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राजा काल�य कारणम ्

જગતના ઇિતહાસમાં રા�નો � ધમ� તે ��નો ધમ� એમ દ�ખાય છે, સમાજમાં राजा काल�य कारणम  ्થાય છે. આ િનયમનો
અપવાદ ભારત�િૂમ છે. આ�ુ ંકારણ ભારતની વણા��મ��ુત સમાજ�યવ�થા, તેમા ંમાનવની ��યેક વાત�ુ ંસમાધાન હોવાથી
રા�નો ધમ� ગમે તે હોય, છતા ં��ને પોતાનો ધમ� ક� �યવ�થા છોડવા�ુ ંમન જ નહ� થાય, તમ કરવાની જ�ુર જ રહ�તી નથી.
એ�ુ ંભા�યે જ દ�ખાય છે ક� રા� એક ધમ� પાળતો હોય અને �� બીજો જ ધમ�? ��યેક ઠ�કાણ ેરા�નો ધમ� ��એ �વીકાય� છે.

�રુોપમા ંકો��ટ��ટાઇન બાદશાહ� ���તી ધમ� �વીકાય�, એટલે લોકોએ પણ તેનો �ગીકાર કય�. �પનેમા ં�રૂ લોકો આ�યા.�યાર�
�પનવાસીઓ �સુલમાન થયા, અને �રૂ લોકોને ભગાડ� ફ�ડ�ના��ડ અને ઇસાબલેા આ�યા ક� તરત જ �પનેમા ં���તી ધમ�ની �નુઃ
��થાપના થઇ. તેવી જ  ર�તે  મ�ય  એિશયા અને  આ��કા સો  વષ�ની �દર �સુલમાન  થઇ ગયા. તે  જ  ર�તે  �સુલમાનો�ું
સા�ા�ય  અહ� ભારતવષ�માં પાચં સો વષ�  �ધુી ચા��ુ.ં છતાં મોટાભાગની �� ઉપર તેની અસર થઇ શક� નહ�. �  ���તી
ધમ�ના ઝઝંાવાત શાપવન સામે આખો �રુોપ ખડં વાકંો વ�યો. તેના ંબાણ ભારત પર ક�મ ��ુા ંનીવડ�ા?ં� બૌ� ધમ� ચીન અને
�પાનને ��કત કયા�, તે બૌ� ધમ�ને અહ�થી- તેના �દુ જ�મ�થાનમાથંી- ક�મ ભાગ�ુ ંપડ�ુ ંઆ�ુ ંકારણ એ જ ક� માનવીની
શાર��રક,માનિસક અને બૌ��ક જ�ુ�રયાતોની �યવ�થા યો�ય હોય, તો પછ� બી� વાતની બ�ુ મહતા જ હોતી નથી. અને આ
વૈિશ�ટ��ણૂ� �યવ�થા એટલ ેજ વણા��મ-�યવ�થા, � રામરા�યમા ંહતી.

રામકાળમા ંદર�ક પોતપોતાનો જ ધધંો કરતા હતા. ગમે તેટલો મોટો ફાયદો થતો હોય તો પણ તેને બી� ધધંાદાર�ના પેટ પગ
�કૂવાનો હ� ન હતો- �િૃતસકંરતા જરા પણ ચલાવી લવેામા ંન આવતી. બી�નો ધધંો કરનારને મોટો દંડ કરવામા ંઆવતો.
ધમ� �ધાન સમાજ�યવ�થા હતી એટલ ે�િૃતસકંરતાને �થાને જ ન હ� ુ.ં सहजं कम कौतये, सदोषम�प न �यजेत.।

અ�વુશંનો િવચાર કર�ને ઘટોનો િવવાહ કરવામા ંઆવતો હતો. મોહથી લ�ન કરવા દ�વામા ંઆવતા ંન હતા.ં ��ુત �ણયને તો
�થાન જ ન હ� ુ.ં િવવાહસ�ંથા એ રામરા�ય�ુ ંવૈિશ�ટય હ� ુ.ં પીઅસનના અ�વુશંના િવચારો વાચંશો તો અ�વુશંના િવચારોની
મહતા સમ�શે. તેમના મગજમાં મહ�વ ઊત�ુ ંછે �ો. એસ.�. લ�ેહ�ટ� Maxim Gorky Medico Biological Insitute શા
માટ� ખોલી છે આ� પા�ચ�યો અ�વુશંમા ંવૈ�ાિનક સશંોધન કર� છે, �યાર� રામાયણના કાળમા ંતો તેનો �ણૂ� િવચાર�વૂ�ક અમલ
કરવામા ંઆ�યો હતો. તેથી જ તો તે સમયે ઉતમ િવવાહ થતા અને સાત સાત પેઢ� �ધુી લોહ�ની ��ુતા જળવાઇ રહ�તી.

માનવી �યવ�થાની �ક�મત નીચનેી ચાર વાતોથી �ક� શકાય છે

મે�ડ�લની ફ��ટો�રયલ એના�લસીસ ( Mandel,s Factorial Analysis )1. 

ગ�ણતાગત પ�િત ( Statiststical Method )2. 

િપ�ડગત પ�િત ( Cells Method ) અને3. 

ગભ�િવ�ાન પ�િત Embryological Method )4. 

આ ચાર� પ�િતઓની કસોટ�ના પથરા પર રામાયણની સમાજ�યવ�થા ઘસી �ુઓ. એના પર સમાજરચના ન ટક� એ�ુ ંલાગે તો
રામરા�ય િવ�ુ� ભાષણ આપવા �ુ ં�તે તૈયાર �ં આ મા�ંુ આ�્ વાન છે. એમાથંી કોઇ વાત ખોટ� નીકળે અને જો એ સમાજ ન
ટક�, તો રામરા�યને રામરા�ય ગણી�ુ ંન�હ. સામ�યા�ભલાષા અને �વન�ભલાષા ( Will to Power and Will to Live ) એ
�િૃત વધવી જોઇએ. તો જ સમાજ�યવ�થા �ણૂ� છે એમ કહ� શકાય. આ �િૃત વધવી તે વખતે હતી. લોકોમા ંઉ�સાહ હતો. તે
સમાજમા ંન હોય, તો તે સમાજ માદંો છે. સમાજ ध�ृय�ुसाहसमि�वत હોવો જોઇએ. આ� તો �વુાનમા ં��ુષૂા� ( Will to Die )

ની �િૃત જ વધતી �ય છે . � સમાજમા ં�ુવાન માણસો ઘરડા �વા બની �ય અને આ�મઘાતની ��િૃત િનમા�ણ થાય, તો તે
સમાજ�યવ�થાની નબળાઇ છે.

સમાજસેવા�ુ ં��ુય લ�ણ એટલે સામા�જક િશ�ણ અને તે મ�ંદરોમાં મળ� રહ�� ુ ંમ�ંદરો એટલે લ�ન ગોઠવવાની અને ગ�પાં
મારવાની જ�યા એ�ુ ંતો આજના કાળમા ંશોભ ેતે વખતે તો નૈિતક િવચારોની ચચા� મ�ંદરોમા ંચાલતી હતી. બી�ુ  ં�ુ�ણ��ુષુા. તે
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માટ� વૈધૌ ગર�બોને મફત દવા આપતા પણ �ીમતંો પાસેથી �વન – િનવા�હ માટ� વધાર� પૈસા લતેા. રામરા�યમા ં�વે�છાથી
કર આપતા હતા. આ સા�ં�ૃિતક ઉ�ચતા બતાવે છે. �ુ ં� સમાજમા ંજ�મયો �ં તે સમાજ�ુ ંમારા ઉપર �ાણ છે, એમ સમ�ને
સોસાયટ� ટ��સ મા� ��મત જ નહ� પણ ચાર આના કમાનાર મ�ૂર પણ આપતો. �યાર� આ� તો ચોટલી પકડ� એટલ ે�ટા� ુ ંજ
ન હોવાથી પરાણ,ે ધોકાની બીકથી ��મતો રાજસતાને કર આપે છે. ઐ��છક કરમા ંકમાણીનો િવિશ�ટ ભાગ આપવામા ંઆવતો
હતો, �યાર�  આ�  તો કરોડપિત  પણ �વગ�થ  લ�મીનારાયણના મ�ંદરમાં દો�ઢ� ુ ંફ�ક� છે. જગતના ઇિતહાસમાં ��હૃણીય  અને
િવલોભનીય વ�� ુજો કોઇ હોય, તો ક� રામરા�યની ઐ��છક-મર�જયાત કરપ�િત છે.

સમાજમા ંકાય� સહકારની ભાવનાથી થતા ંહતા.ં લ�ન સમયે હાલ ચાદંલાની � �થા છે ચે ઉપરની ભાવના� ુ ં�તીક છે. પરં� ુ
આ� તો સાપ ગયા અને �લસોટા ર�ા છે, તેથી ચાદંલા આ�યા �માણ ેપતાવે છે. તે કાળમા ંકોઇને ખતેરમા ંઅનાજ વાવવા માટ�
બીજ જોઇ� ુ ંહોય તો પાડોશી આપી દ�તા અને પા�ં લતેાયે નહ� . જો એટલી શ��ત ન હોય તો, �યાજ તો લવેામાં નહો� ુ ંજ
આવ�ુ.ં આ� તો કોઇ એક પણ અનાજ આપશે, તો ચ���ૃ� �યાજ �માણ ેદોઢ મણ પા�ં લશેે. �ુ ંઆને સહકાર કહ�વાય.

તે કાળમા ંસાવજિનક કાય� ઇ�ટા�તૂ�ના નામથી ચાલતા ંહતા.ં તે માટ� પૈસો આપનારને ��ુય મળ�ુ ંહ� ુ ં–પણ પાયદો લનેારનો
��ુય�ય-સ�વ�ીણતા થાય છે એમ મના� ુ.ં ફાયદો ઉઠાવતા. સાવજિનક કાયોમા ંઅ���ેો ખોલવામા ંઆવતા,ં પણ કોઇ જમવા
ન આવ�ુ.ં િન�ુપાયે બે �ણ �દવસનો ��ૂયો જ જમવા જતો. તેથી તે વખતે સમાજ પર અવલબંન ન હ� ુ.ં આ� તો ફાયદો
થતો હોય, મફિત�ુ ંમલ�ુ ંહોય તો કરોડપિત પણ તૈયાર આ� તો મફિતયાઓનો જમાનો છે.

સામા�જક  સેવા, બાળ સ�તાહ, �વુાવડખાતા,ં  ઉ�ક�્�  ક���ો, એ  સવે�ું અ��ત�વ, �ચાર  અને  જ��રયાત, એ  બગડ�  ગયેલી
સમાજસ�ંથા�ુ ંલ�ણ છે. કોઇ કહ�શે ક� ઔધો�ગક �ધાનતાને લીધે �ય��તગત બકેાર� આવી ગઇ છે. અને તેથી સામા�જક સેવા
વગેર�ની જ�ુર છે. પણ �� મેટિન�ટ� હો��પટ�સ વગેર�ની આવ�ય�તા એ સમાજની િન�ફળતા બતાવે છે. સહકારની ભાવના �ય
�યાર� જ આ બ�ુ ંથાય છે. રામરા�યમા ંસમાજ બગડ�લો ન હતો, તેથી જ તેને આવા ંઆ�િુનક તથાકિથત સેવાના �ગોની જ�ુર
જ ન હતી. �યા ંઆ�ુ ં�ણવા મળે �યા ંસમજ�ુ ંક� સમાજ�યવ�થા મર� ગઇ છે. માટ� જ કહ�વાય છે ક� રામરા�યનો સમાજ �વતં
અને ��ત હ� ુ ંતે�ુ ંકહ� શકાય.
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