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સવદય

 
પિ%મના દ શમાં સાધારણ ર(તે એમ માનવામાં આવે છે ક વધાર માણસ-ુ ં
(મૅજોરટ(-ુ)ં 5ુખ - તેઓનો ઉદય - એ વધારવા-ુ ં માણસ-ુ ં કામ છે . 5ુખ એટલે
મા; શાર(રક 5ુખ, પૈસાટકા-ુ ં 5ુખ, એવો અથ> કરવામાં આવે છે . એ ુ ં 5ુખ
મેળવવામાં નીિતના િનયમોનો ભંગ થાય તેની ખાસ દરકાર કરવામાં આવતી નથી.
તેમ જ વધાર માણસો-ુ ં 5ુખ Bળવ ુ ં એવો હC ુ રાDયો છે , તેથી જો થોડાને Fુઃખ
દઈને વધાર ને 5ુખ અપાય તો તેમ કરવામાં હરકત છે એમ પિ%મના લોકો માનતા
નથી. એ ુ ં માનતા નથી તે- ુ ં પરણામ આપણે પિ%મના બધા Iુલકોમાં જોઈએ
છ(એ.
વધાર માણસને શાર(રક અને પૈસાટકા-ુ ં 5ુખ હોય એ જ શોધ ુ ં એવો Jુદાઈ કાયદો
નથી, અને જો તેટKું જ શોધવામાં આવે ને નીિતના િનયમોનો ભંગ થાય તો તે
Jુદાઈ કાયદાથી િવLુM છે , એ ુ ં કટલાક પિ%મના ડાNા OુLુષોએ બતાQRું છે . તેમાં
મરSમ
ૂ જૉન રVWકન IુDય હતો. તે XYેજ હતો, ઘણો જ િવ[ાન માણસ હતો. તેણે
Sુ\ર, કળા, ]ચ;કામ વગેર ઉપર સંDયાબંધ અને ઘણી સરસ કતાબો લખી છે .
નીિતના િવષયો ઉપર પણ તેણે ઘ_ુ ં લDRુ ં છે . તેમા-ુ ં એક ના-ુ ં OુWતક છે તે તેણે
પોતે પોતાનાં લખાણોમાં- ુ ં ઉમ મા`Rુ ં છે . aયાં aયાં XYે બોલાય છે bયાં તે
OુWતક બSુ વંચાય છે . તેમાં ઉપર બતાQયા છે તેવા િવચારો-ુ ં બSુ જ સરસ ર(તે
ખંડન કRુc છે અને બતાવી આdRુ ં છે ક, નીિતના િનયમો Bળવવામાં આમની
બહતર( છે .
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આજકાલ હ`FુWતાનમાં આપણે પિ%મના લોકોની નકલ બSુ કર(એ છ(એ. તેમ
કટલીક બાબતમાં કરવાની જeર પણ અમે માનીએ છ(એ. પણ પિ%મનાં ઘણાં
ધોરણો ખરાબ છે એમાં શક નથી. ખરાબ છે તેથી Fૂર રહવાની જeર તો સSુ કોઈ
કf ૂલ કરશે.
દ]gણ આhકામાં હ`દ(ની iWથિત અિત દયામણી છે . આપણે પૈસો મેળવવાને સાLુ
દ શાવર ખેડ(એ છ(એ. તેની j ૂનમાં નીિતને, Jુદાને k ૂલી જઈએ છ(એ. Wવાથ>માં
ં ૂ ાઈ-mથ
ં ૂ ાઈ જઈએ છ(એ. પરણામે પરદ શ વેઠવાથી લાભને ઘણો ગેરલાભ થાય
Iઝ
છે , અથવા તો પરદ શ ખેડવાનો O ૂરો લાભ મળતો નથી. સવ> ધમન
> ે Xગે નીિત તો
રહલી જ છે , પણ ધમન
> ો િવચાર કયા> િવનાયે સાધારણ fુoMથી િવચારતાં, નીિત
Bળવવી એ જeર-ુ ં છે . તેમાં 5ુખ છે . એ ુ ં જૉન રVWકને બતાQRુ ં છે . તેણે પિ%મના
લોકોની pખ ખોલી છે ને આq તેના િશgણના આધાર ઘણા ગોરાઓ પોતા-ુ ં વતન
>
ુ ી, ઉપર કહ(
ચલાવે છે . તેના િવચારો હ`દ( Bને પણ ઉપયોગી થાય એવા હCથ
ગયા તે OુWતકમાંથી XYે નહ Bણનારા હ`દ(ઓ સમ શક તે ુ ં તારણ
આપવાનો અમે ઠરાવ કય છે .
ં દશ>ન કરાQRુ.ં તેણે q ુ ં કuું તે ુ ં જ
સૉrટ(સે માણસને sુ ં કર ુ ં ઘટ છે તે- ુ ં થોtુક
કRુ.c તેના િવચારો-ુ ં લંબાણ એ રVWકનના િવચારો છે એમ કહ( શકાય છે . સૉrટ(સના
િવચારો માણે ચાલવા ઇwછનાર માણસે xુદા xુદા ધંધામાં ક મ વત> ુ ં જોઈએ તે
રVWકને આબેSબ
ૂ ર(તે બતાવી આdRુ ં છે . તેના લખાણનો અમે q સાર આપીએ છ(એ
તે તરxુમો નથી. તરxુમો આપતાં, કટલાક બાઈબલ વગેરમાંથી આપેલા દાખલાઓ
વાંચનાર ન સમ શક એવો સંભવ છે . તેથી અમે રVWકનના લખાણનો સાર આdયો
છે . તે OુWતકના નામનો પણ અમે અથ> નથી આdયો, કમક તે qણે XYેqમાં
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બાઈબલ વાંwRું હોય તે જ સમ શક. પણ OુWતક લખવાનો હC ુ સવ> ુ ં કyયાણ સવન
> ો ઉદય (મા; વધાર નો નહ) - એવો હોવાથી અમે આ લખાણને 'સવદય'
એ ુ ં નામ આdRુ ં છે .
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1.  # $%
માણસો ઘણી k ૂલથાપ ખાય છે . પણ અરસપરસની લાગાણીની અસરનો િવચાર
કયા> િવના માણસો કમ Bણે સંચાની માફક જ કામ કરતા હોય નહ, એમ ધાર( લૈ
તેઓની વત> ૂકને સાLુ કાયદા ઘડવા એના qવી બી મોટ( k ૂલ એક જોવામાં
આવતી નથી. અને એવી k ૂલ તે આપણને હ(ણપત લગડનાર( ગણાય. qમ બી
k ૂલોમાં ઉપર ટપક જોતાં કંઈક આભાસ જોવામાં આવે છે . તેમ લૌકક િનયમમોને
િવસે પણ જોવામાં આવે છે . લૌકક િનયમ બાંધનારા કહ છે ક, ' અરસપરસ લાગની
એ તો અકWમાત ગણવો, અને તેવી લાગણીને માણસની સાધારણ }ૃિતના ધોરણ
ધ~ો પહચાડનાર ગનવી. પણ લોભ અને આગળ વધવાની ઇwછા એ તો હમશા રહ
છે . એટલે અકWમાતને Fૂર રાખીને, માણસને સંચો ગનીને, કવી Bતની મxૂર(થી ને
કવી લેવદ વથી માણસ વધાર માં વધાર દોલત એકઠ( કર( શક એ િવચારવા-ુ ં છે .
આવા િવચારને આધાર ધોરણ રચીને પછ( એકબીBની મરમાં આવે તેટલી
અરસપરસ આગાનીનો ઉપયોગ કર( ભલે લૌકક વહવાર ચલાવાય.'
જો અરસપરસ લાગણી-ુ ં જોર લેવદ વના ધારાની Bત-ુ ં હોય તો ઉપરની દલીલ
બરોબર ગણાત. માણસની લાગણી એ Xતર-ુ ં બળ છે . લેવદ વના ધારા એ એક
સંસાર( િનયમ છે . એટલે બ\ેની Bત એક નથી. એક વWCુ અIુક દશામાં જતી હોય
અને તેની ઉપર એક તરથી Bુક જોર થCુ ં હોય ને બી તરફ આકiWમક જોર થCુ ં
હોય, તો આપણે પહલાંથી Bુક જોર-ુ ં માપ કર(એ ને પછ( આકiWમક જોર-ુ ં માપ
કર(એ. બ\ેના તારણ ઉપરથી તે વWCુની ગિતનો િન%ય આપણે કર( શક(sુ.ં આમ
આપણે કર( શક(એ છ(એ તે- ુ ં કારણ એ ક આકiWમક અને Bુકના જોર બ\ે એક
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Bતના છે . પણ માણસ Bતના વહવારમાં લેવદ વના Bુક િનયમ-ુ ં જોર અને
અરસપરસ લાગણી eપી આકiWમક જોર એ બેની Bત xુદ( છે . લાગની એ માસ
ઉપર xુદા કારની અને xુદ( ર(તે અસર કર છે . તેથી માણસ-ુ ં Wવeપ બદલાઈ
Bય છે . એટલે qમ અIુક વWCુની ગિતની ઉપર xુદા xુદા જોરની અસર આપણે
સરવાળા બાદબાક(ના િનયમથી તપાસીએ તેમ લાગનીની અસરને આપણે તપાસી
શકતા નથી. લેવદ વના ધારા-ુ ં ાન માણસની લાગણીની અસર તપાસતી વેળા કંઈ
કામમાં આવCુ ં નથી.
લૌકક શાના ધારા ખોટા છે એમ કહવા-ુ ં કંઈ કારણ નથી. કસરતી િશgક જો ધાર
ક માણસને મા; માંસ જ છે ને હાડિપજર નથી, ને પછ( ધારા ઘડ તો ભલે તેના
ધારા ખર હોય, પણ તે ધારા હાડિપજરવાળા માણાWને લાmુ નહ પડ. તેમજ લૌકક
શાના ધારા ખરાં હોવાં છતાં લાગનીથી બંધાયેલ માણસને લાmુ પડ( શતા નથી.
કોઈ કસરતબાજ એમ કહ ક માણસનાં માંસને નોJુ ં પાડ( તેના દડા બનાવીએ, તેને
લાંf ુ કર( તેની દોર(ઓ બનાવીએ. પછ( તે એમ પણ કહ તેમાં જો હાડિપજર દાખલ
કર(એ તો કટલી હરકત આવશે. આ ુ ં બોલનરને આપણે ગાંદો કહ(sુ,ં કમક
હાડિપજર કંઈ માંસથી નોJુ ં પાડ(ને કસરતના િનયમ ઘડ( શકાશે નહ. તેમજ લૌકક
શાના િનયમ માણસ Bતની લાગણી Fૂ ર કર(ને ઘડાય તે માણસને કામના નથી.
છતાં હાલના લૌકક વહવાર બBવનારા શાીઓ પેલા કસરતી િશgકની qમ કર
છે . તેઓના હસાબ માણે માણસ શર(ર -સંચો-મા; છે , ને તેમ ધાર(ને તેઓ િનયમ
ઘડ છે . તેમાં વ છે એમ Bણે છે , છતાં તેની ગણતર( કરતા નથી. આ ુ ં શા તે
qમાં વ - આbમા-eહ ધાન છે - IુDય છે - તેવા માણસને કમ લાmુ પડ( શક?
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અથ> શા એ શા નથી. તે નકાIુ ં છે એમ, aયાર હડતાલો પડ છે bયાર , આપણે
દ ખીતી ર(તે જોઈ શક(એ છ(એ. તેવે સમયે ધણીઓ એક િવચાર કર છે , નોકરો
બીજો કર છે , yવદ વના ધારા એકક આપણે લાmુ કર( શતા નથી. માણસો માથાફોડ
કર( બતાવવા માગે છે ક નોકર -શેઠના Wવાથ એક અ દશામાં હોય છે . તેમાં- ુ ં કંઈ
તેઓ સમજતા નથી. હક(કત એમ છે ક એકકબીBનો Fુ`વયી - પૈસાનો - Wવાથ> એક
જ ન હોય છતાં એકબીBએ કંઈ સામાવા]ળયા રહવાની ક વાની જeર નથી. એક
ઘરમp k ૂખમરો હોય. ઘમા> મા અને તેનાં છોકરાં હોય. બ\ેને k ૂખ લાગી છે . આમાં
બ\ેનો - મા છોકરાનો - ખાવામાં સામસામો Wવાથ> છે . મા ખાય તો છોકરાં k ૂખે મર
ને છોકરાં ખાય તો મા k ૂખે રવડ. છતાં મા અને છોકરાં વwચે Xતર નથી. મા
વધાએ જોરાવર હોવાથી પોતે રોટ(નો ુકડો ખાઈ જતી નથી. તેજ મણે માણસો
ં માં સમજ ુ ં ઘટ છે .
વwચીના સંબધ
કદાિપ એમ ધાર(એ ક માસોને પsુઓમાં કંઈ તફાવત નથી, આપણે પsુઓની
માફક એકબીBના Wવાથન
> ે સાLુ લડ ું જ જોઈએ. તો પણ આપને િનયમ બાંધીને
કહ( શકતા નથી ક શેઠ નોકર વwચે હંમેશા Xતર રહ ક ન રહ. iWથિત માણે તે
ભાવમાં ફરફાર થયા કર છે . qમ ક કામ સાLું થ ું જોઈએ અને કમત O ૂર( મળવી
જોઈએ, એ તો બ\ેનો Wવાથ> છે . પણ નફાનો ભાગ તપાસતાં એકને લાભ હોય ને
બીBને ગેરલાભ થાયા એમાં બની શક છે . નોકરો માંદા અને નમાલા રહ એટલો
ઓછો દરમાયો આપવામાં શેઠનો Wવાથ> નથી સચવાતો, અને જો કારખા-ુ ં બારોબાર
ના ચાલી શક તોપણ ભાર પગારા માગવો તેમાં નોકરનો Wવાથા> નથી સચવાતો. જો
શેઠના સંચા-ુ ં પૈtું Fુરસતા કરવાના પૈસા શેઠની પાસે ન હોય તો નોકર પીરો પગાર
ક ]બલ}ુલ પગાર માગવો એ દ ખીCુ ં ખરાબ ગણાય.
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એટલે આપણે જોઈ છ(એ ક, આપલેના ધોરણ ઉપરથી આપણે કંઈ શા ઘટાવી
શક(એ એ બનવા જોગ નથી. ઇર( િનયામાં જ એવો છે ક પૈસાની વધઘટના ધોરણ
ઉપર માણસોનો વહવાર ના ચાલવો જોઈએ. તે વહવારનો આધાર `યાયના ધોરણ
ઉપર છે , એટલે માણસે સમયા વતને નીિતએ ક
અનીિત એ પોતા-ુ ં કામ કઢાવવાનો િવચાર તન છોડવો જ જોઈએ. અI ૂકા ર(તે
વતવ
> ાથી છે વટ sુ ં થશે એ કોઈ માણસ હમેશાં ભાખી શકતો નથી. પણ અIુક કામ
`યાયી છે ક અ`યાયી એટKું તો આપણે ઘણે ભાગે હમશા Bણી શક(એ છ(એ. વળ(
આપણે એટKું પણ કહ( શક(એ છ(એ ક નીિતમાગ>માં ચાલવાથી પરણામ સાLું જ
આવ ુ ં જોઈએ. તે પરણામાં sુ ં આવશે અથવા કવી ર(તે આવશે તે આપણે કહ(
શકતા નથી.
નીિત`યાયના િનયમમાં અરસપરસની લાગાણીનો સમાસ થઈ Bય છે ., અને તે
ં નો આધાર રહ છે . આપણે ધાર( લઈએ કલે શેઠ
લાગાણી ઉપર શેઠ નોકરના સંબધ
પોતાના નોકર પાસેથી બને તેટKું વધાર કામ લેવા ઇwછે છે , નોકરને ઘડ(ને રસદ
નથી આપતો, તેઓને ઓછો પગાર આપે છે , તેઓને ભંડારયા qવા ઘરમાં રાખે છે :
ૂ માં, નોકર મા; દ હ ને વ ભેળામ રાખી શક એટKું જ તેને આપે છે . આમાં
ંક
કરવામાં કોઈ કહશે ક શેઠ કંઈ અ`યાયા કરતો નથી. નોકર અI ૂકા પગાર પોતાનો
આખો વખત શેઠને આdયો છે ને શેઠ તે લે છે . કામ અક ુ ં આકLું લે ું તેની હદ
બીBઓને જોઈને શેઠ બાંધે છે . જો નોકરને વધાર સારો પગાર મળે તો બી નોકર(
લેવાની ટ છે . આને આપલેના ધારા ઘડનારા અથશ
> ા કહ છે , અને તેઓ જણાવે
છે ક આમ આમ qટKું નને તેટKું કામ ઓછામાં ઓછા પૈસાથી કરાવતાં શેઠને
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લાભ મળે છે , છે વટ આકઝી કોમને લાભ મળે છે ને તેથી છે વટમાં નોકરોને પણ
લાભ મળે છે .
પના િવચાર કરતાં આપણે જોઈsુ ં ક આ વાતા બરોબર નથી. જો નોકરા એકા યં; ક
સંચો હોત અને તેને ચલાવવામાં મા; અIુક Bતના કોર-ુ ં જ કામ હોત તો એ
હસાબ લાmુ પડત. ફણા અહ તો નોકરને ચલાવનાLું જોર તેનો આbમા છે . અને
આbમા-ુ ં બાળા તે અથ>શાીઓના બધા િનયમોને ધા વાળે છે ને તેને ખોટા પાડ
છે . માણસeપી યં;માં પૈસાeપી કોલસા ભરવાથી વધાર માં વધાર કામ નહ લઈ
શકાય. તે- ુ ં સરસ કામ aયાર તેની લાગણી ઉક રવામાં આવશે bયાર જ થશે. શેઠ
નોકરાણી વwચે ગાંઠ પૈસાની નહ પણ ીિતની હોવી જોઈએ.
સાધારણ ર(તે એમાં બને છે ક, aયાર શેઠ હોિશયાર અને ઉbસાહ( હોય છે bયાર
દબાણથી નોકર ઘણે ભાગેપોતા-ુ ં કામ કર છે . વળ( એમાં પણ બને છે ક, aયાર શેઠ
આળ5ુ અને નબળો હોય છે bયાર નોકર-ુ ં કામ જોઈએ તેટKું નથી થCુ.ં પણ
ખર ખરો િનયમ તો એ છે ક , હોિશયાર(માં એકસરખા બે શેઠ લઈsું તો લાગણીવાળા
શેઠનો નોકરલાગણી િવનાના શેઠ ના નોકર કરતાં વધાર ને સરસ કામ કરશે.
કોઈ કહશે ક એ િનયામાં બારોબર નથી; કમક માયા અને મહરબાનીનો બદલો ઘણી
વેળા ઊલટો જ મળે છે ને નોકર માથે ચડ છે . ફણા એવી દલીલ વાજબી નથી. q
નોકરા માયાના બદલામાં બેદરકાર( બતાવે છે તે નોકર, aયાર તેની ઉપર સખતી
વાપરવામાં આવશે bયાર , ખાર(લો બનશે. ઉદારા દલના શેઠ તરફ q નોકર
અમા]ણક થશે તે નોકર અ`યાયી શેઠને -ુકસાન પહચાડશે.
એટલે દર ક વખતે ને દર ક માણસ તરફ પરોપકાર( નજર રાખવાથી સાLું જ
પરણામ આવે છે . અહ આપણે લાગણીનો એકા Bતનો િવચાર કર(એ છ(એ. માયા
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એ સરસ છે તેથી હમેશાં વાપરવી એ એકા xુદ( વાત છે . તેનો આપણે અહ િવચાર
નથી કરતા. આપણે તો અહ એટKું જ બતાવીએ છ(એ ક અથ>શાના સાધારણ
િનયમો આપણે જોઈ ગયા તે બધાને માયા-લાગાણી eપી જોર બરબાદ કર છે .
એટKું જ નહ, પણ લાગણી એકા xુદા જ કાર-ુ ં જોર હોવાથી અથ>શાના બીB
િનયમો સાથે નથી નભCુ,ં પણ તે િનયમોને એક કોર I ૂક(ને જ નભી શક છે . જો શેઠા
તાજવાશાહ( હસાબ કર ને બદલો મળવાના ઇરાદાથી જ માયા બતાવે તો તેને
િનરાશ થવાનો સંભવ છે . માયા તે માયાને ખાતરB બતાવાય, અને બદલો વગર
માયે પોતાની મેળે જ આવે છે . કહવાય છે ક, આપ મેળવતાં આપે જ મર ુ ં જોઈએ
ને આપણે રાકહતાં આપ Bય છે .
પલટણ અને તેના સરદારનો દાખલો લઈએ. જો કોઈ સરદાર અથશ
> ાના િનયમનો
લાmુ પાડ(ને પોતાની પલટણના િસપાઈ પાસેથી કામ લેવા માગશે તો ધાર K ું કામ
તે નહ કર( શક ઘણા દાખલાઓમાં જોઈએ છ(એ ક q પલટણનો સરદાર પોતાના
ં માં આવે છે , તેઓની સાથે માયાથી વત છે , તેમના ભલાથી ર(ઝે છે ,
િસપાઈના સંબધ
ૂ માં તેઓની તરફ
તેઓનાં Fુઃખમાં ભાગ લે છે , તેઓની Bતની રખેવાળ( કર છે , ંક
લાગણી ધરાવે છે તે સરદાર િસપાઈઓની પાસેથી ગમે તે ુ ં કામા હશે તે લઈ શકશે.
આઇિતહાિસકા દાખલ;આ લેતાં આપણે જોઈએ છ(એ ક qમાં િસપાઈઓ સરદારને
ચાહતા નથી bયાં ભાયે જ લડાઈ જતાયેલી જોવામાં આવે છે . આમાં સરદારા અને
િસપાઈની વwચે લાગણી-ુ ં જોર એ ખLું જોર છે . તેમાં જ Kટં ૂ ારાઓની ટોળ(માં પણ
સરદારની તરફ Kટં ૂ ાLુની ટોળ(O ૂર( લાગાની ધરાવે છે . તેમ છતાં િમલો વગેર
ં ા આપણે જોતા નથી. તે- ુ ં એકા કારણ
કારખાનાં શેઠ કાકર વwચે આવો ઘાતો સંબધ
તો એ છે ક આવાં કારખાનાઓમાં નોકરોના પગારનો આધાર લેવાદ વાના ધારાઓ
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ઉપર રહ છે . એટલે શેઠ ચાકરની વwચે માયા વત>વાને બદલે અમાયા વત છે અને
ં િવરોધ Ð સિમવાડયા qવો જોવામાં આવે છે . bયાર
લાગણીને બદલે તેઓનો સંબધ
આપણે બે સવાલોનો િવચાર કરવો રNો.
એક તો એ ક લેવાદ વાનો હસાબ કયા> િવના નોકરનો પગાર ક ટલે દરq ઠરાવી
શકાય.
ં રહ છે
બીજો એ ક, qમ xૂનાં }ુુંબોમામ નોકરો હોય છે અને શેઠ નોકર વwચે સંબધ
ં ા રહ છે , તેમાં જ કારખાનાંમાં
અથવા તો પલટણમાં સરદાર િસપાઈઓ વwચે સંબધ
નોકરોની આIુક સંDયા, ગમે તેવો વખત આવે છતાં, વધઘટ કયા> િવના કવી ર(તે
રાખી શકાય.
પહલા સવાલનો િવચાર કર(એ. એ અBયબીની વાત છે ક અથશ
> ાીઓ
કારખાનાંના કામદારોના પગારની હદ રાખી શકાય એ ું કરતા જ નથી. છતાં આપણે
જોઈએ ક લડનાં વડા ધાનના પદ-ુ ં લીલામાં કર(ને વેચાણ કરતા નથી. પણ
આગેમ તેવો માણસા હોય છતાં તેને એક જ પગાર અપાય છે . તેમાં જ q ઓછામાં
ઓછો પગાર લે એવા માણસને પાદર( બનાવતા નથી. વાઇડા વક(લોની સાથે પણ
ં રાખતા નથી. એટલે આપણે જોઈએ છ(એ ક ઉપર
સાધારણ ર(તે એવો સંબધ
Iુજબના દાખલામાં આપણે અIુક હદ માણે જ પગાર આપી છ(એ. bયાર કોઈ
કહશ,ે sુ ં સારા અને ખરાબા મxૂરોને એક જ પગાર હોય ? હક(કતમાં તો એમ જ
જોઈએ. પરણામ એ આવશે ક, qમ આપણે વૈદની પાસે કાઈsુ ં તેમ આB એકા જ
દર મxૂરોનો હોવાથી સારા કડયા 5ુતાર પાસે જ જઈsુ.ં સારા કામદાર-ુ ં ઇનામ એ
જ ક તેને પસંદ કરવામાં આવશે. એટલે }ુદરટ( અને ખરો િનયમ એ જ થયો ક
બધા વગમાં તે તે વગના કામના આધાર પગારની હદ બાંધવી જોઈએ. aયાં
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આવડતા વગરનો માણસ ઓછો દરમાયો લઈને શેથોને kુલાવામાં નાખી શક છે bયાં
Xતે પરણામ f ૂLું જ આવે છે .
હવે બીB સવાલનો િવચાર કર(એ. તે એ ક વેપારની ગમે તે iWથિત હોય છતાં
કારખાનાંમાં qટલા કામદારોને અસલ રાDયા હોય તેટલા ને રાખવા જ જોઈએ.
aયાર અનોિ%ત ર(તે કામદારોને કામ મળે છે bયાર તેઓને વધાર પગાર માગવો જ
પડ છે . પણ જો કોઈ કાર તેઓને ખાતર( થાય ક પોતાની નોdકર( વત Bmૃત
ચાલશે તો તેઓ બSુ ઓછા પગારથી કામ કરશે. એટલે દ ખીCુ ં છે ક q શેઠ પોતાના
નોdકરોને કાયમને સાLુ રાખે છે તેને છે વટ ફાયદો જ થાય છે , અને q નોકરો
કાયમની નોકર( કર છે તેને પણ ફાયદો થાય છે . આવા કારખાનાંમાં મોટા નફા થઈ
નથી શકતા, મોટા જોખમ ખેડ( શકાતાં નથી, મોટા હડ બાંધી શકાતાં નથી. િસપાઈ
સરદારને સાLુ મરવા તૈયાર થાય છે અને તેથી જ િસપાઈનો ધંધો સાધારણ મxૂરના
ધંધા કરતાં વધાર માનલાયક ગણાયો છે . ઝLું જોતાં િસપાઈનો ધંધો કતલ કરવાનો
નથી, પણ બીBનો બચાવ કરતા પોતે કતલ થવાનો છે . q િસપાઈ થયો તે પોતાનો
Bન પોતાના રાaયને સપી દ છે . તે જ માણે વક(લ વૈદ અને પાદર(-ુ ં આપણે
સમએ છ(એ. તેથી જ તેઓ તરફ માનની નજર જોઈએ છ(એ. વક(લે પોતાની
જદગી જતં 5ુધી પણ `યાય કરવો ઘટ છે . વૈદ અનેક સંકટો સહન કર(ને પણ
પોતાના દાદ(ની સારવાર કરવી ઘટ છે અને પાદર(એ ગમે તેમ થાય તોપણ
પોતાની જમાતને બોધ આપવા-ુ ં અને તેઓને ખરો રWતો બતાવવા-ુ ં કામ કર ુ ં ઘટ
છે .
આમ ઉપરના ધંધાઓમાં બને છે તો વેપારવાજમાં કમ ન થાય? વેપારની સાથે
હમેશાં અનીિત ધાર( લીધી છે . તે- ુ ં sુ ં કારાણ હશે? િવચાર કરતાં એમ જોવામાં
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આવે છે ક વેપાર(ને હમેશાં Wવાથ જમાની લીધેલ છે . વેપાર(-ુ ં કામ પણ Bને
જeર-ુ ં હોય તે છતાં એ ુ ં આપણે માની લઈએ છ(એ ક તેનો હC ુ તો મા; પોતાની
કોઠ( ભરવાનો જ છે . કાયદાઓ પણ વેપાર( કમ ઝપાટાથી પૈસા એકઠા કર એવા જ
કરવામાં આવે છે . ધોરણો પણ એવાં જ બાંયાં છે ક, લેબાર ધણીએ ઓછામાં ઓં
દામ આપ .ું આમ વેપાર(ને ટવ પાડ( છે અને પછ( K ૂ િપતે જ વેપાર(ને તેના
અમા]ણકપણામને સાLુ હલકો ગણે છે . આ ધોરણ ફરવાની જeર છે . વેપાર(એ
Wવાથ> જ સાધવો, પૈસા જ એકઠા કરવા એવોિનયમ નથી. એવા વેપારને આપણે
વેપાર નહ કહ(એ, પણ ચોર( કહ(sુ.ં qમ િસપાઈ રાaયને સાLુ મર છે તેમ
વેપાર(એ Bને 5ુખને અથ પૈસો mુમાવવો ઘટ અને Bન પણ ખોવો ઘટ. બધાં
રાaયમાં :
િસપાઈનો ધંધોઇ B-ુ ં રgણ કરવાનો છે ;
પાદર(નો તેને કળવણી આપવાનો છે ;
વૈદનો તેને તંFુરWતીમાં રાખવાનો છે ;
વક(લનો અદલ ઇ`સાફ Bમાં ફલાવવાનો છે ;
અને વેપાર(નો Bને સાLુ જોઈતો માલ O ૂરો પાડવાનો છે .
આ બધા માણસોની ફરજ ઘટતે વખતે પોતાનો Bન આપવાની પણ છે . એટલે ક
ઘટતે વખતે મરવા તૈયાર નથી તે વ ુ ં પન sુ ં એ Bણતો નથી. આપણે જોઈ
ગયા ક વેપાર( ધંધો Bને જોઈતો માલ O ૂરો પાડવાનો છે . qમ પાદર(નો ધંધો
પગાર મેળવવાનો નથી પણ િશgણ આપવાનો છે , તેમ વેપાર(નો ધંધો નફો
મેળવવાનો નથી પણ માલ O ૂરો પાડવાનો છે . શીખવનાર પાદર(ને રોટ( મલી રહ છે
તેમ વેપાર(ને નફો મળ( રહ છે . પણ બેમાંથી એકનો ધંધો પગાર અથવા નફા ઉપર
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નજર રાખવાનો નથી. બ\ી પગાર ક નફો મળે યા ન મળે તોપણ પોતાનો ધંધો પોતની ફરજ- બનાવવાનો છે . આ િવચાર ખરો હોય તો વેપાર( ઉમ માનને લાયક
છે , કમક તે- ુ ં કામ માલ સરસ પેદા કરવા-ુ ં અને Bને પોસાઈ શક તેવી ર(તે O ૂરો
પાડવા-ુ ં રuું તેમ કરતાં તેન હાથ નીચે સકડો ક હBરો માણસો હોય છે તેઓ-ુ ં
રgણ કર ,ુ ં તેઓની સારવાર કરવી એ પણ તે- ુ ં કામ રuુ.ં આ કરવામાં બSુ ધીરજ,
બSુ મયા અને બSુ ચCુરાઈ જોઈએ. અને xુદાં xુદાં કામ કરતાં તેણે પણ
બીBઓની qમ મર ુ ં ઘટ તો તે પણ પોતાનો Bન આપે. આવો વેપાર(પોતાની
ઉપર ગમે તે સંકટ પડ, પોતે ]ભખાર( થઈ Bય , તે છતાં માલ ખરાબ નહ વેચે
અને છે તરશે નહ. વળ( પોતાના હાથા તળે ના માણસોની ઉપર અbયંત માયાથી
વતશ
> ે. ઘણી વેળા મોટાં કારખાનાંમાં ક વેપારમાં xુવાિનયાઓ નોકર( લે છે . તેઓ
કટલીક વેળા પોતાના ઘરબારથી Fૂર Bય છે . એટલે યાતો શેઠ માબાપ બન ુ ં પડ
છે અથવા તો જો શેઠ બેદરકાર રહ તો xુવાિનયો વાગરા માબાપનો થઈ પડ છે .
એટલે પગલે પગલે વેપાર(એ ક શેઠ પોતાના મનમાં એકા જ સવાલા કરવો ઘટ છે .
તે એ છે ક : Ô qમ Sુ ં મારા દ(કરાઓને રાJુ ં ં તેમાં જ મારા નોકરોની તરફા વCુ> ં
ક નહ?Õ
એકા વહાણના કdતાનની તળે ખલાસીઓ હોય તેમાં તેનો દ(કરો પણ દાખલ હોય.
કdતાનની ફરજ બધા ખલાસીને દ(કરાની માફક ગણવાની છે . તેમB વેપાર(ની નીછે
ઘણાં નોકરોમાં પોતાનો દ(કરો પણ હોય, તો તે ધંધામાં qમ તે દ(કરાની સાથે વત
તેમાં જ તેણે બીB નોકરોની સાથે વત> ુ ં પડશે. આ-ુ ં નામ જ ખLું અથશ
> ા
કહવાય. અને qમ વહાણના કdતાનની ફરજ વહાણ જોખમમાં આવી પડ bયાર પોતે
સૌથી છે yKું તે છોડવાની છે , તેમાં જ Fુકાળ વગેર બીBં સંકટોમાં વેપાર(ની ફરજ
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પોતાનાં માણસોનો બચાવા પોતાની પહલાં કરવાની છે . આવા િવચારો કોઈને
આ%યક
> ારક લાગશે, પણ તેમ લાગે એ જ આ જમાનાની નવાઈ છે ; કમક િવચાર
કરતાં સૌ જોઈ શકશે ક ખLું ધોરણ તો આપણે હમણાં કહ( ગયા તે જ છે . q B
ચે ચડવાની છે તે Bમાં બી Bત-ુ ં ધોરણ હર]ગજ ચાલી નહ શક . XYેજ
B આજ 5ુધી નભી રહ( છે તે- ુ ં કારણ એ નહ ક તેણે અથ>શાના િનયમ
Bળવેલ છે ; પણ તે િનયમોનો ઘણા િવરલાઓએ ભંગા કય છે અને ઉપર બતાવેલા
નીિતના િનયમ તેઓએ Bળવેલા છે , તેથી જ B આજ 5ુધી નાભી રહ( છે . એવા
નીિતના િનયમોનો ભંગ કરવાથી ક ુ ં -ુકશાન થાય છે અને કમ Bએ પાં હઠ ુ ં
પડ છે , એ િવચાર હવે પછ( કર(sુ.ં
આપણે સાચના I ૂળા િવષે અગાઉ કહ( ગયા તેનો જવાબ અથશ
> ાીઓ કોઈ વખત
નીછે માણે આપશે : Ôઅરસપરસની લાગણીથી કટલોક ફાયદો થાR ્ એ બરોબL્ છે ,
પણ એવી Bતના ફાયદાનો હસાબ અથશ
> ાીઓ કરતા નથી. તેઓ q શાનો
િવચાર કર છે તેમાં તો કઈ ર(તે પૈસાદાર થ ું એનો જ િવચાર મળે છે તે શા
ખોુI્ નથી એટાKું જ નહ, પણ અ-ુભવે તે અસરકારક છે એમ જોઈ શાય છે . qઓ
તે શાWWત માણે ચાલે છે તેઓ ચો~સ દોલતવાન થાય છે , અને qઓ તે માણે
ચાલતા નથી તે ગર(બ થાય છે . Rુરોપના બધા ધનાઢ£ માસોએ આ શાના
િનયમો માણે ચાલીને પૈસો એકઠો કય છે . આની સામે દલીલો લગાવી તે નકાIુ ં
છે . દર ક માણસને ખબL્ છે ક પૈસો કમ મળે છે ને કમ Bય છે .'
આ બરોબર નથી. વેપાર( વગ> પૈસા કમાય છે પણ તે બરોબર કમાયા ક નહ અને
તેમાં કોમ-ુ ં ભKું થRું ક નહ તે તેઓ નથી Bણી શકતા. 'પૈસાદાL્ ' એ શદનો અથ>
પણ તેઓ ઘણી વેળા નથી સમજતા. aયાં તવંગર હોય bયાI્ ગર(બ હોય એ
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વાત-ુI્ તેઓને ભાન હોCું નથી. ઘણી વેળા માણસો k ૂલથી એમ માને છે ક અIુક
ધોરણે ચાલીને બધા માણસો તવંગર થઇ શક. ખLું જોતા તે }ૂવાન ચ~રની qમ છે .
એક ખાલી થાય ક બીxુ ં ભરાય છે . તમાર( પાસે એક eિપયો હોય તેની સા, બીB
qની પાસે તેટKું નહ હોય તેની ઉપર છે . જો સામેના માણસને તે eિપયાની ગરજ
નહ હોય તો તમર( પાસેનો eિપયો નકામી છે . મારા eિપયાની સા તે મારા
પાડોશીની તંગી ઉપર છે . aયાં તંગી bયાં જ તવંગર( નભી શક એટલે અથ> એવો
થયો ક એક માણસ તવંગર થ ુ ં તો સામેનાને તંગીમાં રાખવો.
સાવજ
> િનક અથ>શાનો માયનો એ છે ક ખર વખતે ને ખર( જયાએ જeર( ને
ૂ
આનંદદાયક વWCુઓ પેદ કરવી, તેને સાચવવી ને તેની આપલે કરવી. q ખેtત
વખતસર પાક ઉતાર છે , q ¤ુનારો ચણતર બરોબર કર છે , q 5ુતાર લ~ડકામ
બરોબર કર છે , q ઓરત પોતા-ુ ં રસોtું બરોબર રાખે છે , તે બધાંને ખરાં અથ>શાી
Bણવાં. તે બધી B દોલતમાં વધારો કરનારાં છે . એથી ઊલું શા તે સાવ>જિનક
ન કહવાય. તેમાં તો એક માણસ મા; ધાC ુ એકઠ( અr છે ને બીBને તેની તંગાશમાં
રાખી તે ધાCુનો ઉપયોગ કર છે . આવો ઉપયોગ કરનારા પોતાનાં ખેતરો તથા ઢોરઢાંખરના કટલા eિપયા આવશે એમ િવચાર( તેટલા પૈસાદાર પોતાને માને છે . તેઓ
પોતાના eિપયાની કમત ખેતર અને ઢોર મળ( શક તેટલી છે તેમ િવચારતા નથી.
વળ( તે માણસો ધાCુનો - eિપયાનો સંYહ કર છે . તેઓ કટલા મxૂરો મેળવી શશે
એવો િવચાર કર છે . હવે આપણે ધાર( લઈએ ક અIુક માણસ પાસે સો-ુ,ં eOુ,ં દાણો
વગેર છે . તેવા માણસને નોકરોની ગરજ પડશે. પણ જો તેના પાડોશીમાં કોઈને
સોનાeપાની ક દાણાની જeર નહ હોય તો તેને નોકર મળવો Iુકલ પડશે. એટલે
પેલા પૈસાદાર માણસે પોતે પોતાની રોટ( પકાવવી પડશે, પોતે પોઅતાંઅના કપડાં
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સીવવા પડશે, તે માણસને તેની સોનાની કમત તેની જમીનમાંની પીળ( કાંકર(
qટલી પડશે, તેનો દાણો સડશે. કમક તે કંઈ તેના પાડોશી કરતાં વધાર ખાનારો
નથી. એટલે તે માણસે બીBની માફક સખત મxૂર( કર(ને જ પોતાનો mુBરો કરવો
ં ં એક¥ું કરવા નહ અમગે. દો િવચાર
પડશે. આવી iWથિતમાં ઘણા માણસો સો-ુeOુ
અr(sુ ં તો આપણે જોઈsુ ં ક પૈસા મેળવવા તેનો અથ> એ છે ક બીB માણસોની
ઉપર સા મેળવવી - આપણા 5ુખને સાLુ ચાકરની, અને આવી સા સામેના
માણસોની ગર(બાઈના મણમાં જ આપણને મળ( શકશે. એક 5ુતારને જો તેને
રાખનાર એક જ માણસ હશે તો તે 5ુતાર q મળશે તે રોજ લેશ.ે જો તેને રાખનાર
બે ચાર માણસ હશે તો q વધાર રોજ આપશે તેને bયાં 5ુતાર જશે. એટલે પરણામ
એ ુ ં આવશે ક પૈસાદાર થ ુ ં એનો અથ> એ થયો ક બને તેટલાં માણસોને આપણા
કરતાં વધાર તંગીમાં રાખવાં. અથશ
> ાીઓ ઘણી વેલા માની લે છે ક આ માણે
ર¦ યતને તંગીમાં રાખવાથી Bને લાભ થાય છે . બધ માણસો સરખા થાય એમ તો
અબ`Cુ ં અ`થી. પણ ગેરવાજબી ર(તે માણસોમાં તંગી પેદા કરવાથી B Fુઃખી થાય
છે , }ુદરતી ર(તે તંગી અને ભરાવો રહવાથી B 5ુખી થાય છે ને 5ુખી રહ છે .
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2.  
આમ અIુક Bમાં પૈસા-ુ ં ચ~ર તે બદનમાં લોહ( ફરવાની માફક છે . લોહ(
ઝપાટાથી ફર છે તે યા તો તંFુરWતી અને કસરતની િનશાની હોય અથવા તો શરમ
ઊપજવાની ક તાવની િનશાની હોય. શર(રની ઉપર એક Bતની લાલી તે તંFુરWતી
બતાવે છે . બી લાલી તે ઘાસણીના રોગ-ુ ં ]ચS્ન હોય. વળ( એક જયાએ લોહ(નો
ભરાવો થાય તો શર(રને -ુકશાન થાય છે , તેમ એક જયાએ પૈસાનો ભરાવો થાય
તે Bની -ુકસાની-ુ ં કારણ થઈ પડ છે .
ધારો ક બે ખલાસી વહાણ ભાંગવાથી એક વેરાન કનારા પર આવી પડ§ા છે . bયાં
તેઓને પોતાની મહનતે ખોરાક વગેર િનપBવવો પડ છે . જો તેઓ બંને તંFુરWત
રહ( સાથે કામ કર તો સાLું ઘર બાંધ,ે ખેતર ખેડ ને ભિવ¨યમાં કંઈક બચાવે. આને
ે ો તેમાં
આપણે ખર( દોલત કહ( શક(એ. અને જો બંને સાર( ર(તે કામ કર તો બંનન
સરખો હોWસો ગણાય. એટલે તેઓને q શા લાmુ પડ©ું તે એ જ ક તેઓની
મહનતનાં ફળ તેઓને વહªચી લેવાનો હક થયો. હવે ધારો ક થોડ( Iુદત પછ(
તેમાંથી એક જણને અસંતોષ થયો. તેથી તેઓએ જમીનના ભાગ પાડ§ા ને દર ક જણ
પોતાને હસાબે ને પોતાની મેળે કામ કરવા લાયો. વળ( ધારો ક અણીને વખતે એક
જણ માંદો પડ§ો. એમ થવાથી તે બીBને પોતાની મદદ બોલાવશે. bયાર બીજો કહ(
શકશે, 'Sુ ં એટKું કામ તમાર સાLુ કરવા તૈયાર ં, પણ એવી શરતે ક aયાર કામ
પડ bયાર તમાર માર સાLુ તેટKું જ કર .ુ ં તમાર મને લખી આપ ું પડશે ક qટલા
કલાક Sુ ં કામ કLું તેટલા કલાક તમાર માર( જમીન ઉપર ખપ પડ§ે કામ કર .ુ ં '
વળ( ધારો ક માંદાની માંદગી લાંબી ચાલી ને દર ક વેળાએ પેલા સાB માણસને
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ઉપર માણે લખત આપ ુ ં પડ©ુ.ં bયાર માંદો સાજો થાય તે વેળા દર ક જણની શી
iWથિત થઈ ? બંને જણ ગર(બ થયા ગણાય. કમક માંદો માણસ ખાટલે રNો તે
દરયાન તેના કામનો લાભ ન મ«યો. પેલો ભાઈબંધ J ૂબ વધાર કામ કરનારો છે
એમ પણ માની લઈએ. છતાં તેણે qટલો વખત માંદાની જમીનને આdયો તેટલો
પોતાની જમીનમાંથી ગયો એ તો ચો~સ વાત કર(. એટલે બંને જણાની q િમલકત
હોવી જોઈએ તેમાં ઘટાડો થયો.
ં બદલાયો. માંદો માણસ પેલાનો
એટKું જ નહ પણ દર ક જણ વwચેનો સંબધ
કરજદાર થયો ને પોતાની મxૂર( આપીને જ પોતા-ુ ં અનાજ લઈ શક . હવે ધારો ક
સાB માણસે પોતાને મળે લા દWતાવેજનો ઉપયોગ કરવા ધાRુ.c જો તેમ કર તો તે
પોતે તન આરામ લઈ શક - અળ5ુ થઈ શક; તેની મર પડ તો સાB થયેલા
માણસની પાસેથી બીBં લખત લે. એમાં કંઈ ગેરકાયદ સર થRુ ં એમ કોઈ નહ કહ(
શક. હવે જો કોઈ પરદ શી આવી ચડ તો તે જોશે ક એક માણસ દોલતવાન થયો છે
ને બીજો માંદો પડ§ો છે . તે વળ( જોશે ક એક તો એશાઅરમ કરતો આળસમાં પડ§ો
રહ છે ને બીજો મxૂર( કરતો છતો તંગી ભોગવે છે . આમાંથી વાંચનાર જોઈ શકશે ક
બીBની મxૂર( મેળવવાના હક-ુ ં પરણામ એ આવે છે ક ખર( દોલતનો ઘટાડો થયા
છે .
હવે બીજો દાખલો લઈએ. ;ણ જણે એક રાaય WથાdRુ ં ને ;ણે જણા નોખા રહવા
લાયા. દર ક xુદો xુદો પાક ઊતાય ક qનો ઉપયોગ બધા કર( શક. વળ( ધારો ક
તેમાંથી એક માણસે બધાના વખતનો બચાવ કરવા સાLુ પોતે ખેતી છોડ(ને એકનો
માલ બીBને પહચાડવા-ુ ં માથે લીjુ ં ને બદલામાં અનાજ લેવા-ુ ં ઠરાQRુ.ં જો આ
માણસ િનયમસર માલ લાવે લઈ Bય તો બધાને લાભ થાય. હવે ધારો ક આ
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માણસ માલની આપલે કરવામાં ચોર( કર છે . પછ( તંગીનો વખત આવે છે તે વેળા
તે દલાલ પોતે ચોર લો દાણો બSુ આકર ભાવે આપે છે . આમ કરતાં છે વટ તે માણસ
ૂ ને ]ભખાર( કર( I ૂક( શક છે ને છે વટ તેઓને પોતાના મxૂર બનાવે.
બેઉ ખેtત
ઉપરનો દાખલો ચોDખો અ`યાય બતાવે છે . છતાં આમ જ હાલના વેપાર(ઓનો
મામલો ચાલે છે . વળ( આપણે એમ પણ જોઈ શક(sુ ં ક આમ ચોર(નો બનાવ બ`યા
પછ( ;ણે જણની િમલકત એકઠ( કર(sુ ં તો પેલો માણસ ામા]ણક હોત ને થાત
ૂ ો-ુ ં કામ ઓં મળવાથી તેમની મહનત-ુ ં
તેના કરતાં ઓછ( થશે. પેલા બે ખેtત
સંO ૂણ> ફળ તેઓ નહ લાવી શ¬ા. અને પેલા ચોર દલાલના હાથમાં q ચોર(નો
માલ આQયો તેનો O ૂરો ને સરસ ઉપયોગ નહ થયો.
એટલે આપણે ગ]ણતના qવો હસાબ કર( શક(એ છ(એ ક, અIુક Bની દોલત
તપાસતાં તે દોલત કમ મળ( છે તેની ઉપર, તે Bને પૈસાદાર ગણવી ક નહ,
તેનો આધાર રNો છે . Bની પાસે આટલા પૈસા છે તેથી તે તેટલી પૈસાદાર છે એમ
નહ કહ( શકાય. અIુક માણસના હાથમાં અIુક પૈસા તે ખંત, હોિશયાર( ને
આબાદાનીની િનશાની હોય; અથવા તો નાશકારક મોજમB, અિત xુલમ અને
દગાની િનશાની હોય. અને આમ હસાબ કરવો તે મા; નીિત બતાવે છે એટKું જ
નહ, પણ Xકગ]ણતથી ગણાય તેવો પૈસો બતાવે છે . એક દોલત એવી ક q પેદા
થતાં બી દસ ગણીનો નાશ થયો હોય.
એટલે નીિત અનીિતનો િવચાર કયા> િવના દોલત એકઠ( કરવાના ધારા ઘડવા એ તો
મા; માણસની મગeર( બતાવનાર( વાતા> થઈ. 'સWતામાં સWCું ખર(દ( મઘામાં મુ ં
વેચ 'ુ ં એવો q િનયમ છે તેના q ુ ં બીxુ ં કsુ ં માણસને નામોશી લગાડનાLું નથી.
'સWતામાં સWCુ ં લે 'ુ ં એ તો સમaયા. પણ ભાવ કમ ઘટ£ા ? આગ લાયા પછ( પડ(
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ગયેલા ઘરની ®ટો સઘી હોઈ શક છે . પણ તેથી આગ અને ધરતીકંપ એ Bના
લાભને સાLુ થયાં એમ કહવાની કોઈની હમત નહ ચાલે વળ( 'મઘામાં મુ ં વેચ 'ુ ં
એ સમaયા. પણ મઘવાર( કમ આવી ? રોટ(-ુ ં દામ તમને આq સાLું મ«Rુ.ં પણ
તમે sું તે દામ મરતા માણસની છે yલી કોડ( લઈને લીjુ ં ? અથવા તો તમે તે રોટ(
કોઈ શાSુકારને આપી ક q કાલે તમાLું બjુ ં પડાવી લેશે ? ક sું તમે તે કોઈ
િસપાહ(ને આપી ક q િસપાહ( તમાર( બ¯ક Kટં ૂ વા જનારો છે ? આમાંના એક
સવાલનો જવાબ તમે વખતે ન આપી શકો એ ુ ં બની શક છે , કમક તમે Bણતા
નથી. પણ તમે વાજબી દામે નીિતસર વેચી ક નહ તે તો કહ( શકો છો; અને વાજબી
`યાયની જ દરકાર રાખવાની જeર છે . તમારા કામથી કોઈને Fુઃખ ન થાય એટKું જ
Bણ ુ ં ને તે માણે કર ,ુ ં એ તમાર( ફરજ છે .
આપણે જોઈ ગયા ક પૈસાની કમત માણસોની મxૂર( તે વડ મેળવવા ઉપર છે . જો
મxૂર( મફત મળ( શક તો પૈસાની ગરજ રહતી નથી. પણ માણસોની મxૂર( વગર
પૈસે મળ( શક તેવા દાખલા જોવામાં આવે છે . અને પૈસાબળ કરતાં બીxુ ં નીિતબળ
િવશેષ કામ કર છે એવા દાખલા આપણે જોઈ ગયા. પૈસા aયાં કામ નથી કર( શકતા
bયાં સ°mુણ કામ કર છે એમ પણ આપણે જોRુ.ં લંડમાં ઘણી જગોએ પૈસાથી
માણસોને ભોળવી શકાતા નથી.
વળ( જો આપણે કf ૂલ કRુc ક માણસોની પાસેથી કામ લેવાની શiત તે દોલત છે ,
તો આપણે એમ પણ જોઈ શક(એ ક તે માણસો qટલે દરq હોિશયાર અને
નીિતવાન હોય તેટલે દરq દોલત-ુ ં માપ વRુ.ં એમ િવચારતાં આપણે જોઈsુ ં ક
ં ં નથી પણ માણસો પોતે છે . દોલતની ખોળ ધરતીનાં
ખર( દોલત તે સો-ુeOુ
pતરડાંમાં નથી કરવાની, પણ માણસના દલમાં કરવાની છે . અને એ વાત ખર(
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હોય તો અથશ
> ાનો ખરો િનયમ તો એ થયો ક qમ બને તેમ માણસોને તનમાં,
મનમાં ને માનમાં આરોય રાખવા. એવો અવસર પણ આવે ક aયાર લંડ
ગોવળકડાના હ(રાથી mુલામોને શણગાર( પોતાની દોલતનો દ ખાવ કરવાને બદલે,
ખરા Yીસના નામાંકત માણસે કહK ું તેની માફક, પોતાના નીિતમાન મહાOુLુષોને
બતાવી શક ક,
'આ માર( દોલત છે .'
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3.

 ())

ઈWવી સન O ૂવ કટલાક સૈકા ઉપર એક યSદ
ૂ ( વેપાર( થઈ ગયો. તે- ુ ં નામ સૉલોમન
હCુ.ં તેણે ઘણો પૈસો મેળQયો હતો અને તે ઘણો Dયાત થયો હતો. તેની કહવતો
આજ પણ Rુરોપમાં ચાલી રહલી છે . વેનીસના લોકો તેને એટલો ચહાતા ક તેઓએ
વેનીસમાં તે- ુ ં બાવKું ઊkુ ં કર K.ું જોક એની કહવતો આ જમાનામાં ગોખી રાખવામાં
આવે છે , છતાં તે માણે ચાલનારા બSુ થોડા આદમીઓ છે . તે કહ છે ક, 'qઓ xૂ¥ું
બોલીને પૈસો કમાય છે તેઓ મગeર છે ને તેઓના મોતની એ િનશાની છે .' વળ(
બી યાએ તેણે કuું છે ક, 'હરામખોરોની દોલત કંઈ ફાયદો કરતી નથી. સbય એ
મોતમાંથી બચાવે છે .” આ બ\ે કહવતોમાં સૉલોમને બતાQRુ ં છે ક અ`યાયે મેળવેલી
દોલત-ુ ં પરણામ મોત છે . આ જમાનામાં xૂ¥ું અને અ`યાય એવી સરસ ર(તે
બોલવામાં તથા કરવામાં આવે છે ક આપણે સાધારણ ર(તે તે કહ( શકતા નથી.
qમક xૂઠ( Bહરખબરો નાખવામાં આવે છે , વWCુઓની ઉપર માણસ ભોળવાય તેવાં
નામ ચટાડવામાં આવે છે , વગેર.
વળ( તે ડાNો માણસ કહ છે : 'qઓ દોલત વધારવાને ખાતર ગર(બોને પીડ છે તે
છે વટ ભીખ માગતા થશે.' વળ( તે કહ છે : 'ગર(બોને સતાવો નહ, કમક તેઓ
ગર(બ છે . વેપારમાં પીડાયેલાની ઉપર xુલમ ન કરો, કમક qઓ ગર(બને સતાવશે
તેને Jુદા સતાવશે.' છતાં હાલ તો વેપારમાં I ૂએલા ઉપર જ પાુ મારવામાં આવે
છે . q માણસ ભીડમાં આQયો હોય તેનો લાભ લેવા આપણે તૈયાર થઈ જઈએ છ(એ.
ધાડપાtુઓ તવંગર ઉપર ધાડ પાડ છે . પણ વેપારમાં તો ગર(બોને Kટં ૂ વામાં આવે
છે .
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વળ( સૉલોમન કહ છે : 'તવંગર અને ગર(બ બ\ે સરખા છે . Jુદા તેઓનો પેદા
કરનાર છે . Jુદા તેઓનો પેદા કરનાર છે . Jુદા તેઓને ાન આપે છે .' તવંગરને
ગર(બ િવના ચાલCુ ં નથી. એકબીBનો ખપ હમેશાં રહલો છે . એટલે કોઈ કોઈને
ચોનીચો કહ( શક તે ુ ં નથી. પણ aયાર આ બ\ે પોતા-ુ ં એકસરખાપ_ું k ૂલી Bય
છે ને Jુદા તેઓને સમજ દ નારો છે એ વાત-ુ ં ભાન જCુ ં રહ છે , bયાર િવપર(ત
પરણામ આવે છે .
દોલત એ નદ(ઓની માફક છે . નદ( હમેશાં દરયા તરફ એટલે નીચાણમાં Bય છે .
તેમ દોલત પણ હમેશાં aયાં જeર હોય તેવી જયાએ જવી જોઈએ એવો િનયમ છે .
પણ qમ નદ(ની ગિતમાં ફરફાર થઈ શક છે તેમ દોલતની ગિતમાં પણ ફરફાર થઈ
શક છે . ઘણી નદ(ઓ aયાં bયાં વહ છે ને તેની આસપાસ ઘ_ુ ં પાણી હોઈ ઝેર( હવા
પેદા થાય છે . તે જ નદ(ઓને બંધ બાંધી તે- ુ ં પાણી aયાં જeર જણાય bયાં વહ તેમ
ં
કરવામાં આવે તો તે જ પાણી જમીનને રસાળ કર છે ને આસપાસની હવા 5ુદર
કર
છે . તેમ જ દોલતનો ગમે તેમ ઉપયોગ થાય તો તેથી માણસોમાં Fુ¨ટતા વધે,
ૂ ામાં તે દોલત ઝેર સમાન ગણાય. પણ જો તે જ દોલતની
k ૂખમરો ચાલે ને ંક
ે ી નદ(ની qમ
ગિતને બાંધવામાં આવે, તેને િનયમસર વાપરવામાં આવે, તો બાંધલ
તે દોલત 5ુખાકાર( િનપBવે છે .
અથ>શાીઓ દોલતની ગિત રોકવાનો િનયમ તન k ૂલી Bય છે . તેઓ-ુ ં શા તે
મા; દોલત મેળવવા-ુ ં શા છે . પણ દોલત તો ઘણી ર(તે મેળવાય છે . એક જમાનો
એવો હતો ક aયાર Rુરોપમાં લોકો પૈસાદારને ઝેર આપી તેનો પૈસો લઈ પોતે
પૈસાદાર થતા. આ જમાનામાં ગર(બ લોકોને સાLુ q ખોરાક તૈયાર કરવામાં આવે છે
તેમાં વેપાર(ઓ ભેળવણી કર છે . qમક Fૂધમાં ટંકણખાર નાખે છે , આટામાં પટટાં
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નાખે છે તેમ જ કૉફ(માં ચીકર(, માખણમાં ચરબી વગેર. આ પણ ઝેર દઈને
પૈસાદાર થવા q ુ ં છે . આને આપણે પૈસાદાર થવાનો S\
ુ ર અથવા તે ુ ં શા
કહ(sુ ં ?
પણ અથ>શાીઓ Kટં ૂ (ને પૈસાદાર થ ુ ં તન કહતા હોય એમ નહ માન ુ ં જોઈએ.
તેઓએ કહ ુ ં જોઈએ ક તેઓ-ુ ં શા 'કાયદ સર અને `યાયી' રWતે પૈસાદાર થ ુ ં એ
છે . ઘણી વWCુ કાયદ સર હોય છતાં `યાયfુoMથી ઊલટ( હોય એ ુ ં આ જમાનામાં
બને છે . એટલે `યાયની ર(તે દોલત મેળવવી એ જ ખરો રWતો ગણાય. અને જો
`યાયથી જ દોલત મેળવવી એ ખLું હોય તો માણસ-ુ ં થમ કામ `યાયfુoM
શીખવા-ુ ં છે . મા; આપલેના કાયદાથી કામ લે ુ ં ક વેપાર કરવો એટKું જ નથી.
માછલાં, વLુ, ±દર એ જ ર(તે રહ છે . મોટ( માછલી નાની માછલીને ખાય છે , ±દર
ં ઓને ખાય છે , વLુ માણસ 5ુધાંને ખાય છે . તેઓનો એ જ કાયદો છે ;
નાનાં જCુ
તેઓને બી સમજ નથી. પણ Jુદાએ માણસને સમજ આપી છે , `યાયfુoM આપી
છે . તેની eએ તેણે બીBઓને ખાઈ જઈ Ð તેઓને છે તર(, તેઓને ભીખાર( કર( પોતે
પૈસાદાર થવા-ુ ં નથી.
bયાર આપણે હવે જોવા-ુ ં છે ક મxૂરોને મxૂર( આપવાનો `યાય તે sુ ં ?
આપણે અગાઉ કહ( ગયા ક મxૂરને વાજબી પગાર એ ગણાય ક qટલી મxૂર( તેણે
આq આપણે સાLુ કર( તેટલી મxૂર( આપણે તેને જોઈએ bયાર આપીએ, જો એને
ઓછ( મxૂર( મળે તો ઓછો, ને વધાર મxૂર( મળે તો વધાર બદલો.
એક માણસને મxૂર જોઈએ છે . તેને બે જણ પોતાની મxૂર( આપવા કહ છે . હવે q
ઓં લે તેને મxૂર( આપી હોય તો તે માણસને ઓં મળશે. જો વધાર માણસ
માગનાર હોય ને મxૂર એક જ હોય તો તેને માRું દામ મળશે ને તે મxૂરને જોઈએ
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તે કરતાં ઘણે ભાગે વધાર મxૂર( મળશે. આ બેઉના વwચેની રકમ તે વાજબી મxૂર(
ગણાશે.
મને કોઈ માણસ પૈસા ઉછ(ના આપે ને તે માર અIુક Iુદત પછ( દ વાના હોય તો Sુ ં
તે માણસને Qયાજ આપીશ. તેમ જ આq મને કોઈ પોતાની મxૂર( આપશે તો તે
માણસને માર તેટલી જ મxૂર( અને તેથી કંઈક વધાર Qયાજ બદલ આપ ુ ં જોઈએ.
આq માર સાLુ કોઈ માણસ એક કલાક કામ કર તો તેને સાLુ માર એક કલાક ને
પાંચ િમિનટ ક તેથી વધાર કામ કરવા-ુ ં વચન આપ ુ ં જોઈએ. આમ દર ક મxૂરને
િવષે સમજ .ુ ં
હવે જો માર( પાસે બે મxૂર આવે ને તેમાંથી એક q ઓં લે તેને Sુ ં કામે લગાtું તો
પરણામ એ આવશે ક, qને મ કામે લગાડ§ો તે અધ k ૂDયો રહશે ને રોજગાર િવના
રNો તે તો એમ જ રહશે. q મxૂરને Sુ ં રાJું તે મxૂરને બરોબર દહાડRુ ં આOુ ં
તોપણ બીજો મxૂર ધંધા િવના રહશ.ે છતાં qને મ રાDયો છે તેને k ૂખે મરવા-ુ ં નહ
થાય. અને મ મારા પૈસાનો વાજબી ઉપયોગ કય ગણાશે. ખર ખરો k ૂખમરો aયાર
દહાડRુ ં દ વામાં આવે bયાર જ દાખલ થાય છે . જો Sુ ં વાજબી મxૂર( આOું તો માર(
પાસે નકામી દોલત એકઠ( નહ થાય, Sુ ં મોજમBમાં પૈસો નહ વાપLું ને માર હાથે
ગર(બાઈ નહ વધે. qને Sુ ં વાજબી દામ આપીશ તે માણસ બીBને વાજબી આપતાં
શીખશે, ને એમ `યાયનો ઝરો 5ુકાઈ જવાને બદલે qમ આગળ ચાલશે તેમ જોર
લેશે. અને q Bમાં આ માણે `યાયની fુoM હશે તે B 5ુખી થશે ને ઘટતી ર(તે
આબાદ થશે.
આ િવચાર માણે અથશ
> ાીઓ ખોટા પડ છે , તેઓ કહ છે ક qમ હર(ફાઈ વધે તેમ
B આબાદ થાય, હક(કતમાં આ વાત k ૂલભર લી છે . હર(ફાઈનો હC ુ મxૂર(નો દર
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ઘટાડવાનો છે . bયાં પૈસાદાર વધાર પૈસો એકઠો કર છે ને ગર(બ વધાર ગર(બ થાય
છે . આવી હર(ફાઈથી છે વટ Bનો નાશ થવા સંભવ છે . આપલેનો કાયદો તો એ
હોવો જોઈએ ક દર ક આણસને તેની લાયકાત Iુજબ દહાડRુ ં મ«યાં કર . આમાં પણ
હર(ફાઈ રહશ,ે છતાં પરણામ એ ું આવશે ક માણસો 5ુખી અને હોિશયાર થશે, કમક
પછ( તો મxૂર( મેળવવાને સાLુ પોતાનો દર ઓછો કરવો પદશે એમ નથી. પણ
કામ મેળવવાને સાLુ હોિશયાર થ ુ ં પદશે. આવા જ કારણથી લોકો સરકાર( નોકર(
ે ા હોય છે વ. હર(ફાઈ
મેળવવા તૈયાર થાય છે , bયાં દરB માણે દરમાયા બાંધલ
મા; હોિશયાર( હોય છે . અરજદાર ઓછો પગાર લેવા-ુ ં નથી કહતો, પણ પોતાનામાં
બીBના કરતાં વધાર ચાCુર( છે એમ બતાવે છે . નૌકાસૈ`યમાં અને િસપાઈની
નોકર(માં એવો જ િનયમ Bળવવામાં આવે છે , અને તેથી જ ઘણે ભાગે તેવાં
ખાતાંઓમાં ગરબડ અને અનીિત ઓછાં જોવામાં આવે છે . છતાં વેપારમાં જ ખોટ(
હરફાઈ રહ( છે અને તે- ુ ં પરણામ દગો, Kુwચાઈ, ચોર( વગેર અનીિત વધી પડ(
છે . બી તરફથી, q માલ તૈયાર થાય છે તે ખરાબ ને સડલો હોય છે . વેપાર( Bણે
ક Sુ ં ખા±, મxૂર Bણે ક Sુ ં છે તLું ને ઘરાક Bણે ક Sુ ં વચમાંથી કમાઈ લ±. આમ
વહવાર બગડ છે ને માણસોમાં ખટપટ ઊભી થાય છે , k ૂખમરો Bમે છે , હડતાળો
વધીઑ પડ છે , શાSુકાર લફંગા બને છે ને ઘરાકો નીિત સાચવતા નથી. એક
અ`યાયમાંથી બીB ઘણા પેદા થાય છે ને અ`તે શાSુકાર, વાણોતર ને ઘરાક બધા
Fુઃખી થાય છે ને પાયમાલ થાય છે . q Bમાં આવા રવાજ ચાલે છે તે B અ`તે
હરાન થાય છે . Bનો પૈસો જ ઝેર થઈ પડ છે .
તેથી જ ાનીઓએ કuું છે ક પૈસો aયાં પરમેર છે bયાં ખરા પરમેરને કોઈ O ૂજCુ ં
નથી. દોલત અને Jુદાને અણબનાવ છે . ગર(બના ઘરમાં જ Jુદા વસે છે . આમ
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XYે B મોઢથી બોલે છતાં વહવારમાં પૈસાને સવપર( પદ આપે છે , Bના
પૈસાદાર માણસની ગણતર( કર( Bને 5ુખી માને છે ને અથ>શાીઓ પૈસો
જલદ(થી કમ કમાવો તેના કાયદા ઘડ છે ક q શીખીને B પૈસો મેળવે. ખLું
અથ>શા તો `યાયfુoM-ુ ં છે , દર ક iWથિતમાં રહ( `યાય કમ કરવો, નીિત કમ
Bળવવી એ શા q B શીખે છે તે જ 5ુખી થાય. બાક( તો ફાંફાં છે ને
િવનાશકાળે િવપર(ત fુoM q ુ ં બને છે . Bને ગમે તેમ કર( પૈસાદાર થતાં
શીખવ ું તે િવપર(ત fુoM શીખવવા q ુ ં છે .

www.mkgandhi.org

Page 28

સવદય

4. х, -  ?
ગયાં ;ણ કરણમાં આપણે જોઈ ગયા ક અથશ
> ાના q સાધારણ િનયમો ગણાય
છે તે વાજબી નથી. તે િનયમો માણે ચાલવાથી માણસો અને B Fુઃખી થાય છે ,
ગર(બ વધાર ગર(બ બને છે અને પૈસાદાર પાસે પૈસો વધાર એકઠો થાય છે ; છતાં
બેમાંથી એક 5ુખી થતા ક રહતા નથી.
અથ>શાીઓ માનસોની વત_
> ૂક ઉપર િવઅ◌ાર નહ કરતાં qમ પૈસો વધાર એકઠો
થાય તેમ વધાર આબાદાની માને છે તેથી Bના 5ુખનો આધાર મા; પૈસા ઉપર
રાખે છે . તેથી તેઓ શીખવે છે ક qમ કાર(ગર( વગેરના વધારાથી પૈસો એકઠો થાય
તેમ સાLું. આવા િવચારોના ફલાવાથી લંડમાં ને બીB Iુલકોમાં કારખાનાં વધી
ં
પડ§ાં છે , બSુ માણસો શહરોમાં એકઠા થાય છે ને ખેતરો છોડ( દ છે . બહારની 5ુદર
અને Wવwછ હવા છોડ( કારખાનાંઓમાં ગંદ( હવા આખો દહાડો ાસમાં લઈ 5ુખ
માને છે . પરણામે B નબળ( પડતી Bય છે , લોભ વધતો Bય છે , અનીિત વધાર
ફલાય છે અને aયાર અનીિત કાઢવાની વાત કરવા બેસીએ bયાર ડાNામાં ખપતા
માણસો વાત કર છે ક અનીિત Bય નહ, અાની માણસોમાં એકદમ ાન આવે
નહ, તેથી qમ ચાલે છે તેમ ચાલવા દ .ુ ં આવી દલીલ કરતાં તેઓ k ૂલી Bય છે ક
ગર(બોની અનીિત-ુ ં કારણ તવંગર માણસો છે . તેઓને ખાતર Ð તેઓની મોજમB
O ૂર( પાડવા ખાતર ગર(બ મxૂરો રાતદહાડો mુલામગીર( કર છે . તેઓને શીખવા ક
સાLું કરવા એક પળ મળતી નથી. તવંગરને જોઈ તેઓ પણ તવંગર થવા માગે છે .
તવંગર નથી થવાCુ ં તેથી તેઓ કચવાય છે , mુWસે થાય છે . પછ( ભાન k ૂલે છે ને
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છે વટ સાર રWતે પૈસો ન મળવાથી દગો કર( પૈસો મેળવવાનાં ફાંફાં માર છે . આમ
પૈસો અને મxૂર( બ\ે ફોગટ Bય છે અથવા દગો ફલાવવામાં વપરાય છે .
હક(કતમાં ખર( મxૂર( એ ક qથી ઉપયોગી વWCુ પેદા થાય. ઉપયોગી વWCુ એ ક
qથી માણસBત-ુ ં ભરણપોષણ થાય. ભરણપોષણ એ ક qથી માણસને જોઈCુ ં
ખાવા-ુ ં તથા ઓઢવા-પહરવા-ુ ં મળે , ક qથી તે નીિતને માગ રહ( વે ને વતાં
લગી સbકમ કર . આવો િવચાર કરતાં, q મહાન આરં ભો થાય છે તે નકામા ગણવા
જોઈએ. કારખાનાંઓ કાઢ( ધનાઢ£ થવાના રWતા લેવા તે પાપ´મ q ુ ં થવા સંભવ
છે . પૈસો પેદા કરનારા ઘણા મળે છે , પણ ર(તસર વાપરનારા થોડા છે . પૈસો પેદા
કર( તેથી Bનો નાશ થતો હોય તો એ પૈસો કામનો નથી. છતાં હાલના q
કરોડપિતઓ છે તેઓ મોટ( અને અનીિતવાળ( લડાઈઓ-ુ ં કારણ થઈ પડ§ા છે . આ
જમાનાની ઘણીખર( લડાઈઓ-ુ ં કારણ પૈસાનો લોભ જોવામાં આવે છે .
માણસો એમ કહતાં જોવામાં આવે છે ક બીBઓને 5ુધારવા ાન આપ ુ ં એ બનવા
q ુ ં નથી; તેથી qમ રહ ુ ં ઘટ તેમ રહ ુ ં ને પૈસો એકઠો કરવો. આમ કહનારા પોતે
નીિત સાચવતા નથી. કમક q માણસ નીિત સાચવે છે ને લોભમાં પડતો નથી તે
થમ તો પોતા-ુ ં મન કાયમ રાખે છે , પોતે ખરા રWતામાંથી ચસતો નથી ને પોતાનાં
કમ>થી જ બીBની ઉપર અસર કર છે . qની B બની છે તેઓ પોતે નીિતના
િનયનો ન Bળવે bયાં 5ુધી B નીિતમાન કમ થાય ? આપણે ગમેતેમ વરતી
આપણા પડોશીની અનીિતને સાLુ તેની k ૂલ કાઢ(એ એથી સાLું પરણામ કમ આવે ?
આવા િવચારો કરતાં આપણે જોઈ શક(એ છ(એ ક પૈસો એ મા; સાધન છે , અને તે
વડ 5ુખ તથા Fુઃખ બ\ે મેળવાય છે . જો સારા માણસના હાથમાં તે આવે તો તેથી
ૂ ો િનદષ મxૂર( કર( સંતોષ પામે છે ને
ખેતરો ખેડાય છે ને અનાજ પાક છે . ખેtત
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B 5ુખી રહ છે . ખરાબ માણસોના હાથમાં આવવાથી તેમાંથી (ધારો ક) દાeગોળા
બને છે , માણસો-ુ ં સbયાનાશ વળે છે . દાeગોળો બનાવનાર( B અને qની ઉપર તે
વપરાય છે તે B બ\ે હરાન થાય છે . એટલે આપણે જોઈ શક(એ છ(એ ક ખરા
માણસો એ જ ખર( દોલત છે . q Bમાં નીિત છે તે B દોલતવાન છે , આ
જમાનો મોજમBનો નથી. દર ક માણસે પોતાથી બનતી મહનતમxૂર( કરવાની છે .
આપણે આગળના દાખલાઓમાં જોઈ ગયા ક aયાં એક માણસ આળ5ુ રહ છે bયાં
બીBને બેવડ( મxૂર( કરવી પડ છે . લંડમાં q k ૂખમરો વત છે તે- ુ ં આ જ કારણ
છે . કટલાક માણસોના હાથમાં પૈસો એકઠો થવાથી તેઓ ઉપયોગી કામ કરતા નથી,
તેમ કરવાથી તેઓને સાLુ બીB માણસોને મxૂર( કરવી પડ છે . આ મxૂર( ઉપયોગી
નહ હોવાથી મxૂર( કરનારને ફાયદો થતો નથી. તેમ થવાથી Bની I ૂડ(માં ઘટાડો
થાય છે . એટલે જોક ઉપરથી એમ જણાય ક માણસોને કમ મળે છે , પણ Xદર
તપાસતાં આપણને માK ૂમ પડ છે ક ઘણા માણસોને નવLું બેસ ુ ં પડ છે . વળ(
અદ ખાઈ પેદા થાય છે , અસંતોષનાં I ૂળ બાઝે છે અને છે વટ પૈસાદાર અને ગર(બ,
શેઠ અને મxૂર બંને પોતાની હદ છોડ છે . qમ ]બલાડ( ±દર વwચે સદાય
અણબનાવ રહ છે તેમ પૈસાદાર અને ગર(બ, શેઠ અને મxૂર વwચે વેરભાવ થાય છે
અને માણસ તે માણસ મટ( Bનવરની iWથિતએ પહચે છે .
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5. ш
મહાન રVWકનના લખાણની મતલબ હવે અમે O ૂર( કર( છે . આ લખાણ જોક ઘણા
વાંચનારને K ૂJુ ં જણાશે, છતાં qઓએ વાંwRુ ં છે તેઓને અમે ફર(થી વાંચવા
ભલામણ કર(એ છ(એ. '. ઓ.'ના બધા વાંચનાર તેનો િવચાર કર( તે માણે ચાલે
એવી આશા રાખવી એ વધાર પડCું ગણાશે. પણ બSુ xૂજ વાંચનાર પણ જો તેનો
અµયાસ કર( તેમાંથી સાર ખચશે તો અમાર( મહનત ફળ( સમsુ.ં કદાચ તે ુ ં ન
બને તોપણ રVWકનના છે yલા કરણ માણે અમે અમાર( ફરજ બBવી ગયા તેમાં
જ ફળનો સમાસ થયો, એટલે અમાર સદાય સંતોષ રહવા q ુ ં છે .
રVWકને પોતાના ભાઈઓ Ð XYેજોને સાLુ લDRું તે જો XYેજોને એક હWસે લાmુ પડ
છે તો હદ(ને હBર હWસે લાmુ પડ છે . હFુWતાનમાં નવા િવચારો ફલાઈ રNા છે .
આજકાલના પિ%મની કળવણી પામેલા xુવાનોમાં xુWસો આQયો છે એ તો ઠ(ક વાત
છે . પણ xુWસાનો ઉપયોગ સારો થાય તો સાLું પરણામ આવે, ને જો ખોટો ઉપયોગ
થાય તો નબ¶ં પરણામ આવ ુ ં જ જોઈએ. 'Wવરાaય' મેળવ ું એવો અવાજ એક
કોરથી આવે છે . િવલાયતના qવાં કારખાનાં કાઢ( ઝપાટાભેર પૈસો એકઠો કરવો
એવો અવાજ બી તરફથી આવે છે .
Wવરાaય sુ ં છે તે આપણે ભાયે જ સમજતા હોઈsુ.ં નાતાલને Wવરાaય છે , છતાં
અમે કહ(એ છ(એ ક નાતાલના q ુ ં આપણે કરવા માંગતા હોઈએ તો એ Wવરાaય
નરકરાaય q ુ ં છે . તેઓ કાફરોને કચર છે , હદ(ને હણે છે . Wવાથ>માં pધળા થઈને
Wવાથર
> ાaય ભોગવે છે . કદ( કાફરો અને હદ( નાતાલમાંથી Bય તો તેઓ માંહોમાંહ
લડ( સમાdત થઈ Bય.
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bયાર sુ ં ·ા`સવાલના q ુ ં Wવરાaય મેળવીsુ ં ! જનરલ Wમ¹સ તેઓના Iુખીઓમાંના
એક છે . તે પોતાના લખેલા ક બોલેલા બોલ પાળતા નથી. કહ છે કંઈ, કર છે કંઈ.
XYેજો તેનાથી કાયર થઈ ગયા છે . પૈસો બચાવવાને બહાને XYેજ િસપાઈઓની
ચાKુ રો ઉપર તેણે પગ I ૂ¬ો છે ને તેની જયાએ ડચને રાખે છે . અમે નથી
માનતા ક તેમાંથી છે વટ ડચ પણ 5ુખી થાય. qઓ Wવાથ>ની ઉપર નજર રાખે છે તે
પારક( Bને Kટં ૂ ( પોતાની Bને Kટં ૂ વા સહq તૈયાર થશે.
Fુિનયાના બધા ભાગ ઉપર નજર કરતાં જોઈ શક(sુ ં ક Wવરાaયને નામે ઓળખાCુ ં
રાaય Bની આબાદાની ક 5ુખને સાLુ બસ નથી. એક સહલો દાખલો લઈને તે
સહq જોઈ શકાશે. Kટં ૂ ાLુઓની ટોળ(માં Wવરાaય હશે તો પરણામ sુ ં આવશે તે
બધા જોઈ શકશે. તેઓની ઉપર તો કોઈ Kટં ૂ ાLુ નહ એવા માણસોનો કાf ૂ હશે તો જ
તેઓ છે વટ 5ુખી થશે. અમેરકા, hા`સ, લંડ એ બધાં મોટાં રાaયો છે . પણ તેઓ
ખરાં 5ુખી છે એમ માનવાને કારણ નથી.
'Wવરાaય'નો ખરો અથ> એ છે ક પોતાની ઉપર કાf ૂ રાખતાં આવડ .ું આમ તો તે જ
માણસ કર( શક q પોતે નીિત Bળવે છે ; છે તરતો નથી; સbય છોડતો નથી; પોતાનાં
માબાપ, પોતાની ી, પોતાનાં છોકરાં, પોતાના નોકર, પોતાના પડોશી, એ બધા
તરફની ફરજ બBવે છે . આ માણસ ગમે તે દ શમાં બેઠો Wવરાaય ભોગવે છે . q
Bમાં એવા માણસો ઘણા હોય તેને સહq Wવરાaય છે .
એક B બી ઉપર રાaય ચલાવે તે સાધારણ ર(તે ખોું ગણાય. XYેજો આપણી
ઉપર રાaય કર છે એ િવપર(ત વાત છે , પણ XYેજો હFુWતાન છોડ તેથી હ`દ(એ
કમાણી કર( એમ માનવા-ુ ં કારણ નથી.

www.mkgandhi.org

Page 33

સવદય

ં , આપણી
તેઓ રાaય કર છે તે- ુ ં કારણ આપણે જ છ(એ; તે કારણ આપણો }ુસપ
અનીિત અને આપ_ુ ં અાન એ છે . આ ;ણ વWCુ Fૂર થાય તો એક પાંખડ( હલાQયા
િવના XYેજો હFુWતાન છોડ એટKું જ નહ, પણ આપણે ખLું Wવરાaય ભોગવતા
થઈએ.
'બૉબ' વછોડવાથી ઘણા Jુશી થતા જોવામાં આવે છે . આ મા; અાન અને
અણસમજની િનશાની છે . બધા XYેજોને માર( શકાય તો qઓ મારનારા છે તેઓ
હ`FુWતાનના ધણી થાય. એટલે હ`FુWતાન રાંડ(રાંડ રહ. XYેજને મારનારા બૉબ
XYેજ ગયા પછ( હ`દની ઉપર પડશે. hા`સના Bસાક રાaયના ેિસડ`ટને
મારનારો તે hªચ જ હતો. અમેરકાના ેિસડ`ટ લીવલૅ`ડને મારનાર તે અમેરકન
હતો. એટલે આપણને લાજમ છે ક ઉતાવળમાં વગર િવચાર પિ%મની નકલ
pધળાપણે નથી કરવાની.
qમ પાપકમથ
> ી - XYેજોને માર(ને - ખLું Wવરાaય નહ મેળવાય તેમ જ
ં ં એક¥ું થશે
હFુWતાનમાં કારખાનાં ખોલવાથી પણ Wવરાaય નથી મળવા-ુ.ં સો-ુeOુ
તેથી કંઈ રાaય નથી મળવા-ુ.ં આ વાત રVWકને આબેSબ
ૂ સા]બત કર( આપી છે .
યાદ રાખવા-ુ ં છે ક પિ%મના 5ુધારાને મા; સો વષ> થયાં છે . ખLું જોતાં પચાસ
ºગણાય. તેટલામાં તો પિ%મની B વણ>સકં ર qવી જોવામાં આવે છે . Rુરોપની
xુએ દશા છે તેવી હFુWતાનની કદ( ન થજો એમ અમે માગીએ છ(એ. Rુરોપની
Bઓ એક બીBની ઉપર ટાંપીને બેઠ( છે . મા; પોતાના દાeગોળાની તૈયાર(થી જ
બધા mુપ¤ુપ છે . કોઈ વેળા જબરદWત ભડકો થશે bયાર Rુરોપમાં દોઝખ નજર
દ ખાશે. Rુરોપ-ુ ં દર ક રાaય કાળા માણસોને પોતાનો ભg ગણી બેસે છે . મા;
પૈસાનો જ લોભ છે bયાં બીxુ ં થવાનો સંભવ હોય નહ. તેમને એક પણ Iુલક
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જોવામાં આવે તો કાગડાની માફક તે Iુલક ઉપર }ૂદ( પડ છે . આ ુ ં તેઓનાં
કારખાનાંને લીધે છે એમ માનવાનાં કારણ છે .
છે વટમાં, હ`FુWતાનને Wવરાaય મળો એ બધા હ`દ(નો અવાજ છે ને તે ખરો છે .
પણ તે નીિતને રWતે મેળવવા-ુ ં છે . તે ખLું Wવરાaય હો ુ ં જોઈએ. અને તે નાશ
કરનારા ઇલાજોથી ક કારખાનાંઓ કરવાથી નહ મળે . ઉ»મ જોઈએ, પણ તે ઉ»મ
ખર રWતે જોઈએ. હ`FુWતાનની k ૂિમ તે એક વેળા 5ુવણ>k ૂિમ ગણાતી, કમક હ`દ(
લોકો 5ુવણ>eપે હતા. k ૂિમ તો તેની તે જ છે , પણ માણસો ફયાc છે એટલે તે k ૂિમ
વેરાન qવી થઈ ગઈ છે . તેને પાછ( 5ુવણ> બનાવવાને આપણે સ°mુણો વડ 5ુવણ>
થવા-ુ ં છે . તેનો પારસમ]ણ બે અgરમાં, સમાયેલો છે અને તે 'સbય' છે . વાWતે જો
દર ક હ`દ( 'સbય'નો જ આYહ રાખશે તો હFુWતાનને ઘેર બેઠાં Wવરાaય આવશે.
આ રVWકનના લખાણનો સારાંશ છે .
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