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પિ%મના દ�શમા ં સાધારણ ર(તે એમ માનવામા ં આવે છે ક� વધાર� માણસ-ુ ં

(મૅજો�રટ(-ુ)ં 5ખુ - તઓેનો ઉદય - એ વધારવા-ુ ંમાણસ-ુ ંકામ છે. 5ખુ એટલે 

મા; શાર(�રક 5ખુ, પૈસાટકા-ુ ં 5ખુ, એવો અથ> કરવામા ં આવ ે છે. એુ ં 5ખુ 

મળેવવામા ંનીિતના િનયમોનો ભગં થાય તેની ખાસ દરકાર કરવામા ંઆવતી નથી. 

તેમ જ વધાર� માણસો-ુ ં5ખુ Bળવુ ંએવો હ�C ુરાDયો છે, તેથી જો થોડાને Fુઃખ 

દઈન ેવધાર�ન ે5ખુ અપાય તો તેમ કરવામા ંહરકત છે એમ પિ%મના લોકો માનતા 

નથી. એુ ં માનતા નથી તે-ુ ં પ�રણામ આપણે પિ%મના બધા Iલુકોમા ં જોઈએ 

છ(એ. 

વધાર� માણસને શાર(�રક અને પૈસાટકા-ુ ં5ખુ હોય એ જ શોધુ ંએવો Jદુાઈ કાયદો 

નથી, અને જો તેટKુ ં જ શોધવામા ંઆવ ેને નીિતના િનયમોનો ભગં થાય તો ત ે

Jદુાઈ કાયદાથી િવLુM છે, એુ ંક�ટલાક પિ%મના ડાNા OLુુષોએ બતાQRુ ં છે. તેમા ં

મરSમૂ જૉન રVWકન IDુય હતો. તે XYજે હતો, ઘણો જ િવ[ાન માણસ હતો. તણેે 

Sુ\ર, કળા, ]ચ;કામ વગેર� ઉપર સDંયાબધં અન ે ઘણી સરસ �કતાબો લખી છે. 

નીિતના િવષયો ઉપર પણ તણેે ઘ_ુ ંલDRુ ંછે. તેમા-ુ ંએક ના-ુ ંOWુતક છે ત ેતેણ ે

પોત ે પોતાના ંલખાણોમા-ં ુ ં ઉ�મ મા`Rુ ં છે. aયા ં aયા ંXYે� બોલાય છે bયા ં તે 

OWુતક બSુ વચંાય છે. તેમા ંઉપર બતાQયા છે તવેા િવચારો-ુ ંબSુ જ સરસ ર(ત ે

ખડંન કRુc છે અન ે બતાવી આdRુ ં છે ક�, નીિતના િનયમો Bળવવામા ં આમની 

બહ�તર( છે. 
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આજકાલ �હ`FુWતાનમા ં આપણે પિ%મના લોકોની નકલ બSુ કર(એ છ(એ. તેમ 

ક�ટલીક બાબતમા ં કરવાની જeર પણ અમે માનીએ છ(એ. પણ પિ%મના ં ઘણા ં

ધોરણો ખરાબ છે એમા ંશક નથી. ખરાબ છે તેથી Fૂર રહ�વાની જeર તો સSુ કોઈ 

કfલૂ કરશે. 

દ]gણ આ�hકામા ં �હ`દ(ની iWથિત અિત દયામણી છે. આપણ ેપૈસો મળેવવાને સાLુ 

દ�શાવર ખેડ(એ છ(એ. તેની jનૂમા ં નીિતને, Jદુાન ે kલૂી જઈએ છ(એ. Wવાથ>મા ં

I ૂઝંાઈ-m ૂથંાઈ જઈએ છ(એ. પ�રણામ ેપરદ�શ વેઠવાથી લાભન ેઘણો ગેરલાભ થાય 

છે, અથવા તો પરદ�શ ખેડવાનો Oરૂો લાભ મળતો નથી. સવ> ધમ>ને Xગે નીિત તો 

રહ�લી જ છે, પણ ધમ>નો િવચાર કયા> િવનાયે સાધારણ foુMથી િવચારતા,ં નીિત 

Bળવવી એ જeર-ુ ંછે. તેમા ં5ખુ છે. એુ ંજૉન રVWકન ેબતાQRુ ંછે. તણેે પિ%મના 

લોકોની pખ ખોલી છે ન ેઆq તેના િશgણના આધાર� ઘણા ગોરાઓ પોતા-ુ ંવત>ન 

ચલાવે છે. તેના િવચારો �હ`દ( �Bન ેપણ ઉપયોગી થાય એવા હ�Cથુી, ઉપર કહ( 

ગયા તે OWુતકમાથંી XYે� ન�હ Bણનારા �હ`દ(ઓ સમ� શક� તેુ ં તારણ 

આપવાનો અમ ેઠરાવ કય� છે. 

સૉr�ટ(સે માણસન ેsુ ંકરુ ંઘટ� છે ત-ેુ ંથોtુકં દશ>ન કરાQRુ.ં તેણે qુ ંકuુ ંતે ુ ંજ 

કRુc. તેના િવચારો-ુ ંલબંાણ એ રVWકનના િવચારો છે એમ કહ( શકાય છે. સૉr�ટ(સના 

િવચારો �માણે ચાલવા ઇwછનાર માણસે xુદા xુદા ધધંામા ંક�મ વત>ુ ંજોઈએ ત ે

રVWકને આબેSબૂ ર(ત ેબતાવી આdRુ ંછે. તનેા લખાણનો અમે q સાર આપીએ છ(એ 

તે તરxુમો નથી. તરxુમો આપતા,ં ક�ટલાક બાઈબલ વગરે�માથંી આપલેા દાખલાઓ 

વાચંનાર ન સમ� શક� એવો સભંવ છે. તથેી અમે રVWકનના લખાણનો સાર આdયો 

છે. તે OWુતકના નામનો પણ અમે અથ> નથી આdયો, ક�મક� તે qણે XYેqમા ં
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બાઈબલ વાwંRુ ંહોય તે જ સમ� શક�. પણ OWુતક લખવાનો હ�C ુસવ>-ુ ંકyયાણ - 

સવ>નો ઉદય (મા; વધાર�નો ન�હ) - એવો હોવાથી અમે આ લખાણન ે 'સવ�દય' 

એુ ંનામ આdRુ ંછે. 
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1. ������ # $% 

માણસો ઘણી kલૂથાપ ખાય છે. પણ અરસપરસની લાગાણીની અસરનો િવચાર 

કયા> િવના માણસો ક�મ Bણે સચંાની માફક જ કામ કરતા હોય ન�હ, એમ ધાર( લૈ 

તેઓની વત>-કૂન ે સાLુ કાયદા ઘડવા એના qવી બી� મોટ( kલૂ એક� જોવામા ં

આવતી નથી. અને એવી kલૂ તે આપણને હ(ણપત લગડનાર( ગણાય. qમ બી� 

kલૂોમા ંઉપર ટપક� જોતા ંકંઈક આભાસ જોવામા ંઆવે છે . તમે લૌ�કક િનયમમોન ે

િવસે પણ જોવામા ંઆવે છે. લૌ�કક િનયમ બાધંનારા કહ� છે ક�, ' અરસપરસ લાગની 

એ તો અકWમાત ગણવો, અને તવેી લાગણીને માણસની સાધારણ �}ૃિતના ધોરણ 

ધ~ો પહ�ચાડનાર ગનવી. પણ લોભ અને આગળ વધવાની ઇwછા એ તો હમ�શા રહ� 

છે. એટલે અકWમાતન ેFૂર રાખીન,ે માણસને સચંો ગનીન,ે ક�વી Bતની મxૂર(થી ને 

ક�વી લેવદ�વથી માણસ વધાર�મા ંવધાર� દોલત એકઠ( કર( શક� એ િવચારવા-ુ ં છે. 

આવા િવચારને આધાર� ધોરણ રચીને પછ( એકબીBની મર�મા ં આવે તટેલી 

અરસપરસ આગાનીનો ઉપયોગ કર( ભલે લૌ�કક વહ�વાર ચલાવાય.' 

જો અરસપરસ લાગણી-ુ ંજોર લેવદ�વના ધારાની Bત-ુ ં હોય તો ઉપરની દલીલ 

બરોબર ગણાત. માણસની લાગણી એ Xતર-ુ ં બળ છે. લવેદ�વના ધારા એ એક 

સસંાર( િનયમ છે. એટલે બ\ેની Bત એક નથી. એક વWC ુઅIકુ �દશામા ંજતી હોય 

અને તનેી ઉપર એક તરથી B�કુ જોર થCુ ંહોય ન ેબી� તરફ આકiWમક જોર થC ુ ં

હોય, તો આપણે પહ�લાથંી B�કુ જોર-ુ ંમાપ કર(એ ન ેપછ( આકiWમક જોર-ુ ંમાપ 

કર(એ. બ\ેના તારણ ઉપરથી તે વWCનુી ગિતનો િન%ય આપણે કર( શક(sુ.ં આમ 

આપણ ેકર( શક(એ છ(એ તે-ુ ંકારણ એ ક� આકiWમક અન ેB�કુના જોર બ\ ેએક 
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Bતના છે. પણ માણસ Bતના વહ�વારમા ં લેવદ�વના B�કુ િનયમ-ુ ં જોર અન ે

અરસપરસ લાગણી eપી આકiWમક જોર એ બેની Bત xુદ( છે. લાગની એ મા�સ 

ઉપર xુદા �કારની અને xુદ( ર(તે અસર કર� છે. તેથી માણસ-ુ ં Wવeપ બદલાઈ 

Bય છે. એટલે qમ અIકુ વWCનુી ગિતની ઉપર xુદા xુદા જોરની અસર આપણ ે

સરવાળા બાદબાક(ના િનયમથી તપાસીએ તેમ લાગનીની અસરને આપણે તપાસી 

શકતા નથી. લવેદ�વના ધારા-ુ ં�ાન માણસની લાગણીની અસર તપાસતી વળેા કંઈ 

કામમા ંઆવCુ ંનથી. 

લૌ�કક શા�ના ધારા ખોટા છે એમ કહ�વા-ુ ંકંઈ કારણ નથી. કસરતી િશgક જો ધાર� 

ક� માણસને મા; માસં જ છે ન ેહાડિપ�જર નથી, ને પછ( ધારા ઘડ� તો ભલે તનેા 

ધારા ખર હોય, પણ તે ધારા હાડિપ�જરવાળા માણાWન ેલાm ુન�હ પડ�. તમેજ લૌ�કક 

શા�ના ધારા ખરા ંહોવા ંછતા ંલાગનીથી બધંાયલે માણસને લાm ુપડ( શ�તા નથી. 

કોઈ કસરતબાજ એમ કહ� ક� માણસના ંમાસંને નોJુ ંપાડ( તનેા દડા બનાવીએ, તેન ે

લાfં ુકર( તનેી દોર(ઓ બનાવીએ. પછ( તે એમ પણ કહ� તેમા ંજો હાડિપ�જર દાખલ 

કર(એ તો ક�ટલી હરકત આવશે. આુ ં બોલનરને આપણે ગાદંો કહ(sુ,ં ક�મક� 

હાડિપ�જર કંઈ માસંથી નોJુ ંપાડ(ને કસરતના િનયમ ઘડ( શકાશ ેન�હ. તેમજ લૌ�કક 

શા�ના િનયમ માણસ Bતની લાગણી Fૂર કર(ને ઘડાય તે માણસન ેકામના નથી. 

છતા ંહાલના લૌ�કક વહ�વાર બBવનારા શા�ીઓ પલેા કસરતી િશgકની qમ કર� 

છે. તેઓના �હસાબ �માણે માણસ શર(ર -સચંો-મા; છે, ને તેમ ધાર(ન ેતેઓ િનયમ 

ઘડ� છે. તેમા ં�વ છે એમ Bણે છે, છતા ંતનેી ગણતર( કરતા નથી. આુ ંશા� ત ે

qમા ં�વ - આbમા-eહ �ધાન છે - IDુય છે - તવેા માણસને ક�મ લાm ુપડ( શક�? 
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અથ> શા� એ શા� નથી. તે નકાIુ ં છે એમ, aયાર� હડતાલો પડ� છે bયાર�, આપણ ે

દ�ખીતી ર(તે જોઈ શક(એ છ(એ. તેવ ે સમયે ધણીઓ એક િવચાર કર� છે, નોકરો 

બીજો કર� છે, yવદ�વના ધારા એક�ક� આપણે લાm ુકર( શ�તા નથી. માણસો માથાફોડ 

કર( બતાવવા માગે છે ક� નોકર -શેઠના Wવાથ એક અ �દશામા ંહોય છે. તેમા-ં ુ ંકંઈ 

તેઓ સમજતા નથી. હક(કત એમ છે ક� એકકબીBનો Fુ`વયી - પસૈાનો - Wવાથ> એક 

જ ન હોય છતા ંએકબીBએ કંઈ સામાવા]ળયા રહ�વાની ક� �વાની જeર નથી. એક 

ઘરમp kખૂમરો હોય. ઘમા> મા અને તેના ંછોકરા ંહોય. બ\ેન ેkખૂ લાગી છે. આમા ં

બ\ેનો - મા છોકરા�નો - ખાવામા ંસામસામો Wવાથ> છે. મા ખાય તો છોકરા ંkખૂે મર� 

ને છોકરા ં ખાય તો મા kખૂે રવડ�. છતા ં મા અને છોકરા ં વwચે Xતર નથી. મા 

વધાએ જોરાવર હોવાથી પોત ે રોટ(નો �ુકડો ખાઈ જતી નથી. તેજ �મણે માણસો 

વwચીના સબંધંમા ંસમજુ ંઘટ� છે. 

કદાિપ એમ ધાર(એ ક� મા�સોને પsઓુમા ં કંઈ તફાવત નથી, આપણે પsઓુની 

માફક એકબીBના Wવાથ>ન ેસાLુ લડુ ંજ જોઈએ. તો પણ આપન ે િનયમ બાધંીન ે

કહ( શકતા નથી ક� શેઠ નોકર વwચે હમેંશા Xતર રહ� ક� ન રહ�. iWથિત �માણે ત ે

ભાવમા ંફ�રફાર થયા કર� છે. qમ ક� કામ સાLંુ થુ ંજોઈએ અન ે�ક�મત Oરૂ( મળવી 

જોઈએ, એ તો બ\ેનો Wવાથ> છે. પણ નફાનો ભાગ તપાસતા ંએકને લાભ હોય ન ે

બીBને ગરેલાભ થાયા એમા ંબની શક� છે. નોકરો માદંા અને નમાલા રહ� એટલો 

ઓછો દરમાયો આપવામા ંશેઠનો Wવાથ> નથી સચવાતો, અને જો કારખા-ુ ંબારોબાર 

ના ચાલી શક� તોપણ ભાર� પગારા માગવો તમેા ંનોકરનો Wવાથા> નથી સચવાતો. જો 

શેઠના સચંા-ુ ંપૈtુ ંFુરસતા કરવાના પૈસા શઠેની પાસે ન હોય તો નોકર� પીરો પગાર 

ક� ]બલ}ુલ પગાર માગવો એ દ�ખીC ુ ં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. ઇ�ર( િનયામા ંજ એવો છે ક� પસૈાની વધઘટના ધોરણ 

ઉપર માણસોનો વહ�વાર ના ચાલવો જોઈએ. તે વહ�વારનો આધાર `યાયના ધોરણ 

ઉપર છે, એટલે માણસે સમયા વત�ન ેનીિતએ ક� 

અનીિત એ પોતા-ુ ં કામ કઢાવવાનો િવચાર ત�ન છોડવો જ જોઈએ. અIકૂા ર(ત ે

વત>વાથી છેવટ� sુ ંથશે એ કોઈ માણસ હમેશા ંભાખી શકતો નથી. પણ અIકુ કામ 

`યાયી છે ક� અ`યાયી એટKુ ંતો આપણ ેઘણે ભાગ ેહમ�શા Bણી શક(એ છ(એ. વળ( 

આપણ ેએટKુ ંપણ કહ( શક(એ છ(એ ક� નીિતમાગ>મા ંચાલવાથી પ�રણામ સાLંુ જ 

આવુ ંજોઈએ. તે પ�રણામા ંsુ ંઆવશે અથવા ક�વી ર(તે આવશ ે તે આપણે કહ( 

શકતા નથી. 

નીિત`યાયના િનયમમા ં અરસપરસની લાગાણીનો સમાસ થઈ Bય છે., અને ત ે

લાગાણી ઉપર શેઠ નોકરના સબંધંનો આધાર રહ� છે. આપણ ેધાર( લઈએ કલે શઠે 

પોતાના નોકર પાસેથી બન ેતેટKુ ંવધાર� કામ લેવા ઇwછે છે, નોકરને ઘડ(ન ે�રસદ 

નથી આપતો, તેઓને ઓછો પગાર આપે છે, તેઓને ભડંા�રયા qવા ઘરમા ંરાખે છે: 

�ૂંકમા,ં નોકર મા; દ�હ ને �વ ભેળામ રાખી શક� એટKુ ં જ તનેે આપ ે છે. આમા ં

કરવામા ંકોઈ કહ�શે ક� શેઠ કંઈ અ`યાયા કરતો નથી. નોકર� અIકૂા પગાર� પોતાનો 

આખો વખત શેઠને આdયો છે ન ેશેઠ તે લે છે. કામ અક�ુ ંઆકLંુ લેુ ં તેની હદ 

બીBઓને જોઈન ેશઠે બાધેં છે. જો નોકરને વધાર� સારો પગાર મળે તો બી� નોકર( 

લેવાની �ટ છે. આને આપલનેા ધારા ઘડનારા અથ>શા� કહ� છે, અને તઓે જણાવ ે

છે ક� આમ આમ qટKુ ં �નને તટેKુ ં કામ ઓછામા ંઓછા પૈસાથી કરાવતા ં શેઠન ે
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લાભ મળે છે, છેવટ� આકઝી કોમને લાભ મળે છે ને તેથી છેવટમા ંનોકરોને પણ 

લાભ મળે છે. 

પના િવચાર કરતા ંઆપણે જોઈsુ ંક� આ વાતા બરોબર નથી. જો નોકરા એકા ય;ં ક� 

સચંો હોત અને તનેે ચલાવવામા ં મા; અIકુ Bતના કોર-ુ ં જ કામ હોત તો એ 

�હસાબ લાm ુપડત. ફણા અહ� તો નોકરન ેચલાવનાLંુ જોર તેનો આbમા છે. અન ે

આbમા-ુ ંબાળા ત ેઅથ>શા�ીઓના બધા િનયમોને �ધા વાળે છે ને તેને ખોટા પાડ� 

છે. માણસeપી ય;ંમા ં પસૈાeપી કોલસા ભરવાથી વધાર�મા ં વધાર� કામ નહ� લઈ 

શકાય. તે-ુ ંસરસ કામ aયાર� તેની લાગણી ઉ�ક�રવામા ંઆવશે bયાર� જ થશે. શેઠ 

નોકરાણી વwચે ગાઠં પસૈાની ન�હ પણ �ીિતની હોવી જોઈએ. 

સાધારણ ર(તે એમા ં બને છે ક�, aયાર� શેઠ હોિશયાર અન ે ઉbસાહ( હોય છે bયાર� 

દબાણથી નોકર ઘણે ભાગેપોતા-ુ ંકામ કર� છે. વળ( એમા ંપણ બને છે ક�, aયાર� શઠે 

આળ5 ુ અને નબળો હોય છે bયાર� નોકર-ુ ં કામ જોઈએ તટેKુ ં નથી થCુ.ં પણ 

ખર�ખરો િનયમ તો એ છે ક�, હોિશયાર(મા ંએકસરખા બે શેઠ લઈsુ ંતો લાગણીવાળા 

શેઠનો નોકરલાગણી િવનાના શેઠ ના નોકર કરતા ંવધાર� ને સરસ કામ કરશે. 

કોઈ કહ�શે ક� એ િનયામા ંબારોબર નથી; ક�મક� માયા અને મહ�રબાનીનો બદલો ઘણી 

વળેા ઊલટો જ મળે છે ન ેનોકર માથે ચડ� છે. ફણા એવી દલીલ વાજબી નથી. q 

નોકરા માયાના બદલામા ંબેદરકાર( બતાવે છે તે નોકર, aયાર� તનેી ઉપર સખતી 

વાપરવામા ં આવશે bયાર�, ખાર(લો બનશે. ઉદારા �દલના શઠે તરફ q નોકર 

અ�મા]ણક થશે તે નોકર અ`યાયી શેઠન ે-કુસાન પહ�ચાડશે. 

એટલે દર�ક વખતે ને દર�ક માણસ તરફ પરોપકાર( નજર રાખવાથી સાLંુ જ 

પ�રણામ આવ ેછે. અહ� આપણે લાગણીનો એકા Bતનો િવચાર કર(એ છ(એ. માયા 
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એ સરસ છે તથેી હમેશા ંવાપરવી એ એકા xુદ( વાત છે. તેનો આપણે અહ� િવચાર 

નથી કરતા. આપણ ેતો અહ� એટKુ ં જ બતાવીએ છ(એ ક� અથ>શા�ના સાધારણ 

િનયમો આપણે જોઈ ગયા તે બધાન ે માયા-લાગાણી eપી જોર બરબાદ કર� છે. 

એટKુ ંજ ન�હ, પણ લાગણી એકા xુદા જ �કાર-ુ ંજોર હોવાથી અથ>શા�ના બીB 

િનયમો સાથે નથી નભCુ,ં પણ તે િનયમોન ેએક કોર� Iકૂ(ને જ નભી શક� છે. જો શઠેા 

તાજવાશાહ( �હસાબ કર� ન ે બદલો મળવાના ઇરાદાથી જ માયા બતાવે તો તેન ે

િનરાશ થવાનો સભંવ છે. માયા તે માયાન ેખાતરB બતાવાય, અને બદલો વગર 

મા�યે પોતાની મળેે જ આવ ેછે. કહ�વાય છે ક�, આપ મળેવતા ંઆપ ેજ મરુ ંજોઈએ 

ને આપણે રાકહતા ંઆપ Bય છે. 

પલટણ અન ેતેના સરદારનો દાખલો લઈએ. જો કોઈ સરદાર અથ>શા�ના િનયમનો 

લાm ુપાડ(ને પોતાની પલટણના િસપાઈ પાસથેી કામ લેવા માગશે તો ધાર�Kુ ંકામ 

તે ન�હ કર( શક� ઘણા દાખલાઓમા ંજોઈએ છ(એ ક� q પલટણનો સરદાર પોતાના 

િસપાઈના સબંધંમા ંઆવ ેછે, તેઓની સાથે માયાથી વત� છે, તમેના ભલાથી ર(ઝે છે, 

તેઓના ંFુઃખમા ંભાગ લે છે, તેઓની Bતની રખેવાળ( કર� છે, �ૂંકમા ંતેઓની તરફ 

લાગણી ધરાવે છે તે સરદાર િસપાઈઓની પાસથેી ગમે તે ુ ંકામા હશે ત ેલઈ શકશ.ે 

આઇિતહાિસકા દાખલ;આ લેતા ંઆપણે જોઈએ છ(એ ક� qમા ં િસપાઈઓ સરદારન ે

ચાહતા નથી bયા ંભા�યે જ લડાઈ �જતાયલેી જોવામા ંઆવ ેછે. આમા ંસરદારા અન ે

િસપાઈની વwચે લાગણી-ુ ંજોર એ ખLંુ જોર છે. તેમા ંજ K ૂટંારાઓની ટોળ(મા ંપણ 

સરદારની તરફ K ૂટંાLુની ટોળ(Oરૂ( લાગાની ધરાવ ે છે. તેમ છતા ં િમલો વગેર� 

કારખાના ંશઠે કાકર વwચે આવો ઘાતો સબંધંા આપણે જોતા નથી. તે-ુ ંએકા કારણ 

તો એ છે ક� આવા ંકારખાનાઓમા ંનોકરોના પગારનો આધાર લવેાદ�વાના ધારાઓ 
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ઉપર રહ� છે. એટલે શઠે ચાકરની વwચે માયા વત>વાને બદલે અમાયા વત� છે અન ે

લાગણીન ેબદલે તઓેનો સબંધં િવરોધ Ð સિમવા�ડયા qવો જોવામા ંઆવે છે. bયાર� 

આપણ ેબે સવાલોનો િવચાર કરવો રNો. 

એક તો એ ક� લેવાદ�વાનો �હસાબ કયા> િવના નોકરનો પગાર ક�ટલે દર�q ઠરાવી 

શકાય. 

બીજો એ ક�, qમ xૂના ં}ુ�ંુબોમામ નોકરો હોય છે અને શઠે નોકર વwચે સબંધં રહ� છે 

અથવા તો પલટણમા ંસરદાર િસપાઈઓ વwચે સબંધંા રહ� છે, તેમા ંજ કારખાનામંા ં

નોકરોની આIકુ સDંયા, ગમે તેવો વખત આવે છતા,ં વધઘટ કયા> િવના ક�વી ર(ત ે

રાખી શકાય. 

પહ�લા સવાલનો િવચાર કર(એ. એ અBયબીની વાત છે ક� અથ>શા�ીઓ 

કારખાનાનંા કામદારોના પગારની હદ રાખી શકાય એુ ંકરતા જ નથી. છતા ંઆપણે 

જોઈએ ક� ��લડના ંવડા �ધાનના પદ-ુ ંલીલામા ંકર(ને વચેાણ કરતા નથી. પણ 

આગેમ તેવો માણસા હોય છતા ંતેને એક જ પગાર અપાય છે. તેમા ંજ q ઓછામા ં

ઓછો પગાર લે એવા માણસને પાદર( બનાવતા નથી. વાઇડા વક(લોની સાથ ેપણ 

સાધારણ ર(તે એવો સબંધં રાખતા નથી. એટલે આપણ ે જોઈએ છ(એ ક� ઉપર 

Iજુબના દાખલામા ંઆપણે અIકુ હદ �માણે જ પગાર આપી છ(એ. bયાર� કોઈ 

કહ�શ,ે sુ ંસારા અને ખરાબા મxૂરોન ેએક જ પગાર હોય ? હક(કતમા ંતો એમ જ 

જોઈએ. પ�રણામ એ આવશે ક�, qમ આપણે વૈદની પાસે કાઈsુ ંતેમ આB એકા જ 

દર મxૂરોનો હોવાથી સારા ક�ડયા 5તુાર પાસે જ જઈsુ.ં સારા કામદાર-ુ ંઇનામ એ 

જ ક� તનેે પસદં કરવામા ંઆવશે. એટલે }ુદરટ( અને ખરો િનયમ એ જ થયો ક� 

બધા વગ�મા ં તે તે વગ�ના કામના આધાર� પગારની હદ બાધંવી જોઈએ. aયા ં
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આવડતા વગરનો માણસ ઓછો દરમાયો લઈને શથેોને kલુાવામા ંનાખી શક� છે bયા ં

Xતે પ�રણામ fLંુૂ જ આવે છે. 

હવે બીB સવાલનો િવચાર કર(એ. તે એ ક� વેપારની ગમે ત ે iWથિત હોય છતા ં

કારખાનામંા ં qટલા કામદારોને અસલ રાDયા હોય તટેલા ન ે રાખવા જ જોઈએ. 

aયાર� અનોિ%ત ર(ત ેકામદારોન ેકામ મળે છે bયાર� તેઓને વધાર� પગાર માગવો જ 

પડ� છે. પણ જો કોઈ �કાર� તઓેને ખાતર( થાય ક� પોતાની નોdકર( �વત Bmતૃ 

ચાલશે તો તેઓ બSુ ઓછા પગારથી કામ કરશે. એટલે દ�ખીC ુ ંછે ક� q શઠે પોતાના 

નોdકરોને કાયમને સાLુ રાખે છે તેને છેવટ� ફાયદો જ થાય છે, અને q નોકરો 

કાયમની નોકર( કર� છે તેન ેપણ ફાયદો થાય છે. આવા કારખાનામંા ંમોટા નફા થઈ 

નથી શકતા, મોટા જોખમ ખડે( શકાતા ંનથી, મોટા હ�ડ બાધંી શકાતા ંનથી. િસપાઈ 

સરદારને સાLુ મરવા તયૈાર થાય છે અને તથેી જ િસપાઈનો ધધંો સાધારણ મxૂરના 

ધધંા કરતા ંવધાર� માનલાયક ગણાયો છે. ઝLંુ જોતા ંિસપાઈનો ધધંો કતલ કરવાનો 

નથી, પણ બીBનો બચાવ કરતા પોતે કતલ થવાનો છે. q િસપાઈ થયો તે પોતાનો 

Bન પોતાના રાaયન ેસ�પી દ� છે. તે જ �માણે વક(લ વદૈ અને પાદર(-ુ ંઆપણે 

સમ�એ છ(એ. તથેી જ તઓે તરફ માનની નજર� જોઈએ છ(એ. વક(લે પોતાની 

�જ�દગી જત ં 5ધુી પણ `યાય કરવો ઘટ� છે. વૈદ� અનકે સકંટો સહન કર(ને પણ 

પોતાના દાદ(ની સારવાર કરવી ઘટ� છે અને પાદર(એ ગમ ે તેમ થાય તોપણ 

પોતાની જમાતને બોધ આપવા-ુ ંઅને તઓેન ેખરો રWતો બતાવવા-ુ ંકામ કરુ ંઘટ� 

છે. 

આમ ઉપરના ધધંાઓમા ં બને છે તો વપેારવાજમા ં ક�મ ન થાય? વેપારની સાથ ે

હમેશા ં અનીિત ધાર( લીધી છે. તે-ુ ં sુ ં કારાણ હશ?ે િવચાર કરતા ં એમ જોવામા ં
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આવે છે ક� વેપાર(ને હમશેા ં Wવાથ� જમાની લીધલે છે. વપેાર(-ુ ં કામ પણ �Bન ે

જeર-ુ ંહોય ત ેછતા ંએુ ંઆપણે માની લઈએ છ(એ ક� તેનો હ�C ુતો મા; પોતાની 

કોઠ( ભરવાનો જ છે. કાયદાઓ પણ વેપાર( ક�મ ઝપાટાથી પૈસા એકઠા કર� એવા જ 

કરવામા ંઆવે છે. ધોરણો પણ એવા ંજ બા�ંયા ંછે ક�, લબેાર ધણીએ ઓછામા ંઓ� ં

દામ આપુ.ં આમ વપેાર(ન ે ટ�વ પાડ( છે અને પછ( K ૂ િપતે જ વેપાર(ન ે તેના 

અ�મા]ણકપણામને સાLુ હલકો ગણે છે. આ ધોરણ ફરવાની જeર છે. વેપાર(એ 

Wવાથ> જ સાધવો, પસૈા જ એકઠા કરવા એવોિનયમ નથી. એવા વપેારને આપણ ે

વેપાર ન�હ કહ(એ, પણ ચોર( કહ(sુ.ં qમ િસપાઈ રાaયન ે સાLુ મર� છે તમે 

વેપાર(એ �Bને 5ખુન ેઅથ� પૈસો mમુાવવો ઘટ� અને Bન પણ ખોવો ઘટ�. બધા ં

રાaયમા ં: 

િસપાઈનો ધધંોઇ �B-ુ ંરgણ કરવાનો છે; 

પાદર(નો તનેે ક�ળવણી આપવાનો છે; 

વૈદનો તેને તFુંરWતીમા ંરાખવાનો છે; 

વક(લનો અદલ ઇ`સાફ �Bમા ંફ�લાવવાનો છે; 

અને વપેાર(નો �Bન ેસાLુ જોઈતો માલ Oરૂો પાડવાનો છે. 

આ બધા માણસોની ફરજ ઘટત ેવખતે પોતાનો Bન આપવાની પણ છે. એટલે ક� 

ઘટતે વખતે મરવા તૈયાર નથી તે �વુ ંપન sુ ંએ Bણતો નથી. આપણે જોઈ 

ગયા ક� વપેાર( ધધંો �Bને જોઈતો માલ Oરૂો પાડવાનો છે. qમ પાદર(નો ધધંો 

પગાર મળેવવાનો નથી પણ િશgણ આપવાનો છે , તેમ વેપાર(નો ધધંો નફો 

મળેવવાનો નથી પણ માલ Oરૂો પાડવાનો છે. શીખવનાર પાદર(ન ેરોટ( મલી રહ� છે 

તેમ વેપાર(ન ેનફો મળ( રહ� છે. પણ બમેાથંી એક�નો ધધંો પગાર અથવા નફા ઉપર 
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નજર રાખવાનો નથી. બ\ી પગાર ક� નફો મળે યા ન મળે તોપણ પોતાનો ધધંો - 

પોતની ફરજ- બનાવવાનો છે. આ િવચાર ખરો હોય તો વેપાર( ઉ�મ માનન ેલાયક 

છે, ક�મક� ત-ે ુ ંકામ માલ સરસ પેદા કરવા-ુ ંઅને �Bને પોસાઈ શક� તવેી ર(તે Oરૂો 

પાડવા-ુ ં રuુ ં તમે કરતા ંતને હાથ નીચે સ�કડો ક� હBરો માણસો હોય છે તેઓ-ુ ં

રgણ કરુ,ં તેઓની સારવાર કરવી એ પણ તે-ુ ંકામ રuુ.ં આ કરવામા ંબSુ ધીરજ, 

બSુ મયા અને બSુ ચCરુાઈ જોઈએ. અને xુદા ં xુદા ં કામ કરતા ં તણેે પણ 

બીBઓની qમ મરુ ં ઘટ� તો તે પણ પોતાનો Bન આપ.ે આવો વેપાર(પોતાની 

ઉપર ગમે ત ેસકંટ પડ�, પોત ે ]ભખાર( થઈ Bય , તે છતા ંમાલ ખરાબ ન�હ વચેે 

અને છેતરશે ન�હ. વળ( પોતાના હાથા તળેના માણસોની ઉપર અbયતં માયાથી 

વત>શે. ઘણી વળેા મોટા ંકારખાનામંા ં ક� વપેારમા ં xુવાિનયાઓ નોકર( લે છે. તઓે 

ક�ટલીક વેળા પોતાના ઘરબારથી Fૂર Bય છે. એટલે યાતો શેઠ� માબાપ બનુ ંપડ� 

છે અથવા તો જો શઠે બેદરકાર રહ� તો xુવાિનયો વાગરા માબાપનો થઈ પડ� છે. 

એટલે પગલ ેપગલે વેપાર(એ ક� શઠે� પોતાના મનમા ંએકા જ સવાલા કરવો ઘટ� છે. 

તે એ છે ક� : Ô qમ Sુ ંમારા દ(કરાઓને રાJુ ં� ંતેમા ંજ મારા નોકરોની તરફા વC ુ> � ં

ક� ન�હ?Õ 

એકા વહાણના કdતાનની તળે ખલાસીઓ હોય તમેા ંતેનો દ(કરો પણ દાખલ હોય. 

કdતાનની ફરજ બધા ખલાસીને દ(કરાની માફક ગણવાની છે. તેમB વપેાર(ની નીછે 

ઘણા ંનોકરોમા ંપોતાનો દ(કરો પણ હોય, તો ત ેધધંામા ંqમ ત ેદ(કરાની સાથ ેવત� 

તેમા ં જ તણેે બીB નોકરોની સાથ ે વત>ુ ં પડશે. આ-ુ ં નામ જ ખLંુ અથ>શા� 

કહ�વાય. અને qમ વહાણના કdતાનની ફરજ વહાણ જોખમમા ંઆવી પડ� bયાર� પોત ે

સૌથી છેyKુ ંતે છોડવાની છે, તેમા ંજ Fુકાળ વગરે� બીBં સકંટોમા ંવેપાર(ની ફરજ 



સવ�દય 

 

www.mkgandhi.org Page 15 

પોતાના ં માણસોનો બચાવા પોતાની પહ�લા ં કરવાની છે. આવા િવચારો કોઈન ે

આ%ય>કારક લાગશ,ે પણ તેમ લાગ ેએ જ આ જમાનાની નવાઈ છે; ક�મક� િવચાર 

કરતા ંસૌ જોઈ શકશ ેક� ખLંુ ધોરણ તો આપણે હમણા ંકહ( ગયા તે જ છે. q �B 

�ચે ચડવાની છે તે �Bમા ંબી� Bત-ુ ંધોરણ હર]ગજ ચાલી ન�હ શક�. XYેજ 

�B આજ 5ધુી નભી રહ( છે ત-ે ુ ં કારણ એ ન�હ ક� તણે ે અથ>શા�ના િનયમ 

Bળવલે છે; પણ તે િનયમોનો ઘણા િવરલાઓએ ભગંા કય� છે અને ઉપર બતાવેલા 

નીિતના િનયમ તેઓએ Bળવલેા છે, તેથી જ �B આજ 5ધુી નાભી રહ( છે. એવા 

નીિતના િનયમોનો ભગં કરવાથી ક� ુ ં-કુશાન થાય છે અન ેક�મ �Bએ પા� ંહઠુ ં

પડ� છે, એ િવચાર હવ ેપછ( કર(sુ.ં 

આપણ ેસાચના Iળૂા િવષે અગાઉ કહ( ગયા તેનો જવાબ અથ>શા�ીઓ કોઈ વખત 

નીછે �માણે આપશ ે: Ôઅરસપરસની લાગણીથી ક�ટલોક ફાયદો થાR ્એ બરોબL્ છે, 

પણ એવી Bતના ફાયદાનો �હસાબ અથ>શા�ીઓ કરતા નથી. તેઓ q શા�નો 

િવચાર કર� છે તમેા ંતો કઈ ર(તે પૈસાદાર થુ ંએનો જ િવચાર મળે છે તે શા� 

ખો�ુI ્નથી એટાKુ ંજ ન�હ, પણ અ-ભુવે ત ેઅસરકારક છે એમ જોઈ શાય છે. qઓ 

તે શાWWત �માણે ચાલે છે તેઓ ચો~સ દોલતવાન થાય છે, અને qઓ તે �માણે 

ચાલતા નથી ત ે ગર(બ થાય છે. Rરુોપના બધા ધનાઢ£ મા�સોએ આ શા�ના 

િનયમો �માણે ચાલીને પસૈો એકઠો કય� છે. આની સામ ેદલીલો લગાવી ત ેનકાIુ ં

છે. દર�ક માણસને ખબL્ છે ક� પૈસો ક�મ મળે છે ને ક�મ Bય છે.' 

આ બરોબર નથી. વપેાર( વગ> પૈસા કમાય છે પણ તે બરોબર કમાયા ક� ન�હ અન ે

તેમા ંકોમ-ુ ંભKુ ંથRુ ંક� ન�હ ત ેતેઓ નથી Bણી શકતા. 'પૈસાદાL્' એ શ�દનો અથ> 

પણ તઓે ઘણી વળેા નથી સમજતા. aયા ં તવગંર હોય bયાI ્ ગર(બ હોય એ 
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વાત-Iુ ્તઓેન ેભાન હોC ુ ંનથી. ઘણી વળેા માણસો kલૂથી એમ માન ેછે ક� અIકુ 

ધોરણે ચાલીને બધા માણસો તવગંર થઇ શક�. ખLંુ જોતા તે }ૂવાન ચ~રની qમ છે. 

એક ખાલી થાય ક� બીxુ ંભરાય છે. તમાર( પાસે એક eિપયો હોય તનેી સ�ા, બીB 

qની પાસે તટેKુ ંન�હ હોય તેની ઉપર છે. જો સામેના માણસને તે eિપયાની ગરજ 

ન�હ હોય તો તમર( પાસનેો eિપયો નકામી છે. મારા eિપયાની સ�ા ત ે મારા 

પાડોશીની તગંી ઉપર છે. aયા ંતગંી bયા ંજ તવગંર( નભી શક� એટલ ેઅથ> એવો 

થયો ક� એક માણસ તવગંર થુ ંતો સામનેાને તગંીમા ંરાખવો. 

સાવ>જિનક અથ>શા�નો માયનો એ છે ક� ખર� વખત ે ને ખર( જ�યાએ જeર( ન ે

આનદંદાયક વWCઓુ પેદ કરવી, તેન ેસાચવવી ન ેતેની આપલે કરવી. q ખેtતૂ 

વખતસર પાક ઉતાર� છે, q ¤નુારો ચણતર બરોબર કર� છે, q 5તુાર લ~ડકામ 

બરોબર કર� છે, q ઓરત પોતા-ુ ંરસોtુ ંબરોબર રાખે છે, તે બધાનં ેખરા ંઅથ>શા�ી 

Bણવા.ં તે બધી �B દોલતમા ંવધારો કરનારા ંછે. એથી ઊલ�ંુ શા� તે સાવ>જિનક 

ન કહ�વાય. તેમા ંતો એક માણસ મા; ધાC ુએકઠ( અr� છે ને બીBને તનેી તગંાશમા ં

રાખી ત ેધાCનુો ઉપયોગ કર� છે. આવો ઉપયોગ કરનારા પોતાના ંખેતરો તથા ઢોર-

ઢાખંરના ક�ટલા eિપયા આવશે એમ િવચાર( તટેલા પસૈાદાર પોતાને માને છે. તેઓ 

પોતાના eિપયાની �ક�મત ખેતર અન ેઢોર મળ( શક� તેટલી છે તમે િવચારતા નથી. 

વળ( તે માણસો ધાCનુો - eિપયાનો સYંહ કર� છે. તેઓ ક�ટલા મxૂરો મેળવી શ�શ ે

એવો િવચાર કર� છે. હવે આપણે ધાર( લઈએ ક� અIકુ માણસ પાસે સો-ુ,ં eOુ,ં દાણો 

વગેર� છે. તેવા માણસને નોકરોની ગરજ પડશે. પણ જો તનેા પાડોશીમા ં કોઈન ે

સોનાeપાની ક� દાણાની જeર ન�હ હોય તો તેને નોકર મળવો I�ુક�લ પડશ.ે એટલે 

પલેા પૈસાદાર માણસ ેપોતે પોતાની રોટ( પકાવવી પડશ,ે પોત ેપોઅતાઅંના કપડા ં
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સીવવા પડશ,ે તે માણસને તનેી સોનાની �ક�મત તનેી જમીનમાનંી પીળ( કાકંર( 

qટલી પડશે, તેનો દાણો સડશ.ે ક�મક� તે કંઈ તેના પાડોશી કરતા ંવધાર� ખાનારો 

નથી. એટલે ત ેમાણસે બીBની માફક સખત મxૂર( કર(ને જ પોતાનો mBુરો કરવો 

પડશે. આવી iWથિતમા ંઘણા માણસો સો-ુeંOુ ંએક¥ું કરવા ન�હ અમગે. �દો િવચાર 

અr(sુ ં તો આપણ ેજોઈsુ ં ક� પસૈા મળેવવા તેનો અથ> એ છે ક� બીB માણસોની 

ઉપર સ�ા મળેવવી - આપણા 5ખુને સાLુ ચાકરની, અને આવી સ�ા સામેના 

માણસોની ગર(બાઈના �મણમા ં જ આપણને મળ( શકશ.ે એક 5તુારન ે જો તેન ે

રાખનાર એક જ માણસ હશે તો તે 5તુાર q મળશે તે રોજ લેશ.ે જો તનેે રાખનાર 

બે ચાર માણસ હશ ેતો q વધાર� રોજ આપશ ેતેન ેbયા ં5તુાર જશ.ે એટલે પ�રણામ 

એુ ંઆવશ ેક� પૈસાદાર થુ ંએનો અથ> એ થયો ક� બને તટેલા ંમાણસોને આપણા 

કરતા ંવધાર� તગંીમા ં રાખવા.ં અથ>શા�ીઓ ઘણી વલેા માની લે છે ક� આ �માણ ે

ર¦યતન ેતગંીમા ંરાખવાથી �Bને લાભ થાય છે. બધ માણસો સરખા થાય એમ તો 

અબ`C ુ ંઅ`થી. પણ ગરેવાજબી ર(ત ેમાણસોમા ંતગંી પદેા કરવાથી �B Fુઃખી થાય 

છે, }ુદરતી ર(તે તગંી અને ભરાવો રહ�વાથી �B 5ખુી થાય છે ન ે5ખુી રહ� છે. 
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2. ������ ��� 

આમ અIકુ �Bમા ં પૈસા-ુ ં ચ~ર તે બદનમા ં લોહ( ફરવાની માફક છે. લોહ( 

ઝપાટાથી ફર� છે ત ેયા તો તFુંરWતી અન ેકસરતની િનશાની હોય અથવા તો શરમ 

ઊપજવાની ક� તાવની િનશાની હોય. શર(રની ઉપર એક Bતની લાલી ત ેતFુંરWતી 

બતાવે છે. બી� લાલી તે ઘાસણીના રોગ-ુ ં]ચS્ ન હોય. વળ( એક જ�યાએ લોહ(નો 

ભરાવો થાય તો શર(રને -કુશાન થાય છે, તેમ એક જ�યાએ પૈસાનો ભરાવો થાય 

તે �Bની -કુસાની-ુ ંકારણ થઈ પડ� છે. 

ધારો ક� બે ખલાસી વહાણ ભાગંવાથી એક વરેાન �કનારા પર આવી પડ§ા છે. bયા ં

તેઓને પોતાની મહ�નતે ખોરાક વગેર� િનપBવવો પડ� છે. જો તઓે બનેં તFુંરWત 

રહ( સાથે કામ કર� તો સાLંુ ઘર બાધેં, ખતેર ખેડ� ન ેભિવ¨યમા ંકંઈક બચાવે. આન ે

આપણ ેખર( દોલત કહ( શક(એ. અને જો બનં ેસાર( ર(તે કામ કર� તો બનંનેો તેમા ં

સરખો હોWસો ગણાય. એટલે તઓેન ે q શા� લાm ુ પડ©ુ ં તે એ જ ક� તેઓની 

મહ�નતના ં ફળ તેઓને વહªચી લવેાનો હક થયો. હવે ધારો ક� થોડ( Iદુત પછ( 

તેમાથંી એક જણને અસતંોષ થયો. તેથી તેઓએ જમીનના ભાગ પાડ§ા ન ેદર�ક જણ 

પોતાન ે�હસાબે ને પોતાની મળેે કામ કરવા લા�યો. વળ( ધારો ક� અણીન ેવખતે એક 

જણ માદંો પડ§ો. એમ થવાથી ત ેબીBન ેપોતાની મદદ� બોલાવશે. bયાર� બીજો કહ( 

શકશ,ે 'Sુ ંએટKુ ંકામ તમાર� સાLુ કરવા તયૈાર �,ં પણ એવી શરતે ક� aયાર� કામ 

પડ� bયાર� તમાર� માર� સાLુ તેટKુ ંજ કરુ.ં તમાર� મને લખી આપુ ંપડશે ક� qટલા 

કલાક Sુ ં કામ કLંુ તટેલા કલાક તમાર� માર( જમીન ઉપર ખપ પડ§ ે કામ કરુ.ં' 

વળ( ધારો ક� માદંાની માદંગી લાબંી ચાલી ને દર�ક વળેાએ પેલા સાB માણસન ે
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ઉપર �માણે લખત આપુ ંપડ©ુ.ં bયાર� માદંો સાજો થાય તે વળેા દર�ક જણની શી 

iWથિત થઈ ? બનંે જણ ગર(બ થયા ગણાય. ક�મક� માદંો માણસ ખાટલે રNો ત ે

દર�યાન તેના કામનો લાભ ન મ«યો. પલેો ભાઈબધં Jબૂ વધાર� કામ કરનારો છે 

એમ પણ માની લઈએ. છતા ંતણેે qટલો વખત માદંાની જમીનને આdયો તેટલો 

પોતાની જમીનમાથંી ગયો એ તો ચો~સ વાત કર(. એટલે બનં ેજણાની q િમલકત 

હોવી જોઈએ તેમા ંઘટાડો થયો. 

એટKુ ં જ ન�હ પણ દર�ક જણ વwચેનો સબંધં બદલાયો. માદંો માણસ પેલાનો 

કરજદાર થયો ને પોતાની મxૂર( આપીન ેજ પોતા-ુ ંઅનાજ લઈ શક�. હવે ધારો ક� 

સાB માણસ ેપોતાન ેમળેલા દWતાવજેનો ઉપયોગ કરવા ધાRુc. જો તમે કર� તો ત ે

પોતે ત�ન આરામ લઈ શક� - અળ5 ુથઈ શક�; તેની મર� પડ� તો સાB થયેલા 

માણસની પાસથેી બીBં લખત લે. એમા ંકંઈ ગેરકાયદ�સર થRુ ંએમ કોઈ ન�હ કહ( 

શક�. હવે જો કોઈ પરદ�શી આવી ચડ� તો ત ેજોશે ક� એક માણસ દોલતવાન થયો છે 

ને બીજો માદંો પડ§ો છે. તે વળ( જોશે ક� એક તો એશાઅરમ કરતો આળસમા ંપડ§ો 

રહ� છે ન ેબીજો મxૂર( કરતો છતો તગંી ભોગવે છે. આમાથંી વાચંનાર જોઈ શકશ ેક� 

બીBની મxૂર( મેળવવાના હક-ુ ંપ�રણામ એ આવે છે ક� ખર( દોલતનો ઘટાડો થયા 

છે. 

હવે બીજો દાખલો લઈએ. ;ણ જણે એક રાaય WથાdRુ ં ને ;ણ ેજણા નોખા રહ�વા 

લા�યા. દર�ક� xુદો xુદો પાક ઊતાય� ક� qનો ઉપયોગ બધા કર( શક�. વળ( ધારો ક� 

તેમાથંી એક માણસે બધાના વખતનો બચાવ કરવા સાLુ પોતે ખેતી છોડ(ન ેએકનો 

માલ બીBન ેપહ�ચાડવા-ુ ંમાથ ેલીjુ ં ને બદલામા ંઅનાજ લવેા-ુ ંઠરાQRુ.ં જો આ 

માણસ િનયમસર માલ લાવે લઈ Bય તો બધાન ે લાભ થાય. હવે ધારો ક� આ 
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માણસ માલની આપલે કરવામા ંચોર( કર� છે. પછ( તગંીનો વખત આવે છે તે વેળા 

તે દલાલ પોતે ચોર�લો દાણો બSુ આકર� ભાવે આપે છે. આમ કરતા ંછેવટ� તે માણસ 

બેઉ ખેtતૂન ે]ભખાર( કર( Iકૂ( શક� છે ન ેછેવટ� તઓેન ેપોતાના મxૂર બનાવ.ે 

ઉપરનો દાખલો ચોDખો અ`યાય બતાવે છે. છતા ં આમ જ હાલના વપેાર(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 

તેના કરતા ંઓછ( થશ.ે પલેા બે ખેtતૂો-ુ ં કામ ઓ� ં મળવાથી તેમની મહ�નત-ુ ં

સOંણૂ> ફળ તઓે ન�હ લાવી શ¬ા. અન ેપલેા ચોર દલાલના હાથમા ં q ચોર(નો 

માલ આQયો તનેો Oરૂો ને સરસ ઉપયોગ ન�હ થયો. 

એટલે આપણે ગ]ણતના qવો �હસાબ કર( શક(એ છ(એ ક�, અIકુ �Bની દોલત 

તપાસતા ંત ે દોલત ક�મ મળ( છે તેની ઉપર, તે �Bને પૈસાદાર ગણવી ક� ન�હ, 

તેનો આધાર રNો છે. �Bની પાસે આટલા પૈસા છે તેથી તે તટેલી પસૈાદાર છે એમ 

ન�હ કહ( શકાય. અIકુ માણસના હાથમા ં અIકુ પસૈા તે ખતં, હોિશયાર( ન ે

આબાદાનીની િનશાની હોય; અથવા તો નાશકારક મોજમB, અિત xુલમ અન ે

દગાની િનશાની હોય. અને આમ �હસાબ કરવો તે મા; નીિત બતાવે છે એટKુ ંજ 

ન�હ, પણ Xકગ]ણતથી ગણાય તેવો પસૈો બતાવે છે. એક દોલત એવી ક� q પેદા 

થતા ં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. 'સWતામા ંસWC ુ ંખર(દ( મ�ઘામા ંમ�ુ ં

વચેુ'ં એવો q િનયમ છે તનેા qુ ંબીxુ ંકsુ ંમાણસન ેનામોશી લગાડનાLંુ નથી. 

'સWતામા ંસWC ુ ંલે ુ'ં એ તો સમaયા. પણ ભાવ ક�મ ઘટ£ા ? આગ લા�યા પછ( પડ( 
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ગયેલા ઘરની ®ટો સ�ઘી હોઈ શક� છે. પણ તેથી આગ અને ધરતીકંપ એ �Bના 

લાભને સાLુ થયા ંએમ કહ�વાની કોઈની �હ�મત ન�હ ચાલે વળ( 'મ�ઘામા ંમ�ુ ંવેચુ'ં 

એ સમaયા. પણ મ�ઘવાર( ક�મ આવી ? રોટ(-ુ ંદામ તમને આq સાLંુ મ«Rુ.ં પણ 

તમ ેsુ ંત ેદામ મરતા માણસની છેyલી કોડ( લઈન ેલીjુ ં? અથવા તો તમ ેતે રોટ( 

કોઈ શાSુકારને આપી ક� q કાલે તમાLંુ બjુ ં પડાવી લેશ ે? ક� sુ ં તમે ત ે કોઈ 

િસપાહ(ને આપી ક� q િસપાહ( તમાર( બ¯ક K ૂટંવા જનારો છે ? આમાનંા એક� 

સવાલનો જવાબ તમ ેવખતે ન આપી શકો એુ ંબની શક� છે, ક�મક� તમ ેBણતા 

નથી. પણ તમ ેવાજબી દામે નીિતસર વચેી ક� ન�હ ત ેતો કહ( શકો છો; અને વાજબી 

`યાયની જ દરકાર રાખવાની જeર છે. તમારા કામથી કોઈન ેFુઃખ ન થાય એટKુ ંજ 

Bણુ ંને તે �માણે કરુ,ં એ તમાર( ફરજ છે. 

આપણ ેજોઈ ગયા ક� પસૈાની �ક�મત માણસોની મxૂર( તે વડ� મળેવવા ઉપર છે. જો 

મxૂર( મફત મળ( શક� તો પૈસાની ગરજ રહ�તી નથી. પણ માણસોની મxૂર( વગર 

પૈસ ેમળ( શક� તવેા દાખલા જોવામા ંઆવ ેછે. અને પસૈાબળ કરતા ંબીxુ ંનીિતબળ 

િવશેષ કામ કર� છે એવા દાખલા આપણે જોઈ ગયા. પસૈા aયા ંકામ નથી કર( શકતા 

bયા ં સ° mણુ કામ કર� છે એમ પણ આપણે જોRુ.ં ��લડંમા ં ઘણી જગોએ પૈસાથી 

માણસોને ભોળવી શકાતા નથી. 

વળ( જો આપણે કfલૂ કRુc ક� માણસોની પાસથેી કામ લેવાની શi�ત ત ેદોલત છે, 

તો આપણે એમ પણ જોઈ શક(એ ક� ત ે માણસો qટલે દર�q હોિશયાર અન ે

નીિતવાન હોય તટેલ ેદર�q દોલત-ુ ંમાપ વ�Rુ.ં એમ િવચારતા ંઆપણે જોઈsુ ંક� 

ખર( દોલત ત ે સો-ુeંOુ ં નથી પણ માણસો પોતે છે. દોલતની ખોળ ધરતીના ં

pતરડામંા ંનથી કરવાની, પણ માણસના �દલમા ંકરવાની છે. અને એ વાત ખર( 
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હોય તો અથ>શા�નો ખરો િનયમ તો એ થયો ક� qમ બને તમે માણસોન ેતનમા,ં 

મનમા ં ને માનમા ં આરો�ય રાખવા. એવો અવસર પણ આવ ે ક� aયાર� ��લડં 

ગોવળક�ડાના હ(રાથી mલુામોને શણગાર( પોતાની દોલતનો દ�ખાવ કરવાન ેબદલે, 

ખરા Yીસના નામા�ંકત માણસે કહ�Kુ ંતેની માફક, પોતાના નીિતમાન મહાOLુુષોન ે

બતાવી શક� ક�, 

'આ માર( દોલત છે.' 
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3. 
�� ()�) 

ઈWવી સન Oવૂ� ક�ટલાક સૈકા ઉપર એક યSદૂ( વપેાર( થઈ ગયો. તે-ુ ંનામ સૉલોમન 

હC ુ.ં તેણ ેઘણો પૈસો મળેQયો હતો અને ત ેઘણો �Dયાત થયો હતો. તનેી કહ�વતો 

આજ પણ Rરુોપમા ંચાલી રહ�લી છે. વેનીસના લોકો તનેે એટલો ચહાતા ક� તઓેએ 

વેનીસમા ંત-ે ુ ંબાવKુ ંઊkુ ંકર�Kુ.ં જોક� એની કહ�વતો આ જમાનામા ંગોખી રાખવામા ં

આવે છે, છતા ંતે �માણે ચાલનારા બSુ થોડા આદમીઓ છે. તે કહ� છે ક�, 'qઓ xૂ¥ંુ 

બોલીને પસૈો કમાય છે તઓે મગeર છે ન ેતેઓના મોતની એ િનશાની છે.' વળ( 

બી� ��યાએ તણેે કuુ ંછે ક�, 'હરામખોરોની દોલત કંઈ ફાયદો કરતી નથી. સbય એ 

મોતમાથંી બચાવ ેછે.”  આ બ\ ેકહ�વતોમા ંસૉલોમન ેબતાQRુ ંછે ક� અ`યાય ેમેળવેલી 

દોલત-ુ ં પ�રણામ મોત છે. આ જમાનામા ં xૂ¥ું અન ે અ`યાય એવી સરસ ર(ત ે

બોલવામા ં તથા કરવામા ંઆવ ે છે ક� આપણે સાધારણ ર(તે ત ે કહ( શકતા નથી. 

qમક� xૂઠ( Bહ�રખબરો નાખવામા ંઆવે છે, વWCઓુની ઉપર માણસ ભોળવાય તવેા ં

નામ ચ�ટાડવામા ંઆવે છે, વગેર�. 

વળ( તે ડાNો માણસ કહ� છે : 'qઓ દોલત વધારવાને ખાતર ગર(બોને પીડ� છે ત ે

છેવટ� ભીખ માગતા થશ.ે' વળ( તે કહ� છે : 'ગર(બોને સતાવો ન�હ, ક�મક� તઓે 

ગર(બ છે. વેપારમા ંપીડાયેલાની ઉપર xુલમ ન કરો, ક�મક� qઓ ગર(બને સતાવશ ે

તેન ેJદુા સતાવશ.ે' છતા ંહાલ તો વેપારમા ંIએૂલા ઉપર જ પા�ુ મારવામા ંઆવ ે

છે. q માણસ ભીડમા ંઆQયો હોય તનેો લાભ લેવા આપણે તૈયાર થઈ જઈએ છ(એ. 

ધાડપાtુઓ તવગંર ઉપર ધાડ પાડ� છે. પણ વેપારમા ંતો ગર(બોને K ૂટંવામા ંઆવ ે

છે. 
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વળ( સૉલોમન કહ� છે : 'તવગંર અને ગર(બ બ\ે સરખા છે. Jદુા તેઓનો પેદા 

કરનાર છે. Jદુા તેઓનો પેદા કરનાર છે. Jદુા તઓેને �ાન આપે છે.' તવગંરને 

ગર(બ િવના ચાલCુ ં નથી. એકબીBનો ખપ હમશેા ં રહ�લો છે. એટલે કોઈ કોઈન ે

�ચોનીચો કહ( શક� તે ુ ંનથી. પણ aયાર� આ બ\ે પોતા-ુ ંએકસરખાપ_ુ ંkલૂી Bય 

છે ને Jદુા તેઓને સમજ દ�નારો છે એ વાત-ુ ં ભાન જCુ ં રહ� છે, bયાર� િવપર(ત 

પ�રણામ આવે છે. 

દોલત એ નદ(ઓની માફક છે. નદ( હમશેા ંદ�રયા તરફ એટલે નીચાણમા ંBય છે. 

તેમ દોલત પણ હમશેા ંaયા ંજeર હોય તવેી જ�યાએ જવી જોઈએ એવો િનયમ છે. 

પણ qમ નદ(ની ગિતમા ંફ�રફાર થઈ શક� છે તેમ દોલતની ગિતમા ંપણ ફ�રફાર થઈ 

શક� છે. ઘણી નદ(ઓ aયા ંbયા ંવહ� છે ને તનેી આસપાસ ઘ_ુ ંપાણી હોઈ ઝેર( હવા 

પેદા થાય છે. તે જ નદ(ઓન ેબધં બાધંી ત-ેુ ંપાણી aયા ંજeર જણાય bયા ંવહ� તેમ 

કરવામા ંઆવે તો તે જ પાણી જમીનને રસાળ કર� છે ન ેઆસપાસની હવા 5ુદંર કર� 

છે. તેમ જ દોલતનો ગમે તેમ ઉપયોગ થાય તો તથેી માણસોમા ં Fુ¨ટતા વધ,ે 

kખૂમરો ચાલે ન ે �ૂંકામા ં તે દોલત ઝરે સમાન ગણાય. પણ જો ત ે જ દોલતની 

ગિતને બાધંવામા ંઆવ,ે તેન ેિનયમસર વાપરવામા ંઆવ,ે તો બાધેંલી નદ(ની qમ 

તે દોલત 5ખુાકાર( િનપBવ ેછે. 

અથ>શા�ીઓ દોલતની ગિત રોકવાનો િનયમ ત�ન kલૂી Bય છે. તેઓ-ુ ંશા� ત ે

મા; દોલત મળેવવા-ુ ંશા� છે. પણ દોલત તો ઘણી ર(તે મેળવાય છે. એક જમાનો 

એવો હતો ક� aયાર� Rરુોપમા ં લોકો પસૈાદારને ઝરે આપી તેનો પૈસો લઈ પોત ે

પૈસાદાર થતા. આ જમાનામા ંગર(બ લોકોને સાLુ q ખોરાક તયૈાર કરવામા ંઆવે છે 

તેમા ં વેપાર(ઓ ભેળવણી કર� છે. qમક� Fૂધમા ં ટંકણખાર નાખે છે, આટામા ંપટ�ટા ં
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નાખ ે છે તેમ જ કૉફ(મા ં ચીકર(, માખણમા ં ચરબી વગેર�. આ પણ ઝેર દઈન ે

પૈસાદાર થવા qુ ં છે. આને આપણ ે પૈસાદાર થવાનો Sુ\ર અથવા તે ુ ં શા� 

કહ(sુ ં? 

પણ અથ>શા�ીઓ K ૂટં(ન ેપૈસાદાર થુ ંત�ન કહ�તા હોય એમ ન�હ માનુ ંજોઈએ. 

તેઓએ કહ�ુ ંજોઈએ ક� તેઓ-ુ ંશા� 'કાયદ�સર અન ે`યાયી' રWતે પૈસાદાર થુ ંએ 

છે. ઘણી વWC ુ કાયદ�સર હોય છતા ં `યાયfoુMથી ઊલટ( હોય એુ ંઆ જમાનામા ં

બને છે. એટલે `યાયની ર(ત ેદોલત મળેવવી એ જ ખરો રWતો ગણાય. અને જો 

`યાયથી જ દોલત મળેવવી એ ખLંુ હોય તો માણસ-ુ ં �થમ કામ `યાયfoુM 

શીખવા-ુ ં છે. મા; આપલેના કાયદાથી કામ લેુ ં ક� વપેાર કરવો એટKુ ંજ નથી. 

માછલા,ં વLુ, ±દર એ જ ર(ત ેરહ� છે. મોટ( માછલી નાની માછલીને ખાય છે, ±દર 

નાના ં જCંઓુને ખાય છે, વLુ માણસ 5�ુધાનેં ખાય છે. તેઓનો એ જ કાયદો છે; 

તેઓને બી� સમજ નથી. પણ Jદુાએ માણસને સમજ આપી છે, `યાયfoુM આપી 

છે. તેની eએ તણેે બીBઓને ખાઈ જઈ Ð તેઓને છેતર(, તેઓને ભીખાર( કર( પોત ે

પૈસાદાર થવા-ુ ંનથી. 

bયાર� આપણે હવે જોવા-ુ ંછે ક� મxૂરોને મxૂર( આપવાનો `યાય તે sુ ં? 

આપણ ેઅગાઉ કહ( ગયા ક� મxૂરન ેવાજબી પગાર એ ગણાય ક� qટલી મxૂર( તેણ ે

આq આપણે સાLુ કર( તેટલી મxૂર( આપણે તેન ેજોઈએ bયાર� આપીએ, જો એન ે

ઓછ( મxૂર( મળે તો ઓછો, ને વધાર� મxૂર( મળે તો વધાર� બદલો. 

એક માણસન ેમxૂર જોઈએ છે. તને ેબે જણ પોતાની મxૂર( આપવા કહ� છે. હવે q 

ઓ� ંલે તેન ે મxૂર( આપી હોય તો તે માણસને ઓ� ંમળશ.ે જો વધાર� માણસ 

માગનાર હોય ન ેમxૂર એક જ હોય તો તનેે મા�Rુ ંદામ મળશે ને તે મxૂરને જોઈએ 
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તે કરતા ંઘણે ભાગે વધાર� મxૂર( મળશ.ે આ બેઉના વwચેની રકમ તે વાજબી મxૂર( 

ગણાશે. 

મન ેકોઈ માણસ પસૈા ઉછ(ના આપે ને તે માર� અIકુ Iદુત પછ( દ�વાના હોય તો Sુ ં

તે માણસને Qયાજ આપીશ. તમે જ આq મને કોઈ પોતાની મxૂર( આપશે તો તે 

માણસને માર� તેટલી જ મxૂર( અને તથેી કંઈક વધાર� Qયાજ બદલ આપુ ંજોઈએ. 

આq માર� સાLુ કોઈ માણસ એક કલાક કામ કર� તો તેને સાLુ માર� એક કલાક ન ે

પાચં િમિનટ ક� તેથી વધાર� કામ કરવા-ુ ંવચન આપુ ંજોઈએ. આમ દર�ક મxૂરન ે

િવષે સમજુ.ં 

હવે જો માર( પાસે બે મxૂર આવે ન ેતેમાથંી એક q ઓ� ંલે તેન ેSુ ંકામે લગાtુ ંતો 

પ�રણામ એ આવશે ક�, qન ેમ� કામે લગાડ§ો ત ેઅધ� kDૂયો રહ�શ ેને રોજગાર િવના 

રNો ત ે તો એમ જ રહ�શે. q મxૂરને Sુ ં રાJુ ં તે મxૂરને બરોબર દહા�ડRુ ંઆOુ ં

તોપણ બીજો મxૂર ધધંા િવના રહ�શ.ે છતા ંqને મ� રાDયો છે તનેે kખૂે મરવા-ુ ંન�હ 

થાય. અને મ� મારા પૈસાનો વાજબી ઉપયોગ કય� ગણાશે. ખર�ખરો kખૂમરો aયાર� 

દહા�ડRુ ંદ�વામા ંઆવે bયાર� જ દાખલ થાય છે. જો Sુ ંવાજબી મxૂર( આOુ ંતો માર( 

પાસ ેનકામી દોલત એકઠ( ન�હ થાય, Sુ ંમોજમBમા ંપસૈો ન�હ વાપLંુ ને માર� હાથ ે

ગર(બાઈ ન�હ વધે. qન ેSુ ંવાજબી દામ આપીશ તે માણસ બીBન ેવાજબી આપતા ં

શીખશ,ે ને એમ `યાયનો ઝરો 5કુાઈ જવાને બદલે qમ આગળ ચાલશ ેતમે જોર 

લેશે. અને q �Bમા ંઆ �માણે `યાયની foુM હશ ેતે �B 5ખુી થશ ેને ઘટતી ર(ત ે

આબાદ થશે. 

આ િવચાર �માણે અથ>શા�ીઓ ખોટા પડ� છે, તેઓ કહ� છે ક� qમ હર(ફાઈ વધ ેતેમ 

�B આબાદ થાય, હક(કતમા ંઆ વાત kલૂભર�લી છે. હર(ફાઈનો હ�C ુમxૂર(નો દર 
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ઘટાડવાનો છે. bયા ંપસૈાદાર વધાર� પસૈો એકઠો કર� છે ને ગર(બ વધાર� ગર(બ થાય 

છે. આવી હર(ફાઈથી છેવટ� �Bનો નાશ થવા સભંવ છે. આપલનેો કાયદો તો એ 

હોવો જોઈએ ક� દર�ક આણસને તનેી લાયકાત Iજુબ દહા�ડRુ ંમ«યા ંકર�. આમા ંપણ 

હર(ફાઈ રહ�શ,ે છતા ંપ�રણામ એુ ંઆવશે ક� માણસો 5ખુી અન ેહોિશયાર થશ,ે ક�મક� 

પછ( તો મxૂર( મળેવવાન ેસાLુ પોતાનો દર ઓછો કરવો પદશે એમ નથી. પણ 

કામ મળેવવાને સાLુ હોિશયાર થુ ંપદશ.ે આવા જ કારણથી લોકો સરકાર( નોકર( 

મળેવવા તયૈાર થાય છે, bયા ંદર�B �માણે દરમાયા બાધંલેા હોય છેવ. હર(ફાઈ 

મા; હોિશયાર( હોય છે. અરજદાર ઓછો પગાર લેવા-ુ ંનથી કહ�તો, પણ પોતાનામા ં

બીBના કરતા ં વધાર� ચાCરુ( છે એમ બતાવે છે. નૌકાસૈ`યમા ં અને િસપાઈની 

નોકર(મા ં એવો જ િનયમ Bળવવામા ં આવે છે, અને તથેી જ ઘણે ભાગે તેવા ં

ખાતાઓંમા ંગરબડ અન ેઅનીિત ઓછા ંજોવામા ંઆવે છે. છતા ંવપેારમા ંજ ખોટ( 

હ�રફાઈ રહ( છે અન ેતે-ુ ંપ�રણામ દગો, Kwુચાઈ, ચોર( વગેર� અનીિત વધી પડ( 

છે. બી� તરફથી, q માલ તૈયાર થાય છે ત ેખરાબ ને સડ�લો હોય છે. વેપાર( Bણે 

ક� Sુ ંખા±, મxૂર Bણે ક� Sુ ંછેતLંુ ને ઘરાક Bણે ક� Sુ ંવચમાથંી કમાઈ લ±. આમ 

વહ�વાર બગડ� છે ને માણસોમા ંખટપટ ઊભી થાય છે, kખૂમરો Bમે છે, હડતાળો 

વધીઑ પડ� છે, શાSુકાર લફગંા બન ે છે ન ે ઘરાકો નીિત સાચવતા નથી. એક 

અ`યાયમાથંી બીB ઘણા પેદા થાય છે ને અ`તે શાSુકાર, વાણોતર ને ઘરાક બધા 

Fુઃખી થાય છે ને પાયમાલ થાય છે. q �Bમા ંઆવા �રવાજ ચાલે છે તે �B અ`તે 

હ�રાન થાય છે. �Bનો પૈસો જ ઝેર થઈ પડ� છે. 

તેથી જ �ાનીઓએ કuુ ંછે ક� પૈસો aયા ંપરમે�ર છે bયા ંખરા પરમ�ેરને કોઈ OજૂC ુ ં

નથી. દોલત અને Jદુાને અણબનાવ છે. ગર(બના ઘરમા ં જ Jદુા વસ ે છે. આમ 
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XYે� �B મોઢ�થી બોલે છતા ંવહ�વારમા ંપસૈાને સવ�પર( પદ આપ ેછે, �Bના 

પૈસાદાર માણસની ગણતર( કર( �Bન ે 5ખુી માન ે છે ન ે અથ>શા�ીઓ પૈસો 

જલદ(થી ક�મ કમાવો તેના કાયદા ઘડ� છે ક� q શીખીને �B પૈસો મળેવે. ખLંુ 

અથ>શા� તો `યાયfoુM-ુ ં છે, દર�ક iWથિતમા ં રહ( `યાય ક�મ કરવો, નીિત ક�મ 

Bળવવી એ શા� q �B શીખે છે ત ે જ 5ખુી થાય. બાક( તો ફાફંા ં છે ન ે

િવનાશકાળે િવપર(ત foુM qુ ં બન ે છે. �Bન ે ગમ ે તેમ કર( પૈસાદાર થતા ં

શીખવુ ંતે િવપર(ત foુM શીખવવા qુ ંછે. 
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4. х,��  -�� ? 

ગયા ં;ણ �કરણમા ંઆપણે જોઈ ગયા ક� અથ>શા�ના q સાધારણ િનયમો ગણાય 

છેત ેવાજબી નથી. ત ે િનયમો �માણે ચાલવાથી માણસો અન ે�B Fુઃખી થાય છે, 

ગર(બ વધાર� ગર(બ બને છે અને પૈસાદાર પાસ ેપૈસો વધાર� એકઠો થાય છે; છતા ં

બેમાથંી એક� 5ખુી થતા ક� રહ�તા નથી. 

અથ>શા�ીઓ માનસોની વત>_કૂ ઉપર િવઅ◌ાર ન�હ કરતા ંqમ પસૈો વધાર� એકઠો 

થાય તમે વધાર� આબાદાની માને છે તેથી �Bના 5ખુનો આધાર મા; પૈસા ઉપર 

રાખે છે. તથેી તેઓ શીખવે છે ક� qમ કાર(ગર( વગેર�ના વધારાથી પૈસો એકઠો થાય 

તેમ સાLંુ. આવા િવચારોના ફ�લાવાથી ��લડંમા ંને બીB Iલુકોમા ંકારખાના ંવધી 

પડ§ા ંછે, બSુ માણસો શહ�રોમા ંએકઠા થાય છે ને ખેતરો છોડ( દ� છે. બહારની 5ુદંર 

અને Wવwછ હવા છોડ( કારખાનાઓંમા ં ગદં( હવા આખો દહાડો �ાસમા ં લઈ 5ખુ 

માન ેછે. પ�રણામ ે�B નબળ( પડતી Bય છે, લોભ વધતો Bય છે, અનીિત વધાર� 

ફ�લાય છે અને aયાર� અનીિત કાઢવાની વાત કરવા બેસીએ bયાર� ડાNામા ંખપતા 

માણસો વાત કર� છે ક� અનીિત Bય ન�હ, અ�ાની માણસોમા ંએકદમ �ાન આવ ે

ન�હ, તેથી qમ ચાલે છે તમે ચાલવા દ�ુ.ં આવી દલીલ કરતા ંતઓે kલૂી Bય છે ક� 

ગર(બોની અનીિત-ુ ંકારણ તવગંર માણસો છે. તેઓને ખાતર Ð તેઓની મોજમB 

Oરૂ( પાડવા ખાતર ગર(બ મxૂરો રાતદહાડો mલુામગીર( કર� છે. તેઓને શીખવા ક� 

સાLંુ કરવા એક પળ મળતી નથી. તવગંરને જોઈ તઓે પણ તવગંર થવા માગે છે. 

તવગંર નથી થવાC ુ ંતેથી તઓે કચવાય છે, mWુસે થાય છે. પછ( ભાન kલૂે છે ન ે
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છેવટ� સાર� રWતે પૈસો ન મળવાથી દગો કર( પસૈો મળેવવાના ંફાફંા ંમાર� છે. આમ 

પૈસો અને મxૂર( બ\ ેફોગટ Bય છે અથવા દગો ફ�લાવવામા ંવપરાય છે. 

હક(કતમા ંખર( મxૂર( એ ક� qથી ઉપયોગી વWC ુપેદા થાય. ઉપયોગી વWC ુએ ક� 

qથી માણસBત-ુ ં ભરણપોષણ થાય. ભરણપોષણ એ ક� qથી માણસને જોઈC ુ ં

ખાવા-ુ ંતથા ઓઢવા-પહ�રવા-ુ ંમળે, ક� qથી તે નીિતને માગ� રહ( �વે ન ે�વતા ં

લગી સbકમ� કર�. આવો િવચાર કરતા,ં q મહાન આરંભો થાય છે ત ેનકામા ગણવા 

જોઈએ. કારખાનાઓં કાઢ( ધનાઢ£ થવાના રWતા લેવા તે પાપ´મ qુ ંથવા સભંવ 

છે. પૈસો પેદા કરનારા ઘણા મળે છે, પણ ર(તસર વાપરનારા થોડા છે. પૈસો પેદા 

કર( તેથી �Bનો નાશ થતો હોય તો એ પસૈો કામનો નથી. છતા ં હાલના q 

કરોડપિતઓ છે તેઓ મોટ( અને અનીિતવાળ( લડાઈઓ-ુ ંકારણ થઈ પડ§ા છે. આ 

જમાનાની ઘણીખર( લડાઈઓ-ુ ંકારણ પસૈાનો લોભ જોવામા ંઆવે છે. 

માણસો એમ કહ�તા ંજોવામા ંઆવે છે ક� બીBઓન ે5ધુારવા �ાન આપુ ંએ બનવા 

qુ ંનથી; તેથી qમ રહ�ુ ંઘટ� તેમ રહ� ુ ંને પસૈો એકઠો કરવો. આમ કહ�નારા પોત ે

નીિત સાચવતા નથી. ક�મક� q માણસ નીિત સાચવ ેછે ને લોભમા ંપડતો નથી ત ે

�થમ તો પોતા-ુ ંમન કાયમ રાખે છે, પોત ેખરા રWતામાથંી ચસતો નથી ન ેપોતાના ં

કમ>થી જ બીBની ઉપર અસર કર� છે. qની �B બની છે તેઓ પોત ે નીિતના 

િનયનો ન Bળવે bયા ં 5ધુી �B નીિતમાન ક�મ થાય ? આપણ ે ગમતેેમ વરતી 

આપણા પડોશીની અનીિતને સાLુ તનેી kલૂ કાઢ(એ એથી સાLંુ પ�રણામ ક�મ આવ ે? 

આવા િવચારો કરતા ંઆપણે જોઈ શક(એ છ(એ ક� પૈસો એ મા; સાધન છે, અને ત ે

વડ� 5ખુ તથા Fુઃખ બ\ ેમળેવાય છે. જો સારા માણસના હાથમા ંતે આવે તો તેથી 

ખેતરો ખેડાય છે ને અનાજ પાક� છે. ખtૂેતો િનદ�ષ મxૂર( કર( સતંોષ પામે છે ન ે
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�B 5ખુી રહ� છે. ખરાબ માણસોના હાથમા ંઆવવાથી તેમાથંી (ધારો ક�) દાeગોળા 

બને છે, માણસો-ુ ંસbયાનાશ વળે છે. દાeગોળો બનાવનાર( �B અને qની ઉપર ત ે

વપરાય છે તે �B બ\ ેહ�રાન થાય છે. એટલે આપણે જોઈ શક(એ છ(એ ક� ખરા 

માણસો એ જ ખર( દોલત છે. q �Bમા ં નીિત છે ત ે �B દોલતવાન છે, આ 

જમાનો મોજમBનો નથી. દર�ક માણસે પોતાથી બનતી મહ�નતમxૂર( કરવાની છે. 

આપણ ેઆગળના દાખલાઓમા ંજોઈ ગયા ક� aયા ંએક માણસ આળ5 ુરહ� છે bયા ં

બીBને બેવડ( મxૂર( કરવી પડ� છે. ��લડંમા ંq kખૂમરો વત� છે ત-ે ુ ંઆ જ કારણ 

છે. ક�ટલાક માણસોના હાથમા ંપસૈો એકઠો થવાથી તેઓ ઉપયોગી કામ કરતા નથી, 

તેમ કરવાથી તઓેને સાLુ બીB માણસોને મxૂર( કરવી પડ� છે. આ મxૂર( ઉપયોગી 

ન�હ હોવાથી મxૂર( કરનારને ફાયદો થતો નથી. તેમ થવાથી �Bની Iડૂ(મા ંઘટાડો 

થાય છે. એટલે જોક� ઉપરથી એમ જણાય ક� માણસોને કમ મળે છે, પણ Xદર 

તપાસતા ં આપણને માKમૂ પડ� છે ક� ઘણા માણસોને નવLંુ બેસુ ં પડ� છે. વળ( 

અદ�ખાઈ પેદા થાય છે, અસતંોષના ંIળૂ બાઝે છે અને છેવટ� પૈસાદાર અન ેગર(બ, 

શેઠ અને મxૂર બનેં પોતાની હદ છોડ� છે. qમ ]બલાડ( ±દર વwચે સદાય 

અણબનાવ રહ� છે તમે પૈસાદાર અન ેગર(બ, શેઠ અન ેમxૂર વwચે વરેભાવ થાય છે 

અને માણસ તે માણસ મટ( Bનવરની iWથિતએ પહ�ચે છે. 
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5. �����ш 

મહાન રVWકનના લખાણની મતલબ હવે અમે Oરૂ( કર( છે. આ લખાણ જોક� ઘણા 

વાચંનારને KJૂુ ં જણાશ,ે છતા ં qઓએ વાwંRુ ં છે તેઓને અમે ફર(થી વાચંવા 

ભલામણ કર(એ છ(એ. '�. ઓ.'ના બધા વાચંનાર તનેો િવચાર કર( ત ે�માણે ચાલે 

એવી આશા રાખવી એ વધાર� પડC ુ ંગણાશે. પણ બSુ xૂજ વાચંનાર પણ જો તેનો 

અµયાસ કર( તેમાથંી સાર ખ�ચશ ેતો અમાર( મહ�નત ફળ( સમ�sુ.ં કદાચ તેુ ંન 

બને તોપણ રVWકનના છેyલા �કરણ �માણે અમે અમાર( ફરજ બBવી ગયા તેમા ં

જ ફળનો સમાસ થયો, એટલે અમાર� સદાય સતંોષ રહ�વા qુ ંછે. 

રVWકને પોતાના ભાઈઓ Ð XYેજોને સાLુ લDRુ ંતે જો XYેજોન ેએક �હWસે લાm ુપડ� 

છે તો �હ�દ(ન ેહBર �હWસે લાm ુપડ� છે. �હ�FુWતાનમા ંનવા િવચારો ફ�લાઈ રNા છે. 

આજકાલના પિ%મની ક�ળવણી પામલેા xુવાનોમા ંxુWસો આQયો છે એ તો ઠ(ક વાત 

છે. પણ xુWસાનો ઉપયોગ સારો થાય તો સાLંુ પ�રણામ આવ,ે ને જો ખોટો ઉપયોગ 

થાય તો નબ¶ં પ�રણામ આવુ ંજ જોઈએ. 'Wવરાaય' મળેવુ ંએવો અવાજ એક 

કોરથી આવ ે છે. િવલાયતના qવા ં કારખાના ં કાઢ( ઝપાટાભરે પૈસો એકઠો કરવો 

એવો અવાજ બી� તરફથી આવ ેછે. 

Wવરાaય sુ ં છે તે આપણે ભા�યે જ સમજતા હોઈsુ.ં નાતાલને Wવરાaય છે, છતા ં

અમે કહ(એ છ(એ ક� નાતાલના qુ ંઆપણે કરવા માગંતા હોઈએ તો એ Wવરાaય 

નરકરાaય qુ ંછે. તઓે કાફરોન ેકચર� છે, �હ�દ(ન ેહણે છે. Wવાથ>મા ંpધળા થઈન ે

Wવાથ>રાaય ભોગવે છે. કદ( કાફરો અને �હ�દ( નાતાલમાથંી Bય તો તેઓ માહંોમાહં� 

લડ( સમાdત થઈ Bય. 
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bયાર� sુ ં·ા`સવાલના qુ ંWવરાaય મળેવીsુ ં! જનરલ Wમ¹ સ તઓેના Iખુીઓમાનંા 

એક છે. તે પોતાના લખેલા ક� બોલેલા બોલ પાળતા નથી. કહ� છે કંઈ, કર� છે કંઈ. 

XYેજો તેનાથી કાયર થઈ ગયા છે. પસૈો બચાવવાન ેબહાને XYજે િસપાઈઓની 

ચાK ુ રો� ઉપર તણેે પગ I¬ૂો છે ને તનેી જ�યાએ ડચન ે રાખે છે. અમે નથી 

માનતા ક� તેમાથંી છેવટ� ડચ પણ 5ખુી થાય. qઓ Wવાથ>ની ઉપર નજર રાખે છે ત ે

પારક( �Bન ેK ૂટં( પોતાની �Bને K ૂટંવા સહ�q તૈયાર થશે. 

Fુિનયાના બધા ભાગ ઉપર નજર કરતા ંજોઈ શક(sુ ંક� Wવરાaયને નામે ઓળખાC ુ ં

રાaય �Bની આબાદાની ક� 5ખુન ેસાLુ બસ નથી. એક સહ�લો દાખલો લઈન ેત ે

સહ�q જોઈ શકાશ.ે K ૂટંાLુઓની ટોળ(મા ં Wવરાaય હશ ે તો પ�રણામ sુ ંઆવશ ેત ે

બધા જોઈ શકશે. તેઓની ઉપર તો કોઈ K ૂટંાLુ ન�હ એવા માણસોનો કાf ૂહશ ેતો જ 

તેઓ છેવટ� 5ખુી થશ.ે અમે�રકા, hા`સ, ��લડં એ બધા ંમોટા ંરાaયો છે. પણ તઓે 

ખરા ં5ખુી છે એમ માનવાન ેકારણ નથી. 

'Wવરાaય'નો ખરો અથ> એ છે ક� પોતાની ઉપર કાf ૂરાખતા ંઆવડુ.ં આમ તો તે જ 

માણસ કર( શક� q પોતે નીિત Bળવે છે; છેતરતો નથી; સbય છોડતો નથી; પોતાના ં

માબાપ, પોતાની �ી, પોતાના ં છોકરા,ં પોતાના નોકર, પોતાના પડોશી, એ બધા 

તરફની ફરજ બBવ ે છે. આ માણસ ગમ ેત ે દ�શમા ંબેઠો Wવરાaય ભોગવે છે. q 

�Bમા ંએવા માણસો ઘણા હોય તનેે સહ�q Wવરાaય છે. 

એક �B બી� ઉપર રાaય ચલાવ ેતે સાધારણ ર(ત ેખો�ંુ ગણાય. XYેજો આપણી 

ઉપર રાaય કર� છે એ િવપર(ત વાત છે, પણ XYેજો �હ�FુWતાન છોડ� તેથી �હ`દ(એ 

કમાણી કર( એમ માનવા-ુ ંકારણ નથી. 
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તેઓ રાaય કર� છે તે-ુ ં કારણ આપણે જ છ(એ; તે કારણ આપણો }ુસપં, આપણી 

અનીિત અને આપ_ુ ંઅ�ાન એ છે. આ ;ણ વWC ુFૂર થાય તો એક પાખંડ( હલાQયા 

િવના XYજેો �હ�FુWતાન છોડ� એટKુ ંજ ન�હ, પણ આપણે ખLંુ Wવરાaય ભોગવતા 

થઈએ. 

'બૉ�બ' વછોડવાથી ઘણા Jશુી થતા જોવામા ં આવ ે છે. આ મા; અ�ાન અન ે

અણસમજની િનશાની છે. બધા XYેજોને માર( શકાય તો qઓ મારનારા છે તેઓ 

�હ`FુWતાનના ધણી થાય. એટલે �હ`FુWતાન રાડં(રાડં રહ�. XYેજને મારનારા બૉ�બ 

XYેજ ગયા પછ( �હ`દની ઉપર પડશ.ે hા`સના �Bસ�ાક રાaયના �િેસડ`ટન ે

મારનારો તે hªચ જ હતો. અમે�રકાના �ેિસડ`ટ �લીવલૅ`ડને મારનાર તે અમ�ેરકન 

હતો. એટલે આપણને લાજમ છે ક� ઉતાવળમા ં વગર િવચાર� પિ%મની નકલ 

pધળાપણે નથી કરવાની. 

qમ પાપકમ>થી - XYજેોને માર(ન ે - ખLંુ Wવરાaય ન�હ મેળવાય તમે જ 

�હ�FુWતાનમા ંકારખાના ંખોલવાથી પણ Wવરાaય નથી મળવા-ુ.ં સો-ુeંOુ ંએક¥ું થશ ે

તેથી કંઈ રાaય નથી મળવા-ુ.ં આ વાત રVWકને આબેSબૂ સા]બત કર( આપી છે. 

યાદ રાખવા-ુ ં છે ક� પિ%મના 5ધુારાન ેમા; સો વષ> થયા ં છે. ખLંુ જોતા ંપચાસ 

ºગણાય. તેટલામા ં તો પિ%મની �B વણ>સકંર qવી જોવામા ંઆવ ે છે. Rરુોપની 

xુએ દશા છે તવેી �હ�FુWતાનની કદ( ન થજો એમ અમ ે માગીએ છ(એ. Rરુોપની 

�Bઓ એક બીBની ઉપર ટાપંીન ેબેઠ( છે. મા; પોતાના દાeગોળાની તયૈાર(થી જ 

બધા mપુ¤પુ છે. કોઈ વળેા જબરદWત ભડકો થશે bયાર� Rરુોપમા ં દોઝખ નજર� 

દ�ખાશ.ે Rરુોપ-ુ ં દર�ક રાaય કાળા માણસોને પોતાનો ભg ગણી બેસ ે છે. મા; 

પૈસાનો જ લોભ છે bયા ં બીxુ ં થવાનો સભંવ હોય ન�હ. તેમને એક પણ Iલુક 
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જોવામા ં આવે તો કાગડાની માફક તે Iલુક ઉપર }ૂદ( પડ� છે. આુ ં તેઓના ં

કારખાનાનં ેલીધ ેછે એમ માનવાના ંકારણ છે. 

છેવટમા,ં �હ`FુWતાનન ે Wવરાaય મળો એ બધા �હ`દ(નો અવાજ છે ન ેતે ખરો છે. 

પણ તે નીિતને રWત ે મળેવવા-ુ ં છે. તે ખLંુ Wવરાaય હોુ ં જોઈએ. અને ત ે નાશ 

કરનારા ઇલાજોથી ક� કારખાનાઓં કરવાથી ન�હ મળે. ઉ»મ જોઈએ, પણ તે ઉ»મ 

ખર� રWતે જોઈએ. �હ`FુWતાનની kિૂમ તે એક વેળા 5વુણ>kિૂમ ગણાતી, ક�મક� �હ`દ( 

લોકો 5વુણ>eપે હતા. kિૂમ તો તેની તે જ છે, પણ માણસો ફયાc છે એટલે ત ેkિૂમ 

વેરાન qવી થઈ ગઈ છે. તેન ેપાછ( 5વુણ> બનાવવાન ેઆપણે સ° mણુો વડ� 5વુણ> 

થવા-ુ ં છે. તેનો પારસમ]ણ બે અgરમા,ં સમાયલેો છે અને ત ે 'સbય' છે. વાWતે જો 

દર�ક �હ`દ( 'સbય'નો જ આYહ રાખશ ેતો �હ�FુWતાનને ઘેર બેઠા ંWવરાaય આવશે. 

આ રVWકનના લખાણનો સારાશં છે. 
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