૂલ્ય : લોકજાગૃબત]
29 ર્ૉ. શબશકાાંત શાિના ‘બવચારમોતી’ની ઈ.િુક ‘શાિપિનાાં મોતી’ [104]
30 રચના નાગહરક સમ્પપાહદત રમિ પાઠકના 19 લેખોની ‘અબભવ્યસ્ક્ટત’
ઈ.િુક–17 ‘આચાહર સિ જગ બમલા’ [પાનાાં : 165; મૂલ્ય : લોકજાગૃબત]
31 રચના નાગહરકના 07 કાંઠીમુક્ટત બવચારલેખોની ‘અબભવ્યસ્ક્ટત’ ઈ.િુક –
18 ‘િૈઠ પથ્થર કી નાવ’ [પાનાાં : 167; મૂલ્ય : લોકજાગૃબત]
32 રમિ પાઠક [વાચસ્પબત]ના 12 લેખોની ‘અબભવ્યસ્ક્ટત’ ઈ.િુક – 19
‘સ્વગિ ધરતી પર છે [પાનાાં : 170; મૂલ્ય : લોકજાગૃબત]
33 હદનેશ પાાંચાલે લીધેલ ઈન્ટરવ્યુની ઈ.િુક ‘અબભનેતા નરે ન્દ્ર મસરાિી’
[પાનાાં : 89; મૂલ્ય : લોકજાગૃબત]
34 સૂયિકાન્ત શાિના 11 લેખોની ‘અબભવ્યસ્ક્ટત’ ઈ.િુક – 20 ‘આપિો
માાંદો સમાજ’ [પાનાાં : 210; મૂલ્ય : લોકજાગૃબત]
35 ગોબવન્દ મારુ સમ્પપાહદત 13 લેખોની ‘અબભવ્યસ્ક્ટત’ ઈ.િુક – 21
‘વાસ્તુશાસ્ત્ર : બવજ્ઞાન કે અબવજ્ઞાન’ [પાનાાં : 110; મૂલ્ય : લોકજાગૃબત]
36 ર્ૉ. મુકુલ ચોકસીના 13 લેખોની ‘અબભવ્યસ્ક્ટત’ ઈ.િુક – 22
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‘મનમતાતાંર’ [પાનાાં : 226; મૂલ્ય : લોકજાગૃબત]
37 જ ે. પી. મિે તાની 175 રૅ શનલ પાંસ્ક્ટતઓની ‘અબભવ્યસ્ક્ટત’ ઈ.િુક – 23
‘ભારે લા અસ્ગ્નના તિખા’ [પાનાાં : 120; મૂલ્ય : લોકજાગૃબત]
38 ઇન્દુકુમાર જાની સમ્પપાહદત 25 રૅ શનલ લેખોની ‘અબભવ્યસ્ક્ટત’ ઈ.િુક–
24 ‘રૅ શનાબલઝમ : નવલાાં મુસ્ક્ટતનાાં ગાન...’ [પાનાાં : 262; લોકજાગૃબત]
39 વિાિ પાઠકના 12 લેખોની ‘અબભવ્યસ્ક્ટત’ ઈ.િુક – 25 ‘આપિી વાત’
[પાનાાં : 119; મૂલ્ય : લોકજાગૃબત]
40 મુરજી ગર્ાના બચન્તનાત્મક 13 લેખોની

પુસ્સ્તકા ‘બવચારવા જ ેવી

વાતો’ની ઈ.િુક [પાનાાં : 230; મૂલ્ય : લોકજાગૃબત]
41 મુરજી ગર્ાના બચન્તનાત્મક 13 લેખોની પુસ્સ્તકા ‘માન્યતાની િીજી
િાજુ’ની ઈ.િુક [પાનાાં : 263; મૂલ્ય : લોકજાગૃબત]
42 પ્રો. જ ે. પી. મિે તાની રૅ શનલ ઈ.િુક ‘િાં ુ ’ [પાનાાં : 49; લોકજાગૃબત]
43 ર્ૉ. મુકુલ ચોકસીના મનોબચહકત્સા સારવાર અાંગેના 12 લેખોની
‘અબભવ્યસ્ક્ટત’ ઈ.િુક – 26 ‘મનમતાતાંર’ [પાનાાં : 253; લોકજાગૃબત]
44 મુરજી ગર્ાના બચન્તનાત્મક 13 લેખોની પુસ્સ્તકા ‘કુ દરતને સમજીએ’ની
ઈ.િુક [પાનાાં : 243; મૂલ્ય : લોકજાગૃબત]
45 િરનીશ જાની બલખીત 12 રમૂજી લેખોની ‘અબભવ્યસ્ક્ટત’ ઈ.િુક–27
‘હદલ િૈ કી માનતા નિીં...’ [પાનાાં : 240; મૂલ્ય : લોકજાગૃબત]
46 લોર્િ ભીખુ પારે ખના પ્રવચનનો ભાવાનુવાદ ‘િાિાસાિે િ આાંિેર્કરનો
વારસો’ પુસ્સ્તકાની ઈ.િુક [પાનાાં : 180; મૂલ્ય : લોકજાગૃબત]
47 બનરીશ્વરવાદી નરબસાંિભાઈ ઈશ્વવરભાઈ પટેલ બલખીત પુસ્તક ‘ઈશ્વરનો
ઇન્કાર’ [ઈ.સ. 1934]ની ઈ.િુક [પાનાાં : 298; મૂલ્ય : લોકજાગૃબત]
48 અશ્વીન ન. કારીઆ બલખીત ‘ચાલો સમજીએ રૅ શનાલીઝમ’ પુસ્સ્તકાની
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ઈ.િુક [પાનાાં : 210; મૂલ્ય : લોકજાગૃબત]
49 રમેશ સવાિી બલખીત ‘લોભી ગુરુ, લાલચી ચેલા’ [‘મિારાજ લાઈિલ
કેસ’ અને ‘પોલ કેસ’ની આાંખ ખોલનારી સત્યકથા]ની ઈ.િુક [143]
50 રમેશ સવાિી બલખીત ‘લાશો પૂછ ે છે’ [કોરોના મિામારીમાાં લોકોની
પીર્ાનો દસ્તાવેજ] ભાગ–1ની ઈ.િુક [પાનાાં : 254; મૂલ્ય : લોકજાગૃબત]
51 રમેશ સવાિી બલખીત ‘લાશો પૂછ ે છે’ [કોરોના મિામારીમાાં લોકોની
પીર્ાનો દસ્તાવેજ] ભાગ–2ની ઈ.િુક [પાનાાં : 272; લોકજાગૃબત]
52 સ્વપૂિિ મિારાજ બલખીત તથા વલ્લભ ઈટાબલયા સમ્પપાહદત
જીવનોપયોગી અને મૌબલક બવચારોનો સાંિિ ‘માનવતા’ની ઈ.િુક
[પાનાાં : 181; મૂલ્ય : લોકજાગૃબત]
53 એન. વી. ચાવર્ા બલખીત પુસ્તક ‘વિિવ્યવસ્થા : એક િડ્ાંત્ર’ની
ઈ.િુક [પાનાાં : 138; મૂલ્ય : લોકજાગૃબત]
54 એમ. એન. રોય બલખીત અને પ્રો. મિે ન્દ્ર ચોટલીયા અનુવાહદત પુસ્તક
‘િીલાર્ીની આત્મકથા’ની ઈ.િુક [પાનાાં : 64; મૂલ્ય : લોકજાગૃબત]
55 જયાંબતભાઈ મનાિી બલખીત પુસ્તક ‘ક્રાાંબતકારી મૂળબનવાસી જનનાયક
કૃ ષ્િ’ની ઈ.િુક [પાનાાં : 109; મૂલ્ય : લોકજાગૃબત]
56 મુરજી ગર્ાના બચન્તનાત્મક 13 લેખોની પુસ્સ્તકા ‘શોિિ અને
વૈસ્શ્વકપ્રવાિો’ની ઈ.િુક [પાનાાં : 85; મૂલ્ય : લોકજાગૃબત]
57 જયાંબતભાઈ મનાિી બલખીત પુસ્તક ‘કૌન કૌન હકતને પાની મેં? 33%
સ્ત્રી અનામતના લેખા–જોખા’ની ઈ.િુક [પાનાાં : 102; મૂલ્ય : લોકજાગૃબત]
58 સુબનલ શાિ સમ્પપાહદત રમિ પાઠક [વાચસ્પતી]ના લેખોનો સાંિિ
‘રૅ શનાબલઝમના રાં ગ’ની ઈ.િુક ‘રૅ શનાબલઝમના રાં ગ’ [ભાગ–1] [131]
59 ર્ાંકેશ ઓઝા બલબખત પુસ્સ્તકા ‘રૅ શનાલીઝમ’ની ઈ.િુક [પાનાાં : 82]
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60 પટેલ મબિલાલ જી. કપુરીયા [કબવ] અને પટેલ ભરત સી. ધર્ુક બલબખત
પુસ્સ્તકા ‘લેઉવા–કર્વા કિિી વિિવ્યવસ્થામાાં વૈશ્ય કે શૂદ્ર?’ની ઈ.િુક
[પાનાાં : 77; મુલ્ય : લોકજાગૃતી]
61 રમેશ સવાિી બલખીત ‘સાાંચ બિના સુખ નાહિ’ [સેક્ટયુલહરઝમ :
સમજ્યા બવના સઘળો વાદ] ઈ.િુક [પાનાાં : 102; મૂલ્ય : લોકજાગૃબત]

ગોબવાંદ મારુ
●મિી મારુ પ્રકાશન●
405, સરગમ કો–ઓ િા. સોસાયટી
નવસારી કૃ બિ યુબનવબસિટી સામે
બવજલપોર–નવસારી.
પોસ્ટ : એરુ એબિકલ્ચર કૉલેજ – 396450
સેલફોન : 9537 88 00 66
ઈ.મેલ : govindmaru@gmail.com
▪
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IV

માનવબવકાસ ટરસ્ટ, ગુજરાત : પ્રકાશન શ્રેિી
●રમેશ સવાિીની કૃ બતઓ●
1. િૈઠ પથ્થરકી નાવ

કાંઠીમુક્ટત બવચારલેખો

40/–

2. આાંસુ ભીનાાં રે િહરનાાં લોચબનયાાં વાંબચતલક્ષી બવચારલેખો

40/–

3. આચાહર સિ જગ બમલા

રમિ પાઠકનો બવચારબવવેક

40/–

4. સાાંચ બિના સુખ નાહિ

સેક્ટયુલહરઝમ સમજ્યા બવના સઘળો વાદ

40/–

5. નદીની મોકળાશ કાાંઠા વચ્ચે

અબભવ્યસ્ક્ટત સ્વાતન્્ય સામેના અવરોધોની 50/–
ચચાિ

6. સરકારી ગાય

માિવી ગમે તેવી વાતાિઓ અને લઘુ કથાઓ 50/–

7. િજાર વિિ અન્ધારે ગયા

કાંઠીમુક્ટત બવચારલેખો

40/–

8. સાાંચ કિો તો સિ જગ બખજ ે

કાંઠીમુક્ટત બવચારલેખો

40/–

માનિિીકાસ ટ્રસ્ટ્, ગુજિાત

10, જતીન િાંગલો,
ફાયિ સ્ટ્ેશન િોડ, િોડકદેિ,
અમદાિાદ–380 054
સેલફોન : 99784 06070
ઈ.મેલ : rjsavani@gmail.com
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