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Continuous Issue-35| February – March 2019 
 

મહાત્મા ગાાંધી એક જીવનશૈલી તરીકે 

“વૈષ્ણવજન તો તેને રે કહીએ જે પીડ પરાઈ જાણે રે “ 

 

૨ ઓક્ટોબર રાષ્ટ્રપતિ મહાત્મા ગાાંધીજીનો જન્મદિવસ િથા તવશ્વ અદહિંસા દિવસ બાપ ુપ્રત્યે અનેક લોકોને પે્રમ 
અને તવશ્વાસ ની ઉપાધી છે.રાષ્ટ્રતપિા અથાાિ રાષ્ટ્રના જનક ગાાંધીજીએ એક એવા િેશના તનમાાણ અને 
પદરકલ્પના કરી જે દુતનયાની સવાશે્રષ્ટ્ઠ પ્રણાલીનો ઉિાહરણ હોય એક એવુાં રાષ્ટ્ર જે સવાધમા સમભાવની 
ભાવનાને સમદહિ કરી પ્રગતિના માગા પર આગળ વધે મહાત્મા એ વ્યક્ક્િ ને બોલે જાય છે.જેમની મહાન 
આત્મા હોય િથા સ્વાથાતવહીન અને બિલાની ભાવના થઈને માનવદહિમાાં તનણાય લઇ શકીએ અને પોિાનુાં 
જીવન માનવસેવામાાં સમતપિિ કરી િે . 

પરુા તવશ્વમાાં મહાત્મા ગાાંધીજીને ગવા થી યાિ કરવામાાં આવે છે.સવાધમા સમભાવ પ્રતિ સાંમેલન તવિેશોમાાં થાય 
છે િે ગાાંધીજી ની િેન છે. 

જીવનશૈલી એટલે જીવવાની પદ્ધતિ મહાત્મા ગાાંધી તવષે કહવેાય ુ છે.મારુાં જીવન એ મારો સાંિેશ “ગાાંધીજી નુાં 
જીવન ચાદરત્ર એ સમગ્ર માનવીય સમાજ માટે આિશા જીવનનુાં ઉિાહરણ છે.સમાજમાાં કેટલાય પ્રશ્નો ના 
જવાબ િેમના જીવનમાાં સમાયેલા છે. િે સત્ય હોય અદહિંસા ,અપદરગ્રહ ,સ્ત્રી પ્રત્યે સન્માન , બનયુાિી 
તશક્ષણ,જેવી કેટલીક બાબિો માત્ર ભારિ નદહ તવશ્વના િરેક િેશ માટે કેટલી મહત્વની બની રહ ે છે. આમ 
ગાાંધીજી એક જીવનશૈલી િરીકે નો દ્રષ્ષ્ટ્ટકોણ સમાજ માટે નવી દિશા આપે છે. 

સ્ત્રીનુાં સન્માન એ જ િેશના તવકાસ માટે અગત્યનો પદરબળ છે. વળી માતભૃાષા પર અગત્યનુાં ભાર આપ્યો છે 
.વળી િેમને કહ્ુાં કે પ્રાથતમક તશક્ષણ િો માતભૃાષામાાં જ હોવુાં જોઇએઅ આમ,ગાાંધીજી એ વ્યક્ક્િગિ પાસથી 
લઇ સમાજના િરેક પાસા સધુી િલસ્પશી જીવન જીવી ને બિાવ્યુાં છે.િેમની જીવનશૈલી આજે પણ સમાજ 
જીવનમાાં ધબકિી રહ ેછે. 

ધમાની પ્રાસાંગગકિા એક વ્યક્ક્િની મકુ્ક્િમાાં નથી.ધમાની પ્રસાંગીક્તા અને પ્રયોજ્નશીલિા શાાંતિ,વ્યવસ્થા, 
સ્વિાંત્રિા સમિા,પ્રગતિ અને તવકાસથી સાંબાંતધિ સમાજ સાપેક્ષ પદરક્સ્થતિઓનુાં તનમાાણ કરે છે. 

ધમાનુાં સ ાંબાંધ આચરણ છે.ધમા આચરણ મલુક છે. િશાન અને ધમામાાં અંિર છે.િશાન માગા િશાાવે છે.ધમાની 
પે્રરણાથી આપણે એ માગા પર વધી શકીએ છે. આપણે ક્ાાં પ્રકારના આચરણ કરે આ જ્ઞાન પ્રાપ્િ કરે છે.આ 
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સમાજમાાં િશાન અને સમાજસાજ્ય રહ ે છે.જ્ઞાન અને દિયા અનરુૂપિા હોય છે. એ સમાજમાાં શાાંતિ હોય 
છે.સિસ્યોમાાં પરસ્પર મૈત્રી ભાવ રહ ેછે. 

ભારિમાાં ચાંપારણ હોય કે ચેન્નાઈ હોય શહરેમાાં મહાત્મા ગાાંધીજી ના નામનો રસ્િો અને ગાાંધીજી ની મતૂિિ હોવી 
સામાન્ય વાિ છે.પરાંત ુગાાંધીજીનુાં નામ એટલુાં નોત ુાં છે કે ભારિ જ નદહ દુતનયાભરમાાં ગાાંધીજીની મતૂિિઓ 
,િસ્વીર,ગચત્રો,ટીકીટ જોવા મળે છે.અને દુતનયાભરમાાં ફેલાવેલી ગાાંધીની એવી સ્મતૃિઓ એક સાથે જોડાવાનો 
પ્રયાસ કરવામાાં આવે છે.એક પસુ્િકમાાં િેનુાં શીષાક છે “મહાત્મા ગાાંધી ઈમેજ એન્ડ આઈડીયાઝ ફોર નોન 
વાયોલન્સ “ 

આજે તવશ્વમાાં જેટલા િેશ છે લોકો જે શાાંતિમાાં, અદહિંસા,સવાધમા સમભાવમાાં સામાજજક ન્યાયમાાં તવશ્વાસ રાખે છે. 
ગાાંધીજી એમની પ્રેરણા ના સ્ત્રોિ બનેલા છે. 

દુતનયાના િરેક મોટા શહરેોના મધ્યમાાં ગાાંધીજી ની મતૂિિ છે. દુતનયાના િરેક મોટા િીવાલો પર ગચત્ર 
બનાવવાળા કલાકારોના સૈથી તપ્રય તવષય ગાાંધીજી છે,અમેદરકામાાં ઈરાક યદુ્ધ તવરોધ પ્રિશાન માાં ગાાંધીજીના 
િસ્વીરો હમેશા આગળ રહ ેછે. 

મહાત્મા ગાાંધી જન્મદિવસ ૨ ઓકટોબર પહલેી વાર સાંયકુ્િ રાષ્ટ્રને ૨૦૦૭ માાં તવશ્વ અદહિંસા દિવસના રૂપમાાં 
મનાવવાનુાં નક્કી કરવામાાં આવ્યુાં.તવશ્વભરમાાં શાાંતિનો સાંિેશો ને પ્રોત્સાહન આપવામાાં માટે અદહિંસા દિવસના 
રૂપમાાં માનવાનુાં તનણાય કરવામાાં આવ્યુાં. 

સાંયકુ્િ રાષ્ટ્ર ૧૯૧ િેશમાાંથી ૧૪૦ થી વધ ુિેશોમાાં પ્રસ્િાવ સ્વીકારવામાાં આવ્યો. જેમાાં અફધાનીસ્િાન ,નેપાળ 
,શ્રીલાંકા ,બાાંગ્લાિેશ,ભિૂાન, જેવા ભારિના પાડોશી િેશો તસવાય આદિકા અને અમેદરકા મહાદ્વીપમાાં કેટલાય 
િેશ સમાવેશ થયેલા છે. 

ગાાંધીજીના કેટલાક આદેશો : એક જીવનશૈલી તરીકે  

૧]સત્ય  

:સત્ય જ પરમેશ્વર છે. સત્યનો આગ્રહ સત્ય તવચાર સત્યવાણી સત્ય કમા એ બધા જ અનેક અંગ જ્યાાં સત્ય છે, 
ત્યાાં શદુ્ધ જ્ઞાન છે, ત્યાાં આનાંિ છે. 

૨]અહહિંસા : 

સત્ય જ પરમેશ્વર છે. એનો એક જ માગા છે. એક જ સાધના છે.અદહિંસા તવના સત્યની ખોજ કરવી અસાંભવ છે. 

૩]બ્રહામચાયય:  

બ્રહ્મ જ સત્યની શોધમાાં ચયાા અથાાિ સબાંધ રાખવાવાળા છે.આ મળૂ અથામાાં સવેન્દ્રીય સાંયમ ના તવશેષ અથા 
નીકળે છે.માત્ર જનેનેદ્રીય સાંયમ માાં અધરૂા અથા રહ ેિે ભલૂી જાય છે. 
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૪] આસ્વાદ : 

 મનષુ્ટ્ય જ્યાાં સધુી જીભના સ્વાિ ન જીિી બ્રહામચાયાનુાં પાલન અતિ કઠીન છે.ભોજન કેવળ શરીર પોષણના 
સ્વાિ કે ભોગ માટે નથી. 

૫] અસ્તેય : 

બીજાની વસ્ત ુાં પછૂયા તવના કે ન લેવી પરાંત ુમનષુ્ટ્યની પોિાની ઓછામાાં ઓછી જરૂદરયાિ ઉપરાાંિ જરૂદરયાિ 
સાંગ્રહ પણ ચોરી છે. 

૬] અપહરગ્રહ : 

સાચી સધુારા ની તનશાની પદરગ્રહ વદૃ્ધદ્ધ પણ તવચાર અને ઈચ્છાપવૂાક પદરગ્રહ ઓછુ કરવાનુાં ,જ્યાાં જ્યાાં 
પદરગ્રહ ઓછો હોય છે . ત્યાાં –ત્યાાં સખુ અને સાંિોષ વધે છે.અને સેવા સાંિોષ વધે છે. 

૭]અભય : 

જો સત્યપરાયણ માટે િે નિો જાિ,સમાજ થી િરે નદહ ,ચોરીથી ડરે નહી , બીમારી અને મોિથી ડરે નદહ , 
કોઈનુાં ખરાબ લાગવાથી ડરેનદહ િે અભય છે. 

૮] અસ્પષુ્યયતા નનવારણ : 

દહિંદુ ધમાનુાં અંગ છુઆછુિ નથી , એટલુાં જ નદહ પણ િેમાાં જોડાયેલી વહમે છે,પાપ છે,અસ્પસૃ્યિા તનવારણ એ 
અતનવાયા બાબિ છે. 

૯]શરીર શ્રમ : 

જે પોિે મહનેિ ન કરે ખાવાનો હક જ નથી કારણકે જેને શરીર કામ કરી શકે એ સ્ત્રી પરુુષનુાં િરોરજ કામ 
કરવા લાયક હોય િે જાિે કામ કરવુાં જોઈએ.બીજાની સેવા લેવી જોઇએ નદહ  

૧૦]સવયધમય સમભાવ : 

બધા ધમોની સન્માન આપવુાં જોઈએ જે રીિે આપને આપણા ધમાનુાં સન્માન કરીએ છે િેવી રીિે એકબીજા  
ધમા તવરોધી નથી થિા પધાામીઓને પોિાના ધમામાાં કોતશશ ન કરવી જોઈએ . 

સવયધમય સમભાવ કેળવવુાં જોઈએ . 

૧૧]સ્વદેશી  

આપણે આસપાસ ના લોકોની સેવામાાં ઓિપ્રોિ થઇ જાય િે સ્વિેશી ધમા કહવેાય છે. 

જે િેશ નજીકની સેવા છોડી દુર ચાલ્યા જાય િે સ્વિેશી નો ભાંગ કરે છે,:n.r.i લોકો  
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૧૨] રચનાત્મક કાયયક્રમ ગાાંધીજીના શબ્દોમાાં  

રચનાત્મક કાયાિમને સત્ય અને અહીસાત્્ક સાધનો દ્વારા પણૂા કરવા સ્વરાજની રચના કરવામાાં આવે છે.િેના 
અંગો પર તવચાર કરીએ. 

૧] કોમીએકતા  

માત્ર રાજનૈતિક એકિા નથી .સાચુાં માનીએ િો દિલની િોસ્િી પણ તટૂિી નથી.માનવિા એજ ધમાનુાં સ્થાન 
હોવુાં જોઈએ . 

૨]નશામકુ્તત  

માાંસ, અફીણ ,િારૂ,ગાાંજો વ્યસનમાાં ફસાયેલા સમાજમાાં ભાઈ –બહનેને સરકારની મહરેબાની કે માંજુરી આધારે 
છોડી ન શકીએ સમાજની મિિથી છોડી શકાય છે. 

૩] ખાદી: 

ખાિી નો મિલબ છે.િેશના બધા લોકોની આતથિક સ્વિાંત્રિા ની મહાનિા નો આરાંભ ખાિીમાાં જે જે  વસ્ત ુ
સમાયેલી છે. િે બધાની સાથે ખાિી અપનાવી જોઇએ. ખાિીના લીધે સમાજમાાં આતથિક રીિે સધ્ધરિા વધે છે. 

૪] ગ્રામીણ ઉદ્યોગ : 

સાબ ુબનાવો,િીવાસળી બનાવી ,ચામડા બનવા ,િેલ પીસવુાં ,સામાજજક જીવન ની જરૂદરયાિ પણૂા કરે છે. 

ગ્રામીણ ઉદ્યોગ િેશની આતથિક સાંરચના પણૂા થઇ શકિી નથી. 

૫] ગ્રામીણ સ્વચ્છતા 

ગ્રામીણ તશક્ષણ મળે િે ખબુ જરૂરી છે.બાળકના મન-શરીરને તવકાસ કરે છે. 

૬] પ્રોઢ નશક્ષણ: 

મોટી ઉમરના લોકોને માટે અક્ષ્રરજ્ઞાન આપવામાાં આવે છે. 

૭] આરોગ્યના નનયમોની નશક્ષણ: 

આપણા િેશના બીજા િેશની વધ ુમતૃ્ય ુસાંખ્યાનુાં કારણ તનતિિ ગરીબી છે જે િેશવાસીઓનો શરીર કુપોષણ 
અને અસ્વચ્છિા થી હોય િેનુાં િ ાંદુરસ્િીના તનયમો ની ઠીક –ઠીક િાલીમ આપી જાય િો એમાાં કમી આવે 
છે..જયારે બીમારી પડે િો સારા થવા માટે સાધનોની મયાાિાનુાં અનસુાર પ્રાકૃતિક ગચદકત્સા કરે છે. 
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૮]પ્રાાંતીય ભાષાઓ: 

દહન્દુસ્થાન ની મહાન ભાષાઓની અવગણના નુાં કારણ દહન્દુસ્થાન નુાં મોટુાં નકુશાન છે. િેનો ટેગ કાઢી શકવા 
સક્ષમ નથી.જ્યાાં સધુી જનસાધારણ પોિાની બોલીમાાં લડાઈ ના િરેક પહલે ુાં અને કિમ ને સારી રીિે સામે 
નદહ ત્યાાં સધુી આશા રાખી નથી શકિી 

૯] રાષ્રભાષા : 

દહન્દુસ્થાન સાથેના  વ્યવહાર આપણને ભારિીય ભાષા માાં એક એવી જરૂદરયાિ છે.જે વધમુાાં-વધ ુસાંખ્યામાાં 
લોકોને જાણે છે, સમજે છે.રાષ્ટ્રભાષા પ્રત્યે સન્માન હોવુાં જોઇએ. 

૧૦] આનથિક સમાનતા : 

પુાંજી અને મજ્દુરીના વચ્ચે જગડાને હમેશા દુર કરી જો ધનવાન લોકો પોિાની ધન સિા રાજી ખશુીથી છોડી 
ને બધાના કલ્યાણ અથે મળીને નદહ કરે િો આપણા િેશમાાં દહિંસક ખુાંખાર િાાંતિ થયા તવના નદહ રહ.ે 

૧૧]હકશાન: 

સ્વરાજ ની પાયાની જબરજસ્િ આધાર છે.જેને બનાવામાાં ૮૦ હજાર કરોડ હાથોમાાં કામ છે. સ્વરાજની ઈમારિ 
બનાવવાળા ૮૦% છે. 

૧૨]મજુર સાંઘ : 

અમિાવાિમાાં મજુર સાંધ નામનુાં દહન્દુસ્થાન નુાં અનકુરણીય છે.કારણકે ત્યાાં શદુ્ધ અદહિંસા બતુનયાિી પર ઉભેલો 
છે. મારુાં ચાલે િો દહન્દુસ્થાન ની બધી મજુર સાંસ્થાનુાં સ ાંચાલન અમિાવાિના મજુર-સાંધ ની નીતિ પર કરેલ 
છે. 

૧૩] આહદવાસી : 

આદિવાસીઓની સેવા રચનાત્મક કાયાિમના અંગ છે.દહન્દુસ્થાન માાં આદિવાસીની આબાિી બે કરોડ છે.એમના 
માટે કેટલાય સેવક કામ કરે છે. 

૧૪] કુષ્ટ રોગી : 

આ એક બિનામ શબ્િ છે.કુષ્ટ્ટરોગની સર-સાંભાળ સૈથી વધ ુજરૂદરયાિ છે.જેની જાની જોઇને ઉપેક્ષા કરવામાાં 
આવે છે. 

૧૫]નવદ્યાથી ઓ : 

તવદ્યાથી ભતવષ્ટ્યની આશા છે. નૈજ્વાન છે.સ્ત્રીઓ –પરુુષો રાષ્ટ્ટના ભાવી નેિા િૈયાર થઇ જવાના છે.ખાિીના 
પહરેવેશ હોવા જોઇએઅ.તવદ્યાથી માાં િલબાંધીની રાજનીતિ ન હોવી જોઇએ રાજનીતિક હડિાલ ન થવી 
જોઈએ. 
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૧૬] સ્ત્રીઓ : 

સ્ત્રીને પોિાના તમત્ર સાથી માનીને બિલે પરુુષ ના પોિાના સ્વામી માનવા છે સ્ત્રીઓની ક્સ્થતિ સધુારા કરવા 
જોઈએ. 

૧૭] ગોરક્ષા : 

ગોરક્ષા મને બહુ તપ્રય છે મને કોઈ પછેૂ કે દહિંદુ ધમાનુાં સૈથી મોટુાં બ્રહ્મ સ્વરૂપ શુાં છે િો િે ગોરક્ષા બનાવામાાં 
આવે છે. 

સમાપન :આજે આપને બહુ લડાઈ લડી રહ્યા છે.ગરીબી,અને બેરોજગારી અસમાનિા અને અન્યાયના તવરુદ્ધ 
પજુીવાિ અને ભ્રષ્ટ્ટાચાર તવરુદ્ધ આજે સમાજની મોટી સમસ્યા ને સત્ય સમજી અહીસા સાથે એકજુટ મળી 
લડવા જોઇએ ગાાંધીજી એક જીવશૈલી િરીકે સમાજે અપનાવવુાં જોઇએ. 

સાંદભય સચૂી  

I. િૈતનક ભાસ્કર ૩૧-જાન્યઆુરી-૨૦૧૬ 

II. bbc દહન્િી .com 

III. અન્ના સમથાક .india 

IV. સત્યના પ્રયોગો : મો.ક.ગાાંધી  

V. નવભારિ ટાઈ્સ  

VI. િક્ષીણ આદિકા ના સત્યગ્રહ ઈતિહાસ :ગાાંધીજી 

VII. અક્ષરિેહ  
                                                                        
************************************************************************************************* 

   વ્યાસ રાનધકા એમ. 
   પીએચ.ડી સ્કોલર  

   મહારાજા કૃષ્ટ્ણકુમારતસિંહજી ભાવનગર યતુનવસીટી 
      ભાવનગર  
 

Copyright © 2012 – 2019 KCG. All Rights Reserved. | Powered By: Knowledge Consortium of Gujarat 

 

 

 

 


