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યુવક આત્મસન્માનની રક્ષા કરે
દે વીઓ અને ભાઈઓ,
યુવક-યુવિતનાં લગ્ન એમના જીવનને સુખી અને ભિવ યને ઉજ્જ્વળ બનાવવા માટે
એક ધાિમર્ક કતર્ યની ભાવનાથી કરવા જોઈએ, ૫રં ત ુ દુઃખની વાત એ છે કે, ઘણા
પાલક વડીલો એમના લગ્નનો ઉંચો ઉ ે શ આદશ
આદશન
ન
ગણીને દહજ
દહેજ પર્ાપ્ત
ર્ ે ગૌણ ગણીન
કરવાના લોભથી પર્ેિરત થઈને જ લગ્નનુ ં નાટક કરે છે . એમના લીધે વરકન્યાનુ ં
જીવન દુઃખપ ૂણર્ િ થિતમાં િવતે છે અથવા તો તેમના ભિવ યમાં આગ લાગે છે . ખ ૂબ
૫િર મ તથા લાડ પ્યારથી છોકરાને મોટા કરીને, જ્યારે તેમના જીવનને સાવધાની
સાથે આગળ વધારવાનો સમય આવ
સાથ
આવે છ
છે ત્યાર
યારે દહજના
દહેજના લોભમા
લોભમાં મોટા ભાગના વડીલો
એની નાદાની કરી બેસે છે કે

ને પોતાના સંતાનો સાથે િવ ાસઘાત કરવાનુ ં

કહેવામાં આવે તો ખોટું નથી.
કોઈ કન્યાના

ુ ની કન્યા સાથેના
િપતા, જ્યારે છોકરાના િપતા સમક્ષ તેમના પુતર્

િવવાહનો પર્ તાવ મ ૂકે છે ત્યારે છોકરાના િપતાને કદાચ એવો અનુભવ થવા લાગે છે
કે, એ યિકત, પોતાના માથા ૫ર વસ ૂકી ગયેલી ગાય
છે ,

વું કોઈ ૫શુ આ૫વા માગે

નુ ં ભરણ પોષણ કોઈ૫ણ જાતના લાભ વગર, આજીવન એને તથા તેના પુતર્ને

કરવ ં ૫ડશ.
કરવુ
૫ડશે. એટલ
એટલે તો તઓ
તેઓ કન્યાના ખચ
ખચનુ
ન
અનમાન
માન લગાવીન
લગાવીને કન્યાની સાથ
સાથે સાથ
સાથે
ર્ ં અનુ
એક મોટી રકમ આ૫વા માટે દબાણ કરે છે . નિહ તો પોતાના પુતર્ની ગહૃ થી
વસાવવા, એમના જીવનને સુખી તથા યવિ થત બનાવવા માટે એમની પર્ત્યેક સારી
નરસી ૫િરિ થિતમાં એક સાથીના ૫માં પોતાની પુતર્ી આ૫નારની પાસેથી દહેજના
૫માં કોઈ રકમ માગવાનો
૫મા
માંગવાનો બીજો કયો અથર્ હોઈ શક
શકે ?
સમાજમાં

એ નારીજાિતની આટલી ઉપેક્ષા આટલું અવમ ૂ યન તથા આટલી

અવગણના હોય એને એટલો િબનઉ૫યોગી અને નકામો માનવો જોઈએ. એ
િમથ્યાચારી સમાજ અગર ઉ િત અને િવકાસની પધાર્માં સંસારથી પાછળ રહી જાય
તો તેમાં આ યર્ની કોઈ વાત નથી.
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નારીની ઉપેક્ષા કરીને કોઈ૫ણ સમાજ ન તો આજ સુધી ગૌરવ પામી શકયો છે ન તો
ભિવ યમાં પામશે.
કોઈના ઘરમાં જ્યારે પુતર્ જન્મે છે તો આનંદ વધાઈ થાય છે , ૫રં ત ુ જ્યારે બાળકી
જન્મ લે છે ત્યારે આખા ઘરમાં શોક છવાઈ જાય છે . એક જ માતા િપતાના સમાન
અંશ એવા પુતર્ અને પુતર્ીની વચ્ચે આ અસમાનતાની ભાવનાનુ ં કારણ આ દહેજ જ
છે કન્યાના
છ.
ક યાના જન્મથી
જ મથી િપતાની િચતાઓમા
િચંતાઓમાં એક મોટી િચતાની
િચંતાની વ
વિૃિ

થાય છ.
છે ત
તે એ છ
છે

કે, બાળકી જન્મી છે તો મોટી ૫ણ થશે, જ્યારે મોટી થશે ત્યારે લગ્ન ૫ણ કરવા
૫ડશે. તે વખતે લગ્નના ખચર્ ઉ૫રાંત

એક મોટી રકમ દહેજના

૫માં ૫ણ

આ૫વી ૫તડશે એ ક્યાંથી આવશે ? બસ, એ જ િદવસથી િપતાના મિ ત કમાં
ં ો ભ કાયા કરેે છેે .
ે નીી િચતાનો
દહેજ
િ ં
ો આ કાટો

ં ી ે
ે ે પાટા બાધીને
ના લીધે
ીધે આ ૫િરવાર
િ
પેટ
ધ

એક એક પૈસો બચાવવા લાગે છે અથવા વધુ ધન કમાવવાના પર્યત્નોમાં પોતાની
પર્ામાિણકતા ખોઈ બેસે છે . આ બંને િ થિતમાં કન્યાનાં િપતાને

મુ કેલીઓ, ક ટ

અને પા૫ના ભાગીદાર બનવું ૫ડે છે એમની ઘણીખરી જવાબદારી આ દુ ટ દહેજ
પર્થા તથા એ અસામાિજક
િ
રાખવા પર્યત્ન કરે છે .

યિકતઓ
િ
૫ર આવે છે કે,

ઓ આવી પર્થા જાળવી

નો દં ડ વહેલો મોડો, કોઈને કોઈ પર્કારે પર્ત્યેક્ષ અથવા

૫રોક્ષ ૫માં ભોગ યા વગર તેમનો

ટકો નથી.

આનાથી ઊલટં
ઊલટુ એમ િવચારવુ
િવચારવ ં સવ
સવથા
થ
અનૈિતક છ
છે ક
કે જ્યાર
જ્યારે
ર્ ા અસામાિજક તથા અનિતક
છોકરીના લગ્નમાં દહેજ આપ્યું છે તો છોકરાનાં લગ્નમાં દહેજ લઈશું જ અથવા
છોકરાના લગ્નમાં અમે દહેજ લીધું છે તો છોકરીનાં લગ્નમાં દહેજ આ૫વું જ ૫ડશે.
આ તો એવી વાત થઈ કે જો આ૫ણે કોઈ યિકત

ારા લટં ૂ ાઈએ તો આ૫ણે ૫ણ

બીજાને લ
બીજાન
લંટૂટીશુ
ીશં. અન
અને જ્યાર
જ્યારે અમન
અમને બીજાએ લ
લંટૂટયા
યા છ.
છે તો બીજાના હાથ
હાથે અમ
અમે ૫ણ
લટં ૂ ાવા તૈયાર બેઠાં છીએ. આ પર્કારની અનાવ યક તથા અિહતકર બદલાની
ભાવનાથી મનુ યનો

યિકતગત િવકાસ તો

ં ાય છે ૫ણ સાથે સમાજમાં નેહ,
ધ

સહયોગ તથા સહઅિ તત્વની આધાર ૫ ભાવનાને ૫ણ ઠેસ ૫હ ચે છે , કોઈએ,
આ૫ણા ઘરમા ં ચોરી
ો ી કરીી એટલે
એ ે આ૫ણેે ૫ણ કોઈના
ોઈ
ઘરમા ં ચોરી
ો ી કરવીી એ

કોઈ
ોઈ

યોગ્ય દલીલ નથી.
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થી અમે દહેજ આપ્યું છે એટલે અમે ૫ણ લઈશુ.ં જો આ રીતે િવચારીશું તો દહેજ
કોઈ િદવસ ખતમ જ નહીં થાય. અને િવવાહોન્માદનો રાક્ષસ કોઈ િદવસ નહીં મરે .
આ

વરરાજા બનીને માગી રહયો છે . તેમને ત્યાં કાલે છોકરી જન્મશે અને લગ્ન

કરાવશે ત્યારે તેને કમર્ન ુ ં ફળ ભોગવવું જ ૫ડશે. રાજસી ઠાઠમાઠથી વ ો ૫હેરીને
ઘોડા ૫ર ચઢીને રાજા બનીને આવયો છે અને કન્યાના િપતા સાથે હાથ ફેલાવીને
ભીખ માગી રહયો છે . શું રાજા આવા હોય? શરમ આવવી જોઈએ. પોતાનુ ં સન્માન
વેચીને હાથ ફેલાવનારા િનલર્જ્જ વરરાજાઓને શરમ આવવી જોઈએ.

હાથ

આ૫વા માટે હોવા જોઈએ એ માગવા માટે આગળ ધયાર્. ભિવ યની પેઢી આવી
કુપર્થાને િધક્કારશે. દહેજના િરવાજનો તો નાશ થવો જ જોઈએ, ૫રત ું આવનારી
પેઢીઓ કહેશે કે અમારા પ ૂૂવજ
ર્ ો હતા તો ખ ૂૂબ બુિુ માન,, ૫રં ત ુ કોણ જાણે શા માટે
આવી દુ ટ િનમર્મ પર્થાને સદીઓ સુધી ચલાવે રાખી ?
દહેજનો લોભ ફકત યુવકના િપતા સુધી જ સીિમત નથી. યુવકોની ફરમાઇશ
સાંભળીને યુવતીવાળાઓના તો મોિતયા જ મરી જાય છે . કોણ જાણે કયા કયા
રીતિરવાજોના
િ
નામ ૫ર તેઓ મોટર સાઈકલ મોટરકાર, િકં
િ મતી સ ૂટ, ઘિડયાળ,
િ
ટી.વી. ઘરે ણાં અરે ,, ત્યાં સુધી કે દે શમાં ભણવાનો ખચ અને િવદે શ મોકલી ભણવા
સુધીનો ખચ માગે છે . સાવ અભણ અને ગમાર યુવકો યુવતીવાળાઓ સામે એવી
એવી ચીજોની માગણી કરે છે ,

સાંભળીને શરમ આવવાની સાથે સાથે કર્ોધ ૫ણ

આવે છે . આ બધી માગણીઓ, ફરમાઈશોને કોઈ૫ણ યુવતીવાળાની હેિસયત બગાડી
નાખવા િસવાય બીજુ ં શું માની શકાય ? ભગવાન આ િનમર્મ િભખારીઓને સ િ
આપે.
િવચારવાની વાત છ
છે ક,
કે યુ
યવતીઓ
વતીઓ જ્યાર
જ્યારે એ જએ
જુએ ક
કે સાભળ
સાંભળે ક
કે જયા
જયાં સુ
સધી
ધી એમન
એમને
ઇિચ્છત સામાન અને ઘણા િપયા દહેજના ૫માં આ૫વામાં ન આવે ત્યાં સુધી કોઈ
એમની સાથે લગ્ન કરવા તૈયાર થત ું નથી. ત્યારે તેમના નાજુક મન ૫ર કેવી અસર
થાય ? શું એ અનુભવ નહીં કરતી હોય કે એની સાથે લગ્ન કરવા તે કોઈને ૫ણ માટે
ે ી ક્ષિતપ
ે ા િપતાની
ખોટનો
ો ો ધધો
ધંધો છેે અનેે તેન
િ િૂિતર્ર્ કરવીી તેે તેન
િ
ી અિનવાય
િ
ર્ ફરજ છેે .
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આવી િ થિતમાં તેઓ પોતાના અિ તત્વને કેટલું હીન, નકામું અને િબનઉ૫યોગી અનુભવતી
હશે ? દહેજ માગનાર યુવકોને ભગવાન આગલાં જન્મમાં યુવતી બનાવે ત્યારે તેમને તેનો
અનુભવ થશે.ે
જો સમાજ પોતાની યુવતીઓ અને રા ટર્ની ભાિવ માતાઓને આ રીતે પોતાને અભાગી અને
ભાર ૫ અનુભવ કરવા માટે િવવશ કરે તો એ સમાજ અવ ય અિવવેકી તથા અસં કારી
સમાજ છે . તે ઉદા

તથા ઉ ત મનોભ ૂૂિમવાળા નાગિરકોના જન્મવાની આશા કરાવવાનો

અિધકારી નથી. માની દીનહીન,

બ્ુ ધ તથા કચડાયેલી મનોભ ૂિમમાંથી,

દર્ુ સં કાર ગર્હણ

કરીને જન્મ લેનારા બાળકો દીનહીન અને તુચ્છ મનોભુિમવાળો જ હોઈ શકે. આ રીતે
દહેજની આ દુ ટ પર્થા સમાજ તથા રા ટર્ પર્ત્યે પર્ત્યક્ષ તથા ૫રોક્ષ બંને
િવ ાસઘાત છે કે

પે એક એવો

કોઈ૫ણ નાગિરક માટે કલંક પ ૂણર્ િધક્કારથી ઓછો નથી. એટલે

ટલું

જલદી થઈ શકે તેટલું લોક, ૫રલોક સમાજ અને સંતાનના ક યાણની ભાવનાથી પર્ેિરત
થઈને આ ઉભય૫ક્ષી શ ુ પર્થાને િતલાંજિલ આપીને, એ પુણ્ય લાભ લો કે

ના સારા ફળ

વ પે આ૫ના સંતાનની અને આ૫ના સમાજની પર્ત્યક્ષ સેવા બધાને સુખી બનાવી શકે.

ાનય મા
માં તમ
તમે પણ આહ
આહતી
ત
ુ ી આપો
સમ ત સંકટોનુ ં એકમાતર્ કારણ છે - માનવીય દુબુિર્ .

ઉપાયથી દુબુિર્ ને દૂર કરી સ બુ ી

થપાય, તે જ માનવક યાણનો તથા િવ શાંિતનો સમાધાનકારક માગર્ છે .
યગઋિષ
યુ
ગઋિષ પરમપજ્ય
પરમપ ૂજ્ય પં
પ.

ીરામ શમાર્ આચાય
આચાયજીએ
જી
વતમ
યુગની સમ યાના સમાધાન
ર્ એ વતમાન
ર્ ાન યગની

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 : ગાયતર્ીી
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