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અર્પણ...
જેને કોઈ ઉર્મા ન આર્ી શકાય તે ‘મા’
કવીશ્રી બોટાદકરે સાચુ ાં જ કહ્ુાં છે :
‘મીઠાાં મધુ ને મીઠાાં મેહલ
ુ ા રે લોલ,
એથી મીઠી તે મોરી માત રે ,
જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રે લોલ.’

મારા ર્રીવાર માટે ર્ોતાની જાત ઘસી નાખનાર

મારાાં માતુશ્રી. મીઠીબા મારુના ચરણોમાાં સાદર અર્પણ
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405,સરગમ એર્ાટપ મેન્ટ, કૃષી યુનીવસીટીની સામે, એરુ ચાર રસ્તા,
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ર્ોષ્ટ: એરુ એગ્રી. કોલેજ. ર્ીન કોડ:396 450. જીલ્લો: નવસારી.
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હે લોકો,
હુ ાં જે કાંઈ કહુ ાં તે ર્રમ્ર્રાગત છે એમ જાણી ખરુાં માનશો નહીં.
તમારી પુવપર્રમ્ર્રાને અનુસરીને છે એમ જાણીને ર્ણ ખરુાં માનશો
નહીં.
આવુ ાં હશે એમ ધારી ખરુાં માનશો નહીં.
તકપ સીદ્ધ છે એમ જાણી ખરુાં માનશો નહીં.
લૌકીક ન્યાય છે એમ જાણી ખરુાં માનશો નહીં.
સુન્દર લાગે છે એમ જાણી ખરુાં માનશો નહીં.
તમારી શ્રદ્ધાને ર્ોષનારુાં છે એમ જાણી ખરુાં માનશો નહીં.
હુ ાં પ્રસીદ્ધ સાધુ છાં, પુજ્ય છાં એવુ ાં જાણી ખરુાં માનશો નહીં.
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ર્ણ તમારી વીવેકબુદ્ધીથી મારો ઉર્દે શ ખરો લાગે તો જ તમે તેનો
સ્વીકાર કરજો."

–ગૌતમ બુદ્ધ

Ebook Distributed By

http://govindmaru.wordpress.com

4

સમ્ર્ાદકીય
માનનીય શ્રી. મુરજીભાઈ ગડાનાાં માતા–ર્ીતા મુળ કચ્છના
વતની. ર્ણ એમનો જન્મ અને ઉછે ર તો મહારાષ્રના અંતરીયાળ
ગામમાાં થયો. મુબઈ
ાં
યુનીવસીટીમાાંથી બી. ઈ. (મીકેનીકલ) થયા અને
એ જ ક્ષેત્રમાાં અમેરીકામાાં એમ. એસ. કરી, તયાાં કન્સલ્ટન્ટસી કરી. વીસેક
વષપ તયાાં ગાળીને હવે ર્ોતે વડોદરામાાં સ્થાયી થયા છે . નીવ ૃત્તીના છે લ્લા
એક દાયકાથી કચ્છી વીશા ઓસવાળ સમાજ, મુમ્બઈના મુખર્ત્ર
‘ર્ગદાં ડી’ માસીક અને કચ્છી જૈન સમાજ, અમદાવાદના મુખર્ત્ર ‘માંગલ
મન્દીર’માાં તેમણે લખવાનુ ાં શરુ કયુ.ું પ્રચલીત સામાજીક માન્યતાઓથી
વીરુદ્ધ શ્રી. મુરજીભાઈનુ ાં ચોખ્ુ ાં ચીન્તન, તેને આલેખતી સૌમ્ય, સરળ
અને અહીંસક શૈલી તથા તકપ બદ્ધ રજુ આતથી હુ ાં આકષીત થયો. જીવનનો
સાચો રાહ બતાવતા એમના લેખોને મારા ‘અભીવ્યક્તી’ બ્લોગમાાં પ્રગટ
કરવા દે વા, મુમ્બઈના એક કાયપક્રમમાાં, મેં એમની અનુમતી માાંગી હતી.
‘અભીવ્યક્તી’ બ્લોગ તો તેઓ નીયમીત વાાંચતા હોઈ તેઓએ મારી ર્ીઠ
થાબડીને મને રાજી્ુશીથી માંજુરી આર્ી.
આજદીન સુધીમાાં શ્રી. મુરજીભાઈના 42 લેખો ‘અભીવ્યક્તી’
બ્લોગમાાં પ્રગટ થયા છે . આ તમામ લેખોને વાચકમીત્રો તરફ્થી ્ુબ જ
સારો આવકાર અને પ્રતીસાદ સાાંર્ડતો રહ્યો છે . તેમાાંથી તેમના 23
લેખોની પ્રથમ અને ‘અભીવ્યક્તી’ બ્લોગની ‘અભીવ્યક્તી ઈ.બુક–3’
વાચકમીત્રોને સહષપ ભેટ ધરુાં છાં. રૅ શનલજીવનનો સાચો રાહ ચીંધવામાાં
તે ઉર્યોગી થશે તો એમનુ ાં લેખન અને મારી મહેનત સફળ થશે...
મને સર્ને ર્ણ ખયાલ ન હતો કે અમને સાત સમન્દર ર્ાર
અમેરીકા જવાની તક મળશે. અમારા દીકરા ર્વનને તયાાં, પુત્રવધુ
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સાંઘમીત્રાની કુ ખે પૌત્રી ચી. ફ્રેયા (Freyja) ના અવતરણના પ્રસાંગે આજે
અમને અમેરીકા જવા–જોવા–જાણવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો છે .
માત ૃભુમી નડીયાદથી દશ હજાર માઈલ દુ ર અમેરીકામાાં શ્રી.
સુભાષભાઈએ તાંત્રી અને ભગવતીબહેને સહતાંત્રી તરીકે ર્ોતાને ઘરે થી
12 ર્ાનાનુ ાં ‘ગુજરાત દર્પણ’ 1994માાં શરુ કયુું હતુ.ાં આજે તેમના દીકરા
શ્રી. કલ્ર્ેશભાઈ શાહ (મેનેજીંગ એડીટર)ના યુવા હાથે, ‘ગુજરાત દર્પણ’
176 ર્ાનના દળદાર અંક બની પ્રગતીના ર્ાંથે છે . હવે તો તે તેની
વેબસાઈટ http://gujaratdarpan.com/ ર્ર ર્ણ જોઈ શકાય છે .
શ્રી. સુભાષભાઈ શાહ અને તેમનો ર્રીવાર દર મહીને ‘ગુજરાત
દર્પણ સાહીતયસભા’ના નેજા હેઠળ ગુજરાતી સાહીતયમાાં રસ ઘરાવતા
લેખકો, કવીઓની એક ‘સાહીતયસભા’ ર્ોતાની ઓફીસમાાં ની:સ્વાથપભાવે
યોજે છે . તેમાાં ભાગ લેનાર દરે ક સાહીતયકારની સ્વરચના ચચાપ ને ચાકડે
ચડે છે . લેખકોનાાં નવાાં પુસ્તકોનુ ાં વીમોચન ર્ણ કરાય છે . આ વીમોચન
ર્ામેલાાં પુસ્તકનુ ાં અવલોકન ર્ણ ‘ગુજરાત દર્પણ જ્ઞાન ર્રબ’ના નેજા
હેઠળ પ્રકાશીત થાય છે . વળી દરમહીને સભાની સમાપ્તી બાદ શ્રી.
સુભાષભાઈ શાહ અને તેમનો ર્રીવાર સ્વાદીષ્ટ ભોજનથી ઉર્સ્થીત
સવપને સાંત ૃપ્ત ર્ણ કરે છે . ગુજરાતીઓ અમેરીકાના લેખકોને જે ગણતા
હોય તે; ર્રન્તુ સુભાષભાઈ તો તેમને ‘સરઆંખો’ ર્ર રાખે છે અને એમ,
સૌનુ ાં સર્જકોનુ ાં હીર પ્રગટાવવાનો મોકો આર્ે છે .
આવા ગુણગ્રાહી સુભાષભાઈએ આ ઈ.બુકનુ ાં વીમોચન કરવાનુ ાં
અમારુાં નીમાંત્રણ સ્વીકાયુું અને સૌની આગતાસ્વાગતા કરી તે બદલ
તેમનો અને આ આખા કાયપક્રમમાાં સાથ–સહકાર આર્વા બદલ સવપશ્રી.
સુબોધભાઈ શાહ, કલ્ર્ેશભાઈ શાહ, અમ ૃતભાઈ હજારી, કૌશીકભાઈ
અમીનનો હુ ાં અંત:કરણથી ઋણ સ્વીકાર કરુાં છાં.
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અન્તમાાં આ ‘ઈ.બુક–03’ પ્રકાશીત કરવાની અનુમતી આર્વા
માટે માનનીય શ્રી. મુરજીભાઈ ગડાનો ઋણ સ્વીકાર કરવા સાથે હુ ાં
હૃદયથી વાંદન કરુાં છાં. મારા ‘ફ્રેન્ડ, ફીલોસોફર અને ગાઈડ’ ઉત્તમ +
મધુકાન્તા ગજ્જરને તો કે મ ભુલાય...?
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પ્રાસ્તાવીક
ભારતીય સમાજમાાં અન્ય દે શ, ધમપ, સાંસ્કૃતીઓ વગેરે
વીશે ઘણી ગેરમાન્યતાઓ પ્રવતે છે . આ ઉર્રાન્ત સામાન્ય
ભારતીય નાગરીકનુ ાં ઈતીહાસ અને વીજ્ઞાનનુ ાં જ્ઞાન ર્ણ ઘણુ ાં જ
મયાપદીત છે . આને લગતા કેટલાક વીષય ર્ર 2006 થી લખવાનુ ાં
મેં શરુ કયુું હતુ.ાં કાળક્રમે આ લેખ જરુરી ફેરફાર સાથે શ્રી.
ગોવીન્દભાઈ મારુના બ્લોગ ‘અભીવ્યક્તી’ ર્ર દર મહીને
નીયમીત મુકવાનુ ાં શરુ થયુ.ાં આ બ્લોગ ભારતની બહાર, ખાસ
કરીને અમેરીકા અને યુરોર્માાં, ઘણો વાંચાય છે . આ સમય
દરમીયાન અન્ય બે રૅ શનાલીસ્ટ મેગઝ
ે ીનો, ‘વીવેકર્ાંથી’ અને
‘માનવવાદ’માાં ર્ણ અવારનવાર આમાાંથી યોગ્ય લાગતા લેખ
છર્ાતા રહ્યા.
આ લેખોને વાચકો તરફ્થી સવપત્ર ઘણો જ સારો આવકાર
અને પ્રતીભાવો મળતા રહ્યા, તેમ જ થોડો ઘણો વીરોધ ર્ણ થયો
છે . લખવાનુ ાં ચાલુ રહેતાાં આ બધા લેખોને એક પુસ્તક સ્વરુર્ે
પ્રગટ કરવાનાાં સુચનો ચાહકો તરફથી અવારનવાર મળતા રહ્યા.
શ્રી. ઉત્તમભાઈ ગજ્જર તરફથી એક બીજુ ાં સુચન મળયુ,ાં પુસ્તકને
બદલે ઈ.બુક બનાવવાનુ.ાં થોડી વીચારણાને અન્તે લેખોના
વીષયો અનુસાર બે ‘ઈ.બુક્સ’ બનાવવાનુ ાં નક્કી થયુ.ાં એમાાંની
ર્હેલી ઈ.બુક હવે તૈયાર થઈ છે , જેના લેખ બે વીભાગમાાં
વહેંચાયેલા છે .
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છર્ાયેલા પુસ્તકની સરખામણીએ ઈન્ટરનેટ ર્ર મુકાતી
ઈ.બુકનો ફાયદો એ છે કે દુનીયાના કોઈર્ણ ્ુણે રહેનાર વાચક
ુ ણ
ર્ાસે એ તરત ર્હોંચી જાય છે . આ ઈ.બુક તૈયાર કરવાનો સમ્પર્
યશ શ્રી. ગોવીન્દભાઈ મારુને ફાળે જાય છે .

શ્રી.

ગોવીન્દભાઈની ધગશ, મહેનત, ઉત્સાહ અને પ્રતીબદ્ધતા કાબીલે
દાદ છે . અને શ્રી. ઉત્તમભાઈના પ્રોત્સાહન વગર આ કાયપ શક્ય
થયુ ાં ન હોત. હુ ાં એ બન્નેનો ્ુબ ્ુબ આભારી છાં.
સતત વીસ્તરતી જતી ગુજરાતી બ્લોગની દુનીયામાાં,
‘અભીવ્યક્તી’ બ્લોગે આગલી હરોળમાાં ર્ોતાનુ ાં સ્થાન હાાંસલ કયુું
છે એમ કહેવામાાં જરાર્ણ અતીશયોક્તી નથી. ‘અભીવ્યક્તી’
બ્લોગમાાં મુકાયેલા મારા લેખોની પ્રથમ ઈ.બુક અને ‘અભીવ્યક્તી
ઈ.બુક–3’નુ ાં પ્રકાશન ‘ગુજરાત દર્પણ સાહીતય સભા’, ન્યુ જસી,
અમેરીકાના ઉર્ક્રમે, શ્રી. ગોવીન્દભાઈ અમેરીકામાાં કરવાના છે ,
એ જાણી હુ ાં આનન્દની લાગણી અનુભવુ ાં છાં. ‘અભીવ્યક્તી ઈ.બુક–
3’ને સામયીકો અને બ્લોગ કરતાાં ર્ણ વધુ સફળતા મળે એવી
મનોકામના. વાચકો માટે આનન્દ સાથે જ્ઞાન વધારવાનો આ એક
અવસર હશે એવી ભાવના સાથે......
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મુરજી ગડા
1, શ્યામવાટીકા સોસાયટી, વાસણા રોડ, વડોદરા–390007
સેલફોન: 972 679 9009 ઈ–મેલ:

mggada@gmail.com
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અનુક્રમણીકા
અનુક્રમણીકામાાં ‘લેખના શીષપક’ ર્ર ક્લીક કરતાાં જ તે લેખનુાં ર્ાનુાં
્ુલશે અને દરે ક લેખના અંતે ‘અનુક્રમણીકા’ ર્ર ક્લીક કરતાાં અનુક્રમણીકા
્ુલશે. આ સુવીધાનો લાભ લેવા વીનન્તી છે .
ક્રમ

લેખનુાં શીષપક

લેખ મુકાયા

ર્ાન ક્રમાાંક

તારીખ

વીભાગ ૧ : પ્રચલીત માન્યતાઓની બીજી બાજુ
01

બદલાતી સાંસ્કૃતીઓ

02

ભારતનો સાચો સુવણપકાળ

03

અંગ્રેજી શાસનનો વારસો

04
05
06
07
08

09

ર્શ્ચીમી સાંસ્કૃતીની આલોચના
“સતયમેવ જયતે”નુાં સાતતય
અહીંસાની આગેકુચ
નક્કર વાસ્તવીકતા
વૈશ્વીકીકરણમાાં પ્રાદે શીક ભાષાઓની
આહુતી
ખોરાક્ની ર્સાંદગી સ્વાસ્્ય માટે કે

13-09-2013

009

14-06-2013

013

14-12-2012

019

17-01-2014

028

15-11-2013

032

11-10-2012

038

12-07-2013

044

25-04-2014

048

30-05-2014

053

શાસ્ત્રો આધારે ?

વીભાગ ૨: વીચારવાયોગ્ય વીષયો
10

વીચારધારા અને માકે ટીંગ

05-05-2011

058

11

વીચારધારાઓની સફળતા નીષ્ફળતા

16-06-2011

064

12

સ્થળાાંતર-ધમાુંતર-વીચારાાંતર

11-01-2013

069

13

આર્ણી બે દુ નીયા

25-07-2014

075

14

અવગણાયેલા મહામાનવો

06-09-2012

079

15

જ્ઞાન સાગરનુ ઉંડાણ

19-10-2013

084
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16

દાનથી ર્રીગ્રહ વીચ્છે દ સુધી

09-05-2013

089

17

સુખની શોધ

15-02-2013

096

18

પુરુષાથપ અને પ્રવ ૃત્તી

21-02-2014

101

સીલેક્ટીવ મોરાલીટી

07-06-2012

105

20

ક્ષમા, સહનશીલતા કે ન્યાય

13-12-2013

111

21

રાજવાંશ અને રાજઅંશ

23-03-2013

116

22

સ્વર્સાંદગીની (ફાવતી) નૈતીકતા

20-09-2014

120

23

મનનો અંધાર્ો અને તાકીકતા

09-11-2011

124

19
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01-2013-09-13

બદલાતી સાંસ્કૃતીઓ
આર્ણે જ્યારે ભારતીય સાંસ્કૃ તીની વાત કરીએ છીએ તયારે
આર્ણા મનમાાં એક આદશપ સમાજ વ્યવસ્થાનો ખયાલ હોય છે . આર્ણે
જે સાાંભળતા અને વાાંચતા આવ્યા છીએ, એને સ્વાભાવીકર્ણે સ્વીકારી
લીધુ ાં છે . વાસ્તવમાાં એ અધપસતય છે .
આર્ણી પ્રાચીન સાંસ્કૃતી ખરે ખર કે વી હતી એ કહેવ ુ ાં લગભગ
અશક્ય છે . ગણયાાંગાાંઠ્ાાં મહાકાવ્યો કે ગ્રન્થો ર્રથી એનો સાચો ખયાલ
ન આવે. એમાાં થોડી અતીશયોક્તી અને ઘણી બધી કવી–કલ્ર્ના
(વીશફુલ થીંકીંગ) ર્ણ હોઈ શકે છે . સદીઓ ર્છી ર્ણ એ અકબાંધ
જળવાઈ રહી છે એમ માનવુ.ાં ભોળર્ણ છે .
આર્ણને વતપમાનમાાં જે નજર સામે દે ખાય છે તે આર્ણી
સદીઓની સાંસ્કૃ તીનો નીચોડ છે એટલે એજ આર્ણી સાચી સાંસ્કૃતી છે .
આર્ણી સાંસ્કૃ તીનુ ાં જમા ર્ાસુાં છે : આર્ણી કુ ટુમ્બભાવના, વડીલો
પ્રતયેની માનમયાપ દા, ર્ડોશીઓ સાથેનો સમ્બન્ધ, સહીષ્ણુતા વગેરે.
સાથેસાથે,

આર્ણી

દે ખાદે ખી,

દમ્ભ,

ભ્રષ્ટાચાર,

બહાનાાંબાજી,

અન્ધશ્રદ્ધા, જાતીભેદ, વણપભેદ, અસ્પ ૃશ્યતા, ર્રીવતપનનો વીરોધ,
રુઢીચુસ્તતા, જાહેર જગ્યાઓની ગાંદકી વગેરે બધુ ાં જ આર્ણી સાંસ્કૃતીનુ ાં
ઉધાર ર્ાસુાં છે . આમાાંથી ઘણુ ાં ર્હેલેથી ચાલ્યુ ાં આવે છે .
ભારતીય સાંસ્કૃતી ઘણી જુ ની છે . ર્ાાંચ પ્રાચીન સાંસ્કૃ તીઓમાાંની
તે એક છે . આ બધી સાંસ્કૃ તીઓનો તયારે ર્ણ એક બીજા સાથે સમ્ર્કપ હતો
અને ર્રસ્ર્ર વીચારોની આર્લે થતી હતી. જો એમાાં ઉંડા ઉતરીએ તો
પ્રાચીન સાંસ્કૃતીઓ વચ્ચે ઘણી સમાનતા દે ખાઈ આવે છે . સાથે સાથે
બધી સાંસ્કૃ તીઓમાાં ર્ોતાની સ્થળ આધારીત વીશીષ્ટતા ર્ણ હતી.
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સાંસ્કૃતીઓ આદીકાળથી અસ્તીતવમાાં છે , અને સમયાન્તરે
બદલાતી રહી છે . એને બદલે છે ધમપ, માનવીય સ્થળાન્તર, રાજકારણ,
ઈતીહાસ, ઔદ્યોગીકીકરણ, વૈશ્વીકીકરણ વગેરે.
ધમપ અને સાંસ્કૃ તી બે ભીન્ન બાબતો છે . ધમપ એ મનુષ્ય જીવનનુ ાં
એક અગતયનુ ાં અંગ હોવા છતા તે સાંસ્કૃ તીનોજ એક ભાગ છે . જ્યારે
સાંસ્કૃતીમા ધમપ ઉર્રાન્ત આર્ણી દરે ક પ્રવ ૃત્તી, વીચારો, માન્યતાઓ
વગેરે બધાનો સમાવેશ થાય છે . એને જીવનવ્યવસ્થા કે સમાજ–
વ્યવસ્થા ર્ણ કહી શકાય. એ આર્ણા વહેવાર, તહેવાર, રીતરીવાજ,
રહેણીકરણી, સાહીતય, સાંગીત, કળા, ફીલ્મ વગેરે દ્વારા છતી થાય છે .
સાંસ્કૃતી અને ધમપ અલગ હોવા છતાાં એકબીજાના પુરક છે .
આજના સ્વરુર્માાં જે જુ દા જુ દા ધમો અસ્તીતવમાાં છે , તે પ્રાચીન સમયમાાં
મોજુ દ નહોતા. સ્થાનીક સાંસ્કૃ તીની તતકાલીન જરુરીયાત તેમ જ તેમાાં
રહેલા કેટલાક અતીરે કના ર્યાપ યરુર્ે જુ દા જુ દા ધમોનો ઉદય થયો અને
તે પ્રમાણે ધમોના સીદ્ધાન્ત રચાયા. (હીન્દુ

અને જૈન ધમપના

અનુયાયીઓ ર્ોતાનો ધમપ આદીકાળથી હોવાનો દાવો કરે છે . એની
ચચાપ માાં અતયારે નહીં ઉતરીએ) ધમપના ફેલાવા સાથે એમાાં રહેલ
વીચારભેદને

કારણે

સાંસ્કૃ તીઓ

વચ્ચેન ુ ાં અન્તર

વધવા

લાગ્યુ.ાં

સાંસ્કૃતીઓ એકબીજાની પુરક બનવાને બદલે સ્ર્ધપક બની ગઈ.
સમાજશાસ્ત્ર એ બધી જ શાળાઓમાાં ભણાવવામાાં આવતો
વીષય છે . વ્યવસાયમાાં એનુ ાં મહતતવ ન હોવાથી મોટા ભાગના
વીદ્યાથીઓ દ્વારા એ અવગણાયેલો વીષય રહ્યો છે . છતાાંયે એ ફરજીયાત
ભણાવાય છે ; કારણ કે એ આર્ણા જીવન સાથે વણાયેલો છે .
સમાજશાસ્ત્રનો એક ભાગ છે ઈતીહાસ. ઈતીહાસ એ રાજાઓનાાં
નામો અને લડાઈની તારીખો ઉર્રાન્ત ઘણુ ાં વધારે છે . ઐતીહાસીક
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ઘટનાઓ ર્ાછળનાાં કારણો અને તેમની અસર ઈતીહાસનુ ાં હાદપ હોય છે .
દરે ક મહતતવની ઘટના અને વહેણ (રે ન્ડ) એની અસર અચુક મુકતા જાય
છે .
સાંસ્કૃતી, ધમપ અને ઐતીહાસીક ઘટનાઓ ગાઢર્ણે સાંકળાઈને
એકબીજાને ઘડે છે . ધામીક ભેદભાવોએ યુદ્ધો સજ્યાું છે . યુદ્ધોએ રાજકીય
નકશા બદલી સાંસ્કૃ તીને મઠારી છે . એમાાંથી નવા ધમોનો ઉદય થયો છે
અથવા તો પ્રસ્થાર્ીત અને પ્રચલીત ધમપમાાં ફાાંટા ર્ડ્ા છે . આ ચક્ર
ચાલતુ ાં રહે છે .
સાંસ્કૃતીઓને સ્ર્ષ્ટર્ણે બદલતી છે લ્લી સદીની થોડીક
ઘટનાઓ અને વહેણ છે : યુરોર્ીય સાંસ્થાનવાદનો અન્ત, લોકશાહીનો
તેમ જ શીક્ષણનો ફેલાવો, સામ્યવાદનો ઉદય અને ર્ીછે હઠ, બે
વીશ્વયુદ્ધો, ઔદ્યોગીકીકરણ, વૈશ્વીકીકરણ, શહેરીકરણ વગેરે..
ભારતના સાંદભપમાાં જોઈએ તો ઈતીહાસમાાં પ્રથમવાર ભારત
એક દે શ તરીકે ઉદભવ્યો છે . એ ર્હેલા ભારત ઉર્ખાંડ સેંકડો નાનાાં
રજવાડાાંઓમાાં વહેંચાયેલો હતો. ર્ડોશી રાજ્યો સાથેનાાં ઘષપણ સામાન્ય
ઘટના હતી. એની અસર આજે ર્ણ આર્ણી સાંસ્કૃતી ર્ર અને
રાજકારણમાાં દે ખાય છે . આર્ણી વફાદારી ર્ોતાના સમાજ, જ્ઞાતી, ધમપ
કે પ્રાાંત પ્રતયે વધુ છે અને રાષ્ર પ્રતયે ઓછી છે . મોગલ શાસન તેમ જ
અંગ્રેજી શાસનની અસર ર્ણ આર્ણી સાંસ્કૃ તીમાાં વણાઈ ગઈ છે . તે
છતાાંયે ર્રીવતપનના સ્વીકારને બદલે વીરોધની વ ૃત્તી અકબાંધ છે .
આશરે ર્ાાંચસો વષપ પુવે યુરોર્માાં વૈજ્ઞાનીક વીચારસરણી સાથે
આવેલી ઔદ્યોગીક ક્રાાંતીએ તયાાંની સાંસ્કૃ તી મહદ્ અંશે બદલી નાાંખી.
આર્ણી સામાજીક તેમ જ અન્ય સમસ્યાઓ માટે ર્શ્વીમી સાંસ્કૃ તીને દોષ
દે વાનુ ાં આર્ણને ફાવી ગયુ ાં છે . આર્ણે એમનાથી જુ દા છીએ એમ કહેવા
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કરતાાં એમનાથી ર્ાછળ છીએ એમ કહેવ ુ ાં વધુ ઉચીત છે . આર્ણે જેને
ર્શ્વીમી સાંસ્કૃ તી કહીએ છીએ તે હવે ર્શ્વીમના દે શો પુરતી જ મયાપ દીત
નથી રહી. જ્યાાં ર્ણ વૈજ્ઞાનીક વીચારસરણી અને ઓદ્યોગીકીકરણ
ર્હોંચ્યા છે તયાાંની મુળ સાંસ્કૃતી ર્ર એની અસર અચુક થઈ છે . અહીં
સારા–નરસાની સરખામણી નથી. દુ નીયાની બધી જ સાંસ્કૃ તીઓનો
પ્રવાહ કઈ બાજુ એ વહી રહ્યો છે એની ચચાપ છે .
સાાંસ્કૃ તીક રીતે

ભારતનાાં મોટાાં શહેરોમાાંનો અમુક વગપ

એકવીસમી સદીમાાં જીવે છે , ગામડાાંના લોકો ઓગણીસમી સદીમાાં જીવે
છે અને આદીવાસીઓ કદાચ સત્તરમી સદીમાાં જીવે છે . દુ નીયાના બધા
જ વીકાસશીલ દે શોમાાં વત્તે ઓછે અંશે આવી જ વ્યવસ્થા દે ખાય છે .
માહીતી પ્રસારણમાાં જે જબરદસ્ત ક્રાન્તી આવી છે એના લીધે કાળે ક્રમે
આ ભેદ ઓછો થશે. ર્રમ્ર્રાગત માન્યતાઓની ર્કડ ઢીલી ર્ડશે અને
દુ નીયાની બધી જ સાંસ્કૃ તીઓ ફરી ર્ાછી એકબીજાની વધુ નજીક આવે
એવી શક્યતા દે ખાય છે .
ભારતીય, ર્શ્વીમી કે બીજી કોઈ સાંસ્કૃતીને બદલે, લોકો કઈ
સદીમાાં જીવે છે , એ શબ્દપ્રયોગ વધુ યોગ્ય લાગે છે . દરે ક દે શમાાં બધી જ
વીચારધારાઓ અનુસરતા લોકો હવે મળે છે . ર્શ્વીમનો અમુક વગપ
આર્ણી ર્ાસેથી યોગ અને ધ્યાન શીખે છે તો આર્ણે પુવપ એશીયાના
દે શો ર્ાસેથી કરાટે શીખીએ છીએ. દુ નીયા આખી ર્શ્વીમ ર્ાસેથી
વૈજ્ઞાનીક વીચારસરણી શીખે છે . દુ નીયાનાાં બધાાં જ મોટાાં શહેરોમાાં બધા
દે શોની ખાવાની વસ્તુઓ મળે છે . ફક્ત વ્યાર્ાર ક્ષેત્રે નહીં; ર્ણ
સાાંસ્કૃ તીક સ્તરે વૈશ્વીકીકરણ થઈ રહ્ુાં છે . એનો આંધળો વીરોધ કરવાને
બદલે એમાાંથી સારાાં તતતવોને અર્નાવવુ ાં આર્ણા હીતમાાં છે .
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વતપમાન સમાજ વ્યવસ્થા ચાલુ રહે એમાાં ચોક્કસ વગપન ુ ાં હીત
સમાયેલ ુાં હોય છે . તેઓ ર્રીવતપનનો વીરોધ કરે એ સ્વાભાવીક છે . એના
માટે તેઓ ‘મહાન સાંસ્કૃતી, શ્રેષ્ઠ ર્રમ્ર્રા’ વગેરે દલીલોનો ઉર્યોગ કરે
છે . આજ સુધી તેઓ સફળ થતા આવ્યા છે ; ર્ણ હવે એમનો સમય પુરો
થયો છે . સમાજ અને દે શ ધીરે ધીરે જાગી રહ્યો છે . આંધળા વીરોધનો જ
વીરોધ કરવુ જરુરી બન્યુ ાં છે . આવનારો સમય ર્ોતે એનો ઉત્તર આર્શે.
સમાજશાસ્ત્રનો બીજો ભાગ છે ભુગોળ. ભૌગોલીક રીતે છટા
ર્ડેલા પ્રદે શો ર્ર સાંસ્કૃતીના ફેરફારની અસર મોડી ર્ડતી હતી. હવે એ
ભેદ ર્ણ ભુસ
ાં ાઈ રહ્યો છે .
ભુગોળે બીજો એક મહતતવનો ભાગ ભજવ્યો છે . એમાાં સમાયેલી
બાબતો નક્કર હકીકત હોવાથી એણે ઘણી ર્રમ્ર્રાગત ગેરસમજો દુ ર
કરી છે . કમનસીબે કે ટલીક રુઢીગત ગેરસમજો હજી ર્ણ આર્ણી વચ્ચે
પ્રચલીત છે તેમ જ તેનો ફેલાવો કરવામાાં આવે છે .
જે બાબતો ની:શાંક રીતે સાબીત કરી દુ નીયાએ સ્વીકારે લ છે
અને બધી જ શાળા કૉલેજમાાં ભણાવવામાાં આવે છે ; છતાાં જેની વીરુદ્ધ
પ્રચાર કરવામાાં આવે છે એ તો ધામીક જડતાની ર્રાકાષ્ઠા છે . આવા
અર્પ્રચારના કે ટલાક અંશ છે : ‘પ ૃ્વી ગોળ નહીં ર્ણ સર્ાટ છે , ર્ાણી
ર્ર તરે છે , ગુરુતવાકષપણનુ ાં અસ્તીતવ નથી, ચાંદ્ર ર્ર માનવી ગયો જ
નથી અને જઈ શકે ર્ણ નહીં, ભુતકાળમાાં લોકોનુ ાં આયુષ્ય લાખો વરસનુ ાં
હતુ’ાં વગેરે વગેરે..
બધા જ ધમોના મુળભુત સીદ્ધાન્તોમાાં સતયનુ ાં આગવુ ાં સ્થાન છે .
સતયર્ાલન એટલે સાચુ ાં બોલવા અને આચરવા ઉર્રાન્ત સતયનો
સ્વીકાર ર્ણ છે . જે બાબતો ની:શાંકર્ણે પુરવાર થયેલી છે એની સાથે
ર્રમ્ર્રાને નામે અવીરત લડવા કરતાાં સ્વીકારી લેવામાાં વધારે
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ધામીકતા છે . ભુતકાળમાાં કોઈએ કાંઈ કહ્ુાં હોય એટલા માટે એને વળગી
રહેવામાાં અન્ધશ્રદ્ધા સીવાય બીજુ ાં કાંઈ નથી.
આવી બાબતો વીશે આર્ણે જે ર્ણ માનીએ એનાથી આર્ણા
રોજીન્દા જીવનમાાં કાંઈ ફરક ર્ડતો નથી. છતાાંયે એ આર્ણી
વીચારસરણીનો ર્ડઘો જરુર ર્ાડે છે . ખોટી હઠ રાખવાથી બદલાતી
દુ નીયા સાથેન ુ ાં તાદાતમ્ય અઘરુાં બને છે , સતયર્ાલનથી દુ ર રાખે છે .
એકવીસમી સદીમાાં જીવવુ ાં હોય, પ્રગતી કરવી હોય તો ર્ાંદરમી સદીની
માન્યતાઓને છોડવી ર્ડશે.

♦
અનુક્રમણીકા
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ભારતનો સાચો સુવણપકાળ
સતત ભુતકાળમાાં રાચતા અને એને વટાવતા વગપની એક
ખાસીસયત એ છે કે નાની અમથી વાતમાાં એ તરત ‘ર્હેલાના
જમાનામાાં’ ર્હોંચી એની ભવ્યતાની વાતો કરવા માાંડે છે . એમનો એ
ર્હેલાનો જમાનો એટલે રામાયણ અને મહાભારતમાાં વણપવાયેલ વૈદીક
કાળ. ‘જુ ન ુ ાં એટલુાં સોનુ;ાં નવુ ાં એટલુાં નકામુ’ાં એ એમનો માંત્ર છે . તે સીવાય
અન્યત્ર જ્યારે ર્ણ ભારતીય સાંસ્કૃતીની વાત આવે છે તયારે એની
વીશીષ્ટતાનો બધો યશ આ વૈદીક સમયકાળને ફાળે જાય છે .
વાસ્તવીકતા એ છે કે એ આથમી ગયેલી સાંસ્કૃ તી છે .
આ સમયકાળ ઉર્રાાંત ર્ણ ભારતના ભુતકાળમાાં ઘણુ ાં બધુ ાં
બની ગયુ ાં છે . ઘણાાંને એનો ખયાલ નહીં હોય કે ર્છી એનાથી એમનો હેત ુ
સરતો નહીં હોય એટલે રસ ન હોય. ક્યાાંક સાાંભળે લુાં કે વાચેલ ુાં આગળ
ચલાવવાની વ ૃત્તી ર્ણ એમાાં ભાગ ભજવે છે .
આ વૈદીક કાળ સાચે જ કે વો હતો, એનુ ાં યોગદાન કેટલુાં અને કે વ ુ ાં
રહ્ુ,ાં એની ભવ્યતાના ખયાલ ક્યાાંથી અને ક્યારે આવ્યા એની થોડી ચચાપ
કરીએ.
ઈતીહાસે છે લ્લાાં 2500 વરસની આછીર્ાતળી નોંધ રાખી છે
એને ઐતીહાસીક સમય કહેવાય છે . એના ર્હેલાાંનો 1000 વષપ લાાંબો
એવો સમય વૈદીક કાળ કે ર્ૌરાણીક કાળ ગણાય છે . એની ર્હેલાાં ર્ણ
1000-1500 વરસ સુધી ઉત્તર અને ર્શ્વીમ ભારત તેમ જ આજના
ર્ાકીસ્તાનમાાં હરપ્ર્ન સાંસ્કૃ તી વીકસી હતી. કમનસીબે આજે એના વીશે
ઘણી ઓછી માહીતી ઉર્લબ્ધ છે . ભુતકાળની આ પ્રસ્તાવના અને ચચાપ
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વતપમાનને સમજવા તેમ જ ભવીષ્યની શક્યતાઓને આલેખવા જરુરી
છે .
એક

વીચારધારા

પ્રમાણે

વીદે શીઓએ

કરે લ

ભારતીય

સાંસ્કૃતીના તેજોવધના પ્રતયાઘાતરુર્ે 17મી સદી અને તયાર ર્છીના
ઈતીહાસકારોએ ભારતનો વૈદીક સમય હતો એના કરતાાં ઘણો જ વધારે
ભવ્ય ચીતરવાનો શરુ કયો. એ મનોવ ૃત્તી અને ખયાલ તયારથી ર્ાાંગરતાાં
આવ્યાાં છે .
જે ઈતીહાસમાાં નોંધાયેલ ુાં હતુ ાં એને વધુ ર્ડતુ ાં બદલાવવુ ાં શક્ય
નહોતુ;ાં ર્ણ ર્ૌરાણીક કાળને જોઈએ એટલો અને એવો ઓર્ આર્ી
શકાતો હતો. એના માટે નો માંચ ર્ણ તૈયાર હતો, જેનો ભરપુર ઉર્યોગ
કરવામાાં આવ્યો. વૈદીક કાળની આ વીશીષ્ટ માકે ટીંગને લીધે બીજા બધા
સમયકાળની સીદ્ધીઓને યથાયોગ્ય સ્વીકૃ તી નથી મળી. આજના
ભારતના વારસા ર્ાછળ બધા જ સમયકાળનુ ાં યોગદાન છે . એની ર્ાછળ
જે અગણીત લોકોનો પુરુષાથપ રહેલો છે તેઓ હમ્મેશને માટે ગુમનામ
થઈ ગયા છે .
વ્યક્તી, બનાવ અને વીચારસરણીના માકે ટીંગની અસર તેમ
જ એના અભાવનાાં ર્રીણામોની ઉંડાણપુવપકની ચચાપ આ પુસ્તકના બીજા
ભાગમા કરવામાાં આવી છે .
વીદે શી ઈતીહાસકારો જ્યારે પ્રાચીન સભ્યતાઓની વાત કરે છે
તયારે સુમેર, ઈજીપ્ત, મેસોર્ોટે મીયા, ગ્રીસ, ચીન વગેરેન ુ ાં નામ ર્હેલાાં
લેવાય છે . ભારતનુ ાં નામ ર્છી લેવાય છે . આની ર્ાછળ એમનો
ભારતદ્વેષ નહીં; ર્ણ પુરાવાના અભાવ ઉર્રાાંત એમના ખયાલો
આર્ણાથી અલગ હોવાની શક્યતા વધુ છે . ઈજીપ્ત અને ગ્રીસની
પ્રાચીન સભ્યતાના પ્રતીક સમા અવશેષો તયાાં હજી ઉભા છે અને એમની
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સીદ્ધીઓની પ્રતીતી કરાવે છે . આર્ણી ર્ાસેના પ્રતીક એવા બૌદ્ધ સ્તુર્,
શીલાલેખ, નાલાંદા વગેરે બધા વૈદીક કાળના નહીં; બલકે તયાર ર્છીના
ઐતીહાસીક સમયના અવશેષ છે .
પુરાતતતવ ખોદકામથી મળી આવેલી બધી વસ્તુઓ હરપ્ર્ન
સભ્યતાની છે . જેમાાં ખેતીનાાં અને બીજાાં ઓજારો છે ; ર્ણ યુદ્ધને લગતાાં
હથીયાર ખાસ નથી. આ એમની શાાંતીપ્રીયતાની નીશાની છે . વૈદીક
સભ્યતાના પ્રતીક એવાાં શસ્રો, અસ્ત્રો, રાજાઓના મુગટ, તુટેલા રથના
ભાગ વગેરે વસ્તુઓ હજી સુધી કોઈ ખોદકામમાાંથી મળી નથી.
હરપ્ર્ન સાંસ્કૃ તી વીશે ભલે મયાપ દીત માહીતી હોય; ર્ણ એના
ર્છીના સમય ર્રની એની અસરને અવગણી ના શકાય. અહીંસક
વીચારધારા ધરાવતા બૌદ્ધ અને જૈન ધમપનાાં મુળ શાન્તીપ્રીય હરપ્ર્ન
સભ્યતામાાં હોવાની શક્યતા વધારે છે . યુદ્ધવીરોને બીરદાવતી લડાયક
વૈદીક સભ્યતામાાં હોવાની શક્યતા ઘણી ઓછી છે .
વૈદીક કાળની સૌથી મોટી પુજી
ાં છે ગ્રાંથો, મહાગાથાઓ અને
અન્ય પુસ્તકો. વીવીધ વીષયો ર્રનુ ાં લખાણ તયારથી જ શરુ થયુ ાં છે .
એમાાં સમાયેલ ુાં વીસ્ત ૃત જ્ઞાન આજે ર્ણ એટલુાં જ સુસગ
ાં ત છે . છતાાંયે
પુસ્તકોની કે ટલીક મયાપ દાઓ હોય છે . એ ક્યારે લખાયાાં અને ર્ાછળથી
એમાાં કે ટલા અને કે વા ફેરફાર થયા એ વીશે ચોક્કસર્ણે કાંઈ કહી શકાતુ ાં
નથી. શુ ાં હોવુ ાં જોઈએ અને શુ ાં હોઈ શકે છે , એવી લેખકની કલ્ર્નાઓ અને
અર્ેક્ષાઓ પુસ્તકોમાાં વધુ હોય છે . એ બધુ ાં સો ટકા વાસ્તવમાાં હતુ ાં એમ
માની લેવામાાં ભોળર્ણ છે . વૈદીક કાળનુ ાં જ્ઞાન સૈદ્ધાન્તીક વધુ છે . એનો
વ્યાવહારીક ઉર્યોગ ઘણી સદીઓ ર્છી થયો હતો. આજે ર્ણ નવી
શોધના વ્યાવહારીક ઉર્યોગ માટે સદીઓ નહીં; તો દાયકાઓ તો લાગે
જ છે .
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ર્ૌરાણીક દન્તકથાઓ

અવાસ્તવીકતા, અસાંગતતા અને

વીરોધાભાસથી ભરપુર છે . એની ચચાપ કરવી એટલે કે વીવાદનો
મધપુડો છાંછેડવા બરાબર છે . ચમતકારોથી ભરપુર વાતાપ ઓ લોકોને વધુ
ગમે છે . ર્ણ દન્તકથાઓને જ્યારે ઈતીહાસના નામે ફેલાવવામાાં આવે છે
તયારે અજ્ઞાન અને અન્ધશ્રદ્ધા ર્ાાંગરે છે . ભુતકાળનુ ાં ગૌરવ હોવુ ાં એ એક
વાત છે અને એના નશામાાં ર્ડ્ા રહેવ ુ ાં એ બીજી વાત છે . દરે ક પ્રકારનો
નશો પ્રગતીની આડે આવી, હાનીકારક બને છે .
વણપવ્યવસ્થાને ર્રીણામે શરુ થયેલી અસ્પ ૃશ્યતા ર્ણ વૈદીક
સભ્યતાની જ ઉર્જ છે . આ ભારતીય સાંસ્કૃ તી ર્રનુ ાં સૌથી મોટુાં કલાંક રહ્ુાં
છે . વૈદીક સમય બ્રાહ્મણો અને ક્ષત્રીયો માટે ભલે સુવણપકાળ હોય,
આમપ્રજા માટે તો નહોતો જ.
છે લ્લાાં 2500 વરસની ઈતીહાસની નોંધ પ્રમાણે ઉત્તર ભારતનો
સુવણપકાળ મૌયપવશ
ાં , ગુપ્તવાંશ અને ર્છી ઠેઠ મોગલકાળના પુવાપ ધપ
દરમીયાન ગણવામાાં આવે છે . આ ઉર્રાાંત ભારતમાાં એક લાખથી ર્ણ
વધારે રાજાઓ થઈ ગયા છે . એમાાંથી ઈતીહાસમાાં ગૌરવશાળી સ્થાન
ર્ામેલા રાજાઓની સાંખયા સો બસો થી વધુ નહીં હોય.
રાજાશાહીના જમાનાની ફક્ત ઉર્લા વગપની વાતો જ નોંધાયેલી
છે . 99 ટકા પ્રજાની કથા–વ્યથાનો ક્યાાંય અણસાર નથી. પ્રજાનો એક
મોટો ભાગ દલીત ને દાસ હતો. એમના માટે સમ્ર્ત્તી રાખવાનુ ાં શક્ય
અને માન્ય નહોતુ.ાં બીજો વીશાળ વગપ ખેડુતોનો હતો. તેમના ર્ર કરનો
બધો ભાર હતો. પુષ્કળ રાજકીય અને સામાજીક બન્ધનો હતાાં. શીક્ષણ
અને સ્વતન્ત્રતાનો સદન્તર અભાવ હતો. ર્ડોશી રાજ્યો વચ્ચેનાાં યુદ્ધો
એક સામાન્ય ઘટના હતી. વેર્ારી વગપ સીવાયની વ્યક્તીઓ માટે
આથીક પ્રગતી શક્ય નહોતી.
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સદીઓ સુધી ચાલેલી આ રાજકીય અરાજકતા છતાાંયે
ભારતીય સાંસ્કૃતી ર્ાાંગરતી રહી છે . ભવ્ય મન્દીરોનુ ાં નીમાપ ણ, શીલ્ર્–
સ્થાર્તય, ચીત્રકામ, સાંગીત, સાહીતય વગેરે જે આજે ર્ણ મોજુ દ છે એનો
મોટો ભાગ આ સમય દરમીયાન થયેલો છે . કમનસીબે ઈતીહાસે એની
ખાસ નોંધ લીધી નથી.
વતપમાનને વખોડનારાઓને નહીં દે ખાય; ર્ણ ભારત માટે સાચો
સુવણપકાળ હવે આવ્યો છે . સાચો એટલા માટે કે ર્હેલાાંની જેમ એ ફક્ત
ખાસ વગપ પુરતો મયાપ દીત નથી; ર્ણ દે શ આખા માટે છે . આ માત્ર
આથીક પ્રગતી નહીં; ર્ણ બધી બાબતોને લાગુ ર્ડે છે .
ર્હેલીવાર ભારત એક રાષ્રીય એકમ તરીકે ઉભરી આવ્યો છે .
ગુગ
ાં ળાવી નાાંખતી પુરાણી સમાજવ્યવસ્થા અને શોષીત આથીક
વ્યવસ્થામાાંથી દલીત, ગરીબ અને સ્ત્રી વગપ બહાર નીકળી રહ્યો છે .
રાજકીય સ્વતાંત્રતા કરતાાં આ સામાજીક અને આથીક સ્વતાંત્રતા એમના
માટે વધુ મહતવ ધરાવે છે . શીક્ષણ વધ્યુ ાં છે , ચેર્ી રોગો અંકુ શમાાં
આવ્યાથી આવરદા લાંબાઈ છે , બધાને વીવીધ ક્ષેત્રોમાાં ર્ોતાની કુ શળતા
અજમાવવાની તક મળે છે . કળા, મનોરાં જન, રમત ગમત, વ્યવસાય
વગેરે બધાાં ક્ષેત્રોમાાં આ સ્ર્ષ્ટ દે ખાય છે . જાતીવાદ, અસ્પ ૃશ્યતા,
ર્રપ્રાન્તના લોકો પ્રતયેનો અણગમો અને અવીશ્વાસ ઓછા થઈ રહ્યા છે .
વીકસતાાં શહેરો, ર્રીવહન અને સાંદેશાવ્યવહારનો આની ર્ાછળ ઘણો
મોટો ફાળો રહેલો છે .
આથીક પ્રગતીના આંકડામાાં ન દે ખાતી આ બધી બાબતો
સમાજ અને દે શને શક્તીશાળી બનાવવામાાં અને ટકાવી રાખવામાાં ્ુબ
અગતયનો ભાગ ભજવે છે .
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1990ના દાયકાથી શરુ થયેલ આથીક પ્રગતીને લીધે ભારત
આજે આગલી હરોળના દે શો વચ્ચે સ્થાન મેળવી શક્ુ ાં છે . આની ર્ાછળ
આર્ણી મહેનત અને કાબેલીયત ઉર્રાાંત કુ દરતની કૃર્ા અને
આંતરરાષ્રીય સાંજોગોએ ર્ણ મોટો ભાગ ભજવ્યો છે . આઝાદીએ
આર્ણને આબાદીની જે તક આર્ી છે , એનાાં ફળ બધાને એકસરખાાં અને
આર્ોઆર્ નથી મળી જવાનાાં. એ મેળવવાની સ્વતાંત્રતા મળી છે , જે
પુરાણી સમાજવ્યવસ્થામાાં નહોતી. લાયકાત આર્ણે ર્ોતે કે ળવવાની
છે .
બદલાતી સામાજીક અને આથીક વ્યવસ્થાથી જેમને કાંઈક
ગુમાવવાનુ ાં છે એ લોકો ‘ધમપદ્રોહ’, ‘નૈતીક અધ:ર્તન’, ‘સાંસ્કૃ તીનો નાશ’
વગેરે જેવા નારા લગાવીને એનો વીરોધ કરતા રહેવાના. એમની
વાતોમાાં જે થોડુ ઘ
ાં ણુ ાં ર્ણ સતય હોય તે એકાંદરે થયેલ પ્રગતીની ચુકવવી
ર્ડતી કીમ્મત ગણાશે.
કોઈ ગમે તેટલો વીરોધ કરે ર્ણ જે ર્રીવતપન ચાલુ થયુ ાં છે તે
અટકવાનુ ાં નથી; કારણ એમાાં આર્ણે એકલા નથી. આર્ણા પુરતુ ાં એને
ધીમુ ાં ર્ાડી શકીએ એટલુાં જ.
ર્હેલી વખત મોટાભાગની દુ નીયા એક જ દીશામાાં જઈ રહી છે .
એ છે ‘લોકશાહી રાજ્યર્દ્ધતી’ અને ‘મુક્તવેર્ારની આથીક નીતી’. બીજા
વીશ્વયુદ્ધની સમાપ્તી અને ભારતની આઝાદી વખતે ફક્ત 25 દે શોમાાં
લોકશાહી હતી. 60 વરસમાાં એ સાંખયા વધીને 125 જેટલી થઈ ગઈ છે .
જે દે શોએ હજી સુધી લોકશાહી નથી અર્નાવી, એમણે ર્ણ મુક્ત આથીક
નીતી અર્નાવી છે . દુ નીયાથી અલીપ્ત રહેવાની સનાતની મનોવ ૃત્તી
અધોગામી છે .
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આર્ણી જ પ્રગતીથી અંજાઈને આર્ણે આતમગૌરવથી આગળ
વધી આતમપ્રશાંસા/ આતમશ્લાઘા સુધી જવા લાગ્યા છીએ. બેઠામાાંથી
ઉભા થઈ ચાલવા માાંડ્ુાં છે . દોડવાનુ ાં તો હજી બાકી છે , તયાાં જીતવાની
વાતો થાય છે . કેટલાક લોકોને મહાસત્તા બનવાનુ ાં હાથવેંતમાાં લાગે છે .
ઉંચુ ાં ધ્યેય રાખવામાાં કાંઈ ખોટુાં નથી; ર્ણ ર્ગ જમીન ર્ર હોવા જરુરી છે .
સફળતા કોઈને સારો કે ખરાબ નથી બનાવતી. માણસમાાં કે સમાજમાાં
મુળભુત ગુણ કે અવગુણ, જે ર્ણ હોય એને તે બહાર લાવે છે . આ નીયમ
માણસની જેમ રાષ્રને ર્ણ લાગુ ર્ડે છે .
હવે વાસ્તવમાાં એક ડોકીયુ ાં કરીએ. દુ નીયાની કુ લ વસ્તીનો છઠ્ઠો
ભાગ ભારતમાાં વસે છે . જ્યારે આર્ણે દુ નીયામાાં થતા કુ લ ઉતર્ાદનના
છઠ્ઠા ભાગ જેટલુાં ઉતર્ાદન કરીએ, દરે ક ક્ષેત્રની ‘એકસો શ્રેષ્ઠ’ની યાદીમાાં
17 નામો ભારતીયોનાાં આવતાાં થાય તયારે આર્ણે દુ નીયાની સરે રાશમાાં
આવ્યા કહેવાઈશુ.ાં આગેવાન બનવાની વાત ર્છી આવશે. રમતગમત
જેવાાં કેટલાાંક ક્ષેત્રોમાાં હજી તો ખાતુ ાં માત્ર ખોલ્યુ ાં છે .
રાષ્રીય ઉતર્ાદનમાાં જે રાષ્રોથી આગળ નીકળવાની સાંભાવના
છે એમના કરતાાં આર્ણે વીસ્તારમાાં દસ ગણા અને વસતીમાાં ર્ાંદર
ગણા જેટલા મોટા છીએ. વૈશ્વીકીકરણ અને ઔદ્યોગીકીકરણના આ
જમાનામાાં જ્યારે માનવ સાંખયા એ ખરી સાંર્ત્તી છે , તયારે વસતી પ્રમાણે
દે શોના ક્રમ અને મહતતવ રહે એ સ્વાભાવીક છે . આર્ણુ ાં વાજબી સ્થાન
હોવુ ાં જોઈએ એ તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ એટલુાં જ. આજે વસતીની
રીતે ભારત દુ નીયાનો બીજા નાંબરનો અને ક્ષેત્રફળની રીતે દુ નીયાનો
સાતમા નાંબરનો મોટો દે શ છે (ક્ષેત્રફળમાાં ભારતથી ઘણા મોટા દે શ એવા
કેનેડા અને ઓસ્રે લીયાની જેટલી વસતી છે એટલો વસતીવધારો
ભારતમાાં દોઢ વષપમાાં થાય છે !)
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આથીક પ્રગતીથી ન્યાયતાંત્રની જડતા, કાયદો-વ્યવસ્થાનો
અભાવ, ભ્રષ્ટાચાર, રાફીકની સમસ્યા, જાહેર જગ્યાઓની ગાંદકી વગેરે
પ્રશ્નો હલ નથી થઈ જવાના. એમ કહેવાય છે કે અંદરથી સડો લાગ્યા
સીવાય બહારથી ર્ડી ભાાંગવુ ાં સહેલ ુાં નથી. આને જ બીજી રીતે જોતાાં એમ
કહેવાય કે બીજાઓ ર્ર સરસાઈ મેળવવી હોય તો અંદરનો સડો દુ ર
કરવો આવશ્યક છે . મહાસત્તા બનવા માટે આ બધુ ાં કરવુ ાં જરુરી છે .
રાજકારણીઓ ભલે આંતરીક વીવીધતાને આર્ણી શક્તી કહેતા
હોય; ર્ણ એ એક પ્રચાર જ છે . વાસ્તવમાાં આર્ણો જાતીવાદ, ધમપવાદ,
પ્રાન્તવાદ

વગેરે પ્રગતીમાાં હમ્મેશાાં બાધારુર્–અડચણરુર્ રહ્યા છે .

આર્ણુ ાં રાજકારણ એનો ર્ડઘો ર્ાડે છે .
ભાગ્યમાાં માનતી અને મન મનાવીને બેસી રહેતી અશીક્ષીત,
ગરીબ પ્રજા હવે એટલી ભોળી નથી રહી. આનો યશ ટી.વી.ને ફાળે જાય
છે . એમની અર્ેક્ષાઓ અને આકાાંક્ષાઓ વધી છે . આથીક અસમાનતા
પ્રતયેના એમના પ્રતયાઘાતો પ્રગતીમાાં અવરોધ બની શકે છે .
આટલાાં બધાાં નકારાતમક ર્રીબળો ઉર્રાાંત વતપમાનકાળ
આગલા કોઈર્ણ સમયકાળ કરતાાં પ્રજા માટે વધારે સારો છે . ભારતના
સાચા સુવણપકાળની આ હજી શરુઆત છે . મધ્યાહ્ને ર્હોંચવામાાં હજી ઘણી
વાર છે . જ્યારે ર્ણ તયાાં ર્હોંચીએ તયારે એનો યશ પ્રગતીશીલ નવી
વીચારસરણીને હશે. ર્રીવતપન વીરોધી જુ નવાણી માનસને નહીં.
આ બધુ ાં લખાણ કોઈ એક ચોક્કસ વગપને લક્ષમાાં રાખી કરવામાાં
નથી આવ્યુ.ાં કેટલીક બાબતો સામાજીક સ્તરે , કેટલીક રાષ્રીય સ્તરે
જ્યારે મોટાભાગની માનવસમુદાયને સાંબોધે છે . એટલા માટે એનો સાંદભપ
જોવો જરુરી છે .
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♦
અનુક્રમણીકા
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અંગ્રેજી શાસનનો વારસો
વતપમાનને વખોડવાની અને ભુતકાળને વખાણવાની મનોવ ૃત્તી
સવપસામાન્ય છે . આર્ણો ભુતકાળ કેટલો લાાંબો અને વીવીધ છે એનો
ઘણાખરા લોકોને ખયાલ નથી. ર્હેલાના જમાનાનો દાખલો ટાાંકનારનો
નીદે શ સામાન્યર્ણે લોકવાયકા દ્વારા પ્રચલીત ભુતકાળ કે ર્છી
ર્ૌરાણીક સમય તરફ હોય છે .
આર્ણો નજીકનો ભુતકાળ છે , આઝાદી ર્છીનો સમય.
આઝાદી ર્છી તુરતનાાં થોડાાં વરસ આંતરીક રમખાણો અને ભાગલાને
લીધે વીસ્થાર્ીતોના પુનવપસનના પ્રશ્નો તેમજ દરે ક વસ્તુની તીવ્ર
અછતવાળો હતો. તયાર ર્છી આર્ણે ધીમી પ્રગતી શરુ કરી હતી.
તાજેતરની ઝડર્ી પ્રગતીની હજી શરુઆત છે .
એનાાં ર્હેલાાંનો સમય હતો અંગ્રેજી શાસનનો. આ લેખનો હેત ુ
એ સમયકાળને વીસ્ત ૃત અને અલગ દૃ ષ્ટીકોણથી જોવાનો છે . આ
રજુ આત પ્રચલીત માન્યતાથી અલગ હોઈ ઘણાાં માટે સમજવામાાં અને
માનવામાાં મુશ્કેલ લાગશે. કોઈર્ણ જાતના પુવપગ્રહ વગર, ્ુલ્લા મને
વાચવાથી એનુ ાં ત્ય સમજાઈ શકશે.
આઝાદીની ચળવળ દરમીયાન અંગ્રેજોને દે શમાાંથી કાઢવા,
એમની વીરુદ્ધ જનમત ઉભો કરવો જરુરી હતો. સ્વાભાવીક રીતે આઝાદી
ર્છી ર્ણ એ માનસ જળવાઈ રહ્ુ.ાં આર્ણી બધી મુસીબતોના દોષનો
ટોર્લો

અંગ્રેજો

ર્ર ઢોળવાનુ ાં ઘણા

સમય

સુધી

ચાલુ રહ્ુ.ાં

રાજકારણીઓને એ ફાવતુ ાં હતુ.ાં
આજની 95 ટકા પ્રજા સ્વતાંત્ર ભારતમાાં જન્મેલી છે . અંગ્રેજી
શાસનનો જાત અનુભવ એક ટકાથી ર્ણ ઓછા લોકો ર્ાસે છે . આર્ણી
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અંગ્રેજો વીશેની અને એમના શાસનકાળની છાર્ અને જાણકારી
આડકતરી રીતે લોકવાયકાઓ અને પુસ્તકોમાાંથી મળે લ છે .
અંગ્રેજી શાસનકાળ એ ભારતના ભુતકાળનો ્ુબ અગતયનો
ભાગ છે . આર્ણા વતપમાન ર્ર સૌથી વધારે અસર એ સમયની છે .
એમના વારસાને તટસ્થ રીતે મુલવવુ ાં આવશ્યક છે . એમના શાસનથી
થયેલ હાની સાથે પ્રતયક્ષ અને ર્રોક્ષ લાભનો ક્યાસ કાઢવો ર્ણ જરુરી
છે . વતપમાનને સાચા સ્વરુર્માાં સમજવા માટે ભુતકાળમાાં એના મુળ
શોધવા ર્ડે છે . એ આર્ણને સતય સમજવામાાં મદદરુર્ થાય છે .
આના માટે અંગ્રેજો ભારતમાાં આવ્યા તયારની દુ નીયાના પ્રવાહો
સાથે ભારતની તયારની અને તયાર ર્છીની આંતરીક ર્રીસ્થીતી જાણવી
અને સમજવી જરુરી છે .
સાચો ઈતીહાસ જાણવો અશક્ય છે . એ હાંમેશા લેખકની સમજ
અને વીચારસરણીથી પ્રભાવીત હોય છે . જે સાંજોગોમાાં અને સમયકાળમાાં
લખાયો હોય એની અસર ર્ણ લખાણ ર્ર હોય છે . ત્રીજા ર્ક્ષ દ્વારા
લખાયેલ ઈતીહાસ પ્રમાણમાાં વધારે આધારભુત હોઈ શકે છે .
સોળમી સદીમાાં યુરોર્માાં શરુ થયેલી વૈજ્ઞાનીક અને ઔદ્યોગીક
ક્રાન્તીએ એમને ‘અન્ધારીયા યુગ’ માાંથી બહાર કાઢયા. ર્રીણામે એમની
જરુરીયાતો અને અર્ેક્ષાઓ ઘણી વધી ગઈ. એ સન્તોષવા માટે એ
લોકોએ બહારની દુ નીયા તરફ નજર દોડાવી. યુરોર્ની બધી દરીયાખેડુ
પ્રજાઓ દરીયા માગે નવી દુ નીયાની શોધમાાં નીકળી ર્ડી. એમનુ ાં મુખય
ધ્યેય એશીયા હતુ.ાં ભારત એમાનુ ાં એક હતુ.ાં તયારે ચીન, ઈરાન અને
ઉત્તર ભારતમાાં શક્તીશાળી સામ્રાજ્ય હતા. બાકીની દુ નીયા હજી
અંધારીયા યુગમાાં જ હતી.
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એ લોકો ભારતના ર્શ્વીમ કીનારે આવ્યા. સ્થાનીક રાજાઓ
ર્ાસેથી વેર્ારની ર્રવાનગી લીધી. દરીયા કીનારે બાંદરો વીકસાવ્યા
અને ર્ોતાની નાનકડી વસાહતો સ્થાર્ી. વેર્ાર સીવાય એમનો બીજો
કોઈ હેત ુ નહોતો. એ સૈન્ય લઈને પ્રદે શ જીતવા નહોતા આવ્યા. તયારે
મુખય ચાર યુરોર્ીય પ્રજાઓ ભારતમાાં સક્રીય હતી. એમની પ્રવ ૃત્તીઓ
કાાંઠાના પ્રદે શો પુરતી મયાપ દીત હતી. આનાથી સ્થાનીક વેર્ારીઓ માટે
ર્ણ વીદે શી વેર્ારની નવી તકો ઉભી થઈ. દે શના અન્તરીયાળ
ભાગમાાંથી બન્દરો સુધી માલ ર્હોંચાડવાનુ ાં એમના હાથમાાં હતુ.ાં સ્થાનીક
રજવાડાાંઓને ર્ણ આમાાં ફાયદો હતો. બધાના ફાયદાની આ સમ્પુણપ
વેર્ારી પ્રવ ૃત્તી આશરે દોઢસો વરસ સુધી ચાલતી રહી.
ર્ડોશી રાજ્યો વચ્ચેના યુદ્ધ હમ્મેશની જેમ એક સામાન્ય ઘટના
હતી. આ બાજુ યુરોર્ીય પ્રજાઓ વચ્ચે ર્ણ હરીફાઈ હતી. એકબીજાને
મહાત કરવા અન્દરોઅન્દર છમકલા થતાાં. એમની ર્ાસેના હથીયારો
અને યુદ્ધ–કુ શળતા સ્થાનીક રાજાઓ કરતાાં વધારે સારા હતા. સમયની
માગ અને જરુરીયાત પ્રમાણે દે શી રાજ્યો અને યુરોર્ીયન કમ્ર્નીઓ
વચ્ચે સન્ધી અને સહયોગ થવા લાગ્યાાં. આ રાજકીય ર્ગર્ેસારાની
શરુઆત હતી.
આ સમય દરમીયાન ઉત્તર ભારતમાાં મોગલ સામ્રાજ્યની
ર્ડતી થઈ. આખો દે શ સેંકડો રાજ્યોમાાં વહેંચાઈ ગયો. યુરોર્ીય પ્રજાઓ
સાથેની હરીફાઈમાાં અંગ્રજો વીજયી થયા. દે શમાાં રાજકીય રીતે
શક્તીશાળી થવામાાં એમને બીજા સો વરસ લાગ્યા.
એ સમજવુ ાં જરુરી છે કે આના ર્હેલાના બધા વીદે શીઓએ
સૈન્ય સાથે આક્રમણ કયુું હતુ ાં અને ટુાંકી લડાઈ કરી સત્તા હાાંસલ કરી હતી.
શક્તીશાળી મોગલ સામ્રાજ્યના સ્થાર્ક બાબરે તો માત્ર ચાર કલાકમાાં
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જ લડાઈ જીતી હતી. એના વાંશજોએ બસો વરસ સુધી અડધા ભારત ર્ર
રાજ્ય કયુ.ું આની સામે અંગ્રેજોને સત્તા મેળવતા બસોથી અઢીસો વરસ
લાગ્યા હતા. આ દરમીયાન આર્ણી આઠ દસ ર્ેઢીઓ બદલાઈ ગઈ
હતી.
એમની રાજકીય સફળતા માટે આર્ણી તયારની આંતરીક
ર્રીસ્થીતી વધારે જવાબદાર હતી. આધુનીક શસ્રો તેમજ યુદ્ધ કૌશલ્યના
લીધે યુરોર્ીય દે શોએ માત્ર ભારતજ નહીં ર્ણ મોટાભાગની દુ નીયા ર્ર
ર્ોતાનુ ાં આધીર્તય જમાવી દીધુ ાં હતુ.ાં ભારતના વીભાજન અને આંતરીક
વીખવાદને લીધે આ પ્રવાહને અટકાવવવો શક્ય નહોતો. ગૌરવણપ
પ્રતયેના અહોભાવની આર્ણી મનોવ ૃત્તીએ ર્ણ એમાાં મોટો ભાગ ભજવ્યો
હશે.
એમની આંતરીક પ્રતીસ્ર્ધાપ માાં જો અંગ્રજો હાયાપ હોત તો બીજી
કોઈ યુરોર્ીય પ્રજાએ ભારત ર્ર રાજ કયુું હોત. તયારના સાંજોગો જોતા,
કોઈ એક યુરોર્ીય પ્રજાની ભારત ર્ર હકુ મત નીશ્વીત હતી.
સ્ર્ેનીશ અને ર્ોતુગ
પ ીઝ લોકોએ ર્ોતાના તાબા નીચેના દે શોમાાં
્ુબ ક્રુરતાથી રાજ્ય કયુું છે . એમણે બળજબરીથી ધમપર્રીવતપન ર્ણ
કરાવ્યુ ાં છે . આજે ર્ણ ભારતના ર્શ્વીમ કીનારા ર્ર ર્ોતુગ
પ ીઝોના
ધમપર્રીવતપનની અસર જોઈ શકાય છે . (તયાાંના ખ્રીસ્તીઓના નામ
ર્ોતુગ
પ ીઝ છે , અંગ્રેજી નથી.) તયારની બધી યુરોર્ીય પ્રજાઓમાાં અંગ્રજો
પ્રમાણમાાં વધુ ન્યાયી અને શીસ્તપ્રેમી હતા. તયારે ફક્ત ઈંગ્લેન્ડમાાં જ
આંશીક લોકશાહી હતી. અંગ્રેજો સીવાયની બીજી કોઈર્ણ યુરોર્ીય
પ્રજાનુ ાં ભારત ર્રનુ ાં શાસન વધારે નુકસાનકતાપ રહ્ુાં હોત. આનાથી જે
ર્ણ આશ્વાસન લેવ ુ ાં હોય તે લઈ શકાય.
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જો કોઈ અકળ કારણસર ભારત આ યુરોર્ીય સાંસ્થાનવાદના
જુ વાળમાાંથી બચી ગયુ ાં હોત તો આર્ણો વતપમાન કે વો હોત? વૈકલ્ર્ીક
બનાવોની કે ભવીષ્યની કલ્ર્ના કરવી ઘણી અઘરી છે . છતાાં આર્ણે
થોડાાં અનુમાનો બાાંધી શકીએ છીએ.
અંગ્રેજોના પ્રભાવ વગર તયારે જે ઘટનાઓ બની તે તો
બનવાની જ હતી. ઉત્તર ભારતમાાં મોગલ સામ્રાજ્યનો ઉદય અને અંત
એમ જ થાત. ઔરાં ગઝેબની ધમપ ઝનુનતા અને હીન્દુ દમનથી પ્રજામાાં
ધામીક દ્વેષ પ્રસયો હતો. મરાઠા ર્ણ આંતરીક વીખવાદથી તુટયા હતા.
બીજો કોઈ શક્તીશાળી રાજવાંશ ઉભરી આવવાની શક્યતા નહીવત
હતી. સદીઓથી ચાલ્યા આવતાાં નાનાાં રજવાડાાં ચાલતા હોત. નાનાાં
રાજ્યોને

લીધે અથપતત્ર
ાં સ્થાનીક અને મયાપ દીત રહેત. વધતી જતી

વસતીની જરુરીયાતો પુરી કરવા ખેતી અને ગ્રામોદ્યોગ પુરતા નહોતાાં.
દુ નીયા ર્રની હજાર વરસની આર્ણી સરસાઈ આર્ણે ગુમાવી દીધી
હતી.
દરીયાર્ાર ન જવાની અને બીજાઓ ર્ાસેથી ન શીખવાની
ર્રીવતપન વીરોધી માનસીકતાને લીધે આર્ણે યુરોર્માાં આવેલી
ઔદ્યોગીક ક્રાાંતીનો ઉર્યોગ ન કયો હોત. વણપવ્યવસ્થા, જાતીવાદ વગેરે
અકબાંધ રહેત. આઝાદી વખતે હતી એટલી ગરીબી હોત. કદાચ એનાથી
વધારે ર્ણ હોત.
રાજાશાહીની આર્ણી સમજ લોકવાયકાઓ, બાળવાતાપ ઓ અને
ધામીક દૃ ષ્ટાાંત કથાઓ ર્રથી આવેલી છે . એ વાતાપ ઓ જ છે .
વાસ્તવીકતા સાવ જુ દી છે . સાવ ઓછા રાજાઓએ પ્રજાના હીતને
ધ્યાનમાાં રાખીને કાયપ કયુું હશે. મોટા ભાગના રાજાઓ ર્ોતાની સગવડો
અને તરાં ગો ર્ોષવામાાં વ્યસ્ત હતા. રાજાશાહીમાાં ર્ણ સત્તા અને સમ્ર્ત્તી
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ઉર્લા નાનકડા વગપના હાથમાાં રહેતી. સામાન્ય રીતે પ્રજા ગરીબ,
ર્છાત અને અશીક્ષીત હતી. રાજા સારો હોય તો ર્ણ એના અધીકારીઓ
દ્વારા પ્રજાનુ ાં શોષણ થતુ ાં રહેત.ુ ાં
અંગ્રેજો અને એમના શાસન વીષેની પ્રચલીત સમજ કાંઈક
આવી છે . એમણે લોકોમાાં ફાટફુટ ર્ાડીને લડાવ્યા અને ર્ોતે એનો લાભ
લીધો; દે શનુ ાં શોષણ કરી સમ્ર્ત્તી ર્ોતાના દે શ ભેગી કરી; પ્રજા ર્ર
અતયાચાર કયાપ ; ઘમાંડીર્ણાને લીધે આર્ણને તીરસ્કારતા રહ્યા; વગેરે.
ુ ુાં અને એનાથી ર્ણ વધુ સ્વીકારી લઈએ. એની
આ બધુ ાં પુરેપર
સાથે એ ધ્યાનમાાં રાખવુ ાં જરુરી છે કે અંગ્રેજી શાસનની સરખામણી એક
આદશપ રાજ્ય વ્યવસ્થા સાથે ન કરતાાં તયારના આર્ણા બીજા વીકલ્ર્ો
સાથે અને સામાન્ય પ્રમાણે બધે જ પ્રવતપતી શાસન ર્દ્ધતી સાથે કરવી
જરુરી છે . એ રીતે એમને મુલવવામાાં આર્ણી પ્રામાણીકતા અને
ન્યાયવ ૃત્તીની કસોટી છે . તયારે ભારત માટે બે વીકલ્ર્ો હતા. અન્ય કોઈ
યુરોર્ીય પ્રજાનુ ાં શાસન અથવા સેંકડો નાના રજવાડા. બન્ને વીકલ્ર્ો વધુ
હાનીકારક રહ્યા હોત.
ર્રદે શી શાસન ક્યારે ર્ણ માન્ય ન હોઈ શકે . ર્ણ શોષીતો
માટે શોષક દે શી હોય કે ર્રદે શી; કાંઈ ફરક ર્ડતો નથી. ભારતની
વીશાળતા અને વીવીધતાને લીધે ર્રદે શીર્ણાની વ્યાખયા થોડી
બદલાઈ જાય છે . સત્તરમી અને અઢારમી સદીમાાં ગુજરાતીઓ માટે
અંગ્રેજો જેટલા ર્રદે શી હતા એટલા જ ર્રદે શી ર્ાંજાબી, બાંગાળી કે
તામીલ હતા. આ સરખામણી બધા જ પ્રાાંતોને લાગુ ર્ડે છે . તયારે
રાષ્રીય નહીં, પ્રાદે શીક ભાવના હતી. વીજયી રાજાઓએ હારનાર
પ્રજાર્ર હાંમેશા જુ લમ કયાપ છે . ર્રીર્કવ લોકશાહી સીવાયની બધી જ
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રાજ્ય વ્યવસ્થામાાં જનસમુદાયનુ ાં ભરપુર શોષણ થતુ ાં આવ્યુ ાં છે . આર્ણે
હજી સુધી ર્રીર્કવ લોકશાહી અનુભવી નથી.
આર્સી ફાટફુટ અને કલહ એ રાજનીતીની વાસ્તવીકતા છે .
ચાણક્યનીતી અને ફુટનીતી જેવા શબ્દો આર્ણા સાહીતયના ભાગ બની
ગયા છે . અંગ્રેજોને આ શરુ કરવાની જરુર નહોતી, એ સદાકાળથી
ચાલતી રીત છે . જે મોજુ દ હતુ ાં એનો એમણે લાભ ઉઠાવ્યો એ સાચુ ાં છે .
આજના સ્વતાંત્ર ભારતના રાજકારણમાાં ર્ણ આવુ ાં જ ચાલે છે .
દે શની સમ્ર્ત્તી લઈ ગયા એ ર્ણ સાચુ ાં છે . એ વેર્ારી પ્રજા
વેર્ાર કરવા આવી હતી. એમનો હેત ુ જ સમ્ર્ત્તી ભેગી કરવાનો હતો.
ર્ાછળથી રાજકીય સત્તા હાથમાાં આવતા એનો વીશેષ લાભ લીધો.
તયારની સમ્ર્ત્તી હતી જમીન અને ર્શુધન. એ લઈ જવાનુ ાં શક્ય નહોતુ.ાં
એ પ્રજાની મહેનતનુ ાં ફળ લઈ ગયા. રાજાશાહીમાાં પ્રજાની મહેનત,
વગર વળતરે મહેલો અને કીલ્લાઓ બાાંધવામાાં વર્રાતી હતી. પ્રજા
માટે દે શી રાજાઓનુ એ શોષણજ હતુ.ાં
ુ થી કે
આ સમય દરમીયાન આર્ણા ગુજરાતીઓ રાં ગન
આફ્રીકાના દે શોમાાંથી, અને તમીળો ઈન્ડોનેશીયામાાંથી વેર્ાર દ્વારા ઘણી
સમ્ર્ત્તી ભેગી કરી ર્ોતાના વતનમાાં લઈ આવતા હતા. આ બધા દે શ
આર્ણાથી ર્ણ વધુ ગરીબ હતા. એમાાં કોઈને અયોગ્ય લાગતુ ાં નથી.
આને ડબલ સ્ટૅ્ન્ડડપ નહી તો શુ કહેવાય?
અંગ્રેજો જ્યારે ધન ર્ોતાના દે શ ભેગ ુાં કરતા હતા તયારે ઘણા
દે શી રાજાઓ ર્ોતાની મીલ્કતો ર્ણ વીદે શમાાં તબદીલ કરતા હતા.
એમના વાંશજોમાાંથી આજે વીદે શમાાં વસનારાઓની સાંખયા ભારતમાાં
વસનારાઓ કરતા વધારે છે . આજે આર્ણી કાંર્નીઓ વીદે શી કાંર્નીઓ
ખરીદી રહી છે તયારે આર્ણે સ્વાભાવીકર્ણે ગૌરવ અનુભવીએ છીએ.
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આવો માનવ સ્વભાવ સહજ છે . આર્ણો રોષ અંગ્રજોની કરણી કરતાાં
એમની સફળતા તરફ વધુ હોય એવુ ાં દે ખાય છે .
આ બધી રજુ આત અંગ્રજોને નીદોષ બતાવવા કે એમની
કરણીને માન્યતા આર્વા માટે નથી કરી. એમને વાજબી સાંદભપમાાં
મુલવવામાાં આવે તો સમજાશે કે જે થયુ ાં તે સારુાં નહીં તો સ્વાભાવીક
અવશ્ય હતુ.ાં
હવે અંગ્રેજી શાસનના થોડા પ્રતયક્ષ અને ર્રોક્ષ ફાયદા જોઈએ.
આર્ણે સ્વીકારીએ કે નહીં ર્ણ અંગ્રેજી શાસનનો સૌથી મોટો રચનાતમક
વારસો છે , ભૌગોલીક રીતે એક ભારત ખાંડને ભૌતીક રીતે જોડીને એક
રાષ્ર બનાવવાનો. એમણે નાાંખેલી દે શવ્યાર્ી રે લ્વે લાઈનો, સડકો,
ટર્ાલ અને તાર સેવા, એક કાયદા–કાનુન, એક ચલણ વગેરેને લીધે તે
શક્ય બન્યુ ાં છે . એના લીધે લોકો બીજા પ્રાાંતોમાાં જવા લાગ્યા,
ર્રપ્રાાંતીઓ પ્રતયેનો અવીશ્વાસ ઓછો થયો, વેર્ાર વધ્યા અને એટલા
પુરતી અસ્પ ૃશ્યતા ઓછી થઈ.
આટલા મોટા વીસ્તારમાાં એક કેન્દ્રીય સત્તા ર્હેલાાં કોઈ કરી
શક્ુ ાં નહોતુ.ાં ર્ાછળથી ગાાંધીજીએ લોકોમાાં એક રાષ્રની ભાવના જગાડી
અને સરદાર ર્ટે લે આઝાદી વખતે દે શી રાજ્યોને જોડીને અખાંડ ભારત

દે શ બનાવ્યો. આ બધુ ાં ભૌતીક એકતા સધાયા વગર શક્ય નહોતુ.ાં
ભારત એક રાષ્ર ન થાય તયાાં સુધી લોકશાહી આવવી શક્ય
નહોતી. અને લોકશાહી વગર ભારત એક થવાનુ ાં નહોતુ ાં આ (Catch 22)
ચક્રમાાંથી નીકળવામાાં અંગ્રેજી શાસને અનર્ેક્ષીત છતાાં ર્ાયાનો ભાગ
ભજવ્યો છે . સેંકડો સ્વતાંત્ર રજવાડા હોય તયાાં લોકશાહીની વાત કરવી
અવ્યવહારુ હતી. કોઈ એક રાજ્યથી શરુ કરી આખા દે શમાાં લોકશાહી
ફેલાતા ઘણો સમય લાગી જાત. દે શવ્યાર્ી સુધારા શક્ય ન બનત. બીજા
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વીશ્વયુદ્ધ ર્છી યુરોર્ીય સાંસ્થાનોમાાં સ્વતાંત્રતાની સાથે લોકશાહી ર્ણ
આવી ગઈ. જુ ના રાજાશાહી રાષ્રોમાાં હજી બધુ ાં યથાવત ચાલે છે . આજે
ભારત ર્ણ કદાચ એવુજ હોત.
મુબઈ,
ાં
મદ્રાસ, કલકત્તા જેવા શહેરોનો ઉદય અને વીકાસ
અંગ્રેજી શાસનકાળમાાં થયો છે . અંગ્રેજોની પ્રવ ૃત્તીના આ કેન્દ્રસ્થાનો હતા.
સાવ થોડા સમયમાાં આ શહેરો અન્ય જુ ના શહેરો કરતાાં મોટા થઈ ગયા.
પ્રગતીની તક દે ખાતા આ શહેરોમાાં લોકો સ્વેચ્છાએ આવ્યા હતા.
અંગ્રેજોએ આ શહેરોમાાં યુનીવસીટી શરુ કરી. ર્હેલી વખત
નાતજાતના ભેદભાવ વગર કોઈર્ણ લાયક વ્યક્તી માટે શીક્ષણ શક્ય
બન્યુ.ાં એમની શાળા–કૉલેજોમાાં વૈજ્ઞાનીક, ટે કનીકલ, કાયદાકીય,
તબીબી વગેરે વીષયોનુ ાં શીક્ષણ અર્ાતુ.ાં આના ર્હેલાાં શીક્ષણ મોટાભાગે
ધામીક સાંસ્થાઓના હાથમાાં હતુ.ાં તયારનુ ાં શીક્ષણ મુખયતવે શાસ્ત્રો અને
ખાસ વગપ પુરતુ ાં મયાપ દીત હતુ.ાં નવી અને સ્વતાંત્ર વીચારસરણીને તયારે
અવકાશ ન હતો. કળા, હુન્નર વગેરેન ુ ાં શીક્ષણ વારસાગત અને જાતીગત
હતુ.ાં ગુરુકુળ એ ર્ણ એક રીતે ધામીક સાંસ્થાઓના વીસ્તાર
(extension) હતા. નાલાંદા, તક્ષશીલાના દાખલા અહીં અસાંગત છે .
કાળક્રમે આર્ણા બુદ્ધીમાન યુવાનો કાયદાનો અભ્યાસ કરવા
ઈંગ્લેન્ડ જવા લાગ્યા. તયાાંથી તેઓ કાયદા સાથે સ્વતાંત્રતા અને
લોકશાહીના આદશો ર્ણ શીખી આવ્યા. તયાાંથી ર્ાછા આવેલા તેમજ
અંગ્રેજોની ભારતમાાંની કોલેજોમાાં ભણેલા શીક્ષીત વગે આઝાદીની
લડતની નેતાગીરી લીધી હતી. સેંકડોના હીસાબે મોજુ દ રાજાઓએ
આઝાદીની ચળવળ નહોતી ઉર્ાડી. આ લડત પ્રજાતાંત્ર માટે હતી જેમાાં
રાજાઓને મેળવવા કરતાાં ગુમાવવાનુ ાં વધુ હતુ.ાં
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1857માાં અંગ્રેજોને હાાંકી કાઢવાના પ્રયાસમાાં ઉત્તર ભારતના
થોડાક રાજાઓનો ર્ોતાનુ ાં રાજ્ય જાળવી રાખવાનો હેત ુ હતો. લશ્કરના
આંશીક સાથ ર્ાછળ ધામીક લાગણીઓ જવાબદાર હતી. એને બળવો
કહીએ કે સ્વાતાંત્ર્ય યુદ્ધ, એ દે શવ્યાર્ી નહોતો. ભારતને એક રાષ્ર
બનાવવાની કે પ્રજાતાંત્ર સ્થાર્વાની વાત કોઈ કરતુ ાં નહોતુ.ાં તે સીવાય
અંગ્રેજો સામે લડનાર બીજા કેટલાક રાજાઓની શૌયપગાથા આર્ણે
ગાઈએ છીએ. એ યુદ્ધો ર્ણ પ્રજાના હીતમાાં નહીં ર્ણ ર્ોતાનુ ાં રાજ્ય
ટકાવવા માટે ના હતા.
સાંજોગો માણસને ઘડે છે અને માણસ ઈતીહાસ સજ ે છે . અંગ્રેજો
આવ્યા ન હોત તો ર્ણ આઝાદીની લડતના નેતાઓ વ્યક્તીગત રીતે
સફળ થયા હોત. એમની એ સફળતા બીજા કોઈ ક્ષેત્રમાાં હોત. ગાાંધીજી
સમાજ સુધારક થાત કે કોઈ રાજ્યના દીવાન થાત. ર્ોતાની રીતે સતય
અને અહીંસાનો સાંદેશ ર્ણ ફેલાવત. એમની પ્રવ ૃત્તીઓ બહુધા પ્રાદે શીક
મયાપ દામાાં રહેત. એ અહીંસક માગે રાજર્લટો લાવનાર રાષ્રીય નેતા
અને યુગપુરુષ ન થાત. ગાાંધીજી અને બીજા બધા રાષ્રીય સ્તરના
નેતાઓ અંગ્રેજી શાસનની આડકતરી ર્ેદાશ છે . ભારતે ગાાંધીને જન્મ
આપ્યો, અંગ્રેજોએ એમને યુગપુરુષ બનાવ્યા એમ કહેવ ુ ાં અનુચીત નથી.
જનસમુદાયની સુખશાાંતી અને જીવન ધોરણને ઘણી રીતે
માર્ી શકાય છે . અતયારની જેમ વીકાસના આંકડા તયારે મોજુ દ નહોતા.
ઝડર્ી વસતી વધારો, એ તયારના સમયમાાં આબાદીની નીશાની હતી.
અકાળે થતા મુતયુને લીધે વસતી વધારો ધીમો રહેતો. આ અકાલીન
મુતયુના કારણ હતા સ્વાસ્્યનો અભાવ, ઉંચો બાળ મ ૃતયુ દર, રોગચાળો,
ભુખમરો અને યુદ્ધો.
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અંગ્રેજી શાસનકાળમાાં આશરે સો વરસે વસતી બમણી થઈ
હતી. એના ર્હેલાાં વસતીને બમણી થતાાં ત્રણસો વરસ લાગ્યા હતા.
આની

ર્ાછળ

એમણે

ઉભી

કરે લ

માળખાકીય

સવલતો

(infrastructure)નો મોટો ફાળો છે . આ ઈન્ફ્રરાસ્રક્ચર હતા આધુનીક
ચીકીતસા ર્દ્ધતી, હૉસ્ર્ીટલ, શૈક્ષણીક સાંસ્થાઓ, રે લ્વે, તાર, ટર્ાલ, બેંકો
અને વીમા કાંર્ની જેવી નાણાકીય સાંસ્થાઓ વગેરે. આ બધુ ાં ભલે એમણે
ર્ોતાની જરુરીયાત અને હીતને લક્ષમાાં રાખીને કયુું હોય, એનો લાભ
પ્રજાને ર્ણ મળતો હતો.
વતપમાનમાાં કુ ટુમ્બ નીયોજનનો પ્રચાર અને આંશીક ર્ાલન
હોવા છતાાં; ફક્ત ચાર દાયકાઓમાાં ભારતની વસતી બમણી થઈ છે .
વતપમાનને વખોડનારાઓ માટે આ એક આંચકો (eye opener) છે .
તયારે કોઈને કલ્ર્ના ર્ણ નહોતી કે અંગ્રજી ભાષા ભવીષ્યમાાં
આખી દુ નીયા ર્ર છવાઈ જશે. એનાાં કારણોમાાં ન જતાાં એટલુાં તો
સ્વીકારીએ કે અનાયાસે આર્ણને મળે લ અંગ્રેજી ભાષાના વારસાએ
બહારની દુ નીયા સાથે એકરુર્ થવામાાં અને વીકાસમાાં ઘણો મોટો ભાગ
ભજવ્યો છે અને ભજવી રહ્યો છે .
અંગ્રેજોના મોટા ભાગના શાસનકાળ દરમીયાન ભારતમાાં
એમની કુ લ સાંખયા ર્ચાસ હજારથી ઓછી હતી. એમાાં લશ્કરી અને
વહીવટી અમલદાર, અધીકારીઓ વગેરે બધા જ આવી જતા હતા.
વીશ્વયુદ્ધો અને આઝાદીની ચળવળને લીધે છે લ્લા ચાળીસેક વરસમાાં આ
સાંખયામાાં વધારો થયો હતો છતાાં હમ્મેશાાં એક લાખથી ઓછો રહ્યો હતો.
આની સામે ભારતની વસતી એ સમયકાળમાાં 20 કરોડથી વધી 40
કરોડ થઈ હતી. આટલી ઓછી સાંખયાના વીદે શીઓ આટલા વીશાળ દે શ
ર્ર તયારે જ શાસન કરી શકે જ્યારે પ્રજાનો મુક સહકાર હોય. એમણે
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ક્યારે ય ર્ણ આર્ણી ધામીક બાબતોમાાં દખલગીરી નહોતી કરી. જન
સમુદાય માટે આ ્ુબ અગતયની બાબત હતી.
અંગ્રેજી શાસનનો સૌથી વધુ ગેરલાભ ઉર્લા વગપને થયો છે .
આ ઉર્લો વગપ એટલે રાજાઓ, એમની નીકટના લોકો અને અમુક અંશે
બ્રાહ્મણો. રાજાઓએ ર્ોતાની સત્તા ગુમાવી જ્યારે બ્રાહ્મણોનો સાક્ષરતાનો
ઈજારો જતો રહ્યો. ગ્રામ્ય પ્રજા આવા રાજકીય ફેરફારો પ્રતયે ઉદાસીન
હતી.
આઝાદી વખતના ભારતના ભાગલા માટે આર્ણે એમને દોષ
આર્ીએ છીએ. એ સત્તામાાં આવ્યા તયારે ભારત ઘણો વીભાજીત હતો.
આજે ભારતના ત્રણ નહીં ર્ણ ત્રીસ કે ર્છી ત્રણસો ટુકડા હોઈ શકત.
ર્ોતાની મેળે ભારત એક દે શ બની જાત એમ માનવુ ાં નાદાનીયત છે .
યુરોર્ કદમાાં ભારત જેવડુ ાં છે અને વસતીમાાં ત્રીજા ભાગનુ ાં છે .
તયાાં આજે ત્રીસથી વધુ દે શ છે . ધમપ, જાતી અને ભાષાની આટલી
વીવીધતાવાળો એક માત્ર દે શ ભારત છે . વીવીધ પ્રજાઓવાળા દે શોના
ટુકડા થઈ નવા રાષ્રો અસ્તીતવમાાં આવી રહ્યા છે . જુ ન ુ ાં રશીયા અને
યુગોસ્લાવીયા એના તાજેતરના દાખલા છે .
આજે ભારતમાાં ર્ાંદર ટકા મુસ્લીમ છે . ર્ાકીસ્તાન અને બાંગલા
દે શ સાથેના અખાંડ ભારતમાાં ર્ાત્રીસ ટકા મુસ્લીમો હોત. ર્ાયાના
મતભેદવાળી આટલી મોટી લધુમતી સાથે શાાંતીથી રહેવ ુ ાં અઘરુાં થાત.
બીજા દે શોની જેમ અહીં ર્ણ આંતરવીગ્રહ ચાલતો હોત. સરહદ ર્ર
ક્યારે ક થતા છમકલા કરતાાં આંતરવીગ્રહ ઘણો વધારે ર્ીડાકારક હોય
છે .
કોઈર્ણ ર્ાયાના ર્રીવતપન ભોગ માગી લે છે . અંગ્રેજી શાસન,
એ ભારતને એક રાષ્ર બનાવવા અને પ્રજાતાંત્ર સ્થાર્વા માટે ચુકવાયેલી
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કીમ્મત છે . એ કીમ્મત કેટલી વાજબી હતી એ વ્યક્તીગત દૃ ષ્ટીકોણ ર્ર
આધાર રાખે છે . દોઢસો વરસનો ઈતીહાસ દોઢસો વાક્યોમાાં લખવામાાં
આવે તો એમાાં અથડામણો અને અતયાચારનો જ સમાવેશ હોય.
પ્રચલીત માન્યતા કરતાાં એમનો શાસનકાળ પ્રમાણમાાં ઘણો શાન્તીપુણપ
હતો. આજે ર્ણ આર્ણે એમનુ ાં વહીવટી માળ્ુ ાં સ્વેચ્છાએ જાળવી રાખયુ ાં
છે . એની ગુણવત્તાનુ ાં એ મુક અનુમોદન છે .
અન્ય દે શોએ આઝાદી માટે આર્ણા કરતાાં ઘણી મોટી કીમ્મત
ચુકવી છે . આર્ણે એમના જેવી લોહીયાળ ક્રાાંતી નથી અનુભવી.
કેટલાકના વતપમાનને ભુતકાળ સાથે નામનો જ સમ્બન્ધ રહ્યો છે .
અંગ્રેજી શાસનકાળ દરમીયાન આર્ણા વડીલોએ જે ર્ણ યાતનાઓ
સહન કરી હશે એનુ ાં મીઠુ ાં ફળ એમના વાંશજો એવા આર્ણે માણી રહ્યા
છીએ.
સમયના વધુ વીશાળ ર્ટ ર્ર જોઈએ તો યુરોર્ીય
સાંસ્થાનવાદ વૈશ્વીકીકરણનુ ાં ર્હેલ ુાં ર્ગથીયુ ાં હતુ.ાં એના ર્હેલાાં પુવપ અને
ર્શ્વીમના લોકોને એકબીજાના અસ્તીતવ ઉર્રાાંત વધુ કાંઈ ખબર નહોતી.
બધા ર્ોતર્ોતાને સવપશ્રેષ્ઠ માનતા હતા. અતયારે આર્ણે વૈશ્વીકીકરણના
બીજા તબક્કામાાંથી ર્સાર થઈ રહ્યા છીએ. ત્રીજો તબક્કો તયારે આવશે
જ્યારે ગમે તે દે શમાાં જવા વીઝાની જરુર નહીં ર્ડે. આજે એ પ્રથા
મયાપ દીત દે શો વચ્ચે કાયપરત છે . એ તયારે શક્ય બનશે જ્યારે બધે જ
મોટે ભાગે આથીક સમાનતા આવશે અને ધમપ રાજકારણીય ન રહેતાાં
વ્યક્તીગત ભાવનામાાં સીમીત રહેશે.

♦
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ર્શ્વીમી સાંસ્કૃતીની આલોચના
જ્યારે ર્ણ કોઈ અણછાજતી ઘટના બને છે , સાંતાનો સાથે મા–
બાર્ના સમ્બન્ધ બગડે છે તયારે કે ટલાાંક વતપમાનર્ત્રો અને સામયીકો
એનો દોષ ર્શ્વીમી સાંસ્કૃ તી ર્ર ઢોળે છે . આવુ ાં વાચીને લોકો ર્ણ એવુ ાં
માનતા થાય છે . આમાાં સતય સાથે અસતયનો ઘણો અંશ છે .
જ્યારે તયારે વગોવાતી આ ર્શ્વીમી સાંસ્કૃ તી સાચે જ શુ ાં છે અને
આર્ણી સામાજીક સમસ્યાઓ માટે કે ટલી જવાબદાર છે એ ઘણુ ાં
વીશ્લેષણ માાંગી લે છે .
બધી જ સાંસ્કૃ તીઓમાાં સારાાં–નરસાનુ ાં મીશ્રણ હોય છે . બે–ત્રણ
હજાર વરસ ર્હેલાાં કોઈએ ઘડેલા આદશોને સાંસ્કૃતીનો સાચો અને પુણપ
માર્દાં ડ ન માની લેવાય. આજે આર્ણી નજર સામે જે દે ખાય છે તે બધુ ાં
આર્ણી સદીઓની સાંસ્કૃ તીનો નીચોડ છે . એ જ આર્ણી આજની સાચી
સાંસ્કૃતી છે . એ સ્થાનીક હોય કે બહારથી આવી હોય, આર્ણે અર્નાવી
એટલે આર્ણી થઈ ગઈ કહેવાય. ભારતીય સાંસ્કૃ તીમાાં ગૌરવ લેવા જેવી
ઘણી બાબતો છે . સાથે સાથે જાતીભેદ, અસ્પ ૃશ્યતા, અંધશ્રદ્ધા, ભ્રષ્ટાચાર,
દાં ભ, દહેજ, જાહેર જગ્યાઓની ગાંદકી વગેરે ઘણી આર્ણી સાંસ્કૃતીની
કાળી બાજુ ર્ણ છે . એક સાંસ્કૃ તી કરતાાં બીજી ચડીયાતી છે એમ બેધડક
કહેવ ુ ાં વાજબી નથી. આનો અથપ એમ ર્ણ નથી કે ર્શ્વીમી સાંસ્કૃતી
દોષરહીત છે . એના ઘણા ર્ાસા આર્ણને અનુકુળ આવે એવા નથી.
આઝાદી ર્છીના થોડાાં વરસ આર્ણે આર્ણા બધા પ્રશ્નો માટે
અંગ્રેજોને દોષ આર્તા હતા. હવે શબ્દપ્રયોગ બદલાઈને ર્શ્વીમી
સાંસ્કૃતી વર્રાય છે . જોકે એનો ખરો ઈશારો અમેરીકા (USA) તરફ હોય
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છે . ર્શ્વીમના અન્ય દે શોની સાંસ્કૃતી વીશે ભારતના લોકોને ઝાઝો ખયાલ
નથી.
આ અમેરીકન સાંસ્કૃતી સમજવા માટે એનો ઈતીહાસ જાણવો
જરુરી છે . અમેરીકાની ભુમી શોધાયાને 500 વષપ અને એક સ્વતન્ત્ર રાષ્ર
બનવાને હજી 240 વષપ થયા છે . જ્યારે અંગ્રેજો ભારત ર્ર પ્રભુતવ
જમાવવાની વેતરણમાાં હતા તયારે અમેરીકા અંગ્રેજી શાસનથી મુક્ત થયુ ાં
હતુ.ાં
અમેરીકા સમ્પુણપર્ણે બીજા દે શોમાાંથી આવેલા વસાહતીઓનો
દે શ છે . તયાાંના મુળ વતનીઓ તો ગણતરીમાાં ન લેવાય એટલા જુ જ છે .
શરુઆતમાાં અંગ્રેજો તયાાં ગયા એટલે તયાાં અંગ્રેજી ભાષા અને સાંસ્કૃતીનુ ાં
પ્રભુતવ રહ્ુાં છે . ર્ાછળથી યુરોર્ના બીજા દે શોમાાંથી ર્ણ લોકો તયાાં જવા
લાગ્યા. બીજા વીશ્વ યુદ્ધ ર્છી વળી નવો પ્રવાહ શરુ થયો અને દુ નીયાના
બધા દે શોમાાંથી મોટી સાંખયામાાં લોકો તયાાં જવા લાગ્યા.
ર્ાાંચસો વરસ ર્હેલા શરુ થયેલ ુાં આ એકતરફી માનવીય
સ્થળાન્તર/ દે શાન્તર જરાય ધીમુ ાં નથી ર્ડ્ુ.ાં આજે ર્ણ દુ નીયાના ઘણા
દે શોમાાંથી માન્યામાાં ન આવે એટલા લોકો તયાાં જવા ઉતસુક છે . વીઝાના
નીયાંત્રણ ન હોય તો ર્રીસ્થીતી બેકાબુ બની જાય. અતયારે તયાાં સવા
કરોડ જેટલા ગેરકાયદે આવેલા વીદે શીઓ છે .
આ આકષપણ ર્ાછળ સમ્ર્ત્તી ઉર્રાાંત અન્ય કારણો ર્ણ છે .
વ્યક્તીગત વીકાસની તયાાં ઘણી તકો છે . તયાાં દુ નીયાની શ્રેષ્ઠ શીક્ષણ
સાંસ્થાઓ છે જેમાાં હડતાળો ર્ડતી નથી. જાતી, રાં ગ વગેરે ર્ર આધારીત
ભેદભાવ હવે ઘણા ઓછા થઈ ગયા છે . શીસ્ત અને કાયદાર્ાલન ઉંચુ ાં છે .
સામાન્ય માણસને ભ્રષ્ટાચાર નડતો નથી તેમજ ન્યાય મળવાની
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શક્યતા ઘણી વધુ છે . સ્વચ્છતા છે , મોકળાશ છે અને દરે ક વસ્તુની
વીપુલતા છે .
આ એક એવો દે શ છે જ્યાાં વસતી વધારો બે રીતે થાય છે .
દે શમાાં જન્મેલા તેમજ બહારથી આવેલાને લીધે. આજે અમેરીકાની 15
ટકા વસતી દે શાન્તર કરીને આવેલી પ્રથમ ર્ેઢીની છે . ત્રણ–ચાર ર્ેઢી
ર્ાછળ જઈએ તો અડધી પ્રજાના પુવપજો અન્ય કોઈ દે શમાાંથી આવેલા
જણાશે.
આમ તો ભારતના ભુતકાળમાાં ર્ણ બહારથી ઘણા આવ્યા છે .
ફરક એટલો છે કે આયોથી માાંડીને અંગ્રજો સુધીના આગન્તુકોમાાંથી
કેટલાક લુટાં ીને જતા રહ્યા અને બાકીના રાજ કરવા રોકાયા. જે થોડા
ઘણા સ્થાઈ થયા છે એ ર્ણ, અલ્ર્ અર્વાદ

બાદ

કરતા, મુખય

પ્રવાહમાાં પુણપર્ણે ભળી શક્યા નથી.
દે શાન્તર

કરનાર

પ્રથમ

ર્ેઢી

(First

Generation

Immigrants) બધા ર્ોતાના બેગ–બીસ્તરા સાથે ર્ોતાની સાંસ્કૃ તી ર્ણ
લાવે છે અને બને તેટલી જાળવી રાખવાની કોશીશ કરે છે . જ્યારે એમની
બીજી ર્ેઢી મુખય પ્રવાહમાાં ભળવા માાંગે છે . તેઓને ઘરના અને બહારના
સાાંસ્કૃ તીક

વાતાવરણના

ફરક

વચ્ચે

ર્ોતાનો

માગપ

શોધવાના

આતમમાંથનમાાંથી ર્સાર થવુ ાં ર્ડે છે . ભારતીયોની આ ર્ેઢી ABCD
તરીકે ઓળખાય છે . એમની યાતના સમજવાને બદલે બહુધા એમને
હાાંસીર્ાત્ર બનાવાય છે . એમના ર્છીની ર્ેઢી સમ્પુણપર્ણે મુખય પ્રવાહમાાં
ભળી જાય છે . આ બધો બદલાવ કોઈર્ણ બાહ્ય દબાણ વગર સ્વેચ્છાએ
થાય છે . એટલે જ અમેરીકાને “Melting Pot” કહેવાયુ ાં છે .
અમેરીકન સાંસ્કૃ તી તયાાં ગયેલા બધા દે શવાસીઓની સામુહીક
સાંસ્કૃતીનો નીચોડ છે . એ સદા ધબકતી અને સમય પ્રમાણે બદલાતી
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સાંસ્કૃતી છે . યુરોર્ીયનો લાાંબા સમયથી રહેતા હોવાથી સાંસ્કૃતી ર્ર
એમનુ ાં પ્રભુતવ હતુ.ાં હવે સમીકરણ બદલાઈ રહ્યા છે . મધ્ય અને દક્ષીણ
અમેરીકા તેમજ એશીયન સાંસ્કૃ તીની અસર વતાપ ઈ રહી છે .
અમેરીકનોની એક ખાસીયત એ છે કે તેઓ જે ર્ણ નવુ ાં હોય
એને ્ુલ્લા મને એક વખત અજમાવશે, અને ગમે તો અર્નાવશે.
એમને સાંસ્કૃતીનો કે મોટાર્ણાનો મી્યા આડાંબર નડતો નથી.
ર્શ્વીમી સાંસ્કૃ તી વીશેના આર્ણા ખયાલ મુખયતવે એમના
સીનેમા, ઈન્ટરનેટ, છટાછે ડાના ઉંચા દર વગેરે ર્રથી આવેલ છે . આ
વાજબી નથી. (આમ તો 70ના દાયકા સુધી ર્શ્વીમના દે શોમાાં ભારતની
છાર્

ભુખમરાના,

મદારીઓના,

રસ્તે

રઝળતી

ગાયોના

અને

ભીખારીઓના દે શ તરીકે ની હતી. એ ર્ણ વાજબી નહોતુ.)ાં ખાસ કરીને
તયાાંના યુવા વગપની જીવનર્દ્ધતી બધાની ટીકાર્ાત્ર બને છે . એને
વીસ્તારમાાં સમજીએ.
એક હજાર વરસ જેટલો લાાંબો ઈતીહાસનો મધ્યયુગ, આખી
દુ નીયાનો અન્ધકારયુગ કહેવાય છે . તે સમય દરમીયાન સત્તાધીશો,
ુ ુ ઓ અને સમાજના આગેવાનો સાંસ્કૃ તી ઘડતા હતા અથવા તો
ધમપગર
એને સ્વીકૃતી આર્તા હતા. આ બધા સામાન્ય રીતે મોટી ઉમ્મરના
પુરુષો હતા. ર્રમ્ર્રાના ઓઠા હેઠળ એમણે પ્રજાનુ ાં ્ુબ શોષણ કયુું છે
અને સ્ત્રીઓ ર્ર અતયાચાર કયાપ છે . ચારસો વરસ ર્હેલાાં યુરોર્ આ
અન્ધારીયા યુગમાાંથી બહાર આવવા લાગ્યુ.ાં બાકીની દુ નીયા છે લ્લી
અડધી સદીથી ધીરે ધીરે નવા યુગમાાં પ્રવેશી રહી છે .
નવા યુગમાાં સ્વતાંત્ર રીતે વીચારવાની અને નવા અખતરા
કરવાની શરુઆત થઈ છે . એની આગેવાની યુવા ર્ેઢીએ લીધી છે . એનો
ર્ાયો વીચારોની મુક્ત અભીવ્યક્તી, વ્યક્તી સ્વાતાંત્ર્ય અને સ્વાવલાંબન
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ર્ર આધારીત છે . આ સ્વતાંત્રતા અને સ્વાવલાંબનની શરુઆત, તેઓ
પુખત વયના થતાાં મા–બાર્થી અલગ રહેવાથી કરે છે . વીકસીત દે શોમાાં
આથીક રીતે આ શક્ય છે . આ પ્રથા ઘણાને જલદી જવાબદાર નાગરીક
બનાવે છે , જ્યારે કેટલાકને આકરો સાંઘષપ કરવો ર્ડે છે .
સાંસ્કૃતી ર્રની યુવા ર્ેઢીની અસર સાંગીત, ન ૃતય, મનોરાં જન,
રમતગમત વગેરેમાાં ચોખખી દે ખાય છે . એટલુાં જ નહીં, સાહીતય અને
ધાંધામાાં ર્ણ એ ર્ેઢીનો ઘણો ફાળો છે . અમેરીકાની અતયારની ઘણી મોટી
અને સફળ કાંર્નીઓ શરુ કરનાર, તયારે કોલેજમાાં જતા યુવાનો હતા.
અમેરીકાની સાંસ્કૃ તી, એ વીશ્વના શીક્ષીત યુવા ર્ેઢીની સાંસ્કૃ તી
બની રહી છે . તયાાંથી શરુ થતુ ાં આ સાાંસ્કૃ તીક ર્રીવતપન ઘણુ ાં જોરદાર છે .
આર્ણને ગમે કે ના ગમે, ર્ણ તે આજનો પ્રવાહ છે . આખી દુ નીયાનો
શીક્ષીત વગપ એમાાં જોડાવા ઈચ્છે છે . એમની સ્વતાંત્રતા આર્ોઆર્ જાહેર
થઈ જાય છે અને શક્ય હોય તો સ્વાવલાંબી (વીભક્ત કુ ટુમ્બ) ર્ણ થઈ
જાય છે .
અગતયની વાત એ છે કે આ ર્રીવતપન સ્વીકારવુ ાં કે નહીં એ
યુવાનોના ર્ોતાના હાથમાાં છે . બન્ધનવાળી જુ ની સાંસ્કૃતીમાાં કોઈની
ર્ાસે આવો વીકલ્ર્ નહોતો. એના માઠા ર્રીણામ જોયા ર્છી નવી ર્ેઢી
આ સ્વતાંત્રતાનો અખતરો કરવા અને એની કીમ્મત ચુકવવા તૈયાર છે .
નાની ઉમ્મરે મળતી આ સ્વતાંત્રતા, વધુ ર્ડતી મહતવકાાંક્ષા
અને સીદ્ધી ઘણી વખત અનીચ્છનીય ર્રીણામો ર્ણ લાવે છે . ક્યારે ક
મા–બાર્ ર્ણ એનો ભોગ બને છે જે એક કમનસીબી છે . આદશપ સમાજ
વ્યવસ્થા ક્યારે ર્ણ જાળવી શકાતી નથી. લોલકની જેમ તે કોઈ એક
બાજુ જતી રહે છે . જ્યારે અન્તીમે ર્હોંચે છે તયારે એની દીશા ર્લટાવા
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લાગે છે . સાંસ્કૃતીનો આ દીશા ર્લટો ઘણો લાાંબો સમય ચાલતો હોય છે .
અતયારે તો દોર યુવા ર્ેઢીના હાથમાાં છે .
આર્ણે તયાાં જે માધ્યમો દ્વારા ર્શ્વીમી વીચારધારા આવે છે
એમાાંથી સૌથી પ્રભાવશાળી અને પ્રચલીત માધ્યમ છે સીનેમા,
ટે લીવીઝન અને ઈન્ટરનેટ. એની સાથે સાંકળાયેલા લોકોને કોઈ એક
સાંસ્કૃતીને બચાવવામાાં કે ફેલાવવામાાં રસ નથી. એમને ફક્ત ર્ૈસા
કમાવવામાાં રસ છે . એમનો જે માલ વધુ વેચાય છે એ જ તેઓ બનાવે છે
અને વેચે છે . એટલે સાંસ્કૃતી કે માધ્યમને દોષ દે વા કરતાાં સપ્લાય/
ડીમાાંડના માકે ટ–ફોસપને સ્વીકારવુ ાં રહ્ુ.ાં
સીનેમા બે ત્રણ કલાકનુ ાં મનોરાં જન પુરુાં ર્ાડે છે . એના અન્તે
ક્યારે ક સારો સાંદેશ ર્ણ હોય છે . એની સરખામણીએ ટી.વી. ર્ર આવતી
કૌટુમ્બીક સીરીયલો વષોના વષો ચાલે છે . એમાાં બતાવાતા અવાસ્તવીક
કાવાદાવા ભોળા માનસને કલુષીત કરે છે . એનાથી આર્ણી સાંસ્કૃતીને
વધારે હાની ર્હોંચે છે . આવી સીરીયલો વીદે શી નહીં ર્ણ દે શી ઉર્જ છે .
એમની સામે ઉહાર્ોહ નથી સાંભળાતો. ઉલટાનુ ાં લોકો એમને મોટાર્ાયે
માણે છે . બાવા–ચેનલો ર્ણ લોકોને ધમપન ુ ાં અફીણ ખવડાવીને, ઘેનમાાં
રાખી, ર્લાયનવાદી બનાવી રહી છે .
ભારત અને અમેરીકા જેવા વીશાળ અને બહુરાંગી પ્રજા
ધરાવતા દે શની સાંસ્કૃતી જટીલ હોઈ એને સરળતાથી સમજી કે વણપવી ન
શકાય. બન્ને સાંસ્કૃતીઓમાાં ઘણા જમા ર્ાસાાં છે ; તેમ જ બન્નેમાાં ઘણી
અનીચ્છનીય બાબતો ર્ણ છે . એના મુખય મુદ્દા આવરી લેવાનો અહીં
પ્રયાસ કયો છે . આર્ણી સાંસકૃતીમાાં જે ગવપ લેવા જેવુ ાં છે તે ઈરાદાપુવપક
સામેલ નથી કયુું કારણ કે તે બધે ઠેકાણે ્ુબ ચચાપ ય છે . સામાન્ય રીતે જે
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નથી

કહેવાતુ ાં

અનુક્રમણીકા

તે

રજુ

કરવાનો

આ

લેખનો

આશય

હતો.

05-2013-11-15

‘સતયમેવ જયતે’ નુ ાં સાતતય
ભારત સરકારે ‘સતયમેવ જયતે’ને રાષ્રનો મુદ્રાલેખ બનાવ્યો
છે . અવારનવાર સાાંભળવા કે વાાંચવા મળતી આ ઉક્તી સાચે જ કેટલી
યથાથપ છે ? શુ ાં સતયનો વીજય હમ્મેશાાં નીશ્વીત છે ?
સતયર્ાલન એ સાચુ ાં બોલવા ઉર્રાન્ત ઘણુ ાં વધારે છે . એમાાં
પ્રામાણીકતા, વચનર્ાલન, ન્યાયર્રસ્તી વગેરે બીજુ ાં ઘણુ ાં આવી જાય
છે .
અનુભવે ઘણી વખત સતયને હારતાાં જોયુ ાં છે . રોજીન્દા
બનાવોમાાં સતય કે અસતય ગમે તેનો વીજય થતો દે ખાય છે . ચોરી
કરનારો ક્યારે ક ર્કડાય છે ; ર્ણ મોટે ભાગે છટકી જાય છે . એ સામાન્ય
વ્યાખયા પ્રમાણેનો ઘરફોડ ચોર હોય, હાથચાલાકીવાળો હોય, ર્રીક્ષામાાં
ચોરી કરતો વીદ્યાથી હોય કે ર્છી ધાંધા વ્યવસાયમાાં કરવામાાં આવતી
અપ્રામાણીકતા હોય. એનો વીજય થયો એટલા માટે કહેવાય કે થોડા
સમયમાાં એ બનાવ ભુલાઈ જાય છે અને ગુનેગાર કાયદાના હાથમાાંથી
હાંમેશ માટે છટકી જાય છે . ક્યારે ક ર્કડાય તો એ નીયમ નહીં; ર્ણ
અર્વાદ હોય છે .
જુ ઠ બોલીને છટકી જવુ ાં એ સાવ સહેલ ુાં અને સલામત લાગે છે .
સાચી વાત જાણવા છતાાં; જુ ઠ આગળ આર્ણે નીરુર્ાય હોઈએ છીએ.
ઉર્કાર ર્ર અર્કાર કરનારા, વાયદો આર્ીને ન નીભાવનારા, કામ
ર્તી ગયા ર્છી મોઢુ ાં ફેરવનારાઓનો અનુભવ ઘણાને હશે. આ બધામાાં
સતયની હાર ઉર્રાન્ત લાચારી ર્ણ છે .
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આ બધી નાની અને સામાન્ય વાતો થઈ. થોડી ગમ્ભીર બાબત
જોઈએ. આર્ણી કાયદા અને ન્યાયની વ્યવસ્થા સતયના વીજય,
નીદોષના રક્ષણ અને ગુનેગારને સજા કરવા માટે બનાવવામાાં આવી છે .
જ્યારે કોટપ ના ચુકાદા હમ્મેશાાં સતયની તરફેણમાાં નથી આવતા. તયાાં
વીજય થાય છે પુરાવાઓ અને રજુ આતનો. કમનસીબે આજની
ર્રીભાષામાાં લાાંચરુશ્વત, ધાકધમકી વગેરે રજુ આતનાાં ર્ાસાાં બની ગયાાં
છે . સાધનસમ્ર્ન્ન, શક્તીશાળી અને ચાલાક લોકો જીતી જાય છે .
ર્રીણામે સતય કે અસતય ગમે તે વીજયી બની શકે છે .
નૈતીકતાની અદાલતમાાં આ બધા હમ્મેશ માટે ગુનેગાર રહે છે .
એમનો ન્યાય કોણ અને ક્યારે કરે છે તે એક કોયડો છે .
જ્યારે મોટા ભાગનો જનસમુદાય ગમે તે રસ્તે વીજય
મેળવવાની કોશીશ કરતો હોય એનો મતલબ ચોખખો છે કે એમને
સતયના વીજય ર્ર વીશ્વાસ નથી. ર્છી ભલેને આર્ણે રાષ્રનો મુદ્રાલેખ
બનાવીને જાહેરમાાં એનો પ્રચાર કરીએ કે ધામીક આદશોમાાં એને આગવુ ાં
સ્થાન આર્ીએ !
વીકસીત દે શો જ્યાાં કાયદા ર્ાલનનુ ાં પ્રમાણ વધારે છે , તયાાં ઘણા
ગુનેગારો ર્કડાય છે . એમને સ્વબચાવની તક મળે છે અને ગુનો સાબીત
થતાાં વાજબી સજા ર્ણ થાય છે . મોટા ભાગના કીસ્સાઓમાાં સતયનો
વીજય થતો હોય છે . આનો યશ એમનાાં ન્યાય અને વ્યવસ્થાતાંત્રના ફાળે
જાય છે . જો તાતતવીક રીતે સતયનો વીજય થતો હોત તો એનાાં ર્રીણામ
બધે જ સરખાાં હોત. એમાાં આવો સ્થળભેદ જોવા ન મળત. કાયદાની
જેટલી વધારે સ્થાર્ના હોય એટલી વધારે નીતીમત્તા જળવાય. અને
સાથે સાથે એટલુાં વધુ સતયર્ાલન ર્ણ થાય. જ્યાાં સુધી કાયદાનુ ાં ર્ાલન
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સવપસ્વીકૃત ન થાય તયાાં સુધી આર્ણો મુદ્રાલેખ કાગળ ર્ર જ રહેવાનો
છે .
સૌથી મોટી અને ગમ્ભીર ઘટના છે યુદ્ધ. એમાાં ઘણાની જીંદગી
પુરી થઈ જાય છે અને એનાથી કેટલાયે વધારે ની હમ્મેશ માટે બદલાઈ
જાય છે . જો યુદ્ધમાાં સતયનો જ વીજય થવાનો હોત તો આક્રમણખોર
હમ્મેશાાં હારતો હોત અને ર્ોતાના દે શની રક્ષા કરનારા હમ્મેશાાં જીતતા
હોત. ર્ણ વાસ્તવીકતા ઘણી જુ દી છે . આક્રમણખોર જીતયા હોય એવા
દાખલાઓથી ઈતીહાસ છલકાય છે .
ુ કે રક્ષણાતમક ર્ક્ષે હોવુ ાં પુરતુ ાં નથી.
યુદ્ધમાાં વીજય માટે ધમપયદ્ધ
વીજય થાય છે કાબેલ અને શક્તીશાળીનો. જેની વ્યુહરચના સારી હોય,
સૈનીકો તાલીમબદ્ધ હોય, શસ્રો વધુ અસરકારક હોય તે જીતે છે . બે
ધામીક વીચારધારાઓ વચ્ચે ઘણાાં સશસ્ત્ર યુદ્ધો થયાાં છે . બન્ને ર્ક્ષે
ુ નો દાવો હોય; છતાાંયે હારજીત બદલાતી રહી છે . અહીં ર્ણ
ધમપયદ્ધ
વીજય સતય–અસતયથી ર્ર રહ્યો છે .
પ્રાણી જગત કુ દરતી નીયમો પ્રમાણે ચાલે છે . એમના ર્ોતાના
કોઈ આદશો હોતા નથી. એમાાં શક્તીશાળી અને ચાલાકની જીત થાય છે .
શીકારી પ્રાણી એના શીકાર કરતાાં વધારે શક્તીશાળી હોય છે . શીકાર
જ્યારે ચાલાકી અને ચર્ળતા દે ખાડે છે , તયારે તે બચી જાય છે અને
જ્યારે ગાફેલ રહે છે , તયારે એનુ ાં મોત થાય છે અને શીકારીનુ ાં ભોજન બને
છે . અહીં સતય અસતય જેવુ ાં કઈ નથી.
આર્ણે ર્ણ જ્યારે

આર્ણા ઉર્રીર્ણાનો, શક્તીનો કે

ચાલાકીનો ઉર્યોગ કરીને બીજા ર્ર વીજય મેળવીએ છીએ, એ આર્ણી
અન્દર રહેલા ર્ાશવીર્ણાની જીત છે . પ્રામાણીકર્ણે કે ન્યાયીર્ણે કાંઈ
મેળવીએ છીએ, તે આર્ણા સાંસ્કારોની અને સાથે સતયની ર્ણ જીત છે .
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આ બધી રજુ આત જુ ઠની તરફેણમાાં નથી કરવામાાં આવી. આના
દ્વારા ‘સતયમેવ જયતે’ ની મયાપ દા તરફ ધ્યાન દોયુું છે .
દુ નીયાના બધા જ તતતવચીંતકોએ સતયની ઉર્ાસના કરી છે ,
હીમાયત કરી છે અને માનવીય આદશોમાાં ‘સતય’ ને આગવુ ાં સ્થાન
આપ્યુ ાં છે . બહુ ઓછા આદશો માટે આટલી એકમતતા હશે.
દુ નીયાની બધી જ ધામીક અને આધ્યાતમીક વીચારધારાઓ
એમના સામુહીક તતતવજ્ઞાન ર્ર રચાયેલી છે . એમાાંથી જ બધી
સાંસ્કૃતીઓ ઉભી થઈ છે . સમય અને સ્થળની મયાપ દાથી ર્ર એવા
આટલા બધા વીશ્વમાનવોએ જે એક અવાજે કહ્ુાં છે તે ખોટુાં ન હોઈ શકે.
તો ર્છી આ બધી જ વીચારધારાઓમાાં અને આગળ જણાવેલી,
રોજેરોજ નજર સામે બનતી અને અનુભવાતી વાસ્તવીકતામાાં આટલો
વીરોધાભાસ કે મ છે ? એના કે ટલાક ચીલાચાલુ ્ુલાસા અને પ્રતયુત્તર
આ પ્રમાણે છે .
અ) ર્હેલો ્ુલાસો છે ‘આ કળીયુગ છે ’ નો
અન્યાય, અતયાચાર અને જુ ઠ તો સદાકાળથી ચાલ્યાાં આવે છે .
કેટલીક ધામીક કથાઓ પ્રમાણે અતયાચારીઓનો નાશ કરવા માટે ,
કહેવાતા સતયુગમાાં ઈશ્વરને ર્ોતાને આવવુ ાં ર્ડ્ુાં હતુ.ાં અતયારે કોઈ
અવતારી પુરુષ આવતો નથી; કારણ એની જરુર જણાતી નથી.
હકીકતમાાં સ્વાસ્્ય, આવરદા, સમ્ર્ત્તી, શાન્તી, સ્વતન્ત્રતા વગેરે બધી
રીતે વીચારીએ તો અતયારે આર્ણે શ્રેષ્ઠ સમયકાળમાાં જીવી રહ્યા છીએ,
ભલે એને બીજા ગમે તે નામ આર્ે. લાખો વરસ લાાંબા યુગોની કલ્ર્ના
ને માન્યતા ભુતકાળને વટાવનારાઓ દ્વારા લોકોને છે તરવાની એક
તરકીબ માત્ર છે . માનવસાંસ્કૃ તી દસ હજાર વરસથી વધુ પુરાણી હોવાના
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કોઈ પુરાવા નથી અને જે પુરાવા મળયા છે એના ર્રથી વધુ પુરાણી
હોવાની શક્યતા થતી નથી.
બ)

બીજો ્ુલાસો છે ‘અંતે સતયનો વીજય થાય છે ’ નો
અહીં ઉમેરેલો ‘અન્તે’ શબ્દ મહતવનો છે . એના લીધે કોઈ

સમયમયાપ દા ન રહેતાાં એના અથપઘટનમાાં ઘણી મોકળાશ મળે છે . કોઈ
ચોખવટ ન કરવાથી એ બનાવને અન્તે, આર્ણા જીવનના અન્તે, કે
ર્છી વીશ્વના અન્તે ર્ણ હોઈ શકે છે ..
ઘણી જ વજુ દવાળી અને યથાથપ એવી એક અંગ્રેજી કહેવત
છે . ‘Justice delayed is justice denied.’ ‘ન્યાયનો વીલાંબ એ
ન્યાયનો ઈન્કાર છે .’ ‘અન્તે’ થતા સતયના વીજયનો આ કહેવત સાથે
મેળ ખાતો નથી. ‘અન્તે’ સ્વીકારીએ તો ર્ણ હમ્મેશાાં સતય બહાર આવે જ
છે એવુ ાં દે ખાતુ ાં નથી. સતય બહાર આવે તોયે એનો વીજય થયો કે નહીં તે
એક સવાલ તો રહે જ છે . ભુતકાળના કે ટલાયે કોયડા સદીઓથી
વણઉકલ્યા ર્ડ્ા છે . જો લાાંબા સમય ર્છી જ સતયનો વીજય થવાનો
હોય તો એ દરમીયાન ભોગ બનતા નીદોષ લોકોની યાતનાનો ઉકેલ
શો? વીલમ્બની આવી વીચારસરણી લોકોને નીષ્ક્રીય બનાવવાનુ ાં કામ
કરે છે .
ક)

ત્રીજો ્ુલાસો છે : ‘કમપના સીદ્ધાન્ત’ નો
આ માન્યતા આગલા ્ુલાસાથી ર્ણ બે ડગલાાં આગળ જાય

છે . પુવપજન્મ અને પુનર્જન્મને સ્વીકારવાથી બધા જ પ્રશ્નોના ઉત્તર આર્ી
શકાય છે . આનાથી સમય મયાપ દાનો સદન્તર છે દ ઉડી જાય છે . દુ ભાપ ગ્યે
આવી માન્યતાની વાસ્તવીકતાના કોઈ સચોટ પુરાવા નથી. એની
તરફેણ કે વીરુદ્ધમાાં કાંઈ સાબીત કરી શકાતુ ાં નથી. એ વ્યક્તીગત
વીચારસરણીનો મુદ્દો બની જાય છે .
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જે લોકો પુનર્જન્મમાાં ન માનતા હોય એમના માટે સતયની
વેળાસર ન થયેલી જીત એ હાર સમાન છે . એમના માટે કમપનો સીદ્ધાન્ત
એ અઘરા સવાલોના સાચા જવાબ ટાળવા માટે શોધી કે ઉર્જાવી
કાઢેલો એક ચાલાક રસ્તો માત્ર છે . વૈશ્વીક સ્તરે પુનર્જન્મમાાં ન માનનારા
લોકોની બહુમતી છે . માત્ર ભારતમા ર્ાાંગરે લા ધમો જ પુનર્જન્મમા માને
છે .
જ્યારે ધમપના નામે કે સત્તા માટે લાખો લોકોની સામુહીક કતલ
કરવામાાં આવે છે , કોઈ એક જાતીનુ ાં નીકન્દન કાઢી નાાંખવામાાં આવે છે ,
તયારે કમપનો સીદ્ધાન્ત ર્ાાંગળો લાગે છે . એને સ્વીકારવુ ાં બુદ્ધીગમ્ય નથી
લાગતુ.ાં આવા સીદ્ધાન્ત હોત તો સમસ્ત માનવજાતને લાગુ ર્ડત. કોઈ
ચોક્કસ વીચારધારા અનુસરનારાઓ માટે ન હોત. એક રીતે જોઈયે તો
કમપનો સીદ્ધાન્ત એ ર્ોતાની ભુલોની જવાબદારી ન સ્વીકારવાનો ચોખખો
ર્લાયનવાદ છે . બધો ન્યાય અહીં, આ જન્મમાાં અને સમયસર મળે તો
જ સતયનો વીજય થયો ગણાય.
‘સતયમેવ જયતે’ નો આદશપ અને રોજરોજ જોવાતી કે
અનુભવાતી વાસ્તવીકતા વચ્ચે જે વીરોધાભાસ છે એના ત્રણ ચીલાચાલુ
્ુલાસા અને એમનુ ાં ખાંડન આગળ વણપવ્યુ ાં છે . આજ સુધી કોઈર્ણ
વાચક તરફથી બીજા નવા ્ુલાસા કે ર્છી આ ્ુલાસાઓની તરફેણમાાં
‘શાસ્ત્રોમાાં લખયુ ાં છે ’ સીવાયની કોઈ તાકીક દલીલો કરવામા આવી નથી.
વાસ્તવીકતા એ છે કે , ‘સતયનો હાંમેશાાં વીજય થાય છે ’ એ એક
વીશફુલ થીંકીંગ માત્ર છે . આના બદલે ‘સતયનો વીજય થજો’

એને

આર્ણો આદશપ બનાવી શકાય. તેમ જ ‘વહેલ ુાં મોડુ ાં સતય પ્રકટ થાય છે ’
એવુ ાં આશ્વાસન લઈ શકાય.
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આનો અથપ એવો થાય છે કે સતય–અસતયના આધારે કોઈ દૈ વી
શક્તી ર્ાસેથી કૃ ર્ા કે દાં ડની અર્ેક્ષા ન રખાય. આર્ણા આચરણના જે
ર્ણ ફાયદા–ગેરફાયદા થતા હોય તે સમાજના પ્રતયાઘાત રુર્ે
ભોગવવાના આવે છે . ખોટુાં કરનાર કાયદામાાંથી છટકી જાય તો ર્ણ;
આડકતરી રીતે તે સમાજ ર્ાસેથી કોઈક પ્રકારની સજા ર્ામતો હોય છે .
ગમે તેટલુાં ખોટુાં કરનાર ‘મોટાાં માથાાં’ છટકી જાય છે , જ્યારે સામાન્ય
માણસ ફસાઈ જાય છે ની વાસ્તવીકતા એ સમાજની મનોભાવના અને
બેવડી નીતી છતી કરે છે . (અહીં ‘સમાજ’ શબ્દમાાં રાજ્યવ્યવસ્થા, ધમપ
તેમ જ જ્ઞાતી–વણપ બધાનો સમાવેશ થાય છે .)
ઈતીહાસ હાંમેશા જીતનારો ર્ક્ષ રચે છે અને લખે છે . એ પ્રમાણે
નાયક અને ખલનાયક નક્કી થાય છે . સતય અને અસતયની વ્યાખયા ર્ણ
તયારે જ રચાય છે . જેનો વીજય થાય છે એના દૃ ષ્ટીકોણને જ સતય
હોવાનુ ાં ઠસાવવામાાં આવે છે . અને હારનારનો દૃ ષ્ટીકોણ દબાઈ જાય છે .
સાચો નીષ્ર્ક્ષ ઈતીહાસ ર્ણ સતયની જેમ જ એક “વીશફુલ થીંકીંગ”
માત્ર છે .
બીજા વીશ્વયુધ્ધમાાં જો સાથી રાષ્રોને બદલે જમપની-જર્ાનની
જીત થઈ હોત તો આજે દુ નીયાનુ ાં સ્વરુર્ સાવ જુ દુાં હોત. ધમપ અને જાતી
આધારીત ઉંચનીચના ભેદ સ્વીકૃત હોત. શીતયુધ્ધમાાં રશીયાની જીત
અને અમેરીકાની હાર થઈ હોત તો દુ નીયામાાં બધે સામ્યવાદ અને
સરમુખતયારી હોત. લોકશાહી એક પ્રયોગ બની રહી જાત. વ્યક્તીગત
સ્વતન્ત્રતાની વાત ર્ણ ગુનો ગણાત.
સતયના વીજયની બીજી બાજુ ર્ણ છે . દરે કના જીવનમાાં
અતયાંત ખાનગી કહેવાય એવી થોડી ઘણી બાબતો હોય છે . ખાનગી
એટલા માટે કે સાંબધ
ાં ી વ્યક્તી તે જાહેર ન થાય એવુ ાં ઈચ્છે છે .
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ભુતકાળમાાં બનેલ કોઈ અનીચ્છનીય બનાવ કે ર્છી છાનાાંછર્નાાં
લગ્નેતર સમ્બન્ધ આના દાખલા છે . ઘણા “Victimless Crime” હોય
છે . આવાાં સતય જ્યારે પ્રકાશમાાં આવે છે , તયારે લાગતા–વળગતા બધાને
ગુમાવવાનુ ાં હોય છે . એમાાં બધાની હાર છે , જીત કોઈની નથી. ઘણી વાર
આવા “સતયો” બહાર ન આવે એમાાં જ સૌનુ ાં હીત સમાયેલ ુાં હોય છે .
રાષ્રીય કે આન્તરરાષ્રીય સ્તરે જોઈએ તો દરે ક સરકાર ર્ાસે
અને સરકાર વીશે કેટલીય ગુપ્ત બાબતો હોય છે . જો એ બધી તેમ જ
એમના ગુપ્તચર ખાતાનાાં કારસ્તાન બહાર આવે તો એનાાં અતી ગમ્ભીર
ર્રીણામ આવી શકે છે . આવાાં ગમ્ભીર ર્રીણામોના ભોગે ર્ણ બધાાં જ
સતયોનુ ાં પ્રગટ થવુ ાં અને સતયનો વીજય ઈચ્છવો કે ટલુાં વાજબી છે ?
એવુ ાં કહી શકાય કે માત્ર બહજ
ુ ન હીતાય, બહજ
ુ ન કલ્યાણકારી
સતય પ્રગટે અને એનો વીજય થાય. જો એ શક્ય હોય તો એ સતય
‘બહજ
ુ ન હીતાય’ કે ‘બહજ
ુ ન કલ્યાણકારી’ છે એવુ ાં કોણ નક્કી કરે ?
બહમ
ુ તી ર્ણ હમ્મેશાાં સાચી નથી હોતી.
અન્તે એટલુાં જ ફલીત થાય છે કે સતયનો વીજય ઈચ્છનીય
ખરો; છતાાં એ એક આદશપ છે , વાસ્તવીકતા નથી. આર્ણે સાચા હોઈએ
એટલે સતયની જીતની આશામાાં બેસી ના રહેતાાં, જીત માટે જરુરી બધા જ
પ્રયતનો કરી છટવા જોઈએ. આર્ોઆર્ સતયનો વીજય નથી થવાનો.
માનવ સમુદાય આદી કાળથી ર્ોતા વીશેના અને આસર્ાસની દુ નીયા
વીશેના સતય સમજવાની કોશીષ કરી રહ્યો છે . એને થોડાઘણાાં સતયો
સમજાયા છે અને ઘણા સતયો હજી સમજવાના બાકી છે . બધાજ સતયો
હજી સુધી કોઈને ર્ણ સમજાયા નથી કારણ તે શક્ય નથી. જોકે સતયના
નામે બીજુ ાં ઘણુ અસતય ફેલાવવાની ભરપુર કોશીશ થઈ છે , થઈ રહી છે .
એમાાં ઘણાને સફળતા ર્ણ મળી છે .
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આર્ણુ ાં જીવન બે પ્રકારના નીયમોને આધીન હોય છે .
કુ દરતના નીયમો અને સમાજના નીયમો. કુ દરતના નીયમ અચલ છે .
સતયનો વીજય થાય જ એ કુ દરતનો નીયમ નથી; કારણ કે કુ દરતી
નીયમોમાાં સતય–અસતય જેવુ ાં કશુ ાં નથી. સમાજના નીયમો માણસે
બનાવ્યા છે . સતય–અસતય જે તે સમાજના નીયમો આધારીત અથપઘટન
છે . સતયની વ્યાખયા સમાજે–સમાજે બદલાય ર્ણ છે . એટલે સતયનો
વીજય થાય એ આડકતરી રીતે સમાજના નીયમોનુ ાં ર્ાલન થાય એવી
અર્ેક્ષા છે , એવો આગ્રહ છે . ટુાંકમા દે શના કાયદાનુ ર્ાલન એ સતયનો
વીજય ગણી શકાય. કાયદા વાજબી કે ગેરવાજબી ર્ણ હોઈ શકે છે . એ
આર્ણી અર્રીર્ક્વતા છતી કરે છે . એનો કોઈ ઉર્ાય નથી.
કુ દરતના રહસ્યો ઉકે લવાની શરુઆત છે લ્લા ચારસો વરસથી
શરુ થઈ અને છે લ્લા બસો વરસથી ઝડર્ી બની છે . એનાથી ઘણી
ર્રમ્ર્રાગત માન્યતાઓ ખોટી સાબીત થઈ છે . પુનર્જન્મ જેવી
માન્યતાઓને હવે આંખો મીચીને સ્વીકારવા ઘણા લોકો તૈયાર નથી.
એમના મતે અઘરા સવાલોના સાચા જવાબ ટાળવા માટે શોધાયેલો આ
એક ચાલાક રસ્તો માત્ર છે . જો “સતયમેવ જયતે” કુ દરતનનો નીયમ
હોત તો અહીંસાપ્રધાન વીચારધારા આજ્સુધી બધે સ્વીકારાઈ ગઈ હોત.
ધામીક મતભેદોને લીધે અગણીત લોકોએ જાન ગુમાવ્યા ન હોત.
દુ નીયામાાં ગુલામી કે અસ્પ ૃશ્યતા જેવી પ્રથા ન આવત. લાખોની
સાંખયામા સામુહીક સાંહાર ન થયો હોત.
છે લ્લે, ભારત સરકારના મુદ્રાલેખ વીષે નાનર્ણમાાં વાાંચેલ એક
કાવ્યની બે-ત્રણ ર્ાંક્તીઓ યાદ છે તે અત્રે ટાાંકી છે .
સતયમેવ જયતે, સરસ મુદ્રાલેખ છે , ર્ણ કદી એ વીચાયુું છે ?
સતય જો જીતશે, આર્નુ શુ ાં થશે?
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અહીંસાની આગેકુચ
આ લેખ અહીંસાને કેન્દ્રસ્થાને રાખી લખાયો છે . એમાાં કેટલાક
ર્ૌરાણીક ર્ાત્રોના નીણપયને અહીંસાના દૃ ષ્ટીકોણથી મુલવાયા છે .
ર્ોતાની માન્યતાથી ભીન્ન રજુ આત વાાંચવાથી જેમની લાગણી દુ ભાતી
હોય એમના માટે આ લેખ ન વાાંચવો હીતાવહ રહેશે.
રામાયણ અને મહાભારતના સાચાર્ણા માટે વીવાદ ઉઠતો રહે
છે . આર્ણે એમાાં ન ર્ડતાાં એટલુાં તો સ્વીકારીએ કે સો કરોડથી વધુ
લોકોની સાંસ્કૃતી અને જીવનર્દ્ધતી ર્ર સૌથી વધુ પ્રભાવ આ બે
મહાગાથાઓનો છે . એટલે રામાયણ અને મહાભારત વાસ્તવીક હોય યા
ન હોય, એમને અવગણી તો ન જ શકાય.
આ મહાકાવ્યોનુ ાં અસલી સાંસ્કૃત લખાણ તો સાવ ઓછા લોકોએ
વાચ્યુ ાં હશે. રામાયણ અને મહાભારત ઘણા વીદ્વાન લોકોયે લખયુ ાં છે
એવુ ાં ર્ણ સાાંભળયુ ાં છે . અતયારે જનસામાન્યના મનમાાં જે સ્વરુર્ે છે તે
મુખયતવે રામાનન્દ સાગર અને બી. આર. ચોર્રાની T. V ર્ર દષાપ વેલ
શ્રેણીની રજુ આતનુ ાં છે . નીચેન ુ ાં લખાણ એના સાંદભપમાાં છે .
પ્રચલીત માન્યતાની તરફેણમાાં લખવુ ાં સહેલ ુાં અને સુરક્ષીત
હોવાથી એવુ ાં ઘણુ ાં લખાય છે . માન્યતાની બીજી બાજુ રજુ કરવાનો
આશય આંધળા વીરોધનો લગીરે નથી, બલ્કે તે વીષયને બીજા
દૃ ષ્ટીકોણથી તર્ાસવાની–જોવાની કોશીશ છે .

વૈચારીક તેમ જ

સાાંસ્કૃ તીક વીકાસ માટે તે જરુરી છે .
આ મહાકાવ્યોમાાં વણપવાયેલ બધુ ાં તતકાલીન સમાજની
વાસ્તવીકતા હશે. અત્રે એને મુલવવાની કોશીશ નથી કરી; બલકે
આજનાાં જીવનમુલ્યો, સાચાાં–ખોટાાંની આર્ણી સમજ, માનવતા વગેરેના
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સાંદભપમાાં વીચારતાાં આ મહાકાવ્યોના કે ટલાક પ્રસાંગો મનને મુઝવતા
ાં
પ્રશ્નો ઉઠાવે છે . એમાાંથી થોડાને અહીં અહીંસાના માર્દાં ડથી જોઈએ.
રામાયણનો સૌથી વધારે જાણીતો પ્રસાંગ છે રામ–રાવણનુ ાં યુદ્ધ.
દર દશેરાએ એની યાદ તાજી કરાય છે તેમ જ અન્ય કેટલાયે પ્રસાંગે
એનો ઉલ્લેખ થાય છે .
(૧)

કોઈનુ ાં અર્માન કરવુ ાં હોય, કોઈ વાતનો બદલો લેવો હોય તો

તે સમયે એનો સૌથી અકસીર રસ્તો હતો એની ર્તનીનુ ાં અર્હરણ
કરવાનો. એ અનુસાર રાવણ સીતાનુ ાં અર્હરણ કરે છે . સ્ત્રીના
અર્હરણનો આ ર્હેલો પ્રસાંગ નહીં હોય, અને છે લ્લો તો નહોતો જ.
આને બે વ્યક્તીઓ વચ્ચેનો અંગત મામલો કહેવાય. સામાન્ય
રીતે જ્યારે આવો બનાવ બનતો તયારે બે જણ વચ્ચેના દ્વન્દ્વ દ્વારા એનો
ઉકેલ લવાતો.
શ્રીરામ સામાન્ય રાજા નહોતા. એમના મનમાાં ર્ોતાની પ્રજા
ઉર્રાાંત સમસ્ત સ ૃષ્ટીનુ ાં હીત રહેલ ુાં હતુ.ાં વીષ્ણુના અવતાર એવા
ત્રીકાળજ્ઞાની રામને ખબર હતી કે ર્ોતે અજેય છે તેમ જ તેમના સીવાય
રાવણને બીજો કોઈ હરાવી કે મારી શકે એમ નથી. યુદ્ધના અન્તે રામ–
રાવણ સામ–સામે આવે જ છે . યુદ્ધનો અન્ત ર્ણ એમના દ્વન્દ્વથી જ આવે
છે . એ દરમીયાન બન્ને બાજુ ના કેટલા બધા સૈનીકોનુ ાં મ ૃતયુ થાય છે ! શુ ાં
આટલા લોકોની આહત
ુ ી જરુરી હતી ?
જે કથાને આધારે સાંસ્કૃતી રચાય છે અને ઘડાય છે તે કથા માત્ર
રસપ્રદ હોય એ પુરતુ ાં નથી. એનો દરે ક પ્રસાંગ આદશપ હોવો જરુરી બને
છે .
શાન્તીકાળમાાં દરે ક દે શના સૈન્યમાાં સ્વેચ્છાએ ભરતી થયેલ
સૈનીકો હોય છે . જ્યારે કોઈ દે શ યુદ્ધે ચઢે છે કે ર્રાણે ચડવુ ાં ર્ડે છે તયારે ,
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સૈન્યમાાં યુવાનોની ફરજીયાત ભરતી કરવામાાં આવે છે . અવાપ ચીન
ભારત ક્યારે ર્ણ મોટા યુદ્ધમાાં સાંડોવાયુ ાં નથી. ભારતની વસતી અને
ગરીબીને લીધે ફરજીયાત ભરતીની જરુર ઉભી થઈ નથી એટલે
આર્ણને એનો ખયાલ ન હોય. આવી રીતે ફરજીયાત જોડાયેલ સૈનીકો
અને ધન્ધાકીય રીતે જોડાયેલ સૈનીકોમાાં ઘણો ફરક હોય છે .
રાવણની સેનામાાં તે સમયે આવા ફરજીયાત ભરતી કરે લા
સૈનીકો હશે જ. સુગ્રીવની પુરી સેનાને (વાનરસેના) આ યુદ્ધ સાથે કશી
નીસબત ન હતી. યુદ્ધમાાં જે સૈનીકો મરે છે એમનાાં કુ ટુમ્બો નીરાધાર થાય
છે . યુદ્ધનો અન્ત કેવી રીતે આવવાનો છે એની રામને ખબર હોવા છતાાં;
યુદ્ધમાાં આટલી બધી નીદોષ વ્યક્તીઓનો ભોગ આર્વાનુ ાં કારણ શુ ાં હતુ ાં
?
થોડા વષો ર્હેલા ઈરાક–અમેરીકાના યુદ્ધનો સમગ્ર વીશ્વમા
વીરોધ થયો હતો. ્ુદ અમેરીકાની બહમ
ુ તી પ્રજા, જે શરુઆતમાાં યુદ્ધને
ટે કો આર્તી હતી તે, આખરે યુદ્ધ આટોર્વાની તરફેણમાાં હતી. કારણ કે
બધાને ઈરાકના નાગરીકોની યાતના નજર સામે દે ખાયી હતી. રાવણ
સેના તેમ જ વાનર સેનાની યાતના તયારે કોઈને દે ખાઈ નહીં?
ભુતકાળનુ ાં જે દે ખાતુ ાં નથી એનુ ાં મહતતવ ઓછાં નથી થઈ જતુ.ાં
યુદ્ધ એ રાજકારણનુ ાં વીસ્ત ૃતીકરણ ગણાય છે . મહતતવાકાાંક્ષી
નેતાઓના અંગત એજન્ડા માટે કેટલાયે નીદોષ લોકો ્ુવાર થઈ જાય
છે . આજે આ બધુ ાં સ્ર્ષ્ટ દે ખાય છે . ર્હેલાાં એવુ ાં નહોતુ ાં એમ માની ન
લેવાય.
(2)

ુ ના નામે ઓળખાતા કુ રુક્ષેત્રના યુદ્ધ
મહાભારતની કથા ધમપયદ્ધ

આસર્ાસ વણાયેલી છે . યુદ્ધ નીવારવાના બધા પ્રયાસો નીષ્ફળ જતાાં,
અંતે કૌરવ–ર્ાાંડવ યુદ્ધમેદાનમાાં સામસામે આવી જાય છે . બધા
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સ્વજનોને સામે ઉભા જોઈને વીવશ અજુ પનને શ્રીકૃ ષ્ણ જે બોધ આર્ે છે તે
શ્રીમદ્ ભગવદગીતા નામે હીન્દુ વીચારધારાનો ર્ાયાનો ગ્રાંથ બની જાય
છે . અન્તે યુદ્ધ થાય છે . આઠ જણ સીવાય બન્ને બાજુ ના બધાનો એમાાં
નાશ થાય છે .
અહીં ર્ણ મન મુઝાય
ાં
છે અને પ્રશ્ન ઉઠે કે શુ ાં યુદ્ધ નીવારવા બધા
પ્રયતનો સાચે જ થયા હતા ?
રાજવાંશની વ્યકતીઓ માત્ર રાજ કરે ; બીજુ ાં કાંઈ ન કરે એ
તયારની પ્રથા હશે. આ પ્રથા એટલી સબળ હોય કે એના માટે સવપનાશ
વહોરી લેવાય ! મીત્રરાજ્યમાાં ર્ાાંડવો એક વષપ માટે અજ્ઞાતરુર્ે સામાન્ય
નાગરીક થઈને રહ્યા હતા. હવે તો અજ્ઞાતવાસનો સવાલ નહોતો.
પ્રતીષ્ઠા સાથે મીત્રરાજ્યમાાં રહી શક્ત. અંતયાપ મી કૃ ષ્ણને યુદ્ધનાાં
ર્રીણામ વીશે બધી ખબર હતી. એમણે સવપનાશ નીવારવા આ પ્રયાસ
કયો હતો ?
યુધીષ્ઠીરને બધા ભાઈઓમાાં સૌથી વધુ ધીરગમ્ભીર, નમ્ર,
માયાળુ, ભાવનાશીલ વગેરે બતાવવામાાં આવે છે . યુદ્ધ મેદાનમાાં જે રીતે
અજુ પન વીવશ થાય છે તેમ યુધીષ્ઠીર ર્ણ થયા હશે. યુદ્ધ નીવારવાની
એક વધુ શક્યતા તર્ાસીએ.
યુદ્ધ મેદાનમાાં શ્રીકૃ ષ્ણ, અજુ પનને બદલે યુધીષ્ઠીરને ઉર્દે શ
આર્ે છે . એ કાલ્ર્નીક તેમ જ વૈકલ્ર્ીક ઉર્દે શનો સાર યુધીષ્ઠીરના
શબ્દોમાાં જોઈએ. કૌરવ ર્ક્ષમાાં ઉભેલા વડીલોને પ્રણામ કરી યુધીષ્ઠીર
કહે છે : ‘અમે અહીં અમારી સાથે થઈ રહેલ અન્યાય સામે લડવા આવ્યા
છીએ; આર્ સાથે લડવા કે આર્ને મારવા નથી આવ્યા. અમે મરવાથી
ર્ણ ડરતા નથી. એક ક્ષત્રીય તરીકે અમે હવે યુદ્ધભુમી છોડીને ર્ણ નથી
જવાના; તેમ જ કૃષ્ણની જેમ અમે ર્ણ શસ્ત્રો વાર્રવાના નથી. જ્યાાં
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સુધી અમને અમારો હક ન મળે તયાાં સુધી અમે ર્ાાંચ ભાઈઓ અન્નજળનો
તયાગ કરી અહીં જ ઉભા રહીશુ.ાં ’
ર્છી ર્ોતાના ર્ક્ષના બધા યોદ્ધાઓ અને સૈનીકોનો આભાર
માની કહે છે , ‘તમને બધાને ર્ોતર્ોતાના ઘરે ર્ાછા જવાની છટ છે .
તમારા ર્ર યુદ્ધભુમી છોડી જવાનુ ાં કલાંક નહીં લાગે. સતયવક્તા
યુધીષ્ઠીરનુ ાં આ વચન છે .’
ફરી ર્ાછાં કૌરવો તરફ વળીને કહે છે , ‘આર્ ર્ણ આર્ના
સૈનીકોને ર્ાછા જવાની છટ આર્ી શકો છો; ર્ણ આર્ સૌ મહારથીઓને
યુદ્ધભુમી છોડી જવાની છટ નથી. આર્ને યોગ્ય લાગે તો અમને હણી
શકો છો. આર્ સૌને અહીં જ રહેવાનુ ાં છે .’ વગેરે વગેરે સમ્પુણપ
‘ગાાંધીગીરી’ કરે છે .
દુ યોધનને તો વગર યુદ્ધે જોઈતુ ાં મળી જાત; ર્ણ ભીષ્મ,
દ્રોણાચાયપ, કણપ વગેરે મહારથીઓના પ્રતયાઘાત કેવા હોત અને એનુ ાં
ર્રીણામ શુ ાં આવત એ વાચકો ર્ોતાની રીતે વીચારી લે. કદાચ યુદ્ધ થયુ ાં
જ ન હોત. બીજુ ાં કાંઈ નહીં તોયે; લાખો નીદોષ સૈનીકો બચી ગયા હોત.
ર્ાાંડવોના વારસાગત હક માટે લાખો સૈનીકોનાાં જીવનનો મુળભુત હક
છીનવાયો ન હોત. એમનાાં ર્રીવાર નીરાધાર ન થયાાં હોત. કે ર્છી
તયારની સમાજવ્યવસ્થામાાં સૈનીકો અને એમનાાં ર્રીવારનાાં જીવનની
કાંઈ કીમ્મત જ નહોતી !
(3)

ર્તનીને એટલા માટે અધાું ગના કહેવામાાં આવી છે કે તે ર્તીની

મયાપ દાઓની પુરક બને. (આમ તો ર્તી–ર્તની બન્નેએ એકબીજાનાાં પુરક
બની, ર્ાટપ નર બની, સાંસારના પ્રશ્નો ઉકેલવાના હોય છે .) અન્ધ
રાજકુ માર સાથે વીવાહ નક્કી થતા આંખે ર્ાટા બાાંધી સ્વેચ્છાએ
જીવનભરનો અંધાર્ો સ્વીકારી લેનાર ગાાંધારીને મહાસતીનુ ાં બીરુદ મળયુ ાં
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છે . શુ ાં એનુ ાં આ ર્ગલુાં વાજબી હતુ ાં ? ર્તીની ખામી પ્રતયેની
ુ ીથી ર્ોતે ર્ણ એની મજબુરીનો અહેસાસ કરી કદાચ ર્તનીધમપ
સહાનુભત
(!) નીભાવ્યો હોય. એના બદલે મહારાજ ધ ૃતરાષ્રની આંખો બની
મહારાણી તરીકે ની ફરજ બજાવવી એ વધુ જરુરી નહોતુ ાં ? એ રીતે
કેટલાાંયે સાંકટો નીવારાયાાં હોત.
(4)

ર્ીતાની એક ઈચ્છા પુરી કરવા પુત્ર દે વવ્રત આકરી પ્રતીજ્ઞા

લઈ ભીષ્મ તરીકે પ્રસીદ્ધ થયા. એ પ્રતીજ્ઞા ર્ાળવા એમણે કાંઈ કે ટલીયે
બાાંધછોડ કરી હતી. કોઈ ચોક્કસ સાંજોગોમાાં લીધેલી પ્રતીજ્ઞા સાંજોગો
બદલાતાાં ર્ણ તોડી ન શકાય એવી સમજ તયારે દૃ ઢ બનેલી હશે. દે શના
હીતમાાં, માનવસમાજના હીતમાાં ગાાંધારીએ તેમ જ ભીષ્મ ર્ીતામહે
ર્ોતાની પ્રતીજ્ઞાઓ તોડી હોત તો કેટલો વીનાશ ટાળી શકાયો હોત !
આજના સાંદભપમાાં કોઈ એક વ્યક્તીની પ્રતીજ્ઞા કે વચન આટલા
માનવસાંહાર કરતાાં વધારે અગતયનાાં હોઈ શકે ?
(5)

મહાભારતના

યુદ્ધ

દરમીયાન

ભીષ્મ,

દ્રોણાચાયપ,

કણપ,

અભીમન્યુ, દુ યોધન, ર્ાાંડવપુત્રો વગેરેને મારવા માટે બન્ને બાજુ ના
યોદ્ધાઓએ ર્ોતાના ક્ષત્રીયધમપન ુ ાં તેમજ યુદ્ધના નીતીનીયમોનુ ાં ઉલ્લાંધન
કયુું હતુ.ાં જીતવા માટે નીયમોનો ભાંગ વાજબી હતો ર્ણ સાંહાર
અટકાવવા કોઈને ર્ણ પ્રતીજ્ઞાનો ભાંગ વાજબી નહોતો લાગ્યો ?

♦♦♦

થોડા સમય ર્હેલાાં ર્સાર થયેલી ગાાંધીજીની 60મી પુણયતીથી
નીમીત્તે એમના વીશે સમાચારર્ત્રોમાાં ઘણુ ાં લખાયુ ાં હતુ.ાં એમાાંનો એક
લેખ ખાસ ધ્યાન દોરી ગયો. તે હતો ‘મોહનથી મોહન, વાયા મહાવીર’.
એ લેખમાાં શ્રીકૃ ષ્ણ (મોહન), મહાવીર અને ગાાંધીજી(મોહનદાસ)ના
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વીચાર અને જીવનની સરખામણી કરી હતી. આર્ણે એમને થોડા જુ દા
દૃ ષ્ટીકોણથી જોઈએ.
ર્ાાંડવોને એમના રાજ્યનો હીસ્સો અર્ાવવા માટે ની વીષ્ટી
નીષ્ફળ

જતાાં કૃ ષ્ણને યુદ્ધ અનીવાયપ લાગ્યુ.ાં એમને તયારે અહીંસક

વીકલ્ર્ો યોગ્ય લાગ્યા નહીં કે ર્છી સુઝ્ા નહીં?
મહાવીર અને બુદ્ધ બન્નેએ, કૌરવ ર્ાાંડવોથી અલગ દૃ ષ્ટીકોણ
અર્નાવી, બીજાનાાં દુ :ખો નીવારવા ર્ોતાના હકનાાં રાજર્ાટ હતાાં તે
ર્ણ છોડ્ાાં હતા. દુ નીયાને અહીંસાનો માગપ બતાવ્યો હતો.
જો કે એમની અહીંસા વ્યક્તીગત અજમાયશ પુરતી સીમીત
રહી છે . સાવપજનીક રીતે જનસમુદાય જેટલી વીસ્ત ૃત ન બની શકી.
એમના ઉર્રાાંત ઘણા સાધુસત
ાં ોએ ર્ણ અહીંસાનો વ્યક્તીગત અમલ
કયો છે અને ઉર્દે શ આપ્યો છે .
ગાાંધીજીની અહીંસાનો વીસ્તાર સાવપજનીક હતો. એમણે સતય
અને અહીંસાને માગે સત્તારુઢ શાસકોને શાસન છોડી જવાની ફરજ ર્ાડી
હતી. ગાાંધી કોઈ અવતારી પુરુષ નહોતા. આર્ણી જેમ જ સામાન્ય
વ્યક્તી તરીકે જનમ્યા અને ઉછયાપ હતા. એમણે ઘણી ભુલો ર્ણ કરી હતી
અને જાહેરમાાં એનો એકરાર ર્ણ કયો હતો.
આટલી ઉન્નત અને વીસ્ત ૃત હોવા છતાાં એમની અહીંસાના
પ્રયોગની ર્ણ મયાપ દા હતી. એ અંગ્રેજો સામે કામ આવી; ર્ણ ર્ોતાના
જ દે શબાાંધવો સામે કામ ન આવી શકી. દે શના ભાગલા વખતે ફાટી
નીકળે લાાં કોમી રમખાણોને અટકાવવામાાં એ નીષ્ફળ નીવડી. ગાાંધીજી
લાાંબ ુ ાં જીવ્યા હોત તો આવા બનાવોને કારણે એમની ર્ાછલી જીન્દગીમાાં
તેઓ સાવપજનીક અહીંસાના સફળ પુજારી ગણાયા હોત કે નહીં એ એક
પ્રશ્ન રહી જાય છે . કમનસીબે અહીંસાના પુજારીનુ ાં મ ૃતયુ કુ દરતી નહોતુ,ાં
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હીંસક હતુ.ાં દે શ તેમ જ એમના ચાહકો માટે તે દુ :ખદ ઘટના હતી. એમના
ભોગે અહીંસાની શાખ જળવાઈ કહેવાય ?
આવા સાંવેદનશીલ વીષય ર્ર અલગ માંતવ્ય રજુ કરવાનો
એક અથપ એ કરી શકાય કે લખનારને આવા બનાવો ર્ાછળના ગુઢ
સાંદેશ વીશે કાંઈ સમજ નથી. એ અથપ લઈ શકાય. બીજો અથપ એ ર્ણ
હોઈ શકે કે માનવ સાંસ્કૃ તી ધીરે ધીરે વીકાસ ર્ામી રહી છે . સાાંસ્કૃ તીક
વીકાસનાાં આ ર્ગથીયાાં છે .
આડેધડ યુદ્ધ કરવા કરતાાં એને નીવારવા પ્રયાસ કરવા અને ન
છટકે જ યુદ્ધનો આશરો લેવો એ અહીંસાનુ ાં ર્હેલ ુાં ર્ગથીયુ ાં હતુ.ાં કોઈ ર્ણ
સાંજોગોમાાં યુદ્ધ ન કરવાનો, બદલો ન લેવાનો, ક્ષમા કરવાનો
મહાવીરનો સાંદેશ એ અહીંસાનુ ાં બીજુ ાં ર્ગથીયુ ાં હતુ.ાં જ્યાાં સમયનો બાધ
ન હોય તયાાં અહીંસક રીતે અન્યાયી સત્તા સામે લડતા રહેવ ુ ાં એ
ગાાંધીજીનો માગપ ત્રીજુ ાં ર્ગથીયુ ાં હતુ.ાં જ્યાાં એક એક ક્ષણ અગતયની હોય
એવા યુદ્ધ મેદાનમાાં, આક્રમણખોર સામે અહીંસા અજમાવવી એ
માનવસમાજની અહીંસાનુ ાં ચોથુ ાં ર્ગથીયુ ાં હશે. (નાના ર્ાયે આવો પ્રયોગ
સફળ રીતે અજમાવાયો હોય એવા દાખલા વતપમાનમાાં નોંધાયા છે .)
એ ભુલવુ ાં ન જોઈએ કે ર્હેલાાં ર્ગથીયાાંની અગતયતા ર્છીનાાં
ર્ગથીયાાં કરતાાં જરાય ઓછી નથી. એના વગર બીજાાં ર્ગથીયાાંન ુ ાં
અસ્તીતવ શક્ય નથી. એટલે જ જુ દેજુદે તબક્કે હીંસા ટાળનાર કે અહીંસા
આચરનાર બધા મહાપુરુષો વાંદનીય છે .
આગળ ચચેલાાં મહાકાવ્યોનાાં દૃ ષ્ટાાંત ઉર્રાાંત અન્ય કેટલીક
વીસાંગતતાઓ તેમજ અન્ય પુરાણો કે દાં તકથાઓ વીશે ર્ણ મનમાાં પ્રશ્ન
ઉઠે છે . જો કે આવા પ્રશ્નોના ઉત્તર મેળવવા અગતયના નથી અને જરુરી
ર્ણ નથી. અગતયની વાત એ છે કે બે ત્રણ હજાર વરસ પુરાણી
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વીચારધારાનુ ાં આંધળુાં અનુકરણ આજે ન કરાય. એને વતપમાન
સાંજોગોમાાં તર્ાસવી જરુરી છે . માનવજાતની દરે ક વીષયની સમજ
ઘણી વધી છે . રોજરોજ બનતી કેટલીયે ખરાબ ઘટનાઓ ઉર્રાાંત
વતપમાન સમાજ એકાંદરે સાંસ્કારી છે . રામનુ ાં એકર્તનીવ્રત એક આદશપ
ગણાતુ,ાં આજે તે એક સામાન્ય બાબત ગણાય છે . કહેવાતા સતયુગમાાં
પ્રચલીત એવા વણપભેદ, જાતીભેદ ઘટી રહ્યા છે . દાસ–દાસી જેવા શબ્દો
ભુસ
ાં ાતા જાય છે . ગુલામી નાબુદ થઈ છે . સામાન્ય માણસની જીન્દગીની
ર્ણ કદર થાય છે .
આ તો એક જ સદીનો પ્રતાર્ ગણાય; ર્ાાંચ – છ સદીઓ ર્છી
તો શુન
ાં ુ ાં શુ ાં થઈ શકે છે ….

♦
અનુક્રમણીકા
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નક્કર વાસ્તવીકતા
નીયમીત રીતે થતાાં અનેક સવેક્ષણોમાાં ચાલો આજે આર્ણે
એકનો ઉમેરો કરીએ. આ એક કાલ્ર્નીક મહાવરો માત્ર છે . એની અંદર
એક સતય અને સાંદેશ છર્ાયો હોવાથી એની ચચાપ ઉર્યોગી બને છે .
ધારો કે દુ નીયાના બધા દે શ એક મતે એવુ ાં નક્કી કરે કે : “જેને
ર્ણ ર્ોતાનો દે શ છોડી અન્ય કોઈર્ણ દે શમાાં જઈને રહેવાની ઈચ્છા
હોય તો તેઓ તયાાં સહકુ ટુમ્બ જઈ શકે છે . એને માટે એમણે અતયારે માત્ર
નામ નોંધાવવાની જરુર છે . એમનો વારો આવે તયારે સરકાર એમના
માટે ર્ાસર્ોટપ , વીસા, ટીકીટ વગેરેની વ્યવસ્થા કરી આર્શે જેથી ગરીબ
તેમ જ અશીક્ષીતને ર્ણ સરખો લાભ મળી શકે . સામાનમાાં માત્ર એક
સુટકેસ સાથે લઈ જઈ શકાશે.”
નવા દે શમાાં દરે કને લાયક કામની તેમ જ એક વરસ માટે
રહેવાની અને બાળકોને શીક્ષણની વ્યવસ્થા કરવામાાં આવશે. તયાર ર્છી
બધાએ ર્ોતર્ોતાની રીતે સગવડ કરી લેવાની રહેશે. નવા દે શમાાં સૌ
ર્ોતાનો ધમપ, તહેવાર વગેરે અંગત રીતે ર્ાળી શકશે; ર્ણ જાહેર
સરઘસ અને દે ખાવો ર્ર પ્રતીબાંધ હશે.
આવી તક મળે તો કેટલા લોકો તે ઝડર્ી લે, તે જાણવુ ાં રસપ્રદ
હશે. જો કે આવી શક્યતા જરા ર્ણ નથી. અતયારે આર્ણે માત્ર આર્ણી
કલ્ર્ના દોડાવવીયે છીયે.
દે ખીતી રીતે જેમની ર્ાસે ગણનાર્ાત્ર મીલકત હોય એમની,
આવી રીતે દે શાન્તર કરી અજાણયા પ્રદે શમાાં જવાની ઈચ્છા ઓછી હશે.
જેમને ર્ોતાની વતપમાન સ્થીતીમાાં ખાસ કશુ ાં ગુમાવવા જેવુ ાં નહીં લાગે
એવા લોકો જ તૈયાર થશે. જેમને દુ નીયાના અન્ય દે શો વીશે થોડી ઘણી
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માહીતી છે , તેઓ ર્ોતાની ર્સન્દગીના દે શમાાં જવા ઈચ્છશે. જેમને
બહારની દુ નીયા વીશે ખાસ ખબર નથી, એવાઓને ભાષા અને
સાંસ્કૃતીની સમાનતા હોય એવા ર્ડોશના દે શમાાં અથવા એમના
સમ્બન્ધી જ્યાાં હોય તયાાં જવાની ઈચ્છા થશે.
સૌ પ્રથમ ભારતમાાં શુ ાં થઈ શકે તે વીચારીએ. આ લખનારનુ ાં
વ્યક્તીગત મન્તવ્ય છે કે આજે જે દીશામાાં પ્રવાહ ચાલુ છે તે દીશામાાં જ
વધુ ઝડર્ી બનશે. આર્ણા ર્ડોશી એવા બાાંગલાદે શ, ર્ાકીસ્તાન,
નેર્ાળ વગેરે દે શોમાાંથી વધુ ને વધુ લોકો ભારત આવવા માગશે; જ્યારે
ભારતમાાંથી ઘણા વધારે બહાર જવા તૈયાર થશે. એમાાંથી મોટા ભાગના
લોકો ર્શ્વીમના વીકસીત દે શોમાાં જવા માગશે. એકાંદરે ભારતમાાં
આવનાર કરતાાં ભારત છોડી જવા તૈયાર લોકોની સાંખયા કેટલાયે ગણી
વધારે હશે. આ બધુ ાં દે શાન્તર કોઈ ર્ણ જાતના દબાણ વગર સ્વેચ્છાએ
કરે લ ુાં હશે. નવા આવનાર અને જનાર વચ્ચે સમતોલન સધાય તયાાં સુધી
દે શની વસ્તી ઘણી ઓછી થઈ ગઈ હશે.
ર્ોતર્ોતાનાાં

કારણોસર

ભારતમાાં

જ

રહેવાનુ

ર્સાંદ

કરનારમાાંથી એક વગપ સાધનસમ્ર્ન્ન ર્રીવારોનો હશે, જે નોકરચાકરોથી
ટે વાયેલો છે . તેઓ નોકરોની સખત તાંગી અનુભવશે. તેમને ર્ોતાનાાં
ઘણાાં કામ જાતે કરવાની વાસ્તવીકતા સ્વીકારવી ર્ડશે. ઉજળી બાજુ એ
હશે કે , સામાન્ય રીતે બધે નડતી ગીરદીનો સામનો કરવાનો નહીં રહે.
અન્ય દે શો વચ્ચે થતી દે શાન્તરની પ્રક્રીયા ર્ણ લગભગ
ભારત જેવી જ હશે. ર્ડોશના ગરીબ દે શના લોકો તયાાં આવવા ઈચ્છશે
અને એ દે શના લોકો એમનાથી વધુ વીકસીત અથવા તો વધુ અનુકુળ
દે શમાાં જવા ઈચ્છશે. આ પ્રવાહ તયાાં સુધી ચાલુ રહેશે, જ્યાાં સુધી આવા
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અનુકુળ કે ઈચ્છનીય દે શોની વસ્તી ઘણી વધી જાય જેથી એ દે શ ર્ણ
હવે એટલા ઈચ્છનીય ન રહે.
આ કાલ્ર્નીક કવાયતનાાં તારણો જો યોગ્ય હોય તો, કેટલાક
સવાલ ઉભા થાય છે . ધામીક, આધ્યાતમીક, ર્વીત્ર, સાંસ્કારી ગણાતો
ભારત દે શ છોડી, ભૌતીકવાદી, ભોગવાદી, અનૈતીક ગણાતા ર્શ્વીમના
દે શોમાાં આટલી મોટી સાંખયામાાં લોકો શા માટે જવા માગતા હશે ? વળી,
આર્ણી નજરમાાં અનૈતીક ગણાતા પ્રદે શના લોકોને સાંસ્કારી ભારતમાાં
આવવાની ઈચ્છા કેમ નહીં થતી હોય ? અને માત્ર ને માત્ર વધુ ગરીબ
દે શના લોકો જ શા માટે ભારત આવવા માગે છે ?
આ બધા સવાલોનો સીધો સાદો ઉત્તર એ છે કે બધાની
નૈતીકતાની તેમ જ સાંસ્કારીર્ણાની સમજ અલગ હોય છે . આર્ણી
સમજનાાં ત્રાજવે બધાને ન તોળાય. મોટા ભાગના લોકોને કુ ટુમ્બ સાથે
રહેવા મળે અને ર્ોતાનો ધમપ તેમ જ તહેવારો ર્ાળવા મળે તો એમના
માટે બીજુ ાં બધુ ાં ગૌણ બને છે . એમના માટે રોજબરોજની જરુરીયાતો વધુ
અગતયની હોય છે . એમને ર્ોતાના ર્રીવારનુ ાં આજનુ ાં જીવન–ધોરણ
સુધારવામાાં વધુ રસ છે . ર્રભવ, અધ્યાતમ, સાંસ્કૃતી, દે શપ્રેમ વગેરે બધુ ાં
ર્છી આવે છે .
ગીતામાાં ધમપ, અથપ, કામ અને મોક્ષને પુરુષાથપનાાં ચાર ક્ષેત્રો
ુ ર રાખવામાાં આવ્યો છે કે કેમ; તે
ગણાવ્યાાં છે . આ ક્રમ ચોક્કસ હેતસ
ખબર નથી. વતપમાન સમાજની મનોવ ૃત્તી પ્રમાણે ”અથપ” નો ક્રમ સૌથી
ર્હેલો છે . દે શાન્તર કરનારનો હેત ુ ચોખખો દે ખાય છે . તેમ જ દે શાાંતર
નકારનારનુ ાં મુખય કારણ ર્ણ સમ્ર્ત્તી ન છોડવાનુ ાં છે . સામાન્ય
માણસનુ ાં સમ્ર્ત્તી માટે ન ુ ાં વળગણ નક્કર વાસ્તવીકતા છે .
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આની ર્ાછળ તયાાંની ર્ાયાની સગવડો, વસ્તુઓની વીપુલતા,
કાયદો વ્યવસ્થા, સ્વતાંત્રતા અને આનન્દલક્ષી અભીગમ કારણ–ભુત છે .
દરે ક વાતને ર્શ્વીમદ્વેષના ચશ્માાંથી જોનાર ઉન્નતભ્રુ માટે આ એક આંખ
ખોલનારુાં (eye opener) ઉદાહરણ છે .
આ કાંઈ નવુ ાં નથી; બલકે આદીકાળથી ચાલ્યુ ાં આવે છે . આયોથી
શરુ કરી અંગ્રજો સુધીના બધા સમ ૃદ્ધીની શોધમાાં ભારતમાાં આવ્યા હતા,
ભારતની સાંસ્કૃ તીથી આકષાપ ઈને નહીં. બીજા આગળ નીકળી ગયા અને
આર્ણે ર્ાછળ રહી ગયા; એટલે હવે ર્હેલાનાાં કારણસર અહીં કોઈ
આવતા નથી. ઉલટા આર્ણે સમ ૃદ્ધીની શોધમાાં ર્શ્ચીમના દે શોમાાં જવા
લાગ્યા છીયે. તે ર્ણ રાજ કરવા નહીં; ર્ણ નોકરી કરવા! પ્રાચીન
સાહીતયમાાં આવતી દૃ ષ્ટાાંત કથાઓમાાં આમપ્રજાની વાસ્તવીકતા ઓછી
અને લખનારનુ ાં વીશફુલ થીંકીંગ વધુ છે .
માણસની જરુરીયાતો, એમની પ્રાથમીકતા, અગતય, એની
નૈતીક/ આધ્યાતમીક ઉન્નતી વગેરે વીશે 20મી સદીના મનોવૈજ્ઞાનીક
અબ્રાહમ માસલોએ સુદર
ાં અને સચોટ ચીતાર આપ્યો છે . એની વીસ્ત ૃત
ચચાપ માટે અલગ લેખ કરવો ર્ડે.
આ કાલ્ર્નીક કવાયત હજી એક ડગલુાં આગળ વધારીએ. બધા
દે શો વચ્ચે જો મુક્ત દે શાન્તર શક્ય બને તો, આવતા સમયમાાં બધા
દે શોનુ ાં જીવન ધોરણ ઘણુ ાં સર્ુ ાં થવા લાગે. સાાંસ્કૃ તીક અંતર ઘટે ,
ધામીક મતભેદ ઓછા થાય અને વસુધૈવ કુ ટુમ્બકમ્ ની કલ્ર્ના સાકાર
બનતી લાગે.
નરી વાસ્તવીકતા તો એ છે કે દરે ક સ્થીતી એક ચોક્કસ વગપ
માટે ફાયદાકારક હોય છે . કોઈને ર્ોતાનો વીશેષ દરજ્જો ગુમાવવો
ગમતો નથી. આવો વગપ ચાલુ સ્થીતીમાાં કોઈર્ણ પ્રકારના બદલાવનો
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વીરોધ કરવાનો છે . ર્રીણામે આવુ ાં મુક્ત દે શાન્તર પ્લાનીંગથી ક્યારે
ર્ણ થવાનુ ાં નથી.
પ્લાનીંગથી નહીં; ર્ણ ટૅકનૉલૉજીનો વીકાસ અને વીકસીત
દે શોની જરુરીયાતને લીધે, વૈશ્વીકીકરણના માધ્યમથી, દુ નીયા ધીરે ધીરે
એકરુર્ થઈ રહી છે . ગરીબ દે શોનો શીક્ષીત યુવાવગપ મયાપ દીત દરે ર્ણ
વીકસીત દે શોમાાં જઈ રહ્યો છે . ર્રીણામે એમનાાં કુ ટુમ્બીઓનુ ાં
જીવનધોરણ ઝડર્થી બદલાઈ જાય છે . બીજી બાજુ સસ્તી મજુ રીની
ખોજમાાં વીકસીત દે શોની કાંર્નીઓ ગરીબ દે શોમાાં જવા લાગી છે , જે
બધાના લાભમાાં છે , કારણ કે ગરીબ દે શમા નોકરીની નવી તકો સજાપય
છે .
ધરમુળથી બદલાતી ર્રીસ્થીતીને ક્રાાંતી કહે છે . આજસુધીની
બધી ક્રાન્તીઓ લોહીયાળ હતી. ધામીક વીચારધારાઓની શરુઆત ર્ણ
આમાાં અર્વાદ નથી. આજની ધીમી ગતીથી બદલાતી ર્રીસ્થીતી,
શાાંતીપુણપ ક્રાાંતીની શરુઆત છે . જોકે આજનો પ્રવાહ ભવીષ્યમાાં અટકી
જશે એવી શાંકા ક્યાાંક સેવાય છે . થોડા દાયકાઓથી શરુ થયેલ આ
પ્રવાહમાાં આથીક માંદીઓના લીધે અવારનવાર અવરોધ આવ્યા કરે છે ;
ર્ણ પ્રવાહ અટકતો નથી. સાહસીકો માટે ભાવી ઉજ્જવળ છે .
ઉતક્રાાંતીવાદનો સીદ્ધાન્ત ”સવાપ ઈવલ ઓફ ધ ફીટે સ્ટ”’ ને બદલે ”સક્સેસ
ફોર ધ પ્રોગ્રેસીવ” અત્રે વધુ લાગુ ર્ડે છે .
બીજા શબ્દોમાાં કહીએ તો હવેની સફળતા, નવુ ાં વીચારનારના
ર્ક્ષમાાં છે . ર્રાં ર્રાવાદીઓની ર્ીછે હઠ નીશ્વીત છે .
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♦
અનુક્રમણીકા
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વૈશ્વીકીકરણમાાં પ્રાદે શીક ભાષાઓની આહત
ુ ી
આજકાલ ભારતના બધા પ્રાન્તોમાાં વત્તેઓછે અંશે પ્રાદે શીક
ભાષાઓને બચાવવાની – ટકાવવાની ચળવળ ચાલે છે . ઘણા લોકો
ર્ોતાના મત અને મુરાદ પ્રમાણે એમાાં ર્ોતાનુ ાં યોગદાન આર્ે છે . એના
માટે વીવીધ કાયપક્રમો યોજાય અને લેખ લખાય છે . ગુજરાતમાાં આ
ુ ી ભુતકાળમા વડોદરામાાં એ
ઝાંબેશ કદાચ વધુ પ્રમાણમાાં છે . એ હેતથ
માટે ના આંતરરાષ્રીય સાંમેલનો ર્ણ યોજાયા હતા.
આવી ચળવળમાાં લોકોનો ર્ોતાની માત ૃભાષા પ્રતયેનો પ્રેમ
અને ગૌરવ છતો થાય છે . આ લાગણીની કદર કરીએ તોય
વાસ્તવીકતાને અવગણી ન શકાય. ગમે તેટલી નીષ્ઠાથી નાની પ્રાદે ષીક
ભાષા બચાવવાના પ્રયતનો કરવામાાં આવે તોયે, લાાંબાગાળે પ્રાદે શીક
ભાષાઓનુ ાં ભાવી ધુધ
ાં ળુાં દે ખાય છે .
લોકો કાાં તો વૈશ્વીકીકરણ સમજતા નથી કે હજી એને સ્વીકારવા
તૈયાર નથી. વૈશ્વીકીકરણનુ ાં અને ટૅકનોલોજીનુ ાં આ સુનામી એટલુાં
જબરદસ્ત છે કે સો વરસ ર્છીની દુ નીયા માની ન શકાય એટલી અલગ
હશે.
ભુતકાળમાાં કુ ટુમ્બો સાંયક્ુ ત હતાાં અને દુ નીયા વીભક્ત હતી.
હવે કુ ટુમ્બો વીભક્ત થઈ રહ્યાાં છે અને દુ નીયા સાંયક્ુ ત થઈ રહી છે . બીજા
વીશ્વયુદ્ધના અંત સાથે વૈશ્વીકીકરણનુ ાં નવુ ાં મોજુ ાં શરુ થયુ ાં છે અને છે લ્લા
ત્રણ દાયકાથી એણે વેગ ર્કડ્ો છે . એનુ ાં એક ર્ાસુાં એ છે કે લોકો
પ્રવાસ, વ્યાર્ાર, શીક્ષણ, સ્થળાન્તર, દે શાન્તર જેવાાં કારણોને લીધે વધુ
ભાષાઓ શીખવા લાગ્યા છે . એના ર્હેલાાં બહુ ઓછા લોકોને ર્ોતાની
માત ૃભાષા ઉર્રાાંત બીજી કોઈ ભાષા આવડતી હતી. હવે બે કે તેથી વધુ
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ભાષાઓ જાણનાર લોકોની સાંખયા ઘણી વધી છે અને હજી વધતી જશે.
ર્રીણામે માત ૃભાષા ર્રનુ ાં અવલાંબન ઓછાં થતુ ાં જાય છે . માણસ
કામચલાઉ ધોરણે ઘણી ભાષાઓ જાણી સમજી શકે, ર્ણ ર્ારાં ગત તો
એક–બેમાાં જ થઈ શકે છે . એની ર્સન્દગી જરુરત પ્રમાણે વધુ પ્રચલીત
અને સમ ૃદ્ધ ભાષા પ્રતયે ઢળે છે .
કોઈર્ણ ભાષાનુ ાં મહતવ કે અગતયતા તે કે ટલા લોકોની
માત ૃભાષા છે , માત્ર એનાથી ન થઈ શકે. એ માટે ના બીજા ર્ણ કેટલાક
માર્દાં ડ છે . એ ભાષાના મુળ પ્રદે શની બહાર એનો ફેલાવો કેટલો છે ,
જેમની એ માત ૃભાષા ન હોય એવા કેટલા લોકો એ ભાષા સારી રીતે
સમજી, બોલી, વાચી શકે છે , એમાાં કે ટલા દૈ નીક, સામયીક, પુસ્તકો
બહાર ર્ડે છે , એમાાં કે ટલી ફીલ્મો બને છે અને જોવાય છે વગેરે બાબતો
એ ભાષાની ‘પહોંચ’ બતાવે છે . ર્હોંચને લીધે પ્રભાવ વધે છે .
ચીનમાાં વર્રાતી અને બહાર ચીની કહેવાતી, મેન્ડરીન ભાષા
દુ નીયામાાં સૌથી વધુ લોકોની માત ૃભાષા છે એ વાત ખરી; ર્ણ ચીનની
બહાર કેટલા લોકો એ જાણે છે કે જાણવા ઈચ્છે છે ? માત ૃભાષાને ધોરણે
સ્ર્ેનીશનો બીજો, અંગ્રેજીનો ત્રીજો અને હીન્દીનો ચોથો નાંબર આવે છે .
હીન્દીની હાલત ર્ણ ચીની જેવીજ છે . આ બન્ને ભાષાઓની ર્હોંચ ઓછી
હોવાથી એમનો આંતરરાષ્રીય પ્રભાવ ઓછો છે .
અંગ્રેજીની ર્હોંચ અને પ્રભાવના બે દાખલા જોઈએ. જ્યારે
ભારત અને ચીન વચ્ચે કોઈ વેર્ારી કે રાજદ્વારી કરાર થાય છે તયારે એ
હીન્દી કે ચીની ભાષામાાં નહીં; ર્ણ અંગ્રેજીમાાં થાય છે . એ જ પ્રમાણે ખાડી
દે શો હોય કે જાર્ાન – કોરીયા હોય, એમની સાથેનો આર્ણો વ્યવહાર
અંગ્રેજીમાાં જ થાય છે . આ બધુ ાં આર્ણે સ્વેચ્છાએ કરીએ છીએ. માત્ર
આર્ણે જ નહીં, દુ નીયાના બહમ
ુ તી દે શ એકબીજા સાથેનો વ્યવહાર
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અંગ્રેજીમાાં જ કરે છે . આનુ ાં કારણ દે ખીતુ ાં છે . મોટાભાગના દે શોમાાં અંગ્રેજી
જાણનાર વગપ જેટલી સહેલાઈથી મળી રહે છે , એટલી સહેલાઈથી બીજી
કોઈ ભાષા જાણનાર નહીં મળે . અંગ્રેજીની ર્હોંચ અને પ્રભાવનો બીજો
દાખલો છે એમાાં પ્રકાશીત થતા છાર્ા, સામયીકો, પુસ્તકો અને ફીલ્મોની
સાંખયા તેમજ તેમની ગુણવત્તાનો. બીજી કોઈ ભાષા એની નજીક ર્ણ
નથી આવી શકતી. અંગ્રેજીનો પ્રભાવ સ્વીકારવામાાં ઘેલછા છે કે એનો
આંધળો વીરોધ કરનારમાાં ઈષાપ છે તે એક ચચાપ નો વીષય છે . એના માટે
અલગ લેખ જોઈએ
સત્તરમી સદીમાાં, જ્યારે ભારત દુ નીયાનુ ાં સૌથી સમ ૃદ્ધ અને
શક્યત: સૌથી શક્તીશાળી રાષ્ર હતુ ાં તયારે , જો બધે છવાઈ ગયુ ાં હોત તો
આજે અંગ્રેજીને બદલે હીન્દી– ઉદુપ ની બોલબાલા હોત. આર્ણે મન્દીરો
અને મહેલો બાાંધવામાાંથી ઉંચા નહીં આવ્યા.
ભુતકાળ અને વતપમાનની વાત છોડીને ભવીષ્યની શક્યતાઓ
તર્ાસીએ. આજે દુ નીયામાાં જે 6000 – 7000 ‘જીવાંત’ ભાષા–બોલીઓ છે
તેમાાંથી મોટાભાગની મુખય પ્રવાહથી દુ ર રહેતી આદીવાસી પ્રજાની
બોલીઓ છે . જેમાાં લખાણ થતુ ાં હોય એવી ગણનાર્ાત્ર ભાષાઓ તો માત્ર
સેંકડોમાાં છે ; હજારોમાાં નથી. એક લાખથી વધુ લોકો વાર્રતા હોય એવી
ભાષાઓ 400થી ર્ણ ઓછી છે . એક કરોડથી વધુ લોકોની હોય એવી
ભાષાઓ માત્ર 65 જેટલી છે , જેમાથી 18 જેટલી માત્ર ભારતમાજ છે .
આદીવાસીઓ હવે ઝડર્થી મુખય પ્રવાહમાાં ભળવા લાગ્યા છે .
આધુનીક સગવડોનુ ાં આકષપણ બધાને સર્ુ ાં છે . ઘણાને ર્ોતાની
ર્રમ્ર્રાનુ ાં વળગણ હવે એટલુાં રહ્ુાં નથી. ઝડર્ી શહેરીકરણ અને
શહેરમાાં રહેલી કમાણીની તકો એમાાં અગતયનો ભાગ ભજવે છે . જે
જાતીઓ મુખય પ્રવાહમાાં જલદી ભળશે તેઓ નવી ભાષા અર્નાવશે
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અને એમની બોલી જલદી લુપ્ત થશે. ર્છી વારો આવશે મુખય પ્રવાહમાાં
ભળે લ હોવા છતાાં જેમાાં ખાસ લખાતુ ાં ન હોય એવી ભાષા–બોલીઓનો.
ગુજરાતની કચ્છી બોલી એમાાંની એક છે એની વાત કરીએ.
જેમણે ધાંધાથે કચ્છ છોડ્ુાં એમણે નવા પ્રદે શની ભાષા શીખી,
અર્નાવી અને રોજીન્દા વ્યવહારની મુખય ભાષા બનાવી. એમના માટે
કચ્છી અંગત સમ્બન્ધો વચ્ચે વર્રાતી બીજી ભાષા બની ગઈ. ભુકાંર્
ર્છી કચ્છ બહારના લોકો મોટા પ્રમાણમાાં કચ્છમાાં રહેવા આવ્યા તેઓ
ગુજરાતી કે હીન્દીમાાં વ્યવહાર કરે એટલે સ્થાનીક લોકોને ર્ણ ગુજરાતી
વાર્રવી ર્ડે. આમાાંથી ક્યારે ક મીશ્ર ભાષા ઉભરી આવે છે . આ કુ દરતી
ક્રમ છે . એક ભાષાનુ ાં સાંકોચન બીજી ભાષાનો ફેલાવો બને છે .
દરે ક કચ્છીનુ ાં શીક્ષણ અન્ય કોઈ ભાષામાાં થાય છે . શીક્ષણની
ભાષા એમની મુખય ભાષા બની જાય એ સ્વાભાવીક છે . માત ૃભાષા અને
મુખયભાષા એક ન હોય એવુ ાં હવે સામાન્ય બની ગયુ ાં છે . ર્રીણામે
માત ૃભાષાનુ ાં મહતતવ ઓછાં થાય છે . શીક્ષણ અને ઔદ્યોગીકીકરણને લીધે
કચ્છની કાયાર્લટ થઈ રહી છે . એ રીતે કચ્છી ભાષાની (બોલીની) ર્ણ
કાયાર્લટ થઈ એ ધીરે ધીરે ગુજરાતીમાાં ભળી જશે. સવાલ માત્ર
સમયનો છે .
ભાષાની લુપ્તી એટલે લુપ્ત થનાર ભાષા વાર્રનારાઓનુ ાં
બીજી મોટી અને સમ ૃદ્ધ ભાષામાાં ભળી જવુ.ાં નાનુ ાં ઝરણુ ાં ર્ોતાનુ ાં ર્ાણી
નદીમાાં ઠાલવીને સુકાઈ જાય એના જેવી જ વાત છે . આમાાં ગુમાવવાની
સાથે મેળવવાનુ ાં ર્ણ છે . કચ્છી માણસ ગુજરાતી અર્નાવે એટલે વીસર્ચીસ લાખના બદલે છ-સાત કરોડ લોકો સાથે સાંવાદ કરી શકે. શીક્ષણ
શક્ય બને. ગુજરાતી સાહીતયનો વીશાળ ખજાનો એના માટે ્ુલે. એજ
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રીતે ગુજરાતી માણસ હીન્દી શીખે એટલે છ-સાત કરોડને બદલે 50-60
કરોડ લોકો સાથે સાંવાદ કરી શકે , વગેરે.
ભાષાનો વીલોર્ વાષીક ધોરણે નહીં ર્ણ ર્ેઢી દર ર્ેઢીના
ધોરણે થાય છે . વળી એ તબક્કાવાર થાય છે . ર્હેલાાં એ મુખય ભાષા
મટી બીજી ભાષા બને છે . ર્છી એ માત્ર અંગત સમ્બન્ધો વચ્ચે વર્રાય
છે . અન્તે બોલી નામશેષ થાય છે . જો કે નવી ટૅકનોલોજીને લીધે હવે
બોલીને સી.ડી. ર્ર અંકીત કરીને સાચવી શકાય ર્ણ વ્યવહારમાાં
બચાવવુ ાં અઘરુાં છે . જે ભાષામાાં લખાયુ ાં છે તે ભાષાઓ લખાણો દ્વારા
સચવાઈ છે . પ્રાચીન ભારતની ર્ાલી અને અધપમાગધી આના દાખલા છે .
એ ર્ણ બચાવી નથી શકાઈ; માત્ર લખાણો દ્વારા સચવાઈ છે .
દુ નીયા ઘણી ઝડર્થી બદલાઈ રહી છે . 300 – 400 પ્રસ્થાર્ીત
ભાષાઓ ર્ર રાજકીય પ્રવાહોની અસર વધારે હશે. ધીરે ધીરે આ સાંખયા
ર્ણ નાની થતી જશે. બાકી રહેનારમાાંથી મુખયતવે જે તે દે શની
રાષ્રભાષા હશે. કારણ કે રાષ્રભાષાઓને એમની સરકારનુ ાં ર્ીઠબળ હોય
છે . એ રાષ્રનુ ાં ગૌરવ મનાય છે . એ ધોરણે પ્રમાણમાાં નાની એવી
શ્રીલાંકાની સીંહાલી કે નેર્ાળની નેર્ાળી ભાષાનુ ાં આયુષ્ય ગુજરાતી કરતાાં
લાાંબ ુ હોઈ શકે છે , જો આ રાષ્રો તયાાં સુધી સ્વતાંત્ર રહે તો ! (અંગ્રેજી
વાર્રતો સૌથી મોટો દે શ અમેરીકા, એકમાત્ર દે શ છે જેની સત્તાવાર કોઈ
રાષ્રભાષા નથી.)
નાની પ્રાદે શીક ભાષાઓ લુપ્ત થવા સાથે બાકી રહેનાર
ભાષાઓ વધુ મોટી અને સમ ૃદ્ધ થશે. એમાાં સમાનાર નાની ભાષાના
કેટલાક શબ્દપ્રયોગો, સાહીતય વગેરે ર્ોતાની મેળે ઓતપ્રોત થશે.
વૈશ્વીકીકરણની નાની આવ ૃત્તી જેવુ ાં હીન્દીનુ ાં રાષ્રીયકરણ ભારતમાાં થઈ
રહ્ુાં છે . દે શમાાં હીન્દી ફેલાવાનો સરકારનો 50 અને 60 ના દાયકાનો
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પ્રયાસ ખાસ સફળ ન થયો. એ કામ આજે બોલીવુડ, ટે લીવુડ અને
શહેરીકરણ કરી રહ્ુાં છે . હીન્દી અંગ્રેજી મીશ્રીત ‘હીન્ગલીશ’ મહાનગરોમાાં
વીકસવા લાગી છે .
વૈશ્વીકીકરણનુ ાં એક હકારાતમક ર્ાસુાં છે લોકોનુ ાં એકીકરણ. આ
સારી વાત છે . સાંસ્કૃતી, ધમપ, ભાષા, જાતી વગેરેના ભેદભાવ તો
મોટાભાગના ઝગડાઓના મુળમાાં છે . આ ભેદભાવ જેટલા ઓછા થાય
એટલા ઝગડાના કારણ ઘટે . આનો મતલબ એમ નથી કે ભાષાઓ લુપ્ત
થવાથી ઝગડાઓ મટી જશે. એકીકરણને લીધે લોકો વચ્ચેની ગેરસમજો
ઓછી થાય. વાડાબાંધીને નામે ઉશ્કે રનારને સાથ આર્નાર ઓછા મળે .
ભાષાનુ ાં ગૌરવ અને ભાષાના ઝનુન વચ્ચે ર્ાતળી ભેદરે ખા છે .
મુમ્બઈમાાં દે ખાતુ ાં મરાઠીનુ ાં ‘મહતવીકરણ’ આ ભેદરે ખા ઓળાં ગતુ ાં હોય
એમ લાગે છે . ગૌરવ ક્યાાં પુરુાં થાય અને ઝનુન ક્યાાં શરુાં થાય એ કોણ
નક્કી કરે ? કોઈ કરે તોયે ઝનુનીઓને કોણ રોકી શકે ?
મુળ વાત ભાષાને બચાવવાની છે . એ કેટલી વાજબી છે , કે ટલી
જરુરી છે અને કેટલી શક્ય છે એ વીષે કોઈની વાતોમાાં આવ્યા વગર
દરે કે શાાંતીથી વીચારવાનુ ાં છે . બહારનુ ાં કોઈ બળજબરીથી આર્ણી
માત ૃભાષાને મીટાવવા માાંગતુ ાં હોય તો એને અટકાવવા આર્ણાથી શક્ય
હોય એટલુાં બધુ ાં કરી છટીએ. ર્ણ કાળચક્રને લીધે માત ૃભાષાના ર્ોતાના
સાંતાનો એને છોડવા ઈચ્છતાાં હોય તયારે એને ટકાવી રાખવાના થોડા
લોકોના પ્રયાસથી ખાસ ફરક ન ર્ડે.
ભાષા બચાવવાનુ ાં કામ કોઈ એક વ્યક્તી, કુ ટુમ્બ કે સાંસ્થાના
ગજા બહારની વાત છે . એકીકરણના મુખય પ્રવાહની વીરુદ્ધ જવુ ાં ્ુબ
અધરુાં હોય છે . જે ર્ેઢી પુરી તાકાતથી માત ૃભાષાને બચાવવાની કોશીશ
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કરે તે ભાષાનો વીલોર્ એક ર્ેઢી દુ ર ઠેલી શકે. બાકી, આવતી ર્ેઢી કઈ
રીતે વીચારશે તે કોણ જાણે છે !
વીશ્વમાાં દરે ક વસ્તુની એક્સર્ાયરી ડેટ છે . સાંસ્કૃ તીઓ અને
સામ્રાજ્યો લુપ્ત થયાાં છે . સુયપ, ચાંદ્ર, પ ૃ્વી બધા નાશવાંત છે .

હાલ

અસ્તીતવમાાં છે એના કરતાાં ઘણી વધુ ભાષા–બોલીઓ લુપ્ત થઈ ચુકી
છે . આ ક્રમ ચાલુ રહેવાનો છે . તેથી ‘ભાષા બચાવ’ ઝાંબેશમાાં કેટલી
શક્તી, સમય અને સમ્ર્ત્તીનુ ાં રોકાણ કરવુ ાં એ દરે કની સમજ ર્ર આધાર
રાખે છે .
આજે આન્તરપ્રાન્તીય અને આન્તરરાષ્રીય લગ્નો વધી રહ્યાાં
છે . શીક્ષીત યુગલોના આવા લગ્નોમાાં બન્ને જણ ર્ોતાની પ્રાદે શીક ભાષા
છોડીને હીન્દી કે અંગ્રેજીને અર્નાવે એ શક્ય છે . એમનાાં બાળકોની
માત ૃભાષા કઈ? એમના માટે માત ૃભાષા/ર્ીત ૃભાષા શબ્દ નીરથપક બની
જાય છે . એ જ રીતે વધુ ભાષાઓ જાણનાર શહેરનીવાસી માટે ર્ણ
માત ૃભાષા કરતાાં મુખયભાષા વધારે મહતતવની બને છે .
ગુજરાતીને હાલ કાંઈ જોખમ નથી. સમ ૃદ્ધ કુ ટુમ્બના બાળકો
અંગ્રેજી સ્કુ લમાાં જઈ ગુજરાતીથી વીમુખ થાય છે એ વાત સાચી છે . બીજી
બાજુ એ કચ્છીઓ અને અન્ય ર્છાત વગો ગુજરાતીમાાં શીક્ષણ લઈ એને
સમ ૃદ્ધ કરે છે . ગુજરાતીમાાં આજે ર્હેલાાં કરતાાં વધારે વતપમાનર્ત્રો,
સામયીકો અને પુસ્તકો બહાર ર્ડે છે તેમજ વાંચાય છે . અતયારે તો તેનો
શ્રેષ્ઠ સમય ચાલી રહ્યો છે .
આઠ–દસ ર્ેઢીઓ ર્છી જે ર્ણ થવાનુ ાં હશે એને અતયારથી
બદલી ન શકાય. જ્યારે ર્ણ ગુજરાતી લુપ્ત થવાને આરે હશે તયારે
બીજી પ્રાદે શીક ભાષાઓની ર્ણ એ જ હાલત હશે. તયારે ભારત સાચા
અથપમાાં અખાંડ દે શ બનતો હશે. એ સમય રાજી થવાનો હશે, અફસોસ
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કરવાનો નહીં. ગુજરાતીના સન્દભપમાાં અતયારની ‘ભાષા બચાવો’ ઝાંબેશ
વાણી વીલાસથી વધુ ન ર્ણ હોય !
ભાષાને બચાવવા કરતાાં જગલો,
ાં
ર્ાણીના સ્ત્રોત, ખનીજ તેલ,
અન્ય ખનીજ ર્દાથો, ર્યાપ વરણ વગેરે જેવી કુ દરતી સમ્ર્ત્તી
બચાવવાની તાતી જરુર છે . એ પ્રતયે દુ લપક્ષ સેવશુ ાં તો ભાષાને બચાવવા
માટે આર્ણા વાંશજો નહીં રહે.

♦
અનુક્રમણીકા
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ખોરાકની ર્સન્દગી સ્વાસ્્ય માટે કે શાસ્ત્રો આધારે ?
જૈન મીત્રો સાથેની વાતચીતમાાં એક પ્રશ્ન અવારનવાર
પુછવામાાં આવે છે . દુ ધ પ્રાણીઓનાાં શરીરમાાંથી આવતુ ાં હોવાથી એને
હીંસક ગણાય કે અહીંસક? આ પ્રશ્ન વ્યાર્ક હોવાથી એની ચચાપ જાહેરમાાં
કરવી જરુરી લાગી છે . આ લેખ જૈનોને ધ્યાનમા રાખીને લખાયો હોવા
છતાાં અન્ય શાકાહારીઓને ર્ણ તે ઉર્યોગી થશે એ આશયથી અત્રે રજુ
કયો છે .
જૈન વીચારધારામાાં અહીંસાને ઘણુ ાં મહતતવ આર્વામાાં આવ્યુ ાં
છે , ખાસ કરીને ખોરાકની ર્સાંદગીમાાં. એક એવો ર્ણ વગપ છે જેણે દુ ધ
તેમ જ દુ ધની બનાવટોનો સદન્તર તયાગ કયો છે . તેઓ ર્ોતાને વેગન–
વેજીટે રીયન ગણાવે છે અને આર્ણને લેક્ટો–વેજીટે રીયન (દુ ધ વાર્રતા
શાકાહારી) કહે છે . બીજા ઘણા પ્રકારના લોકો છે , જેમની શાકાહારની
વ્યાખયા અને ખાનર્ાનની મયાપ દા આર્ણાથી અલગ ર્ડે છે . એનાાં
ઉંડાણમાાં જવુ ાં જરુરી નથી.
બાળકને શરીરના વીકાસ માટે અને પુખત વયનાઓને શરીર
ટકાવી રાખવા માટે સમતોલ આહારની જરુર ર્ડે છે . દરે ક પ્રદે શમાાં જે
સહેલાઈથી મળતુ ાં હતુ ાં તે એમનો મુખય ખોરાક બન્યો. ર્ાછળથી ધામીક
વીચારધારાઓને લીધે એમાાં જરુરી ફેરફાર થયા. દુ ધમાાં પુષ્કળ
પ્રમાણમાાં પ્રોટીન, કેલ્શીયમ અને જરુરી વીટામીન હોય છે . ધામીક
કારણથી દુ ધ ન લેવ ુ ાં હોય તો આ બધાાં જરુરી તતતવોનો વીકલ્ર્ શોધવો
ર્ડે જે શાકાહારી માટે થોડુ ાં અઘરુાં છે .
દુ ધમાાંથી બનતાાં દહીં, છાશના સેવનમાાં સુક્ષ્મ સ્તરે અહીંસા
ર્ાળવી શક્ય નથી. દહીં બનાવવા માટે દુ ધમાાં ઉમેરાતુ ાં ‘મેળવણ’
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બેક્ટે રીયાનો સમુહ છે . દુ ધમાાં રહેલાાં ર્ોષક તતતવોને લીધે આ બેક્ટે રીયા
ઝડર્થી વધે છે . દહીં છાશના બેક્ટે રીયા આર્ણી ર્ાચનક્રીયા માટે ઘણા
ઉર્યોગી છે . એના તયાગથી જરુરી ર્ોષણ ઉર્રાન્ત આ ફાયદો ર્ણ
જતો રહે છે .
કેટલીક વાનગીઓના ઘટકમાાં આથો લાવવો જરુરી હોય છે .
આ આથો બેક્ટે રીયાને લીધે આવે છે . ક્યારે ક આથો લાવવા માટે ‘યીસ્ટ’
કહેવાતા બેક્ટે રીયા ઉમેરવામાાં આવે છે . આટલા સુક્ષ્મ સ્તરે અહીંસાથી
દુ ર રહેવ ુ ાં હોય તો આવી બધી વાનગીઓ ર્ણ તયજવી ર્ડે. શક્ય છે કે
શાસ્ત્રોમાાં આવી બાબતોની ચોખવટ નહીં કરી હોય. ખોરાક એવો ન હોવો
જોઈએ કે એનાથી પુરતુ ાં ર્ોષણ ન મળે , એટલો શુષ્ક ન હોવો જોઈએ કે
જમવાનુ ાં અધુરુાં લાગે કે જમવાનો કાંટાળો આવે.
દહીં, છાશ તેમ જ આથાવાળી વાનગીઓમાાં રહેલા બેક્ટે રીયા
વીશે આ લેખ દ્વારા જેમને ખબર ર્ડી હોય એમને એટલુાં કહેવાનુ ાં કે
ધમપના નામે આ બધુ ાં તયજી દે વાથી તેઓ ર્ોતાના સ્વાસ્્ય સાથે
બાાંધછોડ કરી રહ્યા છે .
હીંસા–અહીંસાની બાબતમાાં કુ દરત તટસ્થ છે . આર્ણા શરીરમાાં
જ મોટી સેના છે જે બહારના જીવાણુ સાથે યુદ્ધ કરી આર્ણુ ાં રક્ષણ કરે છે .
એ આર્ણા લોહીમાાંના શ્વેતકણો છે .
દુ નીયાની એંસી ટકા પ્રજા માાંસાહારી છે . શાસ્ત્રો પ્રમાણે જીવનભર
માાંસાહારનુ ‘ઘોર ર્ાર્’ કરનારને ર્ાછો મનુષ્ય અવતાર ન મળે . એ
ન્યાયે દુ નીયાની માનવ વસતી સતત ઘટવી જોઈતી હતી. વાસ્તવમાાં
એ સતત વધી રહી છે . છે લ્લાાં સો વરસમાાં એ બે અબજથી વધી સાત
અબજ નજીક ર્હોંચી છે . આ કેવી રીતે શક્ય બને? આનાથી એટલુાં
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સાબીત થાય છે કે ખોરાકની ર્સન્દગી સાથે પુનર્જન્મનો (જો પુનર્જન્મ
હોય તો) સીધો સમ્બન્ધ નથી.
આનો અથપ એમ ર્ણ નથી કે બધા પ્રકારની આહાર–ર્સાંદગી
સરખી છે . બેશક, સમતોલ શાકાહારી ભોજન ર્ણ સમ્પુણપ ખોરાક બની
માણસને સાંસ્કારીતાના અને સ્વાસ્્યના ઉંચા ર્ગથીયે લઈ જઇ શકે છે .
અહીંસા ઉર્રાાંત એની તરફેણમાાં બીજા ઘણા મુદ્દા છે . એટલુાં ખયાલ
રાખવાનુ ાં કે માત્ર ખોરાકની ર્સાંદગી માણસને સારો કે ખરાબ નથી
બનાવતી. શાકાહારી ન હોય એવા માણસો ર્ણ પ્રામાણીક, નીતીવાન,
અર્રીગ્રહી, પ્રકૃ તીપ્રેમી, પ્રકૃતીરક્ષક હોઈ શકે છે .
અહીંસાના આધારે ખોરાકની ર્સાંદગીની આ વાતો હતી. ખોરાક
ઉર્રાાંત રોજબરોજની અન્ય બાબતોમાાં ર્ણ હીંસા–અહીંસાનો વીચાર
કરવાનો હોય છે . કાાંદા, બટે ટા, દુ ધ વગેરે તયજતાાં ર્હેલાાં બીજુ ાં ઘણુ ાં
છોડવા જેવુ ાં અને કરવા જેવુ ાં છે એની થોડી વાતો કરીએ. અત્રે ધામીક
માન્યતાઓની સમીક્ષાનો પ્રયાસ નથી કયો. બલકે આજની વાસ્તવીકતા
સાથે એમની વીસાંગતી પ્રકાશમાાં લાવવાની કોશીશ કરી છે .
હીંસાના પ્રકારને ચાર વગોમાાં વહેંચી શકાય : પ્રતયક્ષ, ર્રોક્ષ,
નીવાયપ અને અનીવાયપ. જૈન વીચારધારામાાં માનનાર પ્રતયક્ષ હીંસા ન
આચરે એવુ ાં સ્વીકારી લઈએ. ખેતીમાાં થતી જીવહીંસા અનીવાયપ છે .
આર્ણે એના ર્રોક્ષ ભાગીદાર હોવા છતાાં ખેત ર્ેદાશનો ઉર્યોગ
અનીવાયપ હોવાથી એની ચચાપ કરવી વ્યથપ છે . અટકાવી શકાય એવી
નીવાયપ હીંસામાાં પ્રતયક્ષ અને ર્રોક્ષ રીતે ભાગીદાર થતા હોઈએ એવા
ઘણા દાખલા છે , જે આર્ણે નીવારી શકીયે. અહીં એવા ચાર દૃ ષ્ટાાંતોની
વાત કરી છે .
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રે શમ કેવી રીતે બને છે એની જેમને ખબર હોય તેઓ રે શમી
વસ્રો ર્હેરવાનો વીચાર સુદ્ધાાં ન કરે . જેમને કદાચ ખયાલ ન હોય એમને
જણાવવાનુ ાં કે એક મીટર રે શમનુ ાં કાર્ડ બનાવવામાાં લાખો રે શમના
કીડાઓનો નાશ કરાય છે .
કારખાનાઓમાાં બનતી પ્રાણીજન્ય વસ્તુઓ માટે નો કાચો માલ
સીધો કતલખાનામાાંથી આવતો હોય છે . એવી વસ્તુઓના બીનજરુરી
વર્રાશથી ર્રોક્ષ રીતે હીંસાના ભાગીદાર બનીએ છીએ.
વાહનમાાંથી નીકળતા ધુમાડાથી વાતાવરણ તો બગડે જ છે ;
સાથે સાથે હવામાાંના કે ટલાયે સુક્ષ્મ જીવ ર્ણ મરે છે . જરુર વગર ગાડી
લઈને નીકળી ર્ડતા લોકો પ્રતયક્ષ રીતે હીંસાના ભાગીદાર બને છે .
આર્ણા વર્રાશની વસ્તુઓ બનાવવામાાં જેટલી કુ દરતી
સમ્ર્ત્તી વર્રાય છે , જેટલી ઉજાપ વર્રાય છે , જેટલુાં ર્યાપ વરણ બગડે છે ,
જેટલો કચરો ર્ેદા થાય છે , જેટલા મજુ રોનુ ાં શોષણ થાય છે , જેટલા
બાળમજુ રોનો દુ રુઉર્યોગ થાય છે ; એ બધામાાં એક પ્રકારની હીંસા
રહેલી છે . આર્ણે જ્યારે ર્ણ કોઈ વસ્તુની ખરીદી કરીએ છીએ તયારે
ર્રોક્ષ રીતે આ હીંસાના ભાગીદાર બનીએ છીએ. ખાનર્ાન બાબતે
અહીંસાને એક અંતીમ સુધી લઈ જનાર આવી બધી બાબતો પ્રતયે સાવ
ઉદાસીન રહે તો એમની અહીંસાની સમજ અધુરી કહેવાય.
બધા પ્રકારની હીંસા બને તેટલી ટાળવાનો સરળ ઉકેલ ર્ણ
જૈન વીચારધારામાાં છે . એ છે અર્રીગ્રહનો. આર્ણે એને સગવડતાથી
હાાંસીયામાાં ધકેલી દીધો છે . વાસ્તવમાાં અહીંસા અને અર્રીગ્રહ એકબીજા
સાથે અભીન્ન રીતે સાંકળાયેલા છે . મોટો ર્રીગ્રહી અહીંસક ન હોઈ શકે .
માણસ જેટલો અર્રીગ્રહી એટલો વધુ અહીંસક ગણાય.
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અહીં સાંસાર છોડીને સાધુ બનવાની વાત નથી કે સ્વેચ્છાએ
ગરીબી સ્વીકારવાની ર્ણ વાત નથી. આજના સાંદભપમાાં બીનજરુરી
ખરીદી ન કરવાથી અને બગાડ અટકાવવાથી ર્ણ આ ક્ષેત્રમાાં ઘણુ ાં કરી
શકાય છે . કરુણતા એ વાતની છે કે, વધેલી સાંર્તીથી છકી ગયેલા,
આડેધડ ખરીદી કરતા, વેડફાટ કરતા, કારણ વગર દોડાદોડ કરતા ઘણા
ૃ નાગરીક વગેરે માને
લોકો ર્ોતાને પ્રકૃ તીપ્રેમી, ર્યાપ વરણવીદ્ , જાગત
છે અને અર્રીગ્રહી સાધુઓને નમે છે જ્યારે અર્રીગ્રહી સાંસારી પ્રતયે
ઉતરતી નજરે જુ એ છે .
અહીંસા ઉર્રાાંત બીજી ર્ણ એક બાબત ધ્યાનમાાં લેવા જેવી છે .
દરે ક વસ્તુના બેફામ વર્રાશથી આર્ણે ભાવી પ્રજા માટે દુ ષીત
ર્યાપ વરણવાળી અને વર્રાઈ ગયેલી કુ દરતી સમ્ર્ત્તીવાળી દુ નીયા
છોડી જઈએ છીએ. પ ૃ્વી ર્ર માત્ર આર્ણો જ અધીકાર નથી, ભાવી
ર્ેઢીઓનો ર્ણ એટલો જ અધીકાર છે . એમના માટે આર્ણે કે વી દુ નીયા
છોડી જઈએ છીએ એના ર્રથી તેઓ આર્ણને મુલવવાના છે . આગલી
ર્ેઢીઓનો સમ ૃદ્ધ વારસો આવનારી ર્ેઢીઓને કેવી સ્થીતીમાાં આર્વાનો
છે એ વીચારણા માગી લેતો વીષય છે .
જે શાસ્ત્રોના લખાણને આધારે આટલી ચચાપ થઈ છે એ શાસ્ત્રો
વીશે થોડી વાત કરી લઈએ. સાદી સમજ પ્રમાણે ર્ૌરાણીક પુસ્તકો
(ગ્રાંથો) શાસ્ત્રો કહેવાય છે . જો કે શાસ્ત્રનો સાચો અથપ છે કોઈ ર્ણ વીષયને
લગતી વીસ્ત ૃત માહીતી આર્તુ ાં પુસ્તક. એ વીષય જુ નો કે નવો હોઈ શકે
છે . એટલે જ ભૌતીકશાસ્ત્ર, ખગોળશાસ્ત્ર, સમાજશાસ્ત્ર જેવા શબ્દો વર્રાય
છે . એ હીસાબે ધમપશાસ્ત્ર એક વીષય માત્ર ગણાય.
ુ પ સતય સમાયલુાં
દરે ક ધમપના લોકો ર્ોતાના શાસ્ત્રોમાાં સાંપણ
હોવાનુ ાં માને છે . ધમપશાસ્ત્રો લખાયા ર્છી માનવ સમાજનુ ાં વધેલ ુાં જ્ઞાન
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એમના મતે મી્યા છે . બદલાતા સમય પ્રમાણે સમાજની બદલાતી
જરુરીયાતો એમને સ્ર્શપતી નથી. આર્ણે વાસ્તવીક દુ નીયામાાં જીવીએ
છીએ. જો સતયને સ્વીકરવુ ાં હોય તો ર્ોતાની બુદ્ધીનો ઉર્યોગ કરી
શાસ્ત્રોની મયાપ દા સ્વીકારવી રહી.
સદીઓ અગાઉ, તતકાલીન રાજકીય, સામાજીક અને ધામીક
વાતાવરણમાાં લખાયેલ શાસ્ત્રોની આચારસાંહીતા વતપમાન સાંજોગોમાાં
કેટલી અસાંગત થઈ ગઈ છે એના થોડા દાખલા અહીં આપ્યા છે .
જે શાસ્ત્ર દ્રવ્યદાનની વાત કરે ; ર્ણ રક્તદાન, ચક્ષુદાન,
અવયવદાન, શરીરદાન વગેરેની વાત ન કરે એ શાસ્ત્ર આજના સાંદભપમાાં
અધુરુાં છે .
જે શાસ્ત્ર સુક્ષ્મ સ્તરે અહીંસાની અને ક્ષમાની વાત કરે ; ર્ણ
અન્યાય અને અતયાચારનો સામનો કરવાની વાતને જરુરી મહતતવ ન
આર્ે એ શાસ્ત્ર ર્લાયનવાદી અને અધુરુાં છે .
જે શાસ્ત્ર કહેવાતા દે વદ્રવ્યનો ઉર્યોગ માનવ હીતાથે કરવાનો
નીષેધ ફરમાવે એ શાસ્ત્ર આજના સાંન્દભપમાાં (out dated) અવ્યવહારુાં છે .
જે શાસ્ત્ર ક્ષત્રીયકુ ળને શ્રેષ્ઠ ગણી રાજાશાહીનો મહીમા કરે જ્યારે
લોકશાહીનો ઉલ્લેખ સુદ્ધાાં ન કરે તે શાસ્ત્ર આજના સાંદભપમાાં અવ્યવહારુાં
છે .
જે શાસ્ત્ર સ્ત્રીઓને પુરુષોથી ઉતરતી ગણે તે શાસ્ત્ર માત્ર આજના
જ નહીં, હાંમેશના સાંદભપમાાં અવ્યવહારુાં છે .
જે શાસ્ત્ર હજી ર્ણ પ ૃ્વી સર્ાટ હોવાની વાતો કરે છે તે શાસ્ત્ર
આજના સાંદભપમાાં અવ્યવહારુાં છે .
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આધુનીક માણસ માત્ર બે લાખ વરસ ર્હેલાાં જ અસ્તીતવમાાં
આવ્યો છે . જે શાસ્ત્ર આદી માનવોનુ ાં આયુષ્ય કરોડો વરસ હોવાનુ ાં કહે છે ;
તે શાસ્ત્ર આજના સાંદભપમાાં અવ્યવહારુાં છે .
ધમપશાસ્ત્રોમાાં સમયાનુસાર સુધારા થવા એ નવી વાત નથી.
સમય પ્રમાણે શાસ્રો બદલાતા રહે છે . દરે ક ધમપના વીવીધ ર્ાંથોની ધમપ
ુ ુ ઓ દ્વારા શાસ્ત્રોમાાં કરવામાાં
વીશેની સમજમાાં જે તફાવત છે તે ધમપગર
આવેલ ફેરફારનો પુરાવો છે . શાસ્રો લખનાર અને બદલાવનાર આર્ણા
જેવા જ માણસો હતા. એમની મયાપ દા અહીં છતી થાય છે .
મુળ વાત ખોરાકની ર્સાંદગીની હતી. આર્ણે જે ર્ણ કરવાનુ ાં
કે તયજવાનુ ાં વીચારીએ એના ર્રીણામોને સમજી, સ્વીકારી ર્છી કરીએ
એ જ આ લેખનો મુખય હેત ુ છે . આ જીવન આનાંદથી જીવવા માટે છે .
ર્રલોકના ખયાલમાાં ર્લાયનવાદી બનવા કે ર્રાવલાંબી બનવા માટે
નથી કે કોઈનો ર્ડછાયો બનીને જીવવા માટે ર્ણ નથી. કોઈને ર્ણ
હાની ર્હોંચાડ્ા વગર આર્ણને ગમતુ ાં હોય તે કરવા માટે છે . આવી
ર્ડેલ જવાબદારીઓ નીભાવવા માટે છે . સમાજનુ ાં હીતકારક ધ્યેય
રાખવા માટે છે . આખરી નીણપય હાંમેશા આર્ણા હાથમાાં હોય છે .

♦
અનુક્રમણીકા
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વીચારધારા અને માકે ટીંગ
દુ નીયામાાં માનવસજીત સૌથી શક્તીશાળી કોઈ ર્રીબળ હોય
તો તે વીચારધારા છે .

લોકમાનસ ર્ર લાાંબા સમય સુધી શાસન

કરવાનુ ાં એ શ્રેષ્ઠ સાધન રહ્ુાં છે .
પ્રભાવશાળી અને પ્રતીભાવાળી વ્યક્તીઓની વીચારસરણીએ
સમાજને, દે શને અને દુ નીયાને ઘડી છે . ઈતીહાસે રાજાઓ અને યુદ્ધો
સીવાય જેની ર્ણ નોંધ લીધી હોય તે છે ક્રાાંતીકારી વીચારધારાઓની.
વીચારધારા ધામીક હોય, રાજકીય હોય, સામાજીક હોય કે
આથીક હોય; લોકજીવન અને સાંસ્કૃતી ર્ર એની અસર ચોક્કસ બનાવો
કરતાાં ઘણી વધારે રહી છે . અડધી દુ નીયા જીતનાર ચાંગીઝખાન ભુલાઈ
ગયો છે . જ્યારે એનાથી છસ્સો વરસ ર્હેલાાં થઈ ગયેલ મહમાંદ
ર્યગાંબરની વીચારધારાનો પ્રભાવ જરાયે ઓછો નથી થયો.
વીચારધારા સર્જનાતમક હોઈ શકે, વીનાશકારી હોઈ શકે કે ર્છી
એક સાથે બન્ને હોઈ શકે છે . સર્જનાતમક વીચારધારાને જ્યારે સવપશ્રેષ્ઠ
ઠરાવવાનો પ્રયાસ થાય છે કે ર્છી એમાાં ખોટી માન્યતાઓનો કચરો
ઉમેરવામાાં આવે છે , તયારે તે એટલે અંશે વીનાશકારી બની જાય છે .
વીચારધારાની વીનાશકારી અસર માણસે બનાવેલ કોઈ ર્ણ શસ્ત્ર કરતાાં
વધારે સાંહારક રહી છે અને ઘણા લાાંબા સમય સુધી કામ કરે છે .
અમેરીકાએ નાગાસાકી ર્ર નાાંખેલા અણુબોમ્બે 60,000 લોકોનો
ર્ળવારમાાં નાશ કયો. એની સરખામણીએ હીટલરે યહદ
ુ ીઓ પ્રતયે
પ્રસરાવેલ ઘ ૃણાએ, એનાથી સો ગણા વધારે લોકોનો વરસો સુધી, ભોગ
લીધો છે . આજના કટ્ટરપાંથી ધમણઝનુનીઓ પર્ આવી જ વીનાશકારી
વીચારધારાના હાથા બન્યા છે .
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આ બધી વીચારધારાઓ ર્ાછળનુ ાં ચાલક બળ છે ‘માકે ટીંગ’.
ઘણી ઉમદા વીચારધારાઓ માકે ટીંગના અભાવે વીસરાઈ ગઈ છે કે ર્છી
વાજબી સ્વીકૃ તી ર્ામી શકી નથી.
સામાન્ય રીતે ઔદ્યોગીક જગતમાાં માકે ટીંગ શબ્દ ધાંધા માટે
વર્રાય છે . એનો અથપ માત્ર વેચાણ નથી ર્ણ લોક્માનસ ર્ર એ
વસ્તુની મોજુ દગી, ઉર્યોગ વગેરે ઠસાવવાનો હેત ુ છે . જ્યારે તે વ્યક્તી,
બનાવ કે વીચારધારાના સાંદભપમાાં વર્રાય છે તયારે તેનો અથપ સાંકલન,
રજુ આત અને પ્રચાર થાય છે . આ ‘માકે ટીંગ બળ’ આગળ વ્યક્તી,
બનાવ કે ‘વીચારધારાની ગુણવત્તા’ ર્ણ ક્યારે ક ઓછી મહતવની બની
જાય છે .
સેંકડો લોકોએ હીંસક કે અહીંસક માગે આર્ણા દે શની આઝાદી માટે
ર્ોતાની જાતનુ ાં બલીદાન આપ્યુ ાં છે . આ શહીદોમાાં ર્હેલ ુાં નામ લેવાય છે
ભગતસીંહનુ.ાં એમના ઉર્રાાંત બીજાાં થોડાાંક નામ હજી લોકોને યાદ હશે;
ર્ણ મોટા ભાગનાાં ભુલાઈ ગયાાં છે . શહીદ તો તેઓ ર્ણ થયા હતા અને
એવી જ ભાવનાથી થયા હતા. આની ર્ાછળ અન્ય કારણો સાથે એક
કારણ એ છે કે ભગતસીંહનુ ાં જેટલુાં માકે ટીંગ થયુ ાં છે એટલુાં બીજા કોઈનુ ાં
નથી થયુ.ાં
માકે ટીંગ નકારાતમક રીતે ર્ણ થાય છે . ઔરાં ગઝેબ ર્ોતાના
ભાઈઓને મારીને, બાર્ને કેદ કરીને સત્તા ર્ર આવ્યો હતો એ ્ુબ
ગવાયુ ાં છે . આવો બનાવ ર્હેલો કે છે લ્લો નથી. ઘણા સત્તા–ર્લટા
લોહીયાળ રહ્યા છે . એમાાં ભાઈઓની હતયા, કારાવાસ કે દે શનીકાલ બધુ ાં
બનતુ ાં હતુ.ાં ઘરઆંગણે ઝવેરચાંદ મેઘાણીની ્ુબ પ્રસીદ્ધી ર્ામેલી
બહારવટીયાઓની

વાતાપ નાાં

મુળ

આવા

રાજસત્તા

માાંટે

થતા

કાવાદાવાઓમા રહેલાાં છે . એમનો એટલો પ્રચાર નથી થયો.
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નાઝી જમપનીમાાં શાસક વગપ દ્વારા યહદ
ુ ીઓની સામુહીક હતયા
ઘણી ચચાપ ઈ છે અને હજી ર્ણ ચચાપ ય છે . શાસકવગપ દ્વારા રશીયા, ચીન,
કમ્બોડીયા, રવાન્ડા જેવા ઘણા દે શોમાાં લાખો લોકોની નીદપ ય કતલ તયાર
ર્છી થઈ છે . એની આટલી નોંધ નથી લેવાઈ. ફરીથી એ જ, માકે ટીંગનો
પ્રભાવ અને અભાવ.
વ્યક્તીઓ અને બનાવો વીશે આવા તો ઘણા દાખલા આર્ી
શકાય. આ લેખનો હેત ુ દાખલા ટાાંકવાનો નથી. વીચારધારા અને
માકે ટીંગના પ્રભાવના અને અભાવના પરીર્ામને રજુ કરવાનો છે .
સાંદેશા વ્યવહારમાાં આવેલી જબરદસ્ત ક્રાાંતીને લીધે છાર્ાાં,
સામયીક અને ટી.વી. દ્વારા ભરપુર માહીતી મળવા લાગી છે . એમનો મુળ
હેત ુ વ્યાર્ારી હોવાને લીધે માહીતીની ગુણવત્તા સાંશયાતમક હોય છે .
સમયના દબાણ નીચે કામ કરતા લોકોને અર્ાતી માહીતીની ચોકસાઈ
તર્ાસવાનો સમય નથી હોતો અને એની દરકાર ર્ણ નથી હોતી. આ
માધ્યમો માહીતી સાથે ર્ોતાનાાં માંતવ્યો ર્ણ રજુ કરતા હોય છે . એમના
ર્ક્ષર્ાતી પ્રસારણથી આર્ણી વીચારસરણી જાણે–અજાણે એક ચોક્કસ
દીશામાાં ઘડાતી જાય છે . જુ દાાં માધ્યમોનો અલગ દૃ ષ્ટીકોણ જાણવાનો
કે સમજવાનો સમય અને વીવેક બધા ર્ાસે નથી હોતો. ર્ોતાની
મેળવેલી માહીતી સાચી અને અન્ય બધી ખોટી એમ ઘણા લોકો માનતા
થઈ જાય છે . ર્રીણામે એક ચુસ્ત મતવાદી, જડ સમુદાય અસ્તીતવમાાં
આવે છે .
આ બાબતમાાં પુસ્તકો થોડાાં જુ દાાં ર્ડે છે . એમાાં લેખકના
અભીપ્રાય અવશ્ય હોય છે ; ર્ણ એ લખવા ર્ાછળ લેખકનો વ્યાર્ારી હેત ુ
ઓછો હોય છે . ચોક્કસ સમયમાાં ર્તાવવાનુ ાં દબાણ ઓછાં હોવાથી

http://govindmaru.wordpress.com

90

પ્રમાણમાાં એ વધારે આધારભુત હોય છે . કમનસીબે પુસ્તકોનુ ાં વાચન
મયાપ દીત થતુ ાં જાય છે .
દુ નીયામાાં વસતા 700 કરોડથી ર્ણ વધુ માનવ સમુદાયની
ધમપ અને ઈશ્વર વીશેની ઘણી જુ દી જુ દી સમજણ છે . બધા જ ર્ોતાની
સમજણને સાચી અને ર્ોતાના ધમપને શ્રેષ્ઠ માને છે . એની તરફેણમાાં એ
ર્ોતાના ધમપની વીશેષતાઓ ગણાવે છે .
સાંખ્યાની દૃ ષ્ટીએ જોઈએ તો ખ્રીસ્તીઓ 200 કરોડ જેટલા છે .
મુસ્લીમ 140 કરોડ, હીન્દુ 90 કરોડ અને બૌદ્ધ 70 કરોડ જેટલા છે .
એમની સરખામર્ીમાાં જૈન, શીખ, પારસી વગે રે ધમોની સાંખ્યા સાવ
ઓછી એટલે સોમા ભાગ જેટલી છે .
સાંખયાબળ એ કોઈર્ણ વીચારધારાની ગુણવત્તાનુ ાં માર્ નથી.
છતાાંયે એની મયાપ દીત સ્વીકૃ તી કાંઈક તો જરુર સુચવે છે . બધી
બાબતોની જેમ ધામીક વીચારધારાના ફેલાવામાાં પર્ એનુાં આકર્ણર્
અને માકે ટીંગ મોટો ભાગ ભજવે છે . શરુઆતમાાં બધા ધમોનો ફેલાવો
રાજ્યાશ્રયમાાં થતો હતો. ઘણી વખત બળપુવપક ર્ણ ધમાપ ન્તર
કરાવવામાાં આવતુ.ાં
બૌદ્ધ અને જૈન ધમપનો ઉદય લગભગ એક જ સમયગાળામાાં અને
નજીકના પ્રદે શોમાાં થયો છે . બન્ને ધમોની વીચારધારા ર્ણ ઘણી મળતી
આવે છે . વૈદીક ધમપના વ્યાર્ક પ્રચારને લીધે તયારે એમનો સ્વીકાર કે
પ્રચાર થયો નહીં. ત્રણ સદીઓ ર્છી સમ્રાટ અશોકે બૌદ્ધ ધમપ અંગીકાર
કરી એનો પ્રચાર કયો. ર્રીણામે ઉત્તર ભારતમાાં ર્ાાંચસો વરસ સુધી
બૌદ્ધ ધમપ સારા પ્રમાણમાાં ર્ળાતો રહ્યો. સમ્રાટ અશોકને તયારે જૈન
વીચારધારા આકષી નહીં શકી હોય. અતયારના સમયમાાં હીન્દુ ધમપની
વણપવ્યવસ્થાથી ઘવાયેલા ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરે ર્ણ અન્ય ધમો
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તરફ નજર દોડાવી. જરુરી અભ્યાસ ર્છી એમણે બૌદ્ધ ધમપ ર્ર ર્ોતાની
ર્સાંદગી ઉતારી. એમના ઘણા અનુયાયીઓએ એમનુ ાં અનુકરણ કરી
ર્ોતાને ‘નવબુદ્ધ’ ગણાવ્યા.
આ બન્ને કીસ્સાઓમાાં બળ કે લાલચ વડે ધમાણ ન્તર નથી
કરવામાાં આવ્ુ.ાં આ બન્ને પ્રભાવશાળી વયક્તીઓએ સ્વેચ્છાએ બૌદ્ધ ધમણ
સ્વીકારી બીજાઓને પ્રેયાણ હતા. આવા બીજા ર્ણ કીસ્સા હશે.
માકે ટીંગના પ્રભાવને ર્ારખી હાલ કેટલાયે ધામીક સમ્પ્રદાયો
ર્ોતાની વીચારધારાનો પ્રચાર અને પ્રસાર કરવાની હોડમાાં લાગ્યા હોય
એમ દે ખાય છે . એને લીધે કે ટલીક ટી.વી. ચેનલો ‘બાવા’ ચેનલો તરીકે
ઓળખાતી થઈ છે . ધામીકતા વધારવામાાં એમનુ ાં યોગદાન કેટલુાં
રચનાતમક છે તે તો એમને સાાંભળનારા જાણે. બીજી બાજુ એ ધામીક
સીરીયલો પોતાનુાં આથીક હીત સાધવામાાં શ્રદ્ધાળુઓને ભરપુર અન્ધશ્રદ્ધા
પીરસી રહી છે એ હકીકત છે .
સમાજનો એક વગપ છાપુ ાં ર્ણ વાાંચતો નથી. પુસ્તકો તો દુ રની
વાત થઈ. ઘણાાં મહાનગરોમાાં રહેતા હોવાાં છતાાં હજી ર્ોતાના નાનકડા
સમ્પ્રદાયમાાંથી બહાર નીકળયા નથી. બહારની દુ નીયા ઘણી વીશાળ
અને વીવીધતાપુણપ છે . બીજી વીચારધારાઓમાાં ઘણુ ાં સારુાં અને
અર્નાવવા જેવુ ાં છે . આર્ણી જ વીચારધારા શ્રેષ્ઠ અને અન્ય સૌ
ઉતરતી એ વ ૃત્તીને જ કુ ર્માંડુકતા કહેવાય છે .
આ વગપની માહીતી અને સમજણનો મુખય સ્રોત છે લોકવાયકા
અને સાધુવગપનાાં વ્યાખયાનો. એમની વીચારસરણી એનાથી ઘડાય છે .
સમાજ પર સાધુ સમુદાયનો ઘર્ો પ્રભાવ હોવાથી આ ક્ષેત્રમાાં સૌથી વધુ
યોગદાન તેઓ જ કરી શકે છે . ર્રીવતપનનો સાંદેશ અને જરુરીયાત
એમના સુધી ર્હોંચાડવાની જવાબદારી સમાજના આગેવાનોની છે . આ
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મયાપ દીત સ્વીકૃતીનાાં કારણો ફરીથી તર્ાસવાની જરુર છે . કોઈ સુચનો
આવે તો એને ધમપ વીરુદ્ધ કહેવાને બદલે એના ર્ર વીસ્ત ૃત ચચાપ થઈ
શકે. જ્યારે સમયાનુસાર જરુરી ફેરફાર કરવામાાં નથી આવતા તયારે
કેટલાક અનુયાયીઓ વીમુખ થતા જાય છે .
આથીક, સામાજીક અને રાજકીય ક્ષેત્રે વીચારસરણીમાાં આર્ણે
ઝડર્ી ફેરફાર સ્વીકાયાપ છે અથવા તો બહારથી આવતા ફેરફારોને
આવકાયાપ છે . કારણ કે એમાાં કોઈ અવરોધ નથી. એની સરખામણીમાાં
સ્થાર્ીત હીતોને લીધે ધામીક વીચારસરણીનો ફેરફાર ઘણો જ ધીમો
અને નાના વતુળ
પ
પુરતો મયાપ દીત રહ્યો છે . અન્તે તો ધમણ એ
નીતીશાસ્ત્રનો વીર્ય છે . ધમણ જો સનાતન અને સવણવયાપી સત્ય હોત તો
બધા ધમોના આદે શ એકસરખા હોત. કોઈપર્ વીચારધારા શાશ્વત સ્થીર
નથી રહી શકતી. એને જનસમુદાયના વીશાળ હીતને ધ્યાનમાાં રાખી
સમયાનુસાર બદલાવુાં પડે છે . વીચારધારા માટે શાશ્વતપણુાં એ ગુર્
નહીં; પર્ ખામી છે . બાંધીયાર પાર્ી કરતાાં વહેત ાંુ પાર્ી હમ્મેશાાં વધુ
સ્વચ્છ હોય છે .
રાજાશાહી એ એક પ્રકારની સરમુખતયારશાહી હતી. કાંઈ ર્ણ
ર્ામવા માટે રાજાની મહેરબાનીની જરુરી હતી. રાજા સામે કોઈ ર્ણ
વાતનો વીરોધ કરવો જોખમી હતુ.ાં આ વ્યવસ્થાથી લોકો એટલા ટે વાઈ
ગયા હતા કે ધમપમાાં આવેલી સરમુખતયારશાહીને સહજર્ણે સ્વીકારી
લીધી. ર્હેલાાં ધામીક સાંસ્થાઓ સમાાંતર સત્તા ગણાતી. હજી ર્ણ મુસ્લીમ
રાષ્રોમાાં એવુ ાં જ છે . હવે રાજકીય ક્ષેત્રે જ્યા લોકશાહી આવી છે તયા સત્તા
સામે આર્ણો વીરોધ પ્રગટ કરી શકીએ છીએ. પુરતો જનમત કેળવાય
તો કાયદાઓ અને સત્તાધીશો ર્ણ બદલી શકાય છે .
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આમ તો ધામીક વીચારધારાઓમાાં સમયાાંતરે ફેરફાર થતા
આવ્યા છે . ર્ણ એ ફેરફાર ગુરુઓ વચ્ચેના વ્યક્તીગત કે વૈચારીક
ભેદભાવોને લીધે થયા છે . જનસમુદાયના હીત માટે નથી થયા. એનાથી
લાભ કરતાાં હાની વધુ થઈ છે . સમ્પ્રદાયોમાાં વીભાજન થતાાં આન્તરીક
સ્ર્ધાપ ને લીધે સમાજ નબળો ર્ડે છે .
કેટલાક સાધુઓએ પોતાની ધામીક માન્યતાઓમાાં સમયને
અનુસાર જરુરી પરીવતણન કયાાં છે . તેઓ ર્રાં ર્રા તોડીને દરીયો ઓળાંગી
ર્રદે શ ગયા છે તથા સાધુર્ણાની અલીપ્તતા છોડીને સામાજીક
સાંસ્થાઓ ઉભી કરી એનુ ાં સાંચાલન ર્ણ કરે છે . સમાજે એમને સ્વીકારી
એને આવકાયાપ છે . આવાાં પ્રગતીશીલ ર્રીવતપનોનો વ્યાર્ હજી ઘણો
વધે એ જરુરી છે .
વીકસીત દે શોના વીકાસ ર્ાછળનાાં કારણો તર્ાસીએ તો
એમાનુ ાં એક અગતયનુ ાં કારણ એમની ધામીક વીચારસરણી છે . આ
ધામીક વીચારસરણી આર્ણી ઘણી પ્રવ ૃત્તીઓને પ્રભાવીત કરે છે . દે શના
એક ચોક્ક્સ વગણને કે સ્ત્રીઓને નીચો દરજ્જો આપનાર દે શો પછાત રહ્યા
છે . ભુતકાળમાાં રાચ્યા રહેતા કે પરલોકને વધુ પડતુાં મહત્ત્વ આપતા
સમાજની પ્રગતી મયાણ દીત રહી છે . વીકસીત રાષ્રોએ વતપમાનને અને
આ લોકના ભવીષ્યને મહતવ આપ્યુ ાં છે . આ ફક્ત ભૌતીક વીકાસની નહીં
ર્ણ પુરા દે શના સવાું ગી વીકાસની વાત છે . પ્રાચીન સાંસ્કૃતીમાાં ભારત
સાથે ઉભા રહેનાર ચીનની વતણમાન પ્રગતી પાછળ પર્ આ જ કારર્ો
છે .
જ્યારે કોઈ કમ્ર્નીની વસ્તુઓ એમની ગુણવત્તાને લીધે વધુ
વેચાય છે તયારે એની ‘બ્રાન્ડ એસ્ટાબ્લીશ’ થઈ ગઈ એમ કહેવાય છે . એ
કાંર્ની બીજી કોઈ વસ્તુ બનાવે તો તે ર્ણ એમના ‘બ્રાન્ડનેમ’ના લીધે
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તુરન્ત પ્રસીદ્ધી ર્ામે છે . સમય જતાાં બીજાઓનો સારો માલ આ બ્રાન્ડ
કાંર્ની ર્ોતાના નામે વેચવા દે વાના શરતી કરાર ર્ણ કરે છે . જ્યારે
કેટલીક તકસાધુ કાંર્નીઓ ર્ોતાનો ઉતરતો માલ બ્રાન્ડ કાંર્નીને
જણાવ્યા વગર એમના નામે વેચી રોકડી કરી લે છે . વસ્તુઓનુ ાં આવુ ાં
બ્રાન્ડીન્ગ આર્ણે જાણીએ અને સમજીએ છીએ. જે આ સમજતા કે
સ્વીકારતા નથી એમને સમજાવવા આટલી પ્રસ્તાવના જરુરી હતી.
વીચારધારાના માકે ટીંગમાાં ધમપ સૌથી મોખરે રહ્યો છે . એની
સ્વીકૃ તી થયા ર્છી બીજા ઘણા સ્વતાંત્ર વીષયોએ ધમપ સાથે જોડાણ કયુ.પ
ઈતીહાસ, ભુગોળ, આરોગ્યશાસ્ત્ર, જ્યોતીષ વગેરે એમાાં મુખય છે . આ
જોડાણમાાં બન્ને ર્ક્ષોને ફાયદો થયો. એનાથી ધમપનો વ્યાર્ વધ્યો અને
બીજાઓને ધમપના નામે સ્વીકૃ તી મળી. નુકસાન આમ પ્રજાને થ્ુ.ાં
એમને આ ભેળસેળની ખબર પડી નહીં. લેભાગુઓએ એનો ભરપુર લાભ
ઉઠાવયો છે .
ધમપના નામે ઘુસાડવામાાં આવેલા આવા વીષયોને અલગ ર્ાડી
સચોટ રીતે રજુ

કરવા આવશ્યક છે . જ્યાાં ર્ણ માન્યતાઓ

વાસ્તવીકતાથી અલગ ર્ડે છે તયાાં એમની ર્ોકળતાને પ્રકાશમાાં લાવવી
જરુરી છે . સમયને અનુરુર્ વાસ્તવીકતા ર્ર રચાયેલ સમાજની એ
જરુરી સેવા હશે.

♦
અનુક્રમણીકા
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વીચારધારાની સફળતા – નીષ્ફળતા
વીચારધારા કેટલી શક્તીશાળી હોઈ શકે છે એની ચચાપ આગલા
પ્રકરણમા કરી છે . આ પ્રકરણમાાં વીચારધારાની સફળતા, નીષ્ફળતા
અને તેનાાં કારણો વીશે વાત કરી છે .
કે ટલીક વીચારધારાઓ ઘણી ઉમદા હોવા છતાાંયે ફક્ત આંશીક
રીતે સફળ થાય છે . જ્યારે શરુઆતમાાં આકષપક લાગતી અને મોટે ર્ાયે
સ્વીકારાતી અન્ય કોઈ વીચારધારા થોડા સમય ર્છી નીષ્ફળ નીવડે છે .
આવી રીતે પ્રગટ થતી, ઓલવાઈ જતી કે ર્છી ર્ાાંગરતી વતપમાનની
ચાર વીચારધારાઓની છણાવટ કરીએ.
ર્હેલી છે અહીંસા, અભય અને અસહકારના માગે ર્રીવતપન
લાવવાની. ગાાંધીજીએ એને અમલમાાં મુકી ભારતને આઝાદી અર્ાવી.
એમનુ ાં અનુકરણ કરી બીજા ર્ણ થોડા દે શોએ એ માગપ અર્નાવી
સફળતા મેળવી.
આઝાદી મળવા ર્ાછળ દે શના ઘડવૈયાઓની મહેનત ઉર્રાાંત
બીજાાં કેટલાાંક વીશેષ કારણો ર્ણ હતાાં. એ અરસામાાં વૈશ્વીક સ્તરે બનેલા
બનાવોને લીધે વહેલી મોડી બધાને આઝાદી મળવાની હતી. બીજા
વીશ્વયુદ્ધે સાંસ્થાનવાદનો મ ૃતયુઘટાં વગાડયો હતો. સાંચાર માધ્યમોને લીધે
દુ નીયા નાની થવા લાગી હતી. આર્ણી ખાસીયત માત્ર અહીંસક
અસહકારની રીતમાાં હતી.
ર્ણ ર્છી શુ ાં થયુ ાં ? આઝાદી ર્છીના કોમી રમખાણોમાાં ્ુદ
અહીંસાની હોળી થઈ ગઈ. આજે ગાાંધીજીનુ ાં નામ માત્ર રાજકીય લાભ
માટે વટાવાય છે . એમનુ ાં અસહકારનુ ાં શસ્ત્ર અન્યાય સામે લડવા નહીં;
ર્ણ અંગત લાભ માટે વર્રાય છે . અહીંસક અસહકાર અને ટોળાશાહીમાાં
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ઘણો ફરક છે . શાન્ત દે ખાતુ ાં ટોળુાં ર્ણ જો સામા ર્ક્ષમાાં ભય ર્ેદા કરે , તો
એ અહીંસક ન ગણાય. ભય અને અહીંસાનુ ાં સહઅસ્તીતવ શક્ય નથી.
આજના સામુહીક દે ખાવો અહીંસક નથી લાગતા.
વીચારધારા

બનવાના

ગુણધમપ

ધરાવતી

આ

અહીંસક

અસહકારની રીત અતયારે તો એક પ્રયોગ માત્ર બનીને રહી ગઈ છે .
વીચારધારા બનવા બહોળી સ્વીકૃતી અને ઘણાાં ક્ષેત્રોમાાં સફળ થવુ ાં જરુરી
છે . કદાચ એનો સમય હજી આવ્યો નથી.
વતપમાનની બીજી શક્તીશાળી વીચારધારા ઓગણીસમી
સદીના જમપન વીચારક અને મુડીવાદના વીરોધી અથપશાસ્ત્રી કાલપ
માક્સપન ુ ાં બ્રેનચાઈલ્ડ–માનસ સન્તાન હતી. રાષ્રીય સ્તરે આથીક
સમાનતા લાવવાની વાત એમણે ર્ોતાના પુસ્તક ‘Das Capital’ માાં
કરી છે . રાજકીય અને આથીક ક્ષેત્રે એનો અમલ રશીયામાાં લેનીન અને
ચીનમાાં માઓ એ ર્ોતાને અનુકુળ ફેરફારો સાથે કયો હતો. ્ુબ ઝડર્થી
એ અડધી દુ નીયામાાં ફેલાઈ ગઈ. એ વીચારધારાથી અંજાઈ નહેરુ એને
થોડા જુ દા સ્વરુર્ે ભારતમાાં આથીક ક્ષેત્રે લઈ આવ્યા. રાજકીય
દરમ્યાનગીરીથી આથીક સમાનતા લાવવાની કોશીશમાાં ગરીબોનો
ઉદ્ધાર તો ન થયો; ર્ણ સમાજવાદને નામે આડકતરી રીતે (ઉંચા કરવેરા
દ્વારા) બધાને ગરીબ રાખવાના પ્રયતન થયા. ર્રીણામે સમાનતા
આવવાને બદલે ભ્રષ્ટાચાર વધ્યો. રાષ્રીય સ્તરે આથીક સમાનતા
લાવનારી વીચારધારા સાત આઠ દાયકાઓમાાં નીષ્ફળ પુરવાર થઈ
બધે ર્ડી ભાાંગી છે .
એક વીચારધારાને માત્ર પ્રાસાંગીક સફળતા મળી, જ્યારે બીજી
વીચારધારા જેટલી ઝડર્થી ફેલાઈ, એટલી જ ઝડર્થી લુપ્ત થઈ રહી
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છે . આની ર્ાછળ ઘણાાં કારણો હોઈ શકે છે . આ લેખકને જે મુખય જણાય
છે એની અત્રે રજુ આત કરી છે .
વીચારધારાઓ બહધ
ુ ા આદશપવાદી હોય છે . એક પ્રકારનુ
Wishful thinking હોય છે . આદશપ એક ધ્યેય છે ; એના જનકનુ ાં માનસ
સન્તાન છે . તે સમયની વાસ્તવીકતા બને એટલો સાાંસ્કૃતીક વીકાસ હજી
થયો નથી.
માણસ જૈવીક રીતે (બાયોલોજીકલી) એક પ્રાણી છે . પ્રાણીઓની
ઉતક્રાન્તીમાાં આર્ણે આગવા સ્થાને ર્હોંચ્યા તે આર્ણા બૌદ્ધીક વીકાસને
આભારી છે . એની સાથે જન્મજાત (જીનેટીક) વ ૃત્તીઓ આર્ોઆર્
બદલાઈ જતી નથી. માણસની જન્મજાત વ ૃત્તીઓ છે સ્વાથપ, સ્ર્ધાપ ,
અનુકરણની વ ૃત્તી, અંકુ શની વ ૃત્તી વગેરે… આ વ ૃત્તીઓનો સહકાર,
સમાનતા, સાંયમ, ઉદારતા વગેરે જેવા સાાંસ્કૃ તીક રીતે કેળવાયેલા ગુણો
સાથે ટકરાવ થાય છે . શરીર પુખત બનતાાં કુ દરતી વ ૃત્તીઓ અને
સામાજીક, ધામીક સાંસ્કારો વચ્ચે જે માનસીક ગડમથલ થાય છે તે આનુ ાં
એક ઉદાહરણ છે . સાંસ્કૃ તી ર્ણ આદશપની દીશામાાં આગળ વધે છે .
આર્ણી સાાંસ્કૃતીક પ્રગતીની ઝડર્ બાયોલૉજીકલ ફેરફારો કરતાાં
કેટલાયે ગણી વધારે છે . ર્રીણામે આર્ણી સમજ, જે સાાંસ્કૃતીક છે એની,
સાંવેદનાઓ અને ઈચ્છાઓ જે જન્મજાત છે એમની વચ્ચે અંતર વધવા
લાગ્યુ ાં છે .
આદશપવાદી વીચારધારા માણસની જન્મજાત પ્રકૃ તીથી જેટલી
દુ ર હોય એટલો એનો સ્વીકાર મયાપ દીત હોય છે . સમાજનો માત્ર એક
નાનો વગપ એને સાચી રીતે અર્નાવે છે . બીજો નાનો વગપ સમજ્યા વગર
માત્ર અનુકરણની વ ૃત્તીથી એમાાં જોડાય છે . જ્યારે બાકીનો મોટો વગપ
એનાથી દુ ર રહે છે . બહબ
ુ હુ તો અર્નાવવાનો ઢોંગ કરે છે . આ
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વાસ્તવીકતા દરે ક ક્ષેત્રે જોવા મળે છે . ખાસ કરીને નૈતીક અને ધામીક
ક્ષેત્રે.
અહીંસક અસહકારની વીચારધારામાાં જે બલીદાનની અર્ેક્ષા
રાખવામાાં આવે છે . તે બહોળા સમાજની જન્મજાત વ ૃત્તીથી ્ુબ દુ ર
હોવાથી એની અસફળતાનુ ાં કારણ બની છે . સામ્યવાદી વીચારધારાની
નીષ્ફળતા ર્ાછળ ર્ણ આવાજ કારણોએ ભાગ ભજવ્યો છે . વીશેષમાાં તે
ર્રાણે લાદે લી હતી. એમાાં રાજકીય નેતાઓ દ્વારા નીશ્વીત કરે લા ચોક્કસ
માળખામાાં જ બધા લોકોને જીવવાનુ ાં હતુ.ાં વ્યક્તીગત કુ નેહ (ટૅલન્ટ)
કરતાાં હક
ુ મનુ ાં ર્ાલન અને સીનીયોરીટી વધારે મહતતવનાાં હતાાં.
“કુ દરતે બધાને સરખા બનાવ્યા છે ” એ સુવીચાર માણસના
ર્ાયાના અધીકાર માટે બનાવેલો છે , એનામાાં રહેલ આવડત માટે નહીં.
આ ર્ાયાનો અધીકાર છે સ્વતાંત્રતાનો, ગૌરવભેર જીવવાનો, ન્યાય
મેળવવાનો, પ્રગતી કરવાનો અને સુખી થવાનો. એનો લાભ બધાને
એકસરખો મળવો જોઈયે.
દરે ક વ્યક્તી ર્ોતાની ્ુબીઓ અને મયાપ દાઓ લઈને જન્મે છે .
જેનુ ાં મીશ્રણ બધામાાં અલગ હોય છે . ‘માર્સ ધારે તો ગમે તે કરી શકે’
એ વાસ્તવીકતા નથી. એ હતાશ માણસને અર્ાતુ ાં ટૉનીક માત્ર છે .
‘માર્સ ધારે તો ઘણુાં કરી શકે છે પર્ બધુાં જ નહીં’, એ વાસ્તવીકતા છે .
મોટા ભાગના લોકો ર્ોતાની આંતરીક શક્તીનો (ર્ોટે ન્શીયલનો) પુરો
ઉર્યોગ કરતા નથી હોતા. માણસ નીશ્ચય કરી એના માટે જરુરી મહેનત
કરે તો હમણાાં છે એનાથી ઘણી વધારે પ્રગતી કરી શકે છે . સરખામણી
ર્ોતાના ભુતકાળ સાથે કરાય, બીજાઓના ભવીષ્ય સાથે નહીં. કારણ કે
બીજા ર્ણ વધારે પ્રગતીની મહેનત કરતા જ હોય છે . આવી સરખામણી
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વીરોધાભાસી છે . જરુરી મહેનત કરે તો બધા ઉમદા ર્રીણામ લાવી શકે .
ર્હેલો નાંબર તો એક જ હોઈ શકે, બધા નહીં.
સ્વતાંત્રતાના અભાવ સાથે વધારે ર્ડતા અંકુ શ સામ્યવાદની
નીષ્ફળતાના ર્ાયામાાં રહેલા છે . સોવીયેટ રશીયાના ભાાંગી ર્ડવા
ર્ાછળ અમેરીકા એક નીમીત્ત માત્ર બન્યુ ાં હતુ.ાં મુખય કારણો આંતરીક
હતાાં.

જ્યારે ચીને

સ્વેચ્છાએ આથીક નીતીમાાં ફેરફાર કયાપ છે , તે

સામ્યવાદી વીચારધારાનો આથીક ક્ષેત્રે નીષ્ફળતાનો સ્વીકાર છે .
હવે વતપમાનની બીજી બે વીચારધારાઓ તર્ાસીએ જે નીષ્ફળ
નહીં ર્ણ સફળ થઈ ર્ાાંગરી રહી છે .
સદીઓથી ચાલી આવતી રાજાશાહીવાળી રાજ્યર્દ્ધતી બદલાઈને
હવે બધે લોકશાહી ફેલાઈ રહી છે . વતપમાનની આ ત્રીજી વીચારધારા
ર્શ્વીમના દે શોમાાં શરુ થઈ તયાાં ર્રીર્ક્વ થઈ છે . એનો યશ કોઈ એક
વ્યક્તીને આર્ી શકાય તેમ નથી. માનવ સાંસ્કૃ તીની ઉતક્રાાંતીના એક
મહતતવપુણપ ર્ગથીયારુર્ે તે જનસમુદાય દ્વારા સામુહીક રીતે વીકસી છે .
ભુતકાળમાાં નોંધાયેલ કહેવાતી લોકશાહીના છટાછવાયા પ્રયાસો ખરી
રીતે લોકશાહી નહીં ર્ણ વગપશાહી હતી.
લોકશાહી વીચારધારા માત્ર માનવીય પ્રકૃતી કે સાંસ્કૃતી ર્ર
આધારીત નહીં ર્ણ એ બન્નેના મીશ્રણ ર્ર આધારીત છે . એની સફળતા
જે તે દે શની પ્રજાને અનુકુળ આવા મીશ્રણની માત્રા ર્ર નીભપર છે . ધમપ,
જાતી, વણપ વગેરેના ભેદભાવ વીના બધાને ર્ોતર્ોતાની શક્તી પ્રમાણે
મનગમતા ક્ષેત્રમાાં પ્રગતી કરવાની તકનો સમાન અધીકાર આર્વાના
સીદ્ધાાંત ર્ર તે રચાયેલી છે .
લોકશાહીમાાં ધમપને રાજ્ય વ્યવસ્થાથી અલગ રાખવાનો
આશય હોય છે . જો કે દરે ક દે શમાાં ધામીક સાંસ્થાઓનો ર્ોતાનો એક
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એજન્ડા હોય છે એના માટે એમની એક રાજકીય લોબી ર્ણ હોય છે .
ર્રીર્ક્વ લોકશાહીમાાં એ બધુ ાં ર્ડદા ર્ાછળ થતુ ાં હોવાથી એની અસર
મયાપ દીત હોય છે . કોઈ નાનકડા મુદ્દે ચુટાં ણીનાાં ર્રીણામો બદલાતાાં નથી.
જ્યાાં ધામીક મુદ્દે ચુટાં ણીમાાં હારજીત થાય છે અને સરકાર બદલે છે એ
હજી કાચી લોકશાહી કહેવાય. કાચી લોકશાહીમાાં ચુટાયે
ાં
લા પ્રતીનીધી
દે શની સાંર્ત્તીના માલીક બની બેસે છે . ર્રીર્ક્વ લોકશાહીમાાં તેઓ માત્ર
વ્યવસ્થાર્ક હોય છે . સેવક તો ક્યારે , કોઈ અને ક્યાાંય ર્ણ હોતા નથી.
રાજકારણીઓ દ્વારા વર્રાતો સેવક શબ્દપ્રયોગ છે તરામણો છે .
આ વીચારધારા હવે વીશ્વવ્યાર્ી હોવાથી એની સફળતા
નીશ્ચીત જણાય છે . સફળતાની માત્રાનો આધાર જે તે પ્રજાની શીક્ષીતતા
અને ર્રીર્ક્વતા ર્ર રહે છે . રાજ્યવ્યવસ્થા માટે વણપવાયેલ આ દરે ક
બાબત બધી સામાજીક સાંસ્થાઓને ર્ણ એટલી જ લાગુ ર્ડે છે .
વતપમાન

સમયની

ચોથી

વીચારધારા

છે

મુક્ત

વ્યાર્ારનીતીની. આ ર્ણ ર્શ્વીમના દે શોમાાં શરુ થઈ, સફળતા ર્ામી,
હવે બધે ફેલાવા લાગી છે . મુક્ત વ્યાર્ારની નીતીમાાં વ્યક્તીના
ર્ોટે ન્શીયલનો પુરો ઉર્યોગ થાય છે . દે શના સીમાડા ઓળાંગી
વીશ્વવ્યાર્ી થવાથી એ સાચા અથપમાાં સ્ર્ધાપ તમક બની છે .
આજ સુધીની બધી અથપવ્યવસ્થાઓ માલીક, શેરહોલ્ડર,
કમપચારી, કામદાર વગેરે જેવા સમાજના કોઈ એક કે બે વીશીષ્ટ વગપના
હીતમાાં હતી. આ બધા જ વગો સમાજનો એક નાનકડો ભાગ માત્ર હોય
છે . સ્ર્ધાપ આધારીત મુક્ત વ્યાર્ાર નીતી વર્રાશકારના, કન્ઝ્ુમરના
હીતમાાં છે . એના ર્રીણામે થતી હરીફાઈનો લાભ કન્ઝ્ુમરને મળે તેવી
વ્યવસ્થા છે . દે શની અને દુ નીયાની દરે ક વ્યક્તી કન્ઝ્ુમર છે . જે
વ્યવસ્થા બધાના લાભમાાં હોય તે અનાયાસે શ્રેષ્ઠ હોવાની.
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આર્ણે તયાાં આની જે ટીકા સાંભળાય છે એમાાં થોડુ ાં વજુ દ છે ર્ણ
એના માટે અર્ાતાાં કારણો વાજબી નથી. ર્શ્વીમના દે શોમાાં આ
વીચારધારા ધીરે ધીરે વીકસી હોવાથી સમાજના વીશાળ વગપને તે
સમજવાનો અને એમાાં જોડાવાનો સમય મળયો હતો. ભારત જેવા
વીવીધતા ધરાવતા વીશાળ દે શમાાં એ ઝડર્થી આવી છે . એના લીધે
સામાજીક અને આથીક સ્તરે અસમાનતા હતી એના કરતાાં ર્ણ વધતી
દે ખાય છે . આટલા વીશાળ દે શમાાં એનો લાભ બધાને એક સાથે અને
એકસરખો મળે એવી અર્ેક્ષા રાખવી અવાસ્તવીક છે . ધીરે ધીરે બધાનો
વારો આવશે. તક જ્યારે દરવાજે આવીને ટકોરા મારે છે તયારે ઉઠીને
દરવાજો ખોલવા જેટલી મહેનત તો આર્ણે કરવી જ ર્ડે છે . સ્ર્ધાપ અને
વૈજ્ઞાનીક શોધોની તરફેણમાાં ટે લીફોનનો એક દાખલો પુરતો છે . બે
દાયકા ર્હેલાાં ઘરે ટે લીફોન હોવો એ સમ ૃદ્ધીની નીશાની ગણાતી. એના
સામે આજે બધાનાાં ખીસ્સામાાં રણકતો મોબાઈલ ઘણુ ાં કહી જાય છે .
અવાસ્તવીક

હદે

આદશપવાદી

એવા

સામ્યવાદ

અને

સમાજવાદની નીષ્ફળતાની યાદ હજી તાજી હોવાથી આ નવી
અથપવ્યવસ્થાને વીશેષ આવકાર અને બળ મળે છે . એ માણસની
મુળભુત પ્રકૃતી ર્ર આધારીત હોવાથી એની લાાંબા ગાળાની સફળતા
નીશ્વીત જણાય છે .
દરે ક ર્રીસ્થીતીમાાં એનો ગેરલાભ ઉઠાવનાર એક વગપ હોય છે .
મુક્તવ્યાર્ાર નીતીના સાંદભપમાાં એવા જ ગેરફાયદા દે ખાય છે . એની
ર્ાછળ આવા તકસાધુઓ તથા કાયદા વ્યવસ્થાનો અભાવ ઘણો
જવાબદાર છે . એમાાં વીચારધારાનો દોષ નથી. એમાાં કે ટલાક જરુરી
ફેરફારો કરવાના છે તે દીશામા દુ નીયાના અથપશાસ્ત્રીઓ મથામણ કરી
રહ્યા છે .
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બીજી નોંધર્ાત્ર બાબત એ છે કે ભારત તેમજ દુ નીયાના
આથીક, સામાજીક વગેરે મોટાભાગના પ્રશ્નો માટે વીસમી સદીમાાં થયેલો
વસ્તી–વીસ્ફોટ મોટાર્ાયે જવાબદાર છે . આથીક ક્ષેત્રે જે ર્ણ પ્રગતી
થઈ રહી છે તે સતત વધતા માનવ સમુદાય વચ્ચે વહેંચાય છે . જો
વસતીવધારો અંકુ શમાાં રહ્યો હોત તો આજના પ્રશ્નો આટલા આકરા ન
હોત. આજ બાબતને બીજી રીતે જોઈએ તો, હમણાાં છે એટલો ઔદ્યોગીક
વીકાસ થયો ન હોત છતાાં વસતી આટલી જ વધી હોત તો ખેતીપ્રધાન
દુ નીયાના પ્રશ્નો ઘણા વધારે જટીલ હોત. આધુનીકીકરણના વીરોધીઓને
આ બાબત ખાસ વીચારવા જેવી છે .
આ

બધી

વતપમાનની

રાજકીય

તેમ

જ

આથીક

વીચારધારાઓની છણાવટ હતી. ભુતકાળની વીચારધારાઓ મુખયતવે
નૈતીક સ્વરુર્થી શરુ થઈ હતી. એમને ખાસ સફળતા ન મળતાાં એમાાં
માનવીય પ્રકૃ તીગત ફેરફારો કરી એને ધામીક સ્વરુર્ે રજુ કરવામાાં
આવી. એ ર્ણ આંશીક રીતે જ સફળ થઈ છે .

એની ચચાપ અન્યત્ર

કરવામા આવી છે .
12-2013-01-11

સ્થળાાંતર – ધમાુંતર – વીચારાાંતર
જન્મ સાથે આર્ણને ઘણુ ાં બધુ ાં અનાયાસે વારસામાાં મળી જાય
છે . કમપના સીદ્ધાન્તમાાં ન જઈએ તો જન્મ એ વ્યક્તીની ર્ોતાના હાથની
વાત નથી. જન્મતાાં જ આર્ણને જે લેબલ લાગે છે તે આર્ણી ઓળખ
બની જાય છે . આ રીતે આર્ણને લાગેલા લેબલ છે : વાણીયા, વૈષ્ણવ,
ગુજરાતી, ભારતીય વગેરે વગેરે. મોટા ભાગના લોકો આવી ઓળખ
સાથે આ્ુ ાં જીવન વીતાવે છે અને એમને જાળવી રાખવામાાં ગૌરવ
અનુભવે છે . એમના માટે વારસાગત વફાદારી ઘણી અગતયની છે .
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આગળ જતાાં શીક્ષણ કે વ્યવસાયને લીધે એક બે નવા લેબલ ર્ણ લાગે
છે .
આ બધા લેબલોનુ ાં ગૌરવ લેતી વખતે એ જાણવુ ાં જરુરી છે કે
આ પ્રકારની ઓળખે માનવ સમુદાય વચ્ચે હાંમેશા ઘષપણ ર્ેદા કયુું છે .
જ્યાાં વણપ, જ્ઞાતી, ધમપ, પ્રાન્ત વગેરેના ભેદભાવ ઓછા છે અથવા હોય
છતાાં પ્રજા એના પ્રતયે સભાન નથી એવા દે શોના આન્તરીક પ્રશ્નો ઘણા
ઓછા હોય છે . ભારતની ઘણી શક્તી આવા પ્રશ્નો ઉકેલવામાાં વર્રાઈ
જાય છે .
આઝાદી ર્છી ગ્રામ્ય સમાજમાાં એક મોટુાં ર્રીવતપન શરુ થયુ.ાં
લોકો ગામડુ ાં છોડી મોટા શહેરોમાાં જવા લાગ્યા. આ સ્થળાન્તર, સ્વેચ્છાએ
કરે લ છે . બળજબરીથી નથી કરવામાાં આવ્યુ. આની ર્ાછળનુ ાં કારણ છે
તયારની ગામડાની ર્રીસ્થીતી કરતાાં વધુ સારી ર્રીસ્થીતીની ખોજ, જ્યાાં
આથીક પ્રગતી કરી જીવનધોરણ ઉંચુ ાં લાવી શકાય. આની ર્ાછળ ગામ
પ્રતયે જરા ર્ણ અણગમાની ભાવના નહોતી.
આવા સ્થળાન્તર કે દે શાન્તર છતાાંયે મોટાભાગના લોકો
ર્ોતાની મુળ ઓળખ જાળવી રાખે છે , સમાજ સાથેના સમ્બન્ધ જાળવી
રાખે છે . જે આવુ ાં સ્થળાન્તર નથી કરી શક્યા તેઓ ર્ોતાના સાંતાનો માટે
આવી તક શોધતા હોય છે . સ્થળાન્તર સાથે આવતા ભાષાના,
ર્હેરવેશના, ખોરાકના વગેરે ફેરફાર આર્ોઆર્ અર્નાવાઈ જાય છે .
જીવનધોરણ સાથે જીવનશૈલી ર્ણ સ્વેચ્છાએ બદલી જાય છે . કોઈને
આમાાં જરા ર્ણ ખોટુાં થતુ ાં હોય એમ લાગતુ ાં નથી.
માનવ સમુદાયો આદીકાળથી સ્થળાન્તર કરતા આવ્યા છે .
વ્યક્તીગત ધોરણે હોય કે સમુદાયમાાં હોય, સ્વેચ્છાએ સ્થળાન્તર કરનારે
સરવાળે વધુ પ્રગતી કરી છે . આ વાતને બીજી રીતે ર્ણ કહી શકાય કે
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જેણે જન્મજાત વારસાનુ ાં બાંધન ઢીલુાં કયુું છે તે વધુ પ્રગતી કરી શક્યો છે .
અથવા તો પ્રગતી કરવા માટે જન્મજાત વારસાની માયા થોડી છોડવી
ર્ડે છે . આમાાં વારસો દોષયુક્ત હોય એવુ ાં નથી, ર્ણ એ બાંધનકતાપ હોઈ
શકે છે . કોઈર્ણ જાતનુ ાં બાંધન, પ્રગતીને ધીમી કરે છે .
સ્થળાન્તરની સરખામણીએ ધમાપ ન્તર વધુ નાજુ ક બાબત છે .
એના પ્રતયે લોકમાનસ એટલુાં ઉદાર નથી. વાસ્તવીકતા એ છે કે દરે ક
નવા ધમપનો ઉદય અને ફેલાવો ધમાપ ન્તરથી જ થયો છે . સ્વેચ્છાએ થતાાં
ધમાપ ન્તર અને એની ર્ાછળના કારણ અમુક અંશે સ્થળાન્તરને મળતા
આવે છે . ઈતીહાસને ર્ાને ચડેલા બે કીસ્સા જાણીતા છે . પ્રાચીન કાળના
સમ્રાટ અશોકનુ ાં ધમાપ ન્તર અને વતપમાનના ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરનુ ાં
ધમાપ ન્તર. સ્વેચ્છાએ કરાયેલ ધમાપ ન્તર ર્ાછળ જે ર્ણ કારણ હોય, એવુ ાં
કરનારને સરવાળે ફાયદો થયો છે . મધ્યયુગમાાં ઘણા ધમાપ ન્તર
બળજબરીથી કરવામાાં આવતા હતા. એનો ભોગ બનેલા બધા
ુ ીને ર્ાત્ર છે . હવે એવા બળજબરીથી કરાતા ધમાપ ન્તર ઘટી
સહાનુભત
ગયા છે .
વીચારાન્તર અને મતાન્તર બે અલગ બાબત છે . મતાન્તર એ
બે વ્યક્તીઓ વચ્ચેનો મતભેદ છે , જ્યારે વીચારાન્તર એ વારસાગત
માન્યતાઓને છોડી નવી વીચારસરણી અર્નાવવાની પ્રક્રીયા છે .
માણસ ર્ોતાનો જન્મજાત વારસો તયારે છોડે છે જ્યારે તેને એમાાં કોઈ
ખામીઓ દે ખાય તેમજ અન્યત્ર વધારે સારી સ્થીતી દે ખાય.
ગ્રામ્ય સમાજના સ્થળાન્તરને લીધે સામાજીક રીતરીવાજોમાાં જે
ફેરફાર આવ્યા છે તે વીચારાન્તરનો એક પ્રકાર છે . અગતયની બાબત એ
છે કે આ વીશે પુરા સમાજમાાં વીચારોની સમાનતા જળવાઈ રહેવાથી
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નવા પ્રશ્નો ઉભા થયા નથી. ભુતકાળમાાં થયેલા સમાજના ભાગલા
ર્ાછળ વીચારાન્તરના સ્વીકાર–અસ્વીકારના કારણ હતા.
ર્શ્વીમી દે શની કોઈ વ્યક્તી ભારતીય જીવનશૈલીની અમુક
બાબતો અર્નાવે તયારે આર્ણે આર્ણી સાંસ્કૃતીની શ્રેષ્ઠતાને નામે
ફુલાઈએ છીએ. આવા થોડા દાખલાઓની સરખામણીએ સેંકડોગણા
વધારે ભારતીયો જ્યારે હોલસેલમાાં ર્શ્વીમી જીવનશૈલી અર્નાવે છે
તયારે એમને ‘બગડી ગયા, અધોગતી, વીનાશ’ વગેરે કહીએ છીએ. બન્ને
કીસ્સાઓમાાં વીચારાન્તર રહેલ ુાં છે જે દરે ક માનવીનો જન્મસીદ્ધ હક છે .
ફરક આર્ણી મનોવ ૃત્તીમાાં છે . ર્ોતાના વીચારોથી ભીન્ન વીચારો તરફ
કોઈ આકષાપ ય તે આર્ણને ગમતુ ાં નથી.
વીચારાન્તર બધા ક્ષેત્રોમાાં થાય છે . આ લેખનો મુખય હેત ુ
ધામીક વીચારાન્તરનો છે . આગલી બધી રજુ આત એની પ્રસ્તાવના રુર્ે
હતી એમ કહી શકાય. ધામીક વીચારાન્તર એ ધમાપ ન્તર કરતાાં અલગ
બાબત છે . કોઈ એક ધમપ ર્ાળતા માણસની ર્ોતાની ધામીક
વીચારસરણીમાાં સ્વૈચ્છીક રીતે કરવામાાં આવતા ફેરફાર તે ધામીક
વીચારાન્તર છે .
ધમપનો એક અથપ ફરજ કે કતપવ્ય થાય છે . બીજો અથપ નીતી,
સદાચાર, પ્રામાણીકતા વગેરે થાય છે . ધમપના આ ખરા અથપ છે . જો કે
વ્યવહારમાાં ધમપ એ માણસની ઓળખ બની જાય છે . સાંપ્રદાય, ર્ાંથ,
ફીરકા વગેરેના ક્રીયાકાાંડને ધમપ ગણવામાાં આવે છે . આને સાંસ્થાકીય
ધમપ, Organized Religion કહેવાય છે . આ પ્રકારના ધામીક ગણાતા
લોકો પ્રામાણીક કે સદાચારી હોય અને ન ર્ણ હોય. તેમજ ધામીક ન
ગણાતા લોકો ર્ણ પ્રામાણીક હોય અને ન ર્ણ હોય. ટુાંકમાાં, નીતી અને
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સદાચારને પ્રચલીત સાંસ્થાકીય/વ્યવહારીક ધમપથી અલગ ર્ાડી દે વાયા
છે . આ જાહેર અનુભવની વાત છે .
ધમપની આ વ્યવહારીક વ્યાખયાના સન્દભપમાાં લોકમાનસનુ ાં
વણપર્ટ, સ્ર્ેક્રમ, અતી વીશાળ છે . એના એક છે ડે ‘ર્્થર એટલા પુજે
દે વ’ વાળી માનસીકતા છે જ્યારે બીજે છે ડે આવા સાંસ્થાકીય ધમપમાાં
સદાં તર ન માનનારા ર્ણ છે . મોટાભાગના લોકો આ બે અન્તીમોની
વચ્ચેની અનેક શક્યતાઓમાાં ર્ોતાને ક્યાાંક ગોઠવી દે છે .
લેખની શરુઆતમાાં વારસામાાં મળતી જે બાબતોનો ઉલ્લેખ
કયો છે એમાાંની એક છે આર્ણી ધામીક માન્યતાઓ. બાળક જન્મે છે
તયારે એને કોઈ પ્રકારની માન્યતાઓ હોતી નથી. એ આસર્ાસના
વાતાવરણમાાંથી ર્ોતાની માન્યતાઓ મેળવે છે . ગામડામાાં જન્મેલા અને
મોટા થયેલા લોકોનુ ાં વીશ્વ ઘણુ ાં નાનુ ાં હોય છે . તેઓ એક ચોક્ક્સ પ્રકારના
ચુસ્ત ધામીક વાતાવરણમાાં ઉછરે લા હોય છે . એ જ એમની ધામીક
વીચારસરણી બને છે . શહેરમાાં રહેવા છતાાં આસર્ાસના શહેરી
વાતાવરણથી અલીપ્ત એવા ર્ોતાના નાનકડા સાંકુલમાાં, સમાજમાાં
રહેનારાઓની વીચારસરણી ર્ણ ગામડાાં જેવી જ હોય છે . બે ર્ેઢીઓ
વચ્ચે કહેવાતી જનરે શન ગેર્ ર્ાછળ ઉછે ર વખતના વાતાવરણનો ફરક
્ુબ મોટો ભાગ ભજવે છે વીચારસરણીનો વારસો આર્ણને મળે લી ભેટ
નહીં ર્ણ ઉધાર છે . આ એક એવી ઉધારી છે જે આર્નારને ર્ાછી
કરવાની નથી હોતી ર્ણ એને ર્ોતાની સમજ અને અનુભવથી કસાવી,
મઠારી આવનારી ર્ેઢીને આર્વાની હોય છે . જેને બીજાઓ કરતાાં
ર્ોતાની જાત ર્ર વધુ વીશ્વાસ છે તે એને અમલમાાં મુકે ર્ણ છે . જે આવુ ાં
નથી કરતા તે કસાયેલી નહીં ર્ણ કટાયેલી, વધુ ઘસાયેલી
વીચારસરણી ભાવી ર્ેઢીને આર્ી જાય છે .
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મોટી ઉમ્મરે ધામીક માન્યતાઓ બદલવી ઘણી અધરી હોય છે ;
અશક્ય નથી હોતી. ક્યારે ક એ બદલાય ર્ણ છે . માણસને ર્ોતાને કે
એની નજીકની કોઈ વ્યક્તીને જ્યારે હચમચાવી દે તો ગમ્ભીર અનુભવ
થાય છે તયારે ધામીક ન હોય એ વ્યક્તી ધામીક બની શકે છે . એ જ રીતે
ચુસ્ત ધામીક વ્યક્તી ર્ણ સમ્પુણપ ર્ણે શ્રદ્ધા ગુમાવી શકે છે . જાત
અનુભવને લીધે આવતુ ાં આ વીચારાન્તર સ્વેચ્છાએ કરે લ ુાં હોવા છતાાં
લાગણીના આવેશમાાં થયુ ાં હોય છે . એની ર્ાછળ ઝાઝો વીચાર નથી
હોતો.
એક નાનો વગપ એવો છે કે જે લાગણીના આવેશમાાં નહીં ર્ણ
વીશાળ વાચન, ઉંડો અભ્યાસ તેમજ મનોમાંથન ર્છી વીચારાન્તર કરે
છે . એ ર્રમ્ર્રાગત ધામીક માન્યતાઓથી વીમુખ થાય છે . એની આ
વીમુખતા સાંસ્થાકીય ધમપ પ્રતયે હોય છે . ધમપના આદશો, નીતી,
પ્રામાણીકતા, ફરજ વગેરે પ્રતયે નથી હોતી. છતાય ધામીક સમાજ એમને
નાસ્તીક માને છે .
આ રીતે ર્ોતાની માન્યતાઓ બદલનાર વીચારોના ક્રાન્તીકારી
કહેવાય છે . તેઓ ર્ોતાના સમયથી ઘણા આગળ હોય છે . વૈચારીક
ક્રાન્તીકારો સાચા કે ખોટા ઠરી શકે છે , સફળ કે નીષ્ફળ થઈ શકે છે ર્ણ
અજ્ઞાની તો ક્યારે ય નથી હોતા. એમને અજ્ઞાની માનનાર ર્ોતાના જ
અલ્ર્જ્ઞાનનુ ાં પ્રદશપન કરે છે .
ધામીક ક્ષેત્રના આધુનીક ક્રાન્તીકારો ર્ોતાને ઉદાર મતવાદી,
વાસ્તવદૃ ષ્ટા, વીવેકબુદ્ધીવાદી, રૅ શનલ થીન્કર વગેરે ગણે છે . આ
બધામાાં થોડો ફરક ખરો ર્ણ મુખય પ્રવાહથી તેઓ ઘણા અલગ છે .
વતપમાન ભારતમાાં રાજકીય તેમજ સામાજીક ક્ષેત્રે કે ટલાક રૅ શનલ
નેતાઓ થઈ ગયા છે . જવાહરલાલ નહેરુ એમાાંના એક હતા. આ
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નેતાઓને ધામીક પ્રજા સાથે કામ કરવાનુ ાં હોવાથી ર્ોતાના રૅ શનલ
વીચારોને મોખરે લાવવુ ાં વાજબી નહોતુ ાં માન્યુ.ાં એમના મુખય કાયપક્ષેત્રમાાં
એ બાધારુર્ બનત. છતાાં જરુર ર્ડે તેઓ ર્ોતાના વીચાર છર્ાવતા ર્ણ
નહોતા.
વીચારાન્તર એ વીચારધારાની જનેતા છે . લાાંબા ગાળાના
પ્રશ્નોનો ઉકેલ શોધવો હોય તો ચીલાચાલુ ઘરે ડથી દુ ર જવુ ાં ર્ડે છે . જો
કોઈએ ર્ણ વીચારાન્તર ન કયુું હોત તો માનવસમાજ જરાર્ણ પ્રગતી
કરી શક્યો ન હોત. વૈશ્વીક સ્તરે આ પ્રકારના વીચારાન્તર આથીક,
સામાજીક, રાજકીય, ધામીક બધાય ક્ષેત્રે થતા જોઈ શકાય છે .
ધામીક વીચારાન્તરના સાંદભપમાાં જોઈએ તો દુ નીયાના બધા જ
ધમપ ર્રીવતપકોને તતકાલીન ધામીક વીચારધારાઓમાાં જે ખામીઓ
જણાઈ એનો તેમણે વીકલ્ર્ શોધ્યો હતો. એમની તર્સ્યા, ધ્યાન,
ચીન્તન, સાધના જે ર્ણ કહીએ તે એક પ્રકારનુ ાં વીચારાન્તર જ હતુ.ાં
એમની નવી વીચારધારાને ર્ણ તરત સફળતા નહોતી મળી.
ભારતમા, મહાવીર અને બુદ્ધને તતકાલીન વૈદીક–સનાતન
ધમપમાાં ખામીઓ જણાઈ એટલે જ એમણે ર્ોતાની નવી વીચારધારા શરુ
કરી. ર્ણ તેઓ છે લ્લા નથી. એમના ર્છી ર્ણ નવી અને ભીન્ન ધામીક
વીચારધારાઓ આવતી રહી છે . અહીં મુદ્દો કોણ વધુ સાચુ ાં કે સારુાં એનો
નથી. મુદ્દો છે કોઈર્ણ વીચારધારા શાશ્વત કે સનાતન ન હોવાનો છે .
જ્યાાં સુધી કોઈ ચોક્કસ વીષય ર્ર માનવ સમાજમાાં ર્ાયાના મતભેદ છે
તયાાં સુધી એ વીષય ર્રનુ ાં કોઈર્ણ ધામીક વીચારધારાનુ ાં કથન
સવપવ્યાર્ી સવપકાલીન સતય તરીકે સ્વીકારી શકાય નહીં.
દુ નીયાના બધા જ સાંસ્થાકીય ધમો વચ્ચે થોડી સમાનતા અને
થોડી વીષમતા રહેલી છે . એમના વચ્ચેની સૌથી મોટી સમાનતા છે
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રહસ્યવાદની. કોઈર્ણ ધામીક વીચારધારા એનાથી બાકાત નથી રહી.
એનુ ાં મુખય કારણ એ છે કે માણસને જન્મજાત રીતે રહસ્યમય વાતો ગમે
છે . લોજીક કરતાાં મેજીકમાાં વધુ મઝા આવે છે .
જે પ્રશ્નોનો બધાને ગળે ઉતરે એવો ચોક્કસ ઉકેલ નથી તેને
રહસ્ય કહેવાય છે . એના જુ દા જુ દા ચીન્તકો દ્વારા અર્ાયેલ જવાબ
રહસ્યવાદ બની જાય છે . વીશેષમાાં ધમપપ્રણેતાઓને નામે આજે જે
ફેલાવવામાાં આવે છે તેની વીશ્વસનીયતા ર્ણ સાંશયાતમક છે . દરે ક
ધમપના આટલા ફાાંટા, એમાાં ર્ાછળથી કરવામાાં આવેલી ભેળસેળનુ ાં તેમજ
મનફાવતાાં અથપધટનોનુ ાં ર્રીણામ છે . ધમોમાાં મોજુ દ રહસ્યવાદનો મોટો
ભાગ ર્ાછળથી ઉમેરવામાાં આવ્યો હોવાની શક્યતા ઘણી છે . કાળક્રમે
ુ ુ ઓ ર્ોતાનો નવો ર્ાંથ કે સમુદાય સ્થાર્વા આ
થઈ ગયેલા ધમપગર
રહસ્યવાદને થોડાાં જુ દા સ્વરુર્ે રજુ કરતા રહ્યા છે . એના વડે કે ટલાયે
અઘરા પ્રશ્નોના ઉત્તર સહેલાઈથી આર્ી શકાય છે અથવા એમને સદન્તર
ટાળી શકાય છે .
આ રહસ્યવાદ મુખયતવે સ્વગપ, નરક, પુનર્જન્મ જેવા વીષયો
વીશે છે . માનવ સમાજ ર્ાસે દરે ક રહસ્યમય વીષયના કે ટલાક અલગ
મત પ્રવતે છે . એક વીષયના આવા ભીન્ન મત બધા તો સાચા ન હોઈ
શકે. કદાચ એક સાચો હોઈ શકે ; ર્ણ કોનો ? જો ર્ાાંચમાાંથી ચાર ખોટા
હોય તો ર્ાાંચેર્ાાંચ ખોટા હોઈ શકે છે . આર્ણી ર્ાસે અતયારે સવપમાન્ય
ઉકેલ નથી એટલા માટે કોઈએ ભુતકાળમાાં આર્ેલ ગમે તે ઉકેલ સાચો
નથી બની જતો. વાસ્તવમાાં કે ટલીયે પુરાણી ધામીક માન્યતાઓ ખોટી
સાબીત થઈ છે . એ જ બતાવે છે કે બધી રહસ્યમય માન્યતાઓ માટે
્ુલ્લી દૃ ષ્ટી રાખવી જરુરી છે . ભુતકાળમાાં જેમણે રહસ્યવાદ રહીત માત્ર
નૈતીક વીચારધારા ફેલાવવાની કોશીશ કરી હતી તે સફળ નથી થયા.
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એમની

નીષ્ફળતાનુ ાં કારણ

રહસ્યપ્રેમી

માનવ

પ્રકૃ તી

ઉર્રાાંત

ભુતકાળમાાં તાકીક કે વૈજ્ઞાનીક રીતે વીચારવાનો બહધ
ુ ા અભાવ હતો.
વતપમાનની રાજકીય આથીક, સામાજીક વગેરે બધી જ
વીચારધારાઓ ર્શ્વીમના દે શોમાાં શરુ થઈ આખી દુ નીયામાાં ફેલાઈ રહી
છે . સ્વેચ્છાએ કે અનીચ્છાએ બધા દે શો તે અર્નાવી રહ્યા છે . ધામીક ક્ષેત્ર
અતી સમ્વેદનશીલ હોવાથી તે સૌથી છે લ્લે આવશે. તે ધમાપ ન્તર સ્વરુર્ે
નહીં; ર્ણ ધામીક વીચારાન્તર સ્વરુર્ે હશે.
મધ્ય યુગમાાં ર્શ્વીમમાાં ર્ણ રહસ્યવાદ અને અન્ધશ્રદ્ધા મોટે
ર્ાયે અસ્તીતવમાાં હતાાં. તયા વતપમાન યુગ ર્ાાંચસો વરસ ર્હેલાાં શરુ થયો
હોવાથી આ બધુ ાં હવે ઘણુ ાં ઓછાં થઈ ગયુ ાં છે . ભારત એકસાથે બધા
યુગોમાાં જીવે છે . એટલુાં જ નહીં, ઘણી વ્યક્તીઓ ર્ણ જુ દા જુ દા સમયમાાં
જીવતી હોય છે . ધાંધા વ્યવસાયની બાબતમાાં એકવીસમી સદીમાાં
જીવનાર માણસ સામાજીક રુઢીઓ બાબતે ઓગણીસમી સદીમાાં અને
ધામીક માન્યતાઓ સાંદભે ચૌદમી સદીમાાં જીવતો હોય એ સામાન્ય
બાબત છે .
ટુાંકમાાં, ર્શ્વીમના વીકસીત દે શોમાાં રહસ્યવાદ હજી કે ટલેક અંશે
ચાલુ છે જ્યારે ભારત સહીત પુવપના અન્ય દે શોમાાં તાકીક/ વૈજ્ઞાનીક
વીચારધારા પ્રસરી રહી છે . એટલે પુવપ ર્શ્વીમના શબ્દ પ્રયોગને બદલે
જુ ની દુ નીયા અને નવી દુ નીયાનો શબ્દપ્રયોગ વધુ યોગ્ય રહેશે.
હવે જ્યારે વૈજ્ઞાનીક વીચારસરણીને ભૌતીક જગતના પ્રશ્નો
ઉકેલવામાાં વ્યાર્ક સફળતા મળવા લાગી છે તયારે રહસ્યવાદમાાં ન
માનનારાઓને આશાનુ ાં કીરણ દે ખાય છે . એમના પ્રયતનો ર્્થર ર્ર
રે ડાતા ર્ાણી નહીં; ર્ણ બાલદી ર્ાણીમાાં ઉમેરાતા રાં ગના થોડાાં ટીર્ાાં
બનવાની પુરી શક્યતાઓ છે . ર્ાાંચ હજાર વરસ જુ ના રહસ્યવાદે માનવ
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સમાજનુ ાં જેટલુાં ભલુાં કયુપ છે એનાથી વધારે ભલુાં છે લ્લા બસો વરસમાાં
વૈજ્ઞાનીક શોધોએ કયુું છે . આ તો હજી શરુઆત છે . જે ઝડર્ે દુ નીયાનુ ાં
એકીકરણ થઈ રહ્ુાં છે તે જોતાાં એમ લાગે છે કે એકવીસમી સદી વીવીધ
ધામીક વીચારધારાઓની ર્ીછે હઠ અને એકમાત્ર ‘નૈતીક વીચારધારા
આધારીત માનવવાદ’ની સદી તરીકે વીદાય લેશે. એનો યશ કોઈ એક
વ્યક્તીને નહીં ર્ણ

વૈજ્ઞાનીક/તાકીક વીચારસરણીને

અનુસરતા

સમુદાયને જશે. શુદ્ધ નૈતીકતામાાં વૈવીધ્ય કે રહસ્યને સ્થાન નથી.
એક ધામીક વીચારધારામાાં અનેકાન્તવાદને અગતયનુ ાં સ્થાન
આર્વામાાં આવ્યુ ાં છે . અનેકાન્તવાદ એ માત્ર વીવાદને નીવારવાનો
સમાધાનકારી માગપ નથી. સાચો અનેકાન્તવાદ એ છે જે ભીન્ન
વીચારધારા ર્ર પુરતો વીચાર કરી જો વાજબી લાગે તો અર્નાવવામાાં
છે .

♦
અનુક્રમણીકા
13-2014-07-25

આર્ણી બે દુનીયા
આર્ણે બધા બે પ્રકારની દુ નીયામાાં જીવીએ છીયે. ર્હેલી
દુ નીયા જે આંખો સામે દે ખાય છે તે બહારની દુ નીયા છે . આર્ણા જીવન
સાથે સાંકળાયેલી બધીજ વ્યક્તીઓ, પ્રાણીઓ, વસ્તુઓ અને પ્રવ ૃત્તીઓ
બધુ ાં જ આ બહારની દુ નીયામાાં સમાયેલ ુાં છે . એ નક્કર છે , વાસ્તવીક છે
અને સતય છે . બધા માટે તે સરખી છે . એના નીયમો બધાને લાગુ ર્ડે
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છે . એની સાથે આર્ણો ભુતકાળ, વતપમાન, અને ભવીષ્ય, ત્રણેય
સાંકળાયેલા છે .
બીજી આર્ણા મગજની અંદર ચાલી રહેલી અંગત દુ નીયા છે .
એ નક્કર નથી, દે ખાતી નથી કારણ કે તે બહધ
ુ ા આભાસી છે . એમાાં
આર્ણી બધી અર્ેક્ષાઓ, આકાાંક્ષાઓ, કલ્ર્નાઓ, માન્યતાઓ વગેરે
આવેલી છે . એ થોડી વાસ્તવીક અને મોટે ભાગે શ્રધ્ધા, ગેરસમજ,
માન્યતાઓ વગેરેથી ભરે લી છે . દરે કની ર્ોતાની એ અંગત દુ નીયા હોઈ,
અમુક અંશે બીજાઓથી ભીન્ન હોય છે . એને કોઈ સવપમાન્ય નીયમો કે
કાયદાઓ લાગુ ર્ડતા નથી. માનવજાતી સીવાય બીજા કોઈને આ
દુ નીયા મળે લી નથી. એ વતપમાન કરતાાં આર્ણા ભુતકાળ અને ભવીષ્ય
સાથે વધારે સમ્બન્ધ ધરાવે છે .

જુ દી હોવા છતાાં આર્ણી આ બન્ને

દુ નીયા એક્બીજા સાથે ગાઢર્ણે સાંકળાયેલી છે .
પ્રાણી જગતની બધીજ પ્રવ ૃત્તીઓ કુ દરતી અને સ્વયાંસ્ફુરીત
(instinctive) હોય છે . આ સ્વયાંસ્ફુરીત ઉર્રાન્તની જે ર્ણ પ્રવ ૃત્તી
માણસ કરે છે તેમાાંની મોટાભાગની ર્ોતાની અંગત દુ નીયાથી પ્રભાવીત
અને ર્રીણામરુર્ે હોય છે . એ આર્ણુ જબરદસ્ત પ્રેરક્બળ છે .
કેટલાક લોકો બહારની દુ નીયા કરતાાં અંદરની દુ નીયામાાં વધુ
જીવતા હોય છે . વૈજ્ઞાનીક, તતતવજ્ઞાની, કળાકાર, ચીત્રકાર, લેખક, કવી
વગેરે આ પ્રકારમા આવે છે . તેમની પ્રવ ૃત્તીઓ રચનાતમક છે . ર્ોતાની
અંગત દુ નીયાનો લાભ તેઓ ર્ોતાના સર્જન દ્વારા બીજાઓને આર્ે છે .
આર્ણે એમના ઋણી છીયે.
ુ ન ખોઈ બેસેલા તેમ જ નશીલા ર્દાથોના
માનસીક સાંતલ
બાંધાણી વગેરે જેવા ર્ણ ર્ોતાની અંગત દુ નીયામાાં વધુ જીવતા હોય છે .
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તેમની પ્રવ ૃત્તીઓ આંશીક રીતે ખાંડનાતમક છે .

તેઓ આર્ણી

ુ ીને ર્ાત્ર છે .
સહાનુભત
આ બે અન્તીમ વગો વચ્ચે એક એવો મોટો વગપ છે જે ર્ોતાની
ખાસ એવી અંગત દુ નીયાનો દોર કોઈ બીજાના હાથમાાં સોંર્ીને બેઠો છે .
મોટા ભાગના લોકોની અંગત દુ નીયાનો સૌથી વધુ ભાગ એમની ધામીક
ુ ુ ઓ ર્ાસેથી,
માન્યતાઓનો હોય છે . એ મળે લો હોય છે એમના ધમપગર
સમ્ર્કો ર્ાસેથી, દાં તકથાઓ દ્વારા, અને છે લ્લા થોડા વષોથી ટી. વી.
જેવા પ્રસાર માધ્યમો દ્વારા.
દે શના ઘડવૈયાઓએ આર્ણને રાજકીય સ્વતન્ત્રતા મેળવી
આર્ી. એની સાથે નાગરીક હક્કો અને વાણી સ્વાતન્ત્ર્ય ર્ણ આર્મેળે
આવી ગયાાં. કમનસીબે વીચારોનુ ાં સ્વાતન્ત્ર્ય ખાસ ક્યાાંય દે ખાતુ ાં નથી.
એ આર્ણને કોઈ મેળવી આર્વાનુ ાં નથી. આર્ણે જાતે એ મેળવવાનુ ાં
છે . વૈચારીક સ્વાતન્ત્ર્યનો અભાવ ટોળાશાહી અને ગાડરીયા પ્રવાહમાાં
ર્રીણમી અનથપકારી ર્રીણામો લાવે છે .
મહતવાકાાંક્ષી લોકો ર્ોતાની અંગત મહતવાકાાંક્ષા સાંતોષવા
લોકોના આવા વૈચારીક ર્રાવલમ્બનને લીધે સજાપતી ટોળાશાહીનો પુરો
ુ ુ ઓ આમાાં અગ્રસ્થાને છે . સત્તા અને
લાભ ઉઠાવે છે . બની બેઠેલા ધમપગર
સમ્ર્ત્તીના વધારે ર્ડતા લોભને લીધે જેટલો વીનાશ સજાપયો છે એટલો
જ વીનાશ ધામાપ ન્ધતાને લીધે ર્ણ થયો છે . ધમપ અને જાતીવાદને નામે
જેટલાાં યુધ્ધ અને જાનહાની થઈ છે એટલી કદાચ બીજાાં કોઈ કારણસર
નહીં થઈ હોય.
ચુસ્ત

ધામીક

માન્યતાઓએ

કટ્ટરર્ાંથીઓ

ર્ેદા

કરી

આતાંકવાદને જન્મ આપ્યો છે . આતમઘાતી હમ
ુ લા હોય, પુવપયોજીત
કાવતરાાં હોય કે ર્છી સ્થાનીક ઘટના દે શવ્યાર્ી બની ગઈ હોય, એ
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આચરનારા બીજા કોઈના દોરવાયા હોય છે , જેનો ભોગ નીદોષ લોકો
બને છે . આવી ઘટનાઓ ર્ાછળ ધામીક, રાજકીય અને સામાજીક
નેતાઓનો ફાળો હોય છે . તેમજ એની ર્ાછળ અનુયાયીઓની ટોળાશાહી
વીચારસરણી ર્ણ એટલીજ જવાબદાર છે .
લોકટોળાની વીચારસરણી ર્ર અંકુ શ મેળવવાની પ્રવ ૃત્તી ઘણી
સાંસ્થાઓમાાં ચાલે છે . એમના અનુયાયીઓની બાહ્ય તેમજ અંગત એમ
બન્ને દુ નીયાનુ ાં સાંચાલન સાંસ્થાની નેતાગીરી દ્વારા થતુ ાં હોય છે . એ
સાંચાલકોના કહેવાનો સાર એવો હોય છે કે , “જાણવા અને સમજવા જેવુ ાં
અમે બધુ કરી લીધુ ાં છે . તમને વીચારવાની કઈ જરુર નથી. માત્ર અમારા
ચીંધ્યા માગે ચાલો તો તમારુાં કલ્યાણ થઈ જશે. વગેરે વગેરે”. ર્રીણામે
એમના ભક્તગણમાાં વૈચારીક સ્વતન્ત્રતાનો સદન્તર અભાવ આવી જાય
ુ શરુ થાય છે .
છે અને ટોળાશાહી વતપણક
એમને ક્યારે ક એમ ર્ણ કહેવામાાં આવે છે કે , “જે દે ખાય છે તે
(બહારની દુ નીયા) બધુ ાં ભ્રમ અને માયા છે અને જે દે ખાતુ ાં નથી તે સતય
છે . જીવનનો સાર આ અદૃ શ્ય સતયને ર્ામવાનો છે ”. ર્રાવલમ્બી અને
અન્ધશ્રધ્ધાળુ વીચારસરણી ધરાવતો આવો કમનસીબ ભક્તગણ છે જે
બહારની વાસ્તવીક દુ નીયા કરતાાં આવી અંદરની દુ નીયામાાં વધુ જીવે
છે .
ુ ુ ની દે રવણીથી, આવતા જન્મના લાભાથે
કહેવાતા ધમપગર
સેંકડો લોકોએ સામુહીક આતમહતયા કરી હોય એવો દાખલો થોડા
દાયકાઓ ર્હેલા વીદે શમાાં નોંધાયો હતો. અંગત લાભ માટે ર્શુબલી,
અને

ક્યારે ક

તો

બાળ–નરબલી,

ચઢાવવાના

દાખલાઓ

ર્ણ

અવારનવાર આર્ણા છાર્ામા ચમકે છે . આવા બનાવ કોઈ ચોક્કસ
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ધમપ, જાતી કે સમ્પ્રદાય પુરતા મયાપ દીત નથી; બલ્કે એક યા બીજા
સ્વરુર્ે અન્ધશ્રધ્ધાળુ અને અજ્ઞાની લોકોમાાં તે બધે જ દે ખાય છે .
કાર્ેલ ુાં કોળુાં, માંત્રેલા લીંબુ-મરચાાં કે ઝાડુ -માટલાાંનો ‘ઉતાર’
ચોકમાાં મુકી આવવાની પ્રચલીત પ્રવ ૃત્તી દે ખીતી રીતે ભલે હીંસક ન
હોય; ર્ણ એની ર્ાછળની ભાવના તો એટલી જ હીન છે . ર્ોતાની
મુસીબતો બીજાને ર્ધરાવવાથી ઓછી થઈ શકે એ માન્યતા જ હીંસાનુ ાં
એક સ્વરુર્ છે .
અહીંસામાાં માનનારા આર્ણે ભલે એવુ ાં ન કરીયે ર્ણ આર્ણી
અહીંસાની સમજને એટલી સુક્ષ્મ સ્તરે લઈ ગયા છીયે કે આર્ણા લીધે
બીજાનુ ાં કોઈર્ણ જાતનુ ાં અહીત થાય એ સાચા અહીંસાવાદી માટે મોટુાં
અર્કૃતય (ર્ાર્) ગણાય.
આર્ણી બહારની દુ નીયાનુ સાંચાલન તો રાજકીય તથા
સામાજીક નેતાઓ કરવાના જ છે . દે શ અને સમાજના શાન્તીપુણપ
સાંચાલન માટે તે જરુરી છે . જ્યારે આર્ણી અંદરની દુ નીયા આર્ણી
ર્ોતાની છે . એનુ ાં સાંચાલન કેટલી હદે બીજાઓને કરવા દે વ ુ ાં એ આર્ણા
હાથમાાં છે . આર્ણે જો વીચારોની સ્વતન્ત્રતા નહીં કેળવીયે તો બીજાઓ
ુ ુ હોય કે
અવશ્ય એનો લાભ ઉઠાવશે. ભલે એ કોઈ નેતા હોય, ધમપગર
ર્છી આર્્ુદ સગા-સમ્બન્ધી હોય. સામાન્ય રીતે “સારા” કહેવાતા
લોકોને ર્ણ બીજાઓ ર્ર ર્ોતાનો અંકુ શ રાખવો ગમતો હોય છે .
સ્વતન્ત્ર વીચારસરણી આવા લોકોનુ ાં આર્ણા ર્રનુ વચપસ્વ ઘટાડે છે .
જ્યાાં સુધી સ્વતન્ત્ર વીચારસરણી ન કેળવાય તયાાં સુધી સાચા
અથપમાાં સ્વતન્ત્ર થયા એમ ન કહેવાઈએ. વીચારોની સ્વતન્ત્રતા
કેળવવી અઘરી છે . જે ર્ણ થોડા લોકો એ કરી શક્યા છે એમાથી મોટા
ભાગના એના બીજા ર્ાસામાાં ઉણા ઉતરે છે . એ બીજુ ાં ર્ાસુાં છે બીજાઓની
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સ્વતન્ત્રતાનો

ર્ણ

મોકળા

મને

સ્વીકાર

કરવાનો.

સ્વતન્ત્ર

વીચારસરણીવાળા ઘણા લોકો આર્્ુદ થઈ જાય છે .

એમની

આસર્ાસના લોકોની સ્વતન્ત્ર વીચારસરણી એમને ગમતી નથી.
આવી ઘણી બાબતોમાાં ર્શ્ચીમી સાંસ્કૃતીના લોકો આર્ણા કરતાાં
વધુ મુક્ત છે . આટલુાં ધ્યાનમાાં રાખીએ તો જાણયા–સમજ્યા વીના એમની
ટીકા કરવાની અર્ણી અધીરાઈ થોડીક કાબુમા રહે.
આર્ણી અંગત દુ નીયાના આસન ર્રથી બધાને હટાવીને
આર્ણા ર્ોતાના અંતરાતમાને બેસાડીએ એમાાં જ આર્ણુ ભલુાં છે . બીજા
બધા આર્ણા માગપદશપક, હીતેચ્છ, પુરક વગેરે હોઈ શકે , માલીક તો
આર્ણે ર્ોતે જ રહેવાનુ છે .

♦
અનુક્રમણીકા
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અવગણાયેલા મહામાનવો
મહાકાવ્યો લખનાર ઋષી–કવી લોકમાનસમાાં અમર થઈ ગયા
છે . એમનાાં માનસ પુત્રો અને પુત્રીઓ (ર્ાત્રો) એમના કરતાાં ર્ણ વધારે
અમર થઈ ગયાાં છે . ઘણા રાજાઓ, સેનાર્તીઓ, તતતવજ્ઞાનીઓ,
દાશપનીકો ઈતયાદી ર્ણ વત્તે ઓછે અંશે અમર થઈ ગયા છે . વાતાપ કાર
અને એમનાાં વાસ્તવીક તેમ જ કાલ્ર્નીક ર્ાત્રો (ટારઝન, સુર્રમેન,
શેરલોક હોમ્સ વગેરે) ર્ણ અમર થઈ ગયાાં છે . વતપમાનમાાં પ્રસીદ્ધીની
ટોચ ર્ર ર્હોંચેલી રમતગમત અને મનોરાં જન ક્ષેત્રની થોડી વ્યક્તીઓ
ર્ણ આગળ જતાાં અમર થઈ શકે છે .
આ બધાાં ક્ષેત્રની વ્યક્તીઓ કરતાાં માનવજીવનને પ્રતયક્ષ રીતે
વધારે સ્ર્શી ગયેલી વ્યક્તીઓ ર્ાઠ્પુસ્તકો સીવાય સદાં તર વીસરાઈ
ગઈ

છે . આ

અવગણાયેલ

વ્યક્તીઓ

છે :

વૈજ્ઞાનીકો

અને

સાંશોધકો. આર્ણી આસર્ાસ માનવસજીત જે ર્ણ દે ખાય છે તે તમામ
વસ્તુઓ આ લોકોની સાધના અને મહેનતનુ ાં ફળ છે . આ લોકોએ ર્ોતાનુ ાં
કાયપ ન કયુું હોત તો આજે ર્ણ આર્ણે ગુફાઓમાાં રહેતા હોત, ઝાડનાાં
ર્ાનફળ ખાતા હોત અને શરીરે ચામડુ ાં લર્ેટતા હોત.
ગુફામાાંથી બેઠાાં ઘરો અને ર્છી બહુમાળી ઈમારતો સુધી
આર્ણને ર્હોંચાડનાર બધા લોકો ભુલાઈ ગયા છે . આજ રીતે ર્હેરવેશ,
ખોરાક અને અન્ય જીવન જરુરીયાતની ર્ાયાની ચીજો ર્ાછળ ર્ણ
આવા જ અગણીત ગુમનામ લોકો રહેલા છે . વીસરાઈ ગયેલા આવા
અસાંખય લોકોમાાંથી હજી કાંઈક યાદ હોય એવા નજીકના ભુતકાળમાાં થઈ
ગયેલા થોડા લોકો અને એમના કાયપ વીશે જાણીએ.
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વૈજ્ઞાનીકોની

વાત

આવે

એટલે

સૌથી

ર્હેલાાં આલ્બટપ

આઈન્સ્ટાઈનનુ ાં નામ લેવાય છે . એમની શોધોએ પ્રતયક્ષ રીતે આર્ણી
જીંદગી ર્ર હજી સુધી ખાસ અસર કરી નથી. એ થવાની હજી બાકી છે .
આધુનીક શોધખોળોના ર્ાયામાાં સૌથી વધારે યોગદાન રહ્ુાં છે આઈઝેક
ન્યુટનનુ.ાં એમનુ ાં નામ જેમણે સાાંભળયુ ાં છે તેઓ એમને ગુરુતવાકષપણના
શોધક તરીકે ઓળખે છે . તે એમની એક મહતતવની શોધ ખરી; ર્ણ તે
સીવાય એમણે ભૌતીકશાસ્ત્ર, યાંત્રશાસ્ત્ર, ગણીત, ખગોળ વગેરે વીષયોમાાં
્ુબ

ઉર્યોગી

કામ

કયુું

છે .

ર્ાછળથી

થયેલી

ઘણી

શોધો

એમના સ્થાર્ીત સીદ્ધાન્તો ર્ર રચાયેલી છે . કહેવાય છે કે ત્રણસો વરસ
ર્હેલાાં થઈ ગયેલ આ યુગપુરુષ દુ નીયામાાં આજ સુધી થઈ ગયેલા
લોકોમાાં સૌથી વધુ બુદ્ધીશાળી હતા.
કાગળની શોધ આશરે બે હજાર વરસ ર્હેલાાં ચીનમાાં થઈ
હતી. બીજા દે શોમાાં ર્હોંચતાાં એને કે ટલીક સદીઓ લાગી. આ અગતયની
શોધનો ખરો લાભ છાર્ખાનુ ાં શોધાયુ ાં તયારે જણાયો. છાર્ખાનાની
શોધનો

યશ

આશરે

છસો

વષપ

ર્હેલાાં

થઈ

ગયેલ જોહાનીસ

ગુટેનબગપને ફાળે જાય છે . આને લીધે જ્ઞાન અને માહીતી વધુ લોકો ર્ાસે
ઝડર્થી ર્હોંચવા લાગી. એના લીધે સાક્ષરતામાાં વધારો થયો.
ભારતમાાં એનો ખરો લાભ સદીઓ ર્છી અંગ્રજોના વખતથી થયો છે . એ
સાથે, ભારતના સન્દભપમાાં, લખવા વાાંચવાનો બ્રાહ્મણોનો ઈજારો જતો
રહ્યો. જનસમુદાયને ર્ોતાની રીતે જ્ઞાન મેળવવુ ાં શક્ય બન્યુ.ાં
આજના સમયમાાં થોડીવાર માટે ર્ણ વીજળી જતી રહે તો
આર્ણો બધો વ્યવહાર અને વ્યવસ્થા ખોરવાઈ જાય છે . આ વીજળીની
શોધ અને એના જુ દાાં જુ દાાં ક્ષેત્રોના ઉર્યોગ ર્ાછળ ર્ચાસ જેટલા મુખય
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સાંશોધકોનુ ાં યોગદાન છે . વીજળીના અગણીત ઉર્યોગમાાંથી મુખય છે
પ્રકાશ, ઈલેક્રીક મોટર, ટે લીફોન વગેરે.
વીજળીની લાઈટ શોધનાર થોમસ એડીસનનુ ાં નામ પ્રમાણમાાં
વધુ જાણીતુ ાં છે . એમણે રાતના અંધારાનુ ાં વચપસ્વ ઘટાડી નાખયુ ાં અને
કામના કલાકો વધારી આપ્યા. ચોવીસે કલાક ચાલુ રાખવી ર્ડે એવી
જીવન જરુરીયાતની પ્રવ ૃત્તીઓ વીજળીને લીધે શક્ય બની છે .
કોઈર્ણ મશીન ચલાવવા માટે ઈલેક્રીક મોટરની જરુર ર્ડે
છે . એના વગર આર્ણાાં બધાાં કારખાનાાંનાાં યાંત્રો ચાલી ન શકે . તેમ જ
ઘરમાાં વર્રાતાાં સાધનો ર્ણ શક્ય ન બને. આ મોટરની શોધનો યશ
મુખયતવે માઈકલ ફેરાડેના નામે જાય છે . મોટરથી ચાલનાર દરે ક યન્ત્ર
ર્ાછળ વળી બીજા જ કોઈ વૈજ્ઞાનીકનો ફાળો છે .
દુ નીયાને ટે લીફોન આર્નાર એલેક્ઝાન્ડર ગ્રેહામ બેલનુ ાં નામ
ર્ણ કાંઈક જાણીતુ ાં છે . એના લીધે દુ ર બેઠેલી વ્યક્તીઓ વચ્ચે તાતકાલીક
વાતચીત શક્ય બની. સાંદેશવ્યવહાર ્ુબ સરળ અને કાયપદક્ષ બન્યો.
ટી.વી.ના આગમન ર્હેલાાં લાાંબા સમય માટે રે ડીયોની બોલબાલા હતી.
એની શોધનો યશ માકોનીના ફાળે જાય છે . રે ડીયોએ હવે ભલે એનુ ાં
મહતતવ ગુમાવ્યુ ાં હોય, ર્ણ તયાર ર્છીનો બધો વાયરલેસ સાંદેશ વ્યવહાર
માકોનીની શોધ ર્ર આધારીત છે .
બધાાં વાહનોમાાં વર્રાતાાં ર્ેરોલ અને ડીઝલ એન્જીનના
શોધક નીકોલસ ઓટો અને વરાળથી ચાલતા એન્જીન શોધનાર જેમ્સ
વૉટ.

આ બે જણાએ વાહનવ્યવહાર બદલાવી દીધો છે . તયાર

ુ એ વીમાનની શોધ કરી દુ નીયાને નાની બનાવવામાાં
ર્છી રાઈટ બાંધઓ
મોટી હરણફાળ ભરી છે .
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આ થોડી રોજબરોજના વર્રાશની મુખય શોધોની વાત થઈ.
આ બધી શોધખોળો આજથી સો અને બસો વરસ ર્હેલાાંના
સમયગાળામાાં થઈ છે . ભારતના સૌથી વીશાળ એવા મોગલ
સામ્રાજ્યના શક્તીશાળી સમ્રાટોએ ર્ણ આમાાંના કોઈર્ણ સાધન વીશે
સાાંભળયુ ાં સુધ્ધાાં નહોતુ!ાં
આ ઉર્રાાંત આરોગ્ય અને ચીકીતસા ક્ષેત્રે ર્ણ આજ સમય
દરમીયાન ્ુબ અગતયની શોધો થઈ છે . એલેકઝાાંડર ફ્લેમીંગે શોધેલ
ર્ેનેસીલીનને લીધે જાતજાતના ચેર્ સામે રક્ષણ મળયુ ાં છે . વીલીયમ
મોટપ ને શોધેલ એનેસ્થેસીયાને લીધે શસ્ત્રક્રીયા શક્ય અને સહ્ય બની છે . તે
ઉર્રાાંત વીવીધ ચેર્ી રોગો સામે રક્ષણ આર્તી રસીઓ, ટીસ્યુ કલ્ચર,
જમપ થીયરી, ડી.એન.એ., એક્સ–રે , એન્ટીબાયોટીક વગેરે શોધોએ
ચીકીતસાક્ષેત્રને સમુળગુાં બદલાવી દીધુ ાં છે . આ શોધોના ર્રીણામે ચેર્ી
રોગથી મરતા લાખો લોકો બચી ગયા છે . શીતળા જેવો રોગ
દુ નીયામાાંથી સદન્તર નાબુદ થઈ ગયો છે . અને બીજા બધા રોગોના
ઉર્ચાર શક્ય બન્યા છે . બાળમ ૃતયુન ુ ાં પ્રમાણ ઘણુ ાં ઘટી ગયુ ાં છે અને
માણસોની સરે રાશ આવરદા બે થી ત્રણ ગણી થઈ ગઈ છે .
આ બધાનાાં ર્રીણામ સ્વરુર્ થયેલ વસતી વીસ્ફોટનુ ાં નીવારણ
ર્ણ શોધી કઢાયુ ાં છે . ગભપનીરોધક ગોળીઓ અને અન્ય સાધનોએ વસતી
નીયન્ત્રણ ઉર્રાાંત સ્ત્રીઓનો પ્રસુતી આધારીત ઉંચો મ ૃતયુદર ઘટાડી
એમનાાં સ્વાસ્્ય અને આવરદાને ઘણી વધારી છે .
આર્ણને પ્રતયક્ષ અસર કરતા આ થોડાાં ઉદાહરણ છે . ર્રોક્ષ
રીતે અસર કરતી શોધો આનાથી અનેકગણી વધારે છે . દરે ક વસ્તુને
વધારે અસરકારક અને કાયપક્ષમ બનાવવાના પ્રયાસો સતત થઈ રહ્યા
છે . જો બધા વૈજ્ઞાનીકો અને સાંશોધકોનુ ાં લીસ્ટ બનાવવા જઈએ તો એક
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દળદાર પુસ્તક બની જાય. એ ઉર્રાાંત કેટલાયે એવા સાંશોધકો છે જેમનાાં
નામની દુ નીયાને ખબર સુધ્ધાાં નથી. આ ભૌતીક ઉર્કરણોની શોધ જે
ર્ાયાના સીદ્ધાન્તો ર્ર રચાયેલી છે તે સીદ્ધાન્તો ઘડનારા વૈજ્ઞાનીકોનુ ાં
યોગદાન ર્ણ એટલુાં જ મહતતવનુ ાં છે . એમની નામાવલીમાાં જવાનુ ાં
હમણાાં ટાળીએ.
આર્ણી જીવનશૈલીમાાં બધુ ાં જ માનવસજીત છે . ખાવાનુ ાં
અનાજ સુધ્ધાાં. આ વીકાસ–પ્રગતીને ભૌતીકવાદ કહેતા લોકો ર્ોતે એનો
જેટલો ર્ણ લાભ મળે એટલો લેવાનુ ાં ચુકતા નથી !
આ બધા ઉર્રાાંત ગેલીલીયો, કોર્રનીકસ, હબલ, ચાલ્સપ
ડાવીન, સીગમાંડ ફ્રોઈડ વગેરે જેવાઓએ આર્ણી બાહ્ય દુ નીયા અને
આંતરમન વીશેની પ્રચલીત માન્યતાઓને ધરમુળથી બદલાવી દીધી
છે .
તાજેતરમાાં શોધાયેલી કમ્પ્યુટર, ઈન્ટરનેટ અને સ્ટે મ સેલ જેવી
શોધોનો પુરો વ્યાર્ હજી હવે ખબર ર્ડવાનો છે . નીત નવી શોધોનો
અહીં અન્ત નથી આવતો. બધુ ાં ક્યાાં ર્હોંચશે એની કોઈને ખબર નથી.
ભવીષ્યની કલ્ર્ના કરતા ઘણાાં પુસ્તકો લખાયાાં છે , ફીલ્મો બની છે ને
બનતી રહેવાની છે . એ બધી અતયારે કોઈકની કલ્ર્નાઓ છે , આજની
વાસ્તવીકતા નથી; ર્ણ એવુ ાં ભવીષ્યમાાં થઈ શકે છે અને ન ર્ણ થઈ
શકે .
એ જ રીતે ભુતકાળમાાં તયારના ભવીષ્ય વીશે જે ર્ણ લખાયુ ાં છે
એમાાંની ઘણી બાબતો તે વખતની વાસ્તવીકતા નહીં; ર્ણ કવીકલ્ર્ના
હોવાની શક્યતા ઘણી વધારે છે . આના અનુમોદનમાાં પુષ્ર્ક વીમાન,
ર્વન ર્ાવડી, સાંજય દૃ ષ્ટી જેવા ઘણા દાખલા આર્ી શકાય.
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આગળ વણપવેલા બધા લોકો વૈજ્ઞાનીકો અને સાંશોધકો
ઉર્રાાંત સાધક અને તર્સ્વી ર્ણ હતા. આ સીદ્ધીઓ એમને કોઈ મન્ત્રનો
જાર્ જર્વાથી નથી મળી, કે કોઈ માંદીરના ઘાંટ વગાડવાથી નથી મળી.
પુજાર્ાઠ કરવાથી, જાત્રાઓ કરવાથી, શીબીરોમાાં જવાથી કે બાધા–
આખડીઓ રાખવાથી ર્ણ નથી મળી. આવી શોધો કરવા માટે રાત
દીવસ જોયા વગર અભ્યાસ ખાંડમાાં અને પ્રયોગશાળામાાં જાત ઘસી
નાાંખવી ર્ડે છે . એ માગે કે ટલીયે નીષ્ફળતાઓને ર્ચાવવી ર્ડે છે . એમાાં
કૌટુમ્બીક જીવનનો ભોગ દે વાય છે અને ઘણી વખત આથીક ર્ાયમાલી
ર્ણ નોતરવી ર્ડે છે . ફક્ત ર્ોતાના આતમાના ઉદ્ધાર માટે નહીં; ર્ણ
સમસ્ત માનવજાતના લાભ માટે કરે લી આ એમની સાધના અને તર્સ્યા
છે .
એક માન્યતા એવી છે કે બધાનુ ાં ભવીષ્ય જન્મ સાથે જ નક્કી
થયેલ ુાં હોય છે અને એ બદલી શકાતુ ાં નથી. આ મહામાનવોએ ફક્ત
ર્ોતાનુ ાં જ નહીં; ર્ણ સમગ્ર માનવજાતનુ ાં ભવીષ્ય બદલ્યુ છે . ર્ોતાની
મહેનતનો લાભ ર્ોતા પુરતો મયાપ દીત રાખવાનો સ્વાથપ નથી દાખવ્યો.
આ શોધખોળોની વીશેષતા એ છે કે એક ચીનના અર્વાદ સીવાય એ
બધી જ ર્શ્વીમના દે શોમાાં થઈ છે . આની ર્ાછળ એમની સવાલો કરી,
એના ઉત્તર મેળવવા માટે જાતમહેનત અને પ્રયોગો કરવાની વ ૃત્તી
રહેલી છે . રાજકીય કારણોસર અંગ્રેજો સાથેના દ્વેષથી પ્રેરાઈને આર્ણે
વીચાયાપ વગર ર્શ્વીમના દે શોની બધી બાબતોનો આંધળો વીરોધ કરતા
આવ્યા છીએ. જ્યારે એમની મહેનતનુ ાં ફળ ભોગવવામાાં જરાય સાંકોચ
કરતા નથી.
સદીઓથી અવગણાયેલ આ વગપન ુ ાં છે લ્લાાં સો વરસથી જાહેર
સન્માન થવા લાગ્યુ ાં છે . આવા સન્માનોમાાં સૌથી પ્રતીષ્ઠીત છે , દર વષે
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અર્ાતુ ાં નોબલ પ્રાઈઝ. એનાથી એમને કદર અને કલદાર બન્ને મળે છે .
હવે સાંશોધકોને આર્વો ર્ડતો ભોગ ઘણો ઓછો થયો છે અને મળતુ ાં
વળતર ર્ણ વધ્યુ ાં છે . આ સ્વીકાર–સન્માન હજીયે મયાપ દીત વતુળ
પ માાં
સીમીત છે . જનસમુદાય હજી એમના પ્રતયે ઘણો ઉદાસીન છે .
ભુતકાળમાાં સ્વીકાર–સન્માન તો દુ ર રહ્યાાં; સવપસ્વીકૃ ત
માન્યતાથી અલગ કહેનારને ર્ણ ઘણુ ાં સહન કરવુ ાં ર્ડતુ ાં હતુ.ાં એવુ ાં
કહેનારને ક્યારે ક જેલવાસ તો કયારે ક દે હાન્ત દાં ડ ર્ણ મળયો છે . આજે
ર્ણ જુ નવાણી સમાજોમાાં રુઢીગત માન્યતાથી અલગ વીચારનારને
દાં ડાય છે .
ઘણી વખત સાાંભળયુ ાં અને વાચ્યુ ાં છે કે પ્રથમ જૈન તીથુંકર
ઋષભદે વે માણસોને ખેતી કરતા શીખવાડ્ુાં છે . ખોરાક ર્ાછળ ભટકવા
કરતાાં સ્થાયી થઈ ખેતી કરવી એ માનવ ઉતક્રાન્તીનુ ાં ્ુબ અગતયનુ ાં
ર્ગથીયુ ાં હતુ.ાં આગળના કથનને બીજી રીતે ર્ણ જોઈ શકાય. જૈન
વીચારધારાએ એક સાંશોધક–વૈજ્ઞાનીક તર્સ્વીને તીથુંકર ગણયા છે . આ
ગૌરવની વાત છે . કોઈ પ્રગતીશીલ વાસ્તવવાદી ધમાપ ચાયપ આ
ર્રમ્ર્રાને આગળ ચલાવવા ઈચ્છે તો એમને એવા ઘણા સાંશોધકો,
વૈજ્ઞાનીકો, તર્સ્વીઓ મળી આવે. ફરક એટલો છે કે એ ભારતની ભુમી
ર્ર ઓછા અને અન્ય દે શોમાાં ઘણા વધુ મળશે.
મુળ સવાલ તરફ ર્ાછા ફરીએ. ગીત ગાતા, ક્ષણીક મનોરાં જન
કરાવતા, ધનનો ઢગલો ભેગો કરતા, કથા–વાતાપ કરતા વગેરે લોકો
લોકજીભે રહે છે અને એમનુ ાં સન્માન થાય છે . ક્યાાંકથી મળી આવેલી
અજાણી ર્્થરની મુતીને નવુ ાં નામ આર્ી એને પુજાય છે . જ્યારે
આર્ણી રોજબરોજની પ્રવ ૃત્તીઓને આટલી આસાન અને સગવડભરી
બનાવી આર્ણી જીન્દગી ધરમુળથી બદલી નાાંખનારાઓનાાં નામ સુધ્ધાાં
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કોઈને ખબર નથી કે જાણવાની દરકાર ર્ણ નથી ! જે લોકોને હજી
આવી સગવડો ભોગવવાથી વાંચીત રાખવામાાં આવ્યા છે , એને માટે
ુ ુ ઓ જવાબદાર છે . આ વાસ્તવીકતા
એમના રાજકારણીઓ અને ધમપગર
સ્વીકારવી આર્ણા હીતમાાં છે .
રાજકીય, સામાજીક, ધામીક વગેરે બધી જ વીચારધારાઓએ
માનવ સમુદાયના મયાપ દીત વગપને પ્રભાવીત કયાપ છે . ઘણી વખત
એકબીજા સાથે લડાવ્યા ર્ણ છે . અવગણાયેલ મહામાનવોની મહેનતનુ ાં
ફળ સમસ્ત માનવજાત ભોગવી રહી છે . બધા જ એમના ઋણી છે . એમનુ ાં
યથાયોગ્ય સન્માન સૌની નૈતીક ફરજ બની જાય છે .

♦
અનુક્રમણીકા
15-2013-10-19

જ્ઞાન સાગારનુ ાં ઉંડાણ
આર્ણે તો હજી જ્ઞાનસાગરના કીનારે છબછબીયાાં કરી છીર્લા
વીણી રહ્યા છીએ. એના ઉંડાણનો તાગ કોઈને નથી’ ત્રણસો વરસ ર્હેલાાં
થઈ ગયેલ ઉંચા ગજાના વૈજ્ઞાનીક આઈઝેક ન્યુટનના આ શબ્દો આજે
ર્ણ એટલા જ સાચા છે .
બાળક જ્યારે ભણવાનુ ાં શરુ કરે છે તયારે સૌથી ર્હેલાાં એને
એકડો શીખવાય છે . ર્હેલા વીષય ગણીતના ર્હેલા ર્ાઠની આ શરુઆત
છે . આગળ જતાાં બાળક સરવાળા, બાદબાકી, ગુણાકાર, ભાગાકાર,
ટકાવારી વગેરે શીખે છે . વષો ર્હેલાાં ગણીતનો વીસ્તાર આટલો જ હતો.
આજે ર્ણ મોટાભાગના લોકો માટે આનાથી વધુ જાણવુ ાં જરુરી હોતુ ાં નથી.
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એમની પુરી જીન્દગી આટલુાં ગણીત જાણવાથી વગર મુસીબતે ર્સાર
થઈ જાય છે . વ્યાવહારીક ભાષામાાં એમને ગણીત આવડે છે એમ
કહેવાય છે .
વ્યવહારમાાં ર્ાયાનુ ાં ગણીત ભલે પુરતુ ાં હોય, ગણીતનો વીષય
એનાથી ઘણો વીશાળ છે . સરવાળા, બાદબાકી વગેરે અંકગણીત થયુ,ાં
ગણીતની બીજી ઘણી શાખાઓ છે . હાઈસ્કુ લના ર્ાઠ્પુસ્તકોમાાં વડીલો
ડોકીયુ ાં કરે તો ગણીતના વીસ્તારનો વધુ ખયાલ આવે. આ એક
અલ્ર્વીરામ માત્ર છે . કોલેજમાાં ગણીતનો વીષય લઈ ગ્રેજ્યુએટ થઈ
શકાય છે . આગળ જતાાં ગણીતમાાં ર્ીએચ. ડી. થઈ શકાય છે . તેઓ ર્ણ
ુ પ ગણીત જાણે છે એમ નથી હોતુ.ાં
સાંપણ
મોટાભાગના લોકો માટે ર્ાયાનુ ાં ગણીત પુરતુ ાં હોય તો આટલા
બધા ગણીતની જરુર ખરી ? હા છે . જરુરત એ શોધની જનેતા છે . જરુર
ન હોય તો ગણીત આટલુાં વીકસ્યુ ાં ન હોત. વીકસીત ગણીત, એડવાન્સ
મેથેમેટીક્સ, વીજ્ઞાનનો ર્ાયો છે . વીજ્ઞાન ટૅકનોલોજીનો ર્ાયો છે .
ટૅકનોલોજી આર્ણા વીકાસના ર્ાયામાાં છે . એના વગર આર્ણાાં રહેવાનાાં
ઘર, ર્હેરવાનાાં કર્ડાાં, રોજીન્દા વર્રાશની હજારો વસ્તુઓ, આરોગ્ય
માટે જરુરી દવાઓ વગેરે કાંઈ ન હોત.
માત્ર સરવાળા બાદબાકી વગેરે જાણનારને ગણીત આવડે છે
એમ કહેવાય છે . જ્યારે વષો સુધી વધુ ગણીત ભણનાર ર્ણ નીષ્ણાત
નથી ગણાતા. આ બન્ને વીધાનો ર્ોતર્ોતાની રીતે સાચાાં છે . ગણીતની
વાત આટલા વીસ્તારથી કરવાનુ ાં કારણ એ છે કે તે વેર્ારી સમાજના
શ્વાસમાાં હોવા છતાાં સામાન્ય માણસને એના વીસ્તારનો પુરો ખયાલ
નથી. બીજા વીષયોની વાત તો બાજુ એ રહી.
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ગણીત એ જ્ઞાનસાગરનો એક વીષયમાત્ર છે . આજે દુ નીયાની
મોટી યુનીવસીટીઓમાાં સો–સવાસો જેટલા અલગ વીષયોમાાં ડીગ્રી
લઈને ગ્રેજ્યુએટ થઈ શકાય છે . આ બધા વીષયોનાાં ર્ાઠ્પુસ્તકો ભેગાાં
કરીએ તો લાયબ્રેરી બની જાય. ર્ાઠ્પુસ્તકો ઉર્રાાંત દરે ક વીષયની
કેટલીયે રે ફરન્સ બુક્સ હોય છે જે વીશેષ માહીતીથી ભરપુર હોય છે .
ડૉક્ટર, વકીલ, એન્જીનીયર વગેરે આ વાતને સારી રીતે જાણે સમજે છે .
બધા જ વીષયોનુ ાં જ્ઞાન સતત ઉંડુ અને વીસ્ત ૃત થઈ રહ્ુાં છે .
માનવ સમાજનુ ાં આ જ્ઞાન અવલોકન (observation),
અથપઘટન

(interpretation),

વીશ્વલેષણ

(analysis),

ચીન્તન

(thinking), પ્રયોગ (experimentation) અને ક્યારે ક વીસ્ત ૃતીકરણ
(extrapolation) ના સાંયક્ુ ત માગે આવ્યુ ાં છે . માત્ર ચીન્તન કરવાથી કે
ધ્યાન ધરવાથી બધુ ાં જ્ઞાન આવી જતુ ાં નથી.
ૃ ીનો એક સમય આવ્યો
આજથી અઢી હજાર વરસ ર્હેલાાં જાગત
હતો. તયારની બધી જ સાંસ્કૃ તીઓએ જ્ઞાનની બાબતમાાં હરણફાળ ભરી
હતી. જોકે તયારની એમની કોશીશ નૈતીકતા અને તતવજ્ઞાન ર્ર વધુ
કેન્દ્રીત હતી. તે સમયની એ માાંગ હતી. અન્ય વીષયો ર્ર માત્ર અછડતુ ાં
ધ્યાન અર્ાયુ ાં હતુ.ાં તયાર ર્છીનુ ાં ફોકસ મુખયતવે કળા અને સાહીતય જેવા
વીષયોમાાં હતુ.ાં
દરે ક પ્રાચીન વીચારધારાના સાહીતયમાાં આ લોકનુ ાં જે ર્ણ
જ્ઞાન છે તે આજની સરખામણીમાાં સાવ ઓછાં હતુ ાં એમ કહેવામાાં જરા
ર્ણ અતીશયોક્તી નથી. તયારનુ ાં મોટાભાગનુ ાં સાહીતય ભક્તી, પ્રાથપના,
જર્–તર્, નીતી, સમાજશાસ્ત્ર, મહાપુરુષોના જીવનચરીત્ર, દૃ ષ્ટાાંત
કથાઓ વગેરે વીશે હતુ.ાં મારા લેખોમાાં આવી બાબતોની ચચાપ થતી
નથી. જે વીષયોની ચચાપ થાય છે એ વીષય છે ઈતીહાસ, ભુગોળ,
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ખગોળ, વીજ્ઞાન વગેરે. ર્ૌરાણીક સાહીતયની આ વીષયોને લગતી
માહીતીનો આજના તારણો સાથે વીરોધાભાસ છે . આ બેમાાંથી સાચુ ાં શુ ાં છે
એ તયારે નક્કી થાય જ્યારે બન્ને બાજુ ની જાણકારી હોય. પ્રાચીન
માન્યતાઓને આજના વીસ્ત ૃત જ્ઞાનસાંદભપમાાં મુલવવાની જરુર છે . આ
વાત ફરી એક વાર કરી છે કારણ કે એ જ વાત ફરી ચચાપ માાં આવતી રહે
છે .
કોઈ વીષયનો અછડતો ઉલ્લેખ એક વાત છે , જ્યારે ઉંડાણમાાં
એનુ ાં જ્ઞાન હોય એ સાવ અલગ વાત છે . વીષયના ઉંડાણની અગતયતા
લેખની શરુઆતમાાં ગણીતના ઉદાહરણથી સમજાવી છે . ર્ાણી તળાવમાાં
હોય છે , નદીમાાં હોય છે અને દરીયામાાં હોય છે . એમના જ્થા, ઉંડાણ
અને ઉર્યોગમાાં ફરક છે . તળાવનુ ાં ર્ાણી મયાપ દીત હોઈ સ્થાનીક
ઉર્યોગનુ ાં છે . એ સુકાઈ શકે છે . જ્યારે દરીયાનુ ાં ર્ાણી ર્ોતાની ખારાશ
ર્ાછળ છોડી, વરસાદરુર્ે વરસી, સવપત્ર ઉર્યોગમાાં આવે છે . જ્ઞાનનુ ાં
ર્ણ આવુ ાં જ છે . એના થોડા સરળ દાખલા જોઈએ.
પ ૃ્વી આર્ણા કરતાાં એટલી મોટી છે કે આર્ણા દૃ ષ્ટીબીંદુ થી,
વેન્ટે જ ર્ૉઈન્ટથી, એનુ ાં સમ્પુણપ કદ અને સ્વરુર્ દે ખાતાાં નથી. આ
મયાપ દીત અવલોકનને લીધે પ્રાચીન કાળમાાં બધાએ ર્ોતર્ોતાની રીતે
જે અથપઘટન કયુું તે એકબીજાથી ઘણુ ાં અલગ અને અધુરુાં હતુ ાં કારણ કે
તેઓ અવલોકનથી આગળ વધ્યા જ નહીં. બધી જ પ્રાચીન સાંસ્કૃતીઓએ
બનાવેલ અને આજ સુધી સચવાયેલ પ ૃ્વીના નકશા આ વાતના
પુરાવા છે . બધાએ ર્ોતાના પ્રદે શને પ ૃ્વીના કેન્દ્રસ્થાને બતાવ્યા હતા.
એમાાંથી કોઈને ર્ણ પ ૃ્વીના સાચા કદ અને આકારની ખબર નહોતી.
આજે પ ૃ્વી વીશેની જે સાચી અને સવપસ્વીકૃ ત માહીતી છે તે ન
સ્વીકારનાર અને ર્ોતાની જુ ની માન્યતાઓને વળગી રહેનાર ર્ણ એક
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વગપ છે . એટલુાં જ નહીં, ર્ોતાની ખોટી માન્યતાનો પ્રચાર કરી
શ્રદ્ધાળુઓને ગેરમાગે દોરે છે . ભુતકાળની કોઈ વાત ખોટી સાબીત થાય
તો એને મોકળા મને સ્વીકારી લેવાય. ર્હેલાનુ ાં કાંઈ ખોટુાં ન જ હોય એમ
કહેવ ુ ાં એ બીજાઓની સાથે ર્ોતાની જાતને ર્ણ છે તરવા જેવુ ાં છે .
રોજ સવારમાાં નીયમીતર્ણે ઉગતો સુયપ બધા જુ એ છે . માત્ર
એના અવલોકનથી કોઈને એક ધગધગતુ ાં ચક્ર લાગે છે . કોઈને ચમકતુ ાં
ર્ાકુ ાં ફળ લાગે છે . કોઈને સાત અશ્વના રથ ર્ર બીરાજમાન તેજસ્વી
પ્રતીભા દે ખાય છે , તો કોઈ ક્યારે જોયો ન હોવા છતાાં બે સુયપની વાત કરે
છે .
આજની અધીકૃત માહીતી પ્રમાણે સુયપ એક વીશાળ અણુભઠ્ઠી
છે . એમાાં ર્ેદા થતી ઉજાપ, ગરમી અને પ્રકાશના રુર્માાં આર્ણી ર્ાસે
ર્હોંચે છે . સુયપના કદ, બાંધારણ, આયુષ્ય વગેરે કેટલીયે બાબતોની આજે
ઉંડાણમાાં માહીતી છે . આ જાણવા કેટલાયે ખાંતીલા લોકોએ અવલોકનથી
આગળ વધી બીજા ર્ગથીયાાં સર કયાપ છે .
સુયપગ્રહણ અને ચાંદ્રગ્રહણ ર્ણ બધા આદીકાળથી જુ એ છે . એના
વીશે જાતજાતની ભયાનક માન્યતાઓ ઉભી કરી તકસાધુઓએ ભોળા
લોકોને ્ુબ છે તયાપ છે . પ ૃ્વી અને ચાંદ્રના એકબીજા ર્ર ર્ડતા ર્ડછાયા
ગ્રહણ સજ ે છે જેનુ ાં સાચુ ાં જ્ઞાન ખગોળશાસ્ત્રીઓએ આપ્યુ ાં છે .
આ તો અનાયાસે થતા અવલોકનની વાત હતી. આ ઉર્રાાંત
આર્ણી નજર સામે દે ખાતી અને અનુભવાતી કેટલીયે વસ્તુઓ અને
બનાવો વીશે ઘણી અલગ માન્યતાઓ હતી. એમાાંથી થોડી સાચી હતી,
થોડી ખોટી હતી અને મોટાભાગની અધુરી હતી. આજે દરે ક વીષયની
ઘણી વધારે માહીતી હોવા છતાાં એ શોધનાર માત્ર એક ડગલુાં આગળ
વધ્યાની વાત કરે છે . કોઈ એવો દાવો નથી કરતુ ાં કે અમને બધુ ાં ખબર છે
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અને હવે કાંઈ વધુ જાણવાનુ ાં બાકી નથી રહ્ુ.ાં ત્રીકાળજ્ઞાની કોઈ થયુ ાં નથી
કે થવાનુ ાં નથી.
માણસ, સ્વભાવે ભુતકાળનો ગુલામ છે . એ વતપમાનના પ્રશ્નો
ઉકેલવા ભુતકાળની માહીતીનો આધાર લઈ એમાાં અટવાય છે .
માનવોમાાં સદીઓના જ્ઞાન સાથે સદીઓનુ ાં અજ્ઞાન ર્ણ ઉતરી આવ્યુ ાં છે .
જ્યાાં સર્જનશક્તી નબળી હોય તયાાં અનુકરણવ ૃત્તી ર્ાાંગરે છે . આ વાત
ભારત માટે ખાસ લાગુ ર્ડે છે . જે ભવીષ્યદૃ ષ્ટા હોય એ જ સફળ નેતા
થઈ શકે છે .
મીત્રો સાથેની ચચાપ માાં એક પ્રશ્ન અવારનવાર પુછાય છે કે બધા
વૈજ્ઞાનીકો ર્શ્વીમના દે શોમાાં જ કેમ થઈ ગયા, ભારતમાાં કે મ નહીં ?
બુદ્ધીશાળી લોકો તો દરે ક ભુમીમાાં એટલા જ ર્ેદા થાય છે . બુદ્ધી
અને કલ્ર્નાશક્તી ર્ર કોઈ જાતી, પ્રજા કે પ્રદે શનો ઈજારો નથી. ફરક
એની માવજતમાાં છે , કે ટલાક પ્રદે શોમાાં એને ખીલવા દે વામાાં આવે છે .
આર્ણે એકની એક વાત સદીઓથી દોહરાવે રાખીએ છીએ. (ભારતના
સેંકડો વ્યક્તીઓએ એ જ રમાયણની કથા ર્ોતાના શબ્દોમાાં લખી છે .)
બાંધીયાર

મનોવ ૃત્તીની

દુ નીયામાાં

નવા

વીચારના

વીરોધીઓ

કલ્ર્નાશક્તીને, નવા અખતરાઓને દબાવી દે વામાાં સફળ થાય છે .
આજે વીદે શમાાં સફળતાના શીખરે ર્હોંચેલા ભારતીઓ અહીં રહ્યા હોત
તો એટલા સફળ ન થયા હોત.
અવાપ ચીન યુગમાાં બાંધીયાર મનોવ ૃત્તીમાાંથી બહાર નીકળવાની
ર્હેલી શરુઆત ઈટલીના ફલોરન્સ શહેરથી થઈ. ર્છી થોડા સમયમાાં
સમગ્ર યુરોર્ મુક્ત વીચારસરણીને આવકારવા લાગ્યુ.ાં તયારથી નવુ ાં
તેમજ જુ દુાં વીચારનારાઓમાાં આવેલા જોમનુ ાં જે ર્રીણામ છે , એની
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અસર માત્ર વૈજ્ઞાનીક ક્ષેત્રે જ નહીં ર્ણ કળા, સાહીતય, ઈતીહાસ, ખગોળ
ૃ ી ર્ણ કહે છે .
વગેરે બધા જ ક્ષેત્રોમાાં થઈ. એને રે નેસાાં અથવા નવજાગત
આર્ણે બાંધીયાર મનોવ ૃત્તીમાાંથી બહાર નીકળવાની શરુઆત
થોડા દાયકાઓ ર્હેલાાં જ કરી છે , જેની અસર હવે દે ખાવા લાગી છે .
અતયાર સુધી આર્ણે ર્રભવની ચીંતામાાં આ ભવના પ્રશ્નો ઉકેલવા પ્રતયે
ઉદાસીન રહ્યા હતા. એ સમયગાળામાાં ભારતમાાં જે થોડા ઘણા વૈજ્ઞાનીકો
થઈ ગયા તેઓના નામ ર્ણ સાવ થોડાને યાદ હશે. એમનુ ાં યોગદાન
જાણવુ ાં તો દુ રની વાત થઈ.
વૈજ્ઞાનીક સમુદાય લોકશાહી ઢબે કામ કરે છે . તયાાં નાતજાતના
ભેદભાવ નથી. બધાને ર્ોતર્ોતાની કાબેલીયત પ્રમાણે યોગદાન
આર્વાની છટ છે . ‘જાતે જુ ઓ, અનુભવો અને ર્છી સ્વીકારો’ એ
વીજ્ઞાનનો માંત્ર છે . ‘અમારુાં કહ્ુાં સ્વીકારી લો’ એ બાંધીયાર મનોવ ૃત્તીની
માાંગ છે .
વીજ્ઞાન શુ ાં છે ? એનુ ાં કાયપક્ષેત્ર શુ ાં છે ? એની રજુ આત એકથી
વધુ વખત થઈ ગઈ છે . વીજ્ઞાનનો મુળ હેત ુ કુ દરતના નીયમ સમજી
એનો માનવહીત માટે ઉર્યોગ કરવાનો છે . જેટલુાં ચોક્કસર્ણે સાબીત
થઈ ગયુ ાં છે એને સતય તરીકે સ્વીકારવાનુ ાં છે . જેની ચોકસાઈમાાં હજી
કચાસ છે એને ‘શક્યતા’ માનવાની છે . જે કુ દરતી નીયમોથી વીરુદ્ધની
વાતો છે , જાત અનુભવ વીરુદ્ધની વાતો છે એમનો અસ્વીકાર કરવાનો
છે . આટલુાં બધુ ાં સરળ હોવા છતાાં વીજ્ઞાનનો વીરોધ શા માટે થાય છે ?
વૈજ્ઞાનીક સતયો વ્યક્તીલક્ષી નહીં; ર્ણ વસ્તુલક્ષી હોય છે . કોઈ
ર્ણ વ્યક્તી ક્યાાંય ર્ણ તેમને અજમાવી શકે છે . નવી માહીતી મળતાાં
એમાાં જરુરી ફેરફાર કરવાનો અવકાશ હોય છે . એટલે જ તો વધુ સારા
અને સગવડીયા નવા ઉર્કરણો આર્ણને મળતા રહે છે .
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આ બધી ભૌતીક જગતની વાતો થઈ. ર્રલોક જેવી કાલ્ર્નીક
ુ પર્ણે સાબીત કરી શકાતી નથી કે
જગતની વાતોને વૈજ્ઞાનીક રીતે સાંપણ
નકારી શકાતી નથી. એમની વાસ્તવીકતાને શક્ય છે તયાાં સુધી વૈજ્ઞાનીક
સતયોને આધારે અને ર્છી તાકીક રીતે મુલવવી ર્ડે છે . એ બધુ આ
લેખકના અન્ય લેખોમાાં ચચાપ ઈ ગયુ ાં છે .
મહાપુરુષોએ શુ ાં કહ્ુાં છે તે અગણીત વાર વાચ્યુ ાં અને સાાંભળયુ ાં
છે . એનો કોઈ વીવાદ નથી. એમના નામે ર્ાછળથી જે ઉમેરવામાાં આવ્યુ ાં
છે તેમજ એમાાં જે મતભેદ છે એને ઉકેલવાની જરુર છે . ભુતકાળની ભુલો
વીશે જાણવાનો અને તેને સુધરવાના ર્ગલા લેવાનો અધીકાર દરે ક
સમાજને અને તેની દરે ક વ્યક્તીને છે . અન્ય મહાપુરુષોએ શુ ાં કહ્ુાં છે તે
જાણવાની ર્ણ જેમને ઈચ્છા ન થતી હોય તેઓ હઠાગ્રહી ગણાય.
લેખના શરુઆતના વાક્યને ફરી એકવાર યાદ કરીએ.
જ્ઞાનસાગરના ઉંડાણનો તાગ કોઈને નથી. મનની બારી ્ુલ્લી રાખીએ
અને નવા વીચારોને આવકારીએ તો સાચા જ્ઞાનમાાં વધારો થાય.

♦

અનુક્રમણીકા
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દાનથી ર્રીગ્રહ વીચ્છે દ સુધી
(અર્રીગ્રહની અવાસ્તવીકતા)
કોઈર્ણ ર્રીક્ષામાાં ર્ાસ થવા માટે એમાાં સમાવેલ બધા જ
વીષયોમાાં ર્ાસ થવુ ાં જરુરી હોય છે . જેને દરે ક વીષયમાાં 100 માાંથી 3540 માકપ સ મળે તે ર્ાસ ગણાય છે . ર્છી ભલેને બીજાઓની
સરખામણીમાાં એનો નાંબર ઘણો ર્ાછળ હોય ! જેને એક વીષયમાાં 100
માાંથી 100ની નજદીકના માકપ સ મળે ; ર્ણ બીજા વીષયમાાં ફક્ત 2 કે 4
માકપ સ મળે તે નાર્ાસ ગણાય છે .
જો આ નીયમ ધામીકતાને લાગુ ર્ાડવામાાં આવે તો મોટા
ભાગના ધામીકો એમની ધામીકતાના દાવામાાં નાર્ાસ થતા દે ખાશે.
જૈન એક એવો ધમપ છે જેમાાં અર્રીગ્રહને ્ુબ મહતવનુ ાં સ્થાન
આર્વામાાં

આવ્યુ ાં છે .

જ્યારે

એક

સમુદાય

તરીકે

જૈનેતરની

સરખામણીમાાં જૈનો વધુ સાધનસાંર્ન્ન (ર્રીગ્રહી) હોવાનુ ાં દે ખાય છે . ઘણા
જૈન વેર્ારી હોવાથી એમની વ ૃત્તી અને પ્રવ ૃત્તી સ્વાભાવીકર્ણે વધુ
સમ્ર્ત્તી ભેગી કરવાની હોય છે . એને જ સફળતાનો માર્દાં ડ માનવામાાં
આવતો હોવાથી સમાજમાાં સમ્ર્ત્તી પ્રમાણે વ્યક્તીનુ ાં સ્થાન નક્કી થાય
છે . ધનસાંચય સીવાયની અન્ય સીદ્ધીઓને એટલુાં મહતવ નથી અર્ાતુ.ાં
(ડૉક્ટરની કાબેલીયત કરતાાં તે કે ટલા ર્ૈસા કમાય છે એની ચચાપ વધુ
થાય છે .) જે કોઈ વ્યક્તી સાંતોષ માની કે ર્છી પ્રામાણીકતા જાળવવા
ર્ોતાની આથીક પ્રવ ૃત્તીઓ મયાપ દીત રાખે તો તેને નીચી નજરે જોવામાાં
આવે છે .
અફસોસ એ વાતનો છે કે આ સવપવ્યાર્ી વાસ્તવીકતાને
અવગણી, અર્રીગ્રહના આદશપને આગવુ ાં સ્થાન આર્ી એની ફક્ત વાતો
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જ કયાપ કરવાનો દમ્ભ જૈનો છોડતા નથી. આટલી સરળ વાતમાાં ર્ણ
તેઓ પ્રામાણીક નથી બની શક્યા.
ભારતીયો ર્શ્વીમી સાંસ્કૃતીને ભોગવાદી ગણે છે . ભૌતીકતાને
સાંસ્કૃતી કરતાાં મનોભાવના સાથે વધુ સમ્બન્ધ છે . હકીકતમાાં આર્ણે
ર્ણ એટલા જ ભોગવાદી છીએ. આર્ણી ર્ાસે ભૌતીક સગવડનાાં
સાધનો ઓછાાં હતા કારણ કે તે અહીં મળતાાં નહોતાાં. હવે જ્યારે મળવા
લાગ્યાાં છે તયારે જેને ર્ણ ર્ોષાય છે એમની ર્ાસે ભરપુર પ્રમાણમાાં છે .
એટલુાં જ નહીં; ર્ોતાની સમ ૃદ્ધીનુ ાં પ્રદશપન કરવામાાં તેઓ જરાયે ર્ાછળ
ર્ડતાાં નથી. લગ્ન પ્રસાંગો, ધામીક તેમ જ અન્ય ઉજવણીઓમાાં આ છતુ ાં
થાય છે . ્ુદ ભગવાનની મુતી ર્ર અલાંકારો ચઢાવી એમને ર્રાણે
ર્રીગ્રહી બનાવાય છે .
ભૌતીકતાની સાચી વ્યાખયા કોઈની ર્ાસે કેટલી વસ્તુઓ કે
સમ્ર્ત્તી છે તે નહીં ર્ણ એમના માટે એનો લગાવ કે ટલો છે તે છે .
આર્ણને જરુર ન હોય; છતાાં બીજા ર્ાસે છે , એટલા માટે ભેગી કરવી;
વસ્તુઓ ન હોવાનો અફસોસ કરવો વગેરે ભૌતીકવાદી માનસીકતાની
નીશાની છે . આર્ણા આધ્યાતમીકર્ણાના દાવામાાં ત્ય કરતાાં દમ્ભ
વધારે છે .
આર્ણી રોજબરોજની પ્રવ ૃત્તીને આસાન બનાવતા સગવડના
સાધનો વાર્રવામાાં કાંઈ ખોટુાં નથી. એના લીધે બીજાાં અગતયનાાં કામ
માટે વધુ સમય ફાળવી શકાય છે . સગવડ વીરોધી વાતો અને વતપન
કરવાથી આધ્યતમવાદી નહીં; ર્ણ અગવડવાદી થઈ જવાય છે . બધી
બાબતોની જેમ અહીં ર્ણ બન્ને બાજુ નો અતીરે ક નુકસાનકારક જ છે .
અર્રીગ્રહની પ્રચલીત વ્યાખયા ભૌતીક સમ્ર્ત્તી ભેગી ન
કરવાની છે . ગહૃ સ્થી માટે એ વ્યવહારુ નથી. આથીક રીતે સ્વતાંત્ર
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(સધ્ધર) ન હોય એવી વ્યક્તીને ઘણી બાાંધછોડ કરવી ર્ડે છે . એમને
વ્યક્તીગત સ્વતાંત્રતાના મુળભુત હક્ક જાળવવા અઘરા ર્ડે છે . કોઈના
મતે અર્રીગ્રહ એ સાાંસારીક જવાબદારીમાાંથી છટકી જવાનો એક
પ્રકારનો ર્લાયનવાદ છે .
આર્ણે આવકના જે ર્ણ સાધન વીકસાવ્યા હોય એને આગળ
વધારવામાાં કાંઈ ખોટુાં નથી. બીજા જે ર્ણ આર્ણી પ્રવ ૃત્તી સાથે
સાંકળાયેલા હોય એ બધાના હીત માટે ર્ણ એ જરુરી છે . એકમાત્ર શરત
આર્ણા ધાંધા–વ્યવસાયમાાં સમ્પુણપ પ્રામાણીકતા જાળવવાની છે .
દે શમાાં જેટલી સમ્ર્ત્તી વધી રહી છે તે તો વધવાની જ છે .
આર્ણે નહીં તો બીજા કોઈ, એ ભેગી કરી એનો દુ રુર્યોગ કરી શકે છે .
સારા માણસોના હાથમાાં પ્રામાણીકર્ણે આવેલી સમ્ર્ત્તીનો કેટલો
સદુ ર્યોગ થઈ શકે એ વાત આગળ આવે છે .
કોઈ આ ભાગદોડથી દુ ર રહેવા માાંગતા હોય તો એમાાં ર્ણ કાંઈ
ખોટુાં નથી. એનાથી શાાંતી, સાંતોષ અને તનાવમુક્તી મળે છે . છતાાં જે
સાાંસારીક જવાબદારીઓ સ્વીકારી લે છે તેને પુરી કારવાની દરે કની ફરજ
તો રહે જ છે .
અર્રીગ્રહ ઉર્દે શતા સમાજમાાં (ધમપમાાં) સામાજીક અને
ધામીક પ્રસાંગોએ ધનવાનોને (ર્રીગ્રહીને) આગવુ ાં મહતતવ આર્વામાાં
આવે છે . કારણ કે એમના જ દાનને લીધે બધી ધામીક અને સામાજીક
સાંસ્થાઓ અને પ્રવ ૃત્તીઓ ચાલતી હોય છે . આમાાં ર્ણ કાંઈ ખોટુાં નથી.
તટસ્થ રીતે જોઈએ તો દાનની વાસ્તવીકતાએ અર્રીગ્રહના આદશપને
ર્રાજીત કરે લ છે .
આટલી લાાંબી રજુ આતનો આશય અર્રીગ્રહને સદન્તર ભુલી
જવાનો નથી. વાસ્તવમાાં આર્ણે અર્રીગ્રહ (સમ્પુણપ તયાગ) કરતાાં
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દાનનો (આંશીક તયાગ) અમલ કરીએ છીએ. આ દાન અને અર્રીગ્રહ
ઉર્રાાંત ત્રીજો વીકલ્ર્ ર્ણ છે . એમાાં સમ્ર્ત્તી ભેગી કરવાનો બાધ નથી
છતાાં એ ભાવનાગત રીતે ર્રીગ્રહ નથી થતો.
આ વીકલ્ર્ છે ભેગી કરે લી સમ્ર્ત્તીના માલીક નહીં ર્ણ રસ્ટી
બની રહેવાનુ.ાં અહીં રસ્ટીર્ણાનો અથપ થોડો જુ દો છે . આર્ણી સમ્ર્ત્તીનો
બધો વહીવટ આર્ણા હાથમાાં હોવા છતાાં તે ફક્ત આર્ણા અંગત
ઉર્ભોગ (Wants) માટે નહીં ર્ણ બીજા ઘણાના ઉર્યોગ (Needs)
માટે ર્ણ વર્રાય. આ નવુ ાં નથી.
અતી ધનાઢય લોકો એમની સમ્ર્ત્તીને લીધે અવારનવાર
સમાચારોમાાં ચમકે છે . શ્રીમાંતોની વાષીક યાદી પ્રગટ કરવાની ફેશન
થઈ ગઈ છે . જોકે દુ નીયાની અતી ધનાઢય બે વ્યક્તીઓ જુ દા કારણસર
સમાચારોમાાં ચમકે છે .
બીલ ગેટસ્ અને વૉરન બફેટ, બન્નેએ ર્ોતાની મોટા ભાગની
મીલ્કતનુ ાં રસ્ટ બનાવી એને સમાજ કલ્યાણ માટે વાર્રવાની જાહેરાત
કરી છે . (દરે કની સમ્ર્ત્તી ત્રણ-ચાર લાખ કરોડ રુર્ીયા જેટલી છે .)
ુ ી દુ નીયાને આવરી
એમની પ્રવ ૃત્તી શીક્ષણ અને આરોગ્ય ક્ષેત્રે પુરેપર
લેવાની છે . સો વરસ ર્હેલાાં અમેરીકાના સ્ટીલ ઉદ્યોગના પ્રણેતા એન્રયુ
કાનેગીએ ર્ણ આવુ ાં જ કયુું હતુ.ાં ભારતમા અઝીમ પ્રેમજીએ આવુ કયાપ ન ુ ાં
વાાંચવામાાં આવ્યુ ાં છે .
આ લોકો ર્ાસે પુષ્કળ સમ્ર્ત્તી હોવાથી એ સમાચાર
માધ્યમોમાાં ચમકે છે . બીજા ર્ણ કેટલાક એવા હશે જેમણે આવુ ાં જ કયુું
હોય છતા સમાચારોમા ચમક્યા ન હોય. જાહેરમાાં નોંધ ન લેવાયાથી
એમની ભાવના કે કાયપન ુ ાં મહતવ જરાય ઓછાં થતુ ાં નથી.
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આ બધી વ્યક્તીઓ સમાજ ર્ાસેથી રળે લી સમ્ર્ત્તી સમાજને
ર્ાછી

સોંર્ે

છે .

અર્રીગ્રહની

ભાવનાને

જાળવી

રાખી

એના

અવ્યવહારુર્ણાનો આ શ્રેષ્ઠ વીકલ્ર્ છે . અઢળક સમ્ર્ત્તી કમાયા ર્છી
ર્ણ એના માલીક મટી, રષ્ટી બનીને શુ ાં કરી શકાય તે આ વ્યક્તીઓની
કરણીમાાં જોઈ શકાય છે .
આ મહાનુભવોની વીશીષ્ટતા એ છે કે એમણે ર્ોતાના બધા જ
વારસદારોને મળીને મીલ્કતના 10 થી 15 ટકા જેટલી જ રકમ આર્ી છે .
વાંશજોને શ્રેષ્ઠ શીક્ષણ આર્ી, એમના વ્યવસાય માટે જરુરી મદદ કયાપ
ર્છી એમની કાબેલીયત ર્ર છોડી દીધા છે . ર્ોતે આર્બળે સમ ૃદ્ધ થયા
હોવાથી પુત્રો, ર્ૌત્રોને સ્વાવલાંબી બનવાની ફરજ ર્ાડી છે . બીજુ ાં કાંઈ
નહીં તો ઘણા કીસ્સામાાં બને છે તેમ, એમના વાંશજો કુ ર્ાત્ર બનવાની
શક્યતા ઘટે છે . બધા વારસદાર હમેશાાં કાબેલ કે સુર્ાત્ર હોય એ જરુરી
નથી. વારસાગત રીતે ચાલતા ઘણા ઉદ્યોગગહૃ ો અને શ્રીમાંત કુ ટુાંબો
બીજી કે ત્રીજી ર્ેઢીએ ર્ડી ભાાંગતા જોયા છે .
વૉરન બફેટ તો ર્હેલેથી જ સાચા અથપમાાં અર્રીગ્રહી રહ્યા છે .
આટલી સમ્ર્ત્તી મેળવ્યા છતાાં તેઓ 60 વરસથી એક જ ઘરમાાં (એટલે
એ જ ર્ડોશમાાં) રહે છે . 80 વષપની ઉંમરે ર્ોતાની ગાડી જાતે ચલાવીને
ઓફીસે જાય છે .
અર્રીગ્રહનો પ્રચલીત અથપ કશુ ાં ભેગ ુાં ન કરવાનો થાય છે .
તયાગનો અથપ ભેગ ુાં કરે લ ુાં બધુ ાં છોડી દે વાનુ ાં કે આર્ી દે વાનુ ાં થાય છે .
આમના કીસ્સાઓમાાં સમ્ર્ત્તીનો તયાગ છે ર્ણ એની જવાબદારી જાળવી
રાખેલ છે . આના માટે વધુ યોગ્ય શબ્દ ન મળે તયાાં સુધી આર્ણે એને
ર્રીગ્રહ–વીચ્છે દ કહીશુ.ાં

ર્રીગ્રહ–વીચ્છે દ એ ર્ાછલી ઉંમરે કરે લ

ૃ તયાગ છે .
આંધળો નહીં; ર્ણ જાગત
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આંધળા તયાગમાાં ર્ાછળ શુ ાં થાય છે એની દરકાર નથી હોતી.
ૃ તયાગમાાં સમ્ર્ત્તી યોગ્ય માગે વર્રાય એ જવાબદારી જાળવી
જાગત
રાખવામાાં આવે છે . સત્તાની જેમ સમ્ર્ત્તી ર્ણ જ્યારે અયોગ્ય હાથમાાં
જાય છે તયારે ઘણુ ાં નુકસાન કરી શકે છે .
સમ્ર્ત્તી ર્ોતે ગુણ કે દોષ વગરની છે . એ વ્યક્તીના મુળભુત
સ્વભાવમાાં રહેલી સારી અને ખરાબ બાંને ખાસીયતો બહાર લાવે છે . એ
થોડા લોકોને નમ્ર અને ઉદાર બનાવે છે ; જ્યારે મોટાભાગના કીસ્સામાાં એ
વ્યક્તીને ઘમાંડી બનાવે છે . એટલે જ કદાચ જૈન વીચારધારામાાં
અર્રીગ્રહને આટલુાં મહતતવ આર્વામાાં આવ્યુ ાં હશે. કમનસીબે એ
વ્યવહારુ સાબીત નથી થયુ.ાં
આવો ર્રીગ્રહ–વીચ્છે દ જેની ર્ણ ઈચ્છા હોય એના માટે શક્ય
છે . ર્ોતાની સમ્ર્ત્તીના માલીક મટી ભાવનાગત રીતે રસ્ટી બનવુ ાં અઘરુાં
નથી; ર્ણ વીશાળ અથપમાાં એને નભાવવુ ાં અઘરુાં છે . કૌટુમ્બીક ધોરણે
આર્ણે એનો અમલ કરીએ જ છીએ. આર્ણી કમાવેલી મીલકત
કુ ટુમ્બના અન્ય સભ્યોના ઉર્યોગ માટે હોય જ છે . એ સહજ છે .
ર્રીગ્રહ–વીચ્છે દમાાં કુ ટુમ્બનો વ્યાર્ બને તેટલો વીશાળ બનાવવાનો
થાય છે . આર્ણા સમ્ર્કપ માાં આવતી તેમ જ અન્ય જરુરતમાંદ
વ્યક્તીઓની મદદનો એમાાં સમાવેશ થાય છે . લોહીના સમ્બન્ધથી
આગળ જવામાાં જ ઉદારતા સમાયેલી છે . જનહીતાથે ચાલતી
સાંસ્થાઓને આર્ેલ ુાં દાન આનો એક ર્યાપ ય છે . ર્રીગ્રહ–વીચ્છે દ એ
સાાંસારીક જવાબદારીઓ પુરી કયાપ ર્છી અર્રીગ્રહી બનવાની બીજી તક
છે .
રસ્ટી શબ્દ સામાન્ય રીતે સમાજની જાહેર સાંસ્થાઓ અને
મીલકતનુ ાં સાંચાલન કરનારા માટે વર્રાય છે . એ જુ દી જાતનુ ાં રસ્ટીર્ણુ ાં
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છે . એમાાં સમાજને રસ્ટીઓની વહીવટી કુ શળતાનો લાભ મળે છે , એમની
સાંર્ત્તીનો નહીં.
દાનેશ્વરી તરીકે પ્રસીદ્ધી ર્ામેલા કે લોકહીતાથે કાયપ કરનારા
રાજાઓ આવા સાંસ્થાકીય રસ્ટીઓથી વધારે નહોતા. એમની સમ્ર્ત્તી
જાતમહેનત કે કુ નેહથી મેળવેલી નહોતી. પ્રજા ર્ાસેથી કરવેરા દ્વારા
ભેગી કરે લી હતી.
ઘણી મોટી કમ્ર્નીઓ અને શ્રીમાંત કુ ટુમ્બો ર્ોતાની આંશીક
સમ્ર્ત્તીના રસ્ટ બનાવી ઘણા ઉત્તમ સામાજીક કાયો કરે છે . આવા બધા
રસ્ટ ર્રીગ્રહ–વીચ્છે દ નહીં; ર્ણ દાનના વ્યાર્માાં આવે છે .
ભુતકાળમાાં ભામાશા, જગડુ શા વગેરે નામો આર્ણે તયાાં પ્રસીદ્ધી
ર્ામેલા છે . એ મોટા દાનેશ્વર
ે ી હતા. રાજાને કે પ્રજાને મુસીબત પ્રસાંગે
મોટી મદદ કરવી અને સ્વેચ્છાએ જનહીતાથે સાંસ્થાઓ ઉભી કરવી એમાાં
ઘણો ફરક છે . સાંસ્થાઓ સક્રીય (pro-active) હોય છે . જ્યારે પ્રસાંગોર્ાત
કરે લી મદદ પ્રતીક્રીય (Reactive) હોય છે .
બીજી બધી ધામીક વીચારધારાઓમાાં અર્રીગ્રહની નહીં ર્ણ
દાનની વાત કરવામાાં આવી છે . દાનનો મહીમાાં વણપવતાાં પુરાણોમા
કહેવાયુ ાં છે કે, ‘સો હાથે કમાઓ અને હજાર હાથે આર્ો’ આ કથન દાન
કરતાાં આર્ણી ર્રીગ્રહ–વીચ્છે દની ભાવનાને વધુ મળતુ ાં આવે છે અને
વધારે વાસ્તવીક ર્ણ છે .
દાન અને ર્રીગ્રહ–વીચ્છે દ વચ્ચે ભેદરે ખા દોરવી અઘરી છે .
એ દરે કની કૌટુમ્બીક અને આથીક સ્થીતી ર્ર આધાર રાખે છે . આનો
સીધો અને શ્રેષ્ઠ ઉકેલ ખ્રીસ્તી ધમપમાાં વણપવવામાાં આવેલ દાનની
માત્રામાાંથી મળે છે . “GIVE UNTIL IT HURTS” ‘તમને ર્ોતા માટે
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ુ થાય તયાાં સુધી આર્ો.’ આ વાત ર્ણ દાનથી આગળ વધી
કમી મહેસસ
ર્રીગ્રહ–વીચ્છે દ સુધી ર્હોંચી જાય છે .
ધામીક

દૃ ષ્ટાાંત

કથાઓમાાં

ગરીબના

નાનકડા

દાનને

ધનવાનના મોટા દાન કરતાાં વધારે મહતવનુ ાં ગણવામાાં આવે છે . કારણ,
ગરીબને દાન કરવા માટે ર્ોતાની જરુરીયાતો ર્ર કાર્ મુકવો ર્ડે છે .
શ્રીમાંતોની જીંદગીમાાં મોટા દાનથી ર્ણ જરાય ફરક ર્ડતો નથી.
ભુખયાને ખવડાવવુ ાં એ ની:શાંક સતકાયપ છે . જ્યારે કોઈને ર્ગભર
કરવો એ વધારે મોટુાં સતકાયપ છે . એનાથી એના આખા કુ ટુમ્બને લાાંબા
સમય સુધી લાભ મળે છે . આ દૃ ષ્ટીએ જોઈએ તો સદાવ્રત કરતાાં શીક્ષણ
અને આરોગ્ય સાંસ્થાઓ વધારે સારી ગણાય. આવી ધાંધાદારી કે
બીનધાંધાદારી સાંસ્થાઓનુ ાં અંતીમ લક્ષ્ય એક હોવા છતાાં એમની
ભાવનામાાં ઘણો ફરક હોય છે . ધાંધાદારી સાંસ્થા સાંચાલકો માટે
ર્રીગ્રહલક્ષી છે જ્યારે બીનધાંધાદારી સાંસ્થા ર્રીગ્રહ–વીચ્છે દ લક્ષી છે .
ધામીક સ્થળોએ કે પ્રસાંગોએ થતા દાન વીશે કેટલાક લોકો
એવી માન્યતા ધરાવે છે કે જેટલુાં આર્ીએ છીએ એનાથી ઘણુ ાં વધારે
મળવાનુ ાં છે . આવી ભાવના દાનને એક સોદા કે રોકાણમાાં બદલી નાાંખે
છે . એમાાં ર્રીગ્રહ વધારવાની ભાવના ઉર્રાાંત ર્ોતાના ઈશ્વરને
છે તરવાર્ણુ ાં વધારે લાગે છે . દુ :ખની વાત એ છે કે સૌથી વધુ દાન આ
ક્ષેત્રે થાય છે ; અને આવી ભાવના સાથે થાય છે જે જરુરીયાતવાળા સુધી
તો ર્હોચતુ ાં ર્ણ નથી. આ બાબતમાાં દે ખાદે ખી છોડી ર્ોતાની વીવેકબુદ્ધી
પ્રમાણેન ુ ાં વતપન બધાના હીતમાાં રહેશે.
ર્રીગ્રહ–વીચ્છે દ એ અર્રીગ્રહ નથી. એ નીષ્ક્રીય અને આંધળો
તયાગ ર્ણ નથી. કરે લા ર્રીગ્રહથી વીમુખ થવાની એ પ્રક્રીયા છે . કુ દરત
અને માનવ સમુદાય ર્ાસેથી મેળવેલ ુાં ર્ાછાં આર્વાની આર્ણને તક
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પુરી ર્ાડે છે . મુખયતવે ર્ાછલી ઉંમરે કૌટુમ્બીક જવાબદારીઓ પુરી થયા
ર્છી

શરુ

થતી

આ

પ્રક્રીયા

છે .

એ

Abandonment

નથી;

Detachment છે .
આ ર્રીગ્રહ–વીચ્છે દ સમ્ર્ત્તી ઉર્રાાંત પ્રવ ૃત્તી અને સમ્બન્ધોને
ર્ણ લાગુ ર્ડે છે . આનો અથપ પ્રવ ૃત્તી કે સમ્બન્ધોને છોડી દે વાનો નથી;
ર્ણ એમને નવો વળાાંક આર્વાનો છે . માલીકીભાવ અને અનુરાગ છોડી
કતપવ્યભાવ અર્નાવવાનો છે , અનાસક્તી કેળવવાની છે . એમાાં મોટા
થયેલા સાંતાનોને સમ્પુણપ સ્વતાંત્રતા આર્વાની વાત છે . કૌટુમ્બીક તેમજ
અન્યો ર્રના અંકુ શો અને બન્ધનો ઢીલાાં કરવાનાાં છે . એમાાં નીષ્ક્રીયતા
નહીં; ર્ણ પ્રવ ૃત્તીઓ ર્ાછળની ભાવનાને ઉમદા કરવાની વાત છે .
ર્ક્ષર્ાત છોડી નેકી (Fairness) અર્નાવવાની વાત છે .
વૈદીક સાંસ્કૃતીની વણપવ્યવસ્થાએ ઘણા અનથો સજ્યાપ છે .
જ્યારે એની આશ્રમ વ્યવસ્થામાાં ઘણુ ાં વજુ દ રહેલ ુાં છે . ગહૃ સ્થાશ્રમ ર્છી
વણપવાયેલ વાનપ્રસ્થાશ્રમ આ ર્રીગ્રહ–વીચ્છે દની ભાવનાને મળતો
આવે છે . એ સમ્ર્ત્તી, સમ્બન્ધો, સત્તા, પ્રવ ૃત્તી વગેરે બધાને નવી દૃ ષ્ટીએ
જોઈ અલીપ્તતા કેળવવાનુ ાં કહે છે .
પુનર્જન્મમાાં માનતા લોકો ભવના ફેરામાાંથી છટકારો મેળવવા
કાંઈ કે ટલીયે ધામીક પ્રવ ૃત્તીઓ કરતા હોય છે . ર્ણ આ જનમમાાં કેળવેલા
અને મેળવેલા અંકુ શો તેમ જ ર્રીગ્રહો છોડી શકતા નથી. આર્ણી
ચારે કોર દે ખાતી આ એક મોટી કરુણતા છે .
અર્રીગ્રહ બાબતે આર્ણી ર્ાસે ત્રણ વીકલ્ર્ો છે : (1)
ર્રમ્ર્રાથી ચાલ્યો આવતો અર્રીગ્રહનો આદશપ રાખી, કથની અને
કરણીના વીરોધાભાસનો દમ્ભ ચલાવે રાખવાનો; (2) સ્વીકારી લીધેલા
આદશપન ુ ાં ર્ાલન ન થવાથી જાત પ્રતયે અર્રાધભાવ અનુભવવાનો; કે
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ર્છી (3) વાસ્તવીકતાને સ્વીકારી, અર્રીગ્રહને નવુ ાં નામ આર્ી નવી
નજરે જોવાનુ ાં .
જે આદશપ કોઈ ર્ાળતુ ાં નથી કે ર્ાળવાની ઈચ્છા ર્ણ રાખતુ ાં
નથી એની વાતો કયાપ કરવાથી બીજા એક આદશપ ‘સતય’નો ભાંગ થાય છે .
સામાજીક સ્તરે આવી વીચારસરણી વીકસાવવા માટે સમાજના
આગેવાનોની ઈચ્છા અને ઈચ્છાશક્તી જરુરી છે . સમાજના સાચા
આગેવાન કથાકાર–સાધુ–સન્તગણ છે . જનમાનસ ર્ર સૌથી વધારે
પ્રભાવ એમના કહેવાનો થાય છે . એમણે ર્ોતાના વીચાર/પ્રચારને નવી
દીશા આર્વાની જરુર છે .

♦
અનુક્રમણીકા
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સુખની શોધ
લાાંબા સમયથી ચાલી આવતી કહેવત, ‘ર્હેલ ુાં સુખ તે જાતે
નયાપ ’ અવારનવાર વાાંચવા મળે છે . નાનર્ણમાાં આવાાં દસ સુખની યાદી
ક્યાાંક વાાંચી હતી. એમાાંથી જે યાદ છે તે આ પ્રમાણે હતુ.ાં
ર્હેલ ુાં સુખ તે જાતે નયાપ , બીજુ ાં સુખ તે કોઠીમાાં ધાન, ત્રીજુ ાં સુખ
તે સુશીલ નાર, ચોથુ ાં સુખ તે કુ ળનો તારનાર... તયાર ર્છી સાચો મીત્ર,
સારા ર્ાડોશી, ન્યાયી રાજા જેવુ ાં કાંઈક હતુ ાં જે બરાબર યાદ નથી.
આવી કહેવતો તતકાલીન જનસમુદાયના અનુભવનો નીચોડ
હોય છે . સુખની અગતયનો એમનો ક્રમ ર્ણ તયારની વાસ્તવીકતા ર્ર
આધારીત હોય છે . એનુ ાં મહતવ કોઈર્ણ શાસ્ત્રના ઉર્દે શ કરતાાં જરાર્ણ
ઓછાં નથી, બલકે વધારે હોઈ શકે છે . શાસ્ત્રોમાાં ‘શુ ાં હોવુ ાં જોઈએ’ એ
કહેવામાાં આવે છે , જ્યારે આવી કહેવતો ‘જે હકીકત છે તે’ વણપવે છે .
આદશપ ભલે ‘ધ્યેય’ હોય; ‘વાસ્તવીકતા’નુ ાં ર્ોતાનુ ાં આગવુ ાં મહતતવ છે .
બધાનુ ાં અંતીમ ધ્યેય સુખી થવાનુ ાં હોય છે . જો કે દરે કની
સુખની વ્યાખયા તેમ જ સુખી થવા માટે ની જરુરીયાતો જુ દી હોઈ શકે છે .
ઉમ્મર પ્રમાણે એમાાં ફેરફાર ર્ણ થાય છે . યુવાનીમાાં આનન્દનો અભાવ
એ દુ :ખ છે . વ ૃદ્ધાવસ્થામાાં દુ :ખનો અભાવ આનન્દ બની જાય છે .
સમય સાથે દરે ક વાતની યથાથપતા બદલાતી હોવા છતાાં;
આગલી કહેવતનો મોટો ભાગ આજે ર્ણ એટલુાં જ વજુ દ ધરાવે છે .
સુખનાાં ર્હેલાાં ચાર ક્ષેત્રો આજના સાંદભપમાાં સારુાં સ્વાસ્્ય, ર્ાયાની
જરુરીયાતો પુરતી સમ્ર્ત્તી, સમજદાર ર્તી કે ર્તની, વાંશવેલો વગેરે
વાજબી છે . એનો ક્રમ ર્ણ મોટા ભાગના લોકો માટે સાચો છે .
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ધ્યાન દોરવા યોગ્ય બાબત એ છે કે આ બધાાં સુખની યાદી
રોજબરોજની જીન્દગી સાથે વણાયેલી આ પ ૃ્વી લોકની જરુરીયાતો છે .
આતમકલ્યાણ, સ્વગપ, મોક્ષ જેવી ર્રલોકની વાતોની ગેરહાજરી
સ્ર્ષ્ટર્ણે બતાવે છે કે જનસામાન્ય માટે શુ ાં અગતયનુ ાં હતુ.ાં એમને અહીં
જીવી, અહીં જ સુખી થવામાાં રસ હતો, જે આજે ર્ણ છે .
અધ્યાતમની વાતો કરતા અને એને લગતી પ્રવ ૃત્તી કરતા લોકો
ુ ુ ને ખાનગીમાાં મળે છે તયારે એમના
ર્ણ જ્યારે ર્ોતાના ધમપગર
વાતાપ લાર્નો વીષય બદલાઈ ‘આ–લોક’ની પ્રવ ૃત્તી અંગે હોય છે . એની
ફળશ્રુતી (ધનલાભ) માટે તેઓ ગુરુના આશીવાપ દ મેળવવા ઈચ્છતા હોય
છે . ગુરુજી એવા આશીવાપ દ આર્ે ર્ણ છે અને સાથેસાથે અમુક રકમના
દાનની જોગવાઈ ર્ણ કરી લેતા હોય છે . અહીં આવા બધાની
આધ્યાતમીક ર્ોકળતા છતી થાય છે .
મુળ કહેવતમાાં નહોતી છતાાંયે સુખની યાદીમાાં સમાવવા
લાયક, દરે ક સમયકાળમાાં અગતયની એવી બે બાબતો વીશે લખવુ ાં
જરુરી લાગે છે . એક છે વ્યક્તીગત સ્વતાંત્રતા અને બીજી છે મનગમતી
પ્રવ ૃત્તી.
જુ ની યાદીમાાં સ્વતન્ત્રતાને સ્થાન નહોતુ ાં મળયુ ાં તે સમજી શકાય
એમ છે . એ રાજાશાહીનો જમાનો હતો. ઉર્રાન્ત, સમાજ અને ધમપની
ર્ણ લોકો ર્ર જોરદાર ર્કડ હતી. ગ્રામ્ય સમાજમાાં રહેનાર માટે
વ્યક્તીગત સ્વતન્ત્રતાની વાતો કરવી શક્ય નહોતી. આ વાત હડતાળો
ર્ાડવાની કે વાતવાતમાાં વીરોધ કરવાની સ્વતન્ત્રતાની નથી. આ
સ્વતન્ત્રતા છે વીચારોની તેમજ નૈતીક મયાપ દા ઉલ્લાંઘ્યા વગર
સ્વતન્ત્રર્ણે વતપવાની.
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ર્હેલાાં જેમને વ્યક્તીગત સ્વતન્ત્રતા જોઈતી હતી તેઓ સાંસાર
છોડી, સાધુ બની જતા અથવા તો ડાકુ કે બહારવટીયા બનતા હતા.
સ્વતન્ત્રતા માટે ચુકવવી ર્ડતી આ ્ુબ આકરી કીમ્મત હતી. હવે
જ્યારે વ્યક્તી ર્રની સમાજ અને ધમપની ર્કડ ઢીલી ર્ડી છે ,
રાજાશાહીને બદલે લોકશાહી આવી છે તયારે સ્વતન્ત્રતા ભોગવવી સહેલી
થઈ છે . છતાાં લોકોને વ્યક્તીગત સ્વતન્ત્રતાનુ ાં ખાસ મહતતવ નથી હોતુ.ાં
જેમને છે તે આ તક અને અધીકારની યોગ્ય કદર કરે છે . મોટાભાગના
લોકોને બીજાના દોરવ્યા દોરાવાનુ ાં વધુ માફક આવે છે . ટોળામાાં સમાવુ ાં
વધુ ફાવે છે .
મનગમતી પ્રવ ૃત્તી કરવી ર્ણ એક પ્રકારની સ્વતન્ત્રતા છે .
બધાને ર્ોતાના ધાંધા–વ્યવસાયમાાં ક્યારે ક તો કાંટાળો આવતો જ હોય
છે . આ કાંટાળો જ્યારે નીયમીત બને છે તયારે એમની પ્રવ ૃત્તી એક
મજબુરી બને છે .
વણપ

આધારીત

સમાજવ્યવસ્થામાાં

બધાને

બાર્દાદાના

વારસાગત ધન્ધા–વ્યવસાયમાાં જોડાવુ ાં ર્ડતુ.ાં એ જ ગામમાાં અને
સમાજમાાં રહેવ ુ ાં ર્ડતુ ાં હતુ.ાં એમનુ ાં ભાવી જન્મ સાથે જ નક્કી થઈ જતુ.ાં
ભાગ્ય, કમપ વગેરેના ખયાલ આવી સમાજરચનાને લીધે આવે અને
ર્ાાંગરે એ સ્વાભાવીક છે .
આજે શીક્ષણ અને ઉદ્યોગીકરણને લીધે વ્યવસાયના કેટલાયે
નવાાં ક્ષેત્રો ્ુલ્યાાં છે . લાયકાત કે આવડત હોય તો મનગમતા ક્ષેત્રમાાં
જઈ શકાય છે . હવે જન્મ સાથે વ્યવસાય નક્કી નથી થઈ જતો એટલે
મનગમતી પ્રવ ૃત્તીની તક મળે છે . માણસ જ્યારે ગમતુ ાં કામ કરે છે તયારે
એને કામનો ઉતસાહ હોય છે . ર્રીણામે કામ વધુ સારુાં થાય છે અને થાક
ઓછો લાગે છે . એનાથી સન્તોષ, સફળતા અને સાથપકતા અનુભવાય છે .
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આજની નવી સમાજવ્યવસ્થામાાં નીવ ૃત્તીની વ્યાખયા બદલાઈ
ગયેલ છે . નીવ ૃત્તી સાથે ફાજલ સમય અને સ્વતન્ત્રતા મળે છે . નીવ ૃત્ત
ઉમ્મરે ઘણાનુ ાં સ્વાસ્્ય ર્ણ સારુાં હોય છે . સ્ત્રીઓ માટે આ ખાસ લાગુ ર્ડે
છે . આવા સાંજોગોમાાં મનગમતી સકારાતમક પ્રવ ૃત્તી માટે અવકાશ સાાંર્ડે
છે .
વતપમાનમાાં ઘણા લોકો સુખની યાદીમાાં ખાવુ–ર્ીવુ
ાં
,ાં ર્હેરવુ–ાં
ઓઢવુ,ાં

હરવુ–ાં ફરવુ,ાં

ર્ાટી–મેળાવડા–ઉજવણી

વગેરે

આનન્દની

પ્રવ ૃત્તીઓનુ ાં આગવુ ાં સ્થાન હોય છે . એમના માટે મોજમજામાાં સુખ છે . તે
સીવાય કોઈને ધનસાંચયમાાં તો કોઈને માહીતી સાંચયમાાં સુખ દે ખાય છે .
કોઈ સમ્બન્ધો વધારવામાાં સુખ જુ એ છે તો કોઈ ર્રનીંદામાાં. બધા
ર્ોતર્ોતાની રીતે સુખની શોધમાાં ર્ડ્ા છે .
સુખની આટલી લાાંબી યાદી તર્ાસ્યા ર્છી ર્ણ મુળ સવાલ તો
હજી ઉભો જ છે . બધાને લાગુ ર્ડે એવુ ાં સુખ કોને કહેવાય? શબ્દકોશમાાં
સુખના ઘણા અથપ આર્ેલા છે : આનન્દ, ચેન, શાન્તી, આરામ, સન્તોષ,
ત ૃપ્તી વગેરેમાાંનો કોઈ અથપ બન્ધ બેસતો નથી લાગતો. સન્તોષકારક
નથી જણાતો.
માણસ બીમાર થાય, ધન્ધામાાં ખોટ ગઈ હોય કે કોઈ સ્વજનને
ગુમાવ્યુ ાં હોય તયારે જરુર દુ :ખ થાય છે . એને નીવારી નથી શકાતુ;ાં ર્ણ
એને કે ટલુાં મહતતવ આર્વુ ાં તેની સમજ અવશ્ય કેળવી શકાય છે . આ
પ્રકારનાાં દુ :ખના અભાવને ર્ણ સુખ ગણી શકાય. દુ :ખનો અભાવ એ
સુખની શરુઆત ખરી; ર્ણ એનો ર્ડાવ નથી. દુ :ખના અભાવથી માણસ
આર્ોઆર્ સુખી નથી થઈ જતો. ખાવાનુ ાં મળે એટલે ભુખનુ ાં દુ :ખ જતુ ાં
રહે, ત ૃપ્તી થાય; ર્ણ એ સ્થીતી કાયમ ટકતી નથી.
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‘સન્તોષી નર સદા સુખી’ની જુ ની ને જાણીતી કહેવત સન્તોષને
સુખનો મુકામ ગણે છે . અસન્તોષ એ દુ :ખનુ ાં કારણ જરુર છે ; ર્ણ
સન્તોષને સુખનો આખરી મુકામ ગણવુ ાં જોખમી છે . સન્તોષથી થોડા
સમય માટે સુખ મળતુ ાં હોય તો ર્ણ; સન્તોષી નર ‘સદા’ સુખી ન
ગણાય. આર્ણી જરુરીયાતો, દૃ ષ્ટીકોણ વગેરે સમય પ્રમાણે બદલાતાાં
રહે છે . સાંસારની જવાબદારીવાળા માણસ માટે સન્તોષ પ્રગતીનો બાધક
બને છે . એટલે સન્તોષને સુખનો છે લ્લો મુકામ ગણવાને બદલે સુખની
યાદીમાાં ક્યાાંક સ્થાન આર્ી શકાય.
ધમપના રખેવાળો ર્ાસેથી ‘સાચા’ સુખ વીશેની ઘણી વાતો
સાાંભળી છે ; ર્ણ તે ગળે ઉતરતી નથી. બુદ્ધી એને સ્વીકારતી નથી.
ધમપના રખેવાળોની શાશ્વત સુખની વાતો મ ૃગજળ સમી ભાસે છે ,
ર્લાયનવાદી જણાય છે .
સુખ અને દુ :ખ વચ્ચેની એક સ્થીતી છે અલીપ્તતા–
ઈન્ડીફરન્સ. મોટા ભાગના લોકો માત્ર એક–બે ટકા સમય માટે ્ુશ
(સુખી) હોય છે . એનાથી થોડા વધુ સમય માટે ના્ુશ (દુ :ખી) હોય છે .
બાકીના મહદ્ સમય માટે અલીપ્ત હોય છે . અઘરી ગણાતી સ્થીતપ્રજ્ઞતા
આ અનાયાસે મળતી અલીપ્તતાથી બહુ દુ ર નથી લાગતી.
સુખ જ્યાાં ર્ણ હોય, એના સુધી ર્હોંચવાનો એક માગપ છે
સફળતા. આવી ર્ડેલી જવાબદારીઓ ઉતસાહથી નભાવવી એ
સફળતાની સાદી–સીધી વ્યાખયા છે . ર્ોતાના વ્યવસાયમાાં નીપુણતા
અને પ્રામાણીકતા કેળવવી એ ર્ણ સફળતા છે . કમનસીબે વ્યવહારમાાં
સફળતાનો માર્દાં ડ ર્ૈસો અને સત્તા મનાય છે . ર્ૈસો ઘણા અભાવોને
પુરો કરી શકે છે તેમ જ ર્ૈસાનો અભાવ અન્ય સફળતાને ગૌણ ર્ણ
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બનાવે છે . આ વાસ્તવીકતા સ્વીકારીએ તો ર્ણ આવી સફળતા લાાંબો
સમય ન ર્ણ ટકે .
સુખના મુકામ સુધી ર્હોંચવાનો સફળતા કરતાાં વધારે સચોટ
માગપ છે સાથપકતા. સાથપકતા કોને કહેવાય ?
ભારત જેવા અતી ધામીક દે શમાાં સાચા ખોટા બધા સાધુ
મહાતમા ર્ોતર્ોતાની રીતે સમાજને સુખ, શાન્તી, સફળતા, સાથપકતાનો
કીમીયો બતાવતા આવ્યા છે . આ બધા ર્લાયનવાદી માગો કરતાાં આ
લેખકને અંગ્રેજીમાાં વાચેલ ુાં એક વીધાન વધારે વાજબી લાગે છે . ‘IS
THE WORLD ANY BETTER PLACE BECAUSE OF YOU?’ –
‘તમારા લીધે દુ નીયામાાં કાંઈ સુધાર આવ્યો છે ?’ જો જવાબ ‘હા’ હોય તો
જીવન સાથપક થયુ ાં કહેવાય. ભલે ને આખી જીન્દગીમાાં ક્યારે ર્ણ
પુજાર્ાઠ, વ્રત, તર્, જાત્રાઓ વગેરે કાંઈ કયુું ન હોય !
સાથપકતાની માત્રાને સુધારાની માત્રા સાથે સીધો સાંબધ
ાં છે . ‘જે
વધારે સુધાર લાવે તે વધારે સાથપક’ ગણાય. આ ધોરણે જોઈએ તો
વૈજ્ઞાનીકો, સમાજસુધારકો, સર્જકો, સમાજસેવકો, કાયદો–વ્યવસ્થા
જાળવનારા વગેરે બધા ર્ોતાની રીતે સાથપક થયા ગણાય. સમ્ર્ત્તી અને
સત્તા હાાંસલ કરનારા સફળતાની સાથે આર્ોઆર્ સાથપક નથી થઈ જતા.
એમની ‘સમ્ર્ત્તી/સત્તાનો અન્ય માટે કરે લ સદુ ર્યોગ’ એમને સાથપક
બનાવે છે .
એની બીજી બાજુ એ પ્રામાણીકર્ણે ર્ોતાની ફરજ બજાવનાર
સફાઈ કામદાર કે માળી (બાગવાન)ને કોઈ સફળ ન ગણે; છતાાં તેઓ
ર્ોતાની મયાપ દામાાં સાથપક ગણાય. એમને લીધે દુ નીયાનો એક નાનકડો
ભાગ સ્વચ્છ રહે છે , સુદર
ાં બને છે .
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આટલી લાાંબી યાદી તર્ાસ્યા ર્છી એટલુાં કહી શકાય કે કોઈ
એક બાબતમાાં સુખ સમાયેલ ુાં નથી. સફળ થવાની સાથે મહત્તમ સાથપક
બનવાની કોશીશ કરશુ ાં તો સુખ આર્ોઆર્ આર્ણને ગોતતુ ાં આવશે.
એની ર્ાછળ દોડવાની જરુર નહીં રહે. યાદી બનાવવાની ર્ણ જરુર નહીં
રહે.

♦
અનુક્રમણીકા
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પુરુષાથપ અને પ્રવ ૃત્તી
પુરુષાથપ એટલે પુરુષ ર્ાસે પ્રવ ૃત્તી કરાવનાર પ્રેરક બળ.
(પુરુષાથપ શબ્દ પુરુષ પ્રધાન સમાજની ઉર્જ છે . સ્ત્રીઓને ર્ણ સમાવી
લેતા જાતીભેદથી ર્ર એવા નવા શબ્દો ગુજરાતીમાાં હજી પ્રચલીત નથી
થયા.)
પુરાણોમાાં આવા ચાર પુરુષાથપ કે પ્રેરકબળ ગણાવ્યા છે ઃ ધમપ,
અથપ, કામ અને મોક્ષ. આ ચાર પુરુષાથોને સદીઓથી એમને એમ જ
વણપવવામાાં આવે છે . તયારની સમાજ રચના માટે એ કદાચ વાજબી હશે.
બદલાતા સમય પ્રમાણે એમાાં ઉચીત ફેરફાર નથી થયા. એના માટે
લોકોનો ‘પુરાણો’ ર્રનો સમ્પુણપ અને આંધળો વીશ્વાસ કારણભુત હોઈ
શકે છે .
ુ ા બે તબક્કા
એક રીતે જોઈએ તો ધમપ અને મોક્ષ એક જ હેતન
છે . મોક્ષના અંતીમ ધ્યેયનુ ાં ધમપ એ સાધન છે . એને આર્ણે Spirituality,
અધ્યાતમના નામે ઓળખીએ તો અધ્યાતમ આર્ણુ ાં સાાંસ્કૃ તીક વીકાસ
દ્વારા કેળવેલ પ્રેરક બળ છે . કામ (Sex) એ કુ દરતી રીતે મળે લુાં પ્રેરક
બળ છે . જ્યારે અથપ કે સમ્ર્ત્તી એ આર્ણી સમાજ વ્યવસ્થાના ર્રીણામ
રુર્ે ઉભી થયેલી જરુરીયાત છે . એ વાસ્તવીક છે , સવપવ્યાર્ી છે , મુળભુત
છે અને અધ્યાતમ કરતાાં વધુ શક્તીશાળી રહી છે .
જે પ્રવ ૃત્તી ર્ાછળ આર્ણે સૌથી વધારે વખત ગાળીએ છીયે તે
આર્ણા માટે સૌથી વધુ અગતયની હોય તે સમજી શકાય છે .
મોટાભાગના લોકોનો સૌથી વધુ સમય ર્ૈસા કમાવવા, ખચપવા કે
બચાવવા ર્ાછળ વર્રાય છે . વ્યવહાર, સમ્બન્ધો, ધમપ વગેરે પ્રવ ૃતત્તીઓ
ર્ાછળ ર્ણ ઘણાની વધુ ર્ૈસા કમાવવાની કે બચાવવાની વ ૃતત્તી
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છર્ાયેલી હોય છે . વેર્ારી વગપના માનસમાાં એનુ ાં મહતતવ બીજા સમુદાયો
કરતાાં વધુ રહ્ુાં છે .
જેને ર્ોતાના કુ ટુમ્બના ભરણર્ોષણ માટે એમ કરવુ ાં ર્ડતુ ાં હોય
તે સમજી શકાય છે . જે આ સ્તરથી આગળ વધી ગયા છે ; જેમને માટે
અથોર્ાર્જન એ જરુરીયાત રહેતી નથી એમના માટે ફક્ત એ જ
પ્રવુતત્તીમાાં રચ્યાર્ચ્યા રહેવ ુ ાં એ એમનુ ાં વ્યક્તીતવ છતુ ાં કરે છે . સાથેસાથે
એમના કુ ટુમ્બીજનો અને આશ્રીતોની મુખય પ્રવ ૃતત્તી એમની સમ્ર્તત્તીને
સાચા – ખોટા માગે વાર્રવાની બની જાય છે .
માણસની ઉંધ, આહાર જેવી જીવન ટકાવી રાખતી કુ દરતી
પ્રવ ૃતત્તીઓ રોજના 8–10 કલાક માગી લે છે . એમાાં કોઈર્ણ વ્યક્તી
અર્વાદરુર્ નથી. બાકી રહેલા 14–16 કલાક માણસ જે ર્ણ પ્રવ ૃતત્તીઓ
કરે છે તે એની પ્રાથમીકતા (Priorities) બતાવે છે . એ જે કરે છે તે જરુરી
– બીનજરુરી તેમજ સારી – નરસી પ્રવ ૃતત્તીઓનુ ાં મીશ્રણ હોય છે .
જરુરી અને બીનજરુરી પ્રવ ૃતત્તીઓને ઓળખવી અને છટી
ર્ાડવી અઘરી છે . એમની વચ્ચેનો ભેદ વ્યક્તીગત રીતે બદલાય છે .
સારી – નરસી પ્રવ ૃતત્તીઓ ઓળખવી પ્રમાણમાાં સહેલી છે . સવપવ્યાર્ી
ર્રનીન્દા જેવી ખાંડનાતમક અને નકારાતમક પ્રવ ૃતત્તી બીનજરુરી તેમજ
નરસી છે . દે ખીતી રીતે નીદોષ લાગતી કેટલીક પ્રવ ૃતત્તીઓ બીજાઓનુ ાં
કાંઈ બગાડતી ન હોય તો ર્ણ આર્ણા સમય અને ર્ૈસાનો વ્યય કરતી
હોવાથી બીનજરુરી બની જાય છે .
કોઈર્ણ રચનાતમક પ્રવ ૃતત્તી ક્યારે ર્ણ બીનજરુરી ન હોઈ શકે.
આ બધી પ્રવ ૃતત્તીઓ માટે આગળ જણાવેલ ચાર કે ર્છી ત્રણ
ર્રીબળો ઉર્રાાંત અન્ય કે ટલાક પ્રેરક બળો કામ કરતા હોય છે .
વાસ્તવીકતા અને અનુભવે જણાય છે કે આ ર્રીબળો ર્ણ એટલા જ
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શક્તીશાળી અને મુળભુત છે . ર્ણ બધા જ સવપવ્યાર્ી નથી. એમાાંના
કેટલાકની ચચાપ અહીં કરી છે .
♦ પ્રેમ: કુ દરતી રીતે મળે લ આ પ્રેરક બળ ર્ર એટલુાં બધુ ાં લખાયુ ાં છે કે
એમાાં ઉમેરો કરવા જેવુ રહ્ુાં નથી. પ્રેમ, મા–બાર્ અને બાળકો વચ્ચેનો
હોય, મીત્રો વચ્ચેનો હોય કે બે યુવાન હૈયા વચ્ચેનો હોય, એ ્ુબ જ
શક્તીશાળી પ્રેરકબળ છે . એના નામે વ્યક્તી ઘણાાં સારાાં – નરસાાં કાયો
કરી શકે છે .
♦ લગની અને ધ્યેય પ્રાપ્તી: (Zest and Success) : આ એક સ્વતાંત્ર
પ્રકારનુ ાં પ્રેરકબળ છે . માત્ર ધનપ્રાપ્તીને સફળતાનો માર્દાં ડ માનનારને
આ બે વચ્ચેનો ભેદ નહીં સમજાય. સર્જકો, કલાકારો, સાંશોધકો,
વૈજ્ઞાનીકો, રમતવીરો, ર્વપતારોહકો વગેરે ઘણા ક્ષેત્રના લોકો ર્ોતાના
આનન્દ અને અંગત સીદ્ધી માટે જાત ઘસી નાાંખે છે , તેમજ આય્ુ ાં ખચી
નાાંખે છે . એમની પ્રેરણા ર્ોતાના ક્ષેત્ર માટે ની અભીરુચી (Passion) હોય
છે . વતપમાન સમયમાાં બધા જ ક્ષેત્રના સફળ લોકોને ધનપ્રાપ્તી થાય છે .
ર્રીણામે કેટલાક માટે આ ધનપ્રાપ્તી ર્ણ પ્રેરકબળ થઈ જાય છે .
♦ કતપવ્યભાવ: સાાંસ્કૃતીક રીતે કેળવાયેલ ુાં આ પ્રેરક બળ વીશીષ્ટ
વ્યવસાયમાાં જોડાયેલા લોકોમાાં જોવા મળે છે . સૈન્યમાાં જોડાયેલી
વ્યક્તીઓ માટે ર્ોતાની ફરજ અને જવાબદારીની ભાવના સૌથી વધુ
મહતતવની હોય છે . એમના માટે કતપવ્યભાવ એ ધમપ, અથપ કામ કરતાાં
વધારે શક્તીશાળી પ્રેરકબળ છે . ફરજનુ ાં આ આગવુ ાં મહતતવ સૈન્ય
ઉર્રાાંત સમાજ જીવનમાાં વણાયેલી કે ટલીયે વ્યવસાયીક વ્યક્તીઓ
માટે ર્ણ અગતયનુ ાં છે . વીમાનનો ર્ાયલોટ હોય કે બસનો રાયવર હોય,
ર્ોતાની ફરજ ભુલીને બીજા પુરુષાથોની ર્ળોજણમાાં ર્ડે તો આર્ણને
એમના વાહનમાાં મુસાફરી કરવાનુ ાં સુરક્ષીત ન લાગે.
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♦ સ્વીકાર: (Recognition, Validation) : બહમ
ુ તી લોકો માટે સામાજીક
સતકાયો કરવા ર્ાછળ સ્વીકાર, બહુમાન વગેરે મોટુાં પ્રેરકબળ હોય છે .
આ બહુમાન સતકાર સમારાં ભના રુર્માાં હોય, તકતીના રુર્માાં હોય કે
ર્છી માનદ હોદ્દાના રુર્માાં હોય. બહમ
ુ ાનની ગેરહાજરી ઘણા લોકોને
ઉદાર થવાથી રોકે છે . આમાાં અતીરે ક થાય એ અનીચ્છનીય ખરુાં; ર્ણ એ
નક્કી કરવાનો હક્ક કોને છે ? પ્રતીષ્ઠા, નામના, ખયાતી વગેરે આ
સ્વીકારની ઈચ્છાનુ ાં વીસ્ત ૃતીકરણ (extension) છે . સમાજ વ્યવસ્થાએ
ઉભુ ાં કરે લ ુાં આ પ્રેરકબળ કૌટુમ્બીક મનદુ :ખ અને ક્લેશો ર્ાછળ ર્ણ
કારણભુત હોય છે .
♦ બદલાની ભાવના: કેટલાક લોકો માટે આ નકારાતમક વ ૃતત્તી જબરદસ્ત
પ્રેરકબળ બની જાય છે . આનુ ાં શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ મહાભારતની કથામાાં જોવા
મળે છે . મહાભારતનાાં અડધાાં ર્ાત્રો અન્યાય કે અર્માનના બદલાની
ભાવનાથી દોરવાયેલા છે . એમની જીન્દગીનુ ાં તે એકમાત્ર ધ્યેય બની
જાય છે . બધાને મહાભારતની કથામાાંથી જુ દા સાંદેશ મળે છે . આ
લેખકના મતે મહાભારતનો મુખય સાર બદલાની ભાવનાથી સવપત્ર

વેરાતો વીનાશ છે . વતપમાનમાાં ત્રાસવાદીઓ આનો એક દાખલો છે .
છટાછવાયા બનાવ બધે જોવા મળે છે .
♦ સમ્બન્ધો નભાવવાની ભાવના: આર્ણી સાંસ્કૃ તીમાાં સમ્બન્ધોનુ ાં ઘણુ ાં
મહતવ રહ્ુાં છે . ઘણા લોકો એને ફરજ અને જવાબદારી કરતાાં વધારે
મહતવ આર્ે છે . સમ્બન્ધો સાચવવા આસાનીથી કાયદાનો ભાંગ કરી કોઈ
અજાણયાનો હક છીનવી એને અન્યાય કરે છે . આ નીકટના સમ્બન્ધીઓ
ઉર્રાન્ત અન્ય સામાજીક સમ્બન્ધો માટે ર્ણ કરવામાાં આવે છે . આ ર્ણ
એક પ્રકારનો ભ્રષ્ટાચાર છે . આ લોકો ર્ોતાના જળવાયેલા સમ્બન્ધોનો
ગવપ લે છે . સાથે સાથે જે લોકો સમ્બન્ધો કરતાાં ફરજ અને જવાબદારીને
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વધારે મહતતવ આર્ે છે એમને નીચી નજરે જુ વે છે . આ એક કરુણાન્તીકા
છે .
♦ સ્વતન્ત્રતાની ખેવના અને અંકુ શની વ ૃતત્તી: આ વીષયની વીસ્તારથી
છણાવટ ‘સ્વતન્ત્રતા, ર્રાવલમ્બન અને અંકુ શની વ ૃત્તી’ પ્રકરણમાાં કરે લ
છે . સતત્તાની લાલસા એ અંકુ શની વ ૃતત્તીનુ ાં વીસ્ત ૃતીકરણ છે .
આ ઉર્રાન્ત બીજી ર્ણ એવી વ ૃત્તીઓ છે જે કે ટલાક લોકોને
પ્રવ ૃત્ત કરે છે . અહીં યાદી લાાંબી બનાવવાનો આશય નથી ર્ણ એની
ર્ાછળ રહેલા મમપનો છે . આ બધા પ્રેરકબળો ધમપ, અથપ, કામ અને
મોક્ષથી વેગળા છે . કેટલાક એકબીજાના વીરોધાભાસી છે અને દરે ક
વ્યક્તીને બધા લાગુ નથી ર્ડતાાં. છતાાંયે એ મુળભુત અને શક્તીશાળી
હોવાથી સમાજ અને વ્યક્તીને પ્રભાવીત કરે છે . એમને અવગણી ન
શકાય.
માનવસમાજ સતત પ્રગતી કરતો રહ્યો છે . સમય સાથે
આર્ણી દરે ક બાબતની સમજ ર્ણ વીસ્તરતી જાય છે . બે કે ત્રણ હજાર
વરસ ર્હેલાાં કહેવાયેલ ુાં અને લખાયેલ ુાં બધુ ાં શાશ્વત કે સનાતન ન હોઈ
શકે. વીશેષમાાં એમની અસલીયત (Authenticity) વીશે ર્ણ પ્રશ્નો છે .
આ શાસ્ત્રો લખનાર મહાપુરુષોએ ર્ોતે ર્ણ સવાલો કરી એના ઉતત્તરો
શોધ્યા છે . જો તેઓ એવુ ાં ન કરત તો આજે આર્ણી ર્ાસે શાસ્ત્રો જ ન
હોત.
સવાલો કરવા અને એના ઉતત્તર શોધવા એ બુદ્ધીશાળી
માણસના સ્વભાવનુ ાં લક્ષણ છે . વૈજ્ઞાનીકો, ધમપપ્રણેતાઓ, તતવચીન્તકો,
દાશપનીકો વગેરેએ આ રીતે ઉકેલો શોધીને આર્ણને અમુલ્ય વારસો
આપ્યો છે . ફરક માત્ર એટલો છે કે વૈજ્ઞાનીકોએ પ્રયોગો કરી જે સાબીત
કરી શકાય એને જ સ્વીકાયુું છે . તયાાં માન્યતાને અવકાશ નથી. અન્ય
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બધા પ્રકારના લોકોએ ચીન્તન કરી પ્રશ્નોના ઉતત્તર મેળવ્યા છે . એમના
વીચારો માનવ મન ર્ર સદીઓથી રાજ કરી રહ્યા છે . એમાાંથી કે ટલીક
બાબતો હવે ખોટી કે અધુરી સાબીત થઈ છે .
કુ દરત ર્રીવતપનશીલ છે , સમાજ ર્રીવતપનશીલ છે , માણસ
ર્ણ ર્રીવતપનશીલ છે . જે વીચારધારા જરુરી ર્રીવતપનનો વીરોધ કરે
છે તે કુ ાંઠીત થઈ અન્તે નષ્ટ ર્ામે છે .
પુરાણો, ધમપગ્રથ
ાં ો કે અન્ય કોઈ માહીતીનો સ્રોત એટલો ચુસ્ત ન
હોઈ શકે કે એમાાં બહુમતીનો લાાંબા સમયનો અનુભવ ર્ણ ફેરફાર ન
કરી શકે. પુરાણોમાાં કહેલ ુાં હોય એ જ અને એટલુાં સ્વીકારીએ કે ર્છી
આર્ણા અનુભવ અને વાસ્તવીકતાને વધુ મહતવ આર્ીએ? આ આર્ણી
સ્વતન્ત્ર વીચારસરણીની કસોટી છે . એને વફાદાર રહીએ એ આર્ણા
હીતમાાં જ છે .

♦
અનુક્રમણીકા
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સીલેક્ટીવ મૉરાલીટી
લેખનુ ાં શીષપક એક જાણીતી અંગ્રેજી ઉક્તી છે . એનો ભાવાથપ
થાય છે , ‘ર્ોતાને ફાવતી નૈતીકતા’ કે ‘સગવડીયો ધમપ’.
થોડા સમય ર્હેલાાં એક નૈતીક કોયડો વાાંચ્યો હતો તે અહીં
પ્રસ્તુત છે . એ કોયડામાાં વણપવાયેલ શક્યતાને નજરઅંદાજ કરી આર્ણે
માત્ર એના સાંદેશને સમજીએ.
બીજા વીશ્વયુદ્ધ દરમીયાન સમાધાનની શક્યતા ઉભી થઈ છે .
દુ નીયાના

બધાએ

મત

આર્વાનો

છે

અને

ત્રણ

કાલ્ર્નીક

ઉમેદવારોમાાંથી કોઈ એકને નવી દુ નીયાનો નેતા ચુટવાનો
ાં
છે .
ર્હેલો ઉમેદવાર કર્ટી રાજકારણીઓ સાથે ભળે લો છે . એની બે
રખાતો છે . એ દારુ ર્ીએ છે , સીગારે ટ ફુાંકે છે અને માાંસાહારી છે .
બીજો ઉમેદવાર યુવાનીમાાં કેફી દ્રવ્યનો નશો કરતો હતો. એને
બે વખત સત્તા છોડવી ર્ડી હતી. એ આખી રાત જાગી બર્ોર સુધી સુતો
રહે છે . રોજ દારુની આખી બોટલ ખાલી કરે છે , સતત સીગાર ફુાંકે છે અને
માાંસાહારી ર્ણ છે .
ત્રીજો ઉમેદવાર સન્માનીત યુદ્ધ વીજેતા છે . એ શાકાહારી છે ,
દારુ કે સીગરે ટ ર્ીતો નથી. એનો માત્ર એક જ સ્ત્રી સાથે સમ્બન્ધ છે .
આર્ કોને દુ નીયાના નેતા તરીકે ર્સાંદ કરશો ?
ર્હેલા ઉમેદવાર તયારના અમેરીકન પ્રમુખ ફ્રેંકલીન રુઝવેલ્ટને
મળતા વ્યક્તીતવવાળા છે , બીજા ઉમેદવાર બ્રીટનના તતકાલીન
વડાપ્રધાન વીન્સટન ચચીલને મળતા છે અને ત્રીજા ઉમેદવાર એડૉલ્ફ
હીટલરને મળતા વ્યક્તીતવવાળા છે .
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જેમણે ત્રીજા ઉમેદવારની ર્સાંદગી કરી હોય એમણે એડૉલ્ફ
હીટલરના હાથમાાં દુ નીયા સોંર્ી દીધી કહેવાય.
બીજા વીશ્વયુદ્ધમાાં જો નાઝી જમપનીની જીત થઈ હોત તો આજે
આર્ણે સાવ અલગ પ્રકારની દુ નીયામાાં જીવતા હોત. રુઝવેલ્ટ અને
ચચીલે ઈતીહાસની દીશા બદલી છે . જેમને બીજા વીશ્વયુદ્ધ સમયના
રાજકારણ અને ઈતીહાસની જાણ હોય તેઓ આ કોયડાનો મમપ સારી
રીતે સમજી ગયા હશે. ન સમજ્યા હોય તેઓ આ લેખના અંતે સમજશે.

●♦●♦●♦●
પુરી દુ નીયામાાં સબળો વગપ આદીકાળથી નબળા વગપન ુ ાં શોષણ
કરતો આવ્યો છે . ભારતીય સમાજવ્યવસ્થામાાં આનો સૌથી હીન દાખલો
આભડછે ટનો/ અસ્પ ૃશ્યતાનો છે . એને નીવારવાના પ્રયાસ અવારનવાર
થતા આવ્યા છે . કોઈ ર્ણ વ્યકતીના પ્રયતનો કરતાાં શહેરીકરણને લીધે
એ દીશામાાં ઘણી પ્રગતી થઈ છે . જો કે ગામડાાંઓમાાં હજી સારા પ્રમાણમાાં
આભડછે ટ મોજુ દ છે .
આભડછે ટમાાં માનનાર અને જાહેરમાાં એવુ ાં સ્વીકારનારની વાત
આર્ણે નથી કરવી; કારણ કે તેઓ બીજુ ાં કાંઈ નહીં તોયે પ્રામાણીક તો છે .
આર્ણે તો જાહેરમાાં આભડછે ટને વખોડનારા વગપની વાત કરવી છે . આ
વગપના વીચારોની વીશાળતા, મનની ઉદારતા, વ્યક્તીગત અને
સામાજીક સ્તરે કે ટલે સુધી લઈ જવાઈ છે તેમ જ લઈ જઈ શકાય તેમ છે
એ ચચપવાનો આ લેખનો ઉદ્દે શ છે .
ુ પ
આભડછે ટ ન રાખવી એ ‘સવપ માનવ સમભાવ’ અને ‘સાંપણ
માનવીય ગૌરવ’ જેવા ઉમદા આદશપની દીશામાાં લીધેલ ુાં ઉત્તમ ર્ગલુાં
છે . આભડછે ટના ઉદાહરણથી લખાયેલ આ લેખ માત્ર દલીતો સમ્બન્ધી
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નથી; અન્ય જાતીય, અન્ય ધમીય તેમજ જનસામાન્ય દ્વારા સવપત્ર
અવગણાયેલ, તરછોડાયેલ લઘુમતીને ર્ણ લાગુ ર્ડે છે .
દલીત કે ર્રધમીની આભડછે ટ ન રાખતાાં એમને ઘરની અંદર
આવવા દે વા, એમની ર્ાસે ઘરનુ ાં કામ કરાવવુ ાં વગેરે આર્ણી જરુરીયાત
મુજબ કરે લી બાાંધછોડ છે . એમાાં એમની ઉર્યોગીતા સ્વીકારાયેલી
ગણાય છે . એને આર્ણા વીચારો કે વતપનની ઉદારતા કહેવ ુ ાં વધારે ર્ડતુ ાં
ગણાશે. એનાથી દલીતોની ગરીમા નથી જળવાતી. બહુ બહુ તો એમના
ુ ી બતાવાઈ એમ કહી શકાય.
પ્રતયે સહાનુભત
આર્ણા સામાજીક અને ધામીક પ્રસાંગોએ એમને આમન્ત્રણ
આર્ી એમની સાથે એક જ ર્ાંગતમાાં બેસી જમવામાાં એમનુ ાં ગૌરવ
જળવાય છે . આ આર્ણી જરુરીયાત નહીં; ર્ણ મનની મોટાઈ છે ,
એમના પ્રતયેનો સદભાવ છે . ‘સવપ માનવ સમભાવ’ની દીશામાાં લીધેલ ુાં
આ ર્હેલ ુાં ર્ગથીયુ ાં છે . વીચાર અને આચારની આવી ઉદારતા
દાખવનાર અભીનન્દનને ર્ાત્ર છે .
આર્ણને

આમન્ત્રણ

મળે

તો

તે

સ્વીકારી

દલીતોના

સામાજીક/ધામીક પ્રસાંગોએ એમની સાથે બેસી એમનુ ાં ભોજન લેવ ુ ાં તે
બીજુ ાં ર્ગથીયુ ાં બને. જેઓ શાકાહારી છે એમના માટે માત્ર શાકાહારી
ભોજનની જ અહીં વાત છે .
આ બે ર્ગથીયાાં અગતયનાાં અને અઘરાાં હોવા છતાાં અંતીમ
ધ્યેયથી ઘણાાં દુ ર છે . આટલુાં કરનારને અભીનન્દન તો ખરા જ, સાથે
સાથે એ માટે ર્ોતાની ર્ીઠ થાબડનારાઓ માટે થોડા ધારદાર પ્રશ્નો
આગળ આવે છે . અતયાર સુધીના વીચાર અને આચાર જાહેર અને
સામાજીક થયા. અંગત સમ્બન્ધથી તે ઘણા અલગ છે .
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કોઈ દલીત સ્વચ્છ હોય, સાંસ્કારી હોય, એની સાથે આર્ણો
વષો જુ નો સમ્બન્ધ હોય, આર્ણા કુ ટુમ્બીજનોની માનમયાપ દા જાળવતો
હોય તો એને આમન્ત્રણ આર્ી, આર્ણા ઘરમાાં સાથે બેસી ભોજન લેવ ુ ાં
એ ત્રીજુ ાં ર્ગથીયુ ાં ગણાય.
આર્ણને આમાંત્રણ મળે તો આ જ પ્રમાણે એમના ઘરે જઈ
એમની સાથે એમનુ ાં (જેઓ શાકાહારી હોય તો તેવ)ુ ાં ભોજન લેવ ુ ાં તે ચોથુ ાં
ર્ગથીયુ ાં ગણાય. આ આર્સી વ્યવહાર જો સહકુ ટુમ્બ કરવામાાં આવે તો
એ ર્ાાંચમુ ાં ર્ગથીયુ ાં ગણાય અને સાથે ર્ગથાર ર્ણ બની જાય. ર્ગથાર
(લેંડીંગ) એવુ ાં મોટુાં ર્હોળુાં ર્ગથીયુ ાં છે જ્યાાંથી સામાન્ય રીતે દાદરની
દીશા બદલાતી હોય છે .
‘સવપ માનવ સમાન’ના આદશપની નજીક ર્હોંચવુ ાં હોય તો
આર્ણે હવે દીશા બદલવાની જરુર છે . હવેનાાં ર્ગથીયાાં ઘણાાં ઉંચાાં છે
અને ચઢાણ કર્રાાં છે .
અન્ય ઘણી જ્ઞાતીઓ સાથે આર્ણો ‘રોટીવ્યવહાર’ હોય છે ર્ણ
‘બેટીવ્યવહાર’ અન્ય કોઈ જ્ઞાતી સાથે હોતો નથી. લગ્ન સમ્બન્ધ
બાાંધવામાાં ભાગ્યે જ કોઈ ર્ોતાના વાડામાાંથી બહાર જાય છે . અન્ય જ્ઞાતી
સાથે સહજર્ણે લગ્નબન્ધન થતાાં નથી તયાાં અન્ય વણોની વાત તો
દુ રની થઈ.
કોઈનુ ાં સાંતાન ર્ોતાની ર્સાંદગીનુ;ાં ર્ણ અન્ય કોઈ જ્ઞાતી, વણપ
કે ર્રપ્રાન્તનુ ાં ર્ાત્ર ગોતી આવે તો મોટાભાગના વડીલોની ર્હેલી
પ્રતીક્રીયા વીરોધની હોય છે . એમની સમ્મતી વીરુદ્ધ એમનુ ાં સન્તાન
લગ્ન કરી લે તો કોઈ વડીલ સન્તાન સાથેના સમ્બન્ધ સદન્તર કાર્ી
નાાંખે છે , તો કોઈ થોડા વખત ર્છી ક–મને સ્વીકારે છે . બહુ થોડા એમને
ઉમળકાભેર આવકારતા હશે.
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અત્રે એક ચોખવટ જરુરી છે કે કાચી વયના સન્તાનોની
ર્સન્દગી હમ્મેશાાં સારી કે સાચી હોતી નથી. ર્ાત્ર સુસગ
ાં ત ન હોય તો
વડીલોનો વીરોધ જરુર વાજબી ગણાય. ર્રન્તુ જો સન્તાનની સમજ
અને ર્રીર્ક્વતા ર્ર આર્ણને વીશ્વાસ હોય, એમની ર્સન્દગીનુ ાં ર્ાત્ર
આર્ણી

બધી

અર્ેક્ષાઓ

પુરી

કરતુ ાં હોય

તો

આર્ણે

તેને

જ્ઞાતી/વણપ/પ્રાન્તના કશાયે બાધ ન રાખતાાં ઉમળકાભેર અર્નાવવા
તૈયાર થઈએ છીએ ખરાાં ?
આર્ણી જ્ઞાતી નજીકની ગણાતી ન હોય એવી અન્ય જ્ઞાતીના
કુ ટુમ્બ સાથે આર્ણો વષોનો સમ્બન્ધ હોય, એમના સન્તાનને આર્ણે
નાનર્ણથી ઓળખતા હોઈએ, આર્ણી બધી અર્ેક્ષાઓ એમાાં પુરી થતી
હોય તો સામેથી માગુાં લઈને જઈએ ખરાાં?
આવી વ્યકતી જો દલીત હોય, ર્રધમી હોય તો આર્ણુ ાં વલણ
કેવ ુ ાં હોય?
ર્રજ્ઞાતી કે ર્રધમી સાથે લગ્નસમ્બન્ધ બાાંધવામાાં ર્હેલો
બાધ ઘણાને ખાનર્ાનનો નડે છે જે વાજબી ર્ણ છે . ખાસ કરીને દીકરી
આર્વાની હોય તયારે એનુ ાં મહતતવ વધી જાય છે . એ ર્ણ સાચુ ાં છે કે
લગ્ન સમ્બન્ધે બાંધાવુ ાં તે માત્ર ખાનર્ાનની સમાનતા કરતાાં ઘણી
વીશાળ અને ગહન બાબત છે . ઘણા એ વાતનુ ાં વજુ દ સ્વીકારવા લાગ્યા
છે .
આવા કીસ્સામાાં જો બન્ને ર્ાત્રો પુખત હોય, શીક્ષીત હોય,
વૈચારીક રીતે સ્વતન્ત્ર હોય, આથીક રીતે સ્વાવલમ્બી હોય, દરે ક પ્રશ્નની
પુરતી ચચાપ કરી હોય તો, વડીલોએ આવા સમ્બન્ધનો વીરોધ કરવો
જોઈએ? ક-મને સ્વીકારવુ ાં જોઈએ? કે સહષપ આવકારવુ ાં જોઈએ?
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એક ્ુલાસો કરવો જરુરી છે કે બાળકો આર્ણી સમ્ર્ત્તી નહીં;
બલકે આર્ણને સોંર્વામાાં આવેલી અમાનત છે . આટલુાં ધ્યાનમાાં
રાખીએ તો આર્ણા વલણમાાં કોઈ ફરક ર્ડે ખરો?
ર્હેલેથી કહ્ુાં હતુ ાં કે ચઢાણ કર્રાાં છે . સન્તાનો દ્વારા અન્ય વણો
કે ધમપના ર્ાત્ર ર્સન્દગીના કીસ્સા સુધી જુ જ છે . તેમ જ સામે ચાલીને
આવુ ાં ર્ાત્ર ગોતવા કોઈ જતુ ાં નથી. વાત આદશપની હતી એટલે આગળ
ચલાવી છે . આ એક બૌદ્ધીક કવાયત માત્ર હતી. કોઈને મુલવવાનો જરા
ર્ણ આશય નથી.
‘સવપ માનવ સમાન છે ’ એમ કહેવ ુ ાં ઘણુ સહેલ ુાં છે , ર્ણ કરવુ ાં
્ુબ અઘરુાં છે . ‘સવપ માનવ સમાન’ની દીશામાાં આર્ણે કે ટલા આગળ
વધ્યા છીએ એની આ ચકાસણી છે . દરે ક તબક્કાને સામે લાવ્યા વગર
એ શક્ય નહોતુ.ાં બીજુ ાં કાંઈ નહીં તો એક આદશપ તરીકે સ્વીકારવાનો
આર્ણો માનસીક અભીગમ કે વો છે એનો સાચો જવાબ જાત ર્ાસે
માગવાનો છે .
દલીત સાથેના લગ્ન તો દુ રની વાત થઈ. દલીત કીશોર અને
કીશોરી દત્તક લઈ એમની જ જ્ઞાતીમાાં ર્રણાવવાનો દાખલો જોયો છે .
એના માટે ર્ણ ઘણી હીંમત અને માનસીક તૈયારીની જરુર ર્ડી હશે.
એની પુરતી સરાહના કરવી આવશ્યક છે .
એક મીત્રે કહ્ુાં કે આભડછે ટમાાં એમનાાં શાસ્ત્રસમ્મત નથી એટલે
તેઓ એનો વીરોધ કરે છે . ધારો કે શાસ્ત્ર સમ્મત હોત તો એ આજના
સમયમાાં આર્ોઆર્ ઉચીત ગણાત ખરુાં? મનુસ્મ ૃતી વણપભેદનુ ાં સમથપન
કરે છે . આ કારણે સજાપયેલી સમસ્યાઓની આકરી કીમ્મત હજીયે
ચુકવાઈ રહી છે . આતાંકવાદીઓ અને આતમાઘાતી હમ
ુ લાખોરો ર્ણ
એમનાાં કૃતયોને ‘શાસ્ત્રસમ્મત’ ગણે છે . શાસ્ત્રોમાાં લખેલ ુાં બધુ ાં જ સ્વીકાયપ ન
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હોય. ક્યારે ક આર્ણે સારાસારનો વીચાર કરવાનો હોય. આ વાત દરે ક
ધમપના શાસ્ત્રોને લાગુ ર્ડે છે .
શાસ્ત્રો સમય પ્રમાણે બદલાય છે , એમાાં સુધારા–વધારા થતા
રહ્યા છે . આવા ફેરફાર ધામીક ર્ન્થોને એકબીજાથી અલગ ર્ાડે છે . જો કે
બધા ર્ોતાનાાં શાસ્ત્રોને અસલ ગણે છે અને એકબીજા સાથે વીવાદ કરે
છે . છતાાંયે શાસ્ત્રોમાાં સમય પ્રમાણે યોગ્ય ફેરફાર થતા રહે એ સારુાં છે અને
જરુરી ર્ણ છે .
બધા ભારતીઓ માટે આજે સૌથી અગતયનુ ાં કોઈ શાસ્ત્ર હોય તો
તે દે શનુ ાં બાંધારણ છે . જો બાંધારણને બધા અનુસરતા થાય તો દે શના
ઘણા આન્તરીક પ્રશ્નો હલ થઈ શકે છે . (આ એક વીશફુલ થીંકીંગ માત્ર
નથી એટલી અર્ેક્ષા.) જે દે શમાાં બાંધારણ કરતાાં ધમપગ્રથ
ાં ને અગ્રેસર
માનવામાાં આવે છે એની આજે શી હાલત છે તે આર્ણે જોઈએ અને
જાણીએ છીએ.
ખાનર્ાનની બાબતમાાં ઘણા લોકો ્ુબ ચુસ્ત હોય છે . એમાાં
ઢીલ રાખનારી અન્ય જ્ઞાતીઓ પ્રતયે થોડો અણગમો ધરાવે છે . એમના જ
સમાજના, આર્ણા ર્રીચયમાાં હોય એવા કોઈ ખાનર્ાન બાબતમાાં ‘શુદ્ધ’
ન હોય તો એવાની સાથે એમનો વ્યવહાર કે વો હોય? ર્રનાત કે
ર્રધમી પ્રતયે માત્ર ખાનર્ાનને લીધે અણગમો હોય એવો અણગમો
ર્ોતાના જ્ઞાતીબન્ધુઓ પ્રતયે જાહેરમાાં બતાવી શકે ખરા ? કમપ આધારીત
નહીં; ર્ણ જન્મ આધારીત આ ભેદભાવને સીલેક્ટીવ મોરાલીટી ન
કહેવાય ?
ઘણાને કહેતા સાાંભળયા છે કે પુવપજન્મનાાં કમોનાાં ફળ સ્વરુર્ે
આર્ણો જન્મ ઉચ્ચ કુ ળમાાં થયો છે , એટલે કે આર્ણે બીજા કરતાાં ઉંચા
છીએ. આભડછે ટમાાં ન માનવા છતાાં આવુ ાં ઉંચ–નીચના ભેદભાવનુ ાં
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વલણ ‘સૌ માનવ સમાન’થી આર્ણ સૌને દુ ર લઈ જાય છે . આર્ણો
જન્મ અને ખાનર્ાન આધારીત આડમ્બર ઘણાને ખટકતો હશે.
બુદ્ધ અને મહાવીરના ઘણા આદે શોમાાંનો એક આદે શ અહીંસાનો
છે જે એમના અનુયાઈઓએ પ્રમાણમાાં સારી રીતે અર્નાવ્યો છે . તે
સીવાયના બીજા આદે શોને ઘણાએ ર્ોતાની સગવડે હાાંસીયામાાં ધકેલી
દીધા છે . આવી ટુાંકાવેલ, મયાપ દીત ધામીક્તાની ઓથે ર્ોતાને વધુ ર્ડતુ ાં
મહતવ આર્વુ એ ર્ણ સીલેક્ટીવ મૉરાલીટી છે .
દરે ક દે શ, ધમપ અને સમાજમાાં એવા ર્ણ થોડા લોકો મળી
આવે જેઓ જ્ઞાતીભેદ, રાં ગભેદ, વગપભેદમાાં માનતા નથી. બીજાઓ સાથે
છે તરર્ીંડી કે તેમનુ ાં શોષણ કરતા નથી. કુ ટુમ્બ, સમાજ અને દે શ પ્રતયેની
ફરજ પ્રામાણીકતાથી બજાવે છે , ર્ણ ધામીક માન્યતાઓમા માનતા
નથી. એમનુ ાં અંગત જીવન જે ર્ણ હોય, જેવુ ાં ર્ણ હોય; એમનુ ાં છે .
આર્ણી ર્રીભાષામાાં એ શુદ્ધ ન ર્ણ હોય.
દરે ક ઠેકાણે બીજો એક એવો વગપ છે જે ર્ોતાની ધામીક
માન્યતાઓનુ ાં ચુસ્તર્ણે ર્ાલન કરતો હોય; ર્ણ અન્યો સાથે એમનુ ાં
વતપન સદ્ભાવપુણપ ન હોય. તેઓ બીજાની મજબુરીનો ભરપુર લાભ લેતા
હોય છે . વાતાપ અને ફીલ્મોમાાં ખલનાયક તરીકે બતાવાતા કમપકાાંડી
બ્રાહ્મણો, વ્યાજખાઉ શાહક
ુ ાર, ઢોંગી તાન્ત્રીક તેમ જ લોકોને ઉશ્કેરતા
રાજકીય, સામાજીક, ધામીક નેતાઓ વગેરે આ વગપના થોડાક દાખલા
છે .
મોટાભાગનો જનસમુદાય આ બે વગપની વચ્ચે ક્યાાંક હોય છે .
એમના માટે થોડા સવાલ છે . આગલા બે વગપના લોકોમાાંથી વધુ નૈતીક
કોણ ગણાય? કોણ વધુ વીશ્વાસર્ાત્ર છે ? આર્ણને કોની સાથે સમ્બન્ધ
રાખવો વધુ ગમશે?
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લેખની શરુઆતમાાં આર્ેલ કોયડાનો મુળ વીષય સાથેનો
સમ્બન્ધ હવે છતો થયો છે . માણસના સારા-ખરાબ હોવાની વ્યાખયા
કરવી ઘણી અધરી છે . એનુ ાં અંગત અને જાહેર જીવન ઘણુ ાં અલગ હોઈ
શકે છે . શુદ્ધ કે ર્વીત્ર ગણાતા અંગત જીવનના જે ર્ણ ફાયદા હોય,
જાહેર જીવનનાાં કાયોની બીજા ર્ર થતી અસર દુ રગામી હોવાથી વધારે
અગતયની છે . જીવનભર જાતજાતના સાંયમ-નીયમ ર્ાળનાર; છતાાં
નીષ્ક્રીય રહેતી વ્યક્તી કરતાાં લોકોની મુસીબતોમાાં કામ આવતા
સ્વચ્છાંદીનુ ાં જીવન વધુ સાથપક છે .
ભેદભાવ માનવ પ્રકૃ તીમાાં જન્મજાત છે . સદીઓથી આર્ણે
પ્રકૃ તીથી અળગા થઈ સાંસ્કૃતી તરફ વધવાની કોશીશ કરતા આવ્યા
છીએ. હજી બે ડગલાાં આગળ વધીએ. જન્મ આધારીત ભેદભાવને સાચા
અથપમાાં ભુલી જઈએ અને અંગત જીવન કરતાાં જાહેર જીવનને વધુ
મહતતવ આર્ીએ.
અનેક પ્રકારની અન્ધશ્રદ્ધાઓથી ભરપુર ભારતીય સમાજોની
સરખામણીએ કોઈ એક સમાજ થોડો ઘણો વધુ ઉદારમતવાદી અને
પ્રગતીશીલ હોય તો ર્ણ એ ઠોઠ નીશાળીયાઓ વચ્ચે ર્હેલો નમ્બર
લાવવા જેવુ ાં થયુ.ાં વીશ્વકક્ષાએ આગલી હરોળમાાં બેસી શકાય એટલી
આચાર-વીચારની વીશાળતા કે ળવવાનુ ાં ધ્યેય રાખીએ તો ‘સવણ માનવ
સમાન’ કહેવ ુ ાં સાથપક બનશે. ર્છી સીલેક્ટીવ મૉરાલીટીનો સવાલ નહીં
રહે.

♦
અનુક્રમણીકા
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ક્ષમા, સહનશીલતા કે ન્યાય
‘ક્ષમા’ અને ‘સહનશીલતા’ વીશે એક આદશપ તરીકે ઘણુ ાં લખાયુ ાં
અને કહેવાયુ ાં છે . ધામીક વીચારધારામાાં તો એમનુ ાં આગવુ ાં મહતવ છે . જો
કે એમની વ્યાવહારીક મયાપ દાઓ વીશે સાવ ઓછાં ચચાપ ય છે .
ન્યાયતાંત્રમાાં ક્ષમાના વીરોધી શબ્દો ‘દાં ડ’ અથવા ‘સજા’ છે .
જ્યારે વ્યવહારમાાં ક્ષમાનો વીકલ્ર્ ‘બદલો’ અથવા ‘સમજુ તીથી
પ્રામાણીક વ્યવહાર’ થાય છે .
અજાણતા થયેલી નાની ભુલની ક્ષમા હોઈ શકે ; ર્ણ જાણતા
હોવા છતાાં નીયમોનુ ાં ર્ાલન ન કરવુ,ાં કાયદાનુ ાં ઉલ્લાંઘન કરવુ ાં એ સજાને
ર્ાત્ર બને છે . એ માટે કાયદો, વ્યવસ્થાતાંત્ર અને ન્યાયતાંત્રનુ ાં માળ્ુ ાં
રચાયુ ાં છે .
ધામીક દૃ ષ્ટાાંત કથાઓમાાં ક્ષમાનો મહીમા બતાવવા, રીઢા
ગુનેગારોને ક્ષમા કરવાથી એનુ ાં હૃદયર્રીવતપન થયાની ઘણી વાતાપ ઓ
છે . વાસ્તવમાાં એવુ ાં ક્યારે ર્ણ જોવા મળતુ ાં નથી.
જાહેર જીવનમાાં ગુનાની ક્ષમા ન હોઈ શકે . ગુનેગાર પ્રતયે
ઉદારતા દાખવવા જતાાં એના શીકાર બનેલા સાથે અન્યાય થાય છે . તેમ
જ ભવીષ્યમાાં બીજા નીદોષ ર્ણ એનો શીકાર બની શકે છે .
ન્યાયતાંત્રનુ ાં માળ્ુ ાં દરે ક ભુલ કે ગુનાને અનુરુર્ સજા થાય
એવા ર્ાયા ર્ર રચાયેલ ુાં છે . જ્યારે એનુ ાં ર્ાલન નથી થતુ ાં તયારે
જાહેરજીવન અસ્તવ્યસ્ત થઈ જાય છે . દે શમાાં વધતી ગુનાખોરી ર્ાછળ
આર્ણા વ્યવસ્થાતાંત્ર અને ન્યાયતાંત્રની નબળાઈ રહેલી છે . જાહેર શીસ્ત
માટે જાણીતી પ્રજાના વતપન ર્ાછળ એમના દે શના કાયદા અને
ન્યાયતાંત્રની સફળતા રહેલી છે .
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દરે ક સમાજનો મોટો વગપ એવો છે જે માત્ર સજાના ડરથી ગુનો
કરતો અટકે છે . સજાનો ડર ન હોય તો કાયદાને અવગણે છે . ર્છી એ
ગમ્ભીર ગુનો હોય કે વાહનવ્યવહારના સામાન્ય નીયમનો ભાંગ હોય;
વ ૃત્તી સરખી જ છે . (આ લેખમાાં ‘સમાજ’ શબ્દ દે શ, પ્રાાંત, જાતી વગેરે
બધા માનવ સમુદાયોને આવરી લે છે .)
આ બધી વાતો જાહેર જીવનને લગતી બાબતોની થઈ. આમાાં
ુ ાં જાણવુ ાં પ્રમાણમાાં સહેલ ુાં છે .
કાંઈ નવુ ાં નથી કહ્ુ.ાં અહીં સાચુ–ખોટ
ાં
કાયદામાાં ગુના પ્રમાણેની સજા સ્ર્ષ્ટ આલેખાયેલી છે . ‘ક્ષમા વીરસ્ય
ભુષણમ્’ એ સુત્ર જાહેર જીવનને લાગુ ર્ડતુ ાં નથી.
તો ર્છી બધી ધામીક વીચારધારાઓમાાં ક્ષમાને આટલુાં મહતતવ
શા માટે આર્વામાાં આવ્યુ ાં છે ?
એક કારણ એ છે કે જ્યારે ધામીક વીચારધારાઓ અસ્તીતવમાાં
આવી તયારે ન્યાય તોળવાની આટલી વીસ્ત ૃત ર્દ્ધતી વીકસી નહોતી.
ુ ુ ઓ, સમાજના આગેવાનો
કાયદાઓ સ્ર્ષ્ટ નહોતા. રાજાઓ, ધમપગર
વગેરે મરજી પ્રમાણે ફેંસલો સાંભળાવી દે તા હતા. જેમાાં ન્યાય સાથે
અન્યાયની શક્યતા ર્ણ એટલી જ હતી. એના વીકલ્ર્રુર્ે ક્ષમા કરવાનો
માગપ સુચવાયો. એનાથી દોષીત ક્યારે ક છટી જાય; ર્ણ નીદોષને ખોટી
સજામાાંથી બચાવી લેવ ુ ાં વધારે અગતયનુ ાં હતુ.ાં આધુનીક ન્યાયર્દ્ધતી
નવી દુ નીયાની શોધ અને દે ન છે .
બીજા કારણમાાં અંગત સમ્બન્ધોની નાજુ કતા જાળવવા અને
આતમશાાંતી માટે ક્ષમા જરુરી ઔષધ છે .
અંગત સમ્બન્ધોમાાં બધુ ાં ્ુબ ગુચ
ાં વાયેલ ુાં હોય છે . તયાાં ખાસ
ગુના

નહીં;

ર્ણ

ગેરવાજબી

અર્ેક્ષાઓ,

અણઆવડત,

જરુરી

્ુલાસાઓનો અભાવ વગેરેને લીધે ગેરસમજ ઉભી થઈ સમ્બન્ધ
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બગડતા હોય છે . આવા પ્રશ્નોના ઉકેલ માટે ન્યાય તોળવાની કોઈ
વ્યવસ્થા ન હોવાથી ક્ષમાનો માગપ અર્નાવાયો છે .
જૈન વીચારધારા કદાચ એક જ એવી છે જ્યાાં વાષીક ધોરણે
સામુહીક ‘ક્ષમાર્ના’ માંગાય છે અને અર્ાય છે . જો કે આ ઉમદા પ્રથા
એક સામાજીક પ્રસાંગ માત્ર બની ગઈ છે . એનો મુળ હેત ુ સરતો જણાતો
નથી.
નાની અમથી વાતમાાં ‘સોરી’ (કે ‘થેંક યુ’) કહેતી પ્રજાના
શીષ્ટાચારની આર્ણે હળવી મજાક ર્ણ કરી લઈએ છીએ.
જ્યારે જ્યાાં સાચે જ જરુરી હોય તયાાં ર્ણ ક્ષમા ન માાંગવા કે
આભાર વ્યક્ત ન કરવા માટે આર્ણે ‘ખોટો શીષ્ટાચાર’ કહી આર્ણી
ખામીનો ર્ાાંગળો બચાવ કરીએ છીએ.
સાચા અથપમાાં ક્ષમા માાંગવી અને આર્વી બન્ને કામ અઘરાાં છે .
ક્ષમા માાંગવામાાં અહમ્ આડો આવે છે , જ્યારે ક્ષમા આર્વામાાં ન્યાય ન
થયાનો અફસોસ રહે છે . સાચી ક્ષમા માાંગવી હોય તો ર્ોતાના
સાચાર્ણાના આગ્રહને જતો કરવો ર્ડે. સાચી ક્ષમા આર્વામાાં
માાંગનારની શરણાગતી નહીં; ર્ણ નમ્રતા જોવાની હોય.
ક્ષમા માાંગવી ત્રણ ર્ગલાાંની ક્રીયા છે . સૌ પ્રથમ સામી
ુ ર મળી, આડી અવળી વાત કરવાને બદલે,
વ્યક્તીને ખાસ એ જ હેતસ
નજર મેળવી આર્ણાથી થયેલ ભુલનો એકરાર કરવાનો છે . બીજુ ાં ર્ગલુાં
એવી ભુલ ફરી ન થાય એની ખાતરી આર્વાની છે . ત્રીજુ ાં ર્ગલુાં આર્ણા
લીધે એમને થયેલી હાની કઈ રીતે સમારી શકાય એ પુછીને તે પ્રમાણે
કરવાનુ ાં છે . આટલુાં ન કરીએ તયાાં સુધી સાચી ક્ષમા માાંગી ન કહેવાય.
વાસ્તવીકતા એ છે કે આર્ણે તયાાં માત્ર બે મીનીટ લેતા આ
ત્રણ ર્ગલાાં ભરાતાાં ક્યાાંય જાણયાાં નથી. (અમેરીકામાાં પ્રતયક્ષ જોયા છે .)
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હા, નુકસાન ભરર્ાઈ કરવાની સજા કાયદો સાંભળાવે છે . આર્ણા
આદશપથી વાસ્તવીકતા કેટલી દુ ર છે એનો આ એક વધુ દાખલો છે .
વ્યવહારમાાં જેનુ ાં આચરણ કરાય છે તે મજબુરીથી કે ફાયદા માટે કરે લી
બાાંધછોડ છે , સાચા અથપની ક્ષમા નથી. વીખવાદનાાં મુળ કારણોનો ઉકેલ
ન શોધાય તયાાં સુધી સમાધાન શક્ય નથી. તયાાં ક્ષમા એક ઔર્ચારીકતા
માત્ર છે .
સાચી રીતે માંગાતી હોય તો ક્ષમા આર્વાની સામે ર્ક્ષે ફરજ
બની જાય છે . ક્ષમા આપ્યા ર્છી એ બાબત કે પ્રસાંગનો ઉલ્લેખ ફરી
ક્યારે ય ન કરાય. એ બાબત મનમાાં કડવાશ ર્ણ ન રખાય. ભુતકાળમાાં
બનેલો કડવો પ્રસાંગ સદન્તર ભુલી જવો શક્ય નથી, ર્ણ એને ર્રાણે
યાદ ન કરવુ ાં આર્ણા હાથમાાં છે . મનમાાં આવતા વીચાર ર્ર કાબુ ન
રખાય; ર્ણ એ વીચારોને શબ્દો દ્વારા કે આર્ણા કાયો દ્વારા વ્યક્ત
કરવાનો કે ન કરવાનો નીણપય આર્ણો છે .
જાહેર સ્થળે

કોઈને આવકારવાથી કે સામાજીક પ્રસાંગે

આમન્ત્રણ આર્વાથી ક્ષમાયાચના નથી થઈ જતી. આવા આડકતરા
સાંકેત ર્ાછળ નમ્રતા અને ઉદારતા કરતાાં સ્વાથપ વધુ હોય છે . સામા ર્ક્ષે
તે સ્વીકારાઈ જાય એવી અર્ેક્ષા રાખવી વધુ ર્ડતી કહેવાય.
એક રીતે જોઈએ તો ક્ષમા માાંગવી અને આર્વી સામી વ્યક્તી
કરતાાં આર્ણા

માટે

વધુ જરુરી

છે . સાચા

કે

માની

લીધેલા

અન્યાયને ભુલવુ ાં ્ુબ અઘરુાં છે . તેમ જ દરે ક અન્યાયનો ન્યાય થવો
ર્ણ શક્ય નથી. જીવનભર બદલાની આગમાાં બળતા લોકોની મનોદશા
અને એના ર્રીણામ બતાવવા માટે તો વેદવ્યાસે મહાભારત રચ્યુ ાં છે .
ુ ની કથા ગણવામાાં આવે છે .
સામાન્ય રીતે મહાભારતની કથાને ધમપયદ્ધ
આ લેખકને મહાભારતનો મુખય સાંદેશ, દરે ક ર્ાત્રની બદલાની ભાવના
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સવપનાશમાાં ર્રીણમતી બતાવવાનો લાગ્યો

છે . આવા સાંજોગોમાાં

સવપનાશ નીવારવા સાચા અથપની સામુહીક ક્ષમાર્ના યુદ્ધનો વીકલ્ર્
બની શકી હોત.
માાંગ્યા વગર સામેથી અર્ાતી ક્ષમાનો હેત ુ સમજવો વધારે
અઘરો છે . ક્યારે ક જ તે આતમશાાંતી માટે હોય છે . મોટે ભાગે એમાાં
ઉદારતા કરતા ઘમાંડ (arrogance) વધારે હોય છે . એમાાં ર્ોતાની
ભુલનો એકરાર નહીં; ર્ણ બધો દોષ સામા ર્ક્ષે હોવાના આગ્રહ સાથે
ર્ોતાના મોટાર્ણાનો આડાંબર રહેલો છે . વ્યવસાયમાાં ઉર્રીના હાથ
નીચેના લોકો સાથેના વતપનમાાં આવુ ાં ખાસ જોવા મળે છે .
જેવી રીતે બાળકની દરે ક જીદ પુરી કરવાથી કે એની બધી
ભુલો માફ કરવાથી એ બગડી શકે છે , એ જ રીતે દરે ક વાતમાાં
મોટાઓનો અહમ્ ર્ોષવાથી નકારાતમક ર્રીણામ આવી શકે છે .
આર્ણામાાં ઉમ્મરને અર્ાતા વધુ ર્ડતા મહતવના કે ટલાક ગેરફાયદા
ર્ણ છે . સભ્ય વતપનની જવાબદારી નાનામોટા બધાની હોય છે . આનો
અથપ વડીલોને અવગણવાનો નથી; ર્ણ સતય અને સભ્યતાને નમ્રતા
કરતાાં આગળ મુકવાની તેમ જ વધુ મહતવ આર્વાની વાત છે . કહેવાતા
જનરે શન ગેર્ ર્ાછળ આ એક મોટુાં કારણ છે .
કેટલાક લોકોને વાતવાતમાાં વણમાગી સલાહ આર્વાની ટે વ
હોય છે . ઘણાને તે ગમતી નથી; છતાાં સભ્યતાની રુએ ચુર્ચાર્ સાાંભળી
લે છે . એ જ રીતે વાતવાતમાાં આર્વડાઈ કરનાર તેમ જ સતત બીજાની
નીન્દા કરનારને, ગમતુ ાં ન હોવા છતાાં ઘણા લોકો સહન કરી લે છે .
કામના માણસની આવી કુ ટેવ નભાવી લેવી તે મનની મોટાઈ નથી બલ્કે
મજબુરી છે . રોજબરોજના વ્યવહારમાાં બતાવાતી આવી ‘સહનશીલતા’
કેટલી વાજબી અને જરુરી છે દરે ક જણ ર્ોતાની રીતે નક્કી કરે છે .
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સહનશીલતા આર્ણો ખાસ ગુણ ગણાય છે . અછતમાાં નીભાવી
લેવ ુ ાં યોગ્ય છે . કુ દરતનાાં ર્રીબળોને સહન કરવાાં જરુરી છે ; ર્ણ કોઈની
ઉદ્ધતાઈ સતત સહેવી જરુરી નથી. ‘સહનશીલતા’ અને ‘કાયરતા’
વચ્ચેની ર્ાતળી ભેદરે ખા ક્યારે ઓળાંગાઈ જાય છે એનો ઘણાને ખયાલ
રહેતો નથી.
સહનશીલતાનો વીકલ્ર્ એકમાત્ર સાંઘષપ નથી; અસહકાર અને
અવગણના ર્ણ છે . જેમને વણમાગી સલાહ જોઈતી હોય, ર્રનીન્દામાાં
કુ તહુ લ સાથે રમુજ જણાતી હોય એમના માટે કોઈ પ્રશ્ન નથી. જેમને આવુ ાં
બધુ ાં વાજબી ન લાગે એમણે આવા પ્રસાંગ અને વ્યક્તીઓથી દુ ર રહેવ ુ ાં
જરુરી છે અને પુરતુ ાં છે .
જે સમાજમાાં આ પ્રકારના અભદ્ર લોકોની સાંખયા ઓછી હોય
તેમ જ જાહેરમાાં શીસ્ત અને સ્વચ્છતા જાળવનારા વધુ હોય એ સમાજ
વધુ સભ્ય અને સાંસ્કારી ગણાય છે . કેટલાક સમાજોમાાં ક્ષમા અને
સહનશીલતાનાાં ધોરણ, સ્ત્રી અને પુરુષ માટે અલગ હોય છે . તયાાં
પુરુષોના મનઘડાંત કાયદા પ્રમાણે બધો ન્યાય કરવામાાં આવે છે .
બાકીની દુ નીયા એમને અન્તીમવાદી ગણે છે .
આમની સરખામણીએ ભારત દે શમાાં ન્યાયનુ ાં માળ્ુ ાં યોગ્ય છે ;
ર્ણ ન્યાયર્ાલન સાવ ર્ાાંગળુાં છે . ‘હોતા હૈ, ચલતા હૈ, જાને દો’ જેવી
મનોવ ૃતત્તી, સહનશીલતાને નામે કાયરતાને નભાવે છે , અરાજકતાને
ર્ોષે છે . ક્ષમા અને સહનશીલતા, ગુણને બદલે નબળાઈ બની જાય
છે . સદીઓની ગુલામીને લીધે આર્ણામાાં વધુ ર્ડતી સહનશીલતા
આવી છે કે ર્છી વધુ ર્ડતી સહનશીલતાએ ગુલામીને ર્ોષી છે તે એક
સાંશોધનનો વીષય છે . વ્યક્તી સ્વાતન્ત્ર્યના અભાવે ર્ણ એમાાં ઘણો
ભાગ ભજવ્યો છે .
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‘ક્ષમા’, “સહનશીલતા” અને ‘બદલો’, એ ત્રણે કરતાાં યોગ્ય
ન્યાય થવો વધારે અગતયનુ ાં અને જરુરી છે . એમાાં જ સાંસ્કૃ તીનો વીકાસ
છે . ભારત જેવો વીશાળ, વીભીન્ન સમસ્યાઓથી ઘેરાયેલો દે શ આ બધાાં
જ ક્ષેત્રોમાાં ઝડર્ી સુધારા ન કરી શકે . દરે ક સમાજ ર્ોતાના સામાજીક
પ્રશ્નોનો ઉકેલ જાતે શોધે તે જરુરી છે . આર્ણો સમાજ દે શવીદે શના ઘણા
સમાજોના સમ્ર્કપ માાં આવ્યો છે . એમની ટીકા કરવા કરતાાં, એમનુ ાં સારુાં
જણાય તે અર્નાવવુ ાં આર્ણા હીતમાાં છે .

♦
અનુક્રમણીકા
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રાજવાંશ અને રાજઅંશ
બધાનાાં બે ર્ેરન્્સ (માતા + ર્ીતા) હોય છે અને ચાર
ગ્રાાંડર્ેરન્્સ હોય છે . દર ર્ેઢીએ આ સાંખયા બમણી થાય છે . ત્રીસ વષે
ર્ેઢી બદલાય, એ હીસાબે સવા સો વરસમાાં ચાર ર્ેઢી બદલાઈ જાય.
આનો અથપ એ થયો કે આર્ણાથી સવા સો વષપ મોટા 16 પુવપજોના
જનીન (genes) કે અંશ આર્ણામાાં આવેલા છે . આ ચાર ર્ેઢીની ત્રીસ
વ્યક્તીઓનાાં નામ ભાગ્યે જ કોઈને યાદ હશે. ખાસ કરીને માત ૃર્ક્ષનાાં
અને સ્ત્રી સમુદાયનાાં. એમનાાં જીવન વીશેની વાત તો દુ ર રહી.
આ ગણતરીને વધુ ભુતકાળમાાં લઈ જઈએ તો દસ ર્ેઢી
ર્હેલાાંની એક હજાર વ્યક્તીઓ, વીસ ર્ેઢી ર્હેલાાંની દસ લાખ
વ્યક્તીઓ અને ત્રીસ ર્ેઢી ર્હેલાાંની એક અબજ વ્યક્તીઓ આર્ણી
પુવપજ થાય. જેમના જનીન કે અંશ આર્ણામાાં હોઈ શકે છે . એમના
ર્હેલાાંની દર ર્ેઢીએ આ સાંખયા બમણી તો થાય જ છે .
ત્રીસ ર્ેઢી એટલે આશરે 900 વરસ થયા. તયારે દુ નીયાની
વસ્તી અબજોમાાં નહોતી. એક અંદાજ પ્રમાણે તયારની દુ નીયાની વસ્તી
દસ કરોડ જેટલી હતી અને સમસ્ત ભારતની વસ્તી બે કરોડથી ર્ણ
ઓછી હતી. માત્ર આજના બ ૃહદ મુમ્બઈ શહેર જેટલી.
આર્ણા બધા પુવપજોનાાં નામ ર્ેઢી પ્રમાણે કાગળ ર્ર લખીએ
તો ઉંધો ત્રીકોણ બને. આ જ રીતે જો કોઈ એક વ્યક્તીના વાંશજોનાાં નામ
લખીએ તો સીધો ત્રીકોણ બને. જો કે આ બે ત્રીકોણોમાાં એક મોટો
તફાવત છે . દરે ક વ્યક્તીનાાં ર્ેરન્્સ બે હોય છે . જ્યારે એનાાં સાંતાનો
ઘણાાં હોઈ શકે કે એક ર્ણ ન હોય. જો દરે ક ર્ેઢીનાાં સરે રાશ બે સાંતાન
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ગણીએ તોય 900 વરસમાાં એક જ વ્યક્તીના જનીન ધરાવનાર કરોડો
વ્યક્તીઓ હોઈ શકે છે .
રાજાશાહીમાાં આજની જેમ એક ર્તનીનો કાયદો નહોતો. પુરુષ
ઈચ્છે એટલી અને ર્ોસાય એટલી ર્તનીઓ રાખી શકતો. ખાસ કરીને
રાજાઓને ઘણી રાણીઓ હોતી અને રખાતો ર્ણ હોતી. જીન્દગીને
સમ્પુણપર્ણે માણવાનો તેઓ ર્ોતાનો હક્ક ગણતા. એટલુાં જ નહીં; આને
પુરુષતવનુ ાં

પ્રતીક ગણાતુ.ાં રાજાઓ ઉર્રાન્ત અન્ય સત્તાધીશો,

જમીનદારો વગેરે ઘણા ર્ોતાની શક્તી મુજબ આ પ્રણાલીકાનો લાભ
ઉઠાવતા. સમાજને એ સ્વીકાયપ હતુ.ાં
ચીન, યુરોર્ અને મુસ્લીમ સામ્રાજ્યોમાાં આ ્ુલ્લેઆમ થતુ.ાં
ભારતના કેટલાક પ્રદે શોમાાં ર્ણ આ ચાલતુ,ાં જ્યારે અન્ય પ્રદે શોમાાં
અનૌરસ સમ્બન્ધોને સમાજની નજરથી છર્ાવવામાાં આવતા હતા.
વણપવ્યવસ્થા આધારીત આભડછે ટને લીધે તેમ જ ભારતની ધામીક/
સામાજીક મયાપ દાઓએ આ પ્રકારની ર્ોલીગેમીને (બહર્
ુ તનીતવને)
મયાપ દામાાં રાખી હતી.
રાજાઓ તેમ જ અન્ય શક્તીશાળી પુરુષોના અનૌરસ
સમ્બન્ધોનાાં આટલાાં ઉંડાણમાાં જવા ર્ાછળનો હેત ુ એ છે કે સામાન્ય
માણસના હોય એના કરતાાં રાજાના કેટલાયે વધારે વાંશજ થતા. તે
ઉર્રાાંત એ બધા રાજ્યાશ્રયમાાં ઉછે રાતા હોવાથી એમનુ ાં જીવનધોરણ
સામાન્ય પ્રજાજન કરતાાં સારુાં રહેત.ુ ાં આ બાબત અનૌરસ વાંશજોને ર્ણ
લાગુ ર્ડે છે . એ સમયમાાં ભુખમરો, કુ ર્ોષણ અને ચેર્ી રોગોને કારણે
ઘણાનાાં અકાળે મોત થતાાં હોવાથી સરે રાશ આયુષ્ય ત્રીસ વરસથી ઓછાં
હોવાનુ ાં મનાય છે . આવા સાંજોગોમાાં રાજાના વાંશજો પ્રમાણમાાં લાાંબ ુ ાં
જીવતા.
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જે માણસનુ ાં આયુષ્ય લાાંબ ુ ાં હોય અને જેને ઘણી ર્તનીઓ હોય
એનો વાંશવેલો લાાંબો હોવાની શક્યતા વધતી જાય છે . છે લ્લાાં બે–અઢી
હજાર વરસમાાં લાખોની સાંખયામાાં થઈ ગયેલા રાજાઓના અંશ
દુ નીયાની

મોટા

ભાગની

વસ્તીમાાં હોવાની

શક્યતા

છે . તયારે

ગભપનીરોધક સાધનો ઉર્લબ્ધ નહોતાાં.
અહીં ડાવીનના ઉતક્રાન્તીવાદનો એક સીદ્ધાન્ત, ‘સવાપ ઈવલ
ઓફ ધ ફીટે સ્ટ’ કામ કરતો દે ખાય છે . એ સીદ્ધાન્ત પ્રમાણે જે જીવ
ર્ોતાની આસર્ાસના વાતાવરણ સાથે અનુકુળ થઈ શકે છે , તે ટકી રહે
છે . જે અનુકુળ નથી થઈ શકતા એમનો અંત આવે છે . એને ‘નેચરલ
સીલેક્શન’ ર્ણ કહેવાય છે . માનવીના કીસ્સામાાં કુ દરતી નહીં; ર્ણ
માનવસજીત ર્રીબળોએ ભાગ ભજવ્યો છે અને હજી ર્ણ ભજવી રહ્યો
છે .
આર્ણી વાંશાવળીની નોંધ ભટ્ટ (ભોગળ–ભટ્ટ, બારોટ) રાખતા
હતા. રાજાઓના ઔરસ વાંશાવળીની વ્યવસ્થીત નોંધ ઈતીહાસકારોએ
રાખી છે . એમના અનૌરસ વાંશજોની નોંધ કેટલેક ઠેકાણે મળે છે .
વીદે શમાાં જીનોલૉજીના વીશેષજ્ઞ આવી વાંશવેલી પ્રમાણ સાથે શોધી
આર્ે છે . આવા જીનોલૉજીસ્ટની સાંસ્થાઓ ર્ણ છે .
માણસના ગુણ – અવગુણ અમુક અંશે એના વાંશજોમાાં ઉતરે છે .
એના ર્રથી ‘બાર્ તેવા બેટા’ જેવી કહેવતો ર્ડી છે . ગુણથી વીશેષ
શરીરની રચના અને સ્વાસ્્ય ર્ર કેટલીયે ર્ેઢી સુધી વારસાગત અસર
જળવાઈ રહેવાના પુરાવા છે . અલબત્ત દર ર્ેઢીએ વારસામાાં નવા
જનીન ઉમેરાતા હોવાથી કોઈ એક જનીનની અસર એટલી ઓછી થતી
જાય છે ; છતાાં વાળ અને આંખના રાં ગ જેવાાં લક્ષણ કેટલીયે ર્ેઢી ર્છી
દે ખા દે તાાં હોય છે .
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ઘણા રાજાઓ ર્ોતાનામાાં દે વતાઈ અંશ હોવાનુ ાં માનતા હતા કે
ર્છી એમના ્ુશામતીયા એવો પ્રચાર કરતા હતા. તોય રાજ્યના વડા
હોવાને નાતે એમનામાાં હીમ્મ્ત, શૌયપ, નીણપયશક્તી, શાણર્ણ વગેરે ગુણ
તેમ જ અભીમાન, અક્ક્ડર્ણુ ાં વગેરે અવગુણ અન્યના પ્રમાણમાાં વધારે
હોય તે સ્વાભાવીક છે .
પ્રાચીન તેમ જ મધ્યકાલીન ભારતમાાં શીક્ષણ બ્રાહ્મણો પુરતુ ાં
મયાપ દીત હતુ.ાં બ્રાહ્મણોની સાંખયા અન્ય વણો કરતાાં ઘણી ઓછી હતી.
એમનો વાંશવેલો મયાપ દીત રહેતો. એમની સરખામણીએ અન્ય વણોની
સાંખયા ઘણી વધતી ગઈ. સતત સાંકોચાતા શીક્ષીત વગપની દે શના
સાાંસ્કૃ તીક અને આથીક વીકાસ ર્ર કેટલી અસર થઈ તે એક સાંશોધનનો
વીષય છે . સદીઓની આર્ણી ર્ીછે હઠ ર્ાછળ, આવાાં કારણોએ કેટલો
ભાગ ભજવ્યો હશે ?
બીજી એક કરુણ વાસ્તવીકતા એ છે કે સાધનસમ્ર્ન્ન અને
સત્તાધારી પુરુષો દુ રાચાર દ્વારા ર્ોતાનો અનૌરસ વાંશવેલો વધારતા
જાય, સદાચારી ગહૃ સ્થનો વાંશવેલો મયાપ દીત હોય તેમ જ ધામીક
સમાજમાાં વાંદનીય ગણાતા આજીવન બ્રહ્મચારીના સદ્ગુણી જનીનના
લાભથી દુ નીયા વાંચીત રહી જાય – આને માનવસમાજની સેવા કહેવાય
કે અવહેલના ?
હીટલરે કરાવેલી યહદ
ુ ીઓની સામુહીક કતલ જગજાહેર છે . જે
ખાસ જાહેર નથી થયુ ાં તે છે એની શુદ્ધ નૉરડીક – આયપન જાતી માટે ની
ઘેલછા. એના માટે એણે ઘડેલી વીસ્ત ૃત યોજના હેઠળ સેકડો ચુનદ
ાં ા
યુવક – યુવતીઓ માટે ખાસ સાંસ્થા ઉભી કરી હતી. જેનુ ાં મુખય કામ હતુ ાં
શુદ્ધ જાતીની પ્રજોતર્તીનુ.ાં બીજા વીશ્વયુદ્ધમાાં જો હીટલરની જીત થઈ
હોત તો આજની દુ નીયા કેવી હોત એની કલ્ર્ના કરવી ર્ણ મુશ્કેલ છે .
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હીન્દુ દન્તકથા પ્રમાણે આર્ણે બધા લાખો વરસ ર્હેલાાં થઈ
ગયેલ મનુના વાંશજ છીએ. ખ્રીસ્તી વીચારધારા પ્રમાણે બધા જ માનવી
સાત હજાર વરસ ર્હેલાાં થઈ ગયેલા આદમ – ઈવના વાંશજ છે .
ન ૃવાંશશાસ્ત્ર પ્રમાણે સમસ્ત માનવજાતી દોઢ–બે લાખ વરસ ર્હેલાાંના
પુવપ આફ્રીકાના નાનકડા આદી માનવસમુદાયની વાંશજ છે . આ લેખક
છે લ્લા વીધાનમાાં સમ્પુણપર્ણે માને છે .
આટલા દુ રના ભુતકાળમાાં ન જતાાં નજીકના ભુતકાળની એવી
થોડી વ્યક્તીઓ શોધવી અઘરી નથી જેમના જનીન વીશાળ
જનસમુદાયમાાં હોય. લાાંબો સમય સત્તા ભોગવતા ‘રાં ગીલા’ રાજાઓ અને
સરમુખતયારોનો એમાાં સમાવેશ થાય છે . ભારતની પ્રાચીન દન્તકથાનુ ાં
ર્ાત્ર રાજા યયાતી આવુ ાં એક ઉદાહરણ છે .
આવી યાદીમાાં સૌથી મોખરાનુ ાં નામ હશે ચાંગીઝખાનનુ ાં (1162
– 1227). આઠસો વરસ ર્હેલાાં થઈ ગયેલા માંગોલીયાના આ વતનીએ
દુ નીયાનો સૌથી વધુ પ્રદે શ જીતયો હતો. એમ કહેવાય છે કે એ જ્યાાં ર્ણ
જતો તયાાં ર્ોતાના ‘જનીન’ મુકતો જતો હતો. ચાંગીઝખાને ચીન, મધ્ય
એશીયાનાાં મુસ્લીમ અને આરબ રાજ્યો, પુવપ યુરોર્ તેમ જ દક્ષીણપુવપ
એશીયાનાાં કે ટલાાંક રાજ્યો જીતી તયાાં ર્ોતાના પુત્રો અને ર્ૌત્રોને ગાદીએ
બેસાડ્ા હતા. એના વાંશજોએ લાાંબો સમય રાજ કરી ર્ોતાનો વાંશવેલો
આગળ વધારવામાાં જરાય કચાશ નહોતી રાખી.
ચાંગીઝખાનનો

એક

ર્ૌત્ર

કુ બલાઈખાન

ચીનનો

અતી

શક્તીશાળી અને પ્રખયાત રાજા થઈ ગયો છે . ચીનના રાજાઓની હજારો
કન્ક્ુબાઈન (રખાતો) રાખવાની પ્રથા જાણીતી છે . ભારતના શક્તીશાળી
મોગલ સમ્રાટો ર્ણ ચાંગીઝખાનના વાંશજ હતા. એમનામાાંથી કેટલાકના
જનાનખાનાાંમાાં સેંકડો સ્ત્રીઓ હોવાનુ ાં કહેવાય છે .
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મોટાભાગનુ ાં એશીયા, પુવપ યુરોર્ તેમ જ ભારતના કેટલાક
ભાગની પ્રજાનાાં ઘણાાં નવજાત શીશુઓનાાં શરીર ર્ર ‘લસણ’ કહેવાતા
ઘેરા રાં ગનાાં ચાાંઠાાં હોય છે જે મેડીકલ ભાષામાાં ‘માંગોલીયન સ્ર્ોટ’
કહેવાય છે . આ ચાાંઠાાં ચાંગીઝખાન અને એના સૈનીકોને આભારી હોવાનુ ાં
કેટલાક ન ૃવાંશશાસ્ત્રીઓનુ ાં માનવુ ાં છે . જો આમાાં ત્ય હોય તો ર્ચ્ચીસ–
ત્રીસ ર્ેઢી ર્છી ર્ણ જેનેટીક અસર દે ખા દે તી હોય છે એ સાબીત થાય
છે .
નેશનલ

જીઓગ્રાફીક

સોસાયટી

અને

અમેરીકાની

આઈ.બી.એમ. કમ્ર્નીએ થોડાાં વરસ ર્હેલાાં દુ નીયાના દુ ર દુ રના
પ્રદે શોમાાં માણસો મોકલી તયાાંના લોકોના જનીન એકઠા કરી એકબીજા
વચ્ચેના જૈવીક સમ્બન્ધ શોધ્યા છે . ડી.એન.એ.ની નવી ટૅકનોલૉજીને
લીધે આ શક્ય બન્યુ ાં છે . આ સવેક્ષણનાાં તારણો રસપ્રદ છે . એના આધારે
ઘણા લોકો ર્ોતાના લામ્બા જાતીય વારસાની ભાળ મેળવે છે .
દુ નીયાની મોટાભાગની પ્રજાઓ જૈવીક રીતે (બાયોલૉજીકલી)
એકબીજાની ઘણી જ નજીક છે . આર્ણા જાતીય વારસાનુ ાં કોઈએ બહુ
ગુમાન ન કરાય. ગમે તયાાંથી ગમે તે નીકળી શકે છે . દે શ, જાતી કે ધમપના
નામે થતાાં યુદ્ધો અન્તે તો ર્ીતરાઈઓ વચ્ચેની જ લડાઈ છે .

♦
અનુક્રમણીકા
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સ્વર્સાંદગીની (ફાવતી) નૈતીકતા
તારીખ 13 એપ્રીલ, 1919ના સાાંજના સમયે, આબાલવ ૃદ્ધ, સ્ત્રી–
પુરુષ મળી 5,000થી વધુ લોકો, તતકાલીન કફ્ુન
પ ે અવગણીને,
અમ ૃતસરના જલીયાાંવાલા બાગમાાં વૈશાખીનો તહેવાર ઉજવવા ભેગા
થયા હતા.
અંગ્રેજ બ્રીગેડીયર જનરલ રે જીનાલ્ડ ડાયર (Dyer) ર્ોતાના
કમાાંડ નીચેના 90 સૈનોકોનુ/ાં ર્ોલીસનુ ાં દળ લઈ જલીયાાંવાલા બાગ
ર્હોંચે છે . કોઈર્ણ જાતની ચેતવણી આપ્યા વગર નીઃશસ્ત્ર લોકો ર્ર
ગોળીબાર કરવાનો હક
ુ મ કરે છે . સૈનીકોની બધી ગોળીઓ ્ુટી ગઈ તયાાં
સુધીની 10–15 મીનીટ માટે સતત ગોળીબાર થાય છે , જેમાાં 1,000 થી
1,500 લોકોનુ ાં મ ૃતયુ થયાનો અંદાજ છે .
થોડો ઘણો ઈતીહાસ જાણનારને આટલી ખબર તો હશે જ.
અંગ્રેજ સરકારે શરુઆતમાાં ડાયરનો બચાવ કયાપ ર્છી, વધુ માહીતી
મળતાાં એને ઠર્કો આર્ી, રાજીનામુ ાં આર્વાની ફરજ ર્ાડી હતી. એનુ ાં
1927માાં મ ૃતયુ થયુ ાં હતુ.ાં
ઈતીહાસમાાં વધુ ઉંડા ઉતરતાાં થોડી વધુ માહીતી મળે છે .
ડાયરને ગોળીબારની ર્રવાનગી આર્નાર તતકાલીન ર્ાંજાબના
લેફ્ટે નન્ટ (લ્યુટેનન્ટ) ગવનપર માઈકલ ઓ’ડ્વાયરની (O’Dwyer), 21
વરસ ર્છી ઠેઠ 1940માાં, જલીયાાંવાલા હતયાકાાંડમાાં બચી જનાર
ઉધમસીંહે, લાંડનમાાં ગોળી મારી હતયા કરી હતી. (સાંદભપઃ વીકીર્ીડીયા)
હતયાકાાંડ માટે પ્રતયક્ષ રીતે જવાબદાર આ બે વ્યક્તીઓનો
યોગ્ય ન્યાય થયો ગણાય ? આ હતયાકાાંડ માટે જવાબદાર ત્રીજા ર્ક્ષનો
ઉલ્લેખ ક્યાાંય જોવા મળતો નથી. એ ર્ક્ષ છે ગોળીઓ ચલાવનાર
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સૈનીકો ર્ોતે. કોણ હતા આ સૈનીકો ? એ અંગ્રેજ નહોતા. એ ર્ાંજાબના
ર્ણ નહોતા. એ બધા ર્રપ્રાાંતીય ભારતીઓ અને અંગ્રેજ રાજના
નાગરીક હતા.
એ સાચુ ાં છે કે બધા ઉર્રી અધીકારીના હક
ુ મનુ ાં ર્ાલન કરતાાં
હતા. ર્ોતાની ફરજ બજાવતા હતા. હક
ુ મનો અનાદર કરવો તે લશ્કરમાાં
આકરી સજાને ર્ાત્ર હોય છે એ ર્ણ સાચુ ાં છે . ર્ણ…;

આ બનાવ

સામાન્ય નહોતો. સામે સશસ્ત્ર સૈન્ય નહોતુ ાં કે તોફાની ટોળુાં ર્ણ નહોતુ.ાં
સૈનીકોને ર્ોતાને કોઈ ખતરો નહોતો. નાનકડી જગ્યામાાં સ્ત્રીઓ, બાળકો,
વ ૃદ્ધો બધા હતાાં. એમની ર્ાસે કોઈ હથીયાર ર્ણ નહોતાાં. એમનો
એક્માત્ર ગુનો કરફ્ુનો અનાદર કરવાનો હતો. આવા સાંજોગોમાાં
હક
ુ મના ર્ાલનના નામે અન્ધાધુન્ધ ગોળીબાર કરનાર ગુનેગાર ગણાય
કે ન ગણાય ? હક
ુ મર્ાલન કરતાાં ર્ણ કોઈ મોટી ફરજ ખરી કે નહીં ?
સૈનીક હોય કે કોઈ અન્ય વ્યવસાયનો હોય, સૌ પ્રથમ એ
માણસ છે . માણસ તરીકે ની એની થોડી ફરજો અને જવાબદારીઓ છે જે
નૈતીકતાના ક્ષેત્રમાાં આવે છે . આટલા સૈનીકોમાાંથી એકને ર્ણ કાંઈ ખોટુાં
થતુ ાં હોય એમ નહીં લાગ્યુ ાં હોય ? ટોળાર્ર ગોળીબાર કરવાને બદલે કોઈ
એક સૈનીકે ર્ોતાનુ ાં નીશાન જનરલ ડાયર ર્ર લગાવ્યુ ાં હોત તો શુ ાં
થાત? તો એને મ ૃતયુદાંડ થયો હોત એ નીશ્ચીત છે . ર્ણ એના આ
ર્ગલાથી આખી બાજી ર્લટી શકત. કેટલાયે નીદોષ બચી જાત. આજે
એનુ ાં નામ આગલી હરોળના શહીદોમાાં હોત.
બધુ ાં એટલુાં જલદી બની ગયુ ાં કે તયારે કોઈને આવો વીચાર ન
આવ્યો હોય એ ર્ણ શક્ય છે . (જો કે અણધાયાપ સાંજોગોમાાં તવરીત નીણપય
લેવાની તાલીમ સૈનીકોને અર્ાય છે .) ર્ાછળથી કોઈને ર્ોતાના કયાપ /
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ન કયાપ નો ર્સ્તાવો થયો હશે ? એના ર્રીણામે કોઈએ ‘અંગ્રેજી રાજ’ની
નોકરી છોડી હશે ?
સૈનીકોની તરફેણમાાં અને વીરુદ્ધમાાં હજી વધુ દલીલો કરી
શકાય છે . કાયદાની દૃ ષ્ટીએ આ સૈનીકો ગુનેગાર ન ગણાય ર્ણ નૈતીક
ધોરણે બધા સૈનીકો ગુનેગાર બની શકે છે . સાચા ઈતીહાસકારે આની
નોંધ લેવી જોઈતી હતી. માણસની દુ ન્યવી ફરજ સાથે વધુ ઉદ્દાત એવી
માનવતાની ફરજ ટકરાય છે તયારે માણસની નૈતીકતાની કસોટી થાય
છે .
આ એક દ્રષ્ટાાંત માત્ર હતુ.ાં વળી એ ઘણુ જટીલ હતુ.ાં બાકી સાવ
સરળ, ગુચ
ાં વણ વગરના, સ્વાથપથી ભરપુર, અનૈતીક, અપ્રામાણીક એવા
અગણીત બનાવો પ્રાચીન કાળથી બનતા આવ્યા છે અને હજી ચાલુ છે ,
જેમનો ક્યાાંય ઉલ્લેખ નથી. એ કાળની ગતાપ માાં દટાઈ ગયા છે . જે થોડા
બનાવોની નોંધ લેવાઈ છે એમને ર્ણ આર્ણે સહજતાથી સ્વીકારી ર્છી
ભુલી જઈએ છીએ.
ર્ચાસ હજાર જેટલા અંગ્રેજો આટલા વીશાળ દે શર્ર લાાંબો
સમય રાજ કરી શક્યા; કારણ કે એમને ભારતીયોનો સાથ હતો. એમણે
આર્ણા પ્રાન્તવાદ, જાતીવાદ, સમ્પ્રદાયવાદ વગેરે જોયા અને આર્ણા
આ આર્સના મતભેદનો આર્ણી સામે જ ઉર્યોગ કયો. આજે ર્ણ આ
બધા “વાદો” મોજુ દ છે , જેની આર્ણે આકરી કીમ્મત ચુકવી રહ્યા છીએ.
આ વાસ્તવીકતા સ્વીકારીયે નહીં તયાાં સુધી આર્ણા પ્રશ્નો અને તકલીફો
માટે બીજાઓને દોષ દે વાની વ ૃત્તી બદલાવાની નથી.
આજે દરે ક ક્ષેત્રમાાં જે ભ્રષ્ટાચાર દે ખાય છે તે નૈતીકતા અને
પ્રામાણીકતાના અભાવનુ નગ્ન સ્વરુર્ છે . આ નવુ ાં નથી અને બહારથી
આવેલ ુાં ર્ણ નથી. આર્ણીજ ઘરે લ ુાં ર્ેદાશ છે . આજે પ્રસાર માધ્યમોને
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લીધે બધુ ાં જલદી પ્રકાશમાાં આવે છે . ર્હેલા એ શક્ય નહોતુ ાં એટલે ઘણુ
ઢાંકાઈ રહેત.ુ ાં બાકી સત્તા અને સાંર્ત્તી માટે ની ખટર્ટ અને એને સફળ કે
નીષ્ફળ બનાવનાર દગાબાજોનો ક્યારે ર્ણ તોટો નહોતો. રામાયણ
મહાભારતમાાં ર્ણ આવુ ાં જ જોવા મળે છે .
મોટા ગજાની અપ્રામાણીકતા કે અનૈતીકતા પ્રમાણમા ઓછા
લોકો કરે છે . છતાાંય લગભગ બધા માણસો થોડે ઘણે અંશે અપ્રામાણીક
હોય છે . બધા જ ક્યારે ક અનૈતીક વ્યવહાર ર્ણ કરતા હોય છે . કોઈની
મજબુરીનો લાભ લેવો, કોઈને આર્ેલો વાયદો ન ર્ાળવો, બહાનાાં
બનાવવા વગેરે અનૈતીક ગણાય. જ્યારે કામચોરી, કરચોરી વગેરે
અપ્રામાણીક ગણાય. બધે જ દે ખાતા નૈતીકતા અને પ્રામાણીકતાના
આટલા અભાવનુ કારણ શુ ાં છે ?
ગણીત, વીજ્ઞાન, ઈતીહાસ, ભુગોળ જેવા કોઈર્ણ વીષયને
માણસની નૈતીકતા સાથે જરાર્ણ નીસ્બત નથી; કારણ કે એમના
કાયપક્ષેત્ર અલગ છે . પ્રામાણીકતા અને નૈતીકતાનુ ાં ક્ષેત્ર ર્હેલેથી જ માત્ર
ધમપ અને શાસનવ્યવસ્થા (સમાજશાસ્ત્ર) હસ્તક રહ્ુાં છે . ધમપ હજારો
વરસથી લોકમાનસ ર્ર રાજ કરે છે . જુ દા જુ દા નામે અને સ્વરુર્ે તે
આખી દુ નીયામાાં પ્રસરે લો છે . આટલા લાાંબા એક્ચક્રી શાસન ર્છી ર્ણ
ધમપ માણસને માત્ર આંશીક રીતે જ પ્રામાણીક/નૈતીક બનાવી શક્યો છે .
આ સતયને સ્વીકારવુ ાં રહ્ુ.ાં એની ર્ાછળના કારણ શોધવા તે સતયની
શોધ હશે.
‘ભ ૂમમપુત્ર’ ર્ખવાડડકના તા. 01 સપ્ટે મ્બર, 2010ના અંકમા
આવેલ વીનોબા ભાવેના લેખનો નાનો અંશ અત્રે રજુ કરવો યોગ્ય લાગે
છે .
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‘‘ધમપ આજે ત્રણ પ્રકારની કેદમાાં જકડાઈ ગયો છે . આર્ણે જો
માનવ ધમપને ર્ાાંગરવા દે વો હોય તો બધા જ ધમોને આ ત્રીવીધ
કેદમાથી છોડાવવો ર્ડશે. માનવ ધમપને ધમપ–સાંસ્થાઓના સકાંજામાથી,
ર્ાદરી–પુરોહીત–મુલ્લાઓના હાથમાથી

અને માંદીર–મસ્જીદ–ચચપની

ચાર દીવાલોની કેદમાથી સદન્તર મુક્ત કરી સાચી ધમપભાવના સવપત્ર
ફેલાવવાની છે .
ધમપ જોઈએ ર્ણ ધમપસસ્ાં થા ન જોઈએ. ધમપ સાંસ્થાઓ મુળમાાં
ગમે તે સારા ઉદ્દે શથી ઉભી કરવામાાં આવી હોય, આજે હવે તે ચાલુ રહે
તેમાાં સમાજને લાભને બદલે નુકસાન જ વધુ થશે. લોકોએ માની લીધુ ાં
છે કે ધમપન ુ ાં જે કાંઈ કાયપ છે તેને કરવાની જવાબદારી આ ધમપસસ્ાં થાના
રખેવાળોની છે . ધમપ માટે આર્ણે ર્ોતે જાણે કાંઈ કરવાનુ નથી. એક
સુન્દર માંદીર બનાવી દીધુ,ાં એના માટે જમીન–ર્ૈસા વગેરે આપ્યા, પુજા
અચપનાની વ્યવસ્થા કરી, એટલે આર્ણુ ધમપકાયપ

ર્તી ગયુ.ાં બધુ ાં

ર્ાંડ્ાને, ર્ાદરીને, મુલ્લાને સોંર્ી દઈને આર્ણે હાથ ધોઈ નાખયા છે .
આજે ધમપ જેમ ધમપસસ્ાં થાઓના સાંચાલકોના હાથમાાં કેદ છે , તેમ
જ ધમપને માંદીર–મસ્જીદ–ચચપમાાં કેદ કરી મુક્યો છે . માંદીર જઈ આવ્યા
એટલે ધમપન ુ ાં આચરણ થઈ ગયુ ાં સમજો. રોજબરોજના વ્યવહારમાાં
ધમપની કશી જરુર નથી ! તયાાં જુ ઠાણા અને અધમપ વચ્ચે જે ચાલતુ ાં હોય
તે ભલે ચાલતુ ાં ! ધમપ એમાાં ક્યાાંય આડો આવતો નથી ! બજારમાાં ધમપ ન
લઈ ગયા એટલુાં જ નહીં, બલકે, ધમપમાાં બજાર લઈ આવ્યા છીયે.
બજારનો અધમપ મન્દીરમાાંય ર્હોંચી ગયો છે ……’’

♦
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મનનો અંધાર્ો અને તાકીકતા
ર્ોતાના ખાબોચીયાને સવપસ્વ માનતા દે ડકાઓ ર્રથી
પ્રચલીત થયેલી ‘કુ વામાાંના દે ડકા’ કહેવત, દે ડકાઓ માટે નહીં ર્ણ
માણસો માટે બનાવવામાાં આવી છે . દે ડકાઓ કે ર્છી બીજા કોઈર્ણ
પ્રાણીઓનુ ાં મગજ એટલુાં વીકસીત નથી હોતુ ાં કે ર્ોતાની નાનકડી
દુ નીયાથી અલગ દુ નીયાના અસ્તીતવ વીશે એમને કાંઈ ખબર હોય.
માણસોની બાબતમાાં એવુ ાં નથી. આજના સમયમાાં બધાને
એટલી તો ખબર છે કે દુ નીયા ઘણી વીશાળ છે . એમાાં ભાતભાતના લોકો
રહે છે . એમના આચાર–વીચાર, માન્યતાઓ, ધમપ વગેરે એકબીજાથી
અલગ છે . કાંઈ જાણયા–સમજ્યા વગર લગભગ બધા જ બીજાનુ ાં ખોટુાં
અને ફક્ત ર્ોતાની માન્યતાઓ સાચી હોવાનો આગ્રહ સેવે છે .
જેલની કોટડીમાાં પુરાયેલાને ફક્ત એક નાનકડી બારીમાાંથી
જોવા મળે છે . તયાાંથી એને હમ્મેશ એક જ દૃ શ્ય દે ખાય છે . આંખો હોવા
ૃ છે , જેની ચારે તરફ
છતાાં એ અન્ધાર્ો ભોગવે છે . જે મુક્ત અને જાગત
બારીઓ (મોકળાશ) છે , એને જોવાની ઈચ્છા હોય તો હમ્મેશા ધબકતી,
બદલાતી, જીવન્ત દુ નીયા એના માટે મોજુ દ છે .
મગજની બારીઓનુ ાં ર્ણ એવુ ાં જ છે . ઘણા લોકો મગજની એક
નાનકડી બારી ્ુલ્લી રાખે છે . એમાાંથી આવતી બધી જ માહીતીને
સમ્પુણપ અને સાચી માનીને બીજી કોઈર્ણ માહીતીને અન્દર આવવા
દે તા નથી. આ જાતે સ્વીકારી લીધેલો મનનો અન્ધાર્ો છે .
સામાન્ય માણસની મનની બારીઓ બન્ધ કરાવનાર હોય છે
ુ ુ ઓ, રાજકારણીઓ અને અન્ય અંકુ શની વ ૃત્તી ધરાવતા
ધમપગર
લોકો. તેઓ ફક્ત ર્ોતા તરફ ્ુલતી બારીને જ ્ુલ્લી રાખવાનો આગ્રહ
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સેવે છે . જુ દી વીચારધારા ધરાવતા લોકોની વાતો એ ન સાાંભળે એટલા
માટે ક્યારે ક બીજા કોઈને ન સાાંભળવાનુ ાં કે વાચવાનુ ાં વ્રત ર્ણ લેવડાવે
છે . આવુ ાં વ્રત માનસીક અન્ધાર્ાને કાયમી કરે છે . નાઝી જમપની,
સામ્યવાદી દે શો વગેરે આ પ્રકારના માનસીક અન્ધાર્ાને ઠોકી
બેસાડનારાાં રાજકીય ઉદાહરણો છે . ધામીક ઉદાહરણો તો ચારે કોર દે ખાય
જ છે .
ુ ુ અને
પ્રતયેક ધમપના મોટા ભાગના શ્રદ્ધાળુઓ ર્ોતાના ધમપગર
સમ્પ્રદાયના પ્રચાર–સાહીતય સીવાય બીજુ ાં કશુ ાં સાાંભળવાની કે
વાાંચવાની તસ્દી લેતા નથી. આ ગુરુઓ એમના અનુયાયીઓને સદીઓ
જુ ની ભ્રામક માન્યતાઓમાાં અટવાયેલા રાખે છે . એનાથી દૃ ષ્ટી ટુાંકી થઈ
જાય છે . લોકો ગુરુઓથી એટલા પ્રભાવીત થયેલા હોય છે કે એમના
કહેવાથી દુ ષ્કૃતયો કરવા ર્ણ તૈયાર હોય છે . આતન્કવાદીઓ તેમ જ
સમ્પ્રદાયો વચ્ચેની હીંસક અથડામણો આના દાખલા છે .
કેટલાક

કીસ્સાઓમાાં

ુ ુ ઓને ‘ભગવાન’ના
ધમપગર

નામે

સમ્બોધાય છે અને ‘ભગવાન’ના સ્થાને બેસાડાય છે . એમની ર્ાસે
ચમતકારીક અને અલૌકીક શક્તીઓ હોવાનો ભ્રમ ઉભો કરવામાાં આવે છે .
વ્યક્તીપુજાની આ ર્રાકાષ્ઠા છે .
એક વગપ એવો ર્ણ છે જેણે ‘દુ નીયા જોઈ છે ’ છતાાં એ
જડતાપુવપક ર્ોતાની જુ ની માન્યતાઓને વળગી રહે છે . સામાન્ય રીતે
બુદ્ધીશાળી અને શીક્ષીત ગણાતા કેટલાક લોકોનો આ વગપમાાં સમાવેશ
થાય છે . આ લોકો મનના અન્ધાર્ાનો ભોગ બનેલા હોય છે .
આર્ણાથી જુ દુાં કાંઈ જાણવુ ાં કે સાાંભળવુ ાં નહીં એ મનનો
અન્ધાર્ો છે . નવુ ાં તેમ જ સતય જાણયા અને સમજ્યા છતાાં સ્વીકારવુ ાં નહીં
એ બુદ્ધીનો અન્ધાર્ો છે . પ્રેમમાાં કે દ્વેષમાાં માણસ આંધળો થઈ જાય છે
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એવુ ાં કહેવા ર્ાછળ આજ બુદ્ધીના અન્ધાર્ાની વાત છે . વોટર
પ્યુરીફાયરનુ ાં શુદ્ધ ર્ાણી કર્ડાના ગળણાથી ફરી ગાળવુ ાં એ બુદ્ધીના
અન્ધાર્ાનુ ાં એક ઉદાહરણ છે . આવુ ાં તો બીજી કેટલીયે પ્રવ ૃત્તીઓમાાં
દે ખાય છે . રુઢીચુસ્ત ધામીક ર્ક્કડે ઘણાને સાવ સાદી બાબતોમાાં ર્ણ
માનસીક અન્ધ બનાવ્યા છે . જાણયા–સમજ્યા છતાાં સમજુ લોકો ર્રમ્ર્રા
છોડી શકતા નથી.
મનનો અને બુદ્ધીનો અન્ધાર્ો દુ ર કરવાનો સાદો, સરળ અને
એકમાત્ર ઉર્ાય છે ‘તાકીકતા’. સાાંભળે લી કે વાાંચેલી કોઈર્ણ વાતની
ખરાખોટાની શક્યતા ર્ર વીચાર કરી વાસ્તવીક લાગે તેટલુાં જ
સ્વીકારવાની ર્દ્ધતીને તાકીકતા કે તકપ શાસ્ત્ર કહેવાય છે – Logic and
Reasoning. મનની બધી બારીઓ ખોલી નવી માહીતી અને વીચારોને
પ્રવેશવા દે વાનો; ્ુલ્લા મને એને સમજવાનો પ્રયાસ કરવાનો; એમાાંથી
સાચુ ાં અને સારુાં લાગે તેટલુાં સ્વીકારવાની પ્રામાણીકતા અને હીમ્મત
દાખવવી એ માનસીક સ્વતન્ત્રતાની નીશાની છે . જીન્દગીભર એકની
એક કથા સાાંભળવાની ર્ણ હદ હોય છે . માનસીક ગુલામીમાાં અટવાયેલા
માટે એને છોડવુ ાં અતી કઠીન ર્ગલુાં લાગશે.
ધામીક કે બીજી કોઈર્ણ વીચારધારા કુ દરતના નીયમોથી
વીરુદ્ધ ન હોઈ શકે . જ્યાાં ર્ણ કુ દરતી નીયમોનો ભાંગ થતો દે ખાતો હોય
તયાાં તાકીક રીતે વીચારવુ ાં જોઈએ. ચમતકારો અને અલૌકીક સીદ્ધીઓને
વાસ્તવીકતાની નજરથી જોવુ ાં જરુરી છે .
નાના બાળક માટે એના માતા–ર્ીતા સવપસ્વ હોય છે . એમની
ર્ાસેથી એના બધા પ્રશ્નોના ઉત્તર મળે છે . તયાાં એ સલામતી અનુભવે છે .
જ્યારે બાળક મોટુાં થાય છે તયારે બીજા લોકોના સમ્ર્કપ માાં આવવાથી
એની દૃ ષ્ટી વીશાળ થાય છે . એ જાત અનુભવે ઘણુ ાં શીખે છે . એને મા–

http://govindmaru.wordpress.com

186

બાર્ની મયાપ દીત સમજ અને શક્તીનો ખયાલ આવે છે . ર્રીણામે મા–
બાર્ની દરે ક વાતમાાં તે સહમત થતો નથી. આ બધુ ાં અનાયાસે થતુ ાં હોય
છે . આના લીધે મા–બાર્ પ્રતયેનો એનો પ્રેમ અને માન ઓછાાં થતાાં નથી,
ફક્ત તે એમની મયાપ દાઓને સ્વીકારતો થાય છે .
અફસોસની વાત એ છે કે આવા જાત અનુભવનો ઉર્યોગ
માણસ ર્ોતાના માની લીધેલા ગુરુની મયાપ દાઓ સ્વીકારવા માટે નથી
કરતો. ગુરુઓએ એનુ ાં એટલુાં બધુ બ્રેઈન વોશીંગ કરે લ ુાં હોય છે કે એ
બીજી દીશામાાં વીચારવાનુ ાં છોડી દે છે . બધા ધામીક ર્ન્થોની મુળ
ુ ુ ઓ ગજબ રીતે ફક્ત ર્ોતાને
વાતનો સાર એકસરખો હોવા છતાાં ધમપગર
જ સાચુ ાં અને સમ્પુણપ જ્ઞાન હોવાનુ ાં ભોળા ભાવીકોના મનમાાં ઠસાવે છે .
મોટા ભાગના લોકો ર્ોતાના ગુરુની વાતોમાાં સમ્પુણપ શ્રદ્ધા
ધરાવે છે . કેટલાક લોકો આનાથી ર્ર છે . એ ધમપને નીતીશાસ્ત્ર રુર્ે જુ એ
ુ ુ ને ચુસ્તર્ણે અનુસરતા નથી. ધમપપ્રચારના
છે . કોઈર્ણ ધમપગર
સાહીતયમાાંથી સતયને વેગળુાં તારવવાની કોશીશ કરે છે . કહેવાતા ધામીક
લોકો, આવા લોકોને નાસમજ કે નાસ્તીક ગણે છે . જ્યારે એ ર્ોતાને
ૃ માને છે .
વાસ્તવવાદી અને જાગત
આ લોકો કુ દરતના નીયમોને સમ્પુણપર્ણે સ્વીકારે છે . ચમતકાર
અને ર્રલોકની દુ નીયા કરતાાં જે નજર સામે દે ખાય છે એને વધુ મહતતવ
આર્ે છે . એમને ક્રીયાકાાંડને બદલે માનવતા અને પ્રામાણીકતામાાં ધમપ
અને પ્રભુતા દે ખાય છે . ર્ોતાની મયાપ દામાાં થાય એટલુાં એનુ ાં ર્ાલન કરે
છે . એક રીતે જોઈએ તો તેઓ નાસ્તીક નહીં પર્ ખરા અથણમાાં આસ્તીક
છે .
આ બે પ્રકારમાાં ન આવતા હોય એવા બાકીના લોકોને
ચીલાચાલુ માન્યતાઓ સ્વીકાયપ નથી અને આ માન્યતાઓમાાંથી સતયને
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અલગ તારવવાની સમજ ર્ણ નથી. ર્રીણામે તેઓ સામાજીક દબાણને
કારણે બહુમતીમાાં ભળે છે . વાસ્તવવાદી લધુમતીની એ નૈતીક ફરજ થઈ
જાય છે કે અવઢવમાાં ફસાયેલા આ લોકોને યોગ્ય માહીતી પુરી ર્ાડવી.
જેથી ર્ોતાના નીણપયો તેઓ જાતે કરી શકે . આમ કરતાાં કટ્ટર ર્ન્થીઓને
કદાચ મન દુ :ખ થાય; ર્ણ એના માટે અન્ધશ્રદ્ધાને ર્ોષતા રહેવ ુ ાં વાજબી
નથી. આ ઉર્દે શ નહીં ર્ણ સન્દે શ છે . વીજ્ઞાન, સાહીતય, કળા, કાયદો
વગેરે ક્ષેત્રોમાાં વીચાર, ચીન્તન અને તકપ ને મુલ્યવાન ગણવામાાં આવે છે .
સાંગઠીત ધમોનુ ાં ર્હેલ ુાં કામ શ્રદ્ધા અને ભક્તીના નામે તકપ અને વીચારને
દબાવી દે વાનુ ાં રહ્ુાં છે . એમને સમ્પુણપ શરણાગતી ખર્ે છે . આ
ર્ન્થો ‘મારુાં તે સાચુ’ની
ાં
હઠ લઈને બેઠા છે . તકપ ર્ર રચાયેલી વૈજ્ઞાનીક
વીચારસરણી ‘સાચુ ાં તે મારુાં’માાં માને છે . વીજ્ઞાન ઘણી જુ ની ધામીક
માન્યતાઓને ખોટી સાબીત કરતુ ાં આવ્યુ ાં છે .
આર્ણે મેળવેલ ુાં બધુ ાં જ્ઞાન અને બધી સમજ આર્ણી
આસર્ાસની દુ નીયા અને એમાાં બનતા બનાવોના અવલોકન ર્રથી
આવેલ છે . જે ર્ણ પ્રખર બુદ્ધીશાળી અને પ્રતીભાશાળી વ્યક્તીઓ થઈ
ગઈ એમણે કેટલાક સનાતન પ્રશ્નોના ઉત્તર ર્ોતાની સમજ પ્રમાણે
આપ્યા છે . એમાાંથી જ બધી ધામીક વીચારધારાઓ શરુ થયેલી છે .
એમનાાં વીચારો અને તારણો ર્ર તતકાલીન સ્થળ અને કાળની અસર
હોવાથી એમના દ્વારા કરે લ ુાં અથપઘટન એકબીજાથી થોડુ ાં ભીન્ન છે .
ર્રીણામે આટલી બધી વીચાર ધારાઓ પ્રચલીત થઈ છે . હજી સુધી
દુ નીયામાાં એવી કોઈ વ્યક્તી ર્ેદા નથી થઈ જેના બધા જ વીષય ર્રના
વીચારો સમ્પુણપ અને સતય હોય. તકપ માાંથી જ શરુ થયેલી આ બધી
વીચારધારાઓ આગળ જતાાં, (કમનસીબે) તકપ ને ર્ોતાનો હરીફ અને
ર્છી વીરોધી માનવા લાગી છે .
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માનવજાતનુ ાં સાંયક્ુ ત જ્ઞાન અને સમજ સતત વધી રહ્યાાં છે .
વતપમાનમાાં વધેલી વસ્તી અને વૈચારીક સ્વતન્ત્રતાને લીધે જ્ઞાન
વધવાની ગતીમાાં ર્ણ વધારો થઈ રહ્યો છે . દરે ક વીષયની સમજ
ર્હેલાાં ક્યારે ર્ણ હતી એના કરતાાં અતયારે અનેકગણી છે . આમાાં
કોઈર્ણ ક્ષેત્ર અર્વાદરુર્ નથી. એનો લાભ ન લેવો એ સામુહીક
અન્ધાર્ો થશે.
ઘણા લોકો સામાજીક માન્યતાઓ, રીતરીવાજ અને પ્રવ ૃત્તીઓ
પ્રતયે ઘણી જ પ્રગતીશીલ વીચારસરણી ધરાવે છે . એવાઓની ‘સાંસ્કારી’
તરીકે ગણના થાય છે . જ્યારે એ જ લોકો ધામીક માન્યતાઓ અને
ક્રીયાકાાંડની બાબતમાાં અતીશય રુઢીચુસ્ત વલણ ધરાવે છે . સામાજીક
અને ધામીક આચરણના આ વીરોધાભાસ ર્ાછળ મુખયતવે વ્યક્તીપુજાને
લીધે આવતો મનનો તથા બુદ્ધીનો અન્ધાર્ો અને તાકીક રુચીનો અભાવ
જવાબદાર છે . આ એક કરુણાાંતીકા છે .
: તર્ખો :
જે તકપ કરી શકતા નથી એમની મયાપ દાઓ ક્ષમ્ય છે . આવડત
હોવા છતાાં જે તકપ કરવા માાંગતા નથી તે મતાન્ધ છે . જેમનામાાં તકપ
કરવાની હીમ્મત ર્ણ નથી તે માનસીક કાયર છે .
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