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િહંમત કરો કુિરવાજોની બેડી તોડો
દે વીઓ
ી
અને ભાઈઓ,
કોઈ૫ણ સમાજ અથવા દે શની પર્ગિતમાં

વ થ રીતિરવાજો અને ૫રં ૫રાઓનો

િવશેષ ફાળો હોય છે . વષ થી ચાલી આવતી ૫રં ૫રા ૫ણ યિકત અને સમાજની
ૂણર્ રીતિરવાજો અન
પર્ગિતમાં મદદ ૫ હોય છ.
પર્ગિતમા
છે ઉપયોગી અન
અને િવવકપ
િવવેકપણ
અને ૫ર૫રાઓનુ
૫રં ૫રાઓન ં
અનુકરણ ઉ૫યોગી છે , ૫રં ત ુ એની સાથે એવી કેટલીક પર્થાઓ, િરવાજો અને
અંધિવ ાસ પર્ચલનના

૫માં વષ થી ચા યા આવે છે ,

મને િવવેકની એરણ ૫ર

ચઢાવવામાં આવે તો એમની કોઈ ઉ૫યોિગતા સાિબત થતી નથી, છતાં ૫ણ આ
સમાજમાં એમનુ
સમાજમા
એમન ં અિ તત્વ
ત વ જોવા મળ
મળે છ
છે અન
અને એન
એને લીધ
લીધે પર્ગિતમા
પર્ગિતમાં અવરોધ ઊભો
થાય છે .
એવા કુિરવાજો - અંધ િવ ાસો દરે ક સમાજમાં જોવા મળે છે , ૫રં ત ુ આ૫ણો દે શ તો
એમાં સૌથી આગળ છે . આ૫ણે ત્યાં અંધિવ ાસ, કુ િરવાજનુુ ં
બીજા

ટલુું વચર્ વ છે એટલુું

કોઈ દે શમાં નથી. ૫િરણામે સમાજ અને દે શને ભારે નુકશાન વેઠવું ૫ડે છે

ં ાય છે .
અને પર્ગિત ધ
કુિરવાજો આ૫ણા સમાજને જ િરત બનાવે છે . મ ૃત્યુભોજન, દહેજપર્થા, ૫ડદાપર્થા,
બાલલગ્ન, જાિતભે
િ
દ, િલં
િ ગ
ં ભેદ વગેરે િરવાજોને
િ
લીધે
ી કેટલીય
ી સમ યાઓ ઊભીી થાય
છે . એને કારણે દર વષેર્ ધન
નાતજાતના ભેદભાવને લીધે આ

મશિકતનો દુ યય
થાય છે , ઊંચનીચ તથા
ર્

સમાજ ત ૂટવાની તૈયારીમાં છે .

ૃત્યુભોજન ::મત્યભોજન
મ
દે શની અડધી જનતાને આ ૫ણ દૈ િનક જ િરયાતો પ ૂરી કરવાના સાંસા છે . આવી
િવકટ િ થિતમાં પ ૂરી કરવાના સાંસા છે . આવી િવકટ િ થિતમાં મ ૃત્યુભોજન

વી

ખચાર્ળ ૫રં ૫રા જાળવી રાખવી ક્યાં સુધી યોગ્ય છે ? જો કે મરણો ર િકર્યા માટે
શા ોના આદે શ અનુસાર િપંડદાન વગેરેની િવિધ દરે ક દિ ટથી ઉ૫યોગી છે .
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આ િવિધ કોઈ િવ ાન પાસે મામ ૂલી ખચેર્ કરાવી શકાય છે .
પર્ત્યે

ઘ્ધાંજલી

ા ના િદવસે મ ૃતાત્મા

યક્ત કરીએ અને શાંિત માટે બે -ચાર સુપાતર્ બાિલકાઓ કે

બર્ા ણોને ભોજન કરાવીએ એટલે આ ધાિમર્ક િકર્યા પ ૂણર્ થઈ જાય છે . આટલું તો દરે ક
યિકત કરી શકે છે , ૫રં ત ુ આ સં કારનુ ં આ

તેરમાના િદવસે સમ ૂહ ભોજનના ૫માં

િવકૃત વ ૫ જોવા મળે છે તેને કારણે દર વષેર્ ભારે નુકશાન વેઠવું ૫ડે છે .
આ િરવાજો પાછળ દર વષ
વષેર્ એટલા બધા

િપયા બરબાદ થાય છ,
છે

નાથી

યિકતગત અથવા સામાિજક િવકાસના અનેક કાયર્કર્મ ચલાવી શકાય. કેટલાક
લોકોની આિથર્ક િ થિત ખરાબ હોય છે . ૫િરણામે એમને આ સામાિજક ૫રં ૫રાને
કારણે દે વ ું કરવું ૫ડે છે અથવા ઘરે ણાં જમીન વગેરે ગીરવે મ ૂકવા ૫ડે છે . અમુક
ં અકાળેે મ ૃત્યું થઈ
ઘરમા ં જ્યારેે કમાનાર મોટી
ો ી યિકતનુ
િ
ઈ જાય છેે ત્યારેે એના
એ આિિ તોો
સામે જીવનિનવાર્હનુ ં ગંભીર સંકટ ઊભું થાય છે . આવા સમયે મ ૃત્યુભોજન

વી

મ ૂખર્તાપ ૂણર્ ૫રં ૫રાને કારણે ભારે આિથર્ક સંકટનો સામનો કરવો ૫ડે છે . ખરે ખર તો
આવા િવ૫િ ના સમયે એમને વધારે સહાનુભ ૂિત અને સહયોગની અપેક્ષા હોય છે .

જ્યારે અહીં તો ૫રં ૫રાના નામે એમને વધારાનો ખચર્ કરવો ૫ડે છે . મ ૃતાત્માની
શાંિત માટે સમ ૂહભોજન

વાં મ ૂખત
ર્ ાપ ૂણર્ કમક
ર્ ાંડો પાછળ પૈસા ન ખચત
ર્ ા સત્કાય

માટે, ૫રમાથર્ માટે યથાસંભવ ખચર્ કરવામાં આવે તો મ ૃત યિકતના આત્માને સાચી
ૃક્ષારો૫ણ
શાંિત મળ,
શાિત
મળે િવ ાલય,
ાલય પુ
પ તકાલય,
તકાલય હોિ પટલ,
પટલ વ
વક્ષારો૫ણ

વા સમાજ િવકાસના

અનેક રચનાત્મક કાયર્કર્મોમાં આ ધનનો ઉ૫યોગ કરીને મ ૃતાત્માને સાચી

ાંજિલ

આપી શકાય.

પારસી ધમન
ર્ ા દૂરદે શી બુિઘ્ધજીવીઓએ એક એવા સમાજ ઉ૫યોગી ફંડની થા૫ના
કરી છે ,

માં કોઈ યિકત મરી જાય તો એના આત્માની શાંિત માટે એના કુટુંબના

સભ્યો યથાસંભવ ફાળો જમા કરાવે છે . કોઈ૫ણ પારસી આકિ મક મુ કેલીના સમયે
આ ફંડમાંથી મદદ મેળવી શકે છે . આ દૂરંદેશીભરી

યવ થાને લીધે કોઈ૫ણ

પારસીને આિથર્ક મુુ કેલી વેઠવી ૫ડતી નથી. આવી ઉ મ પરં ૫રાનુુ ં અનુકુ રણ કરવુું
જોઇએ.
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લગ્નના બેફામ ખચાર્ :દર વષ
વષેર્ લગ્ન સમારભો
સમારં ભો પાછળ એટલા બધા
એટલી રકમમાંથી કેટલાય લઘુ ઉ ોગ

િપયા વડફી
વેડફી મારવામા
મારવામાં આવ
આવે છ
છે ક
કે

થાપી શકાય અને હજારો

રોજગાર આપી શકાય. કેટલાંય દવાખાના અથવા
લાખો

યિકતઓને

કૂલો ખોલી શકાય,

ના થકી

યિકતઓને આરોગ્ય અને બાળકોને િશક્ષણનો લાભ મળે . બાલલગ્ન,

૫ડદાપર્થા જાિતભદ,
૫ડદાપર્થા,
જાિતભેદ અ પ ૃ યતા
૫રં ત ુ એના લીધે

વા કિરવાજોને
કુિરવાજોન લીધ
લીધે આિથક
આિથર્ક નુ
નકસાન
કસાન તો થાય છ,
છે

સમ યાઓ ઊભી થાય છે એનાથી સમાજને ભારે નુકસાન વેઠવું

૫ડે છે . નાના અબોધ બાળકોને દાં૫ત્યજીવનનો સહેજ ૫ણ ખ્યાલ નથી. હોતો, છતાં
૫ણ એમના બાલલગ્ન કરાવી દે વામાં આવે છે . છે વટે આ સોદો બહુ મ ો સાિબત
થાય છેે . આ

ં િવ
૫ણ આ૫ણા દેે શમા ં કેેટલાક
િ તારોમા
ો ં અનેે સમાજોમા
ો ં બાલલગ્નનીી

પર્થા ચાલું છે .
એમાં રાજ થાનનુ ં નામ આગળ ૫ડત ું છે . શારીિરક અને બૌિ ક દૃિ ટથી અિવકિસત
અને અસમથર્ હોવાન
અન
હોવાને કારણ
કારણે એવા
એવાં બાળદ૫તી
બાળદં ૫તી કસમય
કસમયે લાદલો
લાદે લો બોજ ઉઠાવી શકતા
નથી.
૫ડદા પર્થા :ં ચિરતર્ અન
કોઈ૫ણ ઔિચત્ય વગર આ કિરવાજોનો
કુિરવાજોનો સબધ
સંબધ
અને સદાચાર સાથ
સાથે જોડી
દે વામાં આવે છે ત્યારે સૌથી વધારે આ યર્ થાય છે . ૫ડદાપર્થાના િવષયમાં કહેવાતા
સમથર્કો કહે છે કે એનાથી

ીઓ શીલવાન, સદાચાિરણી અને ચિરતર્વાન બને છે . જો

આ દલીલ સાચી હોય તો પુરુષોએ ૫ણ એનુ ં પાલન કરવું જોઇએ,

ીઓની

ુલનામા પુ
ં લ અન
ૂઘટ ખચવો
તલનામાં
ત
પરષ
રુષ વધાર
વધારે ઉચ્ ખલ
ખ
અને મયા
મયાદાહીન
છે એણ
એણે તો ચોકકસ ઘ ંઘટ
ખેંચવો
ર્દાહીન છ.
જ જોઇએ. િવવેકની સરાણ ૫ર આ માન્યતા દરે ક દૃિ ટથી ખોટી સાિબત થાય છે .
ંૂ
ં ખોટો છે . મનોવૈ ાિનકો કહે છે કે ભારતની
ઘઘટ
અને ચિરતર્નો સંબધ

ીઓનો

માનિસક િવકાસ નહી, થવા પાછળનુ ં ખોટું કારણ આ ૫ડદાપર્થા ૫ણ છે .
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૫ડદાપર્થાએ

ીઓમાં આત્મહીનતાની ભાવનાને વધારી છે . િલંગભેદની િવકૃત

મનોવ ૃિ એ એના ગૌરવ ૫ર પર્હાર કય છે , એની પર્ગિત અટકાવવી છે . આ

૫ણ

ભારતીય કુટુંબોમાં છોકરાનો જન્મ થાય તો જાણે રાજ મળી ગયું હોય એટલો આનંદ
થાય છે અને જો છોકરીનો જન્મ થાય તો આફતનો ૫હાડ ત ૂટી ૫ડયો હોય એમ મોઢું
૫ડી જાય છે . મોટા ભાગના ઘરોમાં છોકરીઓની ઉપેક્ષા કરવામાં આવે છે અને
છોકરાઓને વધારે લાડપ્યાર તથા સગવડો આ૫વામાં આવે છે . એને લીધે
છોકરીઓના મનમાં લઘુતાગર્ંિથ બંધાઈ જાય છે . ડગલે ને ૫ગલે પક્ષપાત થતો
હોવાથી િવકાસ અટકી જાય છે . છોકરી છોકરી વચ્ચેનો ભેદભાવ દરે ક દૃિ ટથી
હાિનકારક છે .
ે ભાવ :નાતજાતનોો ભેદ
ભેદભાવની, ઊંચનીચની, નાતજાતની િવકૃત માનિસકતા આ૫ણા સમાજને લાંબા
કાળથી તોડી રહી છે . ૫હેલાં કમ ના આધારે બર્ા ણ, વૈ ય, ક્ષિતર્ય અને શ ૂદર્ના ૫માં
ુથી ત
જાિતઓન ં વગીર્કરણ કરવામા
જાિતઓનુ
કરવામાં આ યુ
ય ં હત ુ.ં. સમાજમા
સમાજમાં યવ થા જળવાય એ હત
હેતથી
તે
ઉ૫યોગી ૫ણ હત,ું ૫રં ત ુ સમયનુ ં વહેણ બદલાતા જાિતનો આધાર કમર્ નિહ, ૫ણ
કુળ-વંશ બની ગયો. ૫હેલાં

ઓ મોટા ત્યાગ અને બિલદાનનો આદશર્ સમાજ સામે

રજૂ કરતા હતા તેમને બર્ા ણનુ ં ૫દ મળત ું હત,ું ૫રં ત ુ સમય જતા બર્ા ણ કુટુંબમાં
ૂળ કમ
જન્મ લનાર
લેનાર બર્ા ણ કહવાયો.
કહેવાયો ૫છી ભલન
ભલેને તનુ
તેન ં આચરણ પર્િતક
પર્િતકળ
કેમ ન હોય.
હોય બીજી
જાિતઓનો આધાર ૫ણ કમર્ હત.ું આ

તો બધું ભેળસેળ થઈ ગયું છે . ના કોઈ

બર્ા ણ ર ા કે ના રહયા ક્ષિતર્ય ના ર ા વૈ ય કે ના ર ા શ ૂદર્. પર્ાચીનકાલમાં
કાયક્ષ
ર્ ેતર્ને ધ્યાનમાં રાખીને જાિતઓનુ ં િવભાજન કરવામાં આ યું હત,ું

થી

તે

વગના
વગ
ન
ર્ ા લોકો
લોકો

પોતાની જવાબદારીઓ સરળતાથી પ ૂરી કરી શકે. નાનામોટા, ઉંચોનીચના

ભેદભાવ તથા અ પ ૃ યતાની દૂિષત ભાવના તો પાછળથી કેટલાંક વાથીર્ તત્વોએ
ફેલાવી. "આત્મવત ્ સવર્ભ ૂૂતેષ"ુ નો ઉ ોષ કરનાર, મનુુ યેતર જીવોમાં ૫ણ ૫રત
સ ાના દશન
ર્ કરનાર ઋિષઓએ સમ ત માનવજાિતને એક અિભ

ઘટક માન્યો અને
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ત નુસાર યવહાર કય . સરળ સંચાલન અને સુ યવ થાની દર્િ ટથી ચાર વણ નુ ં
વગીર્કરણ થયું હત ું તે સમય જતા િવકૃત થઈ ગયુ.ં થાિપત િહતોએ સમાજના મોટા
વગર્ને અ પ ૃ ય કરી દીધો. આ કારણે િહંદુ સમાજનુ ં એક મોટું અંગ કપાઈ ગયુ.ં આ
ઉપેક્ષાને લીધે કેટલાંયે િખર્ તી ધમર્ અંગીકાર કરી લીધો. આ િહંદુ ધમર્ અને સમાજના

માથા ૫ર લાગેલ ું મોટું કલંક છે ,

સત્વરે દૂર થવું છ જઈએ.

અંઘ િવ ાસ :કુિરવાજોની

મ અંધિવ ાસથી ૫ણ સમાજને મોટું નુકશાન થાય છે , તથા અનેક

પર્કારની સમ યાઓ ઊભી થાય છે . સમાજમાં ધમન
ર્ ા નામે ખ ૂબ અંધિવ ાસ ફેલાયો
છે . આ

ુ ત
૫ણ મુહ
ર્ ાદ, ભ ૂૂતપર્ેત, બિલપર્થા, જાદુ
ૂ વ

વા અંધિવ ાસોની જળમાં દે શની

મોટા ભાગની જનતા ફસાયેલી છે .

ભગવાને બનાવેલો દરે ક િદવસે અને ઘડી શુભ છે . અમુક ઘડી અથવા અમુક િદવસે
અમુક કાયર્ કરવાથી વધારે સફળતા મળશે એવી માન્યતા ભ ૂલભરે લી છે .
પર્ચિલત ફિલત જયોિતષના

પર્િતપાદન પાછળ કોઈ આધાર નથી. સફળતાઓ

એકાગર્તા અને બાવડાના બળે મેળવી શકાય છે , એમાં મુહત
ૂ ર્ની, ભાગ્યની, ગર્હનક્ષતર્ોની કોઈ ભ ૂિમકા નથી હોતી. ભાગ્યના

૫માં અચાનક વગર મહેનતે મળતી

સફળતાઓ પાછળ પાછલા જન્મોના
જન્મોનાં કમ નો જ િહસાબિકતાબ હોય છ.
છે
જાદુમંતર-ભ ૂતપર્ેત

વા અંધિવ ાસોને કારણે કેટલાય લોકોએ પોતાના જીવ

ં ભ ૂતના પર્કો૫ અથવા તાંિતર્ક
ગુમા યા છે . શરીરમાં રોગ થાય તો ૫ણ એનો સંબધ
પર્યોગો સાથે જોડી દે વામાં આવે છે . અંધિવ ાસમાં માનનારા મ ૂખાર્ઓને પોતાનો
વાથર્ િસ

કરનારા ધુતારા ૫ણ મળી જ જાય છે . ઝાડ ંક કરનારા ભ ૂવાઓ અને

તાંિતર્કોની આજીિવકા આવા અંધિવ ાસુઓને લીધે જ ચાલે છે .
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ધમર્, દે વીદે વતાનાં

વ ૫, એમના વરદાન અને

ા૫ના િવષયમાં ૫ણ કેટલીક

ભર્મણાઓ ફેલાયેલી છે . આ િવકૃત માન્યતાનુ ં વરવું વ ૫ ૫શુબિલના ૫માં જોવા
મળે છે . દે વીદે વતાને પર્ાણીઓનુ ં બિલદાન આ૫વાથી પર્સ

થાય છે અને બદલામાં

તે વરદાન આપે છે - આ અંધિવ ાસ દે વતાના ગૌરવને લાંછન લગાડે છે . દે વતાઓ
હંમેશા સત્કમ થી જ પર્સ

થાય છે અને વરદાન આપે છે .

કુિરવાજો, અંધિવ ાસ કોઈ૫ણ સમાજ અથવા દશની
કિરવાજો
દે શની પર્ગિતમા
પર્ગિતમાં ભાર
ભારે અડચણ પદા
પેદા
કરે છે . ભારતીય સમાજમાં આ દૂષણ સદીઓથી

યાપેલ ું છે . દરે ક જાગ ૃત અને

િવચારશીલ યિકતએ એનો બિહ કાર કરવો જોઇએ, તો જ સાચી િદશામાં પર્ગિત થઈ
શકશે.
ાનય માં તમે પણ આહિુ ત આપો
સમ ત સંકટોનુ ં એકમાતર્ કારણ છે - માનવીય દુબુિર્ .
સ િ

ઉપાયથી દુબુિર્ ને દૂર કરી

થાપાય, તે જ માનવક યાણનો તથા િવ શાંિતનો સમાધાનકારક માગર્ છે .

યુગઋિષ પરમપ ૂજ્ય પં.

ીરામ શમાર્ આચાયર્જીએ વતર્માન યુગની સમ યાના

સમાધાન માટે હજારો પુ તકો લખ્યાં છે . આ પુ તકોને જન જનને વંચાવવા તે
આજનો યુગધમર્ છે . પુ તક સ ૂિચ નીચેના સરનામે પતર્ લખીને િન:શુ ક મંગાવો.
પર્ાિપ્ત થાન : ગાયતર્ી

ાનપીઠ, જૂના વાડજ, અમદાવાદ ટે.નં. ૦૭૯ ૨૭૫૫૭૨૫૨

પર્કાશન : યુગ િનમાર્ણ યોજના િવ તાર ટર્ ટ, ગાયતર્ી તપોભ ૂિમ, મથુરા-૩
ફોન : ૦૫૬૫-૨૫૩૦૧૨૮, ફેકસ : ૦૫૬૫-૨૫૩૦૨૦૦
E‐Mail : yugnirman@awgp.org.

http://rushichintan.com

