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 "વલોદમ" ળબ્દ જૈન વ હશત્મભ ાં વૌ પ્રથભ લય મેરો જોલ  ભે છે. લેદ, ઉવનદ, ળ સ્ત્રો, યુ ણોભ ાં 

ક્ ાંમ તેનો પ્રમોગ થમેરો જોલ  ભતો નથી. યાંત ુવલોદમ ળબ્દ જે બ લને પ્રફોધે છે તે ભ નલજાત જેટરો 

જૂનો છે. વલોદમનો અથથ ફધ નો ઉદ્ધ ય અને વલક વ છે. પ્ર ચચન ક ન ાં ઋવઓએ વલોદમ ળબ્દ લ મ થ 

વલન  એનો બ લ આણને ઘ ૂાંટીન ે મો છે. "રોક  વભસ્ત  સચુિનો બલાંત"ુ ભ ત્ર આ એક રોક ભ નલ રોક જ 

નશીં ણ ત્રણેમ રોક - સ્લગથ, મતૃ્યુાં અને  ત ભ ાં લવત  દેલ, ભ નલ, દ નલ, ફધ  જ સિુી થ લ એલો 

બ લ ફત વ્મો છે.  

 ઋવ કવલ, ક્ર ન્તદૃષ્ટ ઓને ભ ત્ર બ યત લથ એ જ સ્લદેળ એભ નશોત ુાં. ળ ાંકય ચ મથની બ  ભ ાં એ તો 

કશતે ાં ત્રણેમ ભલૂન ભ યો સ્લદેળ. તેભને ક્ ાંમ ય-દેળ ય-બ લ ર ગતો જ નથી. આ થૃ્લીતો એભને 

ક્ષીન ાં ભ   ઘોવર  જેટરી ન ની અભસ્તી ર ગતી.  

 આજનો યગુ વલજ્ઞ ન અને ટેકનોરોજીનો શોલ ને ક યણે બ્રહ્ ાંડનુાં, થૃ્લીનુાં અને  ફીજા ગ્રશોનુાં કેટલુાંમ 

જ્ઞ ન આણી  વે છે એલો આણને લશભે છે. વનભથ હૃદમન ાં એ ઋવઓએ ોતોન ભ ાં જ ડફૂકી ભ યીને 

"મથ  વન્ડે તથ  બ્રહ્ ાંડ"ે નો વવદ્ધ ાંત ળોધીને અનાંતત નુાં, વ્મ ક્ત નુાં દળથન  મ્મ  શત ાં. તે કશતે ાં "ભભૂ  ભ  

સિુ છે અલ્ભ ાં નશીં" તેની વયિ ભણીએ 21ભી વદીભ ાં ણ ? ન ત જાત, કોભ ધભથ, લેળ બ  , લણથ રીંગ, 

દેળ લદેળભ ાં વલબક્ત એલી વલચ યવયણી જોલ  ભે છે. ગ ાંધીજી તેને વલોદમ વલચ ય દ્વ ય  દૂય કયલ  ભ ાંગે છે. 

તેભની ઉદ યત  જુઓ ભ ય  તભ ય નો બેદ તો ન ન  ભ ણવો કયે ફ કી જે ઉદ ય ભનલ ળાં છે. તેન ાં ભ ટે આખુાં 

વલશ્વ કુટુાંફ વભ ન છે. તેભણે કુટુાંફ નશીં ણ "કુટુાંફક્મ ્" ળબ્દ લ મો છે.  
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 આણ ાં વલશ્વ કવલ ઉભ ળાંકય જોી ણ એ જ ઋવકુન ાં લાંળજ છે એટરે તો એભણે રખયુાં છે કે  

" વલળ ે જગ વલસ્ત યે નથી એક જ ભ નલી, 

શ ુછે, ાંિી છે, ષુ્ો - લનોની છે લનસ્વત" 

 આનુાં ન ભ ભભૂ નો કવલ. કુદયતે આ જગત કેલ ભ નલ ભ ટે જ ેદ  નથી કયુું.  

 દુવનમ ની ભશ વત્ત ઓ તેભન ાં પ્મ દ  વયમિુત્મ યો એ વૌન  ણ શયીપ-ધભથન ાં આતાંકલ દીઓ ોત ની 

આણ્વલક ળણ્ક્તન  ભદભ ાં  ગર ફની દુવનમ  આિીને તોફ  તોફ  ોક ય લી યહ્ય  છે. ક્ ાં આ ધન વત્ત  અન ે

વલજ્ઞ નન ાં ઘભાંડી આજન ાં વાંકુચચત વલચ ય લ   શકભૂતો અને ક્ ાં પ્ર ચચન ક ન ાં વલથન ાં ઉદમ ભ ટે પ્ર થથન ાં 

કયન ય ઉભદ  વલચ ય. 
 

" વલથથ  વૌ સિુી થ ઓ, વભત  વુુ વભ ચયો. 

વલથત્ર હદવ્મત  વ્મ ો, વલથત્ર ળ ાંવત વલસ્તયો. " 

આલી આ વલથન ાં સિુની, વલથન ાં ઉદમની લ ત ક્ યે વવદ્ધ થ મ જ્મ યે વલથ સ્થે ળ ાંવત પ્રલતથતી શોમ.  

 પ્ર ચચન દૃષ્ટ ઓએ વલથન ાં ઉદમનો ફત લેર ય જભ ગથ છોડીને લીવ લીવ વદીથી અંધ ય ભ ાં અથડ ઇએ 

છીએ. બગલ ન શ્રીકૃષ્ણએ અજુ થનને મોગ ભ ગથ ળીિવ્મો શતો. તેભ ય જાળ શી, મડૂીલ દ, વ મ્મલ દ, કશલે તી 

રોકળ શી આ ફધી વલચ યધ ય થી ભ નલ જાતન ાં દૂૂઃિ દૂય નથી થત ાં ત્મ યે ભશ ત્ભ  ગ ાંધીજી રોક નીવતમરૂક 

વલોદમનુાં દળથન વભગ્ર ભ નલજાતનુાં જ નશીં ણ જીલનભ ત્રનો ઉદમ થ મ એવુાં એ વલથતોબદ્ર દળથન 

આણને આી ગમ ાં છે.  

 વલોદમી દળથન બ યતીમ વાંસ્કૃવતનો આત્ભ  છે. દુવનમ બયન ાં દયેક દેળભ ાં, દયેક કોભભ ાં, દયેક ક ભ ાં 

મગાંફય કે ભવીશ  છે જેભણે ળ ાંવત, વેલ  અને ળ ણણન ાં  ઠ ળીિવ્મ  છે. થોયો, વોકે્રહટવ, યસ્સ્કન, ટોલ્સ્ટોમ 

લગેયેની લ તો વલોદમની ળીિ આે છે. બગલ ન બદુ્ધ અને ભશ લીય સ્લ ભી ણ વલોદમન ાં જ વાંદેળ લ શક 

શત ાં. લૈહદક ધભથભ ાં કહ્ુાં છે કે દયેક હદળ ભ ાંથી આલત ાં શબુ વલચ યોનુાં સ્લ ગત છે. વત્મ, અહશિંવ , પે્રભ, કરૂણ , 

ળ ાંવત, વેલ  વલથક ચરન અને વલથદેળીમ શોમ છે. િયેિય આલ  વદગણુો એજ વાંસ્કૃવત છે, જે આણને શભુ ાંથી 

દ્વદ્વજ ફન લલ ન ાં વાંસ્ક ય આે છે.  

 ગ ાંધીજીને ભેર લ યવો, લ ત લયણ, વળક્ષણ, વાંસ્ક ય, ધભથ આ વૌએ ભી એભને જે ધ ટ આપ્મો શતો 

તેભ ાં એકર ણુાં કે વાંકુચચતત  ન શતી લી એભનો ોત નો જે સ્લબ લ શતો તે ણ વત્મ, વેલ  અને ક્ષભ  

જેલ  દૈલી ગણુોથી વાંન્ન શતો.  
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 ધયતી પદ્રુ શતી. િેડ, િ તય અને  ણી ણ ફય ફય ભત  શત ાં જરૂય શતી એભ ાં એક ઉત્તભ ફીજ 

લ લલ ની અને આ ક ભ યસ્સ્કને કયુું એભન ાં સુ્તક "Unto this last" થી.  

 ગ ાંધીજીની એક િ વ િ વવમત શતી કે જે ગમ્યુાં તેને તયત અભરભ ાં મકુવુાં તેભ ાં થોડોમ વલરાંફ કયત ાં 

નશીં. "Unto this last" લ ાંચ્મ  છી એભનો નલો અલત ય થમો. તેભણે વશજત થી ોત નો જીલન વ્મલશ ય 

ફદરી ન ખમો.  

 "વૌન  બર ભ ાં ભ રુાં બલુાં" એ પ્રભ ણે લતથત  શત ાં. ફીજીલ ત લકીર અને લ ણાંદને આજીવલક  ભ ટે 

વભ ન લતય આ લ ત તેભને સ્ળી ગઇ. ત્રીજી લ ત િેડતૂો, ભજૂય, શ્રભજીલીનુાં હયશ્રભી જીલન એજ િરુાં 

જીલન. વલથનો ઉદમ એ કેલ ોત ન ાં ભ ટે જ ય િી ન મકુ્ત  વભ જ ભ ટે જેની  વે તે નથી તેને ભ ટે તે 

લ યે તો વલોદમ થ મ. ક ક  વ શફે વભજાલત ાં કે અંત્મોદમ વલન ાં વલોદમ ન થ મ એટરે વુુન  ઉદમની 

ળરૂઆત છેલ્ર થી કયલી જોઇએ. ભખૂમ ને શરે ાં િ લ નુાં ભવુાં જોઇએ, લસ્ત્ર વલન ન ને લસ્ત્ર ભલ  જોઇએ 

આ છે વલોદમ નીવત. વલોદમ એ મડૂીલ દ, વભ જલ દ, વ મ્મલ દ જેલો લ દ નથી ણ એક વલચ ય છે. ણૂથ 

વભગ્રત નુાં દળથન છે. લ દ શાંભેળ  એક ાંગી શોમ છે. દ .ત. મડૂીલ દભ ાં મડૂીલ દીઓનુાં એક જ રક્ષ્મ મડૂી લધ મે 

જલી. તેન ાં ભ ટે ભ ણવ અને પ્રકૃવત તેન ાં ળોણન ાં વ ધન છે. વભ જલ દનુાં ભશોરૂાં રોકળ શી. કલ્મ ણ ય જ્મનુાં 

ણ ઉત્ દનન ાં વ ધનોની ભ ચરકી ય જ્મની.  

 આભ આ ફધ  એક ાંગી છે. એભણે પ્રકૃવતને ોત ન ાં ઉબોગનુાં વ ધન ભ ન્યુાં છે અને ભ ણવને ભળીન. 

વભ જલ દ, વ મ્મલ દ વમશૂ કલ્મ ણને ન ભે એનો બોગ રે. રોકળ શી વલચ ય ણ અધયૂો છે. તેનો વવદ્ધ ાંત છે 

Greatest good of the greatest  number. લધ યેભ ાં લધ યે રોકોનુાં બલુાં તેભ ાં 51નુાં બલુાં થ મ છી 49નુાં ન થ મ 

તો તેની ચચિંત  નશીં. ત્મ યે વલોદમ જ એક એવુાં દળથન છે કે જે વલથન ાં ઉદમની લ ત કયે છે. જે છેલ ડે છે તે 

ણ છુટી જલો ન જોઇએ એ એનુાં રક્ષ્મ છે.  

 આજે તો આ એક સ્લપ્નુાં છે. ણ દયેક વવદ્ધી તેન ાં આયાંબભ ાં એક સ્લપ્નુાં નથી શોતી. વલોદમ ભ ટે 

આકે્ષ છે કે તે કેલ આદળથની લ તો કયે છે. તે ચફશ ભણી લ સ્તવલકત  છે ણ શકીકત કઈક જૂદી છે. 

વલોદમનો જન્ભ જે વભસ્મ ઓ ભ નલજાતને વદીઓથી ીડ  આી યશી છે. તેન ાં ઉકેર ભ ટે તો થમો છે. 

આવથિક કે્ષતે્ર વૌથી ભોટી વભસ્મ  ફેયોજગ યી, કેન્દ્રીકયણલ દી, મડૂીલ દ અને વભ જલ દ એવુાં ભ ને છે કે ભળીન 

આલે એટરે ભ ણવ ફેક ય ફને તો ફને કેન્દ્રીકયણ ઘણી વભસ્મ  વજ ેછે.  

 જ્મ યે આની વ ભે વલોદમ વલકેન્દ્રીકયણનો વલચ ય મકેૂ છે જેભ ાં જ્મ ાં ક ચો ભ ર ેદ  થ મ ત્મ ાં જ તે 

વલસ્ત યભ ાં જ તેનો  કો ભ ર ન ન  ન ન  ભળીનોની ભદદથી થ મ એલી આ મોજન  છે. વલોદમ માંત્રોનો 
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વલયોધ કયે છે એ એક ભ્રભ છે. ભ ણવની ક મથક્ષભત  લધ યે, ભજુયીભ ાંથી ઉગ યે અને પ્રદુણ ન કયે તેલ ાં 

મ ાંત્રોને આલક યે છે. આભ ાં વ્મ ક યોજગ યી ઊબી થ મ.  

 આવથિક વલચ યૂઃ 
 વલોદમન ાં આવથિક આમોજન મજુફ વ્મલસ્થ  ગોઠલ મ તો આજે આણને આંજી ન ાંિત  ભશ રમો, 

ભોર, ાંચત યક પ્રવત વભનીટે ઉડત ાં શલ ઇ જશ ાંજ જોલ ાં ન ભે. ણ ઇજ્જતની યોટી અને સ્લભ નની જીંદગી 

જીલલ  તો ભે. વત્ત  ય આલતી વયક ય િેતી, શુ રન, ભજુય, ભહશર ઓ લગેયે ભ ટે સ્લયોજગ યીની 

આવથિક નીવત નશીં ઘડે ત્મ ાં સધુી એભની ણ્સ્થવત ડ ભ ડો યશલે ની.  

 બ યતન ાં ફાંધ યણભ ાં મૂભતૂ અવધક યો આલ ભ ાં આવ્મ  છે, યાંત ુતેભ ાં ભશત્લનો અવધક ય છૂટી જામ 

છે તે "Right to Work" ક ભનો અવધક ય. રોકળ શીભ ાં દયેકને ક ભ ભવુાં જોઇએ અને તેન ાં ક ભનુાં ોણક્ષભ 

લતય ણ ભવુાં જોઇએ. સ્લતાંત્રત  આી છે ણ ભિેૂ ભયલ ની સ્લતાંત્રત . જ્મ ાં સધુી ક ભ નથી ભતુાં ત્મ ાં 

સધુી ભતદ યને આવથિક સ્લતાંત્રત  ભી છે તેભ ન કશી ળક મ. 

 ગ ાંધીજીએ િ દી ગ્ર ભ ઉદ્યોગ સ્લદેળી લગેય ળબ્દો લ યત ાં આણે એને જૂનલ ણી પ્રગવતન ાં ક ાંટ ને 

 છ  પેયલન ય વલચ યો ગણત ાં શત ાં. દયેકને ક ભ ભે એલી વ્મલસ્થ  ગોઠલ મ ભોટ  તોવતિંગ માંત્રોથી ક ભ 

નશીં થ મ યાંત ુન ન  માંત્રોથી જાજા શ થને ક ભ આીને જ થઇ ળકળે. વલોદમે એક નલો વલચ ય ટ્રસ્ટળીનો 

આપ્મો છે. જેની  વે છે તે ભ ત્ર તેનુાં ોત નુાં જ નથી એભ ાં વૌનો બ ગ છે. ગ ાંધીજી એ તેને ટ્રસ્ટળીનો 

વવદ્ધ ાંત કહ્યો. વલનોફ જી દ નની હયબ   વભજાલત ાં કશ ે છે કે દ ન એ ગયીફને દમ  િ મ, કટકો આલો 

એલો નથી, યાંત ુદ નનો અથથ વયિી લશેંચણી ભ ત્ર લશેંચવ ુએભ નશીં, વયિ  બ ગે વલબ જન કયવુાં.  

 વલોદમ એક નલો વાંસ્ક ય આલ  ભ ાંગે છે. આભ તો એ નલો વાંસ્ક ય નથી જૂનો છે. ઇળોવનદ 

ળીિલે છે કે જે ફધુાં ઇળથી બયેલુાં છે તેને બોગલો ણ બોગલલ  ભ ટેની યીત તેને ત્મ ગીને બોગલો, આીને 

િ ઓ. ભ યી  વે જે છે તે ભ યી કભ ણીનુાં નથી અનેકની ભશનેતનુાં પ છે. તેનો ુુ ાં બોગ કયીળ યાંત ુ તે 

ફીજાને આીને. આ છે ટ્રસ્ટળી વલોદમનુાં આવથિક દળથન. વલોદમ ભ થ લ ઢ આવથિક વભ નત ભ ાં ભ નતો 

નથી તે  ાંચ આંગ ની વભ નત ભ ાં ભ ને છે. વલોદમ કશ ેછે કે ડુાંગય અને િીણ જેટરી અવભ નત  ન શોલી 

જોઇએ.  ાંચ આંગ  જેટરી અવભ નત  વહ્ય ફનળે. આવથિક ન્મ મ એ છે કે દયેકને આલડત મજુફ ક ભ અને 

જરુયીમ ત મજુફ દ ભ ભલ  જોઇએ. કુટુાંફનો ન્મ મ શ ુ છે? ફ કો, ભ ાંદ  અને વદૃ્ધો ક ભ ન કયે તો ણ 

તેભને શરે ાં પ અને દુધ લગેયે ફય ફય ભે. સિુ અને ળ ાંવતનો યસ્તો વલનોફ જીએ ફત વ્મો છે કે "વભ જને 

કુટુાંફ કયી ભ નજે ઓ બ ઇ ભ ય  ગ ભને કટુાંફ કયી ભ નજે" આલો વલચ ય વલોદમનુાં આવથિક દળથન છે. 
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 સામાજીક સમાનતાાઃ 
 વ ભ જીક વભ નત ભ ાં વલોદમ ભ ને છે. ન ત, જાત, કોભ, ધભથ, દેળ, યદેળ, બ  , લણથ, ચરિંગ, 

વળચક્ષત, અવળચક્ષત, ગયીફ, તલાંગય, આલ  કોઇ બેદ વલોદમને ભાંજુય નથી. બ્ર હ્ણ શોમ કે બાંગી ફધ  જ 

વ ભ જીક દૃસ્ષ્ટએ વયિ  છે. ભ નલ ભ ત્ર વભ ન છે. વલોદમનુાં વભ જીક દળથન છે. આણ ાં વાંસ્ક ય અને ઉછેય 

દોને રઇને ફ ણથી આણ ાં ચચત ગાંઠ ઇ જામ છે. આણ ાં કુનુાં, જાતનુાં, ધભથનુાં િોટુાં અચબભ ન રઇને 

પયત ાં શોઇએ છીએ યાંત ુવૌથી ભોટી દલી ભ નલીની છે. તેથી તેનો વતયસ્ક ય કયલો, અડધતૂ કયલ , ભ યલ  

મોગ્મ નથી. જો ભનભ ાં એકલ ય લવી જામ કે "વ ફ ય ઉયે ભ નુ ત શ ય ઉયે ન હશ" તો ફધી જ વભસ્મ  

વભ પ્ત થઇ જામ. વલોદમ વભ જીક આદળથ છે.  

 ય જકીમ વભ નત ૂઃ 
 વ ભ ન્મ છ  પ્રભ ણે વલોદમ લ   ય જક યણથી આબડછેટ ય િે છે. તે તભેની ગેયવભજ છે. ગ ાંધીજી 

એ વલોદમન  પ્રથભ રુૂ વલોદમ આંદોરનભ ાં આજીલન ય જક યણભ ાં જ શત . તેભનુાં સ્લપ્ન ય જક યણભ ાં જ 

આધ્મ ત્ભીકયણ કયલ નુાં શત ુાં. જે ય જક યણભ ાં ધભથ નથી તે ય જક યણ ગાંધ ત ુ ભડદુાં છે. ય જક યણ એટરે 

ફુુભતીની ફોરફ ર . ણ વલોદમની દૃસ્ષ્ટએ ફધ  વભીકયણ ભરૂ બયેર ાં છે. વલોદમની દૃસ્ષ્ટએ પ્રજાકયણ 

એભ વલોદમ ભ ને છે. આવથિક કે્ષત્રની જેભ ય જકીમ કે્ષતે્ર ણ વલકેન્દ્રીકયણ શોવુાં જોઇએ. વૌથી લધ ુવત્ત  કેન્દ્ર 

 વે નશીં ણ ગ ભ  વે શોલી જોઇએ. ગ ાંધીજી ઇચ્છત ાં શત ાં કે Every Village is a republic. બ યત  ાંચ 

ચ્ચીવ ય જ્મનો વાંઘ નશીં ણ ગ ભોનો ભશ વાંઘ શોમ એવુાં ગ ાંધીજીનુાં એક સ્લપ્ન છે.  એ બરે આજે ને આજે 

વવદ્ધ ન થ મ ણ આવથિક, વભ જીક, વ ાંસ્કૃવતક, ય જનૈવતક કે્ષતે્ર ગ ભડ ાં આત્ભવનબથય ફને એવુાં વલોદમનુાં રક્ષ્મ 

છે.  

 સ્વરાજય દર્શનાઃ 
સ્લય જ એટરે ગ્ર ભ વ્મલસ્થ . રોક સ્લય જ્મ એ વલોદમની ય જનીવત છે. જેને વલનોફ જી રોકનીવત કશતે ાં. 

વત્ત નુાં મૂ કેન્દ્ર રોકો છે. પ્રલતથભ ન વભમભ ાં ભત આલ  વવલ મ કોઇ વત્ત  તેની  વે નથી. યચન ત્ભક 

ક ભો સ્લય જ્મની એક  ાંિ છે. એક  ાંિથી ઊડી ન ળક મ. સ્લય જ્મની ફીજી  ાંિ છે વત્મ ગ્રશ. આણ ભ ાં 

યશરે ાં અશભને દૂય કયલ  ભ ટે શરેો વત્મ ગ્રશ ાંડની વ ભે કયલો. તેથી આણી નફ ઇથી ઉય ઉઠી 

ળકીએ. વત્મ ગ્રશ કયલ  ભ ટે વૌથી શરેી જરૂય આત્ભ શદુ્વદ્ધની છે.  
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 ધાર્મિક રદર્શાઃ 
 ધ વભિક ક્ષેતે્ર વલોદમનો આદળથ છે વલથધભથ વભબ લ. વલોદમ ન ણ્સ્તકત લ દી દળથન નથી. ફધ  જ 

ધભો વત્મન ાં મકૂ ભે જત ાં વલવલધ યસ્ત ઓ છે. દયેક ોત ન ાં વાંસ્ક ય, યવ, રૂચચ પ્રભ ણે યસ્તો વાંદ શોમ તે 

યસ્તે ચ રે. ભ નલ સ્લબ લ જોત ાં દુવનમ ભ ાંથી આસ્થ  ક્ યેમ વભ પ્ત નશીં થ મ. સ્લધભથનુાં  રન કયત ાં ણ 

જે યધભથ છે ભ નલ ધભથને કદી ભરૂલો જોઇએ નશીં. આજે ભ નલ જાત ોતોત ન  વાંપ્રદ મને ધભથ વભજી 

ધભથ પ્રત્મે અવહશષ્ણ ુ ફને છે. યાંત ુ દયેક દેળ ક  અને ધભથભ ાં એલ  રોકો ણ શોમ છે કે જે ોત ન ાં 

વ ાંપ્રદ વમક ધભથથી એક કદભ ઉય ઉઠય  છે. એનુાં ન ભ આધ્મ ત્ભ ભનષુ્મની મ ત્ર નો આ અંવતભ મકુ ભ છે. 

ફધ એ ત્મ ાં શોંચલ નુાં છે. એ ફધ  ત્મ ાં શોંચે ત્મ યે વ ચ  અથથભ ાં વલોદમનો ઉદમ થ મ.  

 સવોદયનો પ્રાણ સાધન શદુ્ધાઃ 
 વ ધ્મની જેભ વ ધન ણ શદુ્ધ શોવુાં જોઇએ. ગ ાંધીજી કશતે ાં કે હશિંદનુાં સ્લય જ જેવુાં ઊંચ ુવ ધ્મ ભ યે વવદ્ધ 

કયવુાં છે. ણ તેની પ્ર પ્પ્ત ભ ટે જુઠ ણુાં હશિંવ  જેલ ાં અશદુ્ધ વ ધન લ યલ થી વ ધ્મ પ્ર પ્ત થત ુાં શોમ તો તેવુાં 

ભને ન િે. વત્મ અહશિંવ ન  ભ ગે આલેલુાં સ્લય જ પ્ર પ્ત કયવુાં છે. વ ધ્મ શદુ્ધ શોમ તે યુત ુાં નથી. તેન ાં વ ધન 

ણ શદુ્ધ શોલ  જોઇએ. 

 ગ ાંધીજીન ાં વલોદમ દળથનનુાં રક્ષ્મ શત ુાં અહશિંવક વભ જની યચન , ળોણ મકુ્ત ળ વન વલહશન વશક ય 

મરુક વભ જ. જે વભ જ પ્રત્મેક વ્મણ્ક્તને તેન ભ ાં યશરેી આંતયીક ળણ્ક્તઓને િીરલીને વાંણૂથ ભ નલી 

ફનલ નો અલવય પ્રદ ન કયે.  

 સદંર્શ સચૂ ાઃ 
(1) ભોશનદ વ કયભચાંદ ગ ાંધી - વલોદમ - નલજીલન પ્રક ળન. 

(2) ગોવલિંદબ ઇ ય લર - વલોદમ વલચ ય - ગજુય ત વલદ્ય ીઠ. 
(3) Unto This Last by Ruskin, Hendon Publishing Co. Ltd. 

 


