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િારાાંશ: મહાત્મા ગાાંધીન ેજન્મલેા મહાન સ્વપ્નદ્રષ્ટાઓમાાંના એક તરીકે જોઈ શકાય છે. મહાત્મા ગાાંધીન ાં જીવન 
આપણન ેએક છોકરો, ય વાન અન ેપ ખ્ત વય ેકેવી રીત ેમ શ્કેલ સમયમાાં અનકે લાગણીઓમાાંથી પસાર થયા હતા 
અન ેઆ સમસ્યાઓનો સામનો કરવા માટે તમેણ ે કરેલા પ્રયોગોમાથી ઘણ ાં જાણવા મળે છે. તમેના ધ્યયેનો 
અવવરત પીછો કરતાાં ધ્યયે પ્રત્યનેી તમેની દ્રઢતા અન ેસમપપણ હત  ાં, જે આખરે તમેના પરરવતપન તરફ દોરી 
ગય ાં. અરહિંસા, સત્યાગ્રહ, બ્રહ્મચયપ જેવી તેમની વ્યાખ્યાઓ અન ે'સત્ય' અન ે'ઈશ્વર' સાંબાંવધત વ્યાખ્યાઓ જીવનની 
માાંગ અન ે તકલીફનો સામનો કરવાનો પ્રયાસ કરતી કોઈપણ વ્યક્તતન ે માનવસક શક્તત અન ે માનવસક 
ક્સ્થવતસ્થાપકતા આપી શકે છે. 
ચાવીરૂપ શબ્દો: મહાત્મા ગાાંધી, સત્યાગ્રહ, અરહિંસા, બ્રહ્મચયપ 

“શક્તત શારીરરક ક્ષમતાથી આવતી નથી, 

તે અદમ્ય ઇચ્છાથી આવ ે છે.” મહાત્મા 

ગાાંધી (ગાાંધી & સ રબતી, 1919) 

પ્રસ્તાવના:ગાાંધીજીના મનની ક્સ્થવત 
સ્થાપકતા અને તેમની માન્યતાઓ પરની 
તેમની અતટૂ શ્રદ્ધા ના કારણે  આ ધરતી 
પર માાંસ અને લોહીમાાં ચાલનારા મહાન 

વ્યક્તતઓમાાંના એક બન્યા છે. 

આધ્યાત્ત્મકતામાાં તેમની માન્યતા, વધ  

સાર ાં સામાત્જક એકીકરણ, અન્ય જીવો 

માટે અનાંત પ્રેમ, અરહિંસા, સત્ય અન ે

નૈવતક મલૂ્યો, આ તમામ વ્યક્તતઓના 
માનવસક સ્વાસ્્ય પર નોંધપાત્ર હકારાત્મક 

અસર કરી શકે છે. તેની પાસ ેએક હળવી 
બાજ  પણ હતી જેના વવશે તેમણ ેએકવાર 

કહ્ ાં હત ાં: "જો મારી પાસ ેરમજૂની ભાવના 

ન હોત, તો મારે ઘણા સમય પહલેા 

આત્મહત્યા કરી લેવી જોઈતી હતી." 

(ગાાંધી & સ રબતી, 18-08-1921)  
મહાત્મા ગાાંધીનો િાર 

છોકરા તરીકે મોહનદાસ કરમચાંદ ગાાંધી 

ખબૂ જ શરમાળ હતા, તમેની પાસે કોઈ 
અસામાન્ય પ્રવતભા ન હતી અને તેઓ 
શાળામાાં અભ્યાસમાાં સરેરાશ કરતા ઓછા 

હતા; ચોર, ભતૂ, સપપ અન ે અંધકારથી 

તેઓ ગાંભીર રીતે ડરતા હતા. (એસવરન 

ઈ. , 2011) જ્યોર્જ બનાપડપ શોએ કહ્ ાં છે 

કે "જીવન પોતાન ેશોધવાન ાં નથી. જીવન 

તમારી જાતને બનાવવાન ાં છે." ગાાંધી, 

એક ય વાન તરીકે, ઇંગ્લેન્ડની તેમની 
પ્રથમ યાત્રા દરવમયાન વહાણમાાં ખબૂ જ 

એકલા હતા; અંગ્રેજ સજ્જન બનવા માટે 
ઈંગ્લેન્ડમાાં તેમના પ્રયોગોએ તેમના 

જીવનમાાં વધ  અરાજકતા સજી હતી. 

પોતાન ાં જીવન બદલવા માટે, તેમને 
તેમના તેના વવચારમાાં પરરવતપન લાવવ ાં 

પડ્ ાં, જે આખરે તેમના માટે વધ  સરળ 

અન ેસ ખી જીવન તરફ દોરી ગય ાં. સમય 

જતાાં, તેમને લાગ્ય ાં કે વ્યક્તતએ અન્ય 
વ્યક્તત બનવાનો પ્રયત્ન કરવાને બદલ ે
અથવા અન્યન ે ખ શ 
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કરવાનો પ્રયત્ન કરવાન ે બદલ ે પોતાની 

જાત સાથે સાચા રહવે  ાં જોઈએ. (ગાાંધી & 

સ રબતી, 18-08-1921) ઘણી વાર એવ ાં 

પણ કહવેામાાં આવ ે છે કે "અન્ય તમારા 

વવશે શ ાં વવચારે છે, તે તમારો વ્યવસાય 

નથી." તેમની વવચારસરણીએ જે પ્રમાણ ે
આજે આપણે તેમને ઓળખીએ છીએ તે 

બનાવ્યા. તેમના પરરવતપને આખરે તેમન ે

"મહાત્મા" ગાાંધી બનાવ્યા. તેઓ  તેમના 
જીવનમાાં સતત પરીવતપન કરતાાં રહ્યા 
અન ેસતત અન ભવો અન ેપ્રયોગો માથી 

વશખતા રહ્યા. આ વ્યાખ્યાઓ  અન ે
વવચારવાની પધ્ધવત  બોધાત્મક વાતપનીક 
ઉપચાર માાં  ખબૂ જ મહત્વપણૂપ સ્થાન 
ધરાવે છે અન ે માનવસક શાાંવત પાછી 

મેળવવા માટે, આપણા રોત્જિંદા જીવનમાાં 

લાગ  કરી શકાય છે. 

જ્હોન હને્સ હોમ્સ, તેમના પ સ્તક 

રી-વથિંરકિંગ રરલલત્જયનમાાં લખ ેછે "ગાાંધીજી 

વવનમ્ર, નમ્ર અન ેદયાળુ છે, તેમાાં મજાની 

ભાવના અવનવાયપ છે, તમેની સાદગીની 

ત્જિંદગી મનમોહક છે. તેઓ શાાંત અન ે

લગભગ નમ્ર રહ ે છે. તેઓની લોખાંડી 

રહિંમત સત્ય અન ે પે્રમમાાં પ્રગટ થાય છે. 

તેઓ કહ ેછે કે 'મારો પાંથ' ઈશ્વરની સેવા 

છે’ અન ેતેમની માનવતાની સેવાનો અથપ 

શ દ્ધ પ્રેમ છે.” 
 ગાાંધીજી કહછેે કે મોટાભાગની 
ઉશ્કેરણીજનક પરરક્સ્થવતઓમાાં ધીરજ 

રાખવી જોઈએ, પછી ભલેને દરરોજ 
આવી પરરક્સ્થવતઓનો મોટી સાંખ્યામાાં 

સામનો કરવો પડતો હોય. પછી ભલને ે
આપણે અનૈવતક અન ે પારકી સરકારનો 

સામનો કરવો પડતો હોય. તેઓમાાં 
આપણે ગ સ્સો વ્યવસ્થાપન તકનીકોના 

ઘણા પાસાઓ જોઈ શકીએ છીએ. તે એ 
હકીકતથી ખબૂ ઊંડ ે વાકેફ હતા કે 

“ઈશ્વરની ચક્કી ધીમ ે ધીમે પીસે છે.” 

તેમના ત્રણ ઉત્કૃષ્ટ ગ ણો તેમની સાદગી, 
તેમની મળૂભતૂ બાબતોમાાં દ્રઢ વવશ્વાસ 

અન ે અદમ્ય વનભપયતા હતા. (કાલપ, 

2012) તેમના શબ્દો: "હ ાં મારી 
અપણૂપતાઓ વવશ ેપીડાદાયક રીતે સભાન 
છાં અન ે તેમાાં મારી પાસ ે તમામ શક્તત 

રહલેી છે, કારણ કે માણસ માટે તેની 
પોતાની મયાપદાઓ જાણવી એ એક દ લપભ 

બાબત છે", વતપમાન સમયના બોધાત્મક 

વાતપનીક ઉપચારન ાં પ્રવતલબિંબ આપ ેછે, જે 

ઘણ ાં મદદરૂપ થાય છે. અવાસ્તવવક 
અપેક્ષાઓના પરરણામ ે ઘણી બધી 

મનોવૈજ્ઞાવનક સમસ્યાઓ થતી હોય છે. 
ગાાંધીજીન ાં લગ્નજીવન શરૂઆતમાાં ઘણા 

વર્ષો સ ધી મ શ્કેલીમાાં હત ાં, જ્યારે તેમણ ે
તેમના આદશો તેમની પત્ની પર 

લાદવાનો પ્રયાસ કયો હતો; બાંને વચ્ચેનો 
ઘર્ષપણ ત્યારે જ ઘટ્ ાં જ્યારે તેણે તેના 
પોતાના ઉદાહરણ દ્વારા તેના પર જીત 

મેળવવાન ાં શરૂ કય ું. અન્યન ેબદલવા માટે 

તમારે પોતાને બદલવ ાં જરૂરી છે. (ગાાંધી 

& સ રબતી, 18-08-1921) (ગાાંધી .. , 

1927) (ક લકણી, મ્ય ત્જક ઓફ સ્પીવનિંગ 

વ્હીલ મહાત્મા ગાાંધીજી'સ મેવનફેસ્ટો ફોર ધ 
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ઇન્ટરનેટ એજ ચપે્ટર 13, 2012) 
ગાાંધીજીએ પાછળથી સ્વીકાય ું કે તેમની 

પત્નીએ તેમને શીખવ્ય ાં કે કેવી રીતે પ્રેમ, 
તેના સતત સમથપન દ્વારા અન ે
સામેવાળાની ભલૂો અન ે ક્રોધના પ્રકોપ 
દરવમયાન આપણ ે સહન કરી શકીએ 

છીએ. પાછળથી, તેમાાંથી ગાાંધીજી અન ે
તેમના પત્ની પરસ્પર એક બીજાના વશક્ષક 
બન્યા અન ે કસ્ત  રબાઈએ ગાાંધીજીમાાં 
ધીરજ કેળવી અન ે બદલામાાં તેમનો 

ઉત્સાહ આત્મસાત કયો. (એસવરન ઈ. , 

2011) 
 ગાાંધીજી એ તેમના આદશોન ે

સાંપણૂપ બનાવવાની શોધમાાં, ક્રોધ 
વ્યવસ્થાપનની ટેકવનકમાાં વનપ ણતા પ્રાપ્ત 

કરી હતી. સમાજમાાં જરૂરરયાત પ્રમાણ ે
વતપવા માાંગતી કોઈપણ વ્યક્તતએ આ 

ટેકવનકોમાાં વનપ ણતા મેળવવી જરૂરી છે. 

ગાાંધીજીએ કહ્ ાં છે: "મારા ક્રોધન ેબચાવવા 
માટેનો એક સવોચ્ચ પાઠ મેં કડવા 

અન ભવ દ્વારા શીખ્યો છે, અને જેમ 
સાચવવામાાં આવેલી ગરમી ઊજાપમાાં 

પરરવવતિત થાય છે, તેમ આપણા 
વનયાંવત્રત ગ સ્સાને શક્તતમાાં પરરવવતિત કરી 

શકાય છે, જે વવશ્વને હલાવી શકે છે" 

(ગાાંધી. & સ રબતી, 15-06-1920) 
એક િમાજવાદી તરીકે મહાત્મા ગાાંધી 

ગાાંધીજીએ બેરોજગારી ઘટાડવા, 
વ્યક્તતઓ અને સામાત્જક જૂથો વચ્ચેના 
ઘર્ષપણન ે ઘટાડવા જેવા વવવવધ પાસાઓ 

પર કામ કય ું હત ાં. જેની સમ દાય તેમજ 
વ્યક્તતગત સ્તરે માનવસક સ્વાસ્્ય પર 

હકારાત્મક અસર પડે છે. સતૂરના 
ચરખાન ેહાથ થી ફેરવીને લોકોન ેજાગતૃ 
કયાપ અને લોકોમાાં આત્મવવશ્વાસ અન ે

આત્મસન્માન જગાડ્ ાં હત ાં. નાણાકીય 
સ રક્ષા દ્વારા તેમને ખબૂ જ જરૂરી 

મનોવૈજ્ઞાવનક સમથપન આપ્ય ાં હત ાં. 
માનવસક બીમારીથી પીરડત દદીઓની 
વ્યવસાવયક ઉપચાર દરવમયાન હસ્તકલા 

ખબૂ ઉપયોગી છે. (ગ્રગે, 2012) સામાત્જક 
એકલતા અન ે બેરોજગારી આપઘાતના 

દરમાાં ઘણો વખત વધારો કરે છે. 
ગાાંધીજીની કહતેા કે તેઓ આધ વનક 
વવજ્ઞાનના વવરોધી નથી પરાંત   વવકાસન ે
પ નઃવ્યાખ્યાવયત કરીને તેઓ 
માનવજાતની સવપગ્રાહી પ્રગવતન ેપ્રોત્સાહન 

આપવાનો પ્રયાસ કરે છે. (ક લકણી, 
મ્ય ત્જક ઓફ સ્પીવનિંગ વ્હીલ મહાત્મા 

ગાાંધીજી'સ મેવનફેસ્ટો ફોર ધ ઇન્ટરનેટ 
એજ ઇન્ટરોડકશન વ્હાઇ અનધર બ ક 

ઓન મહાત્મા ગાાંધી?, 2012) 
આધ્યાત્ત્મકતા અને મહાત્મા ગાાંધી 

 ગાાંધીજી ભગવાનન ે "એક 
અવનવિત રહસ્યમય શક્તત માનતા હતા જે 

દરેક વસ્ત માાં વ્યાપી જાય છે. જે પોતાની 
જાતમાાં અન ભવે છે અન ેતમે છતાાં તમામ 

પ રાવાઓને નકારી કાઢે છે. (ગાાંધી & 

સ રબતી, 11-10-1928)”હ ાં હવા અન ે
પાણી વવના જીવી શક ાં છાં પણ ભગવાન 

વવના નહી, ભગવાનમાાં મારી માન્યતાઓ 
એ વાતને ઉડાવી દે છે કે હ ાં મરી ગયો 

છાં.” (હરીજન, 1938) ગાાંધી માટે ભગવાન 

સત્ય, પ્રેમ છે, નૈવતકતા જીવનનો સ્ત્રોત 
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છે, તે ફતત તે લોકો માટે છે જેઓ વવશ્વાસ 

ધરાવે છે. તે આપણામાાં છે અને છતાાં 

ઉપર અન ેઆપણી બહાર છે. ગાાંધીજીએ 

વારાંવાર કહ્ ાં છે કે "સત્યથી ઊંચો કોઈ 

ધમપ નથી." વવચાર, વાણી અન ે કાયપમાાં 

સત્ય હોવ ાં જોઈએ. (પ્રભ . & રાવ, 1996) 
ગાાંધીજીના મત ે માનવ જીવનની રોત્જિંદી 
પ્રવવૃતઓને અન રૂપ ન હોય તેવા માંત્રોનો 

તેમના માટે કોઈ અથપ નથી હોતો. હ ાં અન ે
મારા અહાંકારના વપિંજરામાાંથી બહાર 

નીકળવ ાં જોઈએ, પ્રેમના ભગવાન સાથ ે

એક થવ ાં જોઈએ. (પોલક, 2012) 
 આપણે સારી રીતે જાણીએ છીએ 
કે આધ્યાત્ત્મકતા અન ેધમપ સ્વાસ્્ય અન ે
સ ખાકારીમાાં ખબૂ જ મહત્વપણૂપ ભવૂમકા 

ભજવી શકે છે. તેથી માનવસક સ્વાસ્્ય 
માટે માગપદશપન આપતા ગેટ કીપસપ 

"માનવસક સ્વાસ્્ય પ નઃપ્રાપ્પ્ત અન ે
સ ખાકારીમાાં સાંભવવત સ્ત્રોત તરીકે 

આધ્યાત્ત્મકતાનો સમાવેશ" માટે ગાાંધી 

વવચાર ની રહમાયત કરે છે. 
અહહિંિા અને િત્યાગ્રહ 

 “હ ાં રહિંસા સામ ે વાાંધો ઉઠાવ ાં છાં 

કારણ કે જ્યારે તે સાર ાં કરતી દેખાય છે, 

ત્યારે સાર ાં માત્ર કામચલાઉ છે; તે જે દ ષ્ટ 

કરે છે તે કાયમી છે" – ગાાંધીજી  

 “ભાવના ની તાકાત માટે અરહિંસા 

એ આપણી પ્રજાવતનો વનયમ છે. માણસની 
પ્રવતષ્ઠા માટે ઉચ્ચ કાયદાન ાં આજ્ઞાપાલન 

જરૂરી છે” ગવતશીલ ક્સ્થવતમાાં અરહિંસાનો 

અથપ છે સભાન વેદના, પરાંત   દ ષ્ટ કતાપ 

સામે  નમ્ર આધીનતા નહીં, તેનો અથપ એ 
છે કે ખોટા સામ ે પોતાની આત્માની 

તાકાત લગાવવી. સત્ય, પ્રેમ અન ે
અરહિંસામાાંથી જન્મેલા બળને સત્યાગ્રહ 

તરીકે ઓળખી શકાય છે.” (ફ્લલન્ડસપ, 

2011)ગાાંધીજી નૈવતક શસ્ત્ર તરીકે તે 

રાજકીય ય દ્ધને ઉચ્ચ સ્તરે લઈ જાય છે. 
આઝાદી સામેના સાંઘર્ષપ દરવમયાન 

“સત્યાગ્રહ” એ ઘણા સ્વરૂપો લીધા: માચપ, 

હડતાલ, ઉપવાસ, બરહષ્કાર, સવવનય 

આજ્ઞાભાંગ વગેરે.  
 સત્યાગ્રહના આ વસદ્ધાાંતો ઘરેલ ાં 
તેમજ સામ દાવયક સમસ્યાઓ પર લાગ  

કરી શકાય છે. પરસ્પર સમજણ અન ે
સહકાર દ્વારા સાંઘર્ષપનો ઉકેલ લાવવાનો 

આનો મળૂ હતે   છે. આમાાંની ઘણી 
વ્યાખ્યાઓ સમસ્યાન ાં સમાધાન કરવાની 

ટેકવનકોનો ભાગ બન ે છે. અરહિંસા તમામ 
આંતરવ્યક્તતત્વ સાંબાંધોનો ભાગ હોવો 

જોઈએ. જો આન ાં ચ સ્તપણ ે પાલન 
કરવામાાં આવે તો ઘરેલ ાં રહિંસાની ઘણી 

ઘટનાઓ અટકી જશે, જેનાથી પરરવારના 

તમામ સભ્યો, ખાસ કરીને બાળકો માટે 

સ્વસ્થ ઘરન ાં વાતાવરણ ઊભ ાં થસે.  
 ગાાંધીજી સત્યાગ્રહન ે અરહિંસક 

પ્રેમના વલણ તરીકે જોતા હતા, જેમાાં 

કોઈ સ્વાથપ ન હતો, જેને "સ્વ-સત્યાગ્રહ" 

તરીકે પણ ઓળખવામાાં આવે છે, જે 
માનવતા સાથેન ાં બાંધન મજબતૂ બનાવે 

છે. (ફ્લલન્ડસપ, 2011) ધૈયપ, સહાન ભવૂત 

અન ે સહનશીલતા એ "સ્વ-સત્યાગ્રહ" ના 
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પાયા છે, જેમથી "રાજકીય સત્યાગ્રહ" નો 

પાયો નખાય છે. "ઘરેલ ાં સત્યાગ્રહ" એ 

અન્ય વ્યક્તતન ે માફ કરવાની, સહન 

કરવાની, હાંમેશા ટેકો આપવાની 
જરૂરરયાતની માાંગ કરે છે અન ે જ્યારે 
જરૂર પડ ે ત્યારે પ્રેમથી પ્રવતકાર કરવાની 

શક્તત આપે છે. અહીં સવોચ્ચ વસદ્ધદ્ધ ત્યારે 
પહોંચે છે જ્યારે સાંબાંધમાાં રહલે ાં ય ગલ 

(પવત-પત્ની) પોતાના કરતાાં બીજાના 

કલ્યાણન ે વધ  મહત્વપણૂપ માને છે. 

"કૌટ ાંલબક સત્યાગ્રહ" માાં બાળકોન ાં કલ્યાણ 
અન્ય તમામ બાબતો પર અગ્રતા 

ધરાવશ.ે કામ ઉપર મોટાભાગના સાંઘર્ષો 

સ્વાથપન ે કારણે થાય છે. જો સત્યાગ્રહની 
વ્યાખ્યાન ેકામ ઉપર લાગ  કરવામાાં આવે 

તો, સાચા અથપમાાં, ન્યનૂતમ સ્વાથપ સાથ,ે 
એક સામાન્ય દૃષ્ષ્ટકોણ સ ધી પહોંચી 
શકાય છે અને કાયપ સ્વસ્થ અન ેસહકારી 

વાતાવરણમાાં આગળ વધી શકે છે. 

(ફ્લલન્ડસપ, 2011) 

 ગાાંધીજીએ કહ્ ાં છે કે “સત્યાગ્રહી 

માટે કોઈ સમય-મયાપદા હોતી નથી અન ે
તેની પીડા સહન કરવાની ક્ષમતાની કોઈ 

મયાપદા હોતી નથી. આથી સત્યાગ્રહમાાં 

હાર જેવ ાં કાંઈ હોત  ાં નથી.” (રાધાકૃષ્ણન, 

2012) 
ઈન્ટરનેટ અને ગાાંધીયન હિલોિોિી 

 ઈન્ટરનેટમાાં સહકાર, પરસ્પર 

વવશ્વાસ અન ેસાંભાળ, સાંસાધનોની વહેંચણી 
અન ેસામરૂહક વદૃ્ધદ્ધ જેવા પ્રોગ્રામમાાં અથવા 
પ્રોગ્રામ કરેલ ગાાંધીવાદી મલૂ્યોને 

પ્રોત્સાહન આપવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. 

મીરડયા વથયરીસ્ટ ડગ્લાસ રશકોફ લખ ેછે: 

“અમ ેસાથે મળીને બ્લ વપ્રન્ટ બનાવી રહ્યા 
છીએ કે આપણા આપણા સામરૂહક ભવવષ્ય 

માટે એક રડઝાઇન બનાવી રહ્યા છીએ. 

જેમાાં સામાત્જક, આવથિક, વ્યાવહારરક, 
કલાત્મક અન ે આધ્યાત્ત્મક પ્રગવતની 

શક્યતાઓ જબરદસ્ત છે. ગાાંધીજીના 
શબ્દોએ લોકોન ે જ્ઞાન આપવાની ક્ષમતા 

આપી છે, તવેીજ રીતે ઇન્ટરનેટની પ્રવવૃિ 
ટૂાંક સમયમાાં ગાાંધીજીની વવચારસરણીન ે

અગ્રતા આપી શકે છે. (રૂસકોફ, 2011) 
બ્રહ્મચાયય ખ્યાલ અને ગાાંધીજી 
 પીટીરીમ એલેતઝાન્રોવવચ 
સોરોરકન સાન સેતસ ઓડપર પ સ્તકમાાં લખ ે

છે કે “જ્યારે સમાજના મોટા ભાગના 
સભ્યોમાાં અવ્યવક્સ્થત જાતીય જીવન 

ફેલાય છે, ત્યારે માનવસક રોગો, 

ભાવનાત્મક તોફાનો, કટોકટી અન ે

વવકૃવતઓ વધવા લાગે છે."   
 બ્રહ્મચયપ ઘણી વાર ખોટી રીતે 
તેના આંવશક અથપન ેઆપીન ેરજૂ કરવામાાં 

આવે છે.  જાતીય ત્યાગ જો કે ગાાંધીજી 
દ્વારા સત્ય અન ેઅરહિંસા સાથ ેઅવવભાજ્ય 

રીતે જોડાયેલા હતા. જ્યારે બ્રહ્મચયપન ે
આધ્યાત્ત્મક વવજ્ઞાન તરીકે સમજવામાાં 

આવે છે, ત્યારે ઉત્કર્ષપ માનવ જાતીયતાન ે
ઊજાપના નવા પ્રવાહમાાં પરરવવતિત કરી 

શકાય છે,  જે અરહિંસક ઉત્ક્રાાંવત તરફ દોરી 

જાય છે. જે કાંઈપણ નવ ાં જીવન બનાવી 
શકે છે અને સવોચ્ચ આદરન ેપાત્ર ગણી 

શકાય છે. જાવતયતા તેના સર્જનાત્મક 
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કાયપમાાં અરહિંસા અન ે દેવત્વનો સાંદેશવાહક 
છે અન ે ઉદાહરણના અથપમાાં ત લનાત્મક 

છે, પરાંત   વાસ્તવવક અથપમાાં, ભગવાનની 
પોતાની અમયાપરદત સર્જનાત્મક શક્તત 
સાથ ે અરહિંસા માનવ જન્મ અન ે માનવ 
જીવનના દરેક તબક્કા માટે અલભન્ન રીતે 

જોડાયેલી છે. જેમ સતેસ એ ભગવાનની 

સર્જનાત્મક શક્તતન ાં ઉત્પવત સ્ત્રોત છે, તેવી 
જ રીતે અરહિંસાના તમામ સ્વરૂપોન ે
ભગવાનની માનવ જીવન ટકાવી 
રાખવાની શક્તતના ઉત્પન્ન કરતાાં ગણી 

શકાય છે. (ક લકણી .. , 2012) 

 
ત્જિંદગી જીવવાની રીત 

 મહાત્મા ગાાંધીન ે 19મી સદીના 

પહલેા ભાગમાાં "મેકસપ ઓફ મોડપન થોટ" 
પર લાંડનના લગલ્ડહાઉસ ખાત ેસાંબોધનની 

શ્રેણીમાાં, ‘ઉપદેશક અન ેમતાવધકાર’ તરીકે  
એગ્નેસ મૌડ રોયડને દ્વારા સામેલ 

કરવામાાં આવ્યા હતા, જ્યાાં ગાાંધીમાાં 

જીવનન ાં એકીકરણ જોવા મળે છે. 
જીવનના વવવવધ પાસાઓ અંગેના તેમના 

માગોને "જીવવાની રીત" તરીકે વધ  સારી 

રીતે ગણી શકાય. તેની "જીવવાની રીત" 
જો અન સરવામાાં આવ ે તો વ્યક્તતના 
માનવસક સ્વાસ્્ય પર ચોક્કસપણ ે

હકારાત્મક અસર પડશ.ે જો કે અહીં 
દલીલ કરી શકાય છે કે ગાાંધીવાદ 

માનવસક રીતે નબળા લોકો માટે નથી. 
પરાંત   આરહ ગાાંધીજી ન ાં એક વાક્ય પણ 

ખબૂજ મહત્વન ાં છે કે "આનાંદ લડાઈમાાં છે, 

પ્રયાસમાાં છે, વેદનામાાં છે, જીતમાાં નથી" 

(રાધાકૃષ્ણન, 2012) 
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