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િહમંત કરો કુિરવાજોની બેડી તોડો 

ી

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

દેવીઓ અને ભાઈઓ,

કોઈ૫ણ સમાજ અથવા દેશની પર્ગિતમા ં વ થ રીતિરવાજો અને ૫રં૫રાઓનો 
િવશેષ ફાળો હોય છે. વષ થી ચાલી આવતી ૫રં૫રા ૫ણ યિકત અને સમાજની 
પર્ગિતમા ંમદદ ૫ હોય છે  ઉપયોગી અને િવવેકપણર્ રીતિરવાજો અને ૫રં૫રાઓન ંપર્ગિતમા મદદ ૫ હોય છ. ઉપયોગી અન િવવકપણૂ રીતિરવાજો અન ૫ર૫રાઓન ુ
અનકુરણ ઉ૫યોગી છે, ૫રંત ુ એની સાથે એવી કેટલીક પર્થાઓ, િરવાજો અને 
અંધિવ ાસ પર્ચલનના ૫મા ંવષ થી ચા યા આવે છે, મને િવવેકની એરણ ૫ર 
ચઢાવવામા ંઆવે તો એમની કોઈ ઉ૫યોિગતા સાિબત થતી નથી,  છતા ં૫ણ આ  
સમાજમા ંએમન ંઅિ ત વ જોવા મળે છે અને એને લીધ ેપર્ગિતમા ંઅવરોધ ઊભો સમાજમા એમન ુઅિ તત્વ જોવા મળ છ અન એન લીધ પર્ગિતમા અવરોધ ઊભો 
થાય છે. 

 એવા કુિરવાજો - અંધ િવ ાસો દરેક સમાજમા ંજોવા મળે છે, ૫રંત ુઆ૫ણો દેશ તો 
એમા ંસૌથી આગળ છે. આ૫ણે ત્યા ંઅંધિવ ાસ, કુિરવાજનુ ં ટલુ ંવચર્ વ છે એટલુ ંુ ુ ુ ુ
બીજા  કોઈ દેશમા ંનથી. ૫િરણામે સમાજ અને દેશને ભારે નકુશાન વેઠવુ ં૫ડ ે છે 
અને પર્ગિત ધંાય છે. 

 કુિરવાજો આ૫ણા સમાજને જ િરત બનાવે છે. મતૃ્યભુોજન, દહજેપર્થા, ૫ડદાપર્થા, 
િ િ ં િ ી ી ીબાલલગ્ન, જાિતભેદ, િલગંભેદ વગેરે િરવાજોન ેલીધ ેકેટલીય સમ યાઓ ઊભી થાય 

છે. એન ે કારણે દર વષેર્ ધન મશિકતનો દુ યર્ય થાય છે, ઊંચનીચ તથા 
નાતજાતના  ભેદભાવને લીધે આ  સમાજ તટૂવાની તૈયારીમા ંછે.

મત્યભોજન  :- મતૃ્યભુોજન  :  

દેશની અડધી જનતાને આ ૫ણ દૈિનક જ િરયાતો પરૂી કરવાના સાસંા છે. આવી 
િવકટ િ થિતમા ં પરૂી કરવાના સાસંા છે. આવી િવકટ િ થિતમા ં મતૃ્યભુોજન વી 
ખચાર્ળ ૫રં૫રા જાળવી રાખવી ક્યા ંસધુી યોગ્ય છે? જો કે મરણો ર િકર્યા માટે 
શા ોના આદેશ અનસુાર િપડંદાન વગેરેની િવિધ દરેક દિ ટથી ઉ૫યોગી છે.  
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આ િવિધ કોઈ િવ ાન પાસે મામલૂી ખચેર્ કરાવી શકાય છે. ા ના િદવસે મતૃાત્મા 
પર્ત્યે ઘ્ધાજંલી યક્ત કરીએ અને શાિંત માટે બે -ચાર સપુાતર્ બાિલકાઓ કે 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

બર્ા ણોને ભોજન કરાવીએ એટલે આ ધાિમર્ક િકર્યા પણૂર્ થઈ જાય છે. આટલુ ંતો દરેક 
યિકત કરી શકે છે, ૫રંત ુઆ સં કારનુ ંઆ  તેરમાના િદવસે સમહૂ ભોજનના ૫મા ં
 િવકૃત વ ૫ જોવા મળે છે તેન ેકારણે દર વષેર્ ભારે નકુશાન વેઠવુ ં૫ડે છે. 

 આ િરવાજો પાછળ દર વષેર્ એટલા બધા િપયા બરબાદ થાય છે  નાથી  આ િરવાજો પાછળ દર વષ એટલા બધા િપયા બરબાદ થાય છ, નાથી 
યિકતગત અથવા સામાિજક િવકાસના અનેક કાયર્કર્મ ચલાવી શકાય. કેટલાક 
લોકોની આિથર્ક િ થિત ખરાબ હોય છે. ૫િરણામે એમન ેઆ સામાિજક ૫રં૫રાન ે
કારણે દેવુ ંકરવુ ં૫ડ ે છે અથવા ઘરેણા ંજમીન વગેરે ગીરવે મકૂવા ૫ડે છે. અમકુ 

ં ે ો ી િ ં ે ં ઈ ે ે એ િ ોઘરમા જ્યારે કમાનાર મોટી યિકતન ુઅકાળે મતૃ્ય ુથઈ જાય છે ત્યારે એના આિ તો 
સામે જીવનિનવાર્હનુ ં ગભંીર સકંટ ઊભુ ં થાય છે. આવા સમયે મતૃ્યભુોજન વી 
મખૂર્તાપણૂર્ ૫રં૫રાન ેકારણે ભારે આિથર્ક સકંટનો સામનો કરવો ૫ડે છે. ખરેખર તો 
આવા િવ૫િ ના સમયે એમને વધારે સહાનભુિૂત અને સહયોગની અપેક્ષા હોય છે. 

જ્યારે અહીં તો ૫રં૫રાના નામે એમન ેવધારાનો ખચર્ કરવો ૫ડે છે. મતૃાત્માની 
શાિંત માટે સમહૂભોજન વા ંમખૂર્તાપણૂર્ કમર્કાડંો પાછળ પૈસા ન ખચર્તા સત્કાય  
માટે, ૫રમાથર્ માટે યથાસભંવ ખચર્ કરવામા ંઆવે તો મતૃ યિકતના આત્માને સાચી 
શાિંત મળે  િવ ાલય  પ તકાલય  હોિ પટલ  વક્ષારો૫ણ વા સમાજ િવકાસના શાિત મળ, િવ ાલય, પુ તકાલય, હોિ પટલ, વકૃ્ષારો૫ણ વા સમાજ િવકાસના 
અનેક રચનાત્મક કાયર્કર્મોમા ંઆ ધનનો ઉ૫યોગ કરીને મતૃાત્માને સાચી ાજંિલ 
આપી શકાય. 

પારસી ધમર્ના દૂરદેશી બિુઘ્ધજીવીઓએ એક એવા સમાજ ઉ૫યોગી ફંડની થા૫ના 
કરી છે, મા ંકોઈ યિકત મરી જાય તો એના આત્માની શાિંત માટે એના કુટંુબના 
સભ્યો યથાસભંવ ફાળો જમા કરાવે છે. કોઈ૫ણ પારસી આકિ મક મુ કેલીના સમય ે
આ ફંડમાથંી મદદ મેળવી શકે છે. આ દૂરંદેશીભરી યવ થાન ે લીધે કોઈ૫ણ 
પારસીને આિથર્ક મુ કેલી વેઠવી ૫ડતી નથી. આવી ઉ મ પરં૫રાનુ ંઅનકુરણ કરવુ ંુ ુ ુ ુ
જોઇએ. 
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લગ્નના બેફામ ખચાર્ :- 

દર વષેર્ લગ્ન સમારંભો પાછળ એટલા બધા િપયા વેડફી મારવામા ંઆવે છે કે 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

દર વષ લગ્ન સમારભો પાછળ એટલા બધા િપયા વડફી મારવામા આવ છ ક 
એટલી રકમમાથંી કેટલાય લઘ ુ ઉ ોગ થાપી શકાય અને હજારો યિકતઓને 
રોજગાર આપી શકાય. કેટલાયં દવાખાના અથવા કૂલો ખોલી શકાય, ના થકી 
લાખો યિકતઓન ે આરોગ્ય અને બાળકોને િશક્ષણનો લાભ મળે. બાલલગ્ન, 
૫ડદાપર્થા  જાિતભેદ  અ પ યતા વા કિરવાજોને લીધે આિથર્ક નકસાન તો થાય છે  ૫ડદાપર્થા, જાિતભદ, અ પૃ યતા વા કુિરવાજોન લીધ આિથક નકુસાન તો થાય છ, 
૫રંત ુએના લીધે  સમ યાઓ ઊભી થાય છે એનાથી સમાજને ભારે નકુસાન વેઠવુ ં
૫ડે છે. નાના અબોધ બાળકોન ેદા૫ંત્યજીવનનો સહજે ૫ણ ખ્યાલ નથી. હોતો, છતા ં
૫ણ એમના બાલલગ્ન કરાવી દેવામા ંઆવે છે. છેવટે આ સોદો બહ ુમ ો સાિબત 

ે ે ં ે ં િ ો ં ે ો ં ીથાય છે. આ  ૫ણ આ૫ણા દેશમા કેટલાક િવ તારોમા અન ેસમાજોમા બાલલગ્નની 
પર્થા ચાલુ ંછે.  

એમા ંરાજ થાનનુ ંનામ આગળ ૫ડત ુ ં છે. શારીિરક અને બૌિ ક દૃિ ટથી અિવકિસત 
અને અસમથર્ હોવાને કારણે એવા ંબાળદં૫તી કસમયે લાદેલો બોજ ઉઠાવી શકતા અન અસમથ હોવાન કારણ એવા બાળદ૫તી કસમય લાદલો બોજ ઉઠાવી શકતા 
નથી. 

૫ડદા પર્થા :-  

 કોઈ૫ણ ઔિચત્ય વગર આ કિરવાજોનો સબંધં ચિરતર્ અને સદાચાર સાથ ેજોડી  કોઈ૫ણ ઔિચત્ય વગર આ કુિરવાજોનો સબધ ચિરતર્ અન સદાચાર સાથ જોડી 
દેવામા ંઆવે છે ત્યારે સૌથી વધારે આ યર્ થાય છે. ૫ડદાપર્થાના િવષયમા ંકહવેાતા 
સમથર્કો કહ ેછે કે એનાથી ીઓ શીલવાન, સદાચાિરણી અને ચિરતર્વાન બને છે. જો 
આ દલીલ સાચી હોય તો પરુુષોએ ૫ણ એનુ ં પાલન કરવુ ં જોઇએ, ીઓની 
તલનામા ંપરષ વધારે ઉચ્ ખંલ અને મયાર્દાહીન છે  એણે તો ચોકકસ ઘઘંટ ખેંચવો તલુનામા પરુુષ વધાર ઉચ્ ખલ અન મયાદાહીન છ. એણ તો ચોકકસ ઘઘૂટ ખચવો 
જ જોઇએ. િવવેકની સરાણ ૫ર આ માન્યતા દરેક દૃિ ટથી ખોટી સાિબત થાય છે. 
ઘ ૂઘંટ અન ેચિરતર્નો સબંધં ખોટો છે. મનોવૈ ાિનકો કહ ે છે કે ભારતની ીઓનો 
માનિસક િવકાસ નહી, થવા પાછળનુ ંખોટંુ કારણ આ ૫ડદાપર્થા ૫ણ છે. 
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૫ડદાપર્થાએ ીઓમા ં આત્મહીનતાની ભાવનાને વધારી છે. િલગંભેદની િવકૃત 
મનોવિૃ એ એના ગૌરવ ૫ર પર્હાર કય  છે, એની પર્ગિત અટકાવવી છે. આ  ૫ણ 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

ભારતીય કુટંુબોમા ંછોકરાનો જન્મ થાય તો જાણે રાજ મળી ગયુ ંહોય એટલો આનદં 
થાય છે અને જો છોકરીનો જન્મ થાય તો આફતનો ૫હાડ તટૂી ૫ડયો હોય એમ મોઢું 
૫ડી જાય છે. મોટા ભાગના ઘરોમા ં છોકરીઓની ઉપેક્ષા કરવામા ંઆવે છે અને 
છોકરાઓને વધારે લાડપ્યાર તથા સગવડો આ૫વામા ં આવે છે. એને લીધ ે
છોકરીઓના મનમા ં લઘતુાગર્િંથ બધંાઈ જાય છે. ડગલે ને ૫ગલે પક્ષપાત થતો 
હોવાથી િવકાસ અટકી જાય છે. છોકરી છોકરી વચ્ચેનો ભેદભાવ દરેક દૃિ ટથી 
હાિનકારક છે.  

ો ેનાતજાતનો ભેદભાવ :-  

ભેદભાવની, ઊંચનીચની, નાતજાતની િવકૃત માનિસકતા આ૫ણા સમાજને લાબંા 
કાળથી તોડી રહી છે. ૫હલેા ંકમ ના આધારે બર્ા ણ, વૈ ય, ક્ષિતર્ય અને શદૂર્ના ૫મા ં
જાિતઓન ંવગીર્કરણ કરવામા ંઆ ય ંહત.ં સમાજમા ં યવ થા જળવાય એ હતેથી તે જાિતઓન ુવગીર્કરણ કરવામા આ ય ુહત.ુ સમાજમા યવ થા જળવાય એ હતથુી ત 
ઉ૫યોગી ૫ણ હત ુ,ં ૫રંત ુસમયનુ ંવહણે બદલાતા જાિતનો આધાર કમર્ નિહ, ૫ણ 
કુળ-વશં બની ગયો. ૫હલેા ં ઓ મોટા ત્યાગ અને બિલદાનનો આદશર્ સમાજ સામે 
રજૂ કરતા હતા તેમને બર્ા ણનુ ં૫દ મળતુ ંહત ુ,ં ૫રંત ુસમય જતા બર્ા ણ કુટંુબમા ં
જન્મ લેનાર બર્ા ણ કહવેાયો  ૫છી ભલેને તેન ંઆચરણ પર્િતકળ કેમ ન હોય  બીજી જન્મ લનાર બર્ા ણ કહવાયો. ૫છી ભલન તન ુઆચરણ પર્િતકૂળ કમ ન હોય. બીજી 
જાિતઓનો આધાર ૫ણ કમર્ હત ુ.ં આ  તો બધુ ં ભેળસેળ થઈ ગયુ ં છે. ના કોઈ 
બર્ા ણ ર ા કે ના રહયા ક્ષિતર્ય ના ર ા વૈ ય કે ના ર ા શદૂર્. પર્ાચીનકાલમા ં
કાયર્કે્ષતર્ન ે ધ્યાનમા ં રાખીને જાિતઓનુ ં િવભાજન કરવામા ંઆ યુ ં હત ુ,ં થી  તે 
વગર્ના લોકો  વગના લોકો  

લોકો  પોતાની જવાબદારીઓ સરળતાથી પરૂી કરી શકે. નાનામોટા, ઉંચોનીચના 
ભેદભાવ તથા અ પૃ યતાની દૂિષત ભાવના તો પાછળથી કેટલાકં વાથીર્ તત્વોએ 
ફેલાવી. "આત્મવત ્સવર્ભતૂષે"ુ નો ઉ ોષ કરનાર, મનુ યતેર જીવોમા ં૫ણ ૫રત ્ ૂ ુ ુ
સ ાના દશર્ન કરનાર ઋિષઓએ સમ ત માનવજાિતને એક અિભ  ઘટક માન્યો અને 
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ત નસુાર યવહાર કય . સરળ સચંાલન અને સુ યવ થાની દર્િ ટથી ચાર વણ નુ ં  
વગીર્કરણ થયુ ંહત ુ ંતે સમય જતા િવકૃત થઈ ગયુ.ં થાિપત િહતોએ સમાજના મોટા 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

વગર્ને અ પૃ ય કરી દીધો. આ કારણે િહદું સમાજનુ ંએક મોટંુ અંગ કપાઈ ગયુ.ં આ 
ઉપેક્ષાને લીધે કેટલાયંે િખર્ તી ધમર્ અંગીકાર કરી લીધો. આ િહદું ધમર્ અને સમાજના 
માથા ૫ર લાગેલુ ંમોટંુ કલકં છે,  સત્વરે દૂર થવુ ંછ જઈએ. 

અંઘ િવ ાસ  અંઘ િવ ાસ :- 

 કુિરવાજોની મ અંધિવ ાસથી ૫ણ સમાજન ેમોટંુ નકુશાન થાય છે, તથા અનેક 
પર્કારની સમ યાઓ ઊભી થાય છે. સમાજમા ંધમર્ના નામે ખબૂ અંધિવ ાસ ફેલાયો 
છે. આ  ૫ણ મહુતૂર્વાદ, ભતૂપર્ેત, બિલપર્થા, જાદુ વા અંધિવ ાસોની જળમા ંદેશની ુ ૂ ૂ ુ
મોટા ભાગની જનતા ફસાયેલી છે. 

ભગવાને બનાવેલો દરેક િદવસે અને ઘડી શભુ છે. અમકુ ઘડી અથવા અમકુ િદવસે 
અમકુ કાયર્ કરવાથી વધારે સફળતા મળશે એવી માન્યતા ભલૂભરેલી છે. 

પર્ચિલત ફિલત જયોિતષના  પર્િતપાદન પાછળ કોઈ આધાર નથી. સફળતાઓ 
એકાગર્તા અને બાવડાના બળે મેળવી શકાય છે, એમા ં મહુતૂર્ની, ભાગ્યની, ગર્હ-
નક્ષતર્ોની કોઈ ભિૂમકા નથી હોતી. ભાગ્યના ૫મા ંઅચાનક વગર મહનેતે મળતી 
સફળતાઓ પાછળ પાછલા જન્મોના ંકમ નો જ િહસાબિકતાબ હોય છે  સફળતાઓ પાછળ પાછલા જન્મોના કમ નો જ િહસાબિકતાબ હોય છ. 

 જાદુમતંર-ભતૂપર્ેત વા અંધિવ ાસોને કારણે કેટલાય લોકોએ પોતાના જીવ 
ગમુા યા છે. શરીરમા ંરોગ થાય તો ૫ણ એનો સબંધં ભતૂના પર્કો૫ અથવા તાિંતર્ક 
પર્યોગો સાથે જોડી દેવામા ંઆવે છે. અંધિવ ાસમા ં માનનારા મખૂાર્ઓન ે પોતાનો 
વાથર્ િસ  કરનારા ધતુારા ૫ણ મળી જ જાય છે. ઝાડ ંક કરનારા ભવૂાઓ અને 
તાિંતર્કોની આજીિવકા આવા અંધિવ ાસઓુને લીધે જ ચાલે છે.
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ધમર્, દેવીદેવતાના ં વ ૫, એમના વરદાન અને ા૫ના િવષયમા ં ૫ણ કેટલીક 
ભર્મણાઓ ફેલાયેલી છે. આ િવકૃત માન્યતાનુ ંવરવુ ં વ ૫ ૫શબુિલના ૫મા ંજોવા 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

મળે છે. દેવીદેવતાન ેપર્ાણીઓનુ ંબિલદાન આ૫વાથી પર્સ  થાય છે અને બદલામા ં
તે વરદાન આપે છે- આ અંધિવ ાસ દેવતાના ગૌરવને લાછંન લગાડે છે. દેવતાઓ 
હમંેશા સત્કમ થી જ પર્સ  થાય છે અને વરદાન આપે છે. 

 કિરવાજો  અંધિવ ાસ કોઈ૫ણ સમાજ અથવા દેશની પર્ગિતમા ંભારે અડચણ પેદા  કુિરવાજો, અંધિવ ાસ કોઈ૫ણ સમાજ અથવા દશની પર્ગિતમા ભાર અડચણ પદા 
કરે છે. ભારતીય સમાજમા ંઆ દૂષણ સદીઓથી યાપેલુ ં છે. દરેક જાગતૃ અને 
િવચારશીલ યિકતએ એનો બિહ કાર કરવો જોઇએ, તો જ સાચી િદશામા ંપર્ગિત થઈ 
શકશે. 

ાનય મા ંતમે પણ આહિુત આપો 

સમ ત સકંટોનુ ંએકમાતર્ કારણ છે - માનવીય દુબુર્િ .  ઉપાયથી દુબુર્િ ને દૂર કરી 
સ િ  થાપાય, તે જ માનવક યાણનો તથા િવ શાિંતનો સમાધાનકારક માગર્ છે.  

યગુઋિષ પરમપજૂ્ય પ.ં ીરામ શમાર્ આચાયર્જીએ વતર્માન યગુની સમ યાના 
સમાધાન માટે હજારો પુ તકો લખ્યા ં છે. આ પુ તકોને જન જનને વચંાવવા ત ે
આજનો યગુધમર્ છે. પુ તક સિૂચ નીચેના સરનામે પતર્ લખીને િન:શુ ક મગંાવો. 

પર્ાિપ્ત થાન :  ગાયતર્ી ાનપીઠ, જૂના વાડજ, અમદાવાદ ટે.ન.ં ૦૭૯ ૨૭૫૫૭૨૫૨ 

પર્કાશન : યગુ િનમાર્ણ યોજના િવ તાર ટર્ ટ, ગાયતર્ી તપોભિૂમ, મથરુા-૩ 

ફોન : ૦૫૬૫-૨૫૩૦૧૨૮,  ફેકસ : ૦૫૬૫-૨૫૩૦૨૦૦ 

 E‐Mail : yugnirman@awgp.org.
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