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ધર્મ આધારિત અર્મવ્યવસ્ર્ા 
 

 

અનીરત કે અપ્રર્ારિકતાની આચિિા કિતાાં પિ અનીરત કે અપ્રર્ારિકતા 

પ્રત્યેની શ્રદ્ધા વધુ ખતિનાક છે. આજના યુગમાાં આ બન્ને વધ્યા છે તનેી ચ ાંતા છે 

જ પણ વધુ તો અનીચત અને અપ્રમાચણકતા પ્રત્યેનો જ ેલગાવ છે તે વધુ ખટકે છે.  

 

વળી નીચત પ્રત્યનેી શ્રદ્ધા એ તો ધમમ પ્રત્યનેી શ્રદ્ધાનુાં દ્વાર છે. નીરત એ ધર્મનુાં પહેલુાં 

પગરર્યુાં છે. એ રવના ધર્મર્ાંરિિ ેજવાય શી િીતે ? 

 

પચિમના દેશોના સતત અને સખત સાંપકમ  વધવાથી ત્યાાંના ભોગપ્રધાન ચવ ાર 

પ્રવાહો આપણા પર છવાઈ ગયા તેથી ભખૂાળવા થઈને તમામ પ્રકારના ભોગો 

ઉપર અકરાાંચતયા થઈને જ ેતૂટી પડવાનુાં શરૂ થયુાં એ ભોગ ભોગવવા માટે પુષ્કળ 

અથમ (પૈસો) જોઈએ. વળી ભોગના અતીરકેથી રોગ આવે એન ેભગાડવા પણ અથમ 

જોઈએ. એમ, અથમની જરૂચરયાતનુાં બેવડુાં  ભારણ આવયુાં. છેવટે યને કેન પ્રકાિ ે

અર્મને ભેગો કિવાર્ાાં જ ર્ાિસ રિવસ-િાત િોડતો ર્ઈ ગયો અને જીવન 

જીવવાની કળા ભૂલી ગયો. શ્વાનની જમે જાતને ખોતરી સુખનો અનુભવ કરી 

રહ્યો હોય તેમ જણાય છે. સહજ સુખન ેભોગે તે આમ દુુઃખ નોતરી રહ્યો છે ! 

 

આ તો નજર ેજોયેલો દાખલો છે. કૂતરાં  ક્ાાંક ઉકરડે પડેલ હાડકાના ટુકડાન ેલઈ 

આવે અને ગલીના કો’ક ખૂણે ભરાઈને બસેે. હાડકાના સુક્કા ટુકડાને મોાંમા લઈ 

 ાટે. એમાાંથી કાાંઈ સ્વાદ ન આવે એટલે બે દાાંત વચ્ ે મૂકીને ભી ાંસ દે. ભી ાંસ એવી 

કે તેના જ પેઢામાાંથી લોહી નીકળે. એ લોહી  ાટી હાડકુાં   ૂસવાનુાં આભાસી સખુ 

માણે !  

 

બસ, આવી જ રીતે દોડાદોડ કરી, સાવ ચનુઃસાર જણાતા પદાથોના ભોગવટાથી 

પોતાને સુખ મળી રહ્યુાં છે તેમ માનીને જીવતા માણસની કૂતરા સમી કથની છે ! 
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માણસે પોતાના જીવનમાાં સવોપચર સ્થાન પસૈાને આપ્યુાં. રગરગમાાં પૈસો વણાઈ 

ગયો ! દુકાન, ઘર તથા સમાજ-સાંબાંધ સુધી પૈસાનુાં સામ્રાજ્ય ફેલાયુાં હોત તો 

સમજ્યા કે આ ઝેર ઉતારવા અન્ય કોઈ પચરબળ કામ આવશે. પણ, જ ેપરિબળર્ી 

આ ઝેિ ઉતાિી શકાય એવા ધર્મ સ્ર્ાનોન ેપિ તેના આ પૈસાર્ી અભડાવી 

િીધા છે ! અને આ પસૈો પણ કેવો ? જ્ઞાની પુરષોએ જ ેજ ેધાંધાઓ કરવાની ના 

કહી છે તેવા ધાંધાઓમાાંથી આવેલો ! 

 

આજીરવકા ર્ાટે તો સહુ કોઈએ વ્યવસાય કિવો પડે. તે ઓછાર્ાાં ઓછા 

પાપવાળો હોવો જોઈએ કેમકે જ ેવયવસાયમાાંથી ધનનુાં ઉપાજમન થાય છે તનેી 

અસર તે ધન ઉપર હોય છે. પાપનો પૈસો પાપ સૂઝાડે. નીરતનો પૈસો પુણ્ય 

સૂઝાડે.  

 

કોઈની ‘આહ’નો પસૈો, કોઈની આાંતરડી દુુઃભાવીન ે રળેલો પૈસો, કોઈની 

આજીચવકા ક ડીને મળેવેલો પૈસો સખુી ન જ કર.ે પૈસો તો અન્યને સુખી કિીન ે

ર્ેળવેલો જ હોવો જોઈએ. 

 

વળી સજ્જનનુાં લક્ષિ ધનના ઢગલા કિવાર્ાાં નર્ી. ધનની મછૂામ ઉતારવા, 

પોતાને ઉપકારી એવા ધમમ પ્રત્યેની પોતાની કૃતજ્ઞતા પ્રગટ કરવા તથા તે દ્વારા 

ધનની સાથમકતા સાંપાદન કરવા માટે ધમમના ચવધચવધ ક્ષેત્રોમાાં સદ્વવયય કર.ે આવા 

આશયથી દેવાતુાં િાન પિ લેનાિને લવેાનો બોજ ન લાગે અને િેનાિને પિ 

આપ્યાની હળવાશ અનુભવાય. 

 

આવુાં થાય તો, આજકાલ અથમ આધાચરત ધમમવયવસ્થાના જ ેવરવા દશમન થાય છે 

તેને બદલે નરવા દશમન થાય. ધર્મ એ આત્માની પાસે પહોાંચવાનો િાહ છે તેન ે

અર્મ-કાર્ની છાયાર્ાાંર્ી પિ અરલપ્ત િાખવો રહતાવહ છે. 

 

આજ ેધમમની કોઈ પણ પ્રવૃચિની વાત આવશે એટલે સાંસારની જમે પહેલી વાત 

ધનની જ આવશે. ધન માટે ધનવાનો તરફ નજર દોડાવવી પડશે. ધમમને પુષ્ટ કરવા 

માટે ધનવાનોને ચબનજરૂરી મહત્ત્વ આપવુાં પડશે.  
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ધર્મરિયાઓ શુદ્ધ-સારત્વક અને રનિાપિ બનવી જોઈએ. ધન અને ધનવાનોન ે

અપાતા ર્હત્ત્વને કાિિે આ અશક્ય બને છે. 

 

જીવ ર્ાત્રને સાચી શાાંરત, અભય અને આનાંિનુાં પ્રિાન કિનાિ ધર્મને એના ર્ૂળ 

સ્વરૂપર્ાાં જાળવી િાખવો તે આપિી અરનવાયમ ફિજ છે.  

 

જીવનર્ાાં નીરતનો પાયો હશે તો જ જીવન-ર્ાંરિિના ધર્મનો કળશ ચળકતો 

િહેશે. 

 

- પિર્ પૂજ્ય આચાયમ શ્રી પ્રદ્યુમ્ન સૂરિ ર્હાિાજ 

પાઠશાળા અાંક ૦૨ 

 

 


