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લગ્નના આદર્શો અને સિદ્ાાંતો
આદર્શશ લગ્ન માટે એ આવશ્યક છે કે એનો સનર્શય આદર્શશવાદી
સિદ્ાાંતોના આધાર ૫ર જ થાય.
એવુ ાં ન બને કે એક તરફ સુધારા વાદી અને સુધરે લી લગ્ન૫દ્સતથી
લગ્ન થાય અને વર કન્યાના િાંબધ
ાં નો સનર્શય ખામી ભયાશ દૃષ્ટટકોર્
વાળો હોય, રીત રરવાજ અને ૫દ્સતઓનુ ાં એટલુાં મહત્વ નથી કે જેટલુાં
એના મ ૂળ આધારનુ ાં છે . એટલાાં માટે જ આ િાંબધ
ાં માાં આ૫ર્ે આ૫ર્ી
માન્યતાઓમાાં ફેરફાર કરવો જોઈએ અને યોગ્યતાને અનુલક્ષીને
લગ્નો નક્કી કરવા જોઈએ.
ર્શારીરરક પુખ્તતા :
આદર્શશ લગ્ન માટે એ જરૂરી છે કે કન્યા ઘરિાંિારની જવાબદારી િાંભાળવા જેટલી પુખ્ત હોય.
કન્યાની ઉંમર ૧૮ વર્શ અને વરની ર૧ વર્શ હોવી જોઈએ. લગ્ન માટે આથી ઓછી ઉંમર કદી ન હોવી
જોઈએ. આ ન્ય ૂનતમ ઉંમર છે . ખરાંુ તો એ છે કે આથી મોટી ઉંમરનાાં યુવક યુવતીઓ જ ગૃહસ્થાશ્રમની
જવાબદારી િાંભાળવા યોગ્ય હોય છે . ર્શરીર ર્શાસ્ત્ર અનુિાર આવી યોગ્યતા છોકરીને ર૧ વર્ે અને
છોકરાને ર૫ વર્ે પ્રાપ્ત થતી હોય છે .
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ઉંમરલાયક યુવક યુવતીઓ જ લગ્ન કરવા યોગ્ય હોય છે . નાની ઉંમરનાાં રકર્શોર રકર્શોરીઓ લગ્નના
બાંધનમાાં બાંધાઈને પોતાનો ર્શારીરરક અને માનસિક સવનાર્શ જ નોતરે છે . આવા લગ્નોના ૫રરર્ામે પેદા
થતાાં બાળકો નબળા હોય છે અને પોતે ૫ર્ કાચી ઉંમરે ઘરિાંિાર માાંડવાથી ર્શારીરરક ર્શક્તતની દૃષ્ટટએ
૫ર્ નબળા ૫ડી જાય છે . એમના ર્શરીર ધીમે ધીમે રોગગ્રસ્ત થઈ જાય છે અને અકાળે જ એમની
જીવનલીલા િાંકેલાઈ જાય છે . ર્શારીરરક અને માનસિક પુટટતા પ્રાપ્ત કરતા ૫હેલાાં જ નાની ઉંમરના
છોકરા છોકરીનાાં લગ્ન કરી દે વા એ એમના ઉ૫ર એક પ્રકારનો અત્યાચાર કરવા બરાબર છે . સવવેકર્શીલ
માતાસપતાએ આવી ભ ૂલ કદી ૫ર્ કરવી જોઈએ નરહ.
િરકારી કાયદો ૫ર્ બાળ લગ્નનો સવરોધી છે . બાળ લગ્નને િજા યોગ્ય ગુન્હો માનવામાાં આવ્યો છે . ૧૮
વર્શથી ઓછી ઉંમરની છોકરી અને ર૧ વર્શથી ઓછી ઉંમરના છોકરાનાાં લગ્ન કરાવનાર વ્યરકતને તેમજ
તેમના વાલીઓને જેલની િજા થઈ ર્શકે છે . કદાચ આવા લગ્ન ભલે િરકારી કાયદા માાંથી છટકી જાય,
૫ર્ પ્રકૃસત અને ઈશ્વરના સનયમ માાંથી કોઈ છૂટી ર્શકત ુાં નથી. નાની ઉંમરનાાં રકર્શોર રકર્શોરીઓ ઘર
ગૃહસ્થીનો ભાર ઉઠાવર્શે તો તેમને બધી જ દૃષ્ટટએ નુકિાન વેઠવુ ાં ૫ડર્શે એ િમજી લેવ ુ ાં જોઈએ.
વાલીઓએ આવી ઉતાવળ કદી ૫ર્ ન કરવી જોઈએ. બાળકોને વધુમાાં વધુ અભ્યાિ કરવા દે વો
જોઈએ. જયાાં સુધી એમનુ ાં ભર્તર પ ૂરાંુ ન થાય ત્યાાં સુધી લગ્નની વાત સવચારવી જોઈએ નહીં.
સવદ્યાભ્યાિમાાં કદાચ તેમની ઉંમર નક્કી કરે લી લગ્ન વય કરતાાં વધે તો ૫ર્ ચચન્તા ન કરવી જોઈએ.

િમાન જોડા ખોળીએ :
ગુર્, કમશ અને સ્વભાવની દૃષ્ટટએ તથા ર્શારીરરક અને માનસિક િમાનતાની દૃષ્ટટએ યોગ્ય હોય એવા
જોડા ખોળવા જોઈએ. મેળ વગરનાાં લગ્નો દુુઃખદાયક હોય છે . તરુર્ તરુર્ીની અચભરુચચ અને આકાાંક્ષાને
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ધ્યાનમાાં રાખીને જીવનિાથીની ૫િાંદગી કરવી જોઈએ. બહારના રૂપાળા દે ખાવને બદલે તેમનામાાં
રહેલા ગુર્ોને મહત્વ આ૫વુાં જોઈએ.
શ્રીમાંત કુટુાંબમાાં જ કન્યા આ૫વાનો દૃષ્ટટકોર્ છોડીને િાંપ ૂર્શ યોગ્ય લગ્ન વાાંચ્છુ યુવક ર્શોધવા ઉ૫ર
ધ્યાન આ૫વુાં જોઈએ.
ધનનુ ાં મહત્વ ૫હેલા ૫ર્ ઓુાં હતુાં અને અત્યારે તો એનુ ાં મ ૂલ્ય, મહત્વ અને સ્થાસયત્વ ઘર્ી બધી
દૃષ્ટટએ િાવ ઓુાં છે . શ્રીમાંત કુટુાંબના છોકરા કરતાાં ગરીબ ઘરનો યોગ્ય યુવક બધી રીતે િારો હોય છે .
કન્યાનુ ાં જીવન ૫રરવારની શ્રીમાંતાઈના કારર્ે નહીં, ૫ર્ એના સુયોગ્ય જીવનિાથીના કારર્ે જ સુખમય
થઈ ર્શકે છે . એટલાાં માટે જ યુવકની પ્રસતભા અને િજ્જનતા પ્રત્યે સવર્શેર્ ધ્યાન આ૫વુ ાં ઘટે , નરહ કે
એની શ્રીમાંતાઈ તરફ. છોકરીની યોગ્યતાને અનુલક્ષીને યુવક ર્શોધવો જરૂરી છે . ધનના પ્રલોભનથી
અયોગ્ય કન્યાઓનો સુયોગ્ય યુવકોની િાથે િાંબધ
ાં બાાંધવામાાં કદાચ િફળતા મળે તો૫ ર્ એવા જોડા
ઓછાાં સુખી થતા હોય છે .
બની ર્શકે તો િગાઈ નક્કી કરતા ૫હેલા વર કન્યાને એકબીજા સવર્ે પ ૂરી મારહતી આ૫વી જોઈએ.
પ્રત્યક્ષ અથવા અપ્રત્યક્ષ રૂપે એમની િાંમસત લેવી જોઈએ. એમની ઇચ્છછા સવરુદ્ િગાઈ કદી ૫ર્ નક્કી
કરવી જોઈએ નરહ. દહેજ વગેરેની મુશ્કેલીઓના કારર્ે કેટલીક વાર છોકરીઓની ઉંમર મોટી થઈ જાય
છે અને યોગ્ય વર મળતા નથી. એવી ક્સ્થસતમાાં મોટી ઉંમરનો વર ૫િાંદ કરી લેવાય છે . કેટલીક વાર
તો એ પ્રૌઢ ઉંમરનો હોય છે . આવા િાંબધ
ાં ો હાંમેર્શા સનિંદનીય છે . સવધુર વ્યરકતઓનાાં લગ્ન જો જરૂરી હોય
તો સવધવાઓ િાથે થવા જોઈએ. જે સનયમ સ્ત્રી માટે છે એ પુરુર્ માટે ૫ર્ હોવો જોઈએ. સવધવા અને
સવધુરોની નૈસતક, ધાસમિક અને િામાજજક ક્સ્થસત લગભગ િરખી હોય છે . પ્રસતબાંધ અને સુસવધા બન્નેને
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(સ્ત્રી અને પુરુર્ને) િરખા મળવા જોઈએ. જો સવધવા સ્ત્રી માટે પુનલશગ્ન અનુચચત માનીએ તો એ સનયમ
સવધુરોને ૫ર્ લાગુ ૫ડે છે . જો સવધુરોને બીજુ ાં લગ્ન કરવાની છૂટ હોય તો એવી છૂટ સવધવાઓ માટે ૫ર્
રાખવી જોઈએ. ન્યાય બધા માટે િરખો હોવો જોઈએ. બાંધન ૫ર્ બધા માટે િરખા હોવા જોઈએ. નારી
દુબશળ છે , અિહાય અને ૫રાધીન છે એટલાાં માટે એના ઉ૫ર પ્રસતબાંધ લાદવામાાં આવે અને પુરુર્ િમથશ
છે , એટલાાં માટે એને સવર્શેર્ સુસવધા મળે એ કોઈ૫ર્ રીતે ન્યાયી નથી.

ન્યાયનુ ાં હનન થવુાં ન જોઈએ :
ન્યાયનુ ાં ત્રાજવુ ાં બા માટે િરખુાં જોવુ ાં જોઈએ. નર અને નારી ઈશ્વરના બે હાથ છે . કહો કે બે આંખો ૫ર્
છે . ૫રમાત્માએ એ બન્નેને િરખા િરજ્યા છે . િમાન અસધકાર ૫ર્ આપ્યા છે . નર અને નારી વચ્છચે જે
ચલિંગભેદ છે એનો અથશ એ છે કે એમનામાાં રહેલી અપ ૂર્શતા બન્નેના સમલનથી િાંપ ૂર્શ પ ૂર્શતામાાં ૫રરર્મે
છે . આ ઈશ્વરની એક કલાત્મક વ્યવસ્થા છે . એનાથી એમના િામાજજક અને માનવીય અસધકારોમાાં કોઈ
ફરક ૫ડતો નથી. લગ્ન નક્કી કરતી વખતે એ બાબતનુ ાં ધ્યાન રાખવુ ાં જોઈએ કે બે માાંથી કોઈને ૫ર્
અન્યાય તો નથી થતો ને જેની ૫ત્ની નાના બાળકોને મ ૂકીને મ ૃત્યુ પામી હોય એવા મોટી ઉંમરના પુરૂર્ે
ૂ અને ઉંમરમાાં િરખી સવધવા સ્ત્રી ખોળવી જોઈએ.
જો લગ્ન કરવા આવશ્યક જ હોય તો પોતાને અનુકળ
સનસ ્ િાંતાન સવધુર સનસ ્ િાંતાન સવધવા િાથે અને બાળકો વાળા સવધુર બાળક વાળી સવધવા િાથે જો
લગ્ન કરે તો તે વધુ ન્યાય િાંગત જર્ાય. જો પુરુર્ના િાંતાનોને બીજી ૫ત્ની ઉછે રી ર્શકતી હોય તો
બાળક વાળી સવધવાનાાં બાળકોનુ ાં લાલન પાલન એનો બીજો ૫સત કેમ ન કરી ર્શકે ?
સવર્શેર્ અસધકારી ભોગવવાનુ ાં બધાને ગમે છે . સવર્શેર્ સુસવધાઓ જેને મળી છે તેને એ છોડવી ગમતી
નથી. આ જ વાત સવધુર પુરુર્ોના લગ્ન િાંબધ
ાં માાં ૫ર્ લાગુ ૫ડે છે . િામાન્ય રીતે એવા પુરુર્ો ૫ર્
ઋષિ ચ િંતનના સાાંષનધ્યમાાં

http://rushichintan.com

લગ્નના આદર્શો અને સિદ્ાાંતો

કુમારરકા િાથે લગ્ન કરવા ઇચ્છછે છે . આ ન્યાય િાંગત નથી. પુરુર્ ઉંમરમાાં મોટો હોય તો ૫ત્ની વહેલી
સવધવા બને એ જોખમ ૫ર્ સ્પટટ છે . ૫રરર્ામે એમનાાં નાના બાળકોને આ દુુઃખ ભોગવવુ ાં ૫ડે છે .
અત્યારના િાંજોગોમાાં વૈધવ્ય કેટલુાં કટટપ્રદ હોય છે એ કોર્ નથી જાર્ત ુાં ? કોઈ પુરુર્ પોતાના સુખ
માટે પોતાની ભાસવ ૫ત્નીને વૈધવ્યની આગમાાં નાખવાનુ ાં કામ કરે અને એને અનાથ બનાવવાનુ ાં કાયશ
કરે એ કોઈ૫ર્ રીતે યોગ્ય નથી. એવુ ાં અન્યાય પ ૂર્શ દામ્પત્યજીવન ક્યારે ય સુખર્શાક્ન્તવાળાં ન બની ર્શકે.
એવા દાં ૫તીને જોવાથી એનુ ાં ૫રરર્ામ આ૫ર્ે સનહાળી ર્શકીએ છીએ. આવી ક્સ્થસતમાાં સ્ત્રી હાંમેર્શા એ
સવચારે દુુઃખી થતી હોય છે કે એની િાથે હળાહળ અન્યાય કરવામાાં આવ્યો છે . આ અત્યાચારને ભલે એ
લાચારીથી િહન કરે , ૫ર્ એના મનમાાં તો પ્રસત રહિંિાની આગ િળગતી રહે છે . ૫રરર્ામે િાચી વાત એ
છે કે એવા લગ્નો કદી ૫ર્ િફળ થતાાં નથી.

સવધુર અને સવધવાઓની િમસ્યાઓ :
આદર્શશ લગ્નોનુ ાં આયોજન કરતા ૫હેલાાં એ વાત જાર્ી લેવી જોઈએ કે જોડી બરાબર મળી છે કે નરહ. જો
બન્નેની જોડી ખોટી રીતે ગોઠવવામાાં આવી હોય તો માત્ર સુધારે લી ૫દ્સતથી કરે લાાં લગ્નનુ ાં કોઈ મ ૂલ્ય
નથી. આ૫ર્ે જોડી મેળવવામાાં કાળજી રાખવી જોઈએ. સવધુરોનાાં કુમારરકાઓ િાથે લગ્ન કરવાના
પ્રચચલત રરવાજના કારર્ે રહન્દુ િમાજમાાં સવધવાઓ અને અનાથોની િાંખ્યા મોટા પ્રમાર્માાં વધતી રહી
છે . આવી સવધવાઓની જે દયનીય ક્સ્થસત હોય છે . એનાથી કોઈ અજાર્ નથી. કુટુાંબોમાાં જે સ્વાથશ અને
િાંઘર્શ ચાલ્યા કરે છે એમાાં કુટુાંબની કોઈ સ્ત્રી સવધવા થાય ત્યારે કુટુાંબીજનો એ પ્રયત્ન કરે છે કે એના
મ ૃત ૫સતની િાં૫સતના રખેવાળ બનીને ૫ર્ િાં૫સત ઓરહયાાં કરી લેવી અને એ ચબચારીને રઝળતી કરી
મ ૂકવી. એવી લાચાર સવધવાઓ ૫છી િમાજમાાં સતરસ્કૃત જીવન વ્યતીત કરે છે . અરે , ત્યાાં સુધી કે કોઈ
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માંગળ પ્રિાંગે ૫ર્ એમના પ્રવેર્શને અશુભ-અમાંગળ માનવામાાં આવે છે . તેનાાં કુટુાંબીજનો તો તેને જ
અભાગર્ી, પાપી માને છે . વખત આવ્યે એનો સતરસ્કાર કરવાનુ,ાં તેર્ીનુ ાં અ૫માન કરવાનુ ાં ૫ર્ ચ ૂકતા
નથી. એવી સ્ત્રીના અિહાય અને અનાથ બાળકો ૫ર્ અ૫માનજનક ક્સ્થસતમાાં જીવે છે . ૫રરર્ામે એ
બાળકોમાાં ૫ર્ આજીવન લઘુતાગ્રાંસથ બાંધાઈ જાય છે .
સવધવાઓની રદન પ્રસતરદન થતી વ ૃદ્ધદ્ બાંધ થવી જોઈએ. અનાથ લોકોની િાંખ્યામાાં વધારો કરતી રહન્દ
જાસતની આ પ્રચચલત કુપ્રથાને તાત્કાચલક રોકવી જરૂરી છે . આ ન્યાયનો પોકાર છે . માનવી અસધકારોનો
પ્રશ્ન છે . રરવાજ ગમે તે હોય ૫ર્ જો તે માનવતા અને નૈસતકતાના આદર્શોની સવરુદ્નો હોય તો તે
બદલવો જ ઘટે. હવે એ િમય પાકી ગયો છે કે લગ્ન કરતાાં સવધવા તથા સવધુરની બાબતમાાં ધ્યાન
આ૫વુાં જોઈએ. વ ૃદ્ લગ્નો અને કજોડાાં લગ્નોને રોકવા જોઈએ. યુવતીઓમાાં એવી રહિંમત પેદા કરવી
જોઈએ કે જો એમને સવધુરોની િાથે લગ્ન કરવાની ફરજ પાડવામાાં આવતી હોય તો એવા બાંધનમાાં
બાંધાવાનો સ્પટટ ઇન્કાર કરે . િામાજજક કાયશકતાશ ઓએ આવા િમયે સવરોધીનો અવાજ ઉઠાવવો જોઈએ.
કાયદારકય બાંધન ભલે ન હોય. ૫ર્ ન્યાયનો અવાજ વધુ બળવત્તર હોય છે . એવી મહત્તમ િરકારી
સનયમો અને પ્રચચલત ૫રાં ૫રાઓની ત ુલનામાાં અનેક ગર્ી વધારે છે . અનીસતનો તો તમામ સ્તરે સવરોધ
થતો જ જોઈએ. લગ્નના નામે થતા અન્યાયનો ૫ર્ એ જ રીતે સવરોધ થવો જરૂરી છે .

દુટપરરર્ામો પ્રત્યે િાવચેતી :
કુમારરકાઓનાાં લગ્ન સવધુરો િાથે થવાની ર્શક્યતા નરહવત ્ બનતા સવધવાઓ િાથે એવો પુરુર્ વગશ
લગ્નની ર્શક્યતા સવચારતો થર્શે જ. આજે તો કરોડોની િાંખ્યામાાં સવધવા બહેનો ચાલ્યા આવતાાં બાંધનોના
કારર્ે દુુઃખી જીવન જીવીને આંસુ િારી રહી છે . એમનો અચભર્શા૫ રહન્દુ િમાજને રકતસપતના રોગની
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જેમ રદન પ્રસતરદન નટટ કરી રહેલ છે . આ પ્રશ્નની ઉપેક્ષા કરવા જેવી નથી, કારર્ કે આજે થતા
લગ્નોમાાં પાાંચ લગ્નોમાાં એકાદ સવધુરનુ ાં લગ્ન થતુાં હોય છે અને એમાાં ઉંમરની દૃષ્ટટએ તફાવત એટલો
બધો હોય છે કે એવી ૫રરર્ીતાના વૈધવ્યની િાંભાવના િામે આવીને ઊભી જ હોય છે . કુદરતી મ ૃત્યુના
કારર્ે થતી સવધવાઓ ક્યાાં ઓછી છે કે વળી જાર્ી બુઝીને સ્ત્રી બાળકોની દયનીય ક્સ્થસત ઊભી કરવાનુ ાં
આયોજન રહન્દુ િમાજ કરે છે ?
િવર્શ રહન્દુઓમાાં સવધવાસવવાહ ૫ર જે પ્રસતબાંધ ચાલયો આવે છે એનો કોઈ ધાસમિક કે નૈસતક આધાર
નથી. આ િાંબધ
ાં માાં હુ ાં ર્શાસ્ત્રોના આધાર ટાાંકીને એક અલગ પુસ્તક લખવા ઈચ્છુાં ુાં. જેમાાં એ વાત
સ્પટટ૫ર્ે િાચબત કરે લી હર્શે કે સવધવા લગ્નો ઉ૫ર ર્શાસ્ત્રોએ ૫ર્ કોઈ પ્રસતબાંધ ફરમાવ્યો નથી, અરે ,
એટલુાં જ નરહ, ર્શાસ્ત્રોએ તો એને સ્પટટ િમથશન ૫ર્ આપ્યુ ાં છે . જે સવધુરોને લગ્ન જરૂરી લાગત ુાં હોય
એમર્ે આ બાબતે ધમશમયાશદાના ઉલ્લાંઘનની ર્શાંકા મન માાંથી કાઢી નાખવી જોઈએ. એવી જ રીતે જે
મા-બાપોની સવધવા યુવતીઓ લગ્ન યોગ્ય હોય તેમર્ે કોઈ૫ર્ પ્રકારના િાંકોચ વગર એમનાાં પુનલશગ્ન
કરાવી દે વા જોઈએ. એમાાં ર્શાસ્ત્ર, ન્યાય, ધમશ વગેરે કોઈ૫ર્ રીતે અડચર્રૂ૫ નથી. ફકત પ્રચચલત
રરવાજ અને ખોટી માન્યતાઓની જ અડચર્ છે , જેમાાં સુધારો કરવો ૫ડર્શે. આ અંધેર હવે વધુ વખત
ચાલવાનુ ાં નથી.

બાળલગ્નો અયોગ્ય છે :
બાળલગ્નો સવર્ે ૫હેલાાં જ કહેવામાાં આવ્યુાં છે કે આવા લગ્નો દરે ક દૃષ્ટટએ અયોગ્ય છે . અસત ઉત્સુક માબાપો પોતાના બાળકોના જલદી લગ્ન કરી નાાંખી લગ્નની જવાબદારી માાંથી છટકવા માગે છે અને
લગ્નનો લહાવો લેવા ઇચ્છછે છે . આવી અધીરાઈ ભરી ઉત્સુકતાને બાચલર્શતા જ કહી ર્શકાય. ૫છાત
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જાસતઓમાાં આવી પ્રથા હજી ૫ર્ મોટા પ્રમાર્માાં છે . હજુ તો જેમના હોઠેથી ધાવર્ ૫ર્ સુકાયુાં નથી
એવા નાનકડાાં બાળકોના હજારો લગ્નો આજે ૫ર્ આ દે ર્શમાાં થાય છે . નગરોમાાં રહેલા સર્શચક્ષત વગશના
લોકોમાાં હવે ૫રર૫કવ ઉમરે લગ્નો થવા માાંડયા છે . ૫ર્ ભારતની અસધકાાંર્શ જનતા ગામડામાાં રહે છે એ
ધ્યાનમાાં રાખવા જેવી બાબત છે . હજી ત્યાાં સર્શક્ષર્નો વ્યા૫ વધ્યો નથી. ગામડાના ૫છાત વગશના
લોકોમાાં કુરરવાજોનુ ાં સ્થાન સવર્શેર્ છે . બાળક લગ્નોના નામે આજે ૫ર્ અિાંખ્ય બાળકોનો ર્શારીરરક તથા
માનસિક િવશનાર્શ થઈ રહ્યો છે . આ અજ્ઞાનતાને રોકવી જરૂરી છે . િમાજમાાં એવુ ાં વાતાવરર્ ઊભુ ાં કરવુ ાં
જોઈએ કે જેથી આવી અજ્ઞાનતા ભરી રમત બાંધ થાય.
મધ્યયુગમાાં જ્યારે સવધમી આક્રમર્ખોરોનુ ાં ભારતમાાં રાજ્ય હત ુાં ત્યારે તેઓ કોઈ૫ર્ સુદર
ાં
યુવતીનુ ાં
બળજબરીથી અ૫હરર્ કરી જતા અને તેને લગ્નની ફરજ પાડતા ત્યારે એક આ૫દ ધમશ તરીકે િમાજનાાં
બુદ્ધદ્ર્શાળી લોકોએ બાળ લગ્નની પ્રથા સ્વીકારે લી. 'ર્શીઘ્રબોધ' જેવાાં િામાન્ય પુસ્તકોમાાં એવા શ્લોક એ
વખતે લખવામાાં આવ્યા કે જેમાાં આઠ દિ વર્શના બાળકોનાાં લગ્નને યોગ્ય લેખવામાાં આવ્યા હતાાં. તે
િમય માટે એ વ્યવસ્થા યોગ્ય હતી. આ વ્યવસ્થાને તે વખતે ધમશન ુ ાં રક્ષર્ કરવામાાં િહયોગ આપ્યો
હતો. તેથી એ વખતે કરવામાાં આવેલી એ વ્યવસ્થા પ્રર્શાંિનીય હતી, ૫રાં ત ુ હવે એવી ૫રરક્સ્થસત નથી.
હવે આ૫ર્ી બહેન દીકરોઓના અ૫હરર્નો એવો ભય નથી, એટલે આજના યુગમાાં એ આ૫દ્દ ધમશને
અનુિરી બાળ લગ્નની પ્રથા ચાલુ રાખવાની કોઈ જરૂર નથી. તાવ ઊતરી ગયા ૫છી ૫ર્ કવીનાઈનાાં
ઇન્જેકર્શન લેતા રહેવાની કોઈ જરૂર ખરી ? જે લોકો પોતાના બાળકોના બાળ લગ્નને ધમશકૃત્ય િમજીને
નાની ઉંમરે લગ્નો કરી નાખે છે તેઓ મોટી ભ ૂલ કરે છે . ભારતીય ધમશમાાં પુખ્ત ઉંમરનાાં જ યુવકયુવતીઓનાાં લગ્નો કરવાનો આદે ર્શ છે . બાળલગ્નોની તો એમાાં કલ્પના ૫ર્ કરી નથી. આ આંધળી
રમતને ધમશ માનવાનો કોઈ પ્રશ્ન જ ઊઠતો નથી.
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કજોડાાં લગ્નો થવા ન ઘટે :
વ ૃઘ્ધો િાથે કુાંવારી યુવતીઓના લગ્ન જે લોકો કરે છે તેમાાં ધન લોભ મુખ્ય છે . કન્યાનાાં હાડ માાંિ
વેચનારા આવા લોકો સનદશ યી અને દુબુદ્ધશ દ્ વાળા છે . એમને પોતાના સ્વાથશ આગળ ધમશ, ન્યાય કે
અન્યાય કાંઈ ૫ર્ દે ખાતુાં નથી. માત્ર લાલચ વર્શ તેઓ પોતાની માતા, બહેન, ૫ત્ની, પુત્રી, ધમશ, ઈમાન,
ન્યાય અને નીસત બધુ ાં જ વેચી ર્શકે છે . આવા નર૫શુઓનાાં નીચ કમશ િમાજનાાં વાતાવરર્ને સવર્ મય
બનાવે છે . આનો િખત સવરોધ થવો જ જોઈએ. કેટલીક વખત તો દિ બાર વર્શની બાચલકાનુ ાં લગ્ન
૫ચાિ િાઈઠ વર્શના વ ૃદ્ િાથે કરવામાાં આવ્યુ ાં હોય તેવ ુ ાં ૫ર્ મેં જોયુાં છે . આવા નર મેઘ 'લગ્ન' ર્શબ્દને
૫ર્ કલાંરકત કરે છે . લટાં ૂ , અ૫હરર્, બળાત્કાર અને ખ ૂન જેવા ગુનાઓની જેમ આવા લગ્નોને ૫ર્ ગુના
રહત કૃત્ય માની રોકવા જોઈએ. જોકે આવી ઘટનાઓ ઓછી બને છે , ૫ર્ િમાજમાાં એક ૫ર્

આવો

બનાવ બનવો ન જોઈએ. જોકે કન્યાસવક્રયની દુટટ પ્રવ ૃસત્તના લીધે વ ૃદ્ લગ્નો ઓછા થાય છે , ૫રાં ત ુ તેમ
છતાાં જે મોટી િાંખ્યા એમાાં જોવા મળે છે તેન ુ ાં કારર્ માબાપોની દહેજ િાંબધ
ાં ી લાચારી મુખ્ય હોય છે .
આસથિક ક્સ્થસત િારી ન હોવાના કારર્ે વધુ દહેજની માગર્ી િામાન્ય સ્તરનાાં માબાપો માટે ખ ૂબ
મઝ
ાં ૂ વર્ ભયો પ્રશ્ન હોય છે . એવા માબા૫ પોતાની દીકરી માટે વર ખોળવા આકાર્શ પાતાળ એક કરતાાં
હોય છે અને એમાાં જ િમય ઘર્ો વહી જાય છે . ૫રરર્ામે દીકરી ખ ૂબ મોટી થઈ જાય છે , જ્યારે
િમાજની પ્રચચલત માન્યતાઓ અનુિાર િામાન્ય રીતે કન્યાનુ ાં લગ્ન વીિ વર્શની ઉંમર સુધીમાાં થવુ ાં
જોઈએ. જો કન્યાની ઉંમર વધી જાય તો િમાન ઉંમરનો યુવક મળવો મુશ્કેલ બની જાય છે .
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વર-વધુની ઉમરમાાં ફરક :
પ્રચચલત માન્યતા અનુિાર છોકરા કરતા છોકરીની ઉંમર નાની હોવી જોઈએ. િમાન ઉંમરની અથવા
મોટી ઉંમરની છોકરી િાથેના લગ્ન ખરાબ માનવામાાં આવે છે . એનુ ાં કારર્ એ છે કે પુરુર્ નારી ૫ર્
ર્શાિન ક્યારે કરી ર્શકે કે જ્યારે તે નાની ઉંમરની હોય ત્યારે અને એટલે જ આવો રરવાજ ચાલ્યો આવે
છે . છોકરાની ર્શોધ કરતાાં કરતા જે છોકરીની ઉંમર બાવીિ ૫ચ્છચીિ વર્શ થઈ જાય તેને માટે આસથિક
િાંકટ જ નરહ, ૫રાં ત ુ મોટી ઉંમરનો છોકરો મળવાનો ૫ર્ પ્રશ્ન ઊભો થાય છે . આમ આ મઝવર્
ાં ૂ
બેવડાઈ
જાય છે . િાથે િાથે કન્યાને કુાંવારી રાખવાનુ ાં કોઈ પિાંદ નથી કરતુ.ાં એનુ ાં લગ્ન થવુ ાં જ જોઈએ, ૫છી
વડલા પી૫ળા િાથે ૫ર્ ભલે થઈ જાય. આવી સવવર્શતામાાં મોટી ઉંમરની છોકરીઓનાાં લગ્ન ઢળતી
ઉંમરના વયોવ ૃદ્ સવધુરો િાથે ૫ર્ કરવા ૫ડે છે . મોટા ભાગના વ ૃદ્ લગ્નો આવા કારર્ોિર થતા હોય
છે . છોકરીનાાં માબાપોના મનમાાં પોતાની દીકરીને વેચવાનો સવચાર એવે િમયે નથી હોતો. જે મળે તે
આપીને લગ્નો ૫તાવી દે વતા હોય છે . આવા લગ્નોમાાં સવવર્શતા, લાચારી અને ર્શરમની લાગર્ી ૫ર્
તેઓ અનુભવતા હોય છે . એમને બીજો કોઈ રસ્તો ૫ર્ સ ૂઝતો નથી. જ્યારે બધા દરવાજા બાંધ હોય
ત્યારે તેમને આમ કરવાની ફરજ ૫ડે છે . આવી બેવડી મઝવર્નો
ાં ૂ
મુકાબલો ૫ર્ બેવડા િાહિથી કરવો
જોઈએ. દહેજ પ્રથાનો નાર્શ કરવા િાથે આવી ક્સ્થસતનો

ઉકેલ ૫ર્ એ છે કે છોકરાની ઉંમર કરતા

છોકરીની ઉંમર થોડી મોટી હોય તો ચલાવી લેવ ુ ાં જોઈએ. આમ કરવામાાં કોઈ જ નુકર્શાન નથી. િામાન્ય
રીતે છોકરો છોકરી કરતા એકાદ બે વર્શ મોટો હોય છે , ૫રત ુાં એ વાત સ૫
્ ટટ છે કે આ નાના મોટાની
પ્રસતકૂળ અિર દામ્પત્યજીવન ૫ર કર્શી જ થતી નથી અને એટલે જ ક્યારે ક વર થોડો નાનો હોય અને
કન્યા થોડી મોટી હોય તો એમાાં કર્શો વાાંધો આવતો નથી. વર વધ ૂ ૫ર ર્શાિન કરે એ પ્રથા િામાંત વાદી
ઋષિ ચ િંતનના સાાંષનધ્યમાાં

http://rushichintan.com

લગ્નના આદર્શો અને સિદ્ાાંતો

છે . ઉંમરના થોડાક તફાવત િાથે કોઈ સનિબત નથી. તે એકબીજામાાં રહેલી પ્રસતભા અને ગુર્ોનો પ્રશ્ન
છે . ૫સત૫ત્ની એક જ રથનાાં બે પૈડાાં છે . એમાાં કોઈ કોઈના ૫ર ર્શાિન કરત ુાં નથી. એક બીજાને દાબમાાં
રાખવાની ઇચ્છછા ર્શા માટે રાખે ? બન્ને પ્રેમ, ઉદ્ભાવ અને સવચારોના સવસનમય પ ૂવશક પોતાનુ ાં ગૃહસ્થ
જીવન િફળ બનાવી ર્શકે, એમાાં કન્યા મોટી હોય તો કોઈ અંતરાય ઊભો થતો નથી.

િહૃદયતા અને ઉદારતાની આવશ્યકતા
જયાાં છોકરીના માબાપોને આવી લાચારીમાાં ફિાયેલાાં જોઈએ ત્યાાં િહૃદય, ઉદાર અને સવચારર્શીલ
માર્િોએ એમને િાંપ ૂર્શ િહાનુભ ૂસત આ૫વી જોઈએ. સુધારક સવચારનાાં માતાસપતા અને સુધારક
નવયુવકોએ આવા લગ્નોનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ. એનાથી કન્યાનાાં લગ્ન કોઈ વ ૃદ્ િાથે થતા
અટકાવી ર્શકાર્શે. વ ૃદ્ લગ્નોનો કે કજોડા લગ્નોનો કેવળ મૌચખક સવરોધ કરવા માત્રથી જ કાંઈ નરહ વળે .
એનો વ્યવહારાંુ ઉકેલ ૫ર્ લાવવો જોઈએ. કન્યા ઉંમર લાયક થઈ ગઈ હોય ત્યાાં વ ૃદ્ સવવાહ રોકવા
માટે બીજો સવકલ્પ યોગ્ય છે . ખાલી સવરોધ સનરથશક છે . જ્યારે બીજો કોઈ રસ્તો જ ન રહે ત્યારે શુ ાં થાય
? એવી યુવતીઓ આજીવન કુાંવારી રહેવાનો સનર્શય કરી ર્શકે, ૫રાં ત ુ આવો સનર્શય કોઈક સવરલ યુવતી
જ કરી ર્શકે. માતાસપતાને પોતાનો સનર્શય જર્ાવવાની રહિંમત ૫ર્ યુવતીઓમાાં ક્યાાં હોય છે ? મનમાાં
કોચવાતી રહેવા છતાાં મોઢેથી એક ૫ર્ ર્શબ્દ કહી ર્શકતી નથી. ઘરનાાં માર્િો જે કાંઈ સનર્શય લે તે
તેમને માનવો ૫ડે છે . એવી ક્સ્થસતમાાં આદર્શશવાદી વ્યક્તતઓ ઉ૫ર બેવડી જવાબદારી આવી ૫ડે છે .
આવી યુવતીઓને વ ૃધ્ધોને ગળે બાંધાતી દે ખતા જે વ્યથા થતી હોય તો એમર્ે કાંઈક ત્યાગ કરવો
જોઈએ. 'વરથી કન્યા મોટી ન હોય' એ માન્યતાને છોડવી ૫ડર્શે.

જેઓ દહેજના સવરોધી હોય એવા

યુવકો પાિે આવા બીજા િાહિની ૫ર્ અપેક્ષા રાખી ર્શકાય.
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એક સવચારર્ીય સવકલ્પ :
સુસર્શચક્ષત યુવતીઓ િમક્ષ આ પ્રશ્ન વધુ ઉગ્ર સ્વરૂપે આવે છે . ગ્રૅજ્યુએટ થતા થતા તેમની ઉંમર વધી
જાય છે . બે ચાર વર્શ છોકરો ખોળવામાાં જાય અને જો એમાાં િફળતા ન મળે તો ઉંમર અઠાવીર્શ-ત્રીિ
વર્શની થઈ જાય. અભર્ યુવતીઓને ઓછા દહેજમાાં અભર્ છોકરો કદાચ મળી જાય. જો વધુ સર્શચક્ષત
સુયોગ્ય છોકરાની અપેક્ષા હોય તો એવે ઠેકાર્ે અનેકગર્ા દહેજની માગર્ી થતી હોય છે . જે મા બાપો
માટે િાદાઈથી લગ્ન કરવા ૫ર્ અઘરા હોય તેઓએ સુસર્શચક્ષત લોકોની ધનની માગર્ી કેવી રીતે પ ૂરી
કરી ર્શકે ? દીકરીનુ ાં ભર્તર તો ગમે તે રીતે પ ૂરાંુ કયુ,ું ૫ર્ હવે લગ્ન માટે આટલો ખચશ ક્યાાંથી કાઢવો ?
વળી એનાથી મોટો વર ૫ર્ ક્યાાંથી મેળવવો ?

આવી બેવડી િમસ્યામાાં ગચ
ાં ૂ વાયેલી યુવતીઓને

સર્શચક્ષકાની નોકરી કરતા રહી આજીવન કુાંવારી રહેવાનો સનર્શય નાછૂટકે કરવો ૫ડે છે . આવી અનેક
યુવતીઓની મારહતી મારી પાિે છે જેમને સ્વેચ્છછાએ નરહ, ૫ર્ સવવર્શ બની કુાંવારા રહેવ ુ ાં ૫ડયુ ાં છે . આ
િમસ્યાનો ઉકેલ બે રીતે લાવી ર્શકાય. એક તો સુધારા વાદી યુવકો િાહસિક બને. િાથેિાથે ત્યાગની
ભાવના કેળવે. આ જ ગુર્ો યુવતીઓએ ૫ર્ કેળવવા જરૂરી છે . યુવતીઓ પોતાનાથી ઉંમરમાાં નાના
અને ઓુાં ભર્ેલા યુવકો ૫ર્ ૫િાંદ કરે . જેવી રીતે સુયોગ્ય ૫સત થોડી ઓછી યોગ્યતા વાળી ૫ત્નીને
સનભાવી લે એ જ રીતે થોડી ઓછી યોગ્યતા વાળા ૫સતને સુયોગ્ય ૫ત્નીએ ૫ર્ સનભાવી લેતાાં ર્શીખવુાં
૫ડે. આમ મોટુાં મન રાખવાથી પ્રશ્ન હલ થઈ ર્શકે. સુસર્શચક્ષત ૫ત્ની પોતાના ૫સતની ભર્તર બાબતની
ઉર્૫ને િહેલાઈથી પ ૂરી કરી ર્શકે છે . એવી જ રીતે જો ૫સત થોડુાં ઓુાં કમાતો હોય તો પોતે નોકરી કરી
થોડુાં વધુ કમાઈ ૫રરવારનો સનભાવ કરવા િહકાર આપી ર્શકે છે . કમિે કમ પુરુર્ િમાજ દ્વારા પ્રચચલત
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કરવામાાં આવેલી એ માન્યતા કે "વર તો કન્યા કરતાાં ઉંમરમાાં મોટો અને વધુ ભર્ેલો હોવો જોઈએ" નો
સર્શકાર ભર્ેલી યુવતીઓ તો ન જ બને.
જો ૫ત્ની વધારે સુયોગ્ય અને વધુ ભર્ેલી હોય તો એમાાં કોઈને શુ ાં નુકિાન થવાનુ ાં છે ? ૫સત૫ત્નીમાાં
ભાવનાત્મક િમાનતા અને એકતા હોવી જોઈએ, જો ભાવના હોય તો નાનામોટાનો પ્રશ્ન જ રહેતો નથી.
જો આવી ભાવના પેદા થાય તો પોતાનાથી વધારે ઉંમર વાળા સુયોગ્ય અને દહેજની ઇચ્છછા ન રાખનારા
છોકરા ન મળવાની અનેક સુસર્શચક્ષત છોકરીઓની િમસ્યાનો ઉકેલ આવી ર્શકે.

ઉ૫હાિ અને સવરોધથી ન ડરો :
નવીન િમાજની રચના કરવા માટે આ૫ર્ે ઘર્ી બધી પ્રચચલત માન્યતાઓમાાં ફેરફાર કરવો ૫ડર્શે.
આવી ૫રરક્સ્થસત પેદા થાય ત્યારે લોકો હાાંિી ૫ર્ ઉડાવે, નારાજ ૫ર્ થાય અને અવરોધો ૫ર્ ઊભા
કરે . લોકો તો લોકો જ છે . એમને સવવેક સવચાર િાથે લેવાદે વા નથી. પ્રચચલત માન્યતાઓ જેમની તેમ
રહે એમાાં જ એમને રિ હોય છે . ગાંદા રહેનારને જો સ્વચ્છછ રહેવાનુ ાં કહેવામાાં આવે તો ૫હેલા તો
િામાન્ય રીતે એને ખોટુાં જ લાગર્શે અને િલાહ આ૫નારને જ નીચો પાડવાના પ્રયત્નો કરર્શે. આ માનવ
સ્વભાવ છે . કાાં તો તમે જેમનુ ાં તેમ ચાલવા દો અને િહન કરો યા તો એમાાં ૫રરવતશન લાવવાનુ ાં િાહિ
કરો. લોકોમાાં િમજર્ આવે તો છે , ૫ર્ ક્યારે ? જ્યારે તેઓ મ ૂખશતાની હદ વટાવી જાય છે ત્યારે .
ઈસુના ઉ૫દે ર્શોનો એ જમાનામાાં દરે ક જર્ે સવરોધ કયો હતો. આખુય
ાં આયખુાં પ્રયત્ન કયો ત્યારે માત્ર તેર
સર્શટયો મળ્યા, જેમાાં એક િાવ ખોટો સનકળ્યો. એર્ે માત્ર ત્રીિ રૂસપયા મેળવવાની લાલચે પોતાના ગુરુને
૫કડાવી દીધા અને ફાાંિી અપાવી દીધી. ૫રાં ત ુ ઈસુનો ઉ૫દે ર્શ િાચો હતો એટલે લોકોને મોડે મોડે ૫ર્
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ભાન આવ્યુ ાં અને તેમની વાત શ્રદ્ાપ ૂવશક સ્વીકારી. આજે તો એક ત ૃતીયાાંર્શ જગત ઈસુના ઉ૫દે ર્શોને
અનુિરે છે , ૫ર્ તેમની હયાતીમાાં દરે ક માર્િ તેમનો સવરોધ કરતો હતો. િોક્રેરટિથી માાંડીને મહાત્મા
ગાાંધી સુધીના દરે ક સુધારકને લોકોનો સવરોધ, ઉ૫હાિ અને અત્યાચારનો િામનો કરવો ૫ડયો છે , જે
આ બધાથી ડરતો હોય એર્ે સુધારક બનવુ ાં ન જોઈ અને યુગ૫રરવતશન જેવા મહાન તથ્યની કલ્પના
૫ર્ ન કરવી જોઈએ. નવ સનમાશ ર્ની વાત કરવી અને એ માટે િાહિ કરવાનુ ાં એમને માટે જે યોગ્ય છે
કે ૫થ્થરો િાથે ટકરાઈને ૫ર્ નદીની જેમ વહેવાની જેમને મજા આવતી હોય. પ્રચચલત સિદ્ાન્તને
જન્મદાતા 'રુિો' અને િામ્યવાદી સિદ્ાાંતોનો જન્મદાતા કાલશ માકશ િ પોતાના જીવન દરમ્યાન પાગલ
કહેવાતા હતા. આજે દુસનયાના કરોડો માર્િો તેમના સિદ્ાાંતોનુ ાં અનુિરર્ કરી રહ્યા છે . િામાન્ય
લોકોની આવી સવરોધી પ્રવ ૃસત્ત બદલી ર્શકાતી નથી. તેઓ તો સવરોધ કરવાના જ. ન કરે તો લોક ન
કહેવાય. ૫છી તો એમને સવવેકર્શીલ અને દૂ રદર્શી જ કહેવામાાં આવર્શે. લોકોને વજનદાર ચીજો
ઉ૫ડાવાનુ ાં નથી ગમતુ.ાં લોકો બદલાય તો છે ૫ર્ ક્યારે ? જ્યારે જમાનો એમનો િાથ છોડી ઝડ૫થી
બદલાતો જાય છે ત્યારે . આ૫ર્ે ૫ર્ આ૫ર્ી નવ સનમાશર્ની માન્યતાઓનો પ્રચાર કરતી વખતે આવી
જ આર્શા રાખવી જોઈએ અને એ માટે અપાર ધીરજ અને દૃઢ મનોબળ કેળવવુ ાં જોઈએ.

દરજ્જો કોનો મોટો ? કોનો નાનો ?
દીકરીવાળાનો મોભો નીચો જ હોય અને દીકરાવાળાની કક્ષા ઊંચી હોય એમ માનવુ ાં તે જરા ૫ર્ યોગ્ય
નથી. દીકરી વાળા દીકરા વાળા િામે નત મસ્તકે કાકલ ૂદી અને પ્રાથશના કરતા રહે. એ લોકો જો
ધમકાવે કે અ૫માન કરે તો ૫ર્ નમ્ર ભાવે િહન કરતા રહે એ ન્યાય િાંગત નથી અને યોગ્ય ૫ર્ નથી.
લેનાર કરતાાં આ૫નારનુ ાં આિન હાંમેર્શા ઊંચુ ાં જ હોય છે . લોક રરવાજ એવો છે કે કોઈ વ્યરકત બીજા
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કોઈને દાન કે ભેટ આપે તો લેનારો પોતાની કૃતજ્ઞતા પ્રગટ કરે છે અને આ ઉદારતા માટે આભાર માને
છે .
િામાન્ય મદદ ૫ર્ જેમના તરફથી આ૫ર્ને પ્રાપ્ત થાય ત્યારે આ૫ર્ે તેમને ધન્યવાદ આપીએ છીએ.
જ્યારે પોતાનો આત્મા એટલે કે પોતાની દીકરી કશુ ાં જ લીધા વગર આજીવન િેવા અને િહાયતા માટે
આ૫નારનુ ાં દાન તો કેટલુાં મોટુાં ગર્ાય ? જીવનની અધુર૫ દૂ ર કરનારી અને અપ ૂર્શતાને પ ૂર્શતાથી ભરી
દે વા વાળી જીવન િહચરીનુ ાં કેટલુાં મ ૂલ્ય હોય છે એની તો કલ્પના કરવી ૫ર્ અઘરી છે . જડ વસ્ત ુઓની
રકિંમત રૂસપયા પૈિામાાં આંકવામાાં આવે છે , ૫રાં ત ુ આ તો આવડી મોટી જીવાંત ભેટ કોઈ૫ર્ પ્રકારના
બદલાની આર્શા વગર જેમર્ે આપી છે , એમના પ્રત્યે એ ઉ૫કારના બદલામાાં કૃતજ્ઞતા, તેમની મોટાઈ
અને આદરનો ભાવ રાખવાનુ ાં તો દૂ ર રહ્ુ,ાં ઊલટાનુ ાં એમને નાના કે નીચા માનવા તથા તેમની િાથે
અ૫માનજનક વ્યવહાર કરવો એ કયાાંની માનવતા છે .
િમાજમાાં એવુાં જોવા મળે છે કે વર૫ક્ષવાળા કન્યા૫ક્ષ પાિે યોગ્ય અયોગ્ય માગર્ીઓ મ ૂકતા હોય છે
અને જો કન્યા૫ક્ષવાળા તેમની માગર્ી પ ૂરી ન કરી ર્શકે તો રરિાઈ જાય છે . પ્રત્યેક સમસનટે તેમને
અિાધારર્ માન િન્માન ઇચ્છછે છે . જો તેમના સ્વાગત િત્કારમાાં જરા જેટલી ૫ર્ ચ ૂક આવી તો ક્રોસધત
થઈ અ૫માનજનક વ્યવહાર કરે છે . આવા લોકો િાિરી ૫ક્ષવાળાને ર્શસન-રાહન
ુ ી જેમ હેરાન કરતા
રહેતા હોય એવા દૃશ્યો આ૫ર્ે આ યુગમાાં ઘેર ઘેર જોઈએ છીએ. આવા સવચચત્ર વ્યવહાર પાછળ માત્ર
એક જ ભાવના કામ કરતી હોય છે કે છોકરી વાળા છોકરા વાળા કરતાાં હાંમેર્શા નીચા જ છે . વર૫ક્ષે
તેમની દીકરી લઈને જાર્ે ખ ૂબ મોટો ઉ૫કાર કરી દીધો ન હોય ! એના બદલામાાં પોતાની પ ૂજા
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કરાવવાનો જાર્ે અસધકાર છે એમ માની લેતા હોય છે . એમની ઇચ્છછાનુિાર જો કોઈ વસ્ત ુ ન મળે તો
તેમાાં પોતાનુ ાં અ૫માન િજીને અસર્શટટ વ્યવહાર કરવા સુધીની હદે ૫હોંચી જાય છે !

અયોગ્ય માનયતાઓ બદલો :
આ પ્રકારની માન્યતા યોગ્ય ગર્ાય કે નરહ એ સવચારર્ીય પ્રશ્ન છે . પ્રશ્નનો ઉત્તર 'ના'માાં જ મળર્શે. ખ ૂબ
જ ઉદાર ભાવના વાળો હોવાથી કન્યા૫ક્ષ હાંમેર્શા અસધક િન્માનનીય છે . િાચુ ાં તો એ છે કે એમના પ્રત્યે
કૃતજ્ઞતા અને ઉદારતાપ ૂવશકનો નમ્ર વ્યવહાર થવો જોઈએ. કદાચ એમ ન બની ર્શકે તો વર૫ક્ષવાળાએ
દે વની જેમ પ ૂજાતા રહેવાનો 'જન્મસિદ્ અસધકાર' વાળો વ્યવહાર તો છોડવો જ જોઈએ. પોતાના તરફથી
પોતાની ક્સ્થસત અનુિાર કોઈ સ્વાગત િત્કાર કરે એ જુદી વાત છે . આમેય િામાન્ય રીતે કન્યા૫ક્ષવાળા
વર૫ક્ષનો િત્કાર ખ ૂબ પ્રેમથી કરે જ છે . પોતાની ર્શરકત અનુિાર એમાાં કોઈ કિર નથી રહેવા દે તાાં,
૫રાં ત ુ વર૫ક્ષવાળાની દે વપ ૂજા જેવા િત્કારની માગર્ી તદ્દન અયોગ્ય છે . લગ્નની બાબતે અયોગ્ય
કુરરવાજો છોડવા જ જોઈએ. જ્યારે આ૫ર્ે આવી માન્યતાઓને બદલવાનો દૃષ્ટટકોર્ સ્વીકારીએ તો
કન્યા૫ક્ષવાળા નીચા હોવાની માન્યતાને સતલાાંજચલ આ૫વી ૫ડર્શે જ.
કન્યા૫ક્ષનુ ાં આિન ઊંચુ જ છે કારર્ કે એ દાતા૫ક્ષ-દાન દે નાર ૫ક્ષ છે અને એટલે જ એમના પ્રત્યે
િન્માનભયુશ વલર્ હોવુાં આવશ્યક છે . િાળા અને બનેવીએ િગા ભાઈઓ જેવી ભાવ રાખવો જોઈએ
અને કન્યા તથા વરના સપતાઓએ તથા િાંબધ
ાં ીઓએ ૫ર્ િગા ભાઈઓ જેવો પ્રેમ રાખવો જોઈએ. કોઈ
બીજા પાિે િન્માનની માગર્ી ન કરે . ૫રાં ત ુ માગ્યા વગર જ એકબીજાને િન્માન આપે. જેટલો
આદરિત્કાર મળે એનો ઉ૫કારવર્શ સ્વીકાર કરે . બન્ને ૫ક્ષો જ્યારે આવો આત્મીય વ્યવહાર કરર્શે ત્યારે
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બન્ને ૫રરવારોમાાં િાચો સ્નેહ તથા િૌજન્ય વ ૃદ્ધદ્ પામર્શે. એટલુાં જ નરહ, આનો પ્રભાવ ૫સત૫ત્ની ઉ૫ર
૫ડર્શે અને તેમનુ ાં ગૃહસ્થ જીવન િફળ બનર્શે.

શ્રીમાંતો તરફ ન દોડો :
આ ૫રરવતશન લાવવાની િાથોિાથ એ ૫ર્ ધ્યાન રાખવામાાં આવે કે પોતાની કક્ષાના ૫રરવાર િાથે જ
િાંબધ
ાં ો બાાંધવામાાં આવે. ખાિ કરીને જ્યારે કન્યા માટે વર ખોળવામાાં આવે ત્યારે એ વાતનુ ાં ધ્યાન
રાખવુાં જોઈએ કે ખ ૂબ શ્રીમાંત ૫રરવાર તો નથી ને ! કારર્ કે શ્રીમાંતાઈ ભયાશ વાતાવરર્માાં જે
છોકરાઓનો ઉછે ર થયો હોય છે તેમના મગજમાાં અમીરીની દુગુંધ ભરે લી હોય છે . એવા છોકરાઓમાાં
અચભમાન અને વ્યિન જેવા અનેક દૂ ર્ર્ો જોવા મળે છે . અને વળી આ યુગમાાં પૈત ૃક િમ ૃદ્ધદ્નુ ાં કાાંઈ
કહેવાય નરહ. િરકાર મ ૃત્યકર અને સપતાની સમલકતમાાં દીકરીનો રહસ્િો જેવા કાયદા કરીને સ્થાયી
િાં૫સત્તને સછન્નચભન્ન કરવાની વ્યવસ્થા કરી રહી છે . એટલાાં માટે િમ ૃદ્ લોકો િામે પ્રસ્તાવ મ ૂકીને એમના
છોકરાઓનો ભાવ વધારવો જોઈએ નરહ. એ જ રીતે જે છોકરાઓ ખ ૂબ ભર્ેલા હોય તેમને તેમની
કક્ષાની કન્યાઓ માટે બાજુ ૫ર રાખવા જોઈએ.
િામાન્ય સર્શક્ષર્, િામાન્ય રાં ગરૂ૫ અને િામાન્ય ૫રરવારની દીકરીને જો એના માબા૫ પોતાની આસથિક
ક્ષમતાનો નાર્શ કરીને ૫ર્ ઊંચા સ્તરના છોકરાઓ િાથે લગ્નિાંબધ
ાં બાાંધર્શે તો ૫રરર્ામે છે વટે છોકરીને
િહન કરવાનુ ાં આવર્શે, એવા ૫રરવારોમાાં એને આરામ કે િન્માન નરહ મળે , ૫રાં ત ુ મુશ્કેલીઓ જ િહન
કરવાની આવર્શે.
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આજકાલ છોકરાઓ માટે જાર્ે કે હરાજીની બોલી બોલવામાાં આવે છે . છોકરાવાળાઓનો સમજાજ િાતમાાં
આિમાને હોય છે . આવી હોડમાાં જે છે લ્લી બોલી બોલે છે તે તો ચબચારો સપિાઈ જ જાય છે . એટલે જ
પોતાની કક્ષાનો અથવા થોડી નીચી કક્ષાના ૫રરવારનો છોકરો ખોળવો એ જ ઉત્તમ છે .
િાચી િાં૫સત્ત તો પ્રસતભા અને િજ્જનતા છે . એના આધારે જ છોકરાની ૫રખ કરવી જોઈએ. આવક
ઓછી હોય તો ૫ર્ એવા પાત્રને પ્રાથસમકતા આ૫વી જોઈએ. કારર્ કે પ્રસતભાવાન છોકરો પોતાની રીતે
આગળ વધી ઉન્નસત કરી ર્શકર્શે. જે છોકરો િજ્જન હોય તેની િાથે ૫ત્નીને ગરીબીમાાં ૫ર્ અમીરીનો
આનાંદ મળી ર્શકર્શે. ઉત્તમ તો એ છે કે આ૫ચર્ે ગરીબ છોકરો ખોળીએ અને જે પૈિા લગ્નમાાં ખચશ
કરવાના હોઇએ તે તેના સર્શક્ષર્ માટે અને એની પ્રગસત માટે ખરચી એને સ્વાવલાંબી બનાવવાનો પ્રયત્ન
કરીએ. એમાાં એક પ્રકારની ઉદારતા છે .

રાં ગરૂ૫ નહીં, ગુર્-કમશ :
આજે તો છોકરા છોકરીઓનાાં રાં ગરૂ૫ ઉ૫ર વધુ ધ્યાન આ૫વામાાં આવે છે . ખાિ કરીને છોકરીઓની
૫િાંદગી એના રૂ૫રાં ગના આધારે કરવામાાં આવે છે . આ દૃષ્ટટકોર્ એક િામાજજક દૂ ર્ર્ના રૂ૫માાં ફેરવાય
ગયો છે . એના અનેક દુટટ ૫રરર્ામ આવી રહ્યા છે . ભારતની આબોહવા ગરમ છે . પાંજાબ અને
ઉતરભાગ તથા કાશ્મીરને બાદ કરતાાં બીજા પ્રાન્તોમાાં મધ્યમ રાં ગના સ્ત્રી પુરુર્ જોવા મળે છે . દચક્ષર્
ભારતમાાં તો મોટા ભાગના માર્િો શ્યામ રાં ગના જોવા મળે છે . ઉતર તથા મઘ્યભારતમાાં ૫ર્ એવી
િાંખ્યા ઓછી નથી. આ૫ર્ા દે ર્શમાાં ત્રર્ ચતુથાું ર્શ માર્િો એવા છે કે જેમને સિનેમાના એકટરની કિોટી
૫ર કિવામાાં આવે તો એમને શ્યામ જ કહેવા ૫ડે. સ્ત્રી હોય કે પુરુર્ તમામને આ વાત લાગુ ૫ડે છે .
ભારત યુરો૫ નથી કે જયાાં ગોરા અને નખ સર્શખ
ઋષિ ચ િંતનના સાાંષનધ્યમાાં

સુદર
ાં
સ્ત્રી-પુરુર્ો મળે . એ ક્સ્થસતમાાં સુદરતા
ાં
અને
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રૂ૫રાં ગને જ આધાર માનીને છોકરીઓની ૫િાંદગી કરવામાાં આવે તો બહુ મોટી િમસ્યા ઊભી થર્શે. ખ ૂબ
ઓછી યુવતીઓ એ રીતની યોગ્યતા ધરાવી ૫િાંદગી પામર્શે. બાકી બધીને રદ્દી કાગળની ટો૫લીમાાં
ફેંકવા લાયક માનવામાાં આવર્શે. ૫છી એ ચબચારીઓનુ ાં શુ ાં થર્શે ? એમની િાથે લગ્ન કોર્ કરર્શે ?
"રૂ૫ના આધાર ૫ર જીવનિાથીની ૫િાંદગી" એ એક ખતરનાક ખેલ છે . એમાાં ગુર્ોની ઉપેક્ષા કરવાની
અને ગુર્ોને ગૌર્ િમજવાની ભાવના ુપાયેલી છે . ઓછી રૂપાળી ૫ર્ ગુર્વાનના બદલે સુદર
ાં
૫રાં ત ુ
ગુર્ હીન છોકરીને મહત્વ મળવા લાગે તો એમ કહેવ ુ ાં ૫ડર્શે કે આ૫ર્ે આધ્યાજત્મક આદર્શોના ત્યાગ
કરીને પ ૂરે પરુ ા ભૌસતક વાદી દૃષ્ટટકોર્ વાળા બની ગયા છીએ. આત્માના બદલે ચામડીને મહત્વ
આ૫વામાાં આવ્યુ ાં છે . અત્યારે તો આવી માગર્ી છોકરાઓ તરફથી થાય છે . તેઓ સુદર
ાં
અને ગોરી
કન્યાઓની ૫િાંદગી કરે છે . ૫ર્ થોડા િમય ૫છી એની પ્રસતરક્રયા થર્શે. છોકરીઓ ૫ર્ એવી જ ૫િાંદગી
કરર્શે તો શ્યામ અને કુરૂ૫ છોકરાઓનાાં લગ્ન થવા મુશ્કેલ બની જર્શે.

ખતરનાક પ્રસત રક્રયાનુ ાં ધ્યાન રાખવુ ાં ઘટે :
થોડાક િમય ૫હેલા ચબહાર પ્રાન્તના એક િમાચાર -યુગ સનમાશર્ યોજના- ૫સત્રકામાાં છપાયા હતા. એક
છોકરો ખ ૂબ જ સુદર
ાં
છોકરી િાથે લગ્ન કરવા ઇચ્છછતો હતો. પોતે છોકરીને જોઈને જ ૫િાંદ કરર્શે એવો
આગ્રહ એર્ે રાખેલો. અનેક છોકરીઓ એર્ે જોઈ અને ના૫િાંદ કરી. છે વટે એક સુદર
ાં
છોકરી એર્ે જોઈ
અને ૫િાંદ કરી. િગાઈ પાકી કરવા િારી એવી િાંખ્યામાાં અગ્રગણ્ય િજજનો ભેગાાં થયા. એ જ વખતે
છોકરીએ કહેવડાવી દીધુ ાં કે છોકરો દે ખાવડો નથી એટલે તેર્ીને ૫િાંદ નથી. હાજર રહેલા લોકોએ
તેર્ીને િમજાવવા ખ ૂબ મથામર્ કરી, ૫રાં ત ુ છોકરીએ કહ્ુાં કે જ્યારે ચામડી જ િવશસ્વ છે અને ઊજળી
ચામડી જ હોવાના કારર્ે આ મહાર્શય અનેક છોકરીઓને ના૫િાંદ કરી ચ ૂકયા છે , તો હુ ાં ૫ર્ ચામડીના
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મહત્વને ઓુાં શુ ાં કામ આંકુ ? અને જ્યારે આ છોકરો મારાથી ઓછો રૂપાળો છે ત્યારે હુ ાં ૫ર્ એની િાથે
લગ્ન ર્શા માટે કરાંુ ? છોકરીની વાત બરાબર હતી. તેર્ીને છોકરાની આ ક્ષુદ્રતાના કારર્ે ક્ષોભ ૫ર્ થયો
હતો, એટલે ખ ૂબ પ્રયત્ન કરવા છતાાં છોકરી િાંમત ન થઈ અને છે વટે છોકરાને ર્શરસમિંદા બનીને પાછાાં
જવુાં ૫ડયુ.ાં પોતાના િાથી સમત્રો એને સર્શખવાડતા હતા કે ૫રી જેવી વહુ ખોળતા ૫હેલા યાર તારો ચહોરો
તો અરીિામાાં જોઈ લે તો !
એ વાતનુ ાં આશ્ચયશ થાય છે કે કુરૂ૫ છોકરાઓ ૫ર્ રૂ૫વતી છોકરીઓની માગર્ી કરે છે . જો આ પ્રવ ૃસત્ત
વધતી ચાલી તો થોડા વખતમાાં ભારત યુરો૫ બની જર્શે. રૂ૫યૌવની લાલિા વાળા અને ગુર્, કમશ તથા
સ્વભાવને મહત્વ ન આ૫તા છોકરા છોકરીઓ અત ૃપ્ત રહીને ભટકતા રહેર્શે. એમને અસધક રૂ૫ની તરિ
પોતાના િાથી િાથે ૫ર્ િાંતોર્ પ ૂવશક નહીં રહેવા દે . છે વટે આ૫ર્ા દે ર્શવાિીઓનુ ાં ગૃહસ્થ જીવન ૫ર્
યુરો૫વાિીઓની માફક નારકીય બની જર્શે. ખરે ખર તો અહીં ક્સ્થસત વધારે ખરાબ થર્શે, કારર્ કે અહીં
મોટા ભાગના માર્િો શ્યામ અને ઘવર્ાશ હોય છે . એમને ઉપેચક્ષત અને સતરસ્કૃત કરવામાાં આવર્શે તો શુાં
થર્શે એની કલ્પના કરવી અઘરી છે . થોડાાંક રૂપાળાને બાદ કરતાાં બાકીનાાં કુરૂ૫ છોકરા છોકરીઓને
મુશ્કેલીનો િામનો કરવો ૫ડર્શે.

રૂ૫સુદરી
ાં
અને સુ ગૃરહર્ી :
પ્રાચીન િમયમાાં છોકરીઓનાાં કુળ તથા ર્શીલ જોવામાાં આવતા હતા. પુરોરહત જઈને છોકરા-છોકરીની
બાબતે પ ૂરે પરુ ી મારહતી મેળવી લેતા. પાત્ર િાંતોર્જનક અને સુયોગ્ય લાગે તો લગ્ન કરી દે વામાાં
આવતા. આવા લગ્નો બધી રીતે િફળ ૫ર્ થતા. વરવઘુ પોતાના િાથી િાથે સવશુદ્ ધમશ કતશવ્ય
િમજી ખ ૂબ આનાંદપ ૂવશક જીવન સનભાવતાાં. ત્યારે રૂ૫ની નરહ ૫ર્ પોતાની િાથીને સનભાવવાની,
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ધમશકતશવ્યનુ ાં પાલન કરવાની દૃષ્ટટ હતી. હવે આ દૃષ્ટટ બદલાઈ છે . આ યુગમાાં હવે વાિનાત્મક તથા
કામુક દૃષ્ટટકોર્ અ૫નાવાઈ રહ્યા છે તેથી રૂ૫વતી રમર્ીની આકાાંક્ષા જાગી છે . હરકોઈ યુવકને ૫રીની
લગન લાગી છે . આ બદલાયેલા દૃષ્ટટકોર્ોનો અનુભવ છોકરીઓ ૫ર્ કરવા લાગી છે અને એટલે જ તો
વધુ રૂપાળી દે ખાવા માટે અનેક પ્રયત્નો કરી રહી છે . રૂ૫ બદલી ર્શકાતુાં નથી. જે ઈશ્વરે આપ્યુ ાં છે એવુ ાં જ
રહે છે .કુરૂ૫તાને સુદરતામાાં
ાં
કેવી રીતે બદલી ર્શકાય એનો ઉપાય એક જ છે અને તે છે કેર્શ ગુફાં ન.
િમયની માાંગને અનુરૂ૫ બનવા માટે એના સિવાય એ ચબચારી કરે ૫ર્ શુ ાં ?
આ૫ર્ે ઉચચત ૫રરવતશનને જ િમથશન આ૫વુ ાં જોઈએ. નવી પેઢીના છોકરાઓનુ ાં ૫રરવતશન પ્રત્યેક દૃષ્ટટએ
ખતરનાક છે . એ એમની દૂ સર્ત

દ્રષ્ટટનુ ાં ૫રરર્ામ છે . સવદ્યા વતી, ગુર્ વતી અને ર્શાલીન છોકરી

ખોળવાની વાત તો જાર્ે બરાબર છે , ૫ર્ રૂ૫વતી ખોળવી અને બ્રાહ્ય દે ખાવ ઉ૫રથી જ ૫િાંદગી કરવી
એ એવો દૃષ્ટટકોર્ છે , જેના કારર્ે એમનુ ાં લગ્ન અિફળ ૫ર્ થઈ ર્શકે છે . ધનને ચાંચળ કહેવામાાં આવ્યુ ાં
છે , ૫ર્ રૂ૫ એનાથી ૫ર્ વધુ ચાંચળ છે . ગૃહસ્થી અને કામ ધાંધામાાં અટવાયેલી બે ત્રર્ બાળકોની માતા
ત્રીિમાાં વર્ે ૫હોંચતા ૫હોંચતા તો રૂ૫યૌવન ખોઈ બેિે છે અને ત્યારે ૫સત એની ઉપેક્ષા કરે છે અને
બીજી નવી ર્શોધ ર્શરૂ કરે છે . ભોગ વાદી દૃષ્ટટકોર્ અ૫નાવીને આ૫ર્ે જીવનની, િમાજની પ્રત્યેક
િમસ્યાને વધુ ગુચ
ાં વીશુ. લગ્ન જેવા ૫સવત્ર આદર્શશને ૫ર્ આ કાદવમાાં ઘકેલી દઈશુ ાં તો કેવળ ઈશ્વર જ
આ૫ર્ને બચાવી ર્શકર્શે. યુરો૫માાં સર્શક્ષર્નો વધુ વ્યા૫, નારીની સ્વતાંત્રતા અને બધાને રોજગાર મળી
રહે તેવી સુસવધાના કારર્ે ૫સતની આંખો માાંથી ઉતરી ગયેલી ઉપેચક્ષત નારી પોતાના ૫ગ ઉ૫ર તો
ક્યારે ક ઊભી રહી ર્શકર્શે, ૫ર્ ભારતમાાં હજી એવી સુસવધા નથી. રૂ૫ ત ૃસર્ત ૫સતની આંખો માાંથી ઉતરી
ગયેલ ૫ત્ની શુ ાં કરર્શે ? અહીં આ જરટલ પ્રશ્ન છે .
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૫િાંદગીનો િાચો આધાર :
છોકરો છોકરીની અને છોકરી છોકરાની ૫િાંદગી કરે તો ગુર્, કમશ અને સ્વભાવ વગેરેના આધારે કરવી
જોઈએ. આ દૃષ્ટટ કોર્ અ૫નાવાય તો વાાંધો નથી, ૫ર્ એવુ ાં ક્યાાં થાય છે ? પાાંચ દિ સમસનટની
મુલાકાતમાાં એ ર્શક્ય નથી. માત્ર એને જોઈ જ ર્શકાય. આજે તો ફોટો માંગાવીને નાચ ગાન અને
િૌંદયશના આધારે જ સર્શચક્ષત વગશ દ્વારા ૫િાંદગી થઈ રહી છે . છોકરાઓ હવે માબા૫ ૫ર સવશ્વાિ નથી
રાખતા. એ િમજે છે કે તેઓ પુરાર્પા સિદ્ાાંતોથી કિોટી કરર્શે. સ્વસ્થ અને સુર્શીલ જોઈને ૫િાંદગી કરી
લેર્શે. સિનેમાની અચભનેત્રીઓને જે દૃષ્ટટએ ૫િાંદ કરવામાાં આવે છે એ દૃષ્ટટ એમની પાિે ન હોવાથી
એમની એટલે કે માબાપોની ૫િાંદગી િાંપ ૂર્શ નહીં હોય ! એટલે આ૫ર્ે જ ૫િાંદગી કરવી જોઈએ. આવો
દૃષ્ટટકોર્ હોય તો ભસવટયમાાં દામ્પત્યજીવનમાાં ક્યારે ક ના૫િાંદગીનુ ાં િાંકટ ઊભુ ાં થવાનો િાંભવ છે . એટલાાં
માટે જયાાં, જે સ્થળે , જે ઘરમાાં આ બાબત ઉ૫ર ભાર મ ૂકવામાાં આવે ત્યાાં એને 'કુપાત્રતા' માનવી જોઈએ
અને છોકરીઓને એ િાંકટ માાંથી બચાવવી જોઈએ.
જો ગુર્ને લગ્નનો આધાર માનવામાાં આવર્શે તો ગુર્ વ ૃદ્ધદ્ થર્શે. આવી સ૫
્ ધાશ ઈચ્છછવા યોગ્ય છે . એમાાં
વ્યરકત અને દે ર્શનુ ાં કલ્યાર્ છે . રૂ૫ની માાંગ વધર્શે તો ઈશ્વરની રચનાને તો નહીં બદલી ર્શકાય. આંખોને
ભ્રમમાાં નાખનાર ઉદ્ત વેર્શ૫રરધાન વધર્શે. ખચાશ ળ આદતો અને દૂ સર્ત દૃષ્ટટની ગૃહસ્થની આસથિક અને
ચારરત્રક ક્સ્થસત ૫ર ખરાબ અિર વતાશર્શે. આ૫ર્ે આ ઉદ્ત દૃષ્ટટકોર્ને સુધારવો જોઈએ. આદર્શશવાદી
યુવકોએ આથી જુદો દૃષ્ટટકોર્ અ૫નાવી પોતાની આંતરરક મહાનતાનો ૫રરચય આ૫વો જોઈએ. સુદર
ાં
છોકરા શ્યામ છોકરીને ૫િાંદ કરે , સુસર્શચક્ષત યુવક અસર્શચક્ષત છોકરીને ૫િાંદ કરે અને અમીર યુવક ગરીબ
ઘર ૫ર ૫િાંદગી ઉતારે . એનાથી સનરાર્શ લોકોમાાં આર્શાનો િાંચાર થર્શે. ઉ૫કૃત ૫ક્ષ એમની મહાનતાનો
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શ્રદ્ા િાથે આદર કરર્શે. જયાાં આ પ્રકારની કૃતજ્ઞતા અને શ્રદ્ાનો િમાવેર્શ થઈ ર્શકે ત્યાાં એને ગૃહસ્થની
િાંપ ૂર્શ િફળતાનો િમાવેર્શ થઈ ર્શકે ત્યાાં એને ગૃહસ્થની િાંપ ૂર્શ િફળતાનો સુસનસશ્ચત આધાર માની
ર્શકાય. આધ્યાજત્મક આદર્શશવાદી દૃષ્ટટકોર્ જીવનના પ્રત્યેક ક્ષેત્રને િફળતા પ ૂવશક ૫રરપ ૂર્શ કરી ર્શકે છે .
દામ્પત્યજીવનને સ્વગશના જેવી પ્રિન્નતાથી પ ૂર્શ કરી ર્શકે છે . આ૫ર્ે નવી પેઢીને, ખાિ કરીને યુવકોને
િમજાવવુાં જોઈએ કે તેઓ રૂ૫ત ૃટર્ા અને ભોગ-ત ૃટર્ાથી દૂ ર રહી અને પોતાની િહચારરર્ી કદાચ યોગ્ય
સર્શક્ષર્ પામેલી ન હોય, તો ૫ર્ એને પોતાને યોગ્ય બનાવવાની આદર્શશવારદતાનુ ાં ઉદાહરર્ રજૂ કરે .
આ એક િામાન્ય વ્યવહારની બાબત છે કે છોકરો છોકરી પોતાની ક્સ્થસત તથા યોગ્યતાને અનુરૂ૫
જીવનિાથી ર્શોધે. પોતાની ક્સ્થસત કરતાાં ઊંચુ પાત્ર ર્શોધવુ ાં અયોગ્ય છે . કાળા કુરૂ૫ અને મધ્યમ વગશના
છોકરાઓ જો ખ ૂબ સુદર
ાં
છોકરી ખોળે તો તે અયોગ્ય છે . એવી જ રીતે ઓુાં ભર્ેલા વધુ ભર્ેલી ૫ત્ની
મેળવવા ઇચ્છછે તો એ અયોગ્ય છે . એવી જ રીતે જો અસર્શચક્ષત અને કુરૂ૫ યુવતીઓ પોતાના કરતા
ચડીયાતા ગુર્,કમશ અને સ્વભાવવાળા પાત્રની માગર્ી કરે તો એ ન્યાયોચચત નથી. િારાંુ તો એ છે કે
બન્ને ૫ક્ષ િમાન કક્ષાનાાં પાત્ર ઇચ્છછે અને એમાાં જ િાંતોર્ માને.
ુ નામાાં થોડુાં ઓુાં યોગ્ય પાત્ર હોય તો ૫ર્ તેનો
જ્યારે ઉચ્છચ આદર્શશનો પ્રશ્ન િામે આવે ત્યારે પોતાની તલ
સ્વીકાર કરવો જોઈએ. પોતાની સવર્શેર્તાનો એને લાભ આ૫વો જોઈએ. એનાથી િામો ૫ક્ષ ત્યાગ અને
ઉદારતાથી પ્રભાસવત થઈ કૃતજ્ઞ બને છે અને ત્યાગના બદલામાાં દામ્પત્યજીવનમાાં વધુ િરિતા અને
સુખદ ક્સ્થસતનો લાભ મળે છે . રૂપાળા અને સવદ્વાન છોકરા જો કુરૂ૫ અને અસર્શચક્ષત છોકરીનો સ્વીકાર કરી
એને પોતાની શ્રેટઠતાથી લાભાક્ન્વત કરે તો એ વાત ચોક્કિ છે કે તેઓ ૫ત્નીની શ્રદ્ાના ભાગીદાર
બનર્શે. એને એક ઉદાર વ્યવહાર માનવામાાં આવર્શે. એમાાં ત્યાગ ૫ર્ છે અને ઓછા સર્શચક્ષત પાત્રને
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સુયોગ્ય બનાવવાની િદભાવના અને િજ્જનતા ૫ર્ છે . આવી િજ્જનતાની બધે પ્રર્શાંિા જ થર્શે. ત્યાગ
અને ઉ૫કારની ભાવના િાથે જો આવુાં ૫ગલુાં ભરવામાાં આવે તો એક પ્રકારનો આત્મિાંતોર્ ૫ર્ મળે છે .
એવી પ્રસતરક્રયા માંગલ મય અને કલ્યાર્મય હોય છે .
આ જ વાત યુવતીઓને ૫ર્ લાગુ ૫ડે છે . જો તેઓ સુદર
ાં
સર્શચક્ષત અને સુયોગ્ય હોય તો તેમને તેવો
જીવનિાથી મેળવવાનો અસધકાર છે , ૫ર્ તેઓ આદર્શશની દૃષ્ટટએ સવચારી પોતાની શ્રેટઠતાને ચરરતાથશ
કરે અને પોતાના કરતા થોડા ઓછા સુદર
ાં
અને ઓુાં ભર્ેલા ૫સતનો સ્વીકાર કરી તેને પોતાની
સવસર્શટટતાઓથી લાભાક્ન્વત કરવો જોઈએ. ઓછા રૂપાળા, ઓુાં ભર્ેલા અને ઓછી યોગ્યતા વાળા
યુવકોને કેટલીય સવદુર્ી મરહલાઓએ અ૫નાવ્યા છે અને પોતાની શ્રેટઠતાનો લાભ આપી તેમની
પ્રગસતમાાં ખ ૂબ આર્શા પ ૂર્શ યોગદાન આપ્યુ ાં છે . આદર્શશનો એ માગશ અ૫નાવીને એમને ૫ર્ આ ત્યાગના
ફળ રૂપે પ્રાપ્ત થતો આત્મિાંતોર્ મળ્યો છે . આમ એ કૃતજ્ઞ ૫સત તેમને માટે વધુ િહાયક અને
િદ્ભાવનાિાં૫ન્ન બને છે . આ પ્રકારની ઉદારતા બે માાંથી જે કોઈ ૫ક્ષે બતાવી છે તેને પોતાની શ્રેટઠતાનુ ાં
યોગ્ય અને સુદર
ાં ફળ બદલામાાં મળ્યુ ાં છે .
લગ્નની પ ૂવશતૈયારી આજ આદર્શો અનુિાર હોવી જોઈએ. જો પાયો િાચો હર્શે તો ૫રરર્ામ િારાંુ જ
આવર્શે. આદર્શશવાદી સિદ્ાાંતોને અ૫નાવીને જે લગ્નો ગોઠવાયા હોય એવા લગ્નોને જ આદર્શશ લગ્ન કહી
ર્શકાર્શે.
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