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યરવડા �લ�ુ ં ગાધંી�એ 'યરવડા મ�ંદર' નામ પાડ$ુ.ં &યા ં એમને બહારના ં

ક(ટલાકં છાપા ં તો વાચંવા મળતા,ં અને આ0મમાથંી સ3ંયાબધં કાગળો પણ 

આવતા, છતા ંએ િન6િૃ8નો સમય એમણે 9;ૂય<મા,ં ર=�ટયાની ભ>?તમા ંઅને 

ગીતાના મનનમા ંજ ગાAયો છે એમ કહBએ તો ચાલે. એ અરસામા ંસાબરમતી 

આ0મના �વનમા ંવC ુ ચેતન ર(ડવાની આવDયકતા છે એવી માગણી એક બે 

ભાઈઓ તરફથી થવાથી એમણે આ0મવાસીઓ પર સાHતા�હક પ;ો લખવા�ુ ં

શJ કKુL. કાઈંપણ કાયM શJ કKુL તો તે િનયિમત થ6ુ ંજ જોઈએ એવો ગાધંી�નો 

આNહ હોવાથી દર મગંળવાર( સવારની �ાથMના પછB એક �વચન લખી 

મોકલવાનો એમણે સકંOપ કયP. એ સકંOપ�ુ ં�થમ ફળ તે આ0મના ંQતો પર�ુ ં

તેમ�ુ ંભાRય છે. એ 'Qતિવચાર'ને નામે �િસS થKુ.ં 

આદશM ક(દB તરBક( સરકારને બધી રBતે િનભMય કરB Tકૂનાર ગાધંી�એ �લમાથંી 

Uવદ(શી પર કVુ ંન લખવાનો િનણMય કયP. એટલે ' Qત-િવચાર 'મા ંએ એક વUX ુ

રહB ગઈ હતી. બહાર આYયા પછB એમણે Uવદ(શી Qત પર એક લેખ લખી 

આHયો, � 'નવ�વન'મા ં �િસS થયો છે. આ આ6િૃ8મા ં એ લેખ ઉમેરB 

આ0મQતોની િવચારણા સ[ંણૂM કરB છે. 

ઉપર ક\ુ ં છે તેમ આ �વચનો મગંળ�ભાતે લખાતા ં હતા ંએટલે આ �વચન 

સNંહ�ુ ં નામ 'મગંળ�ભાત' જ રા3Kુ ં છે. આપણા રાR]Bય �વનમા ં ^યાર( 

િનરાશાની ઘોર િનશા�ુ ં સા`ા^ય ફ(લાKુ ં હX ુ ં તે સમય � Qતોએ રાR]Bય 

�વનમા ંઆશા, આ&મિવaાસ, Ubિતc અન ેધાિમcકતા�ુ ંવાતાવરણ ઉ&પd કKુL તે 

Qતોએ જ આખર( એક નવી સUંeૃિત�ુ ંમગંળ�ભાત શJ કKુL એમ આપણે માનીએ 

તો તેમા ંજરાસરખી પણ અિતશયો>?ત છે ખરB ? 

����� ������� к����к� 
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તા. ૨૨-૭-'૩૦ને �દવસે યરોડા �લમાથંી આ0મ પર લખેલા પ;મા ં [ ૂ̂ ય 

ગાધંી�એ લ3Kુ ં: 

".........ના કાગળમા ં 9ચૂના છે ક( માર( દર અઠવા�ડયે કંઈક �વચન �ાથMના 

સમયે વાચંવા સાlુ મોકલી દ(6ુ.ં િવચાર કરતા ંમને આ માગણી યોmય લાગી છે. 

�ાથMના સમયે કંઈક વધાર( ચેતન ર(ડવામા ંઆ મારો ફાળો ગણજો." 

અને એ જ પ; સાથે સ&યQત�ુ ં Yયા3યાન મોકલી આHKુ.ં તે પછB દર 

અઠવા�ડયે એક પછB એક બીnં Qતના ંYયા3યાન મોકલતા ગયા, તેનો આ સNંહ 

છે. 

સાબરમતી, 

૯-૯-'૩૦ 

"����$ %!. ����� 

����, 

()*���+� 
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1. $-� 

૨૨-૯-'૩૦ 

સવારની �ાથMના પછB 

આપણી સUંથા�ુ ંTળૂ જ સ&યના આNહમા ંર\ુ ંછે. તેથી સ&યને જ પહ(pુ ંલq r.ં 

'સ&ય' શsદ સX ્માથંી છે. સX ્એટલે હો6ુ.ં સ&ય તે હોવાપuુ.ં સ&ય િસવાય બી� 

કોઇ વUXનુે હUતી જ નથી. પરમaેર�ુ ંખlંુ નામ જ 'સX'્ એટલે 'સ&ય' છે. તેથી 

પરમaેર Ôસ&યÕ છે એમા ંકહ(વા કરતા ંÔસ&યÕ એ જ પરમેaર છે એમ કહ(6ુ ંવધાર( 

યોmય છે, આપuુ ં રા^યકતાM િવના, સરદાર િવના ચાલX ુ ં નથી. તેથી પરમaેર 

નામ વધાર( �ચyલત છે અને રહ(વા�ુ.ં પણ િવચાર કરતા ંતો ÔસXÕ્ ક( Ôસ&યÕ એ 

જ ખlંુ નામ છે ને એ જ [ણૂM અથM 9ચૂવનાlંુ છે. 

અને ^યા ંસ&ય વસે છે &યા ં<ાન Ð VSુ <ાન Ð છે જ. ^યા ંસ&ય નથી &યા ંVSુ 

<ાન ન જ સભંવે. તેથી ઈaર નામની સાથે yચX ્એટલે <ાન શsદ યોnયો છે. 

અને ^યા ંસ&ય <ાન છે &યા ંઆનદં જ હોય, શોક હોય જ ન�હ. અને, સ&ય શાaત 

છે તેથી આનદં પણ શાaત હોય. આથી જ ઈaરને આપણે સ{|ચદાનદં નામે પણ 

ઓળખીએ છBએ. 

આ સ&યની આરાધનાને ખાતર જ આપણી હUતી. તેને જ કારણે આપણી �&યેક 

�6િૃ8. તનેે જ કારણે આપણે aાસો|}ાસ લઈએ. આમા ં કરતા ં શીખીએ તો 

આપણને બી� બધા િનયમો સહ(� હાથ આવ,ે ને તે�ુ ંપાલન પણ સહ(pુ ંથઈ 

પડ(. સ&ય િવના કોઈ પણ િનયમો�ુ ંVSુા પાલન અશ~ છે. 

સામા�ય રBતે સ&ય એટલે સ&ય બોલ6ુ ંએટpુ ં જ આપણે સમ�એ છBએ. પણ 

આપણે િવશાળ અથMમા ંસ&ય શsદ યો^યો છે. િવચારમા,ં વાણીમા ં ને આચારમા ં

સ&ય એ જ સ&ય. આ સ&ય સ[ંણૂMપણે સમાજનારને જગતમા ં બી�ુ ં કંઈ 
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nણવાપuુ ં નથી રહ(X ુ,ં ક(મક( <ાનમા; તેમા ં સમાયેpુ ં છે એમ આપણે ઉપર 

જોKુ.ં તેમા ં� ન સમાય તે સ&ય નથી, <ાન નથી; પછB તેમાથંી ખરો આનદં તો 

હોય જ ~ાથંી ? આ કસોટB વાપરતા ંશીખી જઈએ તો આપણને Xરુત ખબર પડ( 

ક( કઈ �6િૃ8 કરવા યોmય છે, કઈ &યા^ય છે; Vુ ં જોવાયોmય છે, Vુ ં નથી; Vુ ં

વાચંવા યોmય છે, Vુ ંનથી. 

પણ સ&ય � પારસમyણJપ છે, � કામધે�Jુપ છે તે ક(મ જડ( ? તેનો જવાબ 

ભગવાને આHયો છે : અ�યાસ અને વરૈાmયથી. સ&યની જ ધાલાવેલી તા 

અ�યાસ; તે િવના બી� બધી વUX ુિવષે આ&યિંતક ઉદાસીનતા તે વૈરાmય. આમા ં

છતા ંએક�ુ ંસ&ય તે બીn�ુ ંઅસ&ય એમ આપણે જોયા કરVુ.ં તેથી ગભરાવા�ુ ં

કVુ ંકારણ નથી. ^યા ંVSુા �ય&ન છે &યા ંનોખા ંજણાતા બધા ંસ&ય તે એક જ 

ઝાડના ં અસ3ંય નોખા ં જણાતા ં પાદંડા ં સમાન છે. પરમેaર પણ ~ા ં �&યેક 

મ�Rુયને નોખો નથી nણતો ? છતા ં તે એક જ છે એમ આપણે nણીએ છBએ. 

પણ સ&ય નામ જ પરમેaર�ુ ંછે. તેથી �ને � સ&ય ભાસે તે �માણે તે વત� તેમા ં

દોષ નથી, એટpુ ંજ ન�હ પણ તે જ કતMYય છે. પછB તેમા ં કરવામા ં�લૂ હશે 

તોપણ તે 9ધુારB જવાની છે જ. ક(મક( સ&યની શોધની પાછળ તપ�યાM હોય, 

એટલે પોતે �ુઃખ સહના કરવા�ુ ં હોય. તનેી પાછળ મરવા�ુ ં હોય, એટલે તેમા ં

UવાથMની તો ગઘં સરખીયે ના હોય. આવી િનઃUવાથM શોધ કરતા ંઆજ લાગી કોઈ 

આડ( માગ� છેવટ લગી ગKુ ંનથી. આડ( nય ક( ઠ(સ વાગી જ nય છે; એટલે વળB 

તે સીધે માગ� ચડB nય છે. તેથી સ&યની આરાધના એ ભ>?ત છે, ને ભ>?ત તે 

Ôશીશતાuુ ંસા�ંુÕ છે; અથવા તો હ�રનો મારગ હોઈ તેમા ંકાયરતાને Uથાન નથી, 

તેમા ંહાર �6ુ ંકંઈ છે જ ન�હ. એ ÔમરBને �વવાનો મ;ંÕ છે. 

પણ હવે આપણે લગભગ અ�હ�સાને કાઠં( આવી પહ�|યા. એનો િવચાર આવતે 

અઠવા�ડયે કરBVુ.ં 
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આ �સગેં હ�ર��ં, ��ાદ, રામચ�ં, ઈમામ હસન�ુસને, y�Uતી સતંો વગેર(ના ં

�Rટા�ંતો િવચારB જવા ંજોઈએ. આ રટણ બીn અઠવાડBયા લાગી સ�,ુ બાળક-

મોટા,ં �ી[lુુષ, ચાલતા,ં બેસતા,ં ખાતા,ં પીતા,ં રમતા,ં બCુ ંકરતા ંકયાM જ કર(, ન ે

તે કરતા ંકરતા ંિનદPષ િન�ા લેતા ંથઈ nય તો ક(6ુ ંસાlંુ ! એ સ&યJપ પરમેaર 

માર( સાlુ ર&નyચ�તામyણ નીવડ(લ છે; આપણ બધાનંે સાlંુ નીવડો. 
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2. /+�0$� 

સ&યનો, ��હસાનો માગM �ટલો સીધો છે એટલો જ સાકંડો છે, ખાડંાની ધાર( 

ચાલવા �વો છે. બnyણયા � દોરB ઉપર એક નજર કરB ચાલી શક( છે તેના 

કરતા ં પણ સ&ય, ��હસાની દોરB પાતળB છે. જરા અસાવધાની આવી ક( હ(ઠ( 

પડBએ. �િત�ણ સાધના કરવાથી જ તેના ંદશMન થાય. 

પણ સ&યના ંસ[ંણૂM દશMન તો આ દ(હ( અસભંિવત છે. તેની કOપના જ મા; કરB 

શકાય. �yણક દ(હ વાટ( શા�વત ધમMનો સા�ા&કાર સભંવતો નથી. તેથી છેવટ( 

0�ધાનો ઉપયોગ કરવાનો તો રહ( જ છે. 

તેથી જ અ�હ�સા �જ<ા9નુે જડB. મારા માગMમા ં� Tસુીબતો આવે તેને �ુ ંસહન 

કlંુ, ક( તેને �ગે � નાશો કરવા પડ( તે કરતો nq ને મારો માગM કા[ુ?ં આ ��ન 

�જ<ા9 ુપાસે ખડો થયો. જો નાશ કરતો ચાલે તો તે માગM કાપતો નથી પણ હતો 

&યા ંજ રહ( છે, એમ તેણે જોKુ.ં જો સકંટો સહન કર( છે તો તે આગલ વધે છે. 

પહ(લે જ નાશે તેણે જોKુ ંક( � સ&યને તે શોધે છે તે બહાર નથી પણ �તરમા ંછે. 

એટલે �મ �મ નાશ કરતો nય તેમતમે તે પાછળ પડતો nય, સ&ય વેગ�ં 

nય 

આપણી ઉપર ચોર ઉપ�વ કર( છે તેમાથંી બચવા સાlુ તેમને દંડ�ા. તે �ણે તે 

ભાmયા તો ખરા, પણ બી� જmયાએ જઈને ધાડ પાડB. પણ બી� જmયા પણ 

આપણી જ છે, એટલે આપણે તો �ધારB ગલીમા ં આથડ�ા. ચોરનો ઉપ�વ 

વધતો ગયો, ક(મ ક( તેમણે તો ચોરBને કતMYય મા�Kુ ં છે. આપણે જોKુ ં ક( આના 

કરતા ંસાlંુ એ છે ક( ચોરનો ઉપ�વ સહન કરવો, તેમ કરતા ંચોરને સમજ આવશે 

. આટpુ ં સહન કરવામાથંી આપણે જોKુ ં ક( ચોર કંઈ આપણાથી �ુદા નથી. 

આપણને તો બધા સગા છે, િમ; છે; તેમને દંડવા હોય ન�હ. પણ ઉપ�વ સહન 
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કય� જઈએ તેથી બસ નથી. તેમાથંી તો કાયરતા પેદા થાય. એટલે આપણે બીજો 

િવશેષ ધમM જોયો. ચોર આપણા ભાઈભા�ું હોય તો તેમનામા ં તે ભાવના પેદા 

કરવી જોઈએ. એટલ ેઆપણે તેઓને અપનાવવાને સાlુ ઉપાયો શોધવા [રૂતી 

તUદB લેવી રહB. આ અ�હ�સાનો માગM. આમા ં ઉ8રો; �ુખ વહોરવાની જ વાત 

આવે છે, અ�ટૂ ધીરજ શીખવાની વાત આવે છે. અને જો તે હોય તો �તે ચોર 

સા�ુકાર બને છે, આપણને સ&ય�ુ ં વધાર( UપRટ દશMન થાય છે. આમ કરતા ં

આપણે જગતને િમ; બનાવતા ંશીખીએ છBએ, ઈ�વરનો, સ&યનો મ�હમા વધાર( 

જણાય છે; સકંટ વેઠતા ંછતા ંશાિંત9ખુ વધે છે; આપણામા ંસાહસ, �હ�મત વધ ે

છે; આપણે શાaતઅશાaતનો ભેદ વધાર( સમ�એ છBએ; કતMYયઅકતMYયનો 

િવવેક આવડ( છે; અyભમાન ગળે છે; ન`તા વધે છે; પ�રNહ સહ(� ઓછો થાય છે; 

ને દ(હની �દર ભર(લો મેલ િન&ય ઓછો થતો nય છે. 

આ અ�હ�સા આ� આપણે � nડB વUX ુજોઇએ છBએ તે જ નથી. કોઇ ને ન જ 

માર6ુ ંએ તો છે જ. eુિવચારમા; �હ�સા છે. ઉતાવળ �હ�સા છે. િમ�યા ભાષણ �હ�સા 

છે. �ષે �હ�સા છે. કોઇ�ુ ં  lંુૂ ઇ|છ6ુ ં �હ�સા છે. � જગતને જોઇએ તેનો કબજો 

રાખવો એ પણ �હ�સા છે. પણ આપણે ખાઇએ છBએ તે જગતને જોઇએ છે. ^યા ં

ઊભા છBએ &યા ંસ¢કડો 9£ૂમ �વો પડ�ા છે તે કોચવાય છે; એ જmયા તેમની છે. 

&યાર( Vુ ં આ&મહ&યા કરBએ? તો યે આરો નથી. િવચારમા ં દ(હ�ુ ં વળગણમા; 

છોડBએ તો છેવટ( દ(હ આપણને છોડશે. આ અTિૂછcત UવJપ તે સ&યનારાયણ. એ 

દશMન અધીરાઇથી ન જ થાય. દ(હ આપણો નથી, તે આપણને મળેpુ ંસપંતેlંુ છે, 

એમ સમ� તેનો ઉપયોગ હોય તે કરB આપણો માગM કાપીએ. 

માર( લખ6ુ ંહX ુ ંસહ(pુ,ં લખાઇ ગKુ ંકઠણ. છતા ં�ણે અ�હ�સાનો જરાયે િવચાર કયP 

હશે તેને સમજવામા ંTDુક(લી ન આવવી જોઇએ. 
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આટpુ ંસ�ુ nણી લે : અ�હ�સા િવના સ&યની શોધ અસભંિવત છે. અ�હ�સા અન ે

સ&ય એવા ંઓત�ોત છે, �મ િસ¤ાની બે બા�ુ અથવા લીસી ચકરડBની બે બા�ુ, 

તેમા ંઉલટB કઈ ને 9લુાતી કઈ ? છતા ંઅ�હ�સાને સાધન ગણીએ, સ&યને સા�ય 

ગણીએ. સાધન આપણા હાથની વાત છે તેથી અ�હ�સા પરમ ધમM થઈ. સ&ય 

પરમaેર થKુ.ં સાધનની �ફકર કયાM કરVુ ં તો સા�યના દશMન કોઈક �દવસ તો 

કરVુ ંજ. આટલો િન�ય કયP એટલે જગ �&યા. આપણા માગMમા ંગમે તે સકંટો 

આવે, બા¥ �ૃ¦Rટએ જોતા ંઆપણી ગમે તેટલી હાર થતી જોવામા ંઆવે, છતા ં

આપણે િવaાસ ન છોડતા ંએક જ મ;ં જપીએ Ð સ&ય છે. તે જ છે. તે જ એક 

પરમaેર. તનેો સા�ા&કાર કરવાનો એક જ માગM, એક જ સાધન તે અ�હ�સા; તને ે

કડB નહ§ છો�ુ.ં � સ&યJપ પરમેaર નામે આ �િત<ા કરB છે તે�ુ ંપાલન કરવા�ુ ં

તે બળ આપો. 
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3. 234�5 

૫-૮-'૩૦ 

મગંળ�ભાત 

આપણા ંQતોમા ં;ી�ુ ંQત ©ªચયM�ુ ંછે. ખlંુ જોતા ંબીnં બધા ંQતો એક સ&યના 

Qતમાથંી જ ઉ&પd થાય છે ને તેને જ અથ� ર¥ા છે. � મ�Rુય સ&યને વર(લ છે, 

તેની જ ઉપાસના કર( છે તે બી� કોઇ પણ વUXનુી આરાધના કર( તો તે 

YયyભચારB ઠયP. તો પછB િવકારની આરાધના ~ાથંી જ કરાય? �ની �6િૃતમા; 

સ&યના ંદશMન કરવાને અથ� છે તે �જો&પિતકાયMમા ંક( «હૃસસંાર ચલાવવામા ંક(મ 

જ પડB શક(? ભોગિવલાસથી કોઇને સ&ય જડ�ાનો આજ લગી આપણી પાસે એક( 

દાખલો નથી. 

અથવા અ�હ�સાના પાલનને લઇએ તો તે�ુ ં[ણૂM પાલન ©ªચયM િવના અશ~ છે. 

અ�હ�સા એટલે સવMYયાપી �ેમ. ^યા ં [lુુષે એક �ીને ક( �ીએ એક [lુુષન ે

પોતાનો �ેમ આHયો &યા ંતેની પાસે બીnન ેઅથ� Vુ ંર\ુ?ં એનો અથM જ એ થયો, 

'અમે બે પહ(લા ંને બીnં બધા ંપછB.' પિતQતા �ી [lુુષને સાlુ અને પ&નીQત 

[lુુષ �ીને સાlુ સવMUવ હોમવા તૈયાર થશે, એટલે તેનાથી સવMYયાપી �ેમ�ુ ં

પાલન ન જ થઇ શક( એ UપRટ છે. એનાથી આખી 9¦ૃRટને પોતા�ુ ં eુ�ંુબ ન જ 

બનાવી શકાય, ક(મ ક( તેની પાસે 'પોતા�ુ'ં માનેpુ ંએક eુ�ંુબ મો�ૂદ છે અથવા 

તૈયાર થઇ ર\ુ ંછે. તેની �ટલી 6¬ૃ�ધ તેટલો સવMYયાપી �ેમમા ંિવ�ેપ થાય છે. 

આ6ુ ં થX ુ ંઆપણે આખા જગતમા ં જોઈ ર¥ા છBએ. તેથી અ�હ�સાQત�ુ ં પાલન 

કરનારથી િવવાહ થઈ ન શક(; િવવાહની બહારના િવકાર�ુ ંતો [છૂ6ુ ંજ Vુ?ં 

&યાર( � િવવાહ કરB બેઠા ં છે તેમ�ુ ંVુ?ં તેમને સ&ય કોઇ દહાડો ન�હ� જડ(? ત ે

સવાMપMણ કદB ન�હ કરB શક(? આપણે તેનો રUતો કાઢ®ો જ છે; િવવા�હત ે
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અિવવા�હત �વા ંથઈ જ6ુ.ં આ �દશામા ંઆના �6ુ ં9 ુદંર મ¢ બી�ુ ંકVુ ંઅ�ભુYKુ ં

નથી. આ >Uથિતનો રસ �ણે ચા3યો છે તે સા�ી [રૂB શકશે. આ� તો આ 

�યોગની સફળતા િસS થઈ કહB શકાય. િવવા�હત �ી[Jુષ એક બીnંન ે

ભાઇબહ(ન ગણતા ં થઈ nય એટલે બધી જnંળમાથંી તે T?ુત થયા.ં જગતમા ં

રહ(લી �ીમા; બહ(ન છે, માતા છે, દBકરB છે એ િવચાર જ માણસને એકદમ ¯ચે 

લઈ જનાર છે, બધંનમાથંી T>ુ?ત આપનાર થઈ પડ( છે. આમા ંપિતપ&ની કંઈ 

ખોતા ં નથી, પણ પોતાની [ ૂ�ંમા ં વધારો કર( છે, eુ�ંુબ વધાર( છે, �ેમ પણ 

િવકારJપી મેલ કાઢવાથી વધાર( છે. િવકાર જવાથી એકબીnની સેવા વધાર( સારB 

થઈ શક( છે, એકબીn વ|ચે કંકાસના �સગં ઓછા થાય છે. ^યા ંUવાથ°, એકાગંી 

�ેમ છે &યા ંકંકાસને વધાર( Uથાન રહ( છે. 

ઉપરનો �ધાન િવચાર કયાM પછB ને તે ±દયમા ં ઠUયા પછB ©ªચયMથી થતા 

શારB�રક લાભ, વીયMલાભ વગેર( બ�ુ ગૌણ થઈ પડ( છે. ઇરાદા[વૂMક ભોગિવલાસ 

ખાતર વીયMહાિન કરવી અને શરBરને િનચોવ6ુ ંએ ક(વી TખૂાMઇ ગણાય? વીયMનો 

ઉપયોગ બdેની શારB�રક અને માનિસક શ>?ત વધારવાન ે સાlુ છે. તનેો 

િવષયભોગમા ં ઉપયોગ કરવો તે તેનો અિત �ુJપયોગ છે, અને તેથી તે ઘણા 

રોગો�ુ ંTળૂ થઈ પડ( છે. 

આ6ુ ં ©ªચયM મન, વચન અને કાયાથી પાળવા�ુ ં હોય. Qતમા;�ુ ં એમ જ 

સમજ6ુ.ં � શરBરને કા મૂા ંરાખતો જણાય છે પણ મનથી િવકારને પોRયા કર( છે 

તે Tઢૂ િમ�યાચારB છે એમ આપણે ગીતામા ંજોKુ ંછે; સ�ુએ એ અ�ભુYKુ ંહોય છે. 

મનને િવકારB રહ(વા દ(6ુ ંને શરBરને દાબવાનો �ય&ન કરવો તેમા ં�કુશાન જ છે. 

^યા ંમન છે &યા ંશરBર છેવટ( ઘસડાયા િવના ન�હ જ રહ(. અ�હ� એક ભેદ સમ� 

લેવાની આવDયકતા છે. મનને િવકારવશ થવા દ(6ુ ં એ એક વાત છે; મન 

પોતાની મેળે, અિન|છાએ, બળા&કાર( િવકારB થાય ક( થયા કર( એ �ુદB વાત છે. 
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એ િવકારમા ં આપણે સહાય�તૂ ન થઈએ તો છેવટ( �ત જ થાય છે. શરBર 

હાથમા ં રહ( છે પણ મન નથી રહ(X ુ.ં એ6ુ ંઆપણે �ણે �ણે અ�ભુવીએ છBએ. 

તેથી શરBરને તો Xરુત કબ� લઈ મનને કબ� લેવાનો િન&ય �ય&ન કરવો, 

એટલે આપણે કતMYયપાલન કરB ³~ૂા. મનને વશ થયા એટલે શરBર ને મનનો 

િવરોધ થયો, િમ�યાચારનો આરંભ થયો. મનોિવકારને દબાYયા જ કરBએ &યા ં

લગી બdે સાથે જનાર છે એમ કહ(વાય. 

આ ©ªચયM�ુ ં પાલન બ�ુ TDુક(લ, લગભગ અશ~ માનવામા ંઆYKુ ં છે. તેના ં

કારણ શોધતા ંએમ જોવામા ંઆવે છે ક( ©ªચયMનો સાકંળો અથM કરવામા ંઆYયો 

છે. જનને¦��યિવકારનો િનરોધ એટલે જ ©ªચયM�ુ ં પાલન એમ ગણાKુ.ં મન ે

લાગે છે ક( આ અCરૂB ને ખોટB Yયા3યા છે. િવષયમા;નો િનરોધ એ જ ©ªચયM 

છે. � બી� ઇ¦��યોને ^યા ં&યા ંભમવા દઈ એક જ ઇ¦��યને રોકવાનો �ય&ન કર( 

છે તે િનRફળ �ય&ન કર( છે એમા ંશો શક છે? કાનથી િવકારની વાતો સાભંળે, 

´ખથી િવકાર ઉ&પd કરનારB વUX ુ �ુએ, �ભથી િવકારો8ેજક વUXનુો Uવાદ 

કર(, હાથથી િવકારો8જેક વUXનુે UપશM કર(, ને છતા ંજનને¦��યન ેરોકવાનો ઇરાદો 

રાખે એ તો અ>mનમા ંહાથ ના3યા પછB ન દાઝવાનો �ય&ન કયાM બરોબર થKુ.ં 

તેથી � જનને¦��યન ે રોકવાનો િન�ય કર( તેણે ઇ¦��યમા;ન ે તેના િવકારોથી 

રોકવાનો િન�ય કર(લો હોવો જ જોઈએ. ©ªચયMની સeુંyચત Yયા3યાથી �કુશાન 

થKુ ંછે એમ મને હમશેા ંલાmKુ ંછે. મારો તો �ૃઢ અyભ�ાય છે ને અ�ભુવ છે ક( જો 

આપણે બધી ઇ¦��યોને એકસાથે વશ કરવાનો અ�યાસ પાડBએ તો જનને¦��યન ે

વશ રાખવાનો �ય&ન Xરુત સફળ થઈ શક(. આમા ંT3ુય વUX ુ Uવાદ(¦��ય છે, 

અને તેથી જ એના સયંમને આપણે નો�ુ ંUથાન આHKુ ંછે. તે હવે પછB િવચારVુ ં. 
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©ªચયMનો Tળૂ અથM સ�ુ યાદ કર(; ©ªચયM એટલે ©ªની - સ&યની શોધમા ં

ચયાM એટલે તેને લગતો આચાર. આ Tળૂ અથMમાથંી સવ�¦��યસયંમ એ િવશેષ 

અથM નીકળે છે. મા; જનને¦��યસયંમ એવો અCરૂો અથM તો �લૂી જ જઈએ. 
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4. /7#� 

©ªચયMની સાથે બ�ુ િનકટ સબંધં ધરાવX ુ ંઆ Qત છે. મારો અ�ભુવ એવો છે ક( 

આ Qતને પહ�ચી વળાય તો ©ªચયM એટલે જનને¦��ય સયંમ સાવ સહ(લો થઈ 

પડ(. પણ આને Qતમા ં નો�ુ ં Uથાન સામા�ય રBતે નથી અપાX ુ.ં Uવાદને મોટા 

મોટા Tિુનવરો પણ �તી નથી શ~ા, એટલે તે Qતને નો�ુ ં Uથાન નથી મAKુ.ં 

આ તો મા; માlંુ અ�મુાન છે. એમ હો યા ન હો, આપણે આ Qતને નો�ુ ંUથાન 

આHKુ ંછે તેથી તેનો િવચાર Uવત;ંપણે કરB લેવો ઘટ( છે. 

અUવાદ એટલે Uવાદ ન લેવો. Uવાદ એટલે રસ. �મ ઔષિધ ખાતા ંઆપણે તે 

UવાદBલી છે ક( ક(વી તેનો િવચાર ન કરતા ંશરBરને તેની જJર છે એમ સમ� 

તેની મા;ામા ં જ ખાઈએ છBએ, તેમ જ અd�ુ ં સમજ6ુ.ં અd એટલે ખા¶ 

પદાથMમા;. તથેી �ૂધ ફળનો પણ અહ§ સમાવેશ છે. �મ ઔષધ ઓછB મા;ામા ં

લીCુ ંહોય તો અસર નથી કરX ુ ંઅથવા થોડB કર( છે ને વધાર( લીCુ ંહોય તો હાિન 

કર( છે, તેમ જ અd�ુ ં છે. તેથી કંઈ પણ વX ુ Uવાદ લેવાને અથ� ચાખવી એ 

Qતનો ભગં છે. UવાદBલી લાગતી વUX ુવધાર( લેવી એ તો ભગં સહ(� થયો. આ 

ઉપરથી સમ� શકાય ક( વUXનુો Uવાદ વધારવા ક( બદલવા સાlુ ક( અUવાદ 

મટાડવા સાlુ મી·ંુ ભેળવ6ુ ં એ Qતભગં છે. પણ અTકુ �માણમા ં મીઠાની 

આવDયકતા અdમા ં છે એમ આપણેnણતા હોઈએ ને તેથી તેમા ં મી·ંુ નાખ6ુ ં

એમા ં Qતભગં નથી. શરBર પોષણને સાlુ આવDયકતા ન હોય છતા ં મનને 

છેતરવા સાlુ આવDયકતા�ુ ંઆરોપણ કરBને કંઈ વUX ુઉમરેવી એ તો િમ�યાચાર 

થયો ગણાય. 

આ �માણે િવચારતા ંઆપણે જોઈVુ ં ક( અનેક વUXઓુ આપણે લઈએ છBએ તે 

શરBરર�ાને સાlુ આવDયક ન હોઈ &યા^ય થઈ nય છે. અને એમ અસ3ંય 
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વUXનુો &યાગ સહજ થઈ nય તેના િવકારમા; શમી nય. 'એક તોલડB તેર 

વાના ંમાગેં છે', 'પેટ કરાવે વેઠ, પેટ વાnં વગડાવ'ે આ બધા ંવચનોમા ંબ�ુ સાર 

સમાયેલો છે. આ િવષય ઉપર એટpુ ંબCુ ંઓr ં�યાન દ(વાKુ ંછે ક( Qતની �¦Rટએ 

ખોરાકની પસદંગી લગભગ અશ~ થઈ પડB છે. વળB બચપણથી જ માબાપ 

ખો�ંુ હ(ત કરBને અનકે �કારના Uવાદો કરાવી શરBરને બગાડB Tકૂ( છે ને �ભને 

eૂતરB કરB Tકૂ( છે, �થી સમજણો થતો સસંાર શરBર( રોગી ને Uવાદ�ૃ¦Rટએ 

મહાિવકારB જોવામા ંઆવે છે. આના ં કડાવા ં પ�રણામ આપણે ડગલે ને પગલે 

અ�ભુવીએ છBએ: અનેક ખચMમા ં પડBએ છBએ, વૈ¶દાકતરોને સેવીએ છBએ, ન ે

શરBર થયા ઇ¦��યોન ેવશમા ં રાખવાને બદલે તેમના «લુામ થઈ અપગં �વા 

થઈ રહBએ છBએ. એક અ�ભુવી વૈ¶�ુ ં વચન છે ક( જગતમા ં તેણે એક પણ 

નીરોગી મ�Rુયને જોયો નહોતો. જરા પણ Uવાદ થયો &યાર( જ શરBર ¸Rટ થKુ ંને 

&યારથી જ ઉપવાસની આવDયકતા તે શરBરને સાlુ પેદા થઈ. 

આ િવચાર 0ેણીથી કોઈએ ગભરાવાની જJર નથી. અUવાદQતની ભયકંરતા 

કોઈએ તે છોડવાની પણ જJર નથી. આપણે કોઈ Qત લઈએ છBએ &યારથી તે 

સ[ંણૂMતાએ પાળતા થઈ ગયા એવો અથM નથી. Qત લે6ુ ં એટલે તે�ુ ં સ[ંણૂM 

પાલન કરવાનો �ામાyણક, �ૃઢ �ય&ન મન, વચન, કમMથી મરણ લગી કરવો. 

અTકુ Qત TDુક(લ છે તેથી તેની Yયા3યા મોળB કરB મનને છેતરBએ ન�હ. આપણી 

સગવડને સાlુ આદશMને ઉતારવામા ં અસ&ય છે, આપuુ ં પતન છે. આદશMન ે

Uવત;ંપણે nણી તે ગમે તેટલો ક�ઠન હોય છતા ં તેને પહ�ચવાનો માથાXટૂ 

�ય&ન કરવો એ પરમ અથM છે - [lુુષાથM છે. ( [lુુષ શsદનો અથM ક(વળ નર ન 

કરતા ંTળૂ અથM કરવો [રુમા ંએટલે શરBરમા ંરહ( છે તે [lુુષ. આમ અથM કરતા ં

[lુુષાથM શsદનો ઉપયોગ નરનારB બdેને સાlુ થઈ શક(.) મહાQતોને સ[ંણૂMતાએ 

;ણે કાળ પાળવા � સમથM છે તેને આ જગતમા ંકંઈ કરવાપuુ ંનથી; તે ભગવાન 
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છે, તે T?ુત છે. આપણે તો અOપ TTુ»ુ ુ, �જ<ા9,ુ સ&યનો આNહ રાખનારા,ં તેની 

શોધ કરતા ં �ાણી છBએ. એટલે ગીતાની ભાષામા ં ધીર(ધીર( પણ અત�ં�ત રહB 

�ય&ન કયાM કરBએ. આમ કરVુ ંતો કોક �દવસ ���ુસાદBને સાlુ લાયક થઈVુ ંને 

&યાર( આપણા રસમા; બળB જશે. 

અUવાદQત�ુ ં મહ&&વ જો સમ^યા હોઇએ તો આપણે તેના પાલનને સાlુ નવો 

�ય&ન કરBએ. તનેે સાlુ ચોવીસે કલાક ખાવાના જ િવચારો કરવાની આવDયકતા 

નથી રહ(તી; મા; સાવધાનીની, n«િૃતની અિત આવDયકતા રહ( છે. આમ 

કરવાથી થોડા જ સમયમા ંઆપણે ~ા ંUવાદ કરBએ છBએ ને ~ા ંશરBરને પોષવા 

ખાઈએ છBએ એની ખબર પડB રહ(શે. 

આ ખબર પડ�ા પછB આપણે �ૃઢતા [વૂMક Uવાદો ઓછા કરતા જ જઈએ. આ 

�ૃ¦Rટએ િવચાર કરતા ંસKં?ુત પાક � આUવાદ6િૃ8થી થતો હોય તે બ�ુ મદદગાર 

છે. &યા ંઆપણે રોજ Vુ ંખાઈVુ ંક( રાધંVુ ંતેનો િવચાર નથી કરવો પડતો; પણ � 

તૈયાર થKુ ંહોય ને � આપણે સાlુ &યા^ય ન હોય તે ઈaરનો અ�Nુહ માની, 

મનમા ં પણ ટBકા કયાM િવના, સતંોષ[વૂMક, શરBરને આવDયક હોય તેટpુ ં ખાઈ 

ઊઠBએ. આમ કરનાર સહ(� અUવાદQત�ુ ં પાલન કર( છે. સKં?ુત પાક તૈયાર 

કરનારા ંઆપણો બોજો હળવો કર( છે, આપણા ંQતના ં તે ર�ક બને છે. Uવાદ 

કરાવવાની �ૃ¦Rઠથી તે કંઈ તયૈાર ન�હ કર(, ક(વળ સમાજના શરBરના પોષણને 

સાlુ જ પાક તૈયાર કરશે. ખlંુ જોતા આદશM >Uથિતમા ંઅ>mનનો ખપ ઓછામા ં

ઓછો અથવા T¼ુલ નથી. 9યૂMJપી મહા>mન � વUXઓુ પકવે છે તેમાથંી જ 

આપuુ ં ખા�ય શોધા6ુ ં જોઈએ અને આમ િવચાર કરતા ં મ�Rુય�ાણી ક(વળ 

ફળાહારB છે એમ િસS થાય છે. પણ એટલે ¯ડ( અહ§ ઊતરવાની આવDયકતા 

નથી. અહ§ તો અUવાદQત Vુ ં છે, તેમા ં શી TDુક(લીઓ છે ને નથી, તથા તેનો 
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©ªચયMપાલન સાથે ક(ટલો બધો િનકટ સબંધં છે તે જ િવચારવા�ુ ંહX ુ.ં આટpુ ં

મનમા ંઠUયા પછB સ�ુ યથાશ>?ત એ Qતને પહ�ચી વળવાનો Vભુ �ય&ન કર(. 
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હવે આપણે અUતેયQત ઉપર આવીએ છBએ

બધા ંQતો સ&ય અને અ�હ�સાના અથવા સ&યના ગભMમા ંર¥ા ંછે

શકાય: 

�ટpુ ંલબંાવીએ તેટpુ.ં 

કા ં તો સ&યમાથંી અ�હ�સા ઘટાવીએ અથવા સ&ય અ�હ�સાને જોડB ગણીએ

એક જ વUX ુછે; છતા ંમાlંુ મન પહ(લા તરફ ઢળે છે

��ંથી અતીત છે. પરમ સ&ય એકpુ ંઊભે છે

છે. અ�હ�સા Vુ ં છે એ nણીએ છBએ

nણીએ છBએ; સ[ંણૂMતાએ nણ6ુ ં દ(હBને સાlુ ક�ઠન છે

પાલન દ(હBને સાlુ ક�ઠન છે

અUતેય એટલે ચોરB ન કરવી

ન�હ કહ(. છતા ંચોરBનો દોષ આપણે સ�ુ થોડ(ઘણે �શે nણેઅnણે કરBએ છBએ

પારક�ુ ંતેની રn િવના લે6ુ ંએ તો ચોરB છે જ

ચોર( છે: - �મ એક બાપ પોતાના ંબાળકોના n½યા િવના

ખાતર, છાનોમાનો કંઈ વUX ુખાઈ nય છે

૧૯

હવે આપણે અUતેયQત ઉપર આવીએ છBએ. ¯ડ( ઊતરતા ં આપણે જોઈVુ ં ક( 

અ�હ�સાના અથવા સ&યના ગભMમા ંર¥ા ંછે. 

 

કા ં તો સ&યમાથંી અ�હ�સા ઘટાવીએ અથવા સ&ય અ�હ�સાને જોડB ગણીએ

છતા ંમાlંુ મન પહ(લા તરફ ઢળે છે. ને છેવટની >Uથિત જોડBથી

પરમ સ&ય એકpુ ંઊભે છે. સ&ય સા�ય છે, અ�હ�સા એ સાધન 

અ�હ�સા Vુ ં છે એ nણીએ છBએ; પાલન ક�ઠન છે. સ&યનો તો �શમા; 

સ[ંણૂMતાએ nણ6ુ ં દ(હBને સાlુ ક�ઠન છે, �મ અ�હ�સા�ુ ં સ[ંણૂM 

પાલન દ(હBને સાlુ ક�ઠન છે. 

અUતેય એટલે ચોરB ન કરવી. ચોરB કર( તે સ&ય nણે ક( �ેમધમM પાળે એમ કોઈ 

છતા ંચોરBનો દોષ આપણે સ�ુ થોડ(ઘણે �શે nણેઅnણે કરBએ છBએ

રક�ુ ંતેની રn િવના લે6ુ ંએ તો ચોરB છે જ. પણ પોતા�ુ ંગણાX ુ ંપણ માણસ 

�મ એક બાપ પોતાના ંબાળકોના n½યા િવના, તેઓને ન જણાવવાને 

છાનોમાનો કંઈ વUX ુખાઈ nય છે. આ0મનો કોઠાર આપણો બધાનંો છે 
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મગંળ�ભાત 

¯ડ( ઊતરતા ં આપણે જોઈVુ ં ક( 

. તે આમ દશાMવી 

 

કા ં તો સ&યમાથંી અ�હ�સા ઘટાવીએ અથવા સ&ય અ�હ�સાને જોડB ગણીએ. બd ે

ને છેવટની >Uથિત જોડBથી, 

અ�હ�સા એ સાધન 

&યનો તો �શમા; 

�મ અ�હ�સા�ુ ં સ[ંણૂM 

ચોરB કર( તે સ&ય nણે ક( �ેમધમM પાળે એમ કોઈ 

છતા ંચોરBનો દોષ આપણે સ�ુ થોડ(ઘણે �શે nણેઅnણે કરBએ છBએ. 

પણ પોતા�ુ ંગણાX ુ ંપણ માણસ 

તેઓને ન જણાવવાને 

આ0મનો કોઠાર આપણો બધાનંો છે 
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એમ કહ(વાય; પણ તેમાથંી છાનેમાને � ગોળની ગાગંડB પણ લે છે તે ચોર છે. 

એક બાળક બીnની કલમ લે છે તે ચોરB કર( છે. ભલે સામેનો માણસ nણે, છતા ં

કંઈ વUX ુતેની રn િવના લેવી એ પણ ચોરB છે. વUX ુકોઈની નથી એમ માનીને 

લેવી એમા ંપણ ચોરB છે; એટલકે( રUતે જડB ગયેલી વUXનુા આપણે માyલક નથી 

પણ તે �દ(શનો રાn અથવા તે �દ(શ�ુ ંત;ં છે. આ0મની ન�ક મળેલી કંઈ 

પણ વUX ુઆ0મના મ;ંીને સ�પવી જોઈએ. મ;ંી, જો તે આ0મની ન હોય તો, 

િસપાઈને હવાલે કર(. 

આટલે લગી તો સમજ6ુ ં�માણમા ંસહ(pુ ંજ છે. પણ અUતેય આથી બ�ુ આગળ 

nય છે. કોઈ વUX ુલેવાની આપણને આવDયકતા નથી, છતા ંતે �ના કબnમા ં

હોય તેની પાસથેી તનેી ભલે રn મળેવીને પણ, લેવી એ ચોરB છે. ન જોઈતી 

એક પણ વUX ુલેવી ન જોઈએ. આવી ચોરB જગતમા ંવધાર( ને વધાર( ખાવાના 

પદાથP િવષે થાય છે. મને અTકુ ફળની હાજત નથી છતા ંલq r,ં અથવા જોઈએ 

એ કરતા ંવC ુલq r ંતો તે ચોરB છે. ક(ટલી હાજત વUXતુઃ છે એ માણસ હમેશા ં

nણતો નથી, ને લગભગ આપણે બધા ંઆપણી હોવી જોઈએ એના કરતા ંવધાર( 

હાજત કરB TકૂBએ છBએ. તેથી આપણે અnણપણે ચોર બનીએ છBએ. િવચાર 

કરતા ં આપણે જોઈVુ ં ક( આપણી ઘણી હાજતો આપણે સકં(લી શકBએ છBએ. 

અUતેય�ુ ંQત પાળનાર ઉ8રો8ર પોતાની હાજત ઓછB કરશે. આ જગતમા ંઘણી 

કંગાyલયત અUતેયના ભગંથી પેદા થઈ છે. 

ઉપર બતાવી તે બધી બા¥ અથવા શારB�રક ચોરB કહBએ. આથી 9£ૂમ અને 

આ&માને નીચે પાડનારB ક( રાખનારB ચોરB તે માનિસક છે. મનથી આપણે કોઈની 

વUX ુમેળવવાની ઇ|છા કરB ક( તેની ઉપર એઠB નજર કરB તે ચોરB છે. મોટા ંક( 

બાળક સારB વUX ુજોઈ લલચાઈએ તે માનિસક ચોરB છે. ઉપવાસી શરBરથી તો 

નથી ખાતો, પણ બીnને ખાતા જોઈ મનથી Uવાદને સેવે છે તે ચોરB કર( છે, ન ે
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પોતાના ઉપવાસનો ભગં કર( છે. � ઉપવાસી ઉપવાસ તોડતા ંખાવાના િવચારો 

ગોઠYયા જ કર( છે તે અUતેયનો ને ઉપવાસનો ભગં કર( છે એમ કહB શકાય. 

અUતેયQત પાળનાર ભિવRયમા ં મેળવવાની વUXનુા િવચારના વમળમા ં ન�હ 

પડ(. ઘણી ચોરBઓના Tળૂમા ંઆ એઠB ઇ|છા રહ(લી જોવામા ંઆવશે. આ� � 

િવચારમા;મા ં રહB છે તે મેળાવવાને આવતી કાલે આપણે સારાનરસા ઉપાયો 

યોજવા મડંB જઈVુ.ં 

અને �મ વUXનુી ચોરB થાય છે તેમ િવચારની ચોરB પણ થાય છે. અTકુ સારો 

િવચાર પોતાનામા ંન ઉ¾Yયો હોય છતા ંપોતે જ �થમ કયP એમ � અહકંારમા ં

કહ( છે તે િવચારની ચોરB કર( છે. આવી ચોરB ઘણા િવ�ાનોએ પણ �ુિનયાના 

ઇિતહાસમા ં કરB છે ને આજ ચાOયા કર( છે. ધારો ક( મ¢ ´¿મા ં નવી nતનો 

ર=�ટયો જોયો. એવો ર=�ટયોમ¢ આ0મમા ંબનાYયો ને પછB ક�ુ ંક( આ તો મારB શોધ 

છે. આમા ંમ¢ UપRટ રBતે બીnએ કર(લી શોધની ચોરB કરB છે, અસ&ય તો આદKુL 

છે જ. 

એટક( અUતયે Qત�ુ ંપાલન કરનાર( બ�ુ ન`, બ�ુ િવચારશીલ, બ�ુ સાવધાન, 

બ�ુ સાદા રહ(6ુ ંપડ( છે. 
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6. /�+�:� 

ય. મ. ૨૬-૮-'૩૦ 

મગંળ�ભાત 

પ�રNહ અUતેયને લગXુ ં ગણાય. � Tળૂમા ં ચોર(pુ ં નથી તે અનાવDયક એક·ંુ 

કરવાથી ચોરBના માલ �6ુ ં થઈ nય છે. પ�રNહ એટલે સચંય અથવા એક·ંુ 

કર6ુ.ં સ&યશોધક, અ�હ�સક પ�રNહ ન કરB શક(. પરમા&મા પ�રNહ કરતો નથી. 

તેને 'જોઈતી' વUX ુ તે રોજની રોજ પેદા કર( છે. એટલે જો આપણે તેની ઉપર 

િવaાસ રાખીએ તો સમ�એ ક( આપણને જોઈતી વUX ુતે રોજની રોજ આપે છે, 

આપશે. ઓyલયાઓનો, ભ?તોનો આ અ�ભુવ છે. રોજના [રૂX ુ ં જ રોજ પેદા 

કરવાના ઈaરB િનયમને આપણે nણતા ં નથી, અથવા nણવા છતા ં પાળતા ં

નથી. તેથી જગતમા ં િવષમતા ને તેથી થતા ં �ુઃખો અ�ભુવીએ છBએ. ધનાઢ®ન ે

&યા ંતેને ન જોઈતી વUXઓુ ભરB હોય છે, રખડB nય છે, બગડB nય છે; ^યાર( 

તેમને અભાવે કરોડો રવડ( છે, �ખેૂ મર( છે, ટાઢ( ઠર( છે. સ�ુ પોતાને જોઈતો જ 

સNંહ કર( તો કોઈને તગંી ન આવે ને સ�ુને સતંોષ રહ(. આજ તો બdે તગંી 

અ�ભુવે છે. કરોડપિત અબજપિત થવા મથે છે, તોયે તેને સતંોષ નથી રહ(તો. 

કંગાળ કરોડપિત થવા ઈ|છે છે; કંગાળને પેટ[રૂX ુ ંજ મળવાથી સતંોષ પેદા થતો 

જોવામા ં નથી આવતો પણ કંગાળને પેટ[રૂX ુ ં મળવાનો અિધકાર છે, અન ે

સમાજનો તેને તેટpુ ંમેળવતો કરવાનો ધમM છે. તેથી તેના અન ેપોતાના સતંોષને 

ખાતર ધનાઢ® ેપહ(લ કરવી ઘટ(. તે પોતાનો અ&યતં પ�રNહ છોડ( તો કંગાળને 

પોતા[રૂX ુ ંસહ(� મળB રહ( ને બdે પ� સતંોષનો પાઠ શીખે. આદશM આ&યિંતક 

અપ�રNહ તો મનથી અને કમMથી � �દગબંર છે તેનો જ હોય. એટલે ક( તે પ�ીની 

�મ ઘર િવનાનો, વ�િવનાનો અને અd િવનાનો િવચરશે. અd તો તેને રોજ 
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જોઈશે તે ભગવાન આપી રહ(શે. આ અવCતૂ >Uથિતને તો કોઈક જ પહ�ચી શક(. 

આપણે સામા�ય કોટBના સ&યાNહB, �<ા9 ુઆદશMને �યાનમા ંરાખીને �મ બને 

તેમ િન&ય આપણો પ�રNહ તપાસીએ ને ઓછો કરતા જઈએ. ખરા 9ધુારા�ુ,ં ખરB 

સ�યતા�ુ ંલ�ણ પ�રNહનો વધારો નથી, પણ તેનો િવચાર ને ઈ|છા[વૂMક ઘટાડો 

છે. �મ �મ પ�રNહ ઓછો કરBએ તમે તેમ ખlંુ 9ખુ ને ખરો સતંોષ વધે છે, 

સેવાશ>?ત વધે છે. આમ િવચારતા ંને વતMતા ંઆપણે જોઈVુ ંક( આપણે આ0મમા ં

ઘણો સNંહ એવો કરBએ છBએ ક( �ની આવDયકતા િસS કરB શકBએ; અને એવા 

અનાવDયક પ�રNહથી પડોશીને ચોરB કરવાની લાલચમા ં ફસાવીએ છBએ. 

અ�યાસથી મ�Rુય પોતાની હાજતો ઘટાડB શક( છે; ને �મ ઘટાડતો nય છે તેમ 

તે 9ખુી, શા�ત ને બધી રBતે આરોmયવાન થાય છે. ક(વળ સ&યની, આ&માની 

�ૃ¦Rટએ િવચારતા ંશરBર પણ પ�રNહ છે. ભોગે|છાથી આપણને શરBર�ુ ંઆવરણ 

ઊ�ુ ં કKુL છે ને તેને ટકાવી રાખીએ છBએ. ભોગે|છા અ&યતં �ીણ થાય તો 

શરBરની હાજત મટ(; એટલે મ�Rુયને ન6ુ ંશરBર ધારણ કરવાપuુ ંન રહ(. આ&મા 

સવMYયાપક હોઈ શરBરJપી પાજંરામા ં ક(મ [રુાય; એ પાજંરાને ટકાવવા સાlુ 

અનથP ક(મ કર(? બીnને ક(મ હણે? આમ િવચાર કરતા ંઆપણે આ&યિંતક &યાગને 

પહ�ચીએ છBએ, અને શરBર છે &યા ંલગી તેનો ઉપયોગ ક(વળ સેવાને અથ� કરતા ં

શીખીએ છBએ; તે એટલે લગી ક( તેનો ખરો ખોરાક જ સેવા થઈ પડ( છે. તે ખાય 

છે, પીએ છે, 9એૂ છે, બેસે છે, nગે છે, ¯ઘે છે, તે બCુ ંસેવાને જ અથ�. આમાથંી 

ઉ&પd થX ુ ં9ખુ ખlંુ 9ખુ છે, ને આમ કરતો મ�Rુય છેવટ( સ&યની ઝાખંી કરશે. 

આ �ૃ¦Rટએ આપણે સ�ુ આપણો પ�રNહ િવચારB લઈએ. 

આટpુ ંયાદ રાખવાયોmય છે ક( �મ વUXનુો તેમ િવચારનો પણ અપ�રNહ હોવો 

જોઈએ. � મ�Rુય પોતાના મગજમા ંિનરથMક <ાન ભરB Tકૂ( છે તે પ�રNહB છે. � 

િવચાર આપણને ઈaરથી િવTખુ રાખે અથવા ઈaર �િત ન લઈ જતા હોય તે 
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બધા પ�રNહમા ં ખપે, અને તેથી &યા^ય છે. આવી Yયા3યા ભગવાને તેરમા 

અ�યાયમા ં <ાનની આપી છે તે આ �સગેં િવચારB જવી ઘટ( છે. અમાિન&વ 

ઈ&યા�દને ગણાવીને કહB દBCુ ં ક( તેની બહાર�ુ ં� બCુ ં તે અ<ાન છે, આ ખlંુ 

વચન હોય- અને ખlંુ છે જ તો આ� આપણે ઘuુ ં� <ાનને નામે સઘંરBએ છBએ 

તે અ<ાન જ છે ને તેથી લાભને બદલે હાિન થાય છે; મગજ ભમે છે, છેવટ( ખાલી 

થાય છે; અસતંોષ ફ(લાય છે અને અનથP વધે છે. આમાથંી કોઈ મદંતાને તો ન�હ 

જ ઘટાવે. �&યેક �ણ �6િૃ8મય હોવી જોઈએ. પણ તે �6િૃ8 સા¬&&વક હોય, 

સ&ય તરફ લઈ જનારB હોય. �ણે સેવાધમM UવીકાયP છે તે એક �ણ પણ મદં 

રહB શક( જ ન�હ. અ�હ� તો સારાસારનો િવવેક શીખવાનો છે. સવેાપરાયણને એ 

િવવેક સહજ-�ાHત છે. 
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7. /�� 

તા. ૨-૯-'૩૦ 

મગંળ�ભાત 

આની ગણના સોળમા અ�યાયમા ંદÁવી સપંદ�ુ ંવણMન કરતા ંભગવાને પહ(લી કરB 

છે. એ �લોક બેસાડવાની સગવડ ખાતર હો ક( અભયને �થમ Uથાન હો6ુ ંજોઈએ 

તેથી, એ િવવાદમા ં �ુ ં ન ઊતlંુ; એવો િનણMય કરવાની મારામા ં યોmયતા પણ 

નથી. મારB મિત �માણે અભયને અનાયાસ ે�થમ Uથાન મAKુ ંહોય તોયે તેને તે 

યોmય જ છે. અભય િવના બી� સપંિ8ઓ ન સાપંડ(. અભય િવના સ&યની શોધ 

ક(મ થાય ? અભય િવના અ�હ�સા�ુ ંપાલન ક(મ થાય ? Ôહ�રનો મારગ છે Vરૂાનો 

નહ§ કાયર�ુ ં કામ જોને.Õ સ&ય એ જ હ�ર, એ જ રામ, એ જ નારાયણ, એ જ 

વા9દુ(વ. કાયર એટલ ેભયભીત બીકણો; Vરૂો એટલે ભયT?ુત, તલવારા�દ કસેલો 

નહ§. તલવાર Vરૂની સ<ંા નથી, બીકની િનશાની છે. 

અભય એટલે બા¥ ભય મા;થી T>ુ?ત. મોતનો ભય, ધનમાલ p ૂટંાવાનો ભય, 

eુ�ંુબ પ�રવાર િવષનેો ભય, રોગનો ભય, શ��હારનો ભય, આબJનો ભય, 

કોઈને ખો�ંુ લગાડવાનો ભય, એમ ભયની વશંાવળB �ટલી લબંાવીએ તેટલી 

લબંાવી શકાય. એક મા; મોતનો ભય �&યો એટલે બધા ભયો �&યા એમ 

સામા�ય રBતે કહ(વાય છે; પણ એ બરોબર નથી લાગX ુ.ં ઘણા મોતનો ભય છોડ( 

છે, છતા ંનાના �કારના ં�ુઃખોથી નાસે છે. કોઈ પોતે મરવા તૈયાર હોય છે, પણ 

સગાવંહાલાનંો િવયોગ સહન નથી કરતા. કોઇ eૃપણ આ બCુ ંજX ુ ંકરશ,ે દ(હ જતો 

કરશ,ે પણ એક·ંુ કર(pુ ં ધન છોડતા ં હ(તબાઈ જશે. કોઈ પોતે માનેલી આબJ, 

�િતRઠા સાચવવા અનેક કાળાધંોળા ંકરવા તૈયાર થશે ને કરશ.ે જગતની િન�દા 

ભયથી કોઈ સીધો માગM જણતા છતા ં લેતા ંઅચકાશે. સ&યની શોધ કરનાર( આ 
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બધા ભયોને િતલાજંલી દBધે જ Âટકો. હ�ર��ંની �મ પાયમાલ થવાની તેનામા ં

તૈયારB હોવી જોઈએ. હ�ર��ંની કથા ભલે કાOપિનક હોય, પણ આ&માથ°મા;નો 

એ અ�ભુવ છે; એટલે એ કથાની �ક�મત કોઈ ઐિતહાિસક કથા કરતા ંઅનતંગણી 

વધાર( છે, ને આપણે સ�ુને સઘંરવા, મનન કરવાયોmય છે. 

અભયQત�ુ ં સવMથા પાલન લગભગ અશ~ છે. ભયમા;થી T>ુ?ત તો �ને 

આ&મસા�ા&કાર થયો હોય તે જ પામી શક(. અભય અTછૂM >Uથિતની પરાકાRઠા છે. 

િન�ય કરવાથી, સતત �ય&ન કરવાથી અને આ&મા ઉપરની 0Sા વધવાથી 

અભયની મા;ા વધી શક( છે. મ¢ આર�ભમા ંજ ?\ુ ંક( આપણે બા¥ ભયોથી T>ુ?ત 

મેળવવી છે. �તરમા ં � શÄ ુ ર¥ા છે તેમનાથી તો ડરBને જ ચાલવા�ુ ં છે. 

કામÅોધા�દનો ભય ખરો ભય છે. એને �તી લઈએ તો બા¥ ભયોનો ઉપ�વ એની 

મેળે મટ(. ભય મા; દ(હને લઈને છે. દ(હ ઉપરનો રાગ ટળે તો સહ(� અભય �ાHત 

થાય. આમ િવચાર કરતા ંઆપણે જોઈ શકBએ છBએ ક( ભયમા; આપણી કOપના 

9¦ૃRટ છે. પૈસામાથંી, eુ�ંુબમાથંી, શરBરમાથંી, 'મારા'પuુ ંકાઢB નાખંીએ એટલે ભય 

~ા ંછે ? तेन �य�ेन भुंजीथाः । એ રામબાણ વચન છે. eુ�ુ�બ, પૈસો, દ(હ �વા ંને 

તેવા ં રહ(. તેમને િવષેની આપણી કOપના બદલવી રહB. એ 'આપણા'ં નથી, એ 

'મારા'ં નથી; એ ઈaરના છે, '�ુ ંપણ તેનો r'ં, 'માlંુ' એ6ુ ંઆ જગતમા ં કંઈ જ 

નથી. પછB મને ભય શાને િવષે હોઈ શક(? તેથી ઉપિનષદકાર( ક\ુ ં 'તેનો &યાગ 

કરBને તે ભોગવ.' એટલે આપણે તેના રખેવાળ રહBએ તે તેની ર�ા કરવા [રૂતી 

શ>?ત અને સામNી આપી દ(શે. આમ Uવામી મટBને સેવક થઈએ, V�ૂયવX ્થઈ 

રહBએ તો સહ(� ભયમા; �તીએ, સહ(� શા>�ત મેળવીએ, સ&યનારાયણના ંદશMન 

કરBએ. 
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8. /7= �>����"#��� 

તા. ૯-૯-'૩૦ 

મગંળ�ભાત 

આ Qત પણ અUવાદQતની �મ ન6ુ ં છે અને કંઈક િવyચ; પણ લાગે. �ટpુ ં

િવyચ; છે તેના કરતા ંવધાર( આવDયક છે. અU[Dૃયતા એટલે આભડછેટ; અન ે

અખા ભગતે ઠBક ગાKુ ંછે ક( 'આભડછેટ અદક(lંુ �ગ'. એ ^યા ં&યા ંધમ�ને નામે ક( 

બહાને િવÇ ના3ંયા જ કર(છે અને ધમMને કpિુષત કર( છે. જો આ&મા એક જ છે, 

ઈaર એક જ છે તો અU[Dૃય કોઈ નથી. � રBતે ઢ(ડભગંીને અU[Dૃય ગણવામા ં

આવે છે પણ U[Dૃય નથી, તે રBતે Tતૃ દ(હ પણ અU[Dૃય નથી, એ માન ને 

કlુણાને પા; છે. Tતૃ દ(હનો UપશM કરB ક( તેલ ચોળB અથવા હnમત કરB કરાવી 

નાહBએ છBએ તો તે ક(વળ આરોmયની �ૃ¦Rટએ. Tતૃદ(હનો UપશM કર( ક( તેલ ચોળB 

ચોળાવી ન નહાય તે ભલે ગદંો કહ(વાય; તે પાતકB નથી, પાપી નથી. એમ તો 

ભલે માતા બ|ચા�ુ ંમેpુ ંઉપાડ�ા પછB Uનાન ન કર( અથવા હાથપગ ન Cએૂ &યા ં

લગી અU[Dૃય હોય. પણ બ|³ુ ંગેલ કરX ુ ંતેને અડશે તો તે નથી અભડવા�ુ ંક( 

નથી તેનો આ&મા મyલન થવાનો. પણ � િતરUકારJપે ભગંી, ઢ(ડ, ચમાર ઇ&યા�દ 

નામે ઓળખાય છે એ તો જ�મે અU[Dૃય ગણાય છે. ભલે તેણે સ¢કડો સા થુી વષP 

લગી શરBર ચોAKુ ંહોય, ભલે તે વૈRણવનો પોશાક પહ(ર(, માળાકંઠB રાખ,ે ભલે તે 

ગીતાપાઠ રોજ કર( ને ધધંો લેખકનો કર( તોયે તે અU[Dૃય છે. આમ � ધમM મનાય 

ક( અચરાય તે ધમM નથી, અધમM છે ને નાશને યોmય છે. આપણે 

અU[Dૃયતાિનવારણન ે Qત�ુ ં Uથાન આપીને એમ માનીએ છB ક( અU[Dૃયતા 

�હ��ુધમM�ુ ં�ગ નથી, એટpુ ં જ ન�હ પણ એ �હ��ુધમMમા ં પેસી ગયેલો સડો છે, 

વહ(મ છે, પાપ છે, ને તે�ુ ંિનવારણ કર6ુ ં�&યેક �હ��ુનો ધમM છે, તે� ુ ંપરમ કતMYય 
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છે. તેથી � તેને પાપ માને છે તે તે�ુ ં �ાયિ�ત કર(, અને કંઈ ન�હ તો 

�ાયિ�તJપે પણ ધમM સમ�ને સમજદાર �હ��ુ �&યેક અU[Dૃય ગણાતા 

ભાઈબહ(નને અપનાવ.ે તેનો હ(તે સેવાભાવ ેUપશM કર(, UપશM કરB પોતાને પાવન 

થયેલ માને, 'અU[Dૃય'ના ં �ુઃખો �ૂર કર(, વષP થયા ં તેમને કચડB નાખવામા ં

આવેલ છે તેથી તેમનામા ં ને અ<ાના�દ દોષો પેસી ગયા છે તે ધીરજ[વૂMક �ૂર 

કરવામા ંતેમને મદદ કર(, અને આમ બીn �હ��ુને કરવા મનાવ,ે �ેર(. આ �¦Rટએ 

અU[Dૃયતાને િનહાળતા ંતેને �ૂર કરવામા ં� ઐ�હક ક( રાજનૈિતક પ�રણામો ક¥ા ં

છે તેને QતધારB X|ુછ ગણશે. તે ક( તે6ુ ંપ�રણામ આવો અથવા ન આવો, છતા ં

અU[Dૃયતાિનવારણન ે QતJપે આચરનાર ધમM સમ� અU[Dૃય ગણાતાનંે 

અપનાવશે. સ&યા�દ આચરતા ં આપણે ઐ�હક પ�રણામનો િવચાર ન કરBએ. 

સ&યાચરણ તે QતધારB સાlંુ એક K>ુ?ત નથી, એ તો તેના દ(હની સાથે જોડાયેલી 

વUX ુ છે, તેનો Uવભાવ છે; તેમા ં અU[Dૃયતાિનવારણ તે QતધારBને છે. આ 

અU[Dૃયતા�ુ ં મહ&&વ સમnયા પછB આપણને માpમૂ પડશે ક( એ સડો ક(વળ 

ઢ(ડભગંી ગણાતા ંિવષે જ દાખલા થઈ ગયો છે એમ નથી. સડાનો Uવાભાવા છે ક( 

�થમ રાઈના દાણા �ટલો લાગે છે, પછB પહાડ�ુ ંUવJપ પકડ( છે, ને છેવટ( �મા ં

�વેશ કર( છે તેનો નાશ કરતો રહ( છે; તેમ અU[Dૃયતા�ુ ં છે. આ આભડછેટ 

િવધમ° �&યે આવી છે, અ�ય સ�ંદાયો �&યે આવી છે, એક જ સ�ંદાયની વ|ચે 

પણ પેસી ગઈ છે, તે એટલે 9ધુી ક( ક(ટલાક તો અU[Dૃયતાને પાળતાપાળતા 

[�ૃવી ઉપર ભારJપ થઈ પડ�ા છે. પોતા�ુ ં જ સાભંળતા, પોતાને પપંાળતા, 

નહાતાધંોતા,ં ખાતાપંીતા ંનવરા જ થતા નથી, ઈaરને ન§ ઈaરને �લૂી પોતાને 

[nૂતા થઈ ગયા છે. એટલે અU[Dૃયતાિનવારણ કરનાર ઢ(ડભગંીને અપનાવીન ે

સતંોષ ન�હ માને: ત ે�વમા;ને પોતામા ંન�હ �ુએ ને પોતાને �વમા;મા ંન�હ 

હોમી દ( &યા ંલગી શાતં થશે જ ન�હ. અU[Dૃયતા િનવારવી એટલે જગતમા;ની 
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સાથે મૈ;ી રાખવી, તેના સેવક થ6ુ.ં આમ જોતા ંઅU[Dૃયતાિનવારણ અ�હ�સાની 

જોડB બની nય છે ને વUXતુઃ છે જ. અ�હ�સા એટલે �વમા; �&યે [ણૂM �ેમ. 

અU[Dૃયતાિનવારણનો પણ એ જ અથM છે. �વમા;ની સાથેનો ભેદ મટાડવો તે 

અU[Dૃયતા િનવારણ. આમા ંઅU[Dૃયતાને જોતા ં તે દોષ થોડ(ઘણે �શે જગતમા ં

Yયાપક છે ખરો. અહ§ આપણે તેને �હ��ુધમMના સડાJપે િવચાયP છે, ક(મક( તેણે 

�હ��ુધમMમા ં ધમM�ુ ં Uથાન ઝડHKુ ં છે, ને ધમMને બહાને લાખો ક( કરોડની >Uથિત 

«લુામના �વી કરB TકૂB છે. 
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9. @����"� 

તા. ૬-૯-'૩૦ 

મગંળ�ભાત 

nતમહ(નત મ�Rુયમા;ને સાlુ અિનવાયM છે એ વાત મને �થમ સ�સરવી ઊતરB 

ટૉલUટૉયના એક િનબધં ઉપરથી. એટલી UપRટ આ વાતને n½યા પહ(લા ં તેનો 

અમલ કરતો થઈ ગયો હતો -- ર¦Uકન�ુ ં 'અ��ુ િધસ લાUટ' (સવPદય)વા|ંયા 

પછB Xરુત. nતમહ(નત �Nે� શsદ '©ેડ લેબર'નો અ�વુાદ છે. '©ેડ લેબર'નો 

શsદશ: તર�ૂમો રોટB (ને સાlુ) મ�ૂરB. રોટBને સાlુ �&યેક મ�Rુયે મ�ૂરB કરવી 

જોઈએ. શરBર વાeંું વાળ6ુ ંજોઈએ એ ઈaરB િનયમ છે, એ Tળૂ શોધ ટૉલUટૉયની 

નથી, પણ તેના કરતા ંબ�ુ અપ�રyચત રિશયન લેખક  નુÉહની છે. તેને ટૉલUટૉય ે

�િસÊS આપીને અપનાવી. આની ઝાખંી મારB ´ખ ભગવ�્ ગીતાના ;ીn 

અ�યાયમા ં કર( છે. ય< કયાM િવના � ખાય છે તે ચોરB�ુ ંઅd ખાય છે એવો 

ક�ઠન શાપ અય<ન ે છે. અહ§ ય<નો અથM nતમહ(નત અથવા રોટBમ�ૂરB જ 

શોભે છે ને મારા મત �માણે સભંવે છે. એ ગમે તેમ હો, એ આપણા આ Qતની 

ઉ&પિ8 છે.  ÊુS પણ એ વUXભુણી આપણને લઈ nય છે. મ�ૂરB ન કર( તેન ે

ખાવાનો શો અિધકાર હોય ? બાઈબલ કહ( છે : 'તારB રોટB X ુ ંતારો પસીનો ર(ડBને 

કમા� ને ખા�.' કરોડપિત પણ જો પોતાને ખાટલે આળોટ®ા કર( ને તેના મ�મા ં

કોઈ ખાવા�ુ ંTકૂ( &યાર( તે ખાય તો તે લાબંો વખત ખાઈ ન�હ શક(, તેને તેમા ંરસ 

પણ ન રહ(. તથેી તે Yયાયામા�દ કરBને �ખૂ િનપnવે છે, ને ખાય છે તો પોતાના ં

જ હાથમ� હલાવીને. જો આમ કોઈક રBત ે�ગકસરત રાયરંક બધાનંે કરવી જ 

પડ( છે તો રોટB પેદા કરવાની જ કસરત સ�ુ કા ંન કર(, એ �Ë સહ(� પેદા થાય 

છે. ખે�તૂને હવા લેવા�ુ ંક( કસરત કરવા�ુ ંકોઈ કહ(X ુ ંનથી. અન ે�દિનયાના ને6 ુ
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ટકા કરતા ંપણ વધાર( માણસનો િનવાMહ ખેતીથી ચાલે છે. આ�ુ ંઅ�કુરણ બાકBના 

દસ ટકા કર( તો જગતમા ંક(ટpુ ં9ખુ, ક(ટલી શાિંત ને ક(ટpુ ંઆરોmય ફ(લાય ! અને 

ખેતીની સાથે  ÊુS ભળે એટલે ખેતીને �ગે રહ(લી ઘણી હાડમારBઓ સહ(� �ૂર 

થાય. વળB nતમહ(નતના આ િનરપવાદ કાયદાને જો સ� ુ માન આપે તો 

¯ચનીચનો ભેદ ટળB nય. અ&યાર( તો ¯ચનીચતાની ગધં પણ નહોતી &યા,ં 

એટલે વણMYયવUથામાયંે, તે પેસી ગઈ છે. માલેક મ�ૂરનો ભેદ સવMYયાપક થઈ 

પડ�ો છે ને ગરBબ ધિનકની અદ(ખાઈ કર( છે. જો સ�ુ રોટB[રૂતી મ�ૂરB કર( તો 

¯ચનીચનો ભેદ નીકળB nય, ને પછB પણ ધિનકવગM રહ(શે તે પોતાને માલેક 

ન�હ માને પણ પોતાને તે ધનના ક(વળ રખેવાળ ક( ÌUટB માનશે, ને તેનો Tખુપણે 

ઉપયોગ ક(વળ લોકસેવા અથ� કરશે. �ને અ�હ�સા�ુ ં પાલન કર6ુ ં છે, સ&યની 

આરાધના કરવી છે, ©ªચયMને Uવાભાિવક બનાવ6ુ ં છે તેન ે તો nતમહ(નત 

રામબાણJપ થઈ પડ( છે. આ મહ(નત ખlંુ જોતા ંતો ખેતી જ છે. પણ સ�ુ તે નથી 

કરB શકતા એવી અ&યાર( તો >Uથિત છે જ. એટલે ખેતીના આદશMને �યાનમા ં

રાખીને ખેતીની અવ�ેમા ંમાણસ ભલે બી� મ�ૂરB કર( - એટલે ક( કાતંાઅની, 

વણવાની, 9તુારની, pહુારની ઇ&યા�દ, ઇ&યા�દ. સ�ુએ પોતપોતાના ભગંી તો થ6ુ ં

જ જોઈએ. ખાય છે તેને મળ&યાગ તો કરવાનો જ છે. મળ&યાગ કર( તે જ 

પોતાના મળને દાટ( એ ઉ8મ વUX ુછે. એ ન જ બની શક( તો સ�ુ eુ�ંુબ પોતા�ુ ં

કતMYય કર(. ^યા ંભગંીનો નોખો ધધંો કOHયો છે &યા ંકંઈક મહાદોષ પેસી ગયો છે 

એમ મને તો વષP થયા ંલાmKુ ંછે. આ આવDયક, આરોmયપોષક કાયMને હલકામા ં

હલeંુ �થમ કોણે ગ½Kુ ં હશે તેનો ઇિતહાસ આપણી પાસે નથી. �ણે ગ½Kુ ં તેણે 

આપણી ઉપર ઉપકાર તો નથી જ કયP. આપણે બધા ભગંી છBએ એ ભાવના 

આપણા મનમા ં બચપણથી જ ઠસવી જોઈએ, અને એ ઠસાવવાનો સહ(લામા ં

સહ(લો રUતો એ છે ક( � સમ^યા ં છે તે nતમહ(નતનો આરંભ પાયખાના ંસાફ 
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કરવાથી કર(. આમ <ાન[વૂMક કરશે તે તે �ણથી ધમMને �ુદB ને ખરB રBત ે

સમજતો થશે. બાળક,  Íુા ંઅને રોગથી અપગં થયેલા ંમ�ૂરB ન કર( એને કોઈ 

અપવાદ ન સમ�. બાળક માતામા ંસમાય છે. જો eુદરતના કાયદાનો ભગં ન 

થતો હોય તો  Íુા ંઅપગં ન થાય, ને રોગ તો હોય જ શાને ? 
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10. $#5��5 $���# – 1 

તા. ૨૩-૯-'૩૦ 

મગંળ�ભાત 

આપણા Qતોમા ં� Qતને સ�હRuતુાને નામે ઓળખીએ છBએ તેને આ ન6ુ ંનામ 

આHKુ ંછે. સ�હRuતુા �Nે� શsદ 'ટૉલર(શન' નો અ�વુાદ છે. એ મને ગ�યો ન 

હતો, પણ બી�ુ ંનામ 9ઝૂX ુ ંન હX ુ.ં કાકાસાહ(બને પણ એ નહોX ુ ં ગ�Kુ.ં તેમન ે

સવMધમMઆદર શsદ 9ચૂYયો. મને એ પણ ન ગ�યો. બીn ધમPને સહન કરવામા ં

તેની ઊણપ માની લેવામા ં આવે છે. આદરમા ં મહ(રબાનીનો ભાવ આવે છે. 

અ�હ�સા આપણને બીn ધમP �&યે સમભવ શીખવે છે. આદર અને સ�હRuતુા 

અ�હ�સા�ૃ¦Rટએ [રૂતા ંનથી. બીn ધમP �&યે સમભાવ રાખવાના Tળૂમા ંપોતાના 

ધમMની અ[ણૂMતાનો Uવીકાર આવી જ nય છે. અને સ&યની આરાધના, અ�હ�સાની 

કસોટB એ જ શીખવે. સ[ંણૂM સ&ય જો આપણે જોKુ ંહોત તો પછB સ&યનો આNહ 

શો? તો તો આપણે પરમaેર થયા. ક(મક( સ&ય એ જ પરમેaર છે એવી આપણી 

ભાવના છે. આપણે [ણૂM સ&યને ઓળખતા નથી તેથી તેનો આNહ રાખીએ છBએ, 

તેથી જ [lુુષાથMને અવકાશ છે. આમા ંઆપણી અ[ણૂMતાનો Uવીકાર આYયો. જો 

આપણે અ[ણૂM તો આપણે કOપલેો ધમM પણ અ[ણૂM. Uવત;ં ધમM સ[ંણૂM છે. ત ે

આપણે જોયો નથી, �મ ઈaરને જોયો નથી. આપણે માનેલો ધમM અ[ણૂM છે ને 

તેમા ં િન&ય ફ(રફારો થયા ં કર( છે, થયા કરવાના. આમ થાય તો જ આપણે 

ઉ8રો8ર ચડB શકBએ, સ&ય �િત, ઈaર�િત રોજ ને રોજ આગળ જતા જઈએ. 

અને જો મ�Rુયક¬Oપત બધા ધમM અ[ણૂM માનીએ તો પછB કોઈને ¯ચનીચ 

માનવાપuુ ંરહ(X ુ ંનથી, બધા સાચા છે, પણ બધા અ[ણૂM છે, તેથી દોષને પા; છે. 

સમભાવ હોવા ંછતા ંઆપણે તેમા ંદોષ જોઈ શકતા હોઈએ. પોતાનામા ંપણ દોષ 
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જોઈએ. એ દોષને લીધે તેનો &યાગ ન કરBએ પણ દોષ ટાળBએ. આમ સમભાવ 

રાખીએ એટલે બીn ધમPમા ં � કંઈ Nા¥લાગે તેને પોતાના ધમMમા ં Uથાન 

આપતા ંઅસકંોચ ન થાય, એટpુ ંજ ન�હ પણ એમ કરવાનો ધમM �Hત થાય. 

બધા ધમP ઈaરદ8 છે, પણ તે મ�Rુયક¬Oપત હોવાથી, મ�Rુય તેનો �ચાર 

કરતો હોવાથી તે અ[ણૂM છે. ઈaરદ8 ધમM અગ�ય છે. તનેે ભાષામા ંમ�Rુય Tકૂ( 

છે, તેનો અથM પણ મ�Rુય કર( છે. કોનો અથM સાચો? સ�ુ પોતપોતાની �ૃ¦Rટએ 

^યા ંલગી એ �ૃ¦Rટ વત� &યા ંલગી સાચા. પણ સ�ુ ખોટા પણ હોવાનો અસભંવ 

નથી. તેથી જ આપણે બધા ધમM �&યે સમભાવ રાખીએ. આમા ંપોતાના ધમM �&યે 

ઉદાસીનતા નથી આવતી, પણ પોતાના ધમM �&યેનો �ેમ ´ધળો મટB <ાનમય 

થાય છે, તેથી વધાર( સા�&વક, િનમMળ બને છે. બધા ધમM �&યે સમભાવ આવે તો 

જ આપણા ં �દYય ચ» ુ�લેૂ. ધમાM�ધતા ને �દYયદશMન વ|ચે ઉ8રદy�ણ �ટpુ ં

�તર છે. ધમM<ાન થતા ં�તરાયો ઊડB nય છે અને સમભવ પેદા થાય છે. આ 

સમભવ ક(ળવતા ંઆપણે આપણા ધમMને વધાર( ઓળખવાના. 

અહ§ ધમMઅધમMનો ભેદ નથી ટળતો. અહ§ � �કાયેલા ધમP તરBક( આપણે 

nણીએ છBએ તેમની વાત છે. આ બધા ધમPમા ં Tળૂ િસSાતંો એક જ છે. તે 

બધામા ંસતં �ી[lુુષો થઈ ગયા ં છે, આ� પણ મો�ૂદ છે. એટલે ધમP �&યેના 

સમભાવમા ં ને ધમ°ઓ - મ�Rુયો - �&યેના સમભવમા ં કંઈક ભેદ છે. 

મ�Rુયમા;-�ુRટ અન ે0ેRઠ �&યે, ધમ° અને અધમ° �&યે સમભવની અપે�ા છે, 

પણ અધમM �&યે કદB ન�હ. 

&યાર( �Ë એ થાય ક( ધણા ધમP શાને સાlુ જોઈએ ? ઘણા ધમP છે એ આપણે 

nણીએ છBએ. આ&મા એક છે, પણ મ�Rુયદ(હ અસ3ંય છે. દ(હની અસ3ંયતા ટાળB 

ન�હ ટળે. છતા ંઆ&માના ઐ~ને આપણે ઓળખી શકBએ છBએ. ધમM�ુ ંTળૂ એક 

જ છે, �મ 6�ૃ�ુ;ં પણ તેને પાતરા ંઅસ3ંય છે. 
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11. $#5��5 $���# – 2 

તા. ૩૦-૯-'૩૦ 

મગંળ�ભાત 

આ િવષય એવો અગ&યનો છે ક( એને જરા અહ§ લબંા6ુ ંr.ં મારો ક(ટલોક અ�ભુવ 

આ[ુ ંતો સમભાવનો અથM કદાચ વધાર( UપRટ થશે. �મ અહ§ તેમ �ફિન?સમા ં

પણ �ાથMના રોજ થતી. તેમા ં �હ��ુ, Tસુલમાન, y�>Uત હતા. સÎત lુUતમ� શેઠ 

અથવા તેમના ફરજદં ઘણી વાર હાજર હોય જ. JUતમ� શેઠને 'મને વહાpુ ં

વહાpુ ં દાદા રામ��ુ ં નામ' બ�ુ ગમXુ.ં મને Uમરણ છે તે �માણે એક વેળા 

મગનલાલ ક( કાશી એ અમને બધાનંે ગવરાવતા ંહતા.ં lુUતમ� શેઠ ઉOલાસમા ં

બોલી ઊઠ�ા : 'દાદા રામ�'ને બદલે 'દાદા હોરમઝદ ગાઓની.' ગવરાવનાર( ને 

ગાનેર( આ િવચાર સાવ Uવાભાિવક હોય તેમ ઝીલી લીધો. ને &યાર પછB lુUતમ� 

શેઠ હાજર હોય &યાર( તો અ³કૂ અને તે ન હોય &યાર( કોઈ કોઈ વાર અમે એ 

ભજન 'દાદા હોરમઝદ' ને નામે ગાતા. સÎત દાઉદ શેઠનો દBકરો સÎત �ુસેન તો 

આ0મમા ંઘણીવાર રહ(તો. તે �ાથMનામા ંઉ&સાહ[વૂMક ભળતો. તે પોતે બ�ુ મીઠા 

9રૂમા ં 'ઑગMન' સાથે' યે બસાર( બાગ �ુિનયા ચદં રોજ' ગાતો, અને તે ભજન 

અમને બધાનંે એણે શીખવી દBCુ ં હX ુ ં ને �ાથMનામા ંઘણી વાર ગવાX ુ.ં આપણી 

અહ§ની �ાથMનામાળામા ં તેને Uથાન છે તે સ&ય િ�ય �ુસને�ુ ં Uમરણ છે. એના 

કરતા ં વધાર( ³Uુતપણે સ&ય આચરનારા નવ�ુવાન મ¢ જોયા નથી. જૉસેફ 

રૉપપૅન આ0મમા ં ઘણી વાર આવે nય. તે y�Uતી; તેમન ે 'વૈRણવજન' બ� ુ

ગમXુ.ં તે સગંીત સરસ nણે. તમેણે 'વૈRણવજન'ને ઠ(કાણે '�Åિ�યન જન તો તેન ે

કહBએ' એમ લલકાKુL. બધાએં તરત ઝીOKુ.ં જૉસેફના હષMનો પાર ન ર¥ો એમ મ¢ 

જોKુ.ં 
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આ&મસતંોષને સાlુ જયર( �ુ ં �ુદા�ુંદા ં ધમM [Uુતકો ઉથલાવી ર¥ો હતો &યાર( 

y�UતીધમM, ઇUલામ, જરÑUુતી, ય�દૂB અને �હ��ુ એટલાના ં [Uુતકોનો મારા 

સતંોષ[રૂતો પ�રચય કયP. તેમ કરતા ંમને આ બધા ધમP �&યે સમભાવ હતો 

એમ કહB શeંુ r.ં તે વખતે મને એ <ાન હX ુ ંએમ નથી કહ(તો. સમભાવ શsદનો 

પણ [રૂો પ�રચય એ વેળા ન�હ હોય. પણ એ વખતના ંમારા ંUમરણ તાnં કlંુ r ં

તો મને તે તે ધમPની ટBકા કરવાની ઇ|છા સરખીયે થઈ યાદ નથી. પણ એમના ં

[Uુતકો ધમMના ં [Uુતકો સમ� આદર[વૂMક વાચંતો અને બધામા ં Tળૂ નૈિતક 

િસSા�તો એકસરખા જોતો. ક(ટાલીક વUXઓુ �ુ ંન સમ� શકતો. તેમજ �હ��ુ ધમM 

[Uુતકો�ુ ં હX ુ.ં આજ પણ ક(ટpુયંે નથી સમજતો. પણ અ�ભુવે જોq r ં ક( � 

આપણે ન સમ� શકBએ તે ખો�ંુ જ છે એમ માનવાની ઉતાવાળ કરવી એ �લૂ 

છે. � ક(ટpુકં [વૂ� ન સમnXુ ંએ આ� દBવા �6ુ ંલાગે છે. સમભાવ ક(ળવવાથી 

અનેક « ૂચંો પોતાની મેળે જ ઊકલી nય છે; અને ^યા ંઆપણને દોષ જ જોવામા ં

આવે &યા ં તે દશાMવવામા ંપણ � ન`તા અને િવવેક હોય છે તેથી કોઈને �ુઃખ 

નથી થX ુ.ં 

એક T ૂઝંવણ કદાચ રહ( છે. ગયે વખતે મ¢ જણાYKુ ંક( ધમMઅધમMનો ભેદ રહ( છે, 

અને અધમM �&યે અમભાવ ક(ળવવાનો અહ§ ઉ¼ેશ નથી. આમ જ હોય તો 

ધમાMધમMનો િનણMય કરવામા ંજ સમભાવની સાકંળ XટૂB નથી જતી? આવો �Ë 

થાય. અને એવો િનણMય કરનાર �લૂ કર( એમ પણ સભંવે. પન આપણામા ંખર( 

અ�હ�સા વતMતી હોય તો આપણે વેરભાવમાથંી બચી જઈએ છBએ. ક(મક( અધમM 

જોતા ંછતા ંતે અધમMને આચરનાર �&યે તો �ેમભાવ જ હશે. અને તેથી કાતંો તે 

આપણી �ૃ¦Rટનો Uવીકાર કરશ,ે અથવા આપણી �લૂ આપણને બતાવશે. અથવા 

બdે એકબીnના મતભેદને સહન કરશ.ે છેવટ(, સામેનો અ�હ�સક ન�હ હોય તો એ 

કઠોરતા વાપરશ;ે તોયે આપણે જો અ�હ�સાના ખરા [nૂરB હોઈVુ ં તો આપણી 
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T�ુૃતા તેની કઠોરતાને િનવારશે જ એમા ંશકંા નથી. પારકાની �લૂને સાlુ પણ 

આપણે તેને પીડવા નથી, આપણે પીડા6ુ ં છે, એ 9વુણMિનયમને � પાળે છે તે 

બધા ંસકંટોમાથંી ઊગરB nય છે. 
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12. "C�� 

તા.૯-૧૦-'૩૦ 

મગંળ�ભાત 

આને Qતોમા ં નો�ુ ં Uથાન નથી અને ન હોઈ શક(. અ�હ�સાનો એ એક અથM છે, 

અથવા કહો ક( એના પેટમા ં છે. પણ ન`તા ક(ળવવાથી આવતી નથી. તે 

Uવભાવમા ંઆવી જવી જોઈએ. ^યાર( િનયમાવyલ પહ(લી ઘડાઈ &યાર( િમ;વગMમા ં

તેનો Tસુ¼ો મોકOયો હતો. સર «lુુદાસ બૅનર�એ ન`તાન ે Qતોમા ં Uથાન 

આપવાની 9ચૂના કરB હતી, ને &યાર( પણ એ દાખલ ન કરવા�ુ ંએ જ કારણ 

બતાYKુ ંહX ુ ં� અહ§ લ�ુ ંr.ં પણ જોક( તેને Qતમા ંUથાન નથી છતા ંતે Qતોના 

કરતા ં કદાચ વધાર( આવDયક છે; આવDયક તો છે જ. પણ ન`તા કોઈને 

અ�યાસથી આવી nણી નથી. સ&ય ક(ળવાય, દયા ક(ળવાય, ન`તા ક(ળવવી 

એટલે દંભ ક(ળવવો એમ કહ(વાય. અહ§ ન`તા એ વUX ુ નથી ક( � મોટા 

માણસોમા ં એકબીnના માનાથ� શીખવવા ક(ળવવામા ં આવે છે. કોઈ બીnન ે

સાRટાગં નમUકાર કરતો હોય છતા ંમનમા ંતો તેને િવષે િતરUકાર ભયP હોય. આ 

ન`તા નથી, p|ુચાઈ છે. કોઈ રામનામ જHયા ંકર(, માળા ફ(રવ,ે Tિુન �વો થઈ 

સમાજમા ંબેસ,ે પણ માહં( UવાથM ભયP હોય તો તે ન` નથી પણ પાખડંB છે. ન` 

મ�Rુય પોતે nણતો નથી ક( ~ાર( તે ન` છે. સ&યા�દ�ુ ંમાપ આપણે પોતાની 

પાસે રાખી શકBએ, પણ ન`તા�ુ ંમાપ નથી હોX ુ.ં Uવાભાિવક ન`તા છાની નથી 

રહ(તી. છતા ંન` મ�Rુય પોતે તે દ(ખી શ?તો નથી. વિસRઠિવaાિમ;નો દાખલો 

તો આપણે ઘણીવાર આ0મમા ંસમ� ગયા છBએ. આપણી ન`તા V�ૂયતા લગી 

જવી જોઈએ. આપણે કÒક છBએ એમ મનમા ં�તૂ ભરાKુ ંએટલે ન`તા ઊડB ગઈ 

ને આપણા ં બધા ં Qતો રોળાઈ ગયા.ં Qતપાલન કરનાર જો મનમા ં પોતાના 

પાલનનો ગવM રાખે તો Qતોની �ક�મત ખોઈ બેસે ને સમાજમા ંિવષJપ થઈ પડ(. 
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તે�બા Qતની �ક�મત ન સમાજ કર(, ન પોતે તે�ુ ંફળ ભોગવી શક(. ન`તા એટલે 

�ુપંણાનો આ&યિંતક �ય. િવચાર કરતા ંમાpમૂ પડB nય એ6ુ ંછે ક( આ જગતમા ં

�વમા; એક રજકણ કરતા ંપણ કંઈ નથી. શરBર Jપે �ણ�વી છBએ. કાળના 

અનતંચÅમા ં સો વષM�ુ ં �માણ કાઢB જ ન શકાય. પણ જો એ ચકરાવામાથંી 

નીકળB જઈએ - એટલે કÒ નથી થઈ જઈએ તો બCુ ંથઈ જઈએ. કંઈ થKુ ંએટલે 

ઈaરથી - પરમા&માથી, સ&યથી િવ�ટૂા થ6ુ,ં કંઈ ટળB જ6ુ ંએટલે પરમા&મામા ં

ભળB જ6ુ.ં સT�ુમ ંરહ(pુ ં yબ��ુ સT�ુની મહ8ા ભોગવે છે, પUણ તે�ુ ં તેને <ાન 

નથી. સT�ુથી વેગ�ં થKુ ંને પોતાપણાનો દાવો કરવા બે·ંુ એટલે તે તે જ �ણે 

9કુાKુ.ં આ �વનને પાણીના પરપોટાની ઉપમા આપી છે એમા ં �ુ ં T¼ુલ 

અિતશયો>?ત નથી જોતો. આવી ન`તા V�ૂયતા ક(ળવવાથી ક(મ આવી શક(? પણ 

Qતોને ખરB રBતે સમજવાથી ન`તા પોતાની મેળે આવતી nય છે. સ&ય�ુ ં

પાલન કરવા ઇ|છનાર અહકંારB ક(મ થઈ શક( ? બીnને સાlુ �ાણ પાથરનાર 

પોતાની જગા ~ા ંરોકવા nય? તેણે તો �ાણ પાથરવાનો િનaય કયP &યાર( જ 

પોતાના દ(હને ફ=કB દBધો. આ ન`તા એટલે [lુુષાથM ર�હતતા ન હોય ? એવો 

અથM �હ��ુ ધમMમા ંકરB નખાયો છે ખરો. અને તેથી આળસને, પાખડંને ઘણી જગાએ 

Uથાન મળB ગKુ ં છે. ખlંુ જોતા ંન`તા એટલે તીQતમ [lુુષાથM. પણ તે બધો 

પરમાથMને કારણે હોય. ઈaર પોતે ચોવીસે કલાક( એક aાસે કામ કયાM કર( છે, 

આળસ મરડવા સરખીયે Óરસદ લેતો નથી. તેના આપણે થઈ જઈએ, તેનામા ં

ભળB જઈએ, એટલે આપણો ઉ¶મ તેના �વો જ અત�ં�ત થયો - થવો જોઈએ. 

સT�ુથી rટ(લા yબ��ુને સાlુ આરામની કOપના આપણે કરB શકBએ છBએ; પણ 

સT�ુમા ંરહ(લા yબ��ુન ેઆરામ ~ાથંી ? સT�ુને એક �ણનો પણ આરામ છે જ 

~ા?ં બરાબર એ જ �માણે આપuુ ં છે. ઈaરJપી સT�ુમા ંઆપણે મળB જઈએ 

એટલે આપણો આરામ ગયો, આરામની જJર પણ ગઈ. એ જ ખરો આરામ; એ 
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મહાશાિંતમા ં શાિંત. તેથી ખરB ન`તા આપણી પાસે �વમા;ની સેવાઅથ� 

સવાMપMણની આશા રાખે છે. બCુ ંપરવાયાM પછB આપણી પાસે નથી રહ(તો રિવવાર 

ક( VÅુવાર ક( સોમવાર. આ >Uથિત�ુ ં વણMન આપ6ુ ં TDુક(લ છે, પણ એ 

અ�ભુવગ�ય છે. �ણે સવાMપMણ કKુL છે તેણે તે અ�ભુવી છે. આપણે બધા ં

અ�ભુવી શકBએ છBએ. એ અ�ભુવવાના ઇરદાથી આ0મા ંભેળા ંથયા ંછBએ. બધા ં

Qતો, બધી �6િૃ8 તે અ�ભુવવા સાlુ છે. બી�ુ;ંી�ુ ં કરતા ં એ કોઈક �દવસ 

આપણે હાથ આવી જશે. એને જ શોધવા જતા ંએ �ાHય નથી. 
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13. 7#�ш� 

�વચનોમા ં 'Uવદ(શી' ઉપર લખવા�ુ ં માડંB જ વાળBશ. રા^ય�કરણને લગતા 

િવષયોને ન છેડવાનો સકંOપ છે તેમા ં કંઈ ÄટુB આવે એમ લાગે છે. Uવદ(શી�ુ ં

ક(વળ ધાિમcક �ૃ¦Rટએ લખતા ં પણ ક(ટpુકં એ6ુ ં લખ6ુ ં જોઈએ ક( �નો 

રા^ય�કરણની સાથે આડકતરો સબંધં હોય. 
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14. 7#�ш�E� 

Uવદ(શીQત આ Kગુ�ુ ંમહાવત છે. � વUX ુઆ&માનો ધમM છે પણ અ<ાનને ક( 

બી� કારણે આ&માને ��ુ ંભાન નથી ર\ુ ંતેના પાલનને સાlુ Qત લેવાની જJર 

પડ( છે. એ Uવભાવે િનરાિમષાહારB છે તેને આિમષાહાર ન કરવા�ુ ંQત લેવાપuુ ં

ન હોય. આિમષ તેને સાlુ �લોભન નથી એટpુ ંજ ન�હ, પણ આિમષ જોતા ંતેન ે

ઓકારB આવશે. 

Uવદ(શી આ&માનો ધમM છે પણ તે �લુાઈ ગયો છે, તેથી તેને િવષે Qત લેવાની 

જJર રહ( છે. આ&માન ેસાlુ Uવદ(શીનો �િતમ અથM UÑળૂ સબંધંોમા;થી આ&યિંતક 

T>ુ?ત છે. દ(હ પણ તેને સાlુ પરદ(શી છે. ક(મક( દ(હ બીn આ&માઓની સાથે ઐ~ 

સાધતા ંતેને રોક( છે, તેના માગMમા ં િવÔનJપ છે. �વમા;ની સાથે ઐ~ સાધતા ં

Uવદ(શી ધમMને nણનાર ને પાળનાર દ(હનો પણ &યાગ કર(. 

આ અથM ખરો હોય તો આપણે સહ(� સમ� જઈએ ક( આપણી પાસે રહ(લાની 

સેવામા ંઓત�ોત થઈ રહ(6ુ ંએ Uવદ(શી ધમM છે. એ સેવા કરતા ં�ૂરના ંરહB nય 

છે અથવા તેને હાિન થાય છે એવો આભાસ આવવાનો સભંવ છે. પણ તે 

આભાસમા; હશે. Uવદ(શીની VSુ સેવા કરતા ંપરદ(શીની પણ VSુ સેવા થાય જ 

છે. �6ુ ંિપ�ડ( તે6ુ ં©ªાડં(. 

એથી ઊલ�ંુ �ૂરની સવેા કરવાનો મોહ રાખતા ંતે થતી નથી ને પડોશીની સેવા 

રહB nય છે. એમ બાવાના ંબેઉ બગડ( છે. મારB ઉપર આધાર રાખનાર eુ�ંુબીજન 

અથવા Nામવાસીને મ¢ T~ૂા ં એટલે મારB ઉપરનો તેમનો � આધાર હોય તે 

ગયો. �ૂરનાની સેવા કરવા જતા ંતેની સેવા કરવાનો �નો ધમM છે તે તેને �લેૂ છે. 

�ૂરનાની આળપપંાળ તે કરતો હોય તેમ બને, એટલે &યા�ં ુ ં વાતાવરણ તેણે 

બગાડ$ુ ંને પોતા�ુ ં³ ૂથંીને તો તે ચાOયો જ હતો. આમ દર(ક રBત ેતેણે �?ુસાન જ 
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કKુL. આવા �હસાબો અસ3ંય કOપી Uવદ(શી ધમM િસS કરB શકાય. તેથી જ ÔUવધમ� 

િનધન 0ેયઃ પરધમP ભયાવહÕ વા~ િનકAKુ ં છે. એનો અથM આમ જJર કરB 

શકાય. 'Uવદ(શી પાળતા ંT&ૃK ુથાય તોયે સાlંુ છે, પરદ(શી તો ભયાનક જ છે.Õ 

UવધમM એટલે Uવદ(શી. 

Uવદ(શી ન સમજવાથી જ ગોટો વળે છે. eુ�ંુબની ઉપર મોહ રાખી �ુ ંતેને પપંા�ં, 

તેને ખાતર ધન ચોlંુ, બીnં કાવ;ા ંર³ુ ંએ Uવદ(શી નથી. માર( તો તેના �&યેનો 

ધમM પાળવાનો ર¥ો છે. તે ધમM શોધતા ંને પાળતા ંમને સવMYયાપી ધમM મળB રહ(. 

UવધમMના પાલનથી પરધમ°ને ક( પરધમMને હાિન પહ�ચે જ ન�હ, પહ�ચવી જોઈએ 

ન�હ. પહ�ચે તો માનેલો ધમM UવધમM નથી પણ તે Uવાyભમાન છે તેથી તે &યા^ય 

છે. 

Uવદ(શી�ુ ંપાલન કરતા ંeુ�ંુબનો ભોગ પણ આપવો પડ(. પણ તે6ુ ંકર6ુ ંપડ( તો 

તેમાયંે eુ�ંુબની સેવા હોવી જોઈએ. �મ પોતાને જતા કરBને પોતાને ર�ી શકBએ 

છBએ તેમ eુ�ંુબને જX ુ ંકરB eુ�ંુબને ર�તા હોઈએ એમ બને. મારા ગામમા ંમરકB 

થઈ છે. એ રોગની Yયાિધમા ં સપડાયેલાની સેવામા ં �ુ ં મને, પ&નીન,ે [;ુોને, 

[;ુીઓને રોeંુ ને બધા ંએ Yયાિધમા ંસપડાઈ મોતને શરણ થાય તો મ¢ eુ�ંુબોનો 

સહંાર નથી કયP, મ¢ તેની સેવા કરB છે. Uવદ(શીમા ંUવાથM નથી અથવા છે તો તે 

VSુ UવાથM છે. VSુ UવાથM એટલે પરમાથM ; VSુ Uવદ(શી એટલે પરમાથMની 

પરાકાRઠા. 

આ િવચાર0ેણીનો આ0ય લેતા ં મ¢ ખાદBમા ં સામા�જક VSુ Uવદ(શી ધમM જોયો. 

બધા સમ� શક( એવો, બધાને � પાળવાની આ Kગુમા,ં આ દ(શમા ં બ� ુ

આવDયકતા છે એવો કયો Uવદ(શી ધમM હોઈ શક( ? �ના સહજ પાલનથી પણ 

�હ��ુUતાનના કરોડોની ર�ા થઈ શક( એવો કયો Uવદ(શી ધમM હોય ? જવાબમા ં

ર=�ટયો અથવા ખાદB મAયા.ં 
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આ ધમMના પાલનથી પરદ(શી િમલવાળાઓને �?ુસાન થાય છે એમ કોઈ ન માને. 

ચોરને ચોર(લી િમલકત પાછB આપવી પડ( અથવા ચોરB કરતા ંઅટકાવાય તો 

તેમા ંતેને �?ુસાન નથી, લાભ છે. પડોશી શરાબ પીતા ંક( અફBણ ખાતા ંબધં થાય 

તેથી કલાલને ક( અફBણના �ુકાનદારને �?ુસાન નથી, લાભ છે. અયોmય રBત ે

�ઓ અથM સાધતા હોય તેમના એ અનથMનો નાશ થાય તેમા ંતેમને અને જગતને 

લાભ જ છે. 

પણ �ઓ ર=�ટયા વડ( �મતેમ 9તૂર કાતંી, ખાદB પહ(રBપહ(રાવી Uવદ(શી ધમM�ુ ં

[ણૂM પાલન થKુ ંમાની બેસે છે તેઓ મહામોહમા ં�બેૂલા છે. ખાદB એ સામા�જક 

Uવદ(શી�ુ ં�થમ પગિથKુ ંછે, એ Uવદ(શી ધમMની પ�રસીમા નથી. એવા ખાદBધારB 

જોયા છે �ઓ બી�ુ ંબCુ ંપરદ(શી વસાવી ર¥ા છે. તેઓ Uવદ(શી�ુ ંપાલન નથી 

કરતા. તેઓ તો ચાલતા �વાહમા ંતણાઈ ર¥ા છે. Uવદ(શીQત�ુ ંપાલન કરનાર 

િન&ય પોતાની આસપાસ િનરB�ણ કરશે ને ^યાં̂ યા ંપડોશીની સેવા કરB શકાય 

એટલે ^યાં̂ યા ં તેમને હાથે તૈયાર થયેલો આવDયક માલ હશે &યા&ંયા ં બીજો 

ત�ને તે લેશે. પછB ભલે Uવદ(શી વUX ુ �થમ મ�ઘી ને ઊતરતી હોય. તેન ે

9ધુારવા ક( 9ધુરાવવાનો �ય&ન QતધારB કરશે. કાયર થઈને Uવદ(શી ખરાબ છે 

તેથી પરદ(શી વાપરવા ન�હ મડંB nય. 

પણ Uવદ(શી ધમM nણનાર પોતાના eવૂામા ં�બૂી ન�હ nય. � વUX ુUવદ(શમા ંન 

બને અથવા મહાકRટથી જ બની શક( તે પરદ(શના �ષેને લીધે પોતાના દ(શમા ં

બનાવવા બેસી nય તેમા ં Uવદ(શી ધમM નથી. Uવદ(શી ધમM પાળનાર પરદ(શીનો 

કદB �ષે કરશે જ ન�હ. એટલે [ણૂM Uવદ(શીમા ંકોઈનો �ષે નથી. એ સાકંડો ધમM 

નથી. એ �ેમમાથંી, અ�હ�સામાથંી ઉ&પd થયેલો 9ુદંર ધમM છે. 
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15. E�"� �#>�к�� 

તા. ૧૪-૧૦-'૩૦ 

મગંળ�ભાત 

Qતના મહ&&વ િવષે �ુ ંÂ�ંુછવાKુ ંઆ લેખમાળામા ંલખી ગયો હોઈશ. પણ Qતો 

�વન બાધંવાને સાlુ ક(ટલા ંઆવDયક છે એ િવચાર6ુ ંયોmય લાગે છે. Qતો િવષે 

લખી ગયો એટલે હવ ેતે Qતોની આવDયકતા િવચારBએ. 

એવો એક સ�ંદાય અને તે �બળ છે, � કહ( છે: 'અTકુ િનયમો�ુ ંપાલન કર6ુ ં

ઉyચત છે, પણ તે િવષે Qત લેવાની આવDયકતા નથી, એટpુ ંજ ન�હ પણ તે 

મનની નબળાઈ 9ચૂવે છે અને હાિનકારક પણ હોય. વળB Qત લીધા પછB પણ 

એવો િનયમ અગવડJપ લાગે, અથવા પાપJપ લાગે તોયે તેને વળગી રહ(6ુ ંપડ( 

એ તો અસ¥ છે.' તેઓ કહ( છેઃ 'દાખલા તરBક( દાJ ન પીવો સાlંુ છે તેથી ન 

પીવો. પણ કોઈવાર પીવાયો તો Vુ ંથKુ?ં દવા તરBક( તો પીવો જ જોઈએ. એટલે 

ન પીવા�ુ ં Qત તો ગળે હાસંડB ઘાOયા �6ુ ં થાય. અને �મ દાJ�ુ ં તેમ બી� 

બાબતમા.ં અસ&ય પણ ભલાને સાlંુ કા ં ન કહBએ?' મને આ દલીલોમા ં વ�ૂદ 

નથી લાગX ુ.ં Qત એટલે અડગ િન�ય. અગવડોને ઓળંગી જવા સાlુ તો Qતોની 

આવDયકતા છે. અગવડ સહન કર( છતા ંXટૂ( ન�હ તે જ અડગ િન�ય ગણાય, 

એવા િન�ય િવના માણસ ઉ8રો8ર ચડB જ ન શક( એમ આખા જગતનો અ�ભુવ 

સા�ી [રૂ( છે. � પાપJપ હોય તો તેનો િન�ય એ Qત ન કહ(વાય. એ રા�સી 

6િૃ8 છે. અને અTકુ િન�ય � [½ુયJપે જણાયો હોય તે આખર( પાપJપ િસ�ધ 

થાય તો તે છોડવાનો ધમM અવDય �ાHત થાય છે. પણ એવી વUXનુે િવષે Qત 

કોઈ લેX ુ ં નથી, લે6ુ ં જોઈએ ન�હ. � સવMમા�ય ધમM ગણાયો છે પણ � 

આચરવાની આપણન ેટ(વ નથી પડB તેને િવષે Qત હોય. ઉપરના �ૃRટા�તમા ંતો 
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પાપનો આભાસમા; હોય. સ&ય કહ(તા ંકોઈને હાિન થઇ જશે તો? એવો િવચાર 

સ&યવાદB કરવા ન બેસે. સ&યથી આ જગતમા ંકોઈને હાિન થતી નથી ને થવાની 

નથી, એવો પોતે િવaાસ રાખે. તેમ જ મ¶પાન િવષે. કા ં તો એ Qતમા ં દવા 

તરBક( અપવાદ T~ૂો હોય, અથવા તો ન T~ૂો હોય તો શરBર�ુ ં જોખમ 

વહોરવાનો Qતની પાછળનો િન�ય હોય. દવા તરBક( પણ દાJ ન પીવાથી દ(હ 

nયે તોયે Vુ!ં દાJ લેવાથી દ(હ એવો જ રહ(શે એવો પÕો પણ કોણ લખાવી શક( 

છે? અને તે �ણે દ(હ ન�યો ને બી� જ �ણે કોઈ બીn કારણસર nય તે�ુ ં

જોખમ કોને માથ?ે અને એથી ઉલ�ંુ, દ(હ જતા ં છતા ં પણ દાJ ન લેવાના 

�ૃRટા�તની ચમ&કા�રક અસર દાJની બદBમા ં ફસાયેલા ં મ�Rુયો ઉપર થાય એ 

જગતનો ક(ટલો બધો લાભ છે! દ(હ nઓ અથવા રહો, માર( તો ધમM પાળવો જ છે 

એ ભYય િન�ય કરનારા જ ઈaરની ઝાખંી કોઈ કાળે કરB શક( છે. Qત લે6ુ ંએ 

નબળાઈ9ચૂક નથી પણ બળ9ચૂક છે. અTકુ વUX ુ કરવી ઉyચત છે તો પછB 

કરવી જ એ�ુ ંનામ Qત, અને એમા ંબળ છે. પછB આને Qત ન કહ(તા ંબી� નામે 

ઓળખો તેની હરકત નથી.પણ 'બનશે &યા ં લગી કરBશ' એમ કહ(નાર પોતાની 

નબળાઈ ક( અyભમાન�ુ ં દશMન કરાવે છે; ભલે તેને પોતે ન`તાને નામ ે

ઓળખાવે.એમા ં ન`તાની ગધં સરખી યે નથી. 'બને &યા ં 9ધુી' વચન Vભુ 

િન�યોમા ં ઝેરસમાન છે એમ મ¢ તો મારા પોતાના �વનમા ં ને ઘણાઓંના ં

�વનમા ંજોKુ ં છે. 'બને &યા ં9ધુી' કર6ુ ંએટલે પહ(લી અગવડ( પડB જ6ુ.ં 'સ&ય 

બને &યા ં9ધુી પાળBશ' એ વા~નો અથM જ નથી. વેપારમા ંકોઈ બને &યા ં9ધુી 

અTકુ તારBખે અTકુ રકમ ભરવાની yચÖીનો ~ાયંે ચેક ક( � ૂડંBUવJપે Uવીકાર ન�હ 

થાય. તેમ જ બને &યા ંલગી સ&ય પાળનારની � ૂડંB ઈaરની �ુકાને વટાવી ન�હ 

શકાય. 
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ઈaર પોતે િન�યની, Qતની સ[ંણૂM Tિૂતc છે. એના કાયદામાથંી એક અu ુપણ ફર( 

તો એ ઈaર મટ(. 9યૂM મહાQતધારB છે, તેથી જગતનો કાળ િનમાMણ થાય છે ને 

V�ુધ પચંાગો રચી શકાય છે. તેણે એવી શાખ પાડB છે ક( તે હમંશેા ંઊmયો છે ને 

હમંેશા ં ઊmયા કરશ,ે ને તેથી જ આપણે આપણને 9રુy�ત માનીએ છBએ. 

વેપારમા;નો આધાર એક ટ(ક ઉપર ર¥ો છે. વેપારBઓ એકબીn �&યે બધંાય 

ન�હ તો વેપાર ચાલે જ ન�હ. આમ Qત સવMYયાપક વUX ુજોવામા ંઆવે છે. તો 

પછB ^યાર( આપણે પોતા�ુ ં�વન બાધંવાનો �Ë ઊઠ(, ઇaરદશMન કરવાનો �Ë 

ર¥ો છે, &યા ંQત િવના ક(મ ચાલી શક(? તેથી Qતની આવDયકતા િવષે આપણા ં

મનમા ંકદB શકંા ન જ ઊઠો. 
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16. �+��ш�F - �H�"�� E�* 

[E��#4��"� /J��$�"� (��*�� Kш� L� ��"� �H�"� �"���#M����K� 

"�4�"* ��� ��#���� �N�* O�.] 

1. $-� 

સામા�ય વહ(વારમા ં અસ&ય ન બોલ6ુ ં ક( ન આચર6ુ ં એટલો જ સ&યનો અથM 

નથી. પણ સ&ય એ જ પરમેaર છે ને તે િસવાય બી�ુ ંકVુ ંનથી. એ સ&યની શોધ 

અને [nૂને �ગે જ બીn બધા િનયમોની આવDયકતા રહ( છે અને તેમાથંી જ 

તેમની ઉ&પિ8 છે. આ સ&યના ઉપાસક પોતે કOપલેા દ(શ�હતને સાlુ પણ અસ&ય 

ન�હ બોલે, ન�હ આચર(. સ&યને અથ� તે ��ાદની �મ માતાિપતાદB વડBલોની 

આ<ાનો પણ િવનય[વૂMક ભગં કરવામા ંધમM સમ�. 

 

2. /+�0$� 

�ાણીઓનો વધ ન કરવો એટpુ ંજ આ Qતના પાલનને સાlુ બસ નથી. અ�હ�સા 

એટલે 9£ૂમ જXંઓુથી માડંBને મ�Rુય 9ધુી બધા �વો �&યે સમભાવ. એ Qતોનો 

પાલક ઘોર અ�યાય કરનાર �&યે પણ Åોધ ન કર(, પણ તેના ઉપર �ેમભાવ 

રાખે, તે�ુ ં�હત ઇ|છે ને કર(. પણ �ેમ કરતો છતો અ�યાયીના અ�યાયને વશ ન 

થાય, અ�યાયનો િવરોધ કર( ને તેમ કરતા ંતે � કRટ આપે તે ધીરજ[વૂMક અન ે

અ�યાયીનો �ષે કયાM િવના સહન કર(. 
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3. 234�5 

©ªચયMના પાલન િવન ઉપરના ંQતો�ુ ંપાલન અશ~ છે. ©ªચારB કોઈ �ી ક( 

[lુુષ ઉપર eુ¼¦Rટન ન કર( એટpુ ંજ બસ નથી, પણ મનથીયે િવષયો�ુ ંyચ�તન ક( 

સેવન ન�હ કર(, અને િવવાહBત હોય તો પોતાની �ી ક( પોતાના પિતસાથે પણ 

િવષયભોગ ન�હ કર(, પણ તેને િમ; સમ� તેની સાથે િનમMળ સબંધં રાખશ.ે 

પોતાની ક( બી� �ીનો ક( પોતાના પિતનો ક( બીn [lુુષનો િવકારમય UપશM 

અથવા તેની સાથે િવકારમય ભાષણ ક( બી� િવકારમય ચેRટા તે પણ UÑળૂ 

©ªચયMનો ભગં છે. [lુુષ [lુુષ વ|ચે ક( �ી �ી વ|ચે ક( બdેની કોઈ વUX ુિવષે 

િવકારમય ચેRટા પણ UÑળૂ ©ªચયMનો ભગં છે. 

 

4. /7#� 

મ�Rુય ^યા ંલગી �ભના રસોને �તે ન�હ &યા ંલગી ©ªચયM�ુ ં પાલન અિત 

કઠBન છે એવો અ�ભુવ હોવાથી અUવાદને નો�ુ ંQત ગણવામા ંઆYKુ ંછે. ભોજન 

ક(વળ શરBરયા;ાને જ અથ� હોય; ભોગને અથ� કદB ન�હ. તેથી તે ઔષિધ સમ� 

સયંમ[વૂMક લેવાની જJર છે. આ Qત�ુ ંપાલન કરનાર િવકાર ઉ&પd કર( એવા 

મસાલા વગેર(નો &યાગ કર(. માસંાહાર, મ¶પાન, તમાeુ, ભાગં ઇ&યા�દનો 

આ0મમા ં િનષેધ છે. આ Qતમા ં Uવાદને અથ� ઉnણીનો ક( ભોજનના આNહનો 

િનષેધ છે. 

 

5. /7��� 

બીnની વUX ુરn િવના ન લેવી એટpુ ંજ આ Qતના પાલનને સાlુ બસ નથી. 

� વUX ુ � ઉપયોગને સાlુ આપણને મળB હોય તેનાથી તનેો બીજો ઉપયોગ 
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કરવો ક( � T¼ુતને સાlુ મળB હોય તેના કરતા ંવધાર( T¼ુત લગી ઉપયોગ કરવો 

તે પણ ચોરB છે. આ Qતના Tળૂમા ં 9£ૂમ સ&ય તો એ ર\ુ ં છે ક( પરમા&મા 

�ાણીઓને સાlુ િન&યની આવDયક વUX ુ જ િન&ય ઉ&પd કર( છે અને આપે 

છે.તેનાથી વધાર( T¼ુલ ઉ&પd કરતો નથી. તેથી પોતાની ઓછામા ં ઓછB 

આવDયકતા ઉપરાતં � કંઈ પણ મ�Rુય લે છે તે ચોરB કર( છે. 

 

6. /�+�:� 

અપ�રNહ અUતેયના પેટામા ંજ રહ(pુ ંછે, અનાવDયક વUX ુ�મ લેવાય ન�હ તેમ 

તેનો સNંહ પણ ન થાય. તેથી � ખોરાક ક( રાચરચીલાની જJર નથી તેનો સNંહ 

તે આ Qતનો ભગં છે. �ને �રુશી િવના ચાલે તે �રુશી ન રાખે. અપ�રNહB 

પોતા�ુ ં�વન િન&ય સા�ંુ કરતો nય. 

 

7. @����"� 

અUતેય અને અપ�રNહના પાલનને સાlુ nતમહ(નતનો િનયમ આવDયક છે. 

વળB મ�Rુયમા; શરBરિનવાMહ શારBરBક મહ(નતથી કર( તો જ તે સમાજના ને 

પોતાના �ોહમાથંી બચી શક(. ��ુ ં�ગ ચાલી શક( છે ને �ને સમજણ આવી છે 

તેવા ં�ી [lુુષે પોતા�ુ ંબCુ ં િન&યકામ � પોતે આટોપવાયોmય હોય તે આટોપી 

લે6ુ ંજોઇએ, અને બીnઓની સેવા િવનાકારણ ન લેવી જોઇએ. પણ બાળકોની, 

બીn અપગં લોકોની અને 6�ૃધ �ી[lુુષોની સેવા �ાHત થાય &યાર( તે કરવાનો 

સામા�જક જવાબદારB સમજનાર �&યેક મ�Rુયનો ધમM છે. આ આદશMન ે

અવલબંીને આ0મમા ંમ�ૂરો અિનવાયM હોય &યા ંજ રાખવામા ંઆવે છે, ને તેની 

સાથે શેઠચાકરનો વહ(વાર નથી રાખવામા ંઆવતો. 
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8. 7#�ш� 

મ�Rુય સવMશ>?તમાન �ાણી નથી. તેથી તે પોતાના પાડોશીની સેવા કરવામા ં

જગતની સેવા કર( છે, આ ભાવના�ુ ં નામ Uવદ(શી છે. પોતાની ન�કની સેવા 

છોડBને �ૂરનાનંી સવેા કરવા ક( લેવા ધાય તે Uવદ(શીનો ભગં કર( છે. આ 

ભાવનાના પોષણથી સસંાર 9Yુયવ>Uથત રહB શક(. તનેા ભગંમા ંઅYયવUથા રહ(લી 

છે. આ િનયમને અધાર( બનતા ં લગી આપણે આપણી પડોશની �ુકાન સાથે 

Yયવહાર રાખીએ; દ(શમા ં� વUX ુથતી હોય ક( સહ(� થઇ શકતી હોય તે વUX ુ

આપણે પરદ(શથી ન લાવીએ. Uવદ(શીમા ં UવાથMને Uથાન નથી. પોતે eુ�ંુબના, 

eુ�ંુબ શહ(રના, શહ(ર દ(શના, ને દ(શ જગતના, કOયાણાથ� હોમાય. 

 

9. /�� 

સ&ય, અ�હ�સા ઇ&યા�દ Qતો�ુ ંપાલન િનભMયતા િવના અસભંિવત છે. અને હાલ 

સવM; ભય Yયાપી ર¥ો છે &યા ં િનભMયતા�ુ ં yચ�તન ને તેની ક(ળવણી અ&યતં 

આવDયક હોવાથી તનેે Qતોમા ંUથાન અપાKુ ંછે. � સ&યપરાયણ રહ(વા માગે તે 

ન નાતnતથી ડર(, ન સરકારથી ડર(, ન ચોરથી ડર(, ન ગરBબાઈથી ડર(, ન 

મોતથી ડર(. 

 

10. /7= �>����"#��� 

�હ��ુધમMમા ંઅU[Dૃયતાની J�ઢએ જડ ઘાલી છે. તેમા ં ધમM નથી પણ અધમM છે, 

એવી મા�યતા હોવાને લીધે અU[Dૃયતાિનવારણને િનયમમા ં Uથાન આHKુ ં છે. 

અU[Dૃય ગણાતાનંે સાlુ બી� nિતઓના �ટpુ ંજ આ0મમા ંUથાન છે. 
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આ0મ nિતભેદને માનX ુ ં નથી. nિતભેદથી �હ��ુધમMને �કુસાન થKુ ં છે એવી 

મા�યતા છે. તેમા ં રહ(લી ¯ચનીચની અને આભડછેટની ભાવના અ�હ�સાધમMની 

ઘાતક છે. આ0મ વણાM0મધમMને માને છે. તેમાનંી વણMYયવUથા ક(વળ ધધંાન ે

આધીન છે એમ જણાય છે તેથી વણM-નીિત�ુ ં માબાપના ધધંામાથંી આ�િવકા 

પેદા કરB બાકBનો સમય V�ુધ <ાન લેવામા ંઅને વધારવામા ંવાપર(. UTિૃતઓમા ં

રહ(લી આ0મYયવUથા જગત�ુ ં �હત કરનારB છે, પણ વણાM0મધમM મા�ય હોવા 

છતા ંઆ0મ�ુ ં�વન ગીતામા�ય Yયાપક ને ભાવના�ધાન સ�ંયાસના આદશMન ે

આગળ રાખી રચાયેpુ ંહોવાથી આ0મમા ંવણMભેદને અવકાશ નથી. 

 

11. $+��Q!�� 

આ0મની એવી મા�યતા છે ક( જગતમા ં�ચyલત �3યાત ધમP સ&યને Yય?ત 

કરનારા છે. પણ તે બધા અ[ણૂM મ�Rુય �ારા Yય?ત થયેલા હોઈ બધામા ં

અ[ણૂMતા�ુ ંઅથવા અસ&ય�ુ ં િમ0ણ થKુ ં છે. તેથી �6ુ ંઆપણને આપણા ધમM 

િવષે માન હોય તેટpુ ં જ માન આપણે બીnના ધમM �&યે રાખ6ુ ં ઘટ(. આવી 

સ�હRuતુા હોય &યા ંએકબીnના ધમMનો િવરોધ નથી સભંવતો, નથી પરધમ°ને 

પોતાના ધમMમા ંલાવવાનો �ય&ન સભંવાતો; પણ બધા ધમPમા ંરહ(લા દોષો �ૂર 

થાય એવી જ �ાથMના ને એવી જ ભાવના િન&ય પોષવી ઘટ(. 
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