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પ્રકાશકનુાં ત્તનવદેન 

રામનામ ત્તવશેની શ્રદ્ધાનુાં બીજ ગાાંધીજીના અાંતરમાાં રોપનાર તેમની દાઈ રાંભા હતી. એ ત્તવશેની ઉલે્લખ 

ગાાંધીજીએ પોતે ‘આત્મકથા’માાં કયો છે. બચપણમાાં અાંતરમાાં રોપયેલુાં એ બીજ ગાાંધીજીની સાધનાનાાં 

વર્ષો દરત્તમયાન ઉિરોિર ત્તવકસતુાં ગયુાં. આધ્યાત્તત્મક, માનત્તસક અને શારીરરક, ત્રણે પ્રકારની 

મુશ્કેલીઓમાાં રામનામ માણસનો સૌથી મોટો આધાર બને છે એવી શ્રદ્ધા ગાાંધીજીએ પોતાનાાં 

લખાણોમાાં વારાંવાર વ્યક્ત કરી છે. છેવટનાાં વર્ષોમાાં ત્તનસગોપચારનુાં કામ માથે લીધા બાદ તેમણે ઘણી 

વાર લખયુાં છે કે શરીરના વ્યાત્તધઓને શમાવવાનો રામબાણ કુદરતી ઈલાજ રામનામ છે. 

રામનામ ત્તવશેની ગાાંધીજીની આ શ્રદ્ધા વ્યક્ત કરનારાાં લખાણોનુાં શ્રી ભારતન કુમારપ્પાએ અાંગ્રેજીમાાં 

સાંપારદત કરેલુાં પુસ્તક નવજીવન કાયાાલયે પ્રત્તસદ્ધ કયુું છે. આ પુસ્તક તેને આધારે તયૈાર કયુું છે. 

નોંધવા જવેી એક હકીકત આવી છે કે રામનામ ત્તવશેનાાં પોતાનાાં કેટલાાંયે લખાણ ગાાંધીજીએ 

ગુજરાતીમાાં લખેલાાં અને તમેનુાં અાંગ્રેજી કરવામાાં આવલેુાં. એવાાં લખાણોનુાં મૂળ ગુજરાતી જ આ સાંગ્રહમાાં 

આપવાની કાળજી રાખવામાાં આવી છે. 

ગાાંધીસારહત્યના અને રામનામ ચાહકોને આ સાંગ્રહ ઘણો રુચશે એવી ખાતરીથી તે પ્રત્તસદ્ધ કયો છે. 
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અભ્યાસી પ્રત્ય ે

મારાાં લખાણોનાાં ઉદ્યમી અભ્યાસીઓની તેમ જ એમાાં રસ લેનાર બીજાઓને કહેવા ઈચછુાં  છુાં  કે, મને 

સવા કાળ ેએકરૂપ જ દેખાવાની કશી પરવા નથી. સત્યની મારી શોધમાાં મેં ઘણા ત્તવચરોનો ત્યાગ કયો 

છે ને ઘણી નવી વસ્તુઓ શીખયો છુાં . ઉમરમાાં હુાં  ભલે વૃદ્ધ થયો હોઉં, પણ મારો આાંતરરક ત્તવકાસ થતો 

અટક્યો છે અથવા દેહ પડ્યા પછી મારો ત્તવકાસ અટકી જશે એવુાં મને લાગતુાં નથી. મને એક જ 

વસ્તુની પડી છે, ને તે પ્રત્તતક્ષણ સત્યનારાયણની વાણીને અનુસરવાની મારી તત્પરતા છે. અને તેથી 

કોઈને મારાાં બે લખાણોમાાં ત્તવરોધ જવેુાં જણાય ત્યારે, જો તેને મારા ડહાપણ ત્તવશે શ્રદ્ધા હોય તો, એક 

જ ત્તવર્ષયના બે લખાણોમાાંથી પાછલાને તે પ્રમાણભૂત માને.  

હરરજનબધુાં, ૩૦-૪-૩૩            ગાાંધીજી                     

  



રામનામ | www.mkgandhi.org 

 

 

સાંપાદકની નોંધ 

મુશ્કેલી આવી પડે ત્યારે રામનામ લેવાનુાં ગાાંધીજીને બચપણમાાં જ શીખવવામાાં આવ્યુાં હતુાં. એક 

સત્યાગ્રહી તરીકે એટલ ે કે દ્રઢતાથી સત્યને અથવા ઈશ્વરને રદવસના ચોવીસે કલાક વફાદાર રહેવાનુાં 

વ્રત ધારણ કરનાર તરીકે અનુભવે ગાાંધીજીએ જોયુાં કે પોતીની શારીરરક, માનત્તસક અથવા આધ્યાત્તત્મક 

એમ કોઈ પણ પ્રકારની મુશ્કેલીમાાં કાયમ સમાધાન આપનાર ઈશ્વર છે. પોતાની તપસ્યાની શરુવાતમાાં 

એમની પહેલવહેલી કસોટી બ્રહ્યચયાપાલનને અાંગે થઇ. એમણ ેપોતે આપણને કહ્યુાં છે કે મનમાાં બુરા 

ત્તવચાર ઉઠતા અટકાવવામાાં અને ઉઠે ત્યારે તેમની સામે થવામાાં રામનામની મને મોટામાાં મોટી ઓથ 

હતી. ઉપવાસોની માનત્તસક વ્યથામાાંથી અને સામાત્તજક, ધાત્તમાક, આત્તથાક તેમ જ રાજદ્વારી કે્ષત્રમાાં 

નવો ચીલો પાડનાર એકાકી રાહદારી તરીકે એમને ભાગે આવેલાાં આત્મમાંથનોમાાંથી રામનામે જ એમની 

પાર ઉતયાા. પરાં તુ ગાાંધીજી ઈશ્વરનુાં શરણાં જમે જમે વધારે સ્વીકારતા ગયા તેમ તેમ છેલે્લ એમણે એવી 

શોધ કરી કે શરીરના વ્યાત્તધએ મટાડવાનો ઈલાજ પણ રામનામ જ છે.  

સત્યની શોધ દરત્તમયાન અને માનવપ્રાણીની શારીરરક પીડામાાંથી તેને રાહત આપવાની 

તાલાવેલીમાાંથી ગાાંધીજીએ તાજી હવા, માત્તલસ, સ્નાન, ઉપવાસ, આહારત્તનયમન, માટીના પાટા અને 

એવા જ બીજા બીમારી મટાડવાના સદા અને ખરચમાાં સાવ સસ્તા પડે તેવા ઈલાજો ઘણા વખતથી 

શોધી કાઢ્યા હતા. એમનો એવો અત્તભપ્રાય હતો કે વેપારી ઢબે નફો કરવાના હેતુથી આજ ે

કારખાનાાંઓમાાં બનાવવામાાં આવતી પાર વગરની દવાઓની માણસના શરીરયાંત્ર પર આખરે માઠી 

અસર થાય છે અને તેના કરતાાં આ સાદાસસ્તા ઈલાજો કુદરતને અથવા ઈશ્વરી કાનૂનને અનુસરનારા 

હોઈ ફાયદો આપનારા છે.  

પરાં તુ ગાાંધીજીને બીજી એક એવી પ્રતીત્તત પણ હતી કે માણસ એટલે એકલુાં એનુાં શરીર જ નથી અને 

તેથી તેની બીમારીના કેવળ શારીરરક ઈલાજો પૂરતા નથી. દદીના મનનો તેમ જ આત્માનો પણ ઈલાજ 

કરવો જરૂરી છે. મન અને આત્મા તાંદુરસ્ત હોય તો શરીર પણ તાંદુરસ્ત રહે. અનુભવે ગાાંધીજીએ શોધી 

કાઢ્યુાં કે મનને અને આત્માને તાંદુરસ્ત રાખવાનો રામનામ અથવા ઈશ્વરરૂપી મહાન વૈદ્ય પર ભત્તક્તપૂણા 

શ્રદ્ધા રાખવા જવેો તેમ જ તેને શરણે જવા જવેો બીજો રામબાણ ઈલાજ નથી. માણસ પોતાને પુરેપુરો 

ઈશ્વરને હવાલે કરી દે, ખોરાક, અાંગત સ્વચછતા અને શરીરની સાંભાળ, ખાસ કરીને રાગદે્વર્ષો તેમ જ 

મનના બીજા આવેગો પર ને સામાન્ય રીતે જાત પર કાબૂ અને બીજા માણસો સાથેના સાંબાંધો એ 

બાબતોમાાં ઈશ્વરના કાનૂન મુજબ ચાલે તો તે બીમારીમાાંથી ઉગારી જાય એમ ગાાંધીજી ચોક્કસપણ ે

માનતા. આવી નીરોગી દશા ત્તસદ્ધ કરવાને તેઓ હાંમેશ મથતા. વળી, બીજા લોકો પણ એવી દશા 

મેળવી શકે તેટલા ખાતર પોતાની ત્તનસગોપચારની પદ્દત્તત ઉપરાાંત દદીઓને રામનામના ગુણ જયાાં 

શીખવવામાાં આવે એવી ત્તનસગોપચારની પોતાની છેલ્લી સાંસ્થા ઊરુળીકાાંચનમાાં તેમણે સ્થાપી. 

રામનામને ત્તવશેના ગાાંધીજીના ત્તવચારો તેમ જ અનુભવ તેમના પોતાના શબ્દોમાાં વાચકોની આગળ 

મૂકવાની  આ નાની ચોપડીમાાં નમ્ર કોશીશ કરવામાાં આવી છે.  

મુાંબઈ                                  ભારતન કુમારપ્પા     
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અનકુ્રમત્તણકા 

પ્રકાશકનુાં ત્તનવેદન  

અભ્યાસી પ્રત્ય ે

સાંપાદક ની નોંધ 

૧. બીજ  

૨. નીત્તતરક્ષાનો ઉપયોગ  

૩. સહેલો માંત્ર 

૪. રામનામ અને રાષ્ટ્ર ીય સવેા  

૫. રામ ની મદદ યાચો  

૬. જપની ખૂબી  

૭. રામનામનો જપ  

૮. રામધૂન   

૯. યૌત્તગક રક્રયાઓ  

૧૦. સચોટ મદદ  

૧૧. રામનામની હાાંસી  

૧૨. રામનામ ને જાંતરમાંતર 

૧૩. રામનામનો પ્રચાર 

૧૪. મારો રામ  

૧૫. રામ કોણ? 

૧૬.દશરથનાંદન રામ  

૧૭. મારો રામ કોણ?  

૧૮. ઈશ્વર ક્યાાં ને કોણ? 

૧૯. રામનામ અને ત્તનસગોપચાર 

૨૦. કુદરતી ઉપચાર 

૨૧. રામનામ રામબાણ 

૨૨. બધા રોગોની ઈલાજ  

૨૩. કુદરતી ઉપચારીમાાં રામનામ  

૨૪. આમજનતાનુાં વૈદુાં 

૨૫. રામબાણ ઉપાય 

૨૬. આયુવદે અને નૈસત્તગાક ત્તચરકત્સા 

૨૭. ઊરુળીકાાંચનમાાં 

૨૮. ઊરળીકાાંચનમાાં કુદરતી ઉપચાર  

૨૯. ગરીબો માટે કુદરતી ઉપચાર  

૩૦. કુદરતી ઉપચાર અને આધુત્તનક ઉપચાર 

૩૧. અાંતદ્રત્તષ્ટ્ કેળવો 

૩૨. કુદરતના ત્તનયમો  

૩૩. બાધાઆખડી ત્તવ. રામનામ  

૩૪. રામનામ ત્તવશે સમજનો ગોટાળો 
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૧. બીજ 

છ કે સાત વર્ષાથી માાંડીને હવે સોળ વર્ષોનો થયો ત્યાાં સુધી અભ્યાસ કયો, પણ ક્યાાંએ ધમુંનુાં ત્તશક્ષણ 

ત્તનશાળમાાં ન પામ્યો. ત્તશક્ષકો પાસેથી સહેજ ે મળવુાં જોઈએ તે ન મળ્ુાં એમ કહેવાય. એમ છતાાં 

વાતાવરણમાાંથી કાંઈક ને કાંઈક તો મળ્ાાં જ કયુું. અહીં ધમાનો ઉદાર અથા કરવો જોઈએ. ધમા એટલ ે

આત્મભાન, આત્મજ્ઞાન.  

મારો જન્મ વૈષ્ણવ સાંપ્રદાયમાાં, એટલ ેહવેલીએ જવાનુાં વખતોવખત બને. પણ તેને ત્તવશે શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન 

ન થઇ. હવેલીનો વૈભવ મને ન ગમ્યો. હવેલીમાાં ચાલતી અનીત્તતની વાતો સાાંભળતો તેથી તેને ત્તવશે 

મન ઉદાસ થઈ ગયુાં. મને કાંઈ જ ન મળ્ુાં.  

પણ જ ેહવેલીમાાંથી ન મળ્ુાં તે મારી દાઈ પાસેથી મળ્ુાં. તે કુટુાંબની જૂની નોકર હતી. તેનો પ્રેમ મને 

આજ ેપણ યાદ છે. હુાં  આગળ જણાવી ગયો છુાં  કે હુાં  ભૂતપ્રેત આરદથી ડરતો. તેનુાં ઔર્ષધ રામનામ છે. 

એમ રાંભાએ સમજાવ્યુાં. મને તો રામનામના કરતાાં રાંભા ઉપર વધારે શ્રદ્ધા હતી, તેથી મેં બાળવય ે

ભૂતપ્રેતારદના ભયથી બચવા રામનામનો જપ શરુ કયો. તે બહુ સમય ન ટક્યો. પણ જ ે બીજ 

બચપણમાાં રોપાયુાં ત ે બળી ન ગયુાં. રામનામ આજ ે મારે સારુાં  અમોધ શત્તક્ત છે, તેનુાં કારણ હુાં  

રાંભાબાઈએ રોપેલુાં બીજ ગણાં છુાં .  

પણ જ ેવસ્તુએ મારા મન ઉપર ઊંડી છાપ પડી તે રામાયણનુાં પારાયણ હતી. ત્તપતાશ્રીની માાંદગીનો 

કેટલોક સમય પોરબાંદરમાાં ગયેલો. અહીં તેઓ રામજીના માંરદરમાાં રોજ રાત્રે રામાયણ સાાંભળતા. 

સાંભળાવનાર રામચાંદ્રજીના એક પરમ ભક્ત, ત્તબલેશ્વરના લાધા મહારાજ કરીને હતા. તેમને ત્તવશે એમ 

કહેવાતુાં કે, તેમને કોઢ ત્તનકળ્ો હતો. તેની દવા કરવાને બદલે તેમણે ત્તબલેશ્વરનાાં બીલીપત્ર જ મહાદેવ 

ઉપરથી ઉતારતાાં તે   કોઢીયેલ ભાગ ઉપર બાાંધ્યાાં ને  કેવળ રામનામનો જપ આદયો. અાંતે તેમનો કોઢ 

જડમૂળથી નાશ પામ્યો. આ વાત ખરી હો કે ન હો, અમે સાાંભળનારાઓએ ખરી માની. એટલુાં પણ ખરુાં  

કે લાધા મહારાજ ેજયારે કથાનો આરાંભ કયો ત્યારે તેમનુાં શરીર તદ્દન નીરોગી હતુાં. લાધા મહારાજનો 

કાંઠ મીઠો હતો. તેઓ દોહાચોપાઈ ગાતા ને અથા સમજાવતા. પોતે તેના રસમાાં લીન થઇ જતા અને 

શ્રોતાજનને લીન કરી મૂકતા. મારી ઉંમર આ સમયે તરે વર્ષાની હશે, પણ મને તેમના વાચનમાાં ખૂબ 

રસ આવતો એ યાદ છે. આ રામાયણશ્રવણ મારા રામાયણ પરના અત્યાંત પ્રમેનો પાયોછે. આજ ે હુાં  

તુલસીદાસના રામાયણને ભત્તક્તમાગાનો સવોિમ ગ્રાંથ ગણાં છુાં .   

આત્મકથા (૧૯૫૬ની આવૃત્તિ), પૃ. ૨૯-૩૦ 
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૨. નીત્તતરક્ષાનો ઉપાય 

મારા ત્તવચારના ત્તવકારો ક્ષીણ થતા જાય છે પણ નાશ નથી પામ્યા. જો હુાં  ત્તવચાર ઉપર સામ્રાજય મળેવી 

શક્યો હોત તો છેલ્લાાં દસ વરસ દરત્તમયાન જ ેત્રણ દદો: પાાંસળાનો વારમ, મરડો ને ‘એપેત્તન્ડક્સનો 

વરમ, મને થયાાં તે ન થાત.૧ હુાં  માનુાં છુાં  કે નીરોગી આત્માનુાં શરીર પણ નીરોગી હોય. એટલે આત્મા 

નીરોગી –ત્તનત્તવાકારી –થતો જાય તેમ તેમ શરીર પણ નીરોગી થતુાંજાય. આનો અથા એવો નથી કે 

નીરોગી શરીર એટલે બળવાન શરીર. બળવાન આત્મા ક્ષીણ શરીરમાાં જ વસે છે. જમે આત્મબળ વધ ે

તેમ શરીરક્ષીણતા વધે. સાંપૂણા રીતે નીરોગી શરીર ઘણાં ક્ષીણ હોઈ શકે. બળવાન શરીરમાાં ઘણ ેભાગ ે

રોગ તો હોય જ. રોગ ન હોય તોપણ તે શરીર ચેપો વગેરેનો ભોગ તુરત થાય, જયારે સાંપૂણા રીતે 

નીરોગી શરીરને ચેપ લાગી જ ન શકે. શુદ્ધ લોહીમાાં એવાાં જાંતુને દુર રાખવાનો ગુણ હોય છે.    

બ્રહ્યચયાનો લૌરકક અથવા પ્રચત્તલત અથા તો એટલો જ માનવામાાં આવે છે કે ત્તવર્ષયેત્તન્દ્રયનો મન, 

વચન, કાયથી સાંયમ. સ્વાદેત્તન્દ્રય-સાંયમ ઉપર એટલો જ ભાર નથી મોકાયો, તેથી ત્તવર્ષયેત્તન્દ્રય-

સાંયમ વધે મુશ્કેલ બન્યો છે, લગભગ અશક્ય જવેો થઇ ગયો છે.  

મારો અનુભવ તો એવો છે જ ેજણેે સ્વાદને જીત્યો નથી તે ત્તવર્ષયને જીતી શકતો નથી. સ્વાદને જીતવો 

બહુ કરઠન છે. પણ એ ત્તવજયની સાથે બીજો સાંભવે છે. સ્વાદ જીતવાને સારુાં  એક તો એ ત્તનયમ છે કે 

મસાલાઓનો સવાથા અથવા બને તેટલો ત્યાગ કરવો. અને બીજો વધારે જોરાવર ત્તનયમ એ છે કે માત્ર 

શરીરપોર્ષણને સારુાં  જ આપણે ખાઈએ છીએ પણ સ્વાદ સારુાં  કદી નહીં ખાઈએ એવી ભાવના હાંમેશાાં 

પોર્ષવી. આપણે હવા સ્વાદને સારુાં  નથી લેતા પણ શ્વાસ સારુાં . પાણી તરસ મટાડવા તેમ જ અન્ન 

કેવળ ભૂખ મટાડવા લેવાય. બચપણથી જ આપણને માબાપ એથી ઊલટી ટેવ પડે છે. આપણા 

પોર્ષણને સારુાં  નહીં  પણ પોતાનુાં વહાલ બતાવવા આપણને અનેક જાતના સ્વાદ શીખવી આપણને 

બગાડે છે. આવા વાતાવરણની સામે આપણે થવાનુાં રહ્યુાં છે.  

પણ ત્તવર્ષય જીતવાનો સુવણા ત્તનયમ તો રામનામ અથવા એવો કોઈ માંત્ર છે. દ્વાદશ માંત્ર૨  પણ એ જ 

અથા સરે છે. જનેે જવેી ભાવના તે પ્રમાણ ેતે માંત્ર જપે. મને બચપણથી રામનામ શીખવવામાાં આવેલ 

હોવાથી ને એનો આધાર મને મળ્ા જ કરે છે તેથી મેં તે સૂચવ્યો છે. જ ે માંત્ર લઈએ તેમાાં આપણ ે

તલ્લીન થવુાં જોઈએ. ભલે માંત્ર જપતાાં બીજા ત્તવચરો આવ્યા કરે, તે છતાાં શ્રદ્ધા રાખી જ ેમાંત્રનો જપ 

જપ્યા જ કરીશે તે અાંતે ત્તવજય મેળવશે એમાાં મને લેશ પણ શાંકા નથી. એ માંત્ર તેની જીવનદોરી થશે 

અને બધાાં સાંકટોમાાંથી તેને બચાવશે.૩ એવા પત્તવત્ર માંત્રનો ઉપયોગ કોઈએ આત્તથાક લાભને સારુાં  ન જ 

કરવો જોઈએ. એ માંત્રનો ચમત્કાર આપણી નીત્તતને સરુત્તક્ષત કરવામાાં રહેલો છે. અને એ અનુભવ દરેક 

પ્રયત્નવાનને થોડી જ મુદતમાાં મળી રહેશે. હા એટલુાં યાદ રાખવુાં જોઈએ કે એ માંત્ર પોપટની માફક ન 

પઢાય. તેમાાં આત્મા પરોવવો જોઈએ. પોપટ યાંત્રની જમે એવો માંત્ર પઢે છે, આપણે તેને જ્ઞાનપૂવાક 
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પઢીએ; ન જોઈતા ત્તવચારોનુાં ત્તનવારણ કરવાની ભાવના ધરીને અને તેમ કરવાની માંત્રની શત્તક્તને 

ત્તવશ્વાસ રાખીને.  

નવજીવન. ૨૫-૫-૧૯૨૪ 

---------------------- 

૧. હુાં  પૂણાત્વથી તો બહુ છેટે છુાં , પૂણાત્વનો હુાં  એક નમ્ર સાધક છુાં . અને મને સાધનની પણ ખબર છે, પણ 

સાધન જાણયુાં એટલે સાધ્યન ેપહોચયાાં એવુાં તો નથી જ. જો હુાં  પૂણા હોત, જો મેં મારા ત્તવકારો ઉપર ત્તવચારમાાં 

પણ સાંપણૂા કાબૂ મળેવ્યો હોત તો હુાં  શરીરે પણ પૂણા સ્વસ્થ હોત. હુાં  ત્તવના સાંકોચે કબુલ કરુાં  છુાં  કે મારે દરરોજ 

મારા ત્તવચરો ઉપર કાબૂ મેળવવાને મારા મનની પુષ્કળ શત્તક્તનો વ્યય કરવો પડે છે. જો આમાાં મને કદી 

સફળતા મળે તો સેવા માટે કેવડો મોટો શત્તક્તનો ભાંડાર ખુલ્લો થશે! ‘એપતે્તન્ડસાઈટીસ’નો રોગ ત્તવચાર અથવા 

મનની નબળાઈને લીધે થયો એમ હુાં  માનુાં છુાં . તમે જ એ પણ કબૂલ કરુાં  છુાં  કે હુાં  શસ્ત્રરક્રયાને વશ થયો તયેે મારા 

મનની એક વધુ નબળાઈ હતી. જો મારામાાં અહાંતાનો અવશેર્ષ જ રહુ્યાં ન હોત તો તો બનવાકાળ બનશે એમ 

માનીને હુાં  ત્તનત્તશ્વત બેસી રહ્યો હોત. પણ મારે તો મારો આ દેહ ટકાવી રાખીને જ જીવવુાં હતુાં. સાંપૂણા અનાસરકત 

એ કાાંઈ યાાંત્તત્રક રક્રયા નથી એ તો સતત, અનવરત પ્રયત્ન અને પ્રાથાનાએ જ પ્રાપ્ત કરી શકાય.  

૨. ॐ नमो भगवत ेवासदेुवाय 

૩. એક બ્રહ્યચારીને બ્રહ્યચયા સાધવાનાાં સાધનો ગણાવતાાં ગાાંધીજીએ લખયુાં: 

(અ) “ ચોથુાં (સાધન) સત્સાંગ સવેે. સારાાં પુસ્તકો વાાંચે ને આત્મદશાન ત્તવના ત્તવકારોનો સવાથા નાશ નથી જ 

એમ જાણી રામનામારદ હમેંશાાં રટી ઈશ્વર પ્રસાદની યાચના કરે.”-નવજીવન’, ૪-૪-૧૯૨૬ 

(બ) એક દુુઃખીને લખયુાં; 

“રામની મદદ લઈને રાવણનો વધ કરવાનો રહ્યો છે. અન ેતે શક્ય છે. જો રામની ઉપર ભરોસો રાખી શકો ન ે

રાખો તો પછી તમે ત્તનત્તચાંતપણે રહેજો. ખાવામાાં ખુબ માપ જાળવજો ઘણી જાતની વાનીઓ ન ખાશો” 

‘નવજીવન’ ૨૩-૧૨-૧૯૨૮ 

“તમારી કામવતૃ્તિઓ તમારા પર સવાર થાય અને તમને લાચાર બનાવી મુકે ત્યારે પગે પાડીને તમે ઈશ્વરની 

મદદ માગજો. રામનામ અચૂક મદદરૂપ નીવડે છે. બહારની મદદ તરીકે તમે કટીરનાણ કરજો, એટલે કે, ઠાંડા 

પાણીથી ભરેલા ટબમાાં તમે તમારા પગ બહાર રાખીને બેસજો.’ સાંયમ અને સાંતત્તતત્તનયમન’. પૃ. ૨૫૮ 
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૩. સહેલો માંત્ર 

જયાાં મનુષ્યત્ન કાંઈ જ નથી ત્યાાં ઈશ્વરની કૃપા કામ આવે છે. તેથી મેં ધારાળાઓને, અાંત્યજોને તેમ જ 

કાળીપરજને રામનામનો જપ જપવાની ભલામણ કરી છે. સવારમાાં સુવોદય પહેલાાં ઊથી, દાતાન કરી, 

મોં સાફ કરી ઈશ્વર પ્રત્યે પ્રાથાના કરે કે તે તેઓને પ્રત્તતજ્ઞાપાલનમાાં સહાય કરે ને તેઓ રામનામ જપે. 

આમ જ રાતે સુતી વેળાએ કરે. રામનામ ઊપર મારી આસ્થા તો ઘણાાં વર્ષોની છે. કેટલાક ત્તમત્રોને 

રામનામ રામબાણ દવારૂપ થઈ પડેલ છે. તેઓ ઘણી આાંતરરક મુસીબતોમાાંથી બચી ગયા છે. જનેે 

ઉચચાર  આવડે, જ ેદ્વાદશ માંત્ર પણ યાદ ણ કરી શકે, ‘ઈશ્વર’ શબ્દનો ઉચચાર જમેને અઘરો લાગે, 

તેવાને સારુાં  પણ ‘રામ’ શબ્દનુાં ઉચચારણ સહેલુાં છે. શ્રદ્ધાપૂવાક જ ે એ નામનો જપ જપે તે હમેંશા 

સુરત્તક્ષત છે. એમ હુાં  માનુાં છુાં . 

નવજીવન ૨૫-૧-૧૯૨૫ 
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૪. રામનામ અન ેરાષ્ટ્ર ીય સવેા 

પ્ર. –કેવળ રામનામ લઈને, રાષ્ટ્ર ીય સેવા કયાા ત્તવના સ્ત્રીપુરુર્ષ મોક્ષ મેળવી શકે ખરાાં કે? આ પ્રશ્ન હુાં  

એટલા જ માટે પુછુાં  છુાં  કે મારી કેટલીક બહેનો કહે છે કે ઘર સાંભાળવુાં અને કોક કોક વાર ગરીબની ઉપર 

દયાભાવ બતાવવો એ ઉપરાાંત કશુાં જરૂર નથી.  

ઉ. આ પ્રશ્ન ેસ્ત્રીઓને જ નહીં પણ ઘણા પુરુર્ષોને પણ મૂાંઝવ્યા છે. અને મને પણ એ પ્રશ્ન ઉકેલતાાં બહુ 

મહેનત પડી છે. હુાં  જાણાં છુાં  કે એક  ત્તવચારસાંપ્રદાય એવો પડ્યો છે કે જ ે સાંપૂણા ત્તનવૃત્તિનો અને 

પ્રવૃત્તિમાત્રની ત્તનરથાકતાનો ઉપદેશ કરે છે. એ ઉપદેશની રકાંમત મને સમજાઈ નથી. જોકે એનો સ્થૂલ 

સ્વીકાર કરવો હોય તો એનો મારો પોતાનો અથા કરી હુાં  સ્વીકારી શકુાં  છુાં . મારા નમ્ર અત્તભપ્રાય પ્રમાણ ે

ત્તવકાસને માટે પ્રવૃત્તિની જરૂર છે. અને તે પણ ફ્લાત્તભસાંત્તધ રરહત પ્રવૃત્તિની ‘રામનામ’ અથવા એવો જ 

કઈ માંત્ર, બોલવાની ખાતર બોલવાની જરૂર નથી. પણ આત્મશુત્તદ્ધની ખાતર બોલવાની જરૂર છે. જો 

પ્રવૃત્તિને મદદ મળે તે માટે, ઈશ્વર સન્માગે પ્રેરે તે માટે જરૂર છે. જો પ્રવૃત્તિમાત્ર ત્તમથ્યા હોય તો કુટુાંબનો 

ભાર ઉપાડવાની અને કોક કોક વાર ગરીબને મદદ આપવાની પ્રવૃત્તિ પણ શા સારુ? આ પ્રવતૃ્તિમાાં જ 

રાષ્ટ્ર ીય સેવાનુાં બીજ સહેલુાં છે. અને બધી રાષ્ટ્ર ીય સેવામાાં સમાજસેવા સહેલી છે. જમે કુટુાંબની 

ત્તન:સ્વાથા સેવાનો પણ એ જ અથા છે. રામનામથી માણસમાાં ત્તનમોહતા અને સમતા આવે છે. અને 

અણીને વખતે તે પાટા ઉપરથી ઊતરીપડતો નથી. મોક્ષ તો હુાં  ગરીબમાાં ગરીબની સેવા ત્તવના અને 

તેમની સાથે તાદાત્મ્ય ત્તવના અશક્ય સમજુાં છુાં .  

નવજીવન ૨૪-૧૦-૧૯૨૬ 

સવેાકાયા કે નામસ્મરણ? 

પ્ર. સેવાકાયાના કઠણ પ્રસાંગોએ ભગવદ્ભત્તક્તનો ત્તનત્ય ત્તનયમ સાચવી ન શકાય તો તેથી કશુાં નુકશાન 

ખરુાં ? સેવાકાયા અને નામસ્મરણ બેમાાં પ્રધાનપદ કોને આપવુાં?  

ઉ. કઠણ સેવાકાયા હોય કે એથીયે કઠણ પ્રસાંગ હોય તોય ભગવદ્ભત્તક્ત એટલે કે રામનામ બાંધ થઇ જ  

ન શકે.  નામસ્મરણનુાં બાહ્ય સ્વરૂપ પ્રસાંગ પ્રમાણ ેબદલાતુાં રહેશે. રામનામ હૃદયમાાં અાંરકત થઈ ચુક્યુાં, 

પછી થોડુાં  જ માળા છોડવાથી છુટવાનુાં છે?  

હરરજનબાંધુ, ૧૭-૨-૧૯૪૬ 
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૫. રામની મદદ યાચો  

ગાડાાં ભરીને ચોપડીઓ વાાંચી તેમાાંની મારહતી પોતાના મગજમાાં ઠાાંસવાથી પોતે કેવા ભાાંગી ગયા છે એ 

ત્તવશે રહન્દભરમાાંથી ત્તવદ્યાથીઓ તરફથી મારા પર કાગળો આવે છે. એમાાંના કેટલાકે મગજનુાં 

સમતોલપણાં ગુમાવ્યુાં છે. બીજા કેટલાક પાગલ બની ગયા છે. અને બીજા થોડા લાચાર બની મેલુાં 

જીવન ગાળે છે. ગમે તેવી કોત્તશશ કરવા છતાાં અમારા રદલમાાં ઘર કરી ગયેલા સતેાનને અમે હઠાવી 

શકતા નથી તેથી અમે જવેા છીએ તેવા ને તેવા રહીએ છીએ એમ લોકો લખે છે ત્યારે તે સૌને માટે મારુાં  

હૃદય દ્રવ ે છે. આજીજી કરી એ લોકો કહે છે, “ આ સેતાનને કેમ કાઢવો, અને અમને ઘેરી વળેલી 

અશુત્તદ્ધને કેમ મારી હઠાવવી તે અમને બતાવો.” હુાં  એ લોકોને કહુાં  છુાં  કે રામનામ લો અને ઈશ્વરને ચરણ ે

પડી તેની સહાય યાચો, ત્યારે તેઓ મને કહે છે: “ઈશ્વર ક્યાાં વસ ેછે તે અમે જાણતો નથી. પ્રાથાના 

કરાવી એટલી શુાં તે પણ અમે જાણતા નથી.” આવી લાચાર દશા આ લોકોની થઇ છે.  

એક તત્તમલ વચન હાંમેશને માટે મારા રદલમાાં કોતરાઈ ગયુાં છે. તેનો અથા છે; “સવા અસહાય લોકોને 

સહાય કરનારો ઈશ્વર છે.” એની સહાય યાચતી વખતે તમે જવેા હો તેવા, તમારુાં  હૃદય પૂરેપૂરુાં  ખુલુ્લાં 

કરી તમારે તેની પાસે પહોંચવુાં જોઈએ, અને આપણા જવેા પત્તતતને ઈશ્વર ક્યાાંથી  સહાય કરે એવા 

વહેમનો ડર તમારા રદલમાાં જરાય ે ન રહેવા દેવો જોઈએ. પોતાની પાસે સહાય મેળવાવને આવતા 

કોટ્યવત્તધ જીવોને જણેે સહાય કરીછે તે તમને છેહ દશેે કે? પોતાને શરણે આવનાર કોઈને તે સહાય 

કયાા ત્તવના રહેતો નથી અને તેથી તમે જોશો કે તમારી એકેએકે પ્રાથાના તે માંજૂર રાખશે.૪ આ બધુાં હુાં   

મારા અાંગત અનુભવ પરથી કહુાં  છુાં . એ નરકની યાતના મેં પણ ભોગવી છે. એટલી પ્રથમ રામનુાં શરણ 

સ્વીકારો એટલે બાકીનુાં બધુાં પાછળથી તમને મળી રહેશે.  

યાંગ ઇત્તન્ડયા, ૪-૪-૧૯૨૯ 

૪. કેટલાક મને છે કે માંરદરમાાં ગયા, આરતી ઉતારી, ભજનમાાં ભળ્ા, રામનામ લીધુાં એટલે પ્રાથાના થઇ ગઈ. 

પણ ભજન, રામનામ વગેરે બધાાં પ્રાથાનાનાાં સાધન છે, સાધ્ય ઈશ્વરની સાથે અનુસાંધાન છે. એ ત્તનશ્વેષ્ટ્ રહીન ે

પણ થઇ શકે, મૂાંગા રહીને પણ પ્રાથાના કરી શકાય. શબ્દ ત્તવનાની પણ હૃદયથી થતી પ્રાથાના ચાલે, હૃદય 

ત્તવનાની પણ શબ્દાડાંબરવાળી પ્રાથાના ત્તનરથાક છે. આત્માનાાં પડને ઉખેડવાનો જાગ્રત પ્રયત્ન હોય તો જ 

પ્રાથાના સાથાક છે. એમાાં દાંભ ન હોય, આડાંબર ન હોય. જમેાાં ભૂખયા માણસને ભોજન મળ્ે સ્વાદ આવે છે, તમે 

ભૂખયા આત્માને પ્રાથાનાનો સ્વાદ આવવો જોઈએ. હૃદયમાાંથી થતી પ્રાથાના પોતાને સ્વચછ કયાા ત્તવના રહેતી જ 

નથી. હુાં  મારા પોતાના અન ે મારા કેટલાક સાથીઓની અનુભવથી કહુાં  છુાં  કે જણેે પ્રાથાના હૃદયગત છે ત ે

દહાડાના દહાડા ખાધા ત્તવના રહી શકે, પણ પ્રાથાના ત્તવના ન ચલાવી શકે. જો ભૂલેચૂકે પણ પ્રાથાના ત્તવના તનેો 

રદવસ જાય છે તો ત્તચિશુદ્ધી કરીને તે પોતાના આત્માનો મળ કાઢે ત્યારે જ તેને શાાંત્તત થાય છે. –‘નવજીવન’, 

૨૬-૧-૧૯૩૦. 
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૬. જપની ખબૂી 

સરેેસોલ : “ આ એકને એક વસ્તુ ફરીફરીને ગવાય છે એ મારા કાનને રુચતુાં નથી, એ મારા બુત્તદ્ધવાદી 

ગત્તણતી સ્વભાવની ખામી હોઈ શકે. પણ મને એકના એક શ્લોકો ફરીફરીને ગવાય એ ગમતુાં નથી. 

દાખલા તરીકે બાકના અદ્દભુત સાંગીતમાાં પણ એકનુાં એક ભજન ફરીફરીને ગવાય છે ત્યારે મારા મન 

પર એની અસર પડતી નથી.”  

ગાાંધીજીએ હસતાાં હસતાાં કહ્યુાં: “પણ તમારા ગત્તણતમાાં પુનરાવતી દશાાંશ હોય છે ને!”  

સેરેસોલ: “પણ દરેક દશાાંશ ફરી આવે છે ત્યારે નવી જ વસ્તુ સૂચવે છે.” 

ગાાંધીજી : “એ જ રીતે દરેક જપમાાં નવો અથા હોય છે. દરેક જપ માણસને ઈશ્વરની વધારે સમીપ લઇ 

જાય છે. આ ખરેખરી હકીકત છે; અને હુાં  તમને કહુાં  કે તમે કોઈ ત્તસદ્ધાાંતવાદીની સાથે વાત નથી કરતા 

પણ એવા માણસની સાથે વાત કરો છો જણેે આ વસ્તુનો જીવનની પ્રત્તતક્ષણે અનુભવ કયો છે. એટલ ે

સુધી કે આ અત્તવરત રક્રયા બાંધ થવી જટેલી સહેલી છે એના કરતાાં જીવ નીકળી જવો વધે સહેલો છે. એ 

આત્માની ભૂખ છે.”  

“એ હુાં  બરાબર સમજી શકુાં  છુાં , પણ સામાન્ય માણસને માટે એ પોપરટયા ગોખણ થઈ જાય છે.” 

“સાચુાં, પણ સારામાાં સારી વસ્તુનો દુરપયોગ થવાનો સમભાવ રહે જ છે. ગમે તેટલા દાંભને માટે 

અવકાશ છે ખરો, પણ દમબ એ પણ સદાચારની સ્તુત્તત જ છે ને! અને હુાં  તો જાણાં છુાં  કે દશ હજાર દાંભી 

માણસ મળે તો એવા કરોડો સરળ જીવો પણ હશે જણેે નામરટણમાાંથી આશ્વસન મળતુાં હશે. એ તો 

મકાન બાાંધવા માટે પાલખ જોઈએ જ એના જવેી વાત છે.”  

સેરેસોલ : “પણ તમે આપેલી ઉપમા જરા આગળ લઇ જાઉં. મકાન બાંધાઈ રહે ત્યારે પાલખ ખસેડી 

લેવી જોઈએ ને?” 

‘હા, જયારે આ દેહ ખસી જાય ત્યારે એ ત્યરે એ પણ ખસે.” 

“એમ કેમ?” 

ત્તવલરકનસન આ સાંવાદ ધ્યાનપૂવાક સાાંભાળતા હતા. એમણ ેકહ્યુાં: “એટલા માટે કે આપણે ત્તનરાંતર 

બાાંધ્ય જ કરીએ છીએ.” 

ગાાંધીજી; “એટલા માટે કે આપણે ત્તનરાંતર પૂણાતા મે મથ્યા કરીએ છીએ. ઈશ્વર એકલો પૂણા છે, મનુષ્ય 

કડી પૂણા હોતો નથી.” 

હરરજનબાંધુ. ૨૬-૫-૧૯૩૫ 
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૭. રામનામનો જપ 

પ્ર. કોઈની સાથ ેવાતચીત કરતી વખતે, કાંઈ કથણ કામમાાં મગજ રોકાયેલુાં હોય ત્યારે અથવા ઓત્તચાંતા 

ગભરાટના વગેરે પ્રસાંગોએ પણ હૃદયમાાં રામનામનો જપ થઇ શકે? આવી ત્તસ્થત્તતમાાં કોઈ જપ કરતા 

હોય તો તે કેમ કરતા હશે?  

ઉ. અનુભવ કહે છે કે માણસ ગમે તે ત્તસ્થત્તતમાાં હોય, ઊંઘતો કેમ ન હોય, જો ટેવ પડી ગઈ હોય ને 

રામનામ હૃદયસ્થ થઇ ગયુાં હોય તો જયાાં સુધી હૃદય ચાલે છે ત્યાાં સધુી હૃદયમાાં રામનામ ચાલતુાં રહેવુાં 

જોઈએ. એમ ન બને તો કહેવુાં જોઈએ કે, માણસ જ ેરામનામ લે છે તે કેવળ તેના ગળામાાંથી નીક્ળે છે; 

અથવા કોઈ કોઈ વાર હૃદય સુધી પહોંચતુાં હોય તોપણ હૃદય પર રામનામનુાં સામ્રાજય જામ્યુાં નથી. જો 

નામે હૃદયનો કબજો મેળવ્યો હોય તો પછી ‘જપ કેમ થાય’ એવો પ્રશ્ન પૂછવો  ન જોઈએ. કારણ કે 

નામ જયારે હૃદયમાાં સ્થાન લ ે છે. ત્યારે ઉચચારણની આવશ્યકતા નથી રહેતી. એ સાચુાં છે કે, આ 

પ્રમાણે રામનામ જમેને હૃદયસ્થ થયુાં છે એવા ઓછા હશે. રામનામમાાં જ ેશત્તક્ત માનવમાાં આવી છે તનેે 

ત્તવશે મને જરાય શાંકા નથી. માત્ર ઈચછા કરવાથી દરેક માણસ પોતાના હ્રદયમાાં રામનામ અાંરકત નથી 

કરી શકતો. તે માટે અથાગ પરરશ્રમની જરૂર છે, ધીરજની પણ આવશ્યકતા છે. પારસમત્તણ મેળવવો છે 

ને ધીરજ ન રાખીએ તે કેમ ચાલે? ને રામનામ પારસમત્તણ કરતાાં કેટલુાંય ેઅમૂલ્ય છે! 

હરરજનબાંધુ, ૧૭-૨-૧૯૪૬ 

 રામનામ  

પ્ર. રામનામ હૃદયસ્થ હોય એટલે બસ નથી? એને મોઢે ઉચચારવામાાં ખાસ કાંઈ છે?  

ઉ. રામનામ લેવામાાં ખૂબી છે એમ હુાં  માનુાંછુાં . જ ેમાણસ ખરેખર એમ મને છે કે રામ તો તેના હૈયામાાં 

રહ્યા છે, તેને સારુ રામનામ-રટણની જરૂર નથી, એ કબૂલ કરુાં  છુાં . પણ એવો માણસ મેં હજુ જોયો 

નથી. આથી ઉલટુાં, મારા અાંગત અનુભવ પરથી હુાં  કહી શકુાં  કે,  રામનામ-રટણમાાં કેઇક ચમત્કાર છે. 

તે કેમ છે અને શો છે તે જાણવાની જરૂર નથી. 

હરરજનબાંધુ, ૧૪-૪-૧૯૪૬ 
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૮. રામધનૂ 

આજની કેટલાયે લાખ માણસોની બનેલી સભા ઘણા વખત સુધી શાાંત રહી હતી, પરાં તુ ગાાંધીજીએ 

બોલવાનુાં શરૂ કયુું ત્યારે લોકો ચાંચલ બની ગયા અને ત્તવખેરવા લાગ્યા હતા. ગાાંધીજીએ તેથી પોતાનુાં 

પ્રવચન ટૂાંકમાાં જ આટોપી લીધુાં. પ્રવચનમાાં તેમણે કહ્યુાં કે સભામાાંથી થોડા પુરુર્ષો રામધૂન બરાબર 

ઝીલતા હતા ને બરાબર તાલ પ્રમાણે તાળી પડતા હતા ત્યારે સ્ત્રીઓમાાંથી ભાગ્ય ેજ કોઈ ધૂન ઝીલતુાં 

હતુાં. જમેને થોડોસરખોયે અનુભવ થયો છે એ સૌ રામધૂનમાાં એટલ ે કે ઈશ્વરના નામનુાં હૃદયના 

ઊંડાણમાાંથી રટણ કરવામાાં કેવી તાકાત રહેલી છે તે જાણે છે. પોતાના બેન્ડના સૂરની સાથે તાલમાાં 

પગલાાં માાંડતા લાખો લશ્કરી ત્તસપાઈઓ એક કેવી તાકાત હોય છે તે મને ખબર છે. પરાંતુ લશ્કરી તાકાતે 

દુત્તનયામાાં કેવી તારાજી કરી છે તે રસ્તે ચાલનારો કોઈ પણ આદમી જોઈ શકે છે. આજ ેયુદ્ધનો અાંત 

આવ્યો છે એમ કહેવાય છે, પણ યુદ્ધોિર દશા પ્રત્યક્ષ યુદ્ધ ચાલતુાં હતુાં તે દરત્તમયાન થયેલી દશાથીય ે

બદતર છે. લશ્કરી તાકાતની નાદારી આ પરથી સાત્તબત થાય છે.  

જરાયે સાંકોચ ત્તવના હુાં  આ સ્થળેથી જાહેર કરવા માાંગુાં છુાં  કે માનવજાતના લાખો માણસો સાથે મળીને 

બરાબર તાલમાાં રામધૂન જગાવે છે ત્યારે લશ્કરી તાકાતના કરતાાં જુદા પ્રકારની પણ અનાંત ગણી 

ચરડયાતી શત્તક્ત પ્રગટ થાય છે. અને બીજુાં, હૃદયના ઊંડાણમાાંથી ઊઠતી ઈશ્વરના નામની આ ધૂન 

આજ ેજ ેખાનાખરાબી ને ત્તવનાશ જોવાને મળે છે તેને ઠેકાણે કાયમની શાાંત્તત અને સુખ ત્તનમાાણ કરશે.  

હરરજનબાંધુ, ૩૧-૮-૧૯૪૭ 
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૯. યૌત્તગક રક્રયાઓ 

એક ત્તમશનરી ત્તમત્રે ગાાંધીજીને પૂછુ્ાં; “તમે કોઈ યૌત્તગક રક્રયાઓ કરો છો કે કેમ?” તેના જવાબમાાં 

ગાાંધીજીએ કહ્યુાં: 

યોગની રક્રયાઓ હુાં  જાણતો નથી. હુાં  જ ેરક્રયા કરુાં  છુાં  તે તો બાળપણમાાં મારી દાઈ પાસેથી શીખેલો. મને 

ભૂતનો ડર લાગતો. એટલે એ મને કહેતી: ‘ભૂત જવેુાં કઈ છે જ નહીં, છતાાં તને ડર લાગે તો રામનામ 

લેજ.ે’ હુાં  બાળપણમાાં જ ેશીખયો તેણે મારા માનત્તસક આકાશમાાં ત્તવશાળ રૂપ ધારણ કયુું છે. એ સયૂ ે

મારી ભારેમાાં ભારે અાંધકારની ઘડીએ મને તેજ આપ્યુાં છે. ત્તિસ્તીને એ જ આશ્વસન ઈશુનુાં નામ લેતાાં ને 

મુસલમાનને અલ્લાના નામમાાંથી મળે.૫ આ બધી વસ્તુઓનો અથા તો એક જ છે, ને સમાન સાંજોગોમાાં 

એનાાં સરખાાં જ પરરણામ આવે. માત્ર એ નામસ્મરણ તે પોપરટયા ન હોવુાં જોઈએ, પણ છેક આત્માના 

ઊંડાણમાાંથી આવવુાં જોઈએ.  

હરરજનબાંધુ, ૬-૧૨-૧૯૩૬ 

૫. ઇસ્લામનો અલ્લા તે જ ત્તિસ્તીઓનો ‘ગોડ’ અને રહાંદુઓની ઈશ્વર છે. રહાંદુ ધમામાાં જમે ઈશ્વરનાાં 

અનેક નામ છે તેમ ઇસ્લામમાાં પણ ખુદનાાં ઘણાાં નામ છે; એ નામોથી જુદી જુદી વ્યત્તક્તઓનુાં નહીં પણ 

ઈશ્વરનાાં જુદાાં જુદાાં લક્ષણોનુાં સુચન થાયછે; અને સવાસમથા ઈશ્વર સવા લક્ષણોથી પર, અવણાનીય અને 

માપી ન શકાય એવો હોવા છતાાં ત્તબચારા માનવે તેના પર અનેક લક્ષણોનુાં આરોપણ કરી તેનુાં વણાન 

કરવાની અદના કોત્તશશ કરી છે.  

હરરજન, ૧૨-૮-૧૯૩૮ 
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૧૦. સચોટ મદદ 

ઈશપ્રાત્તપ્તમાાં રામનામ ખાતરી લાયક મદદ આપે છે, એમાાં શક નથી. હૃદયથી તેનુાં રટણ કરીએ તો તે 

અસદ્દ ત્તવચારને ભગાડી મકેૂ છે. અને અસદ્દ ત્તવચાર જ ન હોય તો અસદ્દ આચાર ક્યાાંથી સાંભવે? મન 

નબળુાં હોય તો બાહ્ય મદદ નકામી છે, મન શુદ્ધ હોય તો તેની જરૂર નથી. એનો અથા એ નથી કે, શુદ્ધ 

મનવાળો માાંસ ગમે તે છૂટ લઈનેયે સુરત્તક્ષત રહી શકે. આવો માણસ પોતાની જાતની સાથે છૂટ લે જ 

નહીં તેનુાં આખુાં જીવન તેની અાંતરની શુદ્ધતાની અચૂક સાખ પૂરશે. ગીતામાાં એ જ સત્ય કહેલુાં છે કે, 

મનુષ્યનુાં મન જ તેને તારે છે કે મારે છે. એ જ ત્તવચાર અાંગ્રેજ કત્તવ ત્તમલ્ટને બીજી રીતે મુક્યો છે. તે કહે 

છે કે, ‘માનવીનુાં મન ચાહે તો નરકનુાં સ્વગા ને સ્વગાનુાં નરક કરી શકે છે.’ 

હરરજનબાંધુ, ૧૨-૫-૧૯૪૬ 
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૧૧. રામનામ ની હાાંસી 

સ. બનારસ ની રામનામ બેંક, રામનામ છાપેલુાં કાપડ, જ ે રામનામી કહેવાય છે, તે પહેરવુાં અથવા 

શરીર પર રામનામ લખીને ફરવુાં. એ રામનામની હાાંસી નથી? અને એમાાં આપણાં પતન નથી? આ 

પરરસ્થત્તતમાાં રામનામ નો પ્રચાર કરીને આપ આ ઢોંગી લોકોના ઢોંગને ઉિજેન નથી આપતા? 

અાંત:પ્રેરણાથી નીકળતુાં રામનામ જ રામબાણ થઇ શકે. અને હુાં  માનુાં છુાં  કે આવી અાંત: પ્રેરણા સાચા 

ધાત્તમાક ત્તશક્ષણથી જ મળશે.  

જ. આ વાત સાચી છે. આજકાલ આપણામાાં વહેમ અને દાંભ એટલાાં વધી ગયાાં છે કે, સાચુાં કામ કરતાાં 

પણ ડરવુાં પડે છે. પણ આમ ડરતાાં રહીએ તો સત્યનેયે છુપાવવુાં પડે. એટલે સોનેરી ત્તનયમ તો એ છે 

કે, આપણને ચાલતાાં જ રહેવાનાાં. આપણે ખરી વસ્તુ કરીશુાં. તો તેથી દાંભ અને અસત્ય કાાંઈકેય ઓછાાં 

થશે; વધશે તો નહીં જ. એટલુાં જોવુાં જોઇશે કે, જયાાં ચારે કોર અસત્ય ફેલાયેલુાં છે, ત્યાાં આપણે પણ 

તેમાાં ફસાઈને પોતાની જાતને છેતરીએ નહીં. ઢીલાશને કારણ ેઅજાણપણેય ેભૂલ ન કરી બેશીએ. દરેક 

સાંજોગોમાાં સાવધ રહેવુાં એ જ કતાવ્ય છે. સત્યનો પૂજારી બીજુાં કરી જ ન શકે. રામનામ જવેુાં રામબાણ 

ઓસડ લેવામાાં સતત જાગૃત્તત નહીં હોય, રામનામ ફોકટ જશે અને અનેક વહેમોમાાં આપણે એકનો 

ઉમેરો કરીશુાં. 

હરરજનબાંધુ, ૨-૬-૧૯૪૬  
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૧૨. રામનામ ન ેજાંતરમાંતર 

મારા રામનામને જાંતરમાંતર સાથે કશો સાંબાંધ નથી. મેં કહ્યુાં છે કે, કોઈ પણ રૂપમાાં હૃદયથી ઈશ્વરનુાં 

નામ લેવુાં એ એક મહાન શત્તક્તનો આધાર લેવા બરાબર છે. એ શત્તક્ત જ ેકરી શકે છે, તે બીજી કોઈ 

શત્તક્ત નથી કરી શકતી. એની સરખામણીમાાં અણબોમ્બ પણ કશી ત્તવસાતમાાં નથી. એનાથી બધુાં દદા 

દુર થાય છે. હા, એટલુાં ખરુાં  કે, હૃદયથી નામ લેવાની વાતો કરવી સહેલી છે, કરવુાં કથણ છે. પણ ગમ ે

તેટલુાં કથણ હોય તોયે સવોપરી વસ્તુ એ જ છે.  

હરરજનબાંધુ, ૧૩-૧૦-૧૯૪૬ 
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૧૩. રામનામનો પ્રચાર 

રામનામનો મરહમા મારે શીખવાપણાં નથી એમ મને ભાસે છે. કારણ કે એનુાં મને અનુભવજ્ઞાન છે. 

તેથી જ મારો અત્તભપ્રાય એવો છે કે રામનામનો પ્રચાર ખાદીના કે સ્વરાજયના પ્રચારની જમે ન થઇ 

શકે. આ અત્તતશય કરઠન કાળમાાં રામનામ પણ અવળુાં જ જપાય છે. એટલે કે એ પણ ઘણે ઠેકાણ ે

આડાંબરને ખાતર, અને કેટલીક જગાએ પોતાના સ્વાથાને ખાતર અને કેટલીક જગાએ વ્યત્તભચારને 

પોર્ષવાને ખાતર પણ જપાયેલુાં મેં ભાળ્ુાં છે. જો માત્ર અક્ષર જ અવળા જપાઈ જાય તો. તો કાાંઈએ 

કહેવાપણાં ન  રહે. શુદ્ધ હૃદયવાળા અવળો જાપ જપીને પણ મુત્તક્ત મેળવી ગયા છે એમ આપણ ે

વાાંચીએ છીએ. અને એમ આપણે માની પણ શકીએ. પણ શુદ્ધોચચારણ કરનારા પાપી પાપને 

પોર્ષવાને ખાતર રામનામનો માંત્ર જપે તેનુાં શુાં કહીએ? તેથી જ રામનામના પ્રચારથી હુાં  ડરી જાઉં છુાં . જ ે

માણસો એમ મને કે માંડળમાાં બેસી નામનો શોર કરી મૂકીએ એટલે ભૂતકાળનાાં, ચાલતાાં અને 

ભત્તવષ્યનાાં બધાાં પાપ ધોવાઇ જાય છે અને શોર ઉપરાાંત કાાંઈ જ કરવાપણાં  નથી રહેતુાં એ દુરથી વાંદના 

કરવા યોગ્ય છે. એનુાં અનુકરણ ન કરાય. 

તેથી જ ેરામનામનો પ્રચાર કરવાને ઈચછે તેણે પોતે એ પ્રચાર પોતાના હૃદયમાાં કરી રામનુાં સામ્રાજય 

ત્યાાં સ્થાપી પ્રચાર કરવો. એ વસ્તુને જગત ઝીલી લેશે અને રામનામ જપશે. પણ જયાાંત્યાાં અને 

જમેતેમ રામનામનો જપ કરાવવો એટલે તો પાખાંડમાાં પાખાંડને ઉમેરી રામનામને ત્તનાંદવુાં અને 

નાત્તસ્તક્તાનો ધોધ ચાલી રહ્વો છે તેનો વેગ વધારવો.  

નવજીવન ૧૫-૧૧-૧૯૨૫ 
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૧૪. મારો રામ 

એક વખત એવો સવાલ પૂછાયો કે, “રામધૂનમાાં જ ેરહાંદુ નથી તે કેમ જોડાય?” તેનો જવાબ આપતાાં 

ગાાંધીજી બોલ્યા: 

જયારે જયારે કોઈ વાાંધો ઉઠાવે છે કે રામનુાં નામ અથવા રામધૂનનુાં ગાયન તો ફક્ત રહન્દુઓને સારુાં  છે 

એટલે મુસલમાનો તેમાાં કેમ જોડાઈ શકે, ત્યારે મને મનમાાં હસવુાં આવે છે. તો શુાં મુસલમાનનો એક 

ખુદા છે અને રહાંદ,ુ ત્તિસ્તી કે પારસીનો બીજો છે? ના, સવાસમથા અને સવાવ્યાપી ઈશ્વર એક જ છે. 

તેમાાં નામો અનેક છે. આપણને જ ેસૌથી વધારે જાણીતુાં હોય તે નામથી આપણે તેને ઓળખીએ છીએ. 

મારો રામ- જ ેરામની આપણે સૌ પ્રાથાના કરીએ છીએ તે રામ, અયોધ્યાના રાજા દશરથનો પુત્ર નથી 

કે ઇત્તતહાસમાાં થઇ ગયેલો રાજા રામચાંદ્ર નથી. મારો રામ તો સનાતન છે, તે કદી જન્મ લેતો નથી, 

અને તેના જવેો બીજો કોઈ નથી. હુાં  એક તેને જ ભજુાં છુાં . એક તેની જ સહાય માગુાં છુાં . તેનુાં નામ લેવામાાં 

મુસલમાને કે કોઈએ શા સારુ વાાંધો ઉઠાવવો જોઈએ તે મારી સમજમાાં આવતુાં નથી. પરાં તુ બેશક, 

મુસલમાને કે બીજા કોઈએ માત્ર રામનામથી જ ઈશ્વરને ઓળખવો એવી જબરજસ્તી ણ હોય. જણેે જ ે

રુચે તે નામ લે, અલ્લાનુાં નામ લે કે ખુદાનુાં નામ લે. પણ ધૂનના સાંગીતને કોઈ ન બગાડે.  

હરરજનબાંધ-ુ૫-૫-૧૯૪૬ 
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૧૫. રામ કોણ? 

૧.  

પ્ર. આપ કહ્યા કરો છો કે, પ્રાથાનામાાં જ ે રામનુાં નામ લેવામાાં આવેછે તે દશરથપુત્ર નહીં. પણ 

જગન્નીયાંતા પરમેશ્વર છે. પણ અમે બરાબર જોયુાં છે કે, રામધૂનમાાં ‘રાજ રામ, સીતારામ’નુાં કીતાન થાય 

છે અને ‘ત્તસયાવર રામચાંદ્ર કી જાય’ બોલાયછે. હુાં  નમ્રતાપૂવાક પૂછુાં  છુાં  કે, આ ત્તસયાવર રામ કોણ? 

રાજા રામ કોણ? શુાં એ દશરથપુત્ર રામ નથી? ઉપરનાાં વાક્યોનો સ્પષ્ટ્ અથા તો એ જ જણાય છે કે, 

પ્રાથાનામાાં જ ેરામની આરાધના થાય છે તે જાનકીપત્તત રામ જ છે.  

ઉ. રામધૂન જ ે‘રાજા રામ’, ‘સીતારામ’નુાં રટણ થાય છે, તે દશરથનાંદન રામ ન હોય તો બીજો કોણ? 

આનો ઉિેર તુલસીદાસજીએ તો આપ્યો છે. પણ મારે મારો અત્તભપ્રાય જણાવવો જોઈએ. રામ કરતા 

રામનામ મોટુાં  છે. રહાંદુ ધમા મહાસાગર છે. તેમાાં અનેક રત્નો પડેલાાં છે. જટેલા ઊંડા જાઓ તેટલા વધારે 

રાતનો મળે. રહાંદુ ધમામાાં ઈશ્વરનાાં અનેક નામ છે. હજારો લોકો રામ અને કૃષ્ણને ઐત્તતહાત્તસક 

વ્યત્તક્તઓ માને છે. વળી તે લોકો માને છે કે, વળી તે લોકો માને છે કે, દશરથના પુત્રરૂપે ઈશ્વરે પ્રુથ્વી 

પર અવતાર લીધો અને તેમની પૂજા કરવાથી માણસને મુત્તક્ત મળે છે. આવુાં જ શ્રીકૃષ્ણને ત્તવશે મનાય 

છે. ઈત્તતહાસ, દાંતકથા અને સત્ય એટલાાં બધાાં ઓતપ્રોત થઇ ગયાાં છે કે, તેમને છુટાાં પાડવાાં 

અસભાંત્તવત છે. હુાં  તો બધાાં નામો કાયમ, રાખીને બધાાંમાાં ત્તનરાકાર, સવાવ્યાપી રામને જોઉં છુાં . મારો 

રામ સીતાપત્તત દશરથનાંદન કહેવતો છતો સવાશત્તક્તમાન ઈશ્વર જ છે. એનુાં નામ હૃદયમાાં હોય, સવ ે

દુુઃખો નાશ પામે છે.  

હરરજનબાંધ-ુ ૨-૬-૧૯૪૬ 

૨ 

ગાાંધીજીએ આગળ ચાલતાાં ફરી સ્પષ્ટ્ કયુું કે સવા આત્તધવ્યાત્તધના રામબાણ ઈલાજ લેખે જનુેાં નામ 

રટવાનુાં મેં બતાવ્યુાં છે. તે ઈત્તતહાસમાાં થઇ ગયેલા અયોધ્યાના રાજા રામચાંદ્રનથી, કે જાંતરમાંતરવાળા 

જનુેાં નામ લખી તાવીજમાાં બાાંધી આપે છે તે રામ પણ નથી. સવા દદાના સવોપરી ઈલાજ તરીકે જનુેાં 

નામ લેવાનુાં હુાં  સચૂવુાં છુાં  તે જગન્નીયાંતા પરમેશ્વર છે, જનેા નામનો જપ કરી ભક્તો પોતાના હૃદયનો 

મેળ સાફ કરે છે અને શાાંત્તત મેળવે છે. વળી મારો એવો દાવો છે કે એ જ પરમેશ્વરના નામનુાં રટણ 

મનની, આત્માની કે તનની સવા આત્તધ, વ્યાત્તધ કે ઉપાત્તધનો સચોટ ઈલાજ છે. દાક્તર કે વૈદ્યની 

મદદથી શરીરના વ્યાત્તધ અલબિ મટાડી શકાય. પણ રામનુાં નામ લેવાથી માણસ પોતાનો વૈદ્ય અથવા 

દાક્તર બની પોતાની જાતમાાંથી જ સવા વ્યાત્તધનુાં ત્તનવારણ કરનારુાં  ઔર્ષધ મેળવવાને સમથા થાય છે. 

અને શારીરરક દ્રત્તષ્ટ્થી અસાધ્ય હોવાને કારણે શરીરનો વ્યાત્તધ ણ મટે તોયે રામનુાં નામ રટી માણસ 

તેને મનની શાાંત્તત તેમ જ સમતાથી સહન કરવાની શત્તક્ત મેળવે છે. “જનેે રામનામનો ઇતબાર છે તે 

ગમે તે ઉપાય ેપોતાનુાં આવરદા લાંબાવવાને ખાતર એક નામાાંરકત દાક્તરને બારણથેી બીજાને બારણે કે 
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એક વૈદ્યને ત્યાાંથી બીજાને ત્યાાં ધક્કા નહીં ખાય. વળી વૈદ્ય કે દાક્તરનુાં હવે કશુાં ચાલતુાં નાતી એમ 

જોઈ, ચાલો હવે રામનુાં નામ લઈએ. એ રીતે લેવાનો એ લાચારીનો ઈલાજ પણ નથી. રામનામનુાં રટણ 

તો તે બાંને ત્તવના ચલાવી લવેાની તાકાત મેળવવાને સારુાં  છે. રામનામના રામબાણ ઉપાય પર ભરોસો 

રાખનારને સારુાં  તે પહેલો તેમ જ છેલ્લો ઈલાજ છે.” 

હરરજનબાંધુ, ૨-૬-૧૯૪૬ 
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૧૬. દશરથનાંદન રામ 

એક આયાસમાજી ભાઈ કહે છે: 

“અત્તવનાશી રામને આપ ઈશ્વરરૂપ માનો છો. એ દશરથનાંદન સીતાપત્તત રામ કેમ હોઈ શકે? આવા 

મનના મૂાંઝારામાાં હુાં  આપની પ્રાથાનામાાં બેસુાં છુાં  પણ રામધૂનમાાં ભાગ નથી લેતો. પણ મને એ વાત 

ખૂાંચે છે. કેમ કે બધાાં એમાાં ભાગ લે એમ આપ કહો છો. એ બરાબર છે. બધાાં ભાગ લઇ શકે એવુાં આપ 

ન કરી શકો?” 

બધાનો અથા મેં કહી દીધો છે. જ ેઅાંતરની ઊલટથી ભાગ લઇ શકે, એકસરૂમાાં ગાઈ શકે, એ જ ભાગ 

લે. બાકીના શાાંત રહે. પણ આ તો નાની વાત થઇ. મોટો સવાલ એ છે કે, દશરથનાંદન અત્તવનાશી કેમ 

હોઈ શકે? આ પ્રશ્ન તુલસીદાસજીએ ઉઠાવ્યો અને પોતે જ તેનો જવાબ પણ દીધો. આવા પ્રશ્નોના 

જવાબ નથી બુત્તદ્ધથી અપાતા, કે નથી બુત્તદ્ધને અપાતા. આ હૃદયની વાત છે, અને હૃદયની વાત હૃદય 

જાણે. મેં રામને સીતાપત્તતના રૂપમાાં જોયો. પણ જમે મારો રામ અત્તવનાશી, સવાવ્યાપક થયો અને છે. 

એની મતલબ એ કે, તે સીતાપત્તત નથી મટ્યા, પણ સીતાપત્તતનો અથા વ્યાપક થયો. સાંસાર આમ જ 

ચાલે ને ત્તવકસ ે છે. જનેો રામ દશરથ રજાનો કુમાર જ રહ્યો, તેનો રામ સવાવ્યાપી ન થઈ શકે. પણ 

સવાવ્યાપી રામના ત્તપતા દશરથ પણ સવાવ્યાપી થઇજાય છે. આ બધાાં મનના તરાંગ છે, એમ કહી 

શકાય. जैसी जजसकी भावना वैसा उसका होय. આમાાં બીજો ઉપાય હુાં  નથી જોતો. બધાાં ધમા આખરે 

એક જ હોય, તો બધાનુાં એકીકરણ કરવાનુાં છે. જુદા તો પડ્યા જ છીએ. અને જુદા સમજીને એકબીજા 

સાથે લડીએ છીએ. થાકીએ ત્યારે નાત્તસ્તક બનીએ છીએ. પછી તો નથી ઈશ્વર રહેતો કે નથી બીજુાં કાંઈ. 

રહે છે ખાલી અહાં. જયારે એમ જાણીએ કે, આપણે કાંઈ જ નથી, જ ે છે તે ઈશ્વર જ બધુાં છે, ત્યારે 

દશરથનાંદન રામ સીતાપત્તત છે, ભરતલક્ષ્મણના ભાઈ પણ છે અને નથી પણ. જ ેદશરથનાંદન રામને 

ન  માનવા છતાાં બધાની પ્રાથાનામાાં બેસે છે તેની બત્તલહારી. આ બુત્તદ્ધવાદ નથી. હુાં  કરુાં  છુાં , માનુાંછુાં , તે 

બતાવી રહ્યો છુાં .  

હરરજનબાંધુ, ૨-૯-૧૯૪૬ 
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૧૭. મારો રામ કોણ? 

મારી તમને સલાહ છે કે તમે સૌ ગમે તે નામથી ઓળખાતા પણ એકમાત્ર સવાસમથા ઈશ્વરની ગુલામી 

સ્વીકારો. પછી તમે કોઈ માણસ અગર માણસોની ટોળી સામે તમારી ગરદન નહીં ઝુકાવો. હુાં  ખુદને 

કેવળ માનવ એવા રામની સાથે જોડુાં  છુાં  એમ માનવામાાં અજ્ઞાન છે. મેં હાજર વાર ખુલાસો કયો છે કે, 

મારો રામ તે મારો ઈશ્વર જ છે. એ રામ પહેલાાં હતો. આજ ેછે અને સનાતનકાળ રહેવાનો છે. તેને જન્મ 

નથી. તેને કોઈએ બનાવ્યો નથી કે ત્તનમાાણ કયો નથી. તેથી તમે સૌ જુદા જુદા ધમો પ્રત્ય ે સરહષ્ણ 

થઇ તે એકેએકેને આદર આપો. હુાં  જાતે મૂત્તતાભાંજક છુાં  પણ બુતપર સ્તોને નામે ઓળખાતા માણસોને 

ત્તવશે પણ મને સરખો જ આદર છે. જ ેમાણસો મૂત્તતાઓની પૂજા કરે છે તે સૌ પણ સવા સ્થળે વ્યાપી 

રહેલા બલકે એક કાદવના ગોળામાાં, અરે માણસની આાંગળીએથી ઉતરેલા નખમાાં પણ વાસ કરતા 

ઈશ્વરને જ ભજ ેછે. રહીમ, રહેમાન અને કરીમ નામવાળા મારા મતુ્તસ્લમ ત્તમત્રો છે. તે ત્તમત્રોને હુાં  તેમનાાં 

નામ લઈને બોલવુાં તો શુાં મેં તેમને ખુદા સાથે જોડી આપી ત્તશકાનો ગુનો કયો ગણાશે?  

હરરજનબાંધુ, ૨૩-૨-૧૯૪૭ 
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૧૮. ઈશ્વર ક્યાાં ન ેકોણ 

ઈશ્વર મનુષ્ય નથી. એટલે એ કોઈ પણ મનુષ્યમાાં ઊતરે છે કે અવતરે છે એમ કહેવુાં એ પણ પૂણા સત્ય 

નથી. એમ કહી શકાય કે ઈશ્વર કોઈ મનુષ્યમાાં અવતરે છે એનો અથા માત્ર એટલો કે તે માણસમાાં 

આપણે વધારે ઐશ્વરપણાં જોઈએ છીએ. ઈશ્વર તો સવાવ્યાપી હોઈ બધેય ને બધામાાં છે એ અથામાાં 

આપણે બધાાં જ ઈશ્વરના અવતાર કહેવાઈએ. પણ એમ કહેવાથી કશો અથા સરતો નથી. રામ, કૃષ્ણ 

આરદ અવતાર થઇ ગયા એમ કહીએ છીએ કેમ કે તે તે વ્યત્તક્તઓમાાં ઐશ્વયાનો અનુભવ લોકોએ કયો 

હતો. અાંતે તો કૃષ્ણ આરદ મનુષ્યની કલ્પનામાાં વસે છે, તેની કલ્પનાના છે. એવી ઐત્તતહાત્તસક વ્યત્તક્ત 

થઇ ગયેલ છે કે નહીં તેની સાથે કલ્પનાને કાંઈ લેવાદેવા નથી. કેટલીક વેળા ઐત્તતહાત્તસક રામ ને 

કૃષ્ણને માનવા જતાાં આપણે જોખમ ભરેલ ેરસ્તે ચડી જઈએ છીએ ને અનેક તકોનો આશ્રય લેવો પડે 

છે.  

ખરુાં  જોતા ઈશ્વર એક શત્તક્ત છે, તત્વ છે; તે શુદ્ધ ચતૈન્ય છે, સવાવ્યાપક છે; છતા તેનો આશ્રય કે 

ઉપયોગ બધાને મળતો નથી; અથવા કહો કે બધાાં તેનો આશ્રય મેળવી શકતા નથી.  

વીજળી મહાશત્તક્ત છે પણ તેનો ઉપયોગ બધાાં મળેવી શકતા નથી. તેને પેદા કરવાના અત્તનવાયા 

કાયદા છે તેને વશવતીએ તો જ તે મળી શકે. વીજળી જળ છે. તેના ઉપયોગના કાયદા માણસ, જ ે

ચેતન છે તે મહેનત વડે જાણી શકે છે.  

ચેતનમય મહાશત્તક્ત, જણેે આપણે ઈશ્વર નામ આપીએ છીએ તેના ઉપયોગના કાયદા છે જ; પણ તે 

શોધવામાાં બહુ વધારે મહેનત પડે એ દીવા જવેુાં સ્પષ્ટ્ હોવુાં જોઈએ. તે કાયદાનુાં ટૂાં કુાં  નામ બ્રહ્યચયા. 

એના પાલનનો એક ઘોરી માગા રામનામ છે એમ હુાં  તો અનુભવે કહી શકુાં  છુાં . તુલસીદાસ જવેા ભક્ત 

ઋત્તર્ષમુત્તનઓએ એ માગા બતાવ્યો જ છે. મારા અનુભવ નો વધારે પડતો અથા કોઈ ન કરે. રામનામ 

સવાવ્યાપક રામબાણ દવા કે ઉપાય છે એ તો ઊરુળીકાાંચનમાાં જ મને કદાચ ચોખખુાં જણાયુાં. તેની 

સાંપૂણા ઉપયોગ જ ેજાણે તેને જગતમાાં ઓછામાાં ઓછુાં કરવાપણાં રહે છતાાં તેનુાં કામ મહાનમાાં મહાન 

લાગે.  

આમ ત્તવચાર કરતાાં હુાં  કહી શકુાં  છુાં  કે બ્રહ્યચયાની ગણાતી વાડૉ આળપાંપાળ છે. ખરી ને અમર વાળ 

રામનામ છે. રામ જયારે જીભેથી ઊતરીને હૃદયમાાં વસે ત્યારે જ તેનો પૂરો ચમત્કાર જણાય છે.  

હરરજનબાંધુ, ૨૨-૬-૧૯૪૭ 
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૧૯. રામનામ અન ેત્તનસગોપચાર 

બીજી બધી બાબતોની માફક કુદરતી ઉપચારનો મારો ખયાલ પણ ક્રમે ક્રમે ત્તવકાસ પામતો ગયો છે. 

વળી વરસોથી હુાં  માનતો આવ્યો છુાં  કે માણસ પોતાના અાંતરમાાં ઈશ્વનાના પ્રત્યક્ષ વાસનો અનુભવ 

કરતો હોય અને એ રીતે તેણે કામક્રોધારદ ઇત્તન્દ્રયોના આવેગો ત્તવનાની જીવનની દશા ત્તસદ્ધ કરી હોય 

તોલાાંબા આયુષ્યની આડે આવતા સવા અાંતરાયોને ત ે ઓળાંગી જાય. જીવનના અવલોકનને તેમ જ 

ધમાશાસ્ત્રોના વચનને આધારે હુાં  એવા ચોક્કસ અનુમાન પર આવ્યો છુાં  કે ઈશ્વર ની અદાશ્ય સિા ત્તવશે 

માણસોની પુરેપુરી શ્રદ્ધા બસેે અને તે કામક્રોધારદ આવેગોથી મુક્ત થાય ત્યારે તેના શરીરનુાં અાંદરથી 

રૂપાાંતર થાય છે. માત્ર ઈચછા રાખવાથી આ દશા ત્તસદ્ધ થઇ જતી નથી. એ ત્તસત્તદ્ધને માટે અખાંડ જાગૃત્તત 

અને અભ્યાસની જરૂર છે. અને અખાંડ જાગૃત્તત તેમ જ કઠોર અભ્યાસ છતાાંય ઈશ્વરની કૃપા માણસ પર 

ણ ઊતરે ત્યાાં સુધી તેની બધીયે કોત્તશશ ત્તમથ્યા નીવડે છે.  

છાપાનો હેવાલ, ૧૨-૬-૧૯૪૫ 
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૨૦. કુદરતી ઉપચાર 

કુદરતી ઉપચાર એટલે એવા ઉપચાર અથવા ઈલાજ કે જ ેમનુષ્યને સારુાં  યોગ્ય હોય. મનુષ્ય એટલ ે

મનુષ્યમાત્ર. મનુષ્યમાાં માનવી શરીર તો છે; ઉપરાાંત તેમાાં મન છે, અને આત્મા પણ છે. તેથી સાચો 

કુદરતી ઉપચાર રામનામ જ છે. તેથી જ રામબાણ શબ્દ નીકળ્ો છે. રામનામ એ રામબાણ ઈલાજ. એ 

ત્તવના બાકી થોથાાં. મનુષ્યને માટે કુદરતે એ જ યોગ્ય ધાયો છે. ગમે તે વ્યાત્તધ હોય, જો માણસ 

હૃદયથી રામનામ રટે તો તે વ્યાત્તધ નષ્ટ્ થવો જોઈએ. રામનામ એટલ ેઈશ્વર, ખુદા, અલ્લાહ, કે ‘ગોડ’. 

ઇશ્વરનાાં ઘણાાં નામ છે એમાાંથી જણેે જ ે ઠીક લાગે તે લે; તેમાાં હારદાક શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. તેના 

પુરાવારૂપે તેની સાથે પ્રયત્ન હોવો જોઈએ.  

તે કેમ કરાય એમ કોઈ પૂછે તો જ ેપાાંચ તત્વોનુાં મનુષ્યશરીર બનેલુાં છે તેમાાંથી માણસ ઈલાજ શોધે. એ 

પાાંચ તત્વો પૃથ્વી, પાણી, આકાશ, તેજ ને વાયુ છે. આ પાાંચ તત્વોમાાંથી જ ેઉપચાર મળી શકે તે 

કરવા. તેની જ સાથે રામનામ પણ ચાલુ રહે. અનો અથા એ થયો કે બધુાં હોવા છતાાં શરીરનો નાશ થાય 

તો થવા દેવો. એવો મનુષ્ય હર્ષાપૂવાક શરીર છોડીદે. દુત્તનયામાાં એવો કોઈ ઉપાય નથી મળ્ો જથેી શરીર 

અમર બની શકે. અમર માત્ર આત્મા છે. તેને કોઈ હણી ણ શકે. તેની આસપાસ શુદ્ધ વાયુમાંડળ 

રચવાનો પ્રયત્ન સહુ કોઈ કરી શકે. આવો પ્રયત્ન કુદરતી ઉપચારને સહેજ ે મયાારદત કરે છે, પછી 

માણસ મોટી ઈત્તસ્પતાલ, મોટા ડૉકટરો વગેરેમાાંથી બચી જાય છે. દુત્તનયાના અસાંખય લોકો બીજુાં કશુાં 

કરી પણ નથી શકતા. અને જ ેએ ન કરી શકે, તે થોડા કેમ કરે? 

હરરજનબાંધુ, ૩-૩-૧૯૪૬ 
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૨૧. રામનામ રામબાણ 

નૈસત્તગાક ઉપચારમાાં મેં રામનામને વ્યાત્તધઓ શાાંત કરવામાાં સ્થાન આપ્યુાં છે તે અને મારુાં  લખાણ 

જોઇને વૈદ્યરાજ ગણેશશાસ્ત્રી જોશી મને કહે છે કે આને લગતુાં ને મળતુાં સારહત્ય આયુવેદમાાં ઠીક 

પ્રમાણમાાં જોવામાાં આવે છે. રોગત્તનવારણમાાં નૈસત્તગાક ઉપચાર મોટુાં  સ્થાન ભોગવે છે ને તેમાાંય 

રામનામ. જયારે ચરક, વાગ્ભટ ઇત્યારદએ લખયુાં ત્યારે ઈશ્વરને રામનામથી ઓળખવાની રૂરઢ નહોતી 

પડી એમ ગણવુાં જોઈએ. એ ત્તવષ્ણનામનો મરહમા હતો. બચપણથી મેં તો રામનામથી જ ઈશ્વરને 

ભજયો, પણ હુાં  જાણાં છુાં  કે ૐથી માાંડીને ગમે તે સાંસ્કૃત, પ્રાકૃત કે બીજી આ દશેની કે બીજા દેશની 

ભાર્ષામાાં જપીએ તોયે પરરણામ એક જ આવે છે. ઈશ્વરને નામની દરકાર ન હોય. ए अने एनो कायदो 
एक ज छे. એટલે એનુાં પાલન એ એનો જપ. તેથી કેવળ તાત્ત્ત્તવક દ્રત્તષ્ટ્એ જોતાાં જ ેતેના કાયદામાય 

થાય છે. તેને જપની આવશ્યકતા નથી. અથવા જણેે જપ ઉચચારણ શ્વાસોચછવાસ જવેુાં સ્વાભાત્તવક 

થઇ ગયુાં છે તે ઈશ્વરમય થયો છે. એટલે ઈશ્વરની નીત્તતને તે સહેજ ેઓળખે છે, સહેજ ેપાળે છે. જ ેએમ 

વતે છે તેને બીજુાં ઔર્ષધ શાને જોઈએ?  

આમ છતો જ ેઔર્ષધોમાાં રાજા છે તેને જ આપણે ઓછામાાં ઓછા જાણીએ છીએ. જ ેજાણે છે તે તેને 

ભજતો નથી. જ ેભજ ેછે તે માત્ર ત્તજહ્વાથી ભજ ેછે, હૃદયથી નહીં; તેથી તે પોપટના સ્વભાવને અનુસરે 

છે, પોતાના સ્વભાવને નહીં તેથી તે બધાાં સવારોગત્તનવારણરૂપે ઈશ્વરને ઓળખાતા નથી.  

ઓળખે પણ કેમ? નથી એ દવા વૈધ આપતા, નથી હકીમ કે દાક્તર. તેઓને પોતાને તેની ઊપર 

આસ્થા નથી. ઘર બેઠાાં ગાંગા જવેી દવા આપે તો એનો ધાંધો કેમ ચાલ?ે એટલે તેની નજરે તેની પડીકી 

કે શીશી તેની રામબાણ દવા. એ દવા તેનુાં પેટ ભરે ને દદીને તુરત ફળ પણ જોવામાાં આવે. ફલાણાએ 

મને ફાકી આપી ને હુાં  સારો થયો એમ કહેનાર થોડા નીકળી પડે અને વૈધનો વેપાર ચાલે.  

વૈધ-દાક્તર રામનામ રટવાનુાં કહે તેથી દદીનુાં દળદર ન જાય. જો વૈદ્ય પોતે તેનો ચમત્કાર જાણતો 

હોય તો જ દદીને તેના ચમત્કારની ખબર પડે. રામનામ પોથી માાંહેલાાં રીંગણાાં નથી, એ અનુભવની 

પ્રસાદી છે. જણેે એ અનુભવ મેળવ્યો છે તે જ દવા આપી શકે છે, બીજા નહીં.  

આટલુાં લખીને વૈધરાજ મને ચાર માંત્ર આપ્યા છે. તેમાાં ચરકઋત્તર્ષનો સીધો ને સરળ છે. તેનો અથા આ 

પ્રમાણે છે:  

ચરાચરના સ્વામી એવા ત્તવષ્ણનાાં હજાર નામમાાંથી એકનો પણ જપ કરવાથી સવા રોગ શાાંત થાય છે.  

ववष्ुुं सहस्त्रमूर्ाानुं चराचरपततुं ववभूम | 

स्त्तुवन नामसहस्त्रे्  ज्वरान सवाान व्यपोहती || 
चरक चच. अ. ३-श्लोक ३११ 

હરરજનબાંધુ, ૨૪-૩-૧૯૪૬ 
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૨૨. બધાાં રોગોન ેઈલાજ 

ગાાંધજીએ લકશમ સ્ટેશને દશાન કરવા તથા સાાંભળવા એકઠા મળેલા લોકોને કહ્યુાં કે, “તમારા 

રદલમાાંથી ભયને તમે દૂર કરો, તો તમે મને ભારેમાાં ભારે મદદ કરી ગણાશે.” પણ કઈ જાદુઈ વસ્તુ 

તેમનામાાં એ વસ્તુ સાધી શકે? ગાાંધીજીને અમોધ માંત્ર ‘રામનામ’ એ વસ્તુ છે. “તમે કદાચ કહેશો કે 

અમને એમાાં શ્રદ્ધા નથી. તમને એની ખબર નથી, પરાં તુ તેના ત્તવના તમે એક શ્વાસ પણ ન લઇ શકો. 

ચાહો તો એને ઈશ્વર કહો યા અલ્લા, ‘ગોડ’ કે અહુરમઝદ કહો. દુત્તનયામાાં જટેલાાં માણસો છે તેટલાાં 

અગત્તણત તેનાાં નામો છે. એની સમાન ત્તવશ્વમાાં બીજુાં કાાંઈ નથી. એ જ એક મહાન છે, ત્તવભુ છે. એનાથી 

મોટો જગતમાાં બીજો કોઈ નથી. તે અનારદ, અનાંત, ત્તનરાંજન અને ત્તનરાકાર છે. એવો મારો રામ છે. ત ે

જ એક મારો સ્વામી અને માત્તલક છે.” 

નાનપણમાાં પોતે કેવા બીકણ હતા અને પડછાયાનો પણ તેમને ડર લાગતો હતો તથા તેમની આયા 

રાંભાએ ભયના મારણ તરીકે રામનામનુાં રહસ્ય શીખવ્યુાં હતુાં, એ પ્રસાંગોનો ગાાંધીજીએ લાગણીવશ 

થઈને ઉલે્લખ કયો. “રાંભા મને કહેતી કે, ‘બીક લાગે ત્યારે રામનામ લેજ.ે તારી રક્ષા કરશે.’ એ 

રદવસથી રામનામ એ હરેક પ્રકારના ભય માટે મારો અમોધ આશરો થઇ પડુ્યાં છે.” 

“પત્તવત્ર લોકોનાાં હૃદયમાાં તે સદાય ેવસે છે. બાંગાળમાાં જમે શ્રીચૈતન્ય તથા શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહાંસનુાં તેમ 

કાશ્મીરથી કન્યાકુમારી સુધી રહાંદુઓમાાં જમેનુાં નામ ઘેર ઘેર પરરત્તચત છે, તે ભક્તત્તશરોમણી તુલસીદાસ ે

પોતાના અમર રામાયણમાાં આપણને રામનામનો માંત્ર આપ્યો છે. રામનામનો ડર રાખીને તમે ચાલો, 

તો જગતમાાં તમારે રાજા શુાં કે રાંક શુાં કોઈનાથીયે બીવાપણાં નહીં રહે. ‘અલ્લા હો અકબર’ના પોકારોથી 

તમારે શાને ડરવુાં જોઈએ? ઇસ્લામનો અલ્લા તો ત્તનદોર્ષ લોકોનો રક્ષક છે. પૂવા બાંગાળમાાં જ ેબન્યુાં છે, 

તેને પેગમ્બર સાહેબે ઉપદેશેલા ઇસ્લામની માંજુરી નથી.  

“ઈશ્વર પર તમારી શ્રદ્દા હોય, તો તમારી પત્ની દીકીરીઓની લાજ લેવાની કોની તાકાત છે? એથી 

કરીને તમે મુસલમાનોથી ડરતા અટકો, એવી આશા હુાં  રાખુાં છુાં . રામનામમાાં જો તમને શ્રદ્ધા હોય તો 

બાંગાળ છોડી જવાનો ત્તવચાર તમારે ન કરવો ઘટે. જયાાં તમે જન્મ્યાાં અને મોટાાં થયાાં ત્યાાં જ તમારે રહેવુાં 

જોઈએ અને જરૂર પડે તો બહાદુર સ્ત્રીપુરુર્ષોને છાજ ેતે રીતે પોતાની આબરુની રક્ષા કરતાાં કરતાાં ત્યાાં 

જ મરવુાં જોઈએ. જોખમનો સામનો કરવાને બદલે તનેીથી દૂર ભાગવુાં એ માણસજાત પરની, ઈશ્વર 

પરની અને પોતાના  પરની શ્રદ્ધાનો ઇનકાર કરવા બરાબર છે. શ્રદ્ધાનો ઇનકાર કરવા બરાબર છે. 

શ્રદ્ધાનુાં આવુાં દેવાળુાં કાઢતા કરતાાં માણસે ડૂબી મરવુાં, એ બહેતર છે.” 

હરરજનબાંધુ, ૨૪-૧૧-૧૯૪૬ 
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૨૩. કુદરતી ઉપચારમાાં રામનામ 

ત્તનસગોપચારીના ઈલાજોમાાં સૌથી અકસીર ઈલાજ રામનામ છે. આમાાં કોઈએ અચરજ પામવા જવેુાં 

નથી. એમાાં નામાાંરકત આયવુેદી વૈદ્યે હમણાાં જ મને કહેડાવ્યુાં : ‘આખી ત્તજાંદગી મેં મારી પાસે આવનારા 

દદીઓને જાત જાતની દવાઓની પડીકીઓ આપવામાાં કાઢી. પણ તમે શરીરના વ્યાત્તધઓ 

મટાડવાનેરામનામની દવા બતાવી ત્યારે પણ મને યાદ આવ્યુાં કે તમારે વાતને ચરક અને વાગ્ભટ જવેા 

આપના પ્રાચીન ધનવાંતરરઓનાાં વચનોથી સમથાન મળે છે.’ આધ્યાત્તત્મક આત્તધઓને મટાડવાન ે

રામનામના જપનો ઉપચાર અત્યાંત પ્રાચીન કાળથી ઊતરી આવેલો છે. પણ મોટી વાતમાાં નાની વાત 

સમાઈ જાય છે અને તેથી મારો દાવો છે કે આપણા શરીરના વ્યાત્તધઓ દરૂ કરવાને માટે પણ 

રામનામનો જપ સવોપરી ઈલાજ છે. ત્તનસગોપચારી દદીને એમ નથી કહેવાનો કે મને બોલાવે તો તારો 

બધો રોગ હુાં  મટાડી દઉં. તે દદીને કેવળ પ્રાણીમાત્રમાાં વાસ કરી રહેલુાં સવા વ્યાત્તધઓને હરનારુાં  તત્વ 

દેખાડશે, અને ત ે જાગૃત કરી પોતાના જીવનની પ્રેરક શત્તક્ત બનાવી પોતાનો રોગ કેમ મટાડવો તે 

બતાવશે. રહન્દ એ તત્વના સામથ્યાને ઓળખાતુાં થાય તો આપણે સ્વતાંત્ર તો થઈશુાં જ. ઉપરાાંત આજ ે

આપણો મુલક રોગ ને નબળી શરીર પ્રકૃત્તતનુાં ઘર થઇ બેઠો છે તેને બદલ ેનીરોગ, સુદ્દઢ શરીરવાળી 

પ્રજાનો મુલક બનશે.  

રામનામની શત્તક્તને અમુક જાતની મયાાદા છે અને તેની અસર થાય તે માટે કેટલીક શરતો પૂરી કરવી 

જોઈએ. રામનામ એ મેલી ત્તવદ્યા કે જાદુ નથી. ખાઈ ખાઈ ને જનેે બાદી થઇ છે ને તેની આપદામાાંથી 

ઊગારી જઈ ફરી પાછો ભાતભાતની વાનીઓના સ્વાદ ભોગવવાને જ ે ઈલાજ ખોળે છે તેને સારુાં  

રામનામ નથી. રામનામનો ઉપયોગ સારા કામને માટે થાય. ખોટા કામને માટે થઇ શકતો હોત તો 

ચોરલૂાંટારા સોથી મોટા ભગત થઇ જાત. રામનામ તેમને માટે છે જ ેહૃદયના ચોખખા છે અને જ ેરદલની 

સફાઈ કરી હાંમેશ શુદ્ધ રહેવા માાંગે છે. રામનામ કડી ભોગત્તવલાસની શત્તક્ત કે સગવડ મેળવવાનુાં સાધન 

ન થઇ શકે. બાદીનો ઈલાજ પ્રાથાના નથી, ઉપવાસ છે. ઉપવાસનુાં કાયા પૂરુાં  થાય પછી જ પ્રાથાનાનુાં 

શરુ થાય. પ્રાથાનાથી ઉપવાસ સહેલો થાય ને હળવો થાય એ જોકે સાચુાં. એ જ પ્રમાણે એક બાજુથી 

તમારા શરીરમાાં તમ ેદવાના બાટલા રેડ્યાાં કરો ને બીજી બાજુથી રામનામ બબડ્યા કરો તે પણ એક 

અથા વગરના ફારસ જવેુાં થાય. જ ેદાક્તર દદીને બદીઓને પાંપાળવાને પોતાની આવડત વાપરે તે પોતે 

નીચો પડે છે અને પોતાના દદીને અધોગત્તતએ પહોંચાડે છે.૬ પોતાના શરીરને પોતાના સરજનહારની 

પૂજાને અથે મળેલુાં એક સાધન માનવાને બદલે તેની જ પૂજા કરાવી અને તેને કોઈ પણ ભોગે ચાલતુાં 

રાખવાને પાણીની માફક પૈસો વેરવો એનાથી અદકી અધોગત્તત બીજી કઈ? એથી ઊલટુાં  રામનામ દદાને 

મટાડે છે, તેની સાથે માણસની શુત્તદ્ધ કરે છે અને તેથી તેને ઊંચે ચડાવ ેછે. આ જ રામનામનો ઉપયોગ 

અને આ જ તેની મયાાદા. 
હરરજનબાંધુ, ૭-૪-૧૯૪૬ 

૬. આપને તો શરીરની મરામત કરનારા કરતાાં આત્માની મરામત કરનારા જોઈએ છે. ઈત્તસ્પતાલો અને દાક્તરો 
વધે તેથી સાચો સુધારો વધે છે એમ માનવાની જરૂર નથી. આપણે આપણાાં શરીરને જમે બને તેમ ઓછા જ 
પાંપાળીએ તો આપણે અને જગતને બાંનેને માટે સારુાં  છે. –નવજીવન ૨-૧૦-૧૯૨૭ 
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૨૪. આમજનતાનુાં વદૈુાં 

ચાળીસ વરસ પર ક્યુનેનુાં ‘ન્યૂ સાયન્સ ઓફ રહલીંગ’ (ઉપચારની નવી ત્તવદ્યા) અને જુસ્ટનુાં ‘રરટના 

ટુનેચર’ (કુદરત ને ખોળે પાછા ફરો) એ બે પુસ્તકો મારા વાાંચવામાાં આવ્યાાં ત્યારથી હુાં  કુદરતી 

ઉપચારને દ્દઢતાથી માનતો થયો છુાં  એ જાણીને તમ ેરાજી થશો. મારે કબૂલ કરવુાં જોઈએ કે રરટના ટુ 

નેચર’નો અથા હુાં  પુરેપુરો સમજી શક્યો નથી તેનુાં કારણ એવુાં ન માનશો કે મારી સમજવાની ઈચછા 

નથી. પણ તેનુાં કારણ મારુાં  અજ્ઞાન છે. હમણાાં રહાંદના કરોડો ગરીબોને ફાવે એવી કુદરતી ઉપચારની 

પદ્ધત્તત ખીલવવાના પ્રયાસમાાં હુાં  રોકાયો છુાં . પૃથ્વી, પાણી, આકાશ, તેજ અને વાય ુ એ 

પાંચમહાભૂતોમાાંથી નીપજ ેએવા કોઈક ઈલાજ પૂરતો જ મારો પ્રચાર મયાારદત રાખવાની મારી કોત્તશશ 

છે. આમાાંથી માણસને સહેજ ેસમજાય છે કે સવા રોગોનો સવોપરી ઈલાજ જનેે અહીંના કરોડો રામના 

નામથી અને બીજાાં કરોડો અલ્લાના નામથી ઓળખે છે તે ઈશ્વરના નામનુાં સાચા રદલથી રટણ કરવાનો 

છે. એવા સાચા રદલના રટણમાાંથી માણસને માટે કુદરતે ફરમાવેલા કાનૂનને સમજવાનો અને તેને 

પાળવાનો ધમા આપોઆપ ફત્તલત થાય છે. આ ત્તવચારસરણીમાાંથી આખરે એવુાં અનુમાન પણ ફત્તલત 

થાય છે કે રોગ થયા પછી તેને સારો કરવાનાાં ફાાંફાાં મારવા કરતાાં તેને થતો અટકાવવો એ જ બહેતર છે. 

તેથી, આખરે માણસ અત્તનવાયાપણે તાંદુરસ્તીના અને સફાઈ તેમ જ સ્વચછતાના એટલ ે કે શરીરની, 

મનની અને તે બાંનેની આસપાસની પરરત્તસ્થત્તતની શુત્તદ્ધના ત્તનયમોના પ્રહાર તરફ ખેંચાય છે.  

હરરજનબાંધુ ,૧૫-૬-૧૯૪૭ 
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૨૫. રામબાણ ઉપાય 

“આપે આમ લખયુાં છે : 

“ગમે તે વ્યાત્તધ હોય,જો માણસ હૃદયથી રામનામ રટે તો તે વ્યાત્તધ નષ્ટ્ થવો જોઈએ’ 

(‘હરરજનબાંધુ’, ૩-૩-૪૬).  

“’જ ેપાાંચ તત્વોનુાં મનુષ્યશરીર બનેલુાં છે તેમાાંથી માણસ ઈલાજ શોધ.ે એ પાાંચ તત્વો પૃથ્વી, પાણી, 

આકાશ, તેજ ને વાયુ છે’ (‘હરરજનબાંધુ’, ૩-૩-૪૬) 

“આપણા શરીરના વ્યાત્તધઓ દૂર કરવાને માટે પણ રામનામનો જપ સવોપરી ઈલાજ છે’ 

(હરરજનબાંધુ’, ૭-૪-૪૬) 

“આપે કુદરતી ઉપચારમાાં જયારે આ નવો સરૂ કાઢ્યો ત્યારે, પ્રથમ તો મને એમ લાગ્યુાં કે, શ્રદ્ધા પર 

રચેલી સાઈકોથેરેપી૭ અને રક્રત્તશ્વયન સાયન્સ૮ જવેી આ એક પદ્ધત્તત છે. નામ માત્ર જુદુાં છે એટલુાં જ.  

“આવી વસ્તુને દરેક ઔર્ષધશાસ્ત્રમાાં સ્થાન હોય છે. પહેલાાં ઉતારનો અથા મેં એ રીતે કયો. બીજો 

ઉતારો સમજવો મુશ્કેલ છે. કારણ જ ે પાંચમહાભૂતોની મદદ આપ દદા મટાડવામાાં લેવા માગો છોએ 

પાંચમહાભૂતમાાંથી જ  બધાાંય ઔર્ષધો બને છે.  

“શ્રદ્ધા એટલે કોઈ વસ્તુ ત્તનચય કરવો એમ હોય તો મારે કાંઈ કહેવાપણાં નથી. સાજા થવા સારુાં  દદી  

શ્રદ્ધાપૂવાક  સહકાર આપે એ જરૂરનુાં છે. પણ શ્રદ્ધા જ શારીરરક દદાને મટાડી શકે, એ ત્તસદ્ધાાંત માન્ય 

રાખવો મુશ્કેલ છે. બે વર્ષા પહેલાાં મારી નાની દીકરીને લકવો થયેલો. આધતુ્તનક ઢબના ઉપચારને લઈને 

જ એ બાળક ત્તજાંદગીભરના અપાંગપણામાાંથી બચી ગયુાં લક્વામાાંથી બચવા સારુાં  અઢી વર્ષાના બાળકને 

રામનામ લેવાનુાં કહેવુાં નકામુાં છે, એ તો આપ કબૂલ કરશો. અને આવ ેપ્રસાંગે ફક્ત રામનામ લેવાનુાં 

કહેવુાં નકામુાં છે, એ તો આપ કબૂલ કરશો. અને આવ ેપ્રસાંગે ફક્ત રામનામ રટ્યા કરે એમ કોઈ પણ 

મને આપ સમજાવી શકો તો તે જોવુાં મને ગમે.  

“૨૪ માચાના અાંકમાાં આપે ચરકનો શ્લોક   પ્રમાણભૂત સમજીને ટાાંક્યો. છે, તેની મારા પર બહુ અસર 

થતી નથી. મારુાં  હૃદય જ ેવસ્તુ ન મને તે ગમે તેટલી પ્રાચીન ને પ્રમાણભૂત હોય તોપણ ન  સ્વીકારવી  

એમ આપે જ મને શીખવ્યુાં છે. “  

જુવાનોના એક ત્તશક્ષક ઉપર પ્રમાણ ેલખે છે. રામનામ એ ફેઈથ રહલીંગ અને ક્રીત્તષ્ટ્યન સાયન્સ૯  જવેુાં 

છે એવો ભાસ થાય છે ખરો, પણ એ બાંનેથી તદ્દન ત્તભન્ન છે. રામનામ નો જપ એ તેમાાં રહેલા સત્યનુાં 

પ્રક્તીક્માાંત્ર છે. હૃદયમાાં વસેલા ઈશ્વરનુાં જ ે ક્ષણે માણસને ભાન થાય છે તે જ ક્ષણે તે ત્તત્રત્તવધ 

તાપમાાંથી મુક્ત થાય છે. દુત્તનયામાાં એવો દાખલો જડતો નથી, તેથી એ સત્ય કાંઈ મટી જતુાં નાથ. 

જમેને ઈશ્વરમાાં શ્રદ્ધા નથી, તેમને સારુાં  મારી રહલીંગ નકામી છે, એ કબૂલ કરવુાં જોઈએ.  
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ક્રીત્તષ્ટ્યન સાયન્સ, ફેઈથ રહલીંગ તે સાઈકોથેરેપીમાાં માનનારા રામનામ ની અાંદર રહેલા સત્ય ત્તવશે 

કાંઈક અાંશે સાક્ષી પૂરશે. વાચકને હુાં  બુત્તદ્ધથી બહુ સમજાવી શકુાં  એમ નથી. જણેે સાકાર ચાખી નથી તેને 

તે ખાવાનુાં કહીને જ તેનુાં ગળપણ ત્તસદ્ધ કરાય ને?  

એ પત્તવત્ર નામોચચારણ સારુ જ ેશરતો પાળવી જોઈએ તે ફરી વાર અહીં લખવાની જરૂર નથી જોતો.  

રામનામમાાં શ્રદ્ધા હોય તેને જ સારુાં  ચરકનુાં પ્રામાણય કામનુાં છે. બીજાઓ તે પર ધ્યાન છો ન આપે.  

અણસમજુ બાળકોને માટે રામનામ છે જ નહીં. લાચાર હોવાને કારણે તેઓ માબાપની માયા પર નભે 

છે. આ બતાવી આપે છે કે, બાળકો પ્રત્યે ને સમજ પ્રત્યે માબાપની ભારે જવાબદારી હોય છે. પોતાના 

રામનામ-ઉચચારણથી બાળકોનુાં દદા મટી જશે એવુાં માનનારાાં માબાપોને હુાં  જાણાં છુાં .  

પાંચમહાભૂતમાાંથી જ બધુાં બને છે એટલે દવા પણ તેમાાં આવી જાય છે માટે વપરાય એમ કહી વાત 

ઉડાવી દેવાય ખરી, પણ તેથી કઈ કુદરતી ઉપચારનો છેદ ન ઊડી શકે.  

હરરજનબાંધુ, ૫-૫-૧૯૪૬ 

-------------------- 

૭.  એટલે માનત્તસક ઉપચાર. માનોત્તવશ્લેર્ષણ તથા ઈચછાશત્તક્ત દ્વારા કેટલાક શારીરરક ન ેમાનત્તસક વ્યાત્તધઓનુાં 

મૂળ કાઢી નાખવાનુાં શાસ્ત્ર.  

૮. શ્રદ્ધા દ્વારા કરેલી એક ત્તચરકત્સાનુાં નામ. ત્તિસ્તના સ્પશાથી શ્રદ્ધાળુ લોકો સજા થઇ જતા. ‘નવા કરાર’માાં 

એવો ઉલ્લેખ છે. આના ઉપર ‘ફેઈથ રહલીંગ’ શ્રદ્ધાથી વ્યાત્તધનો નાશ થઇ શકે એવી માન્યતા રચાયેલુાં છે.  

૯. ગઈ કાલે વાત વાતમાાં લોડા  લોધીયને ક્રીત્તષ્ટ્યન સાયન્સ ત્તવશે ગાાંધીજીનો મત પછૂ્ો: “મનષુ્ય ઈશ્વરની 

સાથે અત્તવત્તચછન્ન રીતે જોડાયલેોછે, એટલે જટેલે અાંશે તે ઈશ્વર સાથનેા અત્તવત્તચછન્ન સાંબાંધ સમજ ેને સ્વીકારે 

તેટલે અાંશે તે પાપ અને રોગથી મુક્ત રહે. શ્રદ્ધાથી રોગ મટે છે તે એ રીતે. ઈશ્વર એ સત્ય, પે્રમ અને આરોગ્યની 

મૂત્તતા “અને એ વૈદ્ય પણ છે,” ગાાંધીજીએ કહ્યુાં. “ત્તિસ્તી ત્તવજ્ઞાનની જોડે મારે કશો ઝઘડો નથી. મેં ઘણાાં વરસ 

પર જોહાત્તનસ્બગામાાં કહેલુાં કે હુાં  એ ત્તસદ્ધાાંત સોએ સો ટકા સ્વીકારુાં  છુાં , પણ એવા ઘણા ત્તિસ્તી વૈજ્ઞાત્તનકો  પર 

મને આસ્થા નથી. બૌત્તદ્ધક શ્રદ્ધા હોવી એ એક વસ્તુ છે, અને સત્યને હૃદયમાાં ઉતારવુાં એ બીજી વસ્તુ છે. 

માાંદગીમાત્ર પાપ છે. માણસને ખાાંસી થાય છે એ પણ પાપનુાં પરરણામ છે એ હુાં  સમજી શકુાં  છુાં . એ વાતની હુાં  

બેધડક હા પાડી શકુાં  છુાં . મારુાં  લોહીનુાં દબાણ એ અત્તત પરરશ્રમનુાં પરરણામ છે. પણ મારે અત્તતશ્રમ શા સારુ 

કરવો જોઈતો હતો? અત્તતશ્રમ અને ઉતાવળ એ પાપ જ છે. અને મને બરાબર ખબર છે કે હુાં  દાક્તરોને ત્તબલકુલ 

બોલાવ્યા ત્તવના ચલાવી શકત. ત્તિસ્તી વૈજ્ઞાત્તનકોને ત્તવશે હુાં  નથી સમજી શકતો તે એ કે તઓે શારીરરક આરોગ્ય 

અને વ્યાત્તધને એકાંદરે વધારે પડતુાં મહત્વ આપે છે.”  

લોડા  લોત્તધયન: “જયાાં સુધી રોગ એ પાપ છે એમ માનીએ ત્યાાં સધુી બધુાં ઠીક જ છે. ગીતા પણ કહે છે કે માણસ ે

પાંચેત્તન્દ્રયના ત્તવર્ષયોને તજવા જોઈએ કેમ કે એ માયા છે. ઈશ્વર એ જીવન, પે્રમ અને આરોગ્યરૂપ છે.” 
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ગાાંધીજી: “મેં એ વાત કાંઈક જુદી રીતે મૂકી છે. ઈશ્વર સત્યસ્વરૂપ તો છે જ, કેમ કે અમારાાં શાસ્ત્રો કહે છે કે સત્ય 

ત્તસવાય બીજુાં કાંઈ છે જ નહીં. એ જ વાત બીજા શબ્દોમાાં કહીએ તો ઈશ્વર એ જ જીવન છે. વળી મેં કહુ્યાં છે કે 

સત્ય અને પે્રમ એ એક જ ત્તસક્કાની બે બાજુઓ છે; સત્ય એ સાધ્ય છે અને પે્રમ એ સાધન છે.”-

‘હરરજનબાંધુ’, ૩૦-૧-૧૯૩૮ 
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૨૬. આયવુદેા અન ેનસૈત્તગાક ત્તચરકત્સા 

ઈશ્વરસ્તવન ને સદાચારપ્રચાર એ દદામાત્ર અટકાવવાનુાં સારામાાં સારુાં  ને સસ્તામાાં સસ્તુાં વૈદુાં છે, એમાાં 

મને જરાયે શક નથી. દુ:ખ એ છે કે વૈદ્યો, હકીમો અને દાક્તરો આ સસ્તા ઉપાયનો ઉપયોગ કરતા જ 

નથી. ઊલટુાં , એ ઉપચારને તેઓના પુસ્તકમાાં સ્થાન નથી, અથવા છે તો તેણે માંતરજાંતરનુાં રૂપ લઇ 

લોકોને વહેમકૂપમાાં ઉતયાા છે. ઈશ્વરસ્તવન કે રામનામને વહેમની સાથે કશો સાંબાંધ નથી. એ તો 

કુદરતનો સુવણા કાયદો છે. જ ેતે પાળે છે તે રોગમુક્ત રહે છે, જ ેનથી પાળતા તે રોગગ્રસ્ત રહે છે. જ ે

કાયદો નીરોગી  રહેવાનો છે તે જ કાયદો રોગ થયા પછી તેમાાંથી મતુ્તક્ત પામવાને લાગુ પડે છે. સવાલ 

એ થાય કે, જ ેરામનામ લ ેછે ને સદાચાર પાળ ેછે, તેને રોગ થાય જ કેમ? એ સવાલ યોગ્ય છે. માણસ 

સ્વભાવે જ અપૂણા છે. ત્તવચારવાન પૂણાતા તરફ દોડે છે, પણ સાંપૂણા કદી થતો નથી. તેથી, 

અજાણપણે પણ ભૂલો કરે છે. સદાચારમાાં ઈશ્વરના બધાાં કાયદા આવી જાય છે. પણ બધાાં કાયદા 

જાણે એવો સાંપૂણા પુરુર્ષ આપણી પાસે નથી. જમે કે, હદ ઉપરાાંત કામ ન  કરવુાં એ એક કાયદો. હદ 

છૂટી, એમ કોણ જાણે? એ વસ્તુ માાંદા પડે્ય જ જણાય. ત્તમતાહાર ને યુક્તાહાર બીજો કાયદો છે. એ 

મયાાદા ક્યારે ઓળાંગાઈ એ કોણ જાણે? મારે સારુાં  યકુ્તાહાર કયો, એ કેમ જાણાં? આવા દાખલા તો 

ઘણા કલ્પી શકાય. તે બધાનો સાર એ જ કે, દરેક માણસે પોતાના વૈદ્ય થઇ  પોતાને લાગતો કાયદો 

શોધી કાઢવો. જ ેએ શોધી શકે ને તેનુાં પાલન કરી શકે, તે ૧૨૫ વર્ષા જીવે જ.  

દાક્તર ત્તમત્રો દાવો કરે છે કે, તેઓ સાંપૂણાપણે ત્તનસગોપચાર કરનારા છે, કેમ કે, ઔર્ષધમાત્ર કુદરતે 

બનાવ્યાાં છે. દાક્તરો તેના પયાાય કે છે. એમાાં ખોટુાં  શુાં? આ રીતે બધી વસ્તુ ઉડાવી શકાય. હુાં  તો 

આટલુાં કહુાં  કે, રામનામ ઉપરાાંત જટેલુાં કરાય એ ત્તનસગા કે કુદરતની ત્તવરૂદ્ધ છે. આ મધ્યત્તબાંદુથી જટેલ ે

દુર જઈએ,એટલે દરુ ગયા.આ ત્તવચારશ્રેણીએ ચાલતાાં પાાંચ મહાભૂતોનો મૂળ ઉપયોગ એ નૈસત્તગાક 

ઉપચારની હદ હુાં  બાાંધુાં. પણ આગળ જનાર વૈદ્ય પોતાની આસપાસ જ ેઔર્ષત્તધ ઊગતી હોય કે ઊગી 

શકે, તેનો ઉપયોગ પૈસા કમાવા નહીં, કેવળ, લોક્સેવાથે કરે તે પણ પોતાને નૈસત્તગાક ઉપચારક 

ગણાવી શકે. એવ વૈદ્ય ક્યાાં છે? આજ ેતો તેઓ પૈસા કમાવાની ધડામારમાાં પડ્યા છે. શોધખોળ કરતા 

નથી ને એમને આળસે ને લોભે આયુવેદ કાંગાળ ત્તસ્થત્તત ભોગવે છે.  

હરરજનબાંધુ, ૧૯-૫-૧૯૪૬ 
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૨૭. ઊરુળીકાાંચનમાાં 

ગાાંધીજીએ પ્રાથાનામાાં એકઠા મળેલા ઊરુળીકાાંચનના લોકોને શરીરના વ્યાત્તધઓને હરનારી અવ્વલ 

નાંબરની  કુદરતી ઔર્ષત્તધ તરીકે રામનામની ભેટ ધરી. “આપણે હમણાાં જ ેભજન ગાયુાં તેમાાં ભક્ત કહે 

છે કે ‘હે હરર! લોકોના દુુઃખનો હરનારો તુાં છે.’ આમાાં અપાયેલા કોલ સવા દુ:ખોને લગતો છે. કોઈ એક 

ખાસ આત્તધ કે વ્યાત્તધની આમાાં વાત નથી.” વળી ગાાંધીજીએ તે લોકોને કુદરતી ઇલાજમાાં સફળ 

થવાની શરતો જણાવી. રામનામની અસરનો આધાર તમારી તેના પર જીવાંત શ્રદ્ધા છે કે નથી તે વાત 

પર રહેલો છે. “તમ ેક્રોધને વશ થાઓ, કેવળ શરીર નભાવવાને નહીં પણ મોજને ખાતર ખાઓ ને ઊંઘોં 

તો જાણજો ક રામનામનો સાચો અથા તમે પામ્યા નથી. એ રીતનો રામનામનો જપ કેવળ હોઠેથી હશે, 

હૈયામાાંથી નહીં હોય. રામનામનુાં ફળ મેળવવાની તે જપતી વખત ેતમારે તેમાાં લીન થઇ જવુાં જોઇએ 

અને તમારા આખા જીવનવહેવારમાાં તમારે તેમાાં લીન થઇ જવુાં જોઈએ અને તમારા આખા 

જીવનવહેવારમાાં તે દેખાવુાં જોઈએ.” 

પહેલો દદી 

બીજ ેરદવસે સવારથી દદીઓ આવવા લાગ્યા. ત્રીસેક હશે. તેમાાંના પાાંચ કે છને ગાાંધીજીએ તપસ્યા ને 

તે બધાને માાંદગીનો પ્રકાર જોઈ થોડો ફેર કરી તેના તે ઈલાજો સૂચવ્યા. એટલ ે કે, રામનામનો જાપ, 

સયૂાસ્નાન, ઘર્ષાણસ્નાન, કરટસ્નાન, દૂધ, છાશ, ફળો, ફળોનો રસ અને પીવાને સારી પેઠે ચોખખુાં 

તાજુ ાં પાણી. સાાંજની પ્રાથાનાસભા આગળ તેમને ખુલાસો કયો : ‘ખરેખર એવુાં જોવામાાં આવ્યુાં છે કે 

મનના અને શરીરના સવા આત્તધવ્યાત્તધઓનુાં સવાસામાન્ય કારણ એક જ છે.તેથી તે સવાને માટે એક 

સામાન્ય ઈલાજ હોય તે પણ સ્વાભાત્તવક છે. જવેી રોગોની તેવી ઈલાજની એકરૂપતા હોઉં જ. તેથી 

આજ ેસવારે મારી પાસે જ ેદદીઓ આવ્યા તે બધાને રામનામ અને લગભગ એક જ જાતનો ઉપચાર 

બતાવ્યો. પણ જીવનવહેવારમાાં શાસ્ત્રોને ફાવતાાં આવતાાં નથી ત્યારે તેમનો મનમાનતો ખુલાસો 

મેળવી લેવાની કળા માણસે કેળવી છે. આપણા મન પર આપણે એક એવા ભ્રમને સવાર થવા દીધો છે 

કે શાસ્ત્રો આવતા જન્મમાાં જીવનુાં આધ્યાત્તત્મક કલ્યાણ થાય તે માટે છે. મારો મત એવો નથી. આ 

જીવનમાાં ધમાનો વહેવારમાાં ઉપયોગ ન  હોય તો આવતા જન્મમાાં મારે તેનો શો ખપ?  

“શારીરરક કે માનત્તસક આત્તધવ્યાત્તધથી તદ્દન મુક્ત એવો આ દતુ્તનયામાાં કોઈ ત્તવરલો હશે. કેટલાક 

આત્તધવ્યાત્તધનો તો દુન્યવી ઈલાજ જ નથી. દાખલા તરીકે ખાંરડત થયેલુાં એકાદુાં અાંગ પાછુાં  ઉગાડવાનો 

ચમત્કાર રામનામમાાં થોડો જ છે? પણ એથીએ મોટો ચમત્કાર કરી બતાવવાની તેની શત્તક્ત છે. અાંગો 

ખાંરડત થયાાં હોય કે દદો થયાાં હોય છતાાં આખા આયુષ્યભર અત્તનવાચનીય શાાંત્તતથી જીવવાની અને 

આયુષ્ય પૂરુાં  થાય ને સૌને જયાાં જવાનુાં છે. તે ધામમાાં જવાનો વારો આવે ત્યારે મરણમાાં રહેલા ડાંખનુાં 

અને ત્તચાંતાના ત્તવજયના ભયનુાં તે ત્તનવારણ કરેછે એ નાનોસૂનો ચમત્કાર છે?૧૦ વહેલુાં કે મોડુાં  મરણ જો 

આવવાનુાં જ છે તો તે ક્યારે તેની રફકરમાાં આગળથી જ શાને મારી જવુાં?” 
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તે પછી તેમણે ત ે લોકોને કુદરતી ઈલાજનાાં મૂળ તત્વો ત્તવશે પહેલુાં પ્રવચન આપ્યુાં. તેનો સર નીચ ે

આપ્યો છે : 

કુદરતી ઉપચારનાાં મળૂતત્વો 

“માણસનુાં ભૌત્તતક શરીર પૃથ્વી, પાણી, આકાશ, તેજ અને વાયુ એ પાાંચ તત્વો જ ેપાંચમહાભૂતોને 

નામે ઓળખાય છે તેમનુાં બનેલુાં છે. એમાાંનુાં તેજ તત્વ શરીરને શત્તક્ત આપે છે. આત્મા તેને ચેતન આપે 

છે.  

“એમાાં સૌથી જરૂરી હવા છે. માણસ ખોરાક ત્તવના અઠવારડયાાં જીવી શકે, પાણી ત્તવના પણ થોડા 

કલાકો કાઢી શકે. હવા વગર થોડી ત્તમત્તનટમાાં તેનો દેહ અટકી પડે. ઈશ્વરે તેટલા ખાતર હવા સૌના 

સહેજમેળે તેવી બનાવી. અન્નની ને પાણીની તાંગી કોઈક વાર પડે, હવાની કદી નથી પડતી. આમ છતાાં 

બેવકૂફોની માફક આપણે ઘરની અાંદર બારીબારણાાં ભલે બાંધ રાખો પણ તેથી જાતે તેમાાં પુરાવાની શી 

જરૂર?  

“ચોખખી તાજી હવા મેળવવાને માણસે ખુલ્લામાાં સૂવુાં. પણ ખુલ્લામાાં સોઈ ધૂળ ને મેલથી ભરેલી હવા 

લેવાનો કશો અથા નથી. તેથી તમે જ ેજગા પર સૂવાનુાં રાખો ત્યાાં ન ધૂળ હોય ન મેળ હોય. ધૂળ અને 

ટાઢથી બચવાને ઠેઠ માથે લાગી ઓઢવાની કેટલાક લોકોને આદત હોય છે. મળૂ રોગના કરતાાંય આ 

ઈલાજ ભૂાંડો છે. બીજી બુરી કુટેવ મોઢેથી શ્વાસ લેવાની છે. મોઢુાં  ખોરાક્પાણી શરીરમાાં લેવાનુાં અાંગ છે, 

શ્વાસ  લેવાનુાં નથી.  નસકોરાાં વાટે ફેફસાાંમાાં પહોંચતી હવા ગળાઈને ચોખખી થઈને અને વળી જોઈએ 

તેટલી ગરમી પકડીને જાય છે.  

“જ ે કોઈ ફાવે ત્યાાં ફાવે તેમ થૂાંકી, કચરો કે ગાંદવાડ નાખી, અથવા બીજી રીતે હવાને બગાડે છે તે 

કુદરતનો ને માણસનો ગુનેગાર છે. માણસનુાં શરીર ઈશ્વરનુાં માંરદર છે. એ માંરદરમાાં જનારી હવાને દુત્તર્ષત 

કરનાર માંરદરને પણ અભડાવે છે. તેનુાં રામનામ લીધેલુાં ત્તમથ્યા છે.” 

હરરજનબાંધુ, ૭-૪-૧૯૪૬ 

---------------- 

૧૦. ઈશ્વરના નામ જવેો શાાંત્તતની સ્થાપનાનો  બીજો ચમત્કારી ઈલાજ મેં જાણયો નથી.  –છાપાનો હેવાલ, 

૧૦-૧-૧૯૪૬ 
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૨૮. ઊરુળીકાાંચનમાાં કુદરતી ઉપચાર 

કુદરતી ઉપચારનાાં બે પાસાાં છે : એક ઈશ્વશાત્તક્ત, એટલે કે રામનામથી રોગ મટાડવા. અને બીજી, કે 

રોગ થાય જ નહીં એવા ઈલાજ લેવાાં. મારા સાથીઓ લખે છે કે, કાાંચન ગામના લોકો સ્વચછતા 

જાળવવામાાં મદદ કરે છે. જયાાં શરીરની ચોખખાઈ, ઘરની સફાઈ અને ગામની સ્વચછતા હોય, યુક્તાહાર 

અને ઘટતી કસરત હોય, ત્યાાં ઓછામાાં ઓછા રોગ થાય છે. અને ઉપર ગણાવેલી સફાઈ સાથે રદલની 

સફાઈ રામનામ વગર ન  થાય. આટલી વાત ગામડાાંના લોકો સમજી જાય તો વૈદ, હકીમ કે દાક્તરની 

જરૂર રહેતી નથી.  

કાાંચનમાાં ગાયોની સાંખયા નહી જવેી છે. અને હુાં  એક કમનસીબી લેખુાં છુાં . થોડી ભેંસો છે ખરી; પણ 

મારી પાસ ેજ ેપુરાવો છે તે પરથી જણાય છે કે એ બેમાાં ગાય વધારે ઉપયોગી જાનવર છે. વળી, ગાયનુાં 

દૂધ તાંદુરસ્તીને પોર્ષક છે, અને ગાય જટેલી ઉપયોગી છે તેટલી ભેંસ નથી. બીમારોને માટે તો વૈદો 

ગાયના દુધનો ઉપયોગ કરવાનુાં જ કહે ઘણી રાખશે જથેી સૌને ગાયનુાં તાજુ ાં સ્વચછ દૂધ  મળે. તાંદુરસ્તી 

જાળવવા માટે દૂધની ઘણી જરૂર રહે છે.  

કુદરતી ઉપચારના મૂળમાાં એ વાત રહેલી છે કે, માનવજીવનની આદશા રચના જળવાઈ રહે. અને 

માનવજીવનની આદશા રચનામાાં ગામડાની કે શહેરની આદશા  રચના સમાઈ જાય છે. અલબિ એ 

રચનાનુાં મધ્યત્તબાંદ ુતો ઈશ્વર જ હોય. 

હરરજનબાંધુ, ૨૬-૫-૧૯૪૬ 
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૨૯. ગરીબો માટે કુદરતી ઉપચાર 

કુદરતી ઉપચારમાાં જીવનપરરવતાનની વાત તો છે જ. આ કાંઈ વૈદનુાં પડીકુાં  લેવાની અથવા ઈત્તસ્પતાલમાાં 

જઈને મફત દવા લેવાની કે ત્યાાં રહેવાની વાત નથી. મફત દવા લેનારો ત્તભખારી બને છે. કુદરતી 

ઉપચાર કરનારો કદી ત્તભખારી નથી બનતો. તે પોતાની પ્રત્તતષ્ઠા વધારે છે ને સારા થાવાનો ઉપાય 

પોતાની મેળે કરી લે છે તથા શરીરમાાંથી ઝેર કાઢી નાખી ફરી વાર માાંદો ન પડે એવો પ્રયત્ન કરે છે. 

વળી કુદરતી ઉપાયમાાં મધ્યત્તબાંદ ુતો રામનામ છે ને? રામનામથી માણસ સલામતી મેળવે છે. પણ 

નામ અાંતરમાાંથી નીકળવુાં જોઈએ. રામનામ અાંતરમાાંથી નીકળે તે માટે ત્તનયમપાલનની જરૂર રહે છે, 

અને ત્યારે જ માણસ નીરોગી થાય. આમાાં મહેનતની કે ખચાની વાત નથી. મોસાંબી ખાવી એ ઉપચારનુાં 

અત્તનવાયા અાંગ નથી, પથ્ય ખોરાક, યુક્તાહાર એ અત્તનવાયા અાંગ છે ખરુાં  આપણે જવેા કાંગાળ. છીએ 

તેવાાં કાંગાળ આપણાાં ગામડાાં છે, ગામડાાંમાાં શાકભાજી, ફળ, દૂધ, વગેરે પેદા કરવાાં એ કુદરતી 

ઉપચારનુાં ખાસ કુદરતી ઉપચારનુાં ખાસ અાંગ છે. તેમાાં જ ેસમય જાય છેતે વ્યથા જતો નથી. એટલુાં જ 

નહીં તેનાથી બધાાં ગ્રામવાસીઓને અને અાંતે આખા રહન્દુસ્તાનને લાભ છે.  

હરરજનબાંધુ, ૨-૬-૧૯૪૬ 
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૩૦. કુદરતી ઉપચાર અન ેઆધતુ્તનક ઉપચાર 

આ વાત કેવળ ગામરડયાઓ સારુ, ગામડાાંઓ સારુ છે, એટલે એમાાં સૂક્ષ્મદશાકયાંત્ર, ‘ક્ષ’ રકરણો 

વગેરેને કશુાં સ્થાન નથી. રકવનાઈન, ઇમેટીન, પેત્તનત્તસલીન જવેી દવાઓના પણ નેચર-ક્યોરમાાં 

સ્થાન નથી. ગ્રામસફાઈ, ઘરસફાઈ, અાંગસફાઈ અને આરોગ્યરક્ષણને પ્રથમ સ્થાન છે અને તે પૂરતાાં 

છે. એટલુાં થઇ શકે, તો વ્યાત્તધ ન  આવી શકે, એ એની પાછળ કલ્પના છે. અને વ્યાત્તધ આવ્યો હોય 

તો તેને કાઢવાને ખાતર કુદરતના ગરીબો માટે કુદરતી ઉપચાર બધા ત્તનયમોને જાળવવા છતાાંરામનામ 

એ ઉપચ્ર છે. એ ઉપચાર સાવાજત્તનક ન થઇ શકે, જયાાં લાગી રામનામની ત્તસત્તદ્ધ પોતાનામાાં ઉપચારકને 

ન  આવી હોય. એટલે રામનામરૂપી ઉપચાર એકએક સાવાજત્તનક ન થઇ શકે. પણ પાંચમહાભૂતોમાાંથી 

એટલે પૃથ્વી , પાણી, આકાશ,તેજ અને વાયમુાાંથી જ ે દોહન કરી શકાય તે શત્તક્તનુાં દોહન કરીને 

વ્યાત્તધ મટાડવાનો આ પ્રયાસ છે અને ત્યાાં મારી દ્રષ્ટ્ીએ કુદરતી ઉપચારનો  અાંત આવી જાય છે. એટલ ે

જ ે પ્રયોગ અત્યારે ઊરુળીકાાંચનમાાં ચાલી રહ્યો છે, તે ગ્રામવાસીઓને સ્વાસ્થ્યરક્ષાની કળા 

શીખવવાનો અને રોગી છે, તેનો રોગ પાંચમહાભૂત મારફત મટાડવાનો છે. એમાાં જરૂર જણાતાાં 

ઊરુળીની ઉપત્તસ્થત વનસ્પત્તતઓનો ઉપયોગ થશે,ને આમાાં પથ્યાપથ્યનો સમાવશે થઇ જાય છે.  

હરરજનબાંધુ, ૧૮-૮- ૧૯૪૬ 
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૩૧. અાંતદ્રત્તષ્ટ્ કેળવો 

જ ેકાંઈ કરવુાં હોય તેમાાં પત્તચમ તરફ નજર કરીએ તો જ આગળ વધી શકાય, એ ભ્રમ કાઢી નાખવા જવેો 

છે. કુદરતી ઉપચાર શીખવા સારુાં  જો પત્તચમમાાં જવુાં પડે, તો તે ઉપચાર રહન્દસુ્તાનને કામ આવ ેએમ 

હુાં  માનતો નથી. એ ઉપચાર સહુના ઘરમાાં છે. નૈસત્તગાક ઉપચારની જરૂર પણ હમેંશાાં ન હોવી જોઈએ. 

દરેક માણસ શીખી લઇ શકે એવી એ સહેલી વસ્તુ છે. રામનામ લેતાાં શીખવા ત્તવલાયત જવુાં જોઈએ, તો 

આપના બાર જ વાગી જાય ના? રામનામ મેં પાયો ગણયો છે. તેમ જ પૃથ્વી, પાણી, આકાશ, તેજ ને 

વાયુના ઉપચારને સારુાં  દરરયાપાર જવાની જરૂર હોઈ જ ન શકે, એ સાફ સમજાય એવુાં છે. જ ેબીજુાં 

શીખવાનુાં હોય તે અહીં જ છે, ગામડાાંમાાં છે. ગામડાાંનાાં વસાણાાં કાંઈ બહારથી નથી મળવાનાાં. ત ેતો 

આયુવેદમાાં છે. આયુવેદીઓ ધૂતા હોય તો તે કાંઈ પત્તચમમાાં જઈ આવીને સારા થઇ આવવાના નથી. 

શરીરશાસ્ત્ર પત્તચમથી આવ્યુાં છે. તેમાાંથી ઘણાં શીખવાનુાં છે એ સહુ કોઈ કબૂલ કરશે. પણ તે શીખવનાાં 

પુષ્કળ સાધનો એ દેશમાાં મળી શકે છે. મતલબમાાં, પત્તચમમાાં જ ેકાંઈ સારુાં  છે, તે એવુાં હોવુાં જોઈએ ને 

એવુાં છે કે બધી જગ્યાએ શીખી શકાય. વળી એટલુાં અહી કહી જવુાં જરૂરનુાં છે કે કુદરતી ઉપચાર શીખવા 

સારુાં  શરીરશાસ્ત્ર શીખવાની જરૂર છે, એવુાં કાંઈ જ નથી.  

ક્યુને, જુસ્ટ, ફાધર કનાઈપ વગેરે લેખકોએ વગેરે લેખકોએ જ ેલખયુાં છે. તે સાવાજત્તનક ને સવાવ્યાપક 

છે, સીધુાં છે. તે જાણવાનો આપણો ધમા છે. કુદરતી ઉપચાર જાણનારની પાસે એનુાં થોડુાં ઘણાં જ્ઞાન 

હોય છે, હોવુાં જોઈએ. કુદરતી ઉપચારે હજુ ગામડાાંમાાં પ્રવેશ કયો જ નથી. એ શાસ્ત્રમાાં આપણે ઊંડે 

ઉતાયો જ નથી, કરોડોની દ્રષ્ટ્ીએ તેનો ત્તવચાર થયો નથી. તેનો આરાંભ જ થયો છે. છેવટે તે ક્યાાં 

જઈને ઊભશે, એ કોઈ કહી શકે તેમ નથી. તેની પાછળ, બધાાં શુભ સાહસની પાછળ જોઈએ તેમ તાપ 

જોઈએ. નજર પત્તચમ તરફ ન જાય પણ અાંદર જાય.  

હરરજનબાંધુ ૨-૬-૧૯૪૬.  
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૩૨. કુદરત ના ત્તનયમો 

“આપની સચૂના મુજબ રામના –સત્તચચદાનાંદના નામનુાં રટણ કરવાના મારા પ્રયાસો ચાલુ છે, ને મારી 

ક્ષયરોગની બીમારીમાાં સધુારો થતો આવ્યો છે. એ ખરુાં  કે, સાથે તબીબી ઉપચારો પણ ચાલુ છે. પણ 

આપ કહો છે કે, યુક્તાહાર ને ત્તમતાહારથી માનવી રોગમુક્ત રહી શકે ને પોતાનુાં જીવન લાંબાવી શકે. હુાં  

તો આજ પચીસ વર્ષા થયાાં ત્તમતાહારી પોતાનુાં રહ્વો છુાં . છતાાં આજ ેઆવી માાંદગીનો ભોગ બન્યો . એને 

શુાં પૂવાજન્મનુાં કે આ જન્મુનુાં કમનસીબ કહેવાય? વળી આપ ૧૨૫ વર્ષા જીવી શકાય એમ પણ કહો 

છો. તો આપને સ્વ. મહાદવેભાઈની ઘણી જરૂર હતી એમ ઈશ્વર જાણતો હોવા છતાાં, તેણે તેમને ઉપાડી 

લીધા. યુક્તાહારી ને ત્તમતાહારી. સ્વ. મહાદેવભાઈ આપને ઈશ્વરરૂપ સમજી જીવતા હતા, છતાાં 

બ્લડપ્રેશરનો એટલે કે લોહીના દબાણની બીમારીનો ભોગ બની કેમ ચાલી ગયા? ભગવાનનો અવતાર 

માનતા રામકૃષ્ણ પરમહાંસ ક્ષયના જવેા જ જીવલેણ માનતા કેન્સરનો ભોગ બની કેમ મૃત્યુવશ થયા? 

એઓ કેન્સરનો સામનો કેમ ન કરી શક્યા?” 

હુાં  તો સ્વાસ્થ્ય જાળવવામાાં જ ેપોતે જાણાં છુાં  તે ત્તનયમ બતાવી રહ્યો છુાં . પણ ત્તમતાહાર કે યુક્તાહાર  

કોને કહેવો એ દરેક વ્યત્તક્તને ત્તવશે જાણવુાં ઘટે. બહુ વાચન કયુું હોય ને ત્તવચાયુું  હોય તો સારામાાં સારી 

રીતે પોતે જ જાણી શકે; પણ એનો અથા એ ન થયો કે એ જ્ઞાન શુદ્ધ છે. અથવા પૂણા છે. આથી 

ત્તજાંદગીને કેટલાક પ્રયોગશાળા કહે છે. અનેકના અનુભવનો સાંગ્રહ કરી એમાાંથી જાણવાનુાં જાણી લઈને 

આગળ વધીએ. પણ એમ કરતાાં સફળતા ન  મળે તોયે કોઈને દોર્ષ ન  દઈએ, આપણે પોતે પણ ન  

ઓઢીએ. ત્તનયમ ખોટો છે એમ કહેવાનુાં ઝટ સાહસ ન કરીએ. પણ બુત્તદ્ધપૂવાક એમ લાગે કે ત્તનયમ  

ખોટો છે તો ખરો શો છે તે બતાવવાની શત્તક્ત મેળવીને તેનો પ્રચાર કરીએ. તમારે પોતાને ક્ષયરોગ 

થવાનાાં ઘણાાં કારણો હોઈ શકે. પાંચમહાભૂતોની તમારે ત્તવશે તમે જોઈએ તેવો ઉપયોગ કયો છે કે નહીં 

એ પણ કોણ કહી શકે? એટલે જયાાં લાગી કુદરતના ત્તનયમો હુાં  જાણાં છુાં  ને ખરા માનુાં છુાં , ત્યાાં લાગી મારે 

તો એમ જ મનાવવાનુાં રહ્યુાં કે ક્યાાંક પણ પાંચમહાભૂતોનો ઉપયોગ કરવામાાં તમે ભૂલ કરી છે. મહાદેવ 

ને રામકૃષ્ણ પરમહાંસ ત્તવશે તમે શાંકા ઉઠાવી છે એનો જવાબ પણ મેં જ ેઉપર લખયુાં છે તેમાાં આવી જાય 

છે. એમણે પણ ક્યાાંક ભૂલ કરી હશે એમ માનવુાં એ ત્તનયમને ખોટો માનવા કરતાાં વધારે બાંધ બેસ ેતેવુાં 

છે. ત્તનયમ કાંઈ મારો બનાવલેો નથી; કુદરતનો એ ત્તનયમ છે એમ ઘણા અનુભવીઓએ કહ્યુાં છે. અને એ 

વચન માનીને હુાં  ચાલવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છુાં . બાકી સાચી વાત એ જ છે કે બીજો કોઈ, અપૂણા 

માનવી, તે કેમ જાણી શકે? દાક્તરો એને નથી માનતા અથવા મને છે તો બીજો અથા કરે છે. એની 

અસર મારા પર કાંઈ થતી નથી. ત્તનયમનુાં આમ સમથાન કરવા છતાાં, મારા કહેવાનો એ અથા નથી 

નીકળતો, ન કાઢવો જોઈએ કે ઉપરની એકે વ્યત્તક્તનુાં મહત્વ ઓછુાં  છે.  

હરરજનબાંધુ , ૪-૮-૧૯૪૬ 
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૩૩. બાધાઆખડી ત્તવ. રામનામ 

એક ત્તમત્ર સરસ હળવી કરે છે કે,  

“કુદરતી ઉપચારને, શ્રદ્ધા એટલે કે બાધાઆખડીનો ઉપચાર કહેવામાાં આવે છે, તેની સાથે ત્તનકટનો 

સાંબાંધ છે કે કેમ, એવો પ્રશ્ન મારા મનમાાં ઊઠે છે. કોઈ પણ પ્રકારના ઉપચારમાાં શ્રદ્ધાની આવશ્યકતા 

રહે છે એ ત્તનત્તવાવાદ છે. પણ કેટલાક ઉપચારો કેવળ બાધાઆખડીના જ હોય છે. દાખલા તરીકે બત્તળયા 

અને પેટના દુખણાના ઉપચારો. અપને કદાચ ખબર હશે કે, ખાસ કરીને દત્તક્ષણમાાં, બત્તળયાને માટે 

કોઈ પણ પ્રકારના વધૈકીય ઉપચારો કરવામાાં આવતા નથી. એ ઈશ્વરની લીલા મનાય છે. એના 

ઉપચાર તરીકે અમે મારરયમ્મા દેવીની પૂજા કરીએ છીએ અને અજાયબીની વાત એ છે કે મોટા ભાગના 

દદીઓ તેથી સજા થાય છે. લાાંબા વખતથી ઘર કરી બેઠેલા પેટના દુખણાના દદાને માટે પણ ઘણા 

ત્તતરુપત્તતના દેવીની માનતા મને છે અને દદામાાંથી સાજા થઇ લોકો દેવીને માન્યો હોય તેવો ભોગ ધરાવ ે

છે. મારી માનો જ દાખલો આપુાં. તે એવા જ પેટના દખુણાના દદાથી પીડાતી હતી. પણ ત્તતરુપત્તત જી 

આવ્યાપછી તેનુાં દુખણાં મટી ગયુાં છે.  

“કૃપા કરીને આ બાબતમાાં આપ મને સમજુતી આપશો? અને હુાં  આપને પૂછી શકુાં  ખરો કે, કુદરતી 

ઉપચાર ઉપર પણ આવી જ શ્રદ્ધા રાખી વારાંવાર કરવા પડતા દાક્તરના ખરચમાાંથી લોકોએ ઊગારી કાાં 

ન જવુાં? ચોસરે (એક અાંગ્રેજ કત્તવ) દાક્તરને ત્તવશે કહ્યુાં છે કે, દદીને સદાય ે દદી રાખવાને જ ે પ્રાપ્ત 

પરરત્તસ્થત્તતનો એક ભાગ જ છે તે ફામાસીવાળાઓ સાથે કાવતરુાં  ચલાવ્યે રાખે છે.” 

ઉપર ટાાંકવામાાં આવેલા દાખલાઓ નથી કુદરરી ઉપચાર કે નથી રામનામ, જનેો મેં તેમાાં સમાવેશ કયો 

છે. પરાં તુ એ ઉદાહરણ ખસૂસ બતાવે છે કે, કોઈ પણ પ્રકારના ઉપચાર ત્તવના ઘણા દાખલાઓમાાં  

કુદરત આપોઆપ દદા મટાડે છે. એ દાખલાઓ, રહાંદીઓના જીવનમાાં વહેમ કેવો ભાગ ભજવે છે એ 

વસ્તુ પણ અલબિ બતાવે છે. રામનામ, જ ે કુદરતી ઉપચારનુાં કેન્દ્ર છે, તે વહેમનો શત્રો છે. 

અપ્રમાત્તણક લોકો બીજી કોઈ વસ્તુ કે પ્રથાનો દુરુપયોગ કરે, તે જ પ્રમાણે રામનામનો પણ દુરપયોગ 

કરે, તે જ પ્રમાણ ેરામનામનો પણ દુરુપયોગ કરવાનાાં. કેવળ મોઢેથી રામનામ બબડવુાં એને ઉપચાર 

સાથે કશો સાંબાંધ નથી. હુાં  બરાબર સમજતો હોઉં તો માનતા કે બાઘાઆખડીનો ઉપચાર, એ પેલા ત્તમત્રે 

વણાવ્યો છે, તેવો આાંધળો ઈલાજ છે અને તે જીવતા જાગતા ઈશ્વરના જીવાંત નામની હાંસી છે. રામનામ 

કલ્પનાનુાં તૂત નથી. એનો નાદ હૃદયમાાં ઊઠવો જોઈએ. એ ઈશ્વર પરની જીવાંત શ્રદ્ધા છે, તથા તેના 

કાયદાનુાં જ્ઞાન છે. એ જ્ઞાન તથા એ શ્રદ્ધા બીજી કોઈ વાસ્તુની સહાય ત્તવના સાંપૂણાપણે દદા મટાડે છે. 

એ કાયદો એ છે કે, સાંપૂણા મન પર શરીરની સાંપૂણા તાંદુરસ્તીનો આધાર છે. ઉદભવે પૂણા મન પૂણા 

હૃદયમાાંથી ઉદભવે છે. દાક્તરના સ્ટેથોસ્કોથી જાણી શકાય છે કે હૃદય આ નથી આ તો ઈશ્વરનુાં માંરદર 

છે. એવુાં કહેવામાાં આવે છે કે હૃદયમાાં ઈશ્વરનો  સાક્ષાત્કાર થાય એટલે માણસના મનમાાં મેલો કે નકામો 

ત્તવચાર પ્રવેશ કરી શકતો નથી. ત્તવચારની શુત્તદ્ધ હોય ત્યાાં રોગ અશક્ય બની જાય છે. આવી ત્તસ્થત્તત 
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પ્રાપ્ત કરવાનુાં મુશ્કેલ હોય એમ બને. પરાં તુ એનો સ્વીકાર કરતાાંની સાથે તાંદુરસ્તીના ત્તશખર પર ચડવાને 

પહેલુાં પગલુાં ભયુું ગણાય. એનો પ્રયત્ન શરૂ કરવો એ બીજુાં પગલુાં થાય. અત્યાર સુધીમાાં માણસે ખોળી 

કાઢેલા કુદરતના ત્તનયમોનુાં પાલન જીવનમાાં આવો ઘરમૂળનો ફેરફાર કરતાાંની સાથે સ્વાભાત્તવક રીતે જ 

થાય છે. એ ત્તનયમોની સાથે રમત કરનાર કોઈ પણ પોતાનુાં હૃદય ત્તનમાળ છે એવો દાવો ન  કરી શકે. 

વળી એમ પણ કહી શકાય કે એ જ રીતે હૃદય ત્તનમાળ હોય તો રામનામ ત્તવનાયે ચાલે. શુદ્ધતા પ્રાપ્ત 

કરવાનો બીજો રસ્તો હુાં  જાણતો નથી. પ્રાચીન કાળના દુત્તનયાભરના સાધસુાંતોએ એ જ માગા અખત્યાર 

કયો છે. તેઓ ધમાાત્મા હતા, વહેમી માણસો કે ધુતારા નહોતા. 

આ જો ક્રીત્તષ્ટ્યન સાયન્સ કહેવાતુાં હોય તો એની સામે મારે કશો વાાંધો નથી. રામનામનો માગા કાંઈ મારી 

શોધ નથી. ઘણાં કરીને, એ શોધ ત્તિસ્તી યુગથી ઘણી પુરાણી છે.  

એક પત્રલેખક એવો પ્રશ્ન પૂછે છે કે, ખરેખર શસ્ત્રરક્રયાની જરૂર હોય તે રામનામથી ટળે ખરી? બેશક ન 

ટળે. અકસ્માતથી કપાઈ ગયેલો પગ રામનામ ફરી પાછો જવેો ને તેવો ન  કરી શકે. ઘણા દાખલાઓમાાં 

શસ્ત્રરક્રયા ત્તબનજરૂરી હોય છે. જયાાં એની જરૂર હોય ત્યાાં તે કરવી રહી. પણ ઈશ્વર પર આસ્થાવાળો 

માણસ પોતાનુાં એકાદ અાંગ ગુમાવી બેસે તો તેની ત્તચાંતા કરતો નથી. રામનામનુાં રટણ કાંઈ ઊંટવૈદુાં કે 

કામચલાઉ ઈલાજ નથી.  

હરરજનબાંધુ, ૯-૬-૧૯૪૬ 
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૩૪. રામનામ ત્તવશ ેસમજનો ગોટાળો 

એક ત્તમત્ર લખે છે: 

“મલેરરયાના ઈલાજ તરીકે તમે બતાવેલા રામનામના ઇલાજને ત્તવશે મારી મૂાંઝવણ એવી છે કે મારા 

શારીરરક વ્યાત્તધઓને માટે મારાથી એક આધ્યાત્તત્મક શત્તક્તનો આધાર કેમ લેવાય તે હજી મારી 

સમજમાાં બેસતુાં નથી. વળી, રોગમાાંથી મુક્ત થવાને માટે હુાં  લાયક છુાં  કે નથી અને મારા દેશનાાં 

ભાઈબહેનો આટલા બધાાં દ:ુખમાાં સબડે છે તે વખતે મારી મુત્તક્તને માટે પ્રાથાના કરવામાાં હુાં  વાજબી છુાં 

કે નથી એ ત્તવશે મને ખાતરી નથી. જ ે રદવસે રામનામનુાં રહસ્ય હુાં  પામીશ તે રદવસે તેમની મુત્તક્તને  

ખાતર હુાં  પ્રાથાના કરીશ. નહીં તો મને એમ લાગ્યા કરશે કે, આજ ે હુાં  જટેલો સ્વાથી છુાં  તેનાથી સજા 

થવાને પ્રાથાના કરવામાાં અથવા રામનામ લેવામાાં વધારે સ્વાથી ઠરુાં  છુાં .” 

અાંતરની ઊલટથી જ ેસત્યની શોધ કરે છે, એમ માનુાં છુાં , તેવા ત્તમત્રની પાસેથી આ લખાણ આવ્યુાં છે. 

તેની મુશ્કેલી હુાં  જાહેરમાાં એટલા ખાતર ચચુું કે તેમના જવેા ઘણાની મૂાંઝવણનો આ એક નમૂનો છે.  

બીજી સવા શત્તક્તઓની માફક આધ્યાત્તત્મક શત્તક્ત પણ માણસની સેવાને અથે મોજૂદ છે. શરીરના 

વ્યાત્તધઓના ઈલાજ તરીકે તેનો જમાનાઓથી વિીઓછી સફળતાથી ઉપયોગ થતો આવ્યો છે, એ 

વાત બાજુએ રહેવા દઈને તેના ઉપયોગથી શરીરના વ્યાત્તધઓ સફળતાપૂવાક મટાડી શકાતા હોય તો 

તેનો તે માટે ઉપયોગ ન કરવાના વાતમાાં મૂળ ેજ દોર્ષ રહેલો છે. કારણ એ કે માણસના બાંધારણમાાં જડ 

પદાથા અને આત્માના ચતેન તત્વનુાં ત્તમશ્રણ છે, તે બાંને એકબીજા પર કાયા કરે છે અને બાંનેની 

એકબીજાપર અસર થયા કરે છે. જ ેલાખો લોકોને રકવનાઈન મળતુાં નથી તેમનો ત્તવચાર કયાા ત્તવના 

રકવનાઈન લઈને મલેરરયામાાંથી સજા થવાય તો લાખો અથવા કરોડો લોકો જ ેઇલાજનો અજ્ઞાનને કરને 

ઉપયોગ કરતા નથી તેનો આશરો લેવાનો ઇનકાર તમે શા માટે કરો? બીજા લાખો લોકો પોતાના 

અજ્ઞાનને કારણે અથવા કહો કે પોતાની આડાઈને કારણે સ્વચછ ને સજા ન રહે  માટે તમે પણ શુાં 

સ્વચછ અને સજા રહેવાનુાં માાંડી વાળશો? માનવસેવાના ખોટા ખયાલોથી દોરવાઈ જઈ તમે  સ્વચછ ન 

રહો તો ગાંદા ને માાંદા રહીને તે જ લાખો લોકોની સવેા કરવાની ફરજ તમે ચૂકતા નથી? સાચ ે જ, 

આધ્યાત્તત્મક દ્રત્તષ્ટ્થી સ્વચછ અથવા સજા રહેવાનો ઇનકાર કરવો એ શરીરની દ્રત્તષ્ટ્થી ચોખખા અને 

સજા રહેવાનો કરવાના કરતાાં બદતર છે.  

મુત્તક્ત એટલે હરેક રીતે અથવા હરેક દૃત્તષ્ટ્થી સાજા રહેવુાં, એના કરતાાં કશુાં વધારે નથી, કશુાં ઓછુાં  નથી. 

વળી, સાજા રહીને તમે બીજા લોકોને સાજા રહેવાનો રસ્તો બતાવી શકે અને તે રસ્તો બતાવવા ઉપરાાંત 

તમારી તાંદુરસ્તીને કારણ ેવધારામાાં તમે તેમની ખરેખર સેવા બજાવો તો જાતે સાજા રહેવાનો ઇનકાર 

કરવાનુાં બીજુ ાં કારણ શુાં છે? પણ બીજા લોકોને પેત્તનત્તસત્તલન મળવાનુાં નથી એની એની પાકી ખાતરી 

હોવા છતાાં તે લઈને સાજા થવામાાં પુરેપૂરી સ્વાથી વૃત્તિ જરૂર રહેલી છે.  

મારા પર પત્ર લખનાર ભાઈની દલીલમાાં રહેલો સમજનો ગોટો તદ્દન ઉઘાડો છે.  
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પરાં તુ સાચી વાત એવી છે કે ત્તક્વનાઈનની એક અથવા વધારે ગોળી લેવાનુાં કામ રામનામના ઉપયોગનુાં 

જ્ઞાન મેળવવાને કામ કરતાાં ઘણાં સહેલુાં છે.  ત્તક્વનાઈનની ગોળી પૈસા આપીને ખરીદવાના કરતાાં 

રામનામનો બરાબર ઉપયોગ કરવાનુાં શીખવામાાં કેટલોય વધારે પ્રયાસ કરવો પડે છે. જમેને નામે અને 

જમેની વતી મારા પર પત્ર લખનાર ભાઈ રામને પોતાના હૃદયનાાં દ્વાર બાંધ કરી. તેમાાંથી બહાર રાખવા 

માાંગે છે તે જ લાખો લોકોને ખાતર એ પ્રયાસ કરવા જવેો નથી શુાં?  

હરરજનબાંધુ, ૧-૯-૧૯૪૬ 
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૩૫. વ્યાકુળ કરે તવેો દાખલો 

થોડા મરહનાની ગેરહાજરી બાદ સેવાગ્રામ આશ્રમમાાં અમે પાછા ફયાા, તો ત્યાાંના એક સેવકના મગજની 

હાલત બગડીગ ગયેલી જોવામાાં આવી. તે જયારે પહેલવહેલા આશ્રમમાાં આવેલા, ત્યારેય તેમની 

ત્તસ્થત્તત તેવી જ હતી. ઉન્માદનો આ બીજો હુમલો હતો. તેમની ત્તસ્થત્તત એવી થઇ હતી કે તે કાબૂ બહાર 

જતા રહ્યા ને તેથી તેમને અાંગે કશોક ત્તનણાય ઝટ કરી લેવાની જરરૃ ઊભી થઇ હતી. એટલે વધાાની 

સરકારી ઈત્તસ્પતાલના વડા દાક્તરની (ત્તસત્તવલસજાનની) સલાહ લેવામાાં આવી. તેમણે જણાવ્યુાં કે, 

વધાાની સરકારી ત્તસત્તવલ હોત્તસ્પટલમાાં તો આ દદીને મારાથી ન રખાય પણ જલેની ઈત્તસ્પતાલમાાં તેમને 

રાખો તો હુાં  તેમની સાંભાળ લઇ શકુાં  ને કાંઈક ઈલાજ કરુાં . એટલ ે ખુદ દદીને રહતમાાં અને આશ્રમના 

રહતમાાં તેમને જલેમાાં મોકલવા પડ્યા. ગાાંધીજીને માટે જીવતો દાાંત ખેંચી કાઢવાના જવેી આ વ્યથા થઇ 

પડી, પણ બીજો કોઈ રસ્તો નહોતો. તેમણે પોતાની મૂાંઝવણ આશ્રમના લોકો આગળ મૂકી. “એ ભાઈ 

સરસ સેવક છે. ગયે વરસ ેતે સજા થયા પછી આશ્રમનો બગીચો સાંભાળતા હતા અને દવાખાનાનો 

રહસાબ રાખતા હતા. તે ખાંતથી પોતાનુાં કામ કરતા અને પોતાના કામમાાંથી આનાંદ મેળવતા. તેમને 

મલેરરયા થયો એટલે તેમને રકવનાઈનનુાં ઈન્જકેશન આપવામાાં આવ્યુાં હતુાં કારણ કે, મોઢેથી 

ત્તક્વનાઈન્ પીવા કરતાાં સોયથી સીધુાં લોહીમાાં લેવાથી તેની અસર ઝટ થાય છે. ભાઈ કહે છે કે, 

ઈન્જકેશન મારે મગજ ેચડી ગયુાં છે અને તેથી મારા મગજ પર ખોટી અસર થઇ છે. આજ ેસવારે મારી 

ઓરડીમાાં હુાં  કામ કરતો હતો ત્યારે મેં તેમને બહાર બુમો પડતા ને હાથ આમતેમ ગમેતેમ ઉછાળતા 

ફરતા દીઠા. હુાં  બહાર નીકળી તેમની સાથે ફરવા લાગ્યો. તેથી તે શાાંત પડ્યા. પણ જવેો હુાં  તેમનાથી 

છૂટો પડીને પાછો ગયો તેવા તે પાછા પોતના મગજ પરનો કાબૂ ગુમાવી બેઠા ને કોઈના કહ્યામાાં ન 

રહ્યા. તે તોફાને ચડી જાય છે ને કોઈની વાત સાાંભળતા નથી. એટલે તેમને જલેમાાં મોકલવા પડ્યા.  

“આપણા જ એક સેવકને જલેમાાં મોકલવો પડે એ ત્તવચારથી કુદરતી રીતે જ મને વ્યથા થાય છે. કોઈ 

પણ મને પૂછી શકે, ‘તમ ેતો દાવો કરો છો કે, રામનામ બધા રોગનો રામબાણ ઈલાજ છે. હવે તમારુાં  

રામનામ ક્યાાં ગયુાં?” મને આ દાખલામાાં ત્તનષ્ફળતા મળી છે તે છતાાં હુાં  ફરીને જાહેર કરુાં  છુ કે, મારી 

શ્રદ્ધા જવેી ને તેવી અખાંડ છે. રામનામ ત્તનષ્ફળ જાય નહીં. ત્તનષ્ફળતાનો અથા એટલો જ કે આપણામાાં 

જ કઈ ખામી છે. ત્તનષ્ફળતાનો અથા એટલો જ કે આપણામાાં જ કાંઈ ખામી છે. ત્તનષ્ફળતાનુાં કારણ 

આપણે આપણી અાંદર શોધવુાં જોઇશે.” 

હરરજનબધુાં, ૧=૯-૧૯૪૬ 

  



રામનામ | www.mkgandhi.org 

 

 

૩૬. નામસાધનાનાાં ત્તચહ્ન 

રામનામ જનેા હૃદયમાાંથી નીકળે તેની ઓળખ શી? જો આપણે આટલુાં ન જાણી લઈએ તો રામનામ 

બહુ વગોવાવાનો સાંભવ છે. આમ પણ વગોવાય તો છે જ. માળા પહેરી, ત્તતલક તાણી, રામનામનો 

બબડાટ કરનાર ઘણા મળ ે છે. તેમાાં વળી હુાં  વધારો તો નહીં કરતો હોઉં? એ ભય જવેોતેવો નથી. 

અત્યારના ત્તમથ્યાચારમાાં શુાં કરવુાં ઘટે? શુાં મૌનસેવન ઠીક ન હોય? હોઈ શકે. પણ તે કૃત્તત્રમપણે કદી 

નહીં. જીવાંત મૌનને સારુ પ્રૌઢ સાધના જોઈએ. તનેી ગેરહાજરીમાાં હૃદયગત રામનામની ઓળખ 

ત્તવચારીએ .  

એક વાક્યમાાં કહીએ તો એમ કહેવાય કે રામભક્ત અને ત્તસ્થતપ્રજ્ઞામાાં ભેદ ન હોઈ. ત્તવવચેનમાાં પડતાાં 

જોઈએ કે રામભક્ત પાંચમહાભૂતનો સેવક હશે. તે કુદરતને અનુસરશે તેથી તેને કોઈ જાતનો વ્યાત્તધ 

નહીં હોય અને હશે તો તેને પાાંચ મહાભૂતોથી ત્તનવારશે. ગમે તે ઉપાયથી ભૌત્તતક દ:ુખનુાં ત્તનવારણ કરવુાં 

તે દેહીનુાં લક્ષણ નથી, દેહનુાં ભલે હોય. એટલે કે જનેે મન દેહ જ દેહી છે, દેહથી ત્તભન્ન દેહધારી આત્મા 

જવેુાં કાંઈ તત્ત્વ નથી તે તો દેહને ત્તનભાવવા પૃથ્વીની પ્રદત્તક્ષણા કરી છુટશે, લાંકા જશે. એથી ઊલટુાં  જ ે

દેહધારી એમ માનતો હશે કે આત્મા એ દેહમાાં હોતો છતો દેહથી ત્તભન્ન છે, ત્તનત્ય છે, અત્તનત્ય દેહમાાં 

વસે છે, યથાયોગ્ય દેહની રક્ષા કરતો છતો દેહ જાય તો મૂાંઝાતો નથી, દુ:ખ માનતો નથી ને સહેજ ેતેનો 

ત્યાગ, કરે છે, તે દેહધારી દાકતર-વૈધોમાાં ભટકતો નથી, પોતે જ પોતાનો દાકતર બને છે; સવા કમા 

કરતો તે આત્માનો જ ત્તવચાર કરે છે. એ મૂછાામાાંથી ઊઠેલાની જમે વતાન રાખે છે.  

આમ કરનાર પ્રત્યેક શ્વાસ ેરામરટણ કરે છે. ઊંઘતાાં પણ તેનો રામ જાગે છે; ખાતાાંપીતાાં, ગમે તે રક્રયા 

કરતાાં તે સાક્ષી તો તેને મેલશે જ નહીં તે સાક્ષીનુાં અલોપ થવુાં તે ખરુાં  મૃત્યુ છે.  

એ રામને પોતાની પાસે રાખવા સારુાં  કે પોતાને રામની પાસે રાખવા સારુ તે પાંચમહાભૂતોની મદદ લઇ 

સાંતોર્ષ પામશે. એટલે તે માટી, પાણી, હવા, અજવાળુાં ને આકાશનો સહજ ત્તનમાળ અને ત્તવત્તધસર 

ઉપયોગ કરી જ ે મળે તેથી સાંતોર્ષ માને. આ ઉપયોગ રામનામનો પૂરક ન ગણવો પણ રામનામની 

સાધનાની ત્તનશાની છે. રામનામને આ સહાયકોની દરકાર નથી પણ તેને બદલે જ ે એક પછી એક 

વૈધ-હકીમો પાછળ ભમે ને રામનામનો દાવો કરે એ બાંધ બેસ ેતેમ નથી.  

એક જ્ઞાનીએ મારુાં  લખાણ વાાંચી એમ લખયુાં કે રામનામ એવો કીત્તમયો છે કે શરીરનુાં પરરવતાન કરે છે. 

જમે કે વીયાનો માત્ર સાંગ્રહ દાટી રાખેલા ધનની જમે છે. તેમાાંથી અમોધ શત્તક્ત તો રામનામ જ ઉત્પન્ન 

કરી શકે. એકલો સાંગ્રહ અકળામણ પેદા કરે, એનુાં પતન ગમે ત્યારે થાય. પણ તે જયારે રામનામના 

સ્પશાથી ગતીમાન થાય છે, ઊધ્વગામી થાય છે ત્યારે તેનુાં પતન અસાંભત્તવત થાય છે.  

શરીપૃાત્તષ્ટ્ને સારુ શુદ્ધ લોહીની જરૂર છે, આત્માની પુત્તષ્ટ્ને સારુાં  શુદ્ધ વીયાશત્તક્તની જરૂર છે. અને 

રદવ્ય શત્તક્ત કહીએ. એ શત્તક્ત બધી ઇત્તન્દ્રયોની ત્તશત્તથલતા મટાડી શકે છે. તેથી કહ્યુાં છે કે રામનામ 
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હ્રદયમાાં અાંરકત થાય એટલ ેનવુાં જીવન શરૂ થાય. આ ત્તનયમ જુવાન, બુઢ્ઢા, સ્ત્રી, પુરુર્ષ બધાાંને લાગ ુ

પડે છે.  

આનુાં સમથાન પત્તચમમાાં પણ મળે છે, રક્રત્તચયન,  સાયન્સ નામે સાંપ્રદાય એ જ નહીં તો એવુાં કાંઇક કહે 

છે.  

રહાંદને આ સમથાનની જરૂર નથી એમ માનુાં છુ. કેમ કે રહાંદમાાં આ રદવ્ય ત્તવદ્યા પ્રાચીન કાળથી ચાલી છે.  

હરરજનબધુાં, ૨૯-૬-૧૯૪૭ 
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૩૭. સવાધમાસમભાવ 

(પ્રાથાનાસભાને સાંબોધીને કરેલા પોતાના પ્રવચનમાાં) 

ગાાંધીજીએ જણાવ્યુાં કે મારા પર કાગળોનો અને રોરે્ષ ભરેલા સવાલોનો ધોધ છૂટ્યો છે. મને પૂછવામાાં 

આવે છે કે તમ ેતમારી જાતને મુસલમાન કહીને કે ઓળખાવો છો? રામ અને રહીમ વચચ ેકશો ફેર 

નથી. એમ તમે શા માટે માનો છો? ‘મને પોતાને કલમો પઢવાનો જરાય વાાંધો નથી’ એવુાં કહેવાની હદ ે

તમે શા સારુાં  ગયા? અને તમે પાંજાબ કેમ જતા નથી? એટલે તમે એક અધરૂા રહાંદુ નથી કે? તમે રહાંદ ુ

સમાજમાાં પાાંચમી કતારરયનુાં કામ નથી કરતા કે? અને તમારી અરહાંસાથી રહાંદઓુ નામરદ બનતા નથી 

કે? આવા સવાલોવાળા કાગળો ઉપરાાંત એક પરબીરડયુાં તો ‘મહમદ ગાાંધી’ને સરનામે મને મોકલવામાાં 

આવ્યુાં હતુાં! 

આ બધા સવાલો પૂછનારાઓ સાથે શાાંત્તતથી કામ લઉં છુાં  કે થોડા લોકોનાાં પાપને કારણે આખા 

ઇસ્લામ ધમેને કેમ વખોડી શકાય? હુાં  પોતે સનાતની રહાંદુ છુાં  અને રહાંદુ ધમા જ નહીં, સવાધમાનો સાર 

સવાધમાસમભાવ છે તેથી મારો દાવો છે કે હુાં  એક સારો રહાંદુ છુાં  તેથી એક સારો મસુલમાન છુાં  ને સારો 

ત્તિસ્તી પણ છુ. બીજાના કરતાાં આપણે ચરડયાતા છીએ એવો દાવો સાચા ધમાભાવનો ત્તવરોધી છે. 

અરહાંસાને માટે નમ્રતા પરમ આવશ્યક છે. અને રહન્દશુાસ્ત્રોમાાં કહ્યુાં નથી કે ઈશ્વરનાાં સહસ્ત્ર નામ છે? 

અને એક રહીમ શા સારુાં  ન હોય? કલમામાાં માત્ર ઈશ્વરની સ્તુત્તત છે અને તેમાાં મહમદને તેના રસલૂ 

તરીકે ઓળખવવામાાં આવ્યા છે. ઈશ્વરની સ્તુત્તત કરવામાાં અને બુદ્ધ તેમ જ જરથુષ્ટ્ને ઈશ્વરના પેગાંબર 

તરીકે સ્વીકારવામાાં મને જરાયે સાંકોચ થતો નથી.  

હરરજન, ૧૨-૪-૧૯૪૭ 
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૩૮. સાચી રોશની 

અફસોસ! આજ ેરહાંદમાાં રામરાજય નથી; તો પછી આપણે રદવાળીની ઉજવણી કઈ રીતે કરી શકીએ? 

રામના ત્તવજયની ઉજવણી તેણે જ કરવાની હોય જનેા રદલમાાં રામ વસેલા હોય. કેમ કે માણસોનાાં 

રદલને અથવા આત્માને અજવાળાને એક ઈશ્વર જ સમથા છે અને એ અજવાળાની જ રકમાંત છે. આજ ે

પ્રાથાનામાાં ગવાયેલા ભજનમાાં કત્તવ ઈશ્વરનાાં દશાનની વાત પર ભાર મૂકે છે. ટોળેટોળાાં માણસોએ 

જલાવેલા દીવાની રોશની જોવાને જાય છે. પરાં તુ આજ ેઆપણને  માણસના રદલમાાં પ્રેમનુાં અજવાળુાં 

પ્રગટાવવાની જરૂર છે. એવુાં અજવાળુાં તમે સૌ તમારા રદલમાાં પ્રગટાવો તો જ આજના રદવસ ે

મુબારકબાદી મળેવવાને લાયક બનો. આજની ઘડીએ હજારો બલકે લાખો લોકો કારમી આફતમાાં 

ઘેરાયા છે. તો શુાં તમારામાાંથી એકએક જણ હૃદય પર હાથ મૂકીને કહી શકશે કે એ આફતમાાં 

સપડાયેલાાંઓમાાં રહાંદુ છે કે શીખ છે કે મસુલમાન છે એ વાતની જરાય ેપાંચાત ન કરતાાં અમ ેતે બધાાંન ે

અમારાાં ભાઈબહેન માનીએ છીએ? આ તમારે સૌને માટેની કસોટી છે. રામ અને રાવણ દૈવી અને 

આસુરી સાંપત્તિ વચચ ે માણસના રદલમાાં ચાલતા આવેલા સનાતન દ્વાંદ્વયુદ્ધનાાં પ્રતીક છે અને તેથી 

અજવાળુાં એ રદલમાાંથી પ્રગટ થવુાં જોઈએ.  

હરરજનબાંધુ, ૨૩-૧૧-૧૯૪૭ 
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૩૯. અવસાનન ેઆગલ ેરદવસ ે

[તા. ૨જીને રદવસે રકશોરલાલભાઈને મળેલા ગાાંધીજીના હાથના લખેલા 

પોસ્ટકાડાની નકલ નીચે ઉતારી છે. –તાંત્રી] 

નવી રદલ્હી, ૨૯-૧-૪૮ 

ત્તચ. રકશોરલાલ,  

આજનો પ્રાથાના પછીનો સમય કાગળો લખવાને દઈ રહ્યો છુાં . શાંકરનજીની દીકરીની મૃત્યુના સમાચાર 

તમે ઠીક આપ્યા. તેને કાગળ લખી નાખયો છે. મારા ત્યાાં આવવાની વાત ઉડાઉ સમજજો. ત્યાાં ૩-૧૨ 

લાગી રહેવાની વાત ચલાવી રહ્યો છુાં . રદલ્હીમાાં કયુું કહેવાય તો પ્રત્તતજ્ઞાપાલન અથે રહેવાનુાં ન હોય. 

એનો આધાર અહીંના સાથીઓ ઉપર છે. કાલે ત્તનશ્વય કદાચ કરી શકાય. આવવાપણાં રચનાત્મક કામ 

કરનારી સાંસ્થાઓ ભેળી થઇ શકે કે નહીં એ ત્તવચારવા ને જમનાલાલની ત્તતત્તથ અથે રહે છે. મને શત્તક્ત 

ઠીક આવી રહે છે. આ વેળા રકડની ને ત્તલવર બાંને બગડ્યાાં. મારી દ્રષ્ટ્ીએ રામનામની કચાશ.  

બાંનેન ેઆશીવાાદ 

[નોંધ: શ્રી શાંકરન સેવાગ્રામમાાં રહન્દુસ્તાની તાલીમી સાંઘમાાં ત્તશક્ષક છે. ‘બાંનેને 

આશીવાાદ’એટલે કે શ્રી રકશોરલાલને અને શ્રી ગોમતીબહેનને.] 

હરરજનબધુાં, ૮-૨-૧૯૪૮ 
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૪૦. પ્રાથાનાપ્રવચનોમાાંથી 

૧. રામનામ –એનાાં ત્તનયમ અન ેત્તશસ્ત 

પોતાના પ્રાથાનાપ્રવચનમાાં ગાાંધીજીએ કહ્યુાં કે શરીરની બીમારીમાાં રામનામ માણસને સહાયરૂપે થાય છે 

પણ એને અાંગેના ત્તનયમો તેમ જ ત્તશસ્ત તેણે પાળવાાં જોઇએ. અકરાાંત્તતયાની માફક ખાઈ માણસ ‘રામ 

રામ’ કરે અને પેટનો દુખાવો ન મટે તો મારો વાાંક ન કાઢી શકે. વળી રામનામ લેતો લેતો માણસ 

લૂાંટફાટમાાં મચયો રહે છતાાં પોતાના ઉદ્વારની કે મુત્તક્તની આશા ન રાખી શકે. જઓે આત્મશુત્તદ્ધને માટે 

જરૂરી ત્તનયમપાલનને માટે તૈયાર હોય તેમને માટે જ રામનામનો ઈલાજ છે.  

મુાંબઈ, ૧૫-૩-૧૯૪૬ 

૨. રામબાણ ઈલાજ 

ઉરુળીકાાંચનમાાં પ્રાથાનાસભાને સાંબોધીને ગાાંધીજીએ કહ્યુાં કે, શરીરના તેમ જ મનના સવા 

આત્તધવ્યાત્તધને માટે રામધનૂ રામબાણ ઈલાજ છે. વળી ઔર્ષધોથી માણસને સાજો કરવાની કોઈ 

દાકતર કે વૈધ બાાંયધરી આપતા નથી. પછી આગળ ચાલતાાં તેમણે ઉમેયુું કે,”તમે ઈશ્વરની અાંતરથી 

પ્રાથાના કરો તો તે તમને તમારી બીમારીમાાંથી કે ત્તચાંતામાાંથી ઉગાયાા ત્તવના નહીં રહે.” પરાં તુ રામધૂન માાં 

પુરા રદલથી ભાગ લે તો જ પ્રાથાના સફળ થાય અને માણસને શાાંત્તત તેમ જ સુખનો અનુભવ થાય.  

આ ઉપરાાંત રામનામનો ઈલાજ પૂરો અસરકારક બનાવવા બીજી પણ કેટલીક શરતો પાળવાની રહે છે. 

તે માટે માણસે યોગ્ય આહાર લેવો જોઈએ, પુરતી ઊંઘ લેવી જોઈએ અને ક્રોધને વશ ન થવુાં જોઈએ. 

ઉપરાાંત, માણસે કુદરતે સાથે પૂરો મેળ સાધી તેના ત્તનયમોનુાં પાલન કરવુાં જોઈએ.  

પૂના, ૨૨-૩-૧૯૪૬ 

૩. તાલીમની જરૂર 

પ્રાથાના પૂરી થયા બાદ પ્રાથાના માટે એકઠી મળલેી સભાને સાંબોધીને ગાાંધીજીએ જણાવ્યુાં કે, 

પ્રામાત્તણક તેમ જ સાચા રદલનાાં સ્ત્રીપુરુર્ષો મને આવીને કહે છે કે ગમે તેટલી કોત્તશશ કરવા છતાાં 

રામનામ અમારા અાંતરમાાંથી ઉઠતુાં નથી. એવાાં ભાઈબહેનોને હુાં  કહુાં  છુાં  કે તમારી કોત્તશશમાાં અખૂટ 

ધીરજથી માંડ્યાાં રહો. એક ત્તવધાથીને સારો દાકતર થવાને સોળ વરસ સધુી સખત અભ્યાસ કરવો પડે 

છે. તો પછી ત્તવચાર કરો કે રામનામને હૃદયમાાં ત્તસ્થર કરવાને કેટલા વધારે સમયની જરૂર પડે! 

નવી રદલ્હી, ૨૦-૪-૧૯૪૬  
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૪. આાંતરબાહ્ય શતુ્તદ્ધ 

રામનામનો જપ કરી અાંતરની શુત્તદ્ધ કરનારો માણસ બહારની ગાંદકીને કેમ નભાવી લેશે? લાખો લોકો 

અાંતરની સાચી ઊલટથી રામનામ લે તો સમાજને લાગુ પડેલી બીમારી જવેાાં હુલ્લડો ન થાય અને કોઈની 

બીમારી પણ ન આવે. પછી આ પૃથ્વી પર રામરાજયનો સાચો અમલ શરૂ થાય. 

નવી રદલ્હી, ૨૧-૪-૧૯૪૬ 

૫. રામનામનો ગરેઉપયોગ 

ગાાંધજીએ ત્યાર પછીનાાં પોતાનાાં બે પ્રવચનોમાાં કુદરતી ઉપચાર અથવા આધ્યાત્તત્મક, માનત્તસક તેમ 

જ શારીરરક સવ ેઆત્તધવ્યાત્તધને મુખયપણે રામનામના ઈલાજથી મટાડવાનો ત્તવર્ષય ચચયો. એક પત્ર 

લખનારે ગાાંધજીને જણાવ્યુાં હતુાં કે કેટલાક લોકો વહેમના માયાા પોતાનાાં કપડાાં પર રામનામ લખે છે ને 

‘પોતાના હૃદય સરસુાં રામનામને રાખવાને’ તે કપડુાં  છાતી પર પહેરે છે! બીજા વળી ખૂબ ઝીણા અક્ષરે 

કરોડો વખત રામનુાં નામ એક કાગળના ટુકડા પર લખી જાય છે, પછી તે કાગળના કાપીને ઝીણા 

ઝીણા કટકા કરે છે તે બધા કકડાને ગળી જાય છે અને પછી એવો દાવો કરે છે કે રામનામ અમારા 

શરીરના અણએ અણમાાં પ્રવેશ કયો છે! બીજા એક લખનારે ગાાંધીજીને પૂછાવ્યુાં હતુાં કે, તમે રામનામનો 

રામબાણ ઈલાજ સવા આત્તધવ્યાત્તધને માટે સૌને બતાવો છો, તે રામ ઈશ્વરના કૃપાપાત્ર હતા અને 

દશરથના વાંશજ તેમ જ અયોધ્યાના રાજા હતા તેથી, કે બીજા કોઈ હેતુથી? એમ માનનાર લોકોએ છે 

કે, ગાાંધીજી જાતે ભ્રત્તમત પાગલ છે અને હજારો વહેમોથી લદાયેલા આ મુલકમાાં એક વધારે વહેમનો 

ઉમેરો કરી બીજા લોકોને ભરમાવે છે. આવી ટીકાનો ગાાંધીજી પાસે શો જવાબ હોય? તેમણે માત્ર 

પોતાની જાતને કહ્યુાં કે, બીજા સત્યનો દુરુપયોગ કરે અને તેને નામે દગો રમે એમાાં તારે શુાં? જયાાં 

લાગી તને તારા સત્યને ત્તવશે ભરોસો છે ત્યાાં લાગી તેનો દુરુપયોગ થશે યા તે કોઈને ઊંઘુાં સમજાશે, 

એવા ડરના માયાા  તારાથી તેને જાહેર કયાા ત્તવના કેમ રહેવાય? “આ દુત્તનયામાાં સ્વતાંત્ર, ત્તનરપેક્ષ 

સત્યનો માત્તલક કોઈ નથી. તે કેવળ ઈશ્વરનુાં લક્ષણ છે. આપણે તો આપણી મયાાદા પ્રમાણે સાપેક્ષ 

સત્યને જ જાણી શકીએ. તેથી આપણે જવેુાં જોઈએ તેવા સત્યને આધારે જ ચાલીએ, સત્યની આવી 

ઉપાસના કોઈને આડે માગે કેમ લઇ જાય?” 

હરરજનબાંધુ, ૨-૬-૧૯૪૬ 

૬. રામનામ કેવી રીત ેલેશો? 

બીજ ે રદવસે ગાાંધીજીએ પોતાના પ્રવચનમાાં, માણસ જ ેઆત્તધ, વ્યાત્તધ તેમ જ ઉપાત્તધ એમ મનના, 

તનના અને હૃદયના ત્તવકારોને આધીન છે, તેમનો રામનામ સચોટ ઈલાજ થાય તે માટેની શરતોનો 

ખુલાસો કયો. પહેલી શરત તો એ કે, રામનામ અાંતરના ઊંડાણમાાંથી, રદલથી લેવુાં. પણ અાંતરના 

ઊંડાણમાાંથી અથવા રદલથી લેવુાં એટલે શુાં કરવુાં? પોતાના શરીરનાાં દદો, જ ેમનનાાં તેમ જ આત્માનાાં 

દદો કરતાાં નજીવાાં ગણાય, તેમનો ઈલાજ શોધવાને સારુાં  માણસો આખી ધરતી ખુાંદી વળવામાાં પાછુાં  
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ફરીને જોતા નથી. “માણસનો આ દેહ આખરે નાશવાંત છે. તે છે જ એવો કે, કાયમ ટકે નહીં. છતાાં 

માણસો તેને જ પોતાનુાં સવાસ્વ માનીને વળગે છે અને અાંતરમાાં રહેલા અમર આત્માને ત્તવસરી મકેૂ છે.” 

રામનામને માનનારો દેહને કદી પોતાનુાં સવાસ્વ ન મને, ઈશ્વરની સેવા કરનારે આપણને આ એક ઉમદા 

સાધન મળેલુાં છે એમ માને, અને તે સેવાને માટે શરીરને સાંપૂણા ઓજાર બનાવવાને રામનામ જવેો 

રામબાણ ઉપાય બીજો નથી.  

રામનામને હૃદયમાાં કાયમનુાં અાંરકત કરવામાાં અખૂટ ધીરજ જોઈએ. તેમાાં યુગના યુગ વહી જાય એમ 

બને. પણ તે છતાાં એ મહેનત કરી જોવા જવેી છે અને છતાાં સૌ યાદ રાખજો કે આખારનુાં ફળ આપવાનુાં 

કેવળ ઈશ્વરના હાથમાાં છે અને તેની કૃપા પર અવલાંબે છે. અાંદર અને બહાર સત્ય, પ્રમાત્તણકતા અને 

શુત્તદ્ધના ગુણ ન કેળવો ત્યાાં લાગી રામનામનો નાદ રદલમાાંથી નહીં ઉઠે. દરરોજ સાાંજ ે પ્રાથાનામાાં 

આપણે સૌ ભેગા મળીને ત્તસ્થતપ્રજ્ઞનાાં લક્ષણો ગણાવનારા શ્લોકો બોલીએ છીએ. તમારામાાંનાાં 

એકેએકે સ્ત્રી કે પુરુર્ષ, પોતાની ઇત્તન્દ્રયોને કાબૂમાાં રાખો, કેવળ સેવા કરનારા હેતુથી શરીર નભાવવાને 

ખાતર ખાઓ કે પીઓ, આનાંદ કે આરામ લો તો ત્તસ્થતપ્રજ્ઞ થાઓ એમાાં જરાયે શક નથી. માણસનો 

પોતાના મનમાાં ચાલતા ત્તવચારો પર કાબ ૂન હોય, વળી ધારો કે, માણસ ઉંદરના દર જવેા ઘરમાાં બધાાં 

બારીબારણાાં વસીને સૂઈ જાય ને મેલી હવા પોતાનાાં ફેફસાાંમાાં ભયાા કરે અને પાણી સ્વચછ ન પીતાાં મલેુાં 

પીએ તો તેનુાં રામનામ લીધલેુાં ફોકટ સમજજો.  

પણ આનો એવો અથા ન કરશો કે ચાલો આપણામાાં તો જોઈતી શુત્તદ્ધ કે ચોખખાઈ નથી, તો રામનામ 

લેવામાાં ફાયદો નથી એટલ ેતે મૂકી દઈએ. એ શુત્તદ્ધ મેળવવા માટે પણ રામનામ નુાં રટે છે તેને તાપ અને 

સાંયમ સહેલાાં થઇ જાય છે અને તાંદુરસ્તીના ને તેને સાચવવાના ત્તનયમોનુાં પાલન તેના સ્વભાવનુાં અાંગ 

બને છે. તેનુાં જીવન સીધે સરળ રસ્તે ચાલે છે. તે કોઈને ઈજા કરવાની ઈચછા નહીં રાખે. બીજાનાાં 

દુ:ખોનુાં ત્તનવારણ કરવાને ખાતર જાતે દુ:ખ સહન કરવાનુાં તેના જીવનનો એક ભાગ બની તેને 

અત્તનવાચનીય એવી શાશ્વત શાાંત્તતથી ભરી દેશે.” તે પછી ગાાંધીજીએ આખરે જણાવ્યુાં કે, આથી તમે સૌ 

જાગતા હો તે દરત્તમયાન ખાંતથી રામનામ લેવાનુાં અખાંડ ચાલુ રાખો. પછી આખરે તે તમારા રદલમાાં 

જડાઈ જશે, ઊંઘમાાંય ેતેનુાં તમને ત્તવસ્મરણ નહીં થાય અને તમે ઈશ્વરની કૃપાના એવા અત્તધકારી થશો 

કે તમારા શરીર, મન અને આત્મા સાંપૂણાપણે નીરોગી રહેશે.  

હરરજનબાંધુ, ૨-૬-૧૯૪૬  

૭. મૌન ત્તવચારનુાં સામથ્યા 

રત્તવવારે સાાંજ ેકાયાક્રમ જાહેર કરતાાં તેમણે જણાવ્યુાં કે, મારી સાથે રામનામની ધૂનમાાં જોડાવાને અથવા 

કહો કે ધૂન કેમ ગાવી  તે શીખવાને તમે સૌ અહીં આ પ્રાથાનાસભામાાં આજ સુધી રોજ આવતાાં હતાાં. 

રામનામ મોઢાના બોલથી શીખવી શકાતુાં નથી. પરાં તુ મોઢાના બોલ કરતાાં મૌન ત્તવચાર વધારે સમથા 

છે. “એક જ સાચો ત્તવચાર આખી દુત્તનયાને છાઈ વળે, તે કદી ત્તમથ્યા જતો નથી. ત્તવચારને શબ્દોમાાં કે 
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કાયામાાં ઉતારવાના પ્રયાસમાાં જ તે કુાં રઠત થાય છે. શબ્દોથી કે કાયાથી પોતાના ત્તવચારને સાંપૂણાપણ ે

વ્યક્ત કરવાનુાં જનેાથી સફળપણે બની શક્યુાં હોઉં એવા કોઈ પણ માણસને તમે જાણયો છે ખરો?” 

પછી ગાાંધીજી આગળ બોલ્યા, “તો કાયમનુાં મૌન લઇ કાાં ન બેસી જઈએ? તાત્તત્વક રીતે એ બની શકે. 

પણ કમાનુાં સ્થાન મૂક ત્તવચાર પૂરેપૂરુાં  લઇ શકે તે માટેની શરતો પૂરી કરવાનુાં કામ બહુ કઠણ છે.” 

ત્તવચારની જરૂરી એકાગ્રતા કે તેના પર જરૂરી કાબ ૂમળેવ્યાનો દાવો હુાં  નથી કરી શકતો. મારા મનમાાં 

નકામા કે અપ્રસ્તુત ત્તવચારોને આવતા તદ્દન અટકાવવાનુાં હજી મારાથી બનતુાં નથી. તે દશા ત્તસદ્ધ 

કરવાને માટે અખૂટ ધીરજ, અખાંડ જાગૃત્તત અને કઠોર તપશ્વયાા જરૂર છે.  

એ જ ત્તવર્ષય ચાલુ રાખી તેમણે આગળ જણાવ્યુાં કે, ગઈ કાલે મેં તમને કહ્યુાં કે રામનામની શત્તક્તનો 

કોઈ અાંત નથી ત્યારે એ કોઈ અત્તતશયોત્તક્તની કે અલાંકારની ભાર્ષા નહોતી. પણ તે શત્તક્ત અનુભવવાને 

માટે રામનુાં નામ તદ્દન સ્વચછ હૃદયમાાંથી નીકળવુાં જોઈએ. એવી ત્તસ્થત્તત મેળવવાને હુાં  મથ્યા કરુ છુાં. 

મારા મનમાાં એ ત્તસ્થત્તતની કલ્પના હુાં  કરી શકુાં  છુાં . પણ આચારમાાં હજી તે ત્તસદ્ધ થઇ નથી. એ દશાએ 

પહોચયા પછી રામનામ લેવાની પણ જરૂર રહેતી નથી.૧૧ 

હુાં   આશા રાખુાં છુાં  કે મારી ગેરહાજરી દરત્તમયાન તમારે ત્યાાં પોતપોતાને ઘેર તમે સૌ એકલા એકલા કે 

બીજાઓ સાથે ભેગા મળીને રામનામ લેવાનુાં ચાલ ુ રાખશો. સામદુાત્તયક પ્રાથાનાનુાં રહસ્ય એ છે કે 

પ્રાથાના દરત્તમયાન એક વ્યત્તક્તમાાંથી બીજા પર પહોંચતો મૂક પ્રભાવ સૌને પોતપોતાની આધ્યાત્તત્મક 

સાધનામાાં સહાયરૂપ થાય છે.  

-------------------- 

૧૧. રામનામનો જપ પણ અાંતરાયરૂપ થઇ પડે એવા સમયની હુાં  ઉત્સુકતાથી વાટ જોઈ જ રહ્યો છુાં . રામ વાણી 

અથવા શબ્દથીયે પર છે એ મને સાક્ષાત્કાર થશે ત્યારે મારે તેનુાં નામ જપવાની જરૂર નહીં રહે. –યાંગ ઇત્તન્ડયા’, 

૧૪-૮-૧૯૪૨   

૮. રામનામ નો  માંત્ર 

આજ ે પ્રાથાનાપ્રવચનમાાં રામનામનો શાાંત્તતવાહક સાંદશેો આપતાાં ગાાંધીજીએ કહ્યુાં, “રામનામ કેવળ 

થોડા માણસોને માટે નથી, સૌને માટે છે. જ ેરામનામ રટે છે તે પોતાને માટે ખજાનો એકઠો કરે છે. એ 

ખજાનો એવો છે જ ેકડી ખૂટતો નથી. તેમાાંથી જટેલુાં કાઢો તેટલુાં ભરાયા કરે છે. તેનો અાંત નથી; જમે 

ઉપત્તનર્ષદ કહે ચચે તેમ, ‘પૂણામાાંથી પૂણા બાદ કરો તોયે પૂણા જ શેર્ષ રહે છે.’ રામનામ શરીરના મનના 

અને આત્માના, એમ સવા આત્તધ વ્યાત્તધ અને ઉપાત્તધનો શરતી ઈલાજ છે.” 

પણ તેની શરત છે. તે એ કે, રામનુાં નામ રદલમાાંથી ઊઠવુાં જોઈએ. “બૂરા ત્તવચારો તમારા મનમાાં આવ ે

છે? કામ અને લોભ તમને સતાવે છે? એ દશામાાં રામનામ જવેો બીજો કીત્તમયો નથી.” પછી પોતાનુાં 

કહેવાનુાં ગાાંધીજીએ એક દાખલો આપીને સમજાવ્યુાં. “ધારો કે તમને લાલચ થઇ આવી કે, વગર 
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મહેનતે, બેઈમાનીને રસ્તે, લાખો રૂપીયા જોડી લઉં. પણ તમે ત્તવચાર કરો કે, મારાાં બૈરીછોકરાાંને માટે 

આવો પૈસો શુાં કામ એકઠો કરુ? બધા મળીને તે ઉડાવી નહીં મારે? સારી ચાલચલગત, સારી કેળવણી 

અને સરસ તાલીમના રૂપમાાં તેમને માટે એવી માટે એવો વારસો કેમ ન મૂકી જાઉં કે બચચાાં મહેનત 

કરીને પ્રામાત્તણકપણે પોતાની રોજી કમાય? આવુાં બધુાં તમે જરૂર ત્તવચારતા હશો પણ તેનો અમલ નથી 

કરી શકતા. પરતુાં રામનામ અખાંડ રટશો તો એક રદવસ તે તમારા કાંઠમાાંથી હૃદય સુધી ઊતરી જશે અને 

પછી રામબાણ બની જશે, તમારા બધા ભ્રમ ટાળશે, જૂઠો મોહ અને અજ્ઞાન જ ેહશે તેમાાંથી તમને 

છોડાવશે. પછી તમને તરત સમજાશે કે, હુાં  કેવો પાગલ કે મારાાં બાળબચચાાંને માટે જનેી રકાંમત કોઇથી 

થઇ નથી, જ ેમનને એક ડાળ પરથી બીજી વાાંદરાની જમે ભટકવા દેતો નથી, જ ેમુત્તક્તનો આપનાર 

છે, તે રામનામરૂપી ખજાનો મૂકી જવાને બદલે કરોડો રૂપયા એકઠા કરીને મૂકી જવા ધારતો હતો! પછી 

તમારા આનાંદનો પર નહીં રહે. તમે તમારાાં બાળકોને અને પત્નીને કહેશો કે, ‘હુાં  કરોડો કમાવા 

નીકળેલો પણ તે ભૂલી ગયો; પણ બીજો કરોડોનો ખજાનો લાવ્યો છુાં .’ તમારે સ્ત્રી તમને પૂછશે, 

‘બતાવો તો ખરા! એ હીરો કેવો છે?’ જવાબ આપતાાં તમારી આાંખો હસ ેછે, મોં મલકાય છે. ધીરેથી 

તમે કહો છો, ‘જ ેકરોડોનો પણ ધણી છે તેને હૃદયમાાં બેસાડીને લાવ્યો છુાં . હવે તુાં ને હુાં  અને બાળકો 

સૌ આનદથી રહીશુાં.’” 

હરરજનબાંધુ, ૧૬-૬-૧૯૪૬ 

૯. સવા પ્રાથાનાનો મમા 

સાાંજની પ્રાથાના પૂરી થયા પછી પ્રાથાનાસભામાાં એકત્ર થયેલાાં ભાઈબહેનોને સાંબોધીને ગાાંધીજી બોલ્યા 

કે, તમે સૌ રોજ સાાંજસવાર તમારે ઘેર ત્તનયત્તમત રીતે પ્રાથાના કરતાાં રહો એવી હુાં  અપેક્ષા રાખુાં છુાં  .એ 

માટે તમારે ન શીખવા હોય તો સાંસ્કૃત શ્લોક શીખવાની જરૂર નથી. એ માટે રામધૂન પૂરતી છે. 

પ્રાથાનામાત્રનો મમા એટલો જ છે કે આપણે આપણા અાંતરમાાં રામની સ્થાપના કરીએ. એટલુાં તમે સૌ 

કરી શકો તો તમારુાં , સમાજનુાં અને જગતનુાં કલ્યાણ થયા ત્તવના ન રહે.  

૧૦. નયો દાંભ 

રામનુાં નામ લેવુાં ને રાવણનુાં કામ કરવુાં. એ ખરાબમાાં ખરાબ વસ્તુ છે. આપણે આપણી જાતને છેતરી 

શકીએ, જગતને છેતરી શકીએ, પણ રામને છેતરી નહીં શકીએ.  

હરરજનબાંધુ, ૨૩-૭-૧૯૪૬ 

૧૧. ઈશ્વરના નામરૂપી અમતૃ 

પ્રાથાના પછી ગવાયેલા મીરાાંબાઈના ભજન ઉપર ત્તવવેચન કરતાાં ગાાંધીજીએ કહ્યુાં કે, આ ભજનમાાં 

ભક્ત પોતાના આત્માને ઈશ્વરના નામરૂપી અમૃત ધરાઈને પીવાને કહે છે. ભૈત્તતક ખોરાક અને 

પીણાાંઓથી માણસ ઓચાઇ જાય છે (એટલે કે તેને તે ખોરાક અને પીણાાંની સગૂ આવવા માાંડે છે) 
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અને વધારે પડતુાં ખાવાથી કે પીવાથી માણસ બીમાર પડે છે. પરાં તુ ઈશ્વરના નામરૂપી અમૃત પીવાને 

એવી કોઈ મયાાદા નથી. એ અમૃતની ખૂબી એવી છે કે તે જમે ત્તપવાય તેમ તેની તરસ વધે છે. પરાં તુ 

એની શરત એ કે એ અમૃત હૃદયમાાં વસી જવુાં જોઈએ. એમ થાય ત્યારે આપણા સવા ભ્રમો, આપણી 

સવા આત્તસ્કતઓ, કામ, ક્રોધ અને મત્સર વગેરે ખરી પડે છે. જરૂર માત્ર ધીરજથી માંડ્યા રહેવાની છે. 

આવા પ્રયાસને સફળતા મળ્ા ત્તવના કદી ન રહે.  

નવી રદલ્હી, ૧૮-૬-૧૯૪૬ 

૧૨. શ્રદ્ધાનો મમા 

આજ ેપ્રાથાનાસભા આગળના પ્રવચનમાાં ગાાંધીજીમાાં અસીમ શ્રદ્ધાની છાયા જણાતી હતી. ભાગવતના 

શણગારરૂપ ગજને્દ્ર  અને ગ્રહના રુપકનુાં રહસ્ય સમજાવતાાં તેમણે કહ્યુાં, “એ વાતનો બોધ એ છે કે 

ઈશ્વર કસોટીની વેળાએ પોતાના ભક્તોને છેહ દેતો નથી. શરત એટલી કે ઈશ્વર પર જીવાંત શ્રદ્ધા અને 

પૂણા ત્તવશ્વાસ હોવાાં જોઈએ. શ્રદ્ધાની કસોટી એ છે કે, આપણાં કતાવ્ય બજાવ્યા પછી ઈશ્વર જ ેકાંઈ મોકલ ે

તે વધાવી લેવાને આપણે તત્પર હોવુાં જોઈએ. પછી તે હર્ષા હોય કે શોક, સુભાગ્ય હોય કે દુભાાગ્ય. 

જનક રાજાને જયારે ખબર આપવામાાં આવી કે તમારી રાજધાની ભડકે બળી રહી છે ત્યારે તેમણે કહ્યુાં કે 

એમાાં મારે શુાં? એવુાં ત્તનલેપ વલણ  તો જ આપણે રાખી શકીએ. તેમની આ ત્તનલેપતા અને સમતાનુાં 

રહસ્ય એ જ છે કે, તે સદાય ેજાગ્રત હતા, પોતાના કતાવ્યના પાલનમાાં કદી ચુકતા નહીં. પોતાનુાં કતાવ્ય 

બજાવ્યા પછી બાકીનુાં તે ઈશ્વર પર છોડી શકતા.  

“દયામય ત્તવધાતા ઘણાંખરુાં  ભક્તોને આપત્તિમાાંથી ઉગારશે જ. પરાં તુ આપત્તિ આવી જ પડે, તો 

પોતાના દુભાાગ્યનાાં રોદણાાં ન રડતાાં સ્વસ્થ ત્તચિ ે અને જવેી હરરઈચછા એમ કહીને આનાંદથી તે 

સહેશે.” 

હરરજનબાંધુ, ૭-૭-૧૯૪૬ 

૧૩. રામનામનુાં રહસ્ય 

પૂનામાાં પ્રાથાનાસભા સમક્ષ કરેલા પોતાના એક પ્રવચનમાાં ગાાંધીજીએ સવાલ કાયા કે, “શુાં હુાં  ખરેખર 

એક નવા વહેમનો પ્રચાર કરુાં  છુાં? ઈશ્વર કોઈ એક વ્યત્તક્ત નથી. તે સવાવ્યાપી, સવાશત્તક્તમાન 

પરમાત્મા છે. જ ેકોઈ તેને પોતાના હૃદયમાંરદરમાાં સ્થાપે છે, તેને વરાળ અને વીજળીની ભૌત્તતક શત્તક્ત 

સાથે સરખાવી શકાય તેવી, છતાાં તે શત્તક્તઓથી કેટલીયે સકૂ્ષ્મ અદભુત શત્તક્તનો ભાંડાર પ્રાપ્ત થાય છે. 

“ રામનામ કાંઈ ધાંતરમાંતર નથી. રામનામમાાં જ ેજ ેકાંઈ સમય છે તે બધુાં સ્વીકારીને તેનુાં રટણ કરવુાં 

જોઈએ. રામનામ ગત્તણતત્તવદ્યાના સૂત્ર જવેુાં છે, જમેાાં અનાંત શોધખોળ અને અનાંત પ્રયોગોનાાં 

પરરણામોનો અત્યાંત ટૂકમાાં સાર ભેગો કરેલો હોય છે. કેવળ પોપટની જમે યાંત્રવત રામનામ લેવાથી 

બળ મળતુાં નથી. એ બળ અથવા શત્તક્ત મેળવવાને સારુ રામનામના રટણની શરતો સમજી લઇ, 
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તેમની અમલ કરી, તેમને જીવનમાાં ઉતારવી જોઈએ. ઈશ્વરનુાં નામ લેવુાં હોય તો લેનારે ઈશ્વરમય જીવન 

ગાળવુાં જોઈએ.  

હરરજનબાંધુ, ૧૪-૭-૧૯૪૬ 

 ૧૪. અાંતરની અન ેબહારની સ્વચછતા  

ડૉ. રદનશા મને કહેતા હતા કે, ‘અહીંનાાં જાજરૂ એવાાં મેલાાં છે કે મારાથી વાપરી શકતાાં નથી. અહીં 

એટલી બધી માખી છે કે તમને કશોક ચેપ લાગી જશે ને તમે માાંદા પડી જશો એવી મને ધાસ્તી રહે છે.’ 

આની તો મને ઝાઝી રફકર નથી. આજ ેમારી સાંભાળ બે દાક્તરો રાખે છે, છતાાં હુાં  તો એક ઈશ્વર ત્તવના 

બીજા કોઈના પર આધાર રાખતો નથી. તે સવા શત્તક્તમાન મારી તત્તબયતના સાંભાળ રાખનારો બેઠો છે. 

પણ માર સાથીઓને મારા જવેો ઈશ્વર પર ઇતબાર નથી. એટલે તેમની મને ત્તચાંતા રહે છે. હુાં  એમ ત્તવચાર 

કરુાં  છુાં  કે, હવ ેફરી અહીં આવુાં ત્યારે હુાં  અહીં એકલો જ રહીશ. આજ ેમને એક મકુાદમના ઘરમાાં ઉતારો 

મળ્ો છે. મને નવાઈ થાય છે કે એ મુકાદમ અને અહીંના સફાઈના કામની જવાબદારી જમેની છે તે 

લોકો અને ઈજનેર ખાતાના લોકો આવી ગાંદકી શુાં જોઇને ચલાવી લેતા હશે? હુાં  અહીં આવીને રહુાં  અને 

છતાાં આ જગાને તાંદુરસ્તીની અનુકૂળ અને સ્વચછ રાખવાને તમને સમજાવી ન શાકુાં . તો મારુાં  અહીં 

આવ્યુાં ન આવ્યુાં સરખુાં જ છે.  

હરરજનબાંધુ, ૧૪-૭-૧૯૪૬ 

૧૫. રામબાણ ઈલાજ 

પ્રાથાના પૂરી થયા બાદ પોતાનુાં પ્રવચન શરુ કરતાાં ગાાંધીજી બોલ્યા કે, મને થયેલી ઉધરસ હઠતી નથી 

તેથી પોતાને ત્તચાંતા થાય છે એવી મતલબના કાગળો તેમ જ સાંદેશાઓ ત્તમત્રો તરફથી મને હમણાાં 

હમણાાં મળે છે. આ લાઉડસ્પીકર મારા બોલ સૌને સાંભળાય એ રીતે ફેલાવે છે તેની સાથે મને આવતી 

ઉધરસની અવાજ  પણ ઘણા કાન પર પહોંચાડી દે છે. અલબિ, સાાંજને પહોરે ખુલ્લામાાં ઘણી વાર 

ઉધરસની ઉપદ્રવ વધ ેછે. પાછલા ચાર રદવસથી જોકે ઉધરસનુાં જોર નરમ પડુ્યાં છે, તેનાથી મને થતી 

હેરાનગત્તત પણ ઓછી થઇ છે અને હુાં  આશા રાખુાં છુાં  કે હવે તે તદ્દન મટી જશે. મારી ઉધરસ હઠતી નથી 

અને ચાલુ રહી તેનુાં એક કારણ એ છે કે એને માટે દવા લેવાનો મેં ઇનકાર કયો હતો. ડૉ. સુશીલા 

નય્યર મને કહે છે કે, ઉધરસ અને શરદીની શરુવાતમાાં જ તમે પેનીત્તસલીન લઇ લીધુાં હોત તો ત્રણ 

રદવસમાાં તમે સજા થઇ જાત. એ નહીં લો તો સાજા થતાાં ત્રણ રદવસને બદલે હવે તમને ત્રણ 

અઠવારડયાાં લાગશે. પેનેસીલીનની અસરને ત્તવશે મને જરાયે શાંકા નથી પરાં તુ હુાં  એવુાં પણ માનુાં છુાં  કે 

રામનામ સવા આત્તધ, વ્યાત્તધ ને ઉપાત્તધનો રામબાણ ઈલાજ છે અને તેથી બાકીના બીજા બધા 

ઉપચારોથી ચરઢયાતો છે. આજ ેમારી આસપાસ ચારે કોર દાવાનળ સળગી રહ્યો છે ત્યારે ઈશ્વરને ત્તવરે્ષ 

જવલાંત શ્રદ્ધા રાખવાની મારે ત્તવશેર્ષ જરૂર છે. એક ઈશ્વર જ એ દાવાનળ ઠારવામાાં લોકોને સહાય 
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કરવાને સમથા છે. તેને મારી પાસે કામ લેવુાં હશે તો તે મને જીવતો રાખશે અને નહીં તો પોતાની પાસે 

તેડી લેશે.  

અત્યારે જ પ્રાથાનામાાં તમ ે સૌએ જ ે ભજન સાાંભળ્ુાં તેમાાં કત્તવ માણસેનો આધાર છે. તેથી આજને 

કટોકટીને વખતે મારો ઈરાદો દવાદારુનો ઈલાજ ન કરતાાં કેવળ ઈશ્વરને શરણે જવાનો છે.  

હરરજનબાંધુ, ૨૬-૧૦-૧૯૪૭ 
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૪૧. રોજનો સતુ્તવચાર 

બીમારીમાત્ર માણસને માટે શરમની વાત હોવી જોઈએ. બીમારી પણ દોર્ષની સૂચક છે. જનુેાં તન, મન, 

સવાથા સ્વસ્થ છે તેને બીમારી થવી ન જોઈએ.  

સેવાગ્રામ ૨૬-૧૨-૪૪ 

ત્તવકારી ત્તવચાર પણ બીમારીની ત્તનશાની છે. તેથી, આપણે સૌ ત્તવકારી ત્તવચારથી દુર રહીએ. 

સેવાગ્રામ, ૨૭-૧૨-૪૪ 

ત્તવકારી ત્તવચારથી દરૂ રહેવાનો એક અમોધ ઉપાય રામનામ છે નામ કાંઠમાાંથી જ નહીં, પણ હૃદયમાાંથી 

નીકળવુાં જોઈએ.  

સેવાગ્રામ,૨૮-૧૨-૪૪ 

વ્યાત્તધ અનેક છે, વૈદ અનેક છે, ઉપચાર પણ અનેક છે. વ્યાત્તધ એક જ ગણીએ ને તેને મટાડનારો વૈદ 

એક રામ જ છે એમ સમજીએ તો ઘણી માથાકૂટમાાંથી બચી જઈએ.  

સેવાગ્રામ, ૨૯-૧૨-૪૪   

વૈદ્યો ને દાકતર જઓે મારે છે તેમની પાછળ આપણે ભટકીએ છીએ. પણ રામ જ ેમરતો નથી, હમેંશાાં 

જીવે છે અને જ ેઅચકૂ વૈદ છે એને આપણે ભૂલી જઈએ છીએ, એ  આચયાની વાત છે. 

સેવાગ્રામ, ૩૦-૧૨-૪૪ 

એથીયે વધારે આચયાની વાત તો એ છે કે આપણે જાણીએ છીએ કે આપણે પણ મરવાના તો છીએ જ, 

બહુ કરીએ તો વાળો વગેરેની દવાથી કદાચ થોડા વધારે રદવસ કાઢી શકીશુાં, તોયે તેને માટે ખુવાર 

થઈએ છીએ.  

સેવાગ્રામ, ૩૧-૧૨-૪૪ 

એ જ રીત ે વૃદ્ધ બાળક, યવુાન, ધત્તનક ગરીબ સૌને મરતાાં જોઈએ છીએ તોપણ આપણે સાંતોર્ષથી 

બેસવા માગતા નથી, પણ થોડા રદવસ જીવવાને માટે રામને છોડીને બીજા બધા પ્રયત્નો કરીએ છીએ.  

સેવાગ્રામ ૧-૧-૪૫ 

આટલુાં સમજીને આપણે જ ે વ્યાત્તધ આવે તે રામભરોસે રહીને વેઠી લઈએ અને આપણાં જીવન 

આનાંદમય બનાવીને ગુજારીએ તો કેવુાં સારુાં ! 

સેવાગ્રામ, ૨-૧-૪૫ 

ધાત્તમાક મનતો માણસ માાંડો પડે તો તેનામાાં કાંઈક ને કાંઇક ધમાાચરણની ખામી રહી ગઈ છે એમ 

સમજવુાં જોઈએ.  

સેવાગ્રામ, ૨૨-૪-૪૫ 
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માણસના પ્રયત્ન છતાાં તેનુાં મન મેલુાં રહેતુાં હોય તો રામનામનો જ તેણે આશરો લેવો રહ્યો. 

મદ્રાસ પહોંચતાાં, ૨૧-૧-૪૬ 

જમે જમે વધારે ત્તવચાર કરુાં  છુાં  તેમ તેમ મને વધારે ને વધારે ભાન થતુાં જાય છે કે અાંતરથી ને 

સમજપૂવાક રામનામ લેવુાં એ સવા પ્રકારના વ્યાત્તધઓનો ઈલાજ છે.  

ઊરુળી, ૨૨-૩-૪૬ 

આસત્તક્ત, રોગ, દે્વર્ષ વગેરે પણ રોગો છે અને શીણા રોગો કરતાાંય ભૂાંડા છે. રામનામ ત્તવના એમને માટે 

બીજો ઈલાજ નથી.  

ઊરુળી, ૨૩-૩-૪૬ 

શરીરના મેળ કરતાાં મનનો મેળ વધારે નુકશાન કરે છે; શરીરની બાહ્ય સ્વચછતા જોકે અાંતરની 

સ્વચછતાની દ્યોતક છે.  

ઊરુળી, ૨૪-૩-૪૬ 

ઈશ્વરનુાં શરણાં લેવાથી જ ેઆનાંદ અને સુખનો અનુભવ થાય છે તેનુાં વણાન કોણ કરી શકશે?  

ઊરુળી, ૨૫-૩-૪૬ 

રામનામનુાં રટણ કરવાની શરતો જ ેપૂરી કરે છે તેમને જ તે સહાયરૂપ થાય છે.  

નવી રદલ્હી, ૮-૪-૪૬ 

રામને છાજ ેએવી સેવા ન જ થતી હોય તો રામનામનુાં રટણ ત્તમથ્યા છે.  

નવી રદલ્હી, ૨૧-૪-૪૬ 

માાંદગીને લીધે મરે છે તેના કરતાાં માાંદગીને ડરથી વધારે માણસો મરણને શરણ થાય છે. 

ત્તસમલા, ૭-૫-૪૬ 

આત્તધ, વ્યાત્તધ અને ઉપાત્તધ એ ત્રણેને માટે રામનામ રામબાણ ઈલાજ છે.  

નવી રદલ્હી, ૨૪-૫-૪૬ 

રામનામને શરણે જનારને બધી આશા પૂરી પડે છે.  

નવી રદલ્હી, ૨૫-૫-૪૬ 

રામનામરૂપી અમૃતનુાં પણ કરવાની આકાાંક્ષા રાખનારે કામક્રોધારદ શત્રુઓને અાંતરમાાંથી હાાંકી કાઢવા 

જોઈએ એમાાં કાંઈ શક છે કે?  

નવી રદલ્હી, ૨૦-૬-૪૬ 
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બધાાં રૂડાાં વાનાાં હોય ત્યારે અલબિ સૌકોઈ ઈશ્વરનુાં નામ લ ેછે; પણ જયારે બધુાં વાકુાં  પાડવા બેઠુાં  હોય 

ત્યારેય ઈશ્વરનુાં નામ લેવુાં ન છોડે તે જ સાચો ભક્ત છે.   

મુાંબઈ, ૬-૭-૪૬ 

રામનામનુાં અમૃત આત્માને આનાંદ આપનારુાં  અને દેહના રોગોને હરનારુાં  છે.  

પૂના, ૯-૭-૪૬ 
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૪૨. બ ેપત્રો 

૧ 

યરવડામાંરદર,  

નવેમ્બર ૧૨, ૧૯૩૦ 

ત્તપ્રય  

તારા શરીરના આરોગ્યના માટે તારે ત્તસટ્ઝ અને સૂયાસ્નાન કરવુાં જોઈએ. અને મનની શત્તક્તને માટે 

રામનામ જવેી બીજી કોઈ ઔર્ષત્તધ નથી. કામક્રોધ કે રાગદે્વર્ષ જવેો કોઈ આવેગ તને કાાંડે ત્યારે તારી 

જાત પર કાબૂ રાખ, કે ઈશ્વરના છત્ર નીચે ચાલવાનો એકમાત્ર રસ્તો તેની સૃષ્ટ્ીને સેવા કરવાનો છે. 

બલકે, ઈશ્વરની રહેમ અથવા તેના જ્ઞાનનો બીજો અથા જ નથી.  

બાપુના આશીવાાદ 

૨ 

સેવાગ્રામ, 

જાન્યુઆરી ૯, ૧૯૪૫ 

ત્તપ્રય 

તમારો કાગળ મળ્ો તમે સાજા થાઓ કે ન થાઓ એ કાંઈ મહત્વની વાત નથી. ઈશ્વર પર આપણ ે

જટેલો વધારે આધાર રાખીએ તેટલી વધારે ને વધારે મનની શત્તક્ત આપણને મળે. વૈદ્યો ને દાક્તરો તો 

અલબિ છે જ; પણ એ બધા આપણને  ઈશ્વરથી વધારે ને વધારે દૂર કરવાવાળા કહેવાય. એથી મેં 

તમને ત્યાાં મોકલવાનુાં વધારે પસાંદ કરેલુાં. કુદરતી ઉપચારની પદ્ધત્તત આપણને ઈશ્વરની વધારે નજીક 

લઇ જનારી છે. એ પદ્ધત્તતનો આધાર લીધા ત્તવનાય ેઆપણાં કામ સરતુાં હોય તો વળી વધારે સારુાં . એમાાં 

મારે વાાંધો લેવાનો ન હોય. પણ ઉપવાસથી ડરવુાં શુાં? ને વધારે  ચોખખી હવા લેવાની મળે તે શા સારુ 

ટાળવુાં? કુદરતી ઉપચારનો અથા કુદરતની એટલે કે ઈશ્વરની વધારે નજીક જવુાં એ જ નથી કે? આમાાં હુાં  

કેટલો સફળ થાઉં છુાં  તે આપણે જોવુાં રહ્યુાં. હુાં  વધારે પડતી તાણ વહોરવાનો નથી એટલી ખાતરી 

રાખજો.  

બાપુના આશીવાાદ 
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પરરત્તશષ્ઠ 

૧. રામનામ 

નોઆખલીમાાં આમકી કરીને એક ગામડુાં  છે. તે ગામમાાં બાપુજી માટે મને બકરીનુાં દૂધ ક્યાાંય ન મળ્ુાં. 

આસપાસ ઘણી તપાસ કરાવી. અાંતે હારીને બાપુજી પાસે ગઈ અને એમને એ વાત કહી. બાપુજીએ મને 

કહ્યુાં: “એમાાં શુાં? નાત્તળયેરનુાં દૂધ બકરીના દૂધની ગરજ બરાબર સારશે. અને બકરીના ઘીને બદલે 

આપણે નાત્તળયેરનુાં તાજુ ાં તેલ કાઢીને ખાશુાં.” 

એ તૈયાર કરવાની રીત બાપુજીએ મને શીખવી અને મેં નાત્તળયેરનુાં દૂધ તથા તલે તૈયાર કરી બાપુજીને 

આપ્યાાં. બાપુજી બકરીનુાં દધૂ હાંમેશ આઠ ઔાંસ લેતા. એ રીતે નાત્તળયેરનુાં દૂધ આઠ ઔાંસ લીધુાં. પણ 

એ દૂધ પચવામાાંઘણાં ભારે પડુ્યાં અને બાપુજીને દસ્ત થવા લાગ્યા. એથી સાાંજ સુધીમાાં એટલી બધી 

નબળાઈ આવી ગઈ કે બાપુજી બહારથી ઝૂાંપડા સુધી અાંદર આવતા હતા ત્યાાં તેમને ચકરી આવી ગઈ. 

બાપુજીને જયારે જયારે ચક્કર આવતાાં ત્યારે ત્યારે એની ત્તનશાનીરૂપે એમને બગાસાાં બહુ આવવા લાગે, 

પસીનો પુષ્કળ થાય, હાથપગ ઠાંડા પડી જાય અને ક્યારેક આાંખો ચડી જાય. એ પ્રમાણે ચક્કર 

આવવાની શરૂઆતની સૂચના તો બગાસાાં ખાવા લાગ્યા એટલ ેમને મળી ચૂકી. પણ મારા મનમાાં એમ 

કે, હવે ચાર જ ફૂટ પથારી દૂર છે ત્યાાં સુધી તો પહોંચી જ જવાશે. પણ એ ગણતરી ખોટી નીવડી, અને 

બપુજી મારે ટેકે ચાલતા હતા તે પડવા લાગ્યા. મેં સાંભાળથી માથુાં પકડી રાખયુાં અને બૂમ મારી 

ત્તનમાળબાબુને બોલાવ્યા. એ આવ્યા અને અમે બાંનેએ મળી બાપુજીને પથારીમાાં સુવાડ્યા. પછી મને 

થયુાં કે, લાવને ડૉ. સુશીલાબેન પાસેના ગામડામાાં છે એમને બોલાવી લઉં! કદાચ કાંઈ વધરે થશે તો હૂાં  

મૂરખમાાં ખાપીશ. એ રહસાબે ત્તચટ્ઠી લખવા બેથી. તે મોકલવવા ત્તનમાળબાબુના હાથમાાં જવેી આપી 

તેવા જ બાપુજી જાગ્યા. મને બોલાવી, “મનુડી! (બાપુજી જયારે લાડથી બોલાવતા ત્યાર હમેંશાાં મને 

મનુડી કહેતા) તેં બૂમ મારીને ત્તનમાળબાબુને બોલાવ્યા એ મને જરાયે નથી ગમ્યુાં. પણ તારી ઉંમર 

જોઇને હુાં  તને માફી આપી શકુાં  છતાાંય ે તારી પાસેથી તો આવા સમય ે મને કાંઈ જ ન કરતાાં હૃદયથી 

રામનામ લેવાની આશા રાખુાં. હુાં  તો મનમાાં રામનામ લેતો જ હતો. પણ તેં ત્તનમાળબાબુને બોલાવવાને 

બદલે રામનામ રામનામ લવેુાં શરુ કરી દીધુાં હોત તો મને અત્યાંત ગમત. હવે તુાં આ ત્તવશે સુશીલને ન 

કહેતી કે ન લખીને બોલાવતી, કારણ મારો સાચો દાકતર તો રામ જ છે. એને મારી પસેથી કામ લેવાની 

ગરજ હશે ત્યાાં સુધી જીવાડશે અને નહીંતર ઉપાડી લેશે.” 

‘સુશીલને ન લખતી’ એ શબ્દ કાન ઉપર પડ્યા અને હુાં  ઘડીભર કાંપી ગઈ. ત્તનમાળબાબુના હાથમાાંથી 

ત્તચઠ્ઠી ફાટી ગઈ. બાપુજી એ કહ્યુાં: ‘કેમ, તેં લખી પણ નાખયુાં હતુાં ને?” મેં લાચારી થી હા પાડી.  

મને કહે, “આજ ેતને અને મને ઈશ્વરે બચાવ્યાાં. જોકે આ ત્તચઠ્ઠી વાાંચીને સુશીલાબહેન તો પોતાનુાં કામ 

છોડી મારી પાસે દોડતી આવી જાત, પણ મને એ જરાયે ન ગમત. તારી ઉપર અને મારી ઉપર હુાં  

ત્તચડાત. આજ ેમારી કસોટી થઇ. જો રામનામ માંત્ર મારા હૃદયમાાં સોંસરવો ઊતરી જશે તો હુાં  કડી માાંડો 
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પડીને મારવાનો નથી. આ ત્તનયમ દરેક માણસ માટે છે, મારા એકને માટે નહીં. માણસ જ ેભૂલ કરે, 

તેનુાં ફળ એને ભોગવ્ય ેજ છૂટકો છે. એ રીતે મેં દુ:ખ સહન કયુું. માણસના આખરના શ્વાસ સુધી રામનુાં 

નામસ્મરણ હોવુાં જોઈએ, પણ પોપટની માફક નહીં, હૃદયથી જમે રામાયણમાાં છે કે, જયારે સીતાજીએ 

હનુમાનજીને માળા આપી ત્યારે તે તેમણ ેતોડી નાખી, કારણ તેમાાં રામ શબ્દ છે કે નહીં તે તેમને જોવુાં 

હતુાં. તે પ્રસાંગ સાચો હશે કે નહીં તેની પાંચાતમાાં આપણે શા માટે પડીએ? હનુમાનજી જવેુાં પહાડી શરીર 

કદાચ આપણે ન કરી શકીએ. પણ આત્મા તો પહાડી કરી શકીએ. માણસ ધારે તો ઉપરનુાં ઉદાહરણ 

ત્તસદ્ધ કરી શકે. ત્તસદ્ધ કદાચ ન કરી શકે તોપણ ત્તસદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન કરે તોયે બસ છે. ગીતા માતાએ 

કહ્યુાં છે ને કે માણસ ેપ્રયત્ન કરવો, ફળ ઈશ્વરના હાથમાાં સોપવુાં. તે રીતે તારે, મારે અને બધાએ પ્રયત્ન 

કરી જ છૂટવુાં જોઈએ.  

“હવે તુાં સમજી હશે કે મારી, તારી, કે કોઈ પણ દદીની માાંદગીમાાં મારુાં  શુાં માનસ છે.” 

અને એક માાંદી બહેનને કાગળ લખતાાં એમણે અાંદર લખયુાં, “રામબાણ દવા તો જગતમાાં એક જ છે. ત ે

રામનામ અને એ નામ રટનારે અત્તધકાર પરત્વે જ ેત્તનયમોનુાં પાલન કરવુાં જોઈએ તે ત્તનયમોનુાં તે પાલન 

ન કરે; પણ એ રામબાણ દવા આપણે બધા ક્યાાં કરી શકીએ છીએ?” (મારી રોજની નોઆખલીની 

નોંધપોથીમાાંથી )  

ઉપરનો પ્રસાંગ ૩૦મી જાન્યઆુરી, ૧૯૪૭ રોજ બનેલ. બરોબર એ જ રદવસ એક વર્ષા અગાઉ! 

રામનામ ત્તવશેની આવી અચળ શ્રદ્ધા એમની આખરી પળ સુધી રહી. ૧૯૪૭ની ૩૦મી જાન્યુઆરી 

દહાડે ઉપરનો મીઠડો પ્રસાંગ બની ગયો અને ૧૯૪૮ની ૩૦મી જાન્યઆુરીને રદવસે મને કહેલ કે, 

“છેલ્લા શ્વાસ સુધી રામનામ રટવુાં જોઈએ.” એમ બે વખત અમે પછી ત્રીજી વખત આખરે એ જ મુખેથી 

છેલ્લા શ્વાસે પણ રા..મ  મારે જ કાને સાાંભળવાનો કારમો  અવસર આવશે તેની શી કલ્પના! ઈશ્વરની 

ગત્તત એવી ગહન છે. ‘બાપ-ુમારી મા’માાંથી  

મનુબહેન ગાાંધી  

૨. ‘રામ!રામ!” 

પ્રાથાનાથીઓની કોડાન કરેલી હારમાાં થઈને તે જતા હતા ત્યારે પ્રાથાનાથીઓની નમસ્કારના વળતા 

નમસ્કાર કરવાને તેમણે બ ે બાળાઓના ખભા પરથી પોતાના હાથ ઉપાડી લીધા. એકાએક જમણી 

બાજુએથી જોરથી માગા કરતો એક માણસ ટોળામાાંથી આવ્યો.  ગાાંધાજીના પગને સ્પશા કરવાને માટે તે 

આવ્યો છે એમ સમજીને મનુએ પ્રાથાના નુાં મોડુાં  થવા છતાાંયે તમ ે આવી રીતે વખત લો છો એવી 

મતલબનુાં ઠપકારૂપે તેને કહ્યુાં અને તેનો હાથ પકડીને આ ઘસી આવનારને અટકાવવા પ્રયત્ન કયો. 

તેણે તેને જોરથી હડસેલી મકૂી. એથી કરીને તેના હાથમાાંની ભજનાવત્તલ, બાપુની થૂાંકદાની તથા માળા 

નીચે પડી ગયાાં. એ વસ્તઓુ લેવાને તે નીચે વળી એટલામાાં પેલો બાપુની છેક સામે આવીને ઊભો. 

બાપુની એટલો સમીપ તે આવ્યોહતો કે ગોળીનુાં એક ખાલી કોચલુાં બાપુના કાપડની ગડીમાાંથી મળી 
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આવ્યુાં હતુાં. સાત બારની ઓટોમેટીક ત્તપસ્તોલમાાંથી ધડાધડ ત્રણ બાર થયાાં. પહેલી ગોળી મધ્ય 

રેખાથી સાડા ત્રણ ઈંચ જમણી બાજુએ નાત્તભથી અઢી ઈંચ ઉપર પેટમાાં વાગી હતી. બીજી મધ્ય રેખાથી 

એક ઈંચ દરૂ અને ત્રીજી જમણી બાજુએ છાતીમાાં મધ્ય રેખાથી ચાર ઈંચ દૂર વાગી હતી. પહેલી અને 

બીજી ગોળી શરીરના આરપાર નીકળી ગઈ હતી. ત્રીજી ફેફસાાંમાાં ભરાઈ રહી હતી. પહેલી ગોળી વાગી 

ત્યારે જ ેપગ ગત્તતમાાં હતો તે વળી ગયો. બીજી ગોળી વખતે પણ તે ઊભા હતા અને પછી તે ઢગલો 

થઈને પડ્યા. ‘રામ, રામ’ એ તેમના છેલ્લા બોલ હતા. તેનો ચહેરો રફક્કો પડી ગયો.  

હરરજનબાંધુ, ૧૫-૨-૧૯૪૮  

પ્યારેલાલ 

* * * 
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