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આજે જો આપણ ેસત્યતાના 
પથ પર ચાલવાનુ ંલ�ય 

રાખીએ તો આજે જે �ષ્ટાચાર, 
લાંચરુ�ત, ચોરી વગેરે જેટલી 
પણ સામાિજક સમસ્યાઓ છ�, 
ત ેધીરેધીરે સમાપ્ત થઈ જશે

જયારે અંદરના ઓરડામાં જોઈ 
શકાય તવેુ ંઝળહળ અજવાળ�� 

થાશ ેઅથવા બહારની 
ઓસરીમાં આ રજન ેલંૂછી-ભંૂસી 
શક�� તવેુ ંકપડ�� મળશ ેત્યારે તારો 

અરીસો હુ ંમગંાવી લઈશ

આ પણે જોઈએ છીએ ક� મહાપુરુષોએ, �ેષ્ઠ 
આત્માઓએ જે પણ કમ� કયાર્, જે આદેશો 
આપ્યા એ ઉપદેશો સમય અને સ્થાનની 

સીમાઓના બંધનમાં રહ્યા નથી. એ આદશ�ને 
આપણે ગમે તે વાતાવરણમાં, કોઈ પણ પ�ર�સ્થિતમાં 
જીવનની સાથર્કતારૂપે સ્વીકારીએ છીએ. એમણે જે 
આદશ� આપ્યા તે કદાચ તે સમયમાં એટલા ઉપયોગી 
ન હોય પણ વતર્માન સમાજની પ�ર�સ્થિતઓને જોતાં 
ઘણા જ જરૂરી છ�. તો આપણે જાણીએ છીએ, ક� 
આદશ� એ આજના સમાજની આવશ્યકતા છ�. તે 
આદશર્ આપણા જીવનની સફળતા અને આધારના 
મૂળરૂપ બની ગયા. સૌ �થમ આવે છ� અિહંસા. મન, 
વચન, કમર્થી કોઈપણ �કારની િહંસા કરવાની નથી.

બીજો આદશર્ છ� સત્યતા. આપણે ક્યાં સુધી 
સત્યવાદી બન્યા છીએ ? જો માનવ સત્યને શોધે છ� 
તો સત્યના પથ ઉપર ચાલવા ઈચ્છ� છ�. સત્યની શોધ 
માટ� તો ઋિષમુિનઓએ સંન્યાસ લીધા. ઘરબારનો 
ત્યાગ કય�, તપસ્યા કરી. આ સત્યતા માટ� જ 
મહાવીર સ્વામીએ એશઆરામનો ત્યાગ કય� ક� સત્ય 
શું છ�? દરેક માનવને સત્યતા સારી લાગે છ� ક� સત્ય 
બોલવાથી િદલ ખુશ થઈ જાય છ�. આપણે પોતાની 
જાતને પૂછીએ ક� હું ક�ટલો સત્યવાદી છ�� ? હું ક�ટલો 
સત્યના રાહ ઉપર ચાલું છ��. મેં સત્યને મારા જીવનમાં 
ક્યાં સુધી અપનાવ્યું છ� ? કોઈ ભૂલ કરીને તેનો 
સ્વીકાર કરી લે છ� તો આપણને ઘણો આનંદ થાય છ�. 
કારણ ક� તેણે ભૂલ કરી, પણ સાચું તો બોલ્યા. પરંતુ 
આજનો માનવ સમાજ એટલો િનષ્ઠ�ર થઈ ગયો છ� 
ક� ભૂલો કરીને પણ સત્યતાનો સ્વીકાર કરતો નથી. 
તો �ગિતના પથ પર કઈ રીતે આગળ વધી શકશે ? 
અને સત્યતાને �ાપ્ત કરવા માટ� પહેલાં તો સ્વયંના 
સત્ય સ્વરૂપનો સ્વીકાર કરીએ ક� મારું સત્ય સ્વરૂપ 
ક�વું છ� ? મારી સ્વયંની સત્યતા કઈ છ� જે િવસ્�િતમાં 
ચાલી ગઈ છ�, ક� આપણે વાસ્તવમાં આત્મા છીએ. 
પણ પોતાને સમજી લીધું છ� શરીર. શરીર તો એક 
સાધન મા� છ� પણ આત્મા સાધક છ�. એને જ આપણે 
ભૂલી ગયા છીએ. તેથી તો કહેવાય છ� ‘જૂઠી માયા 
જૂઠી કાયા, જૂઠા સબ સંસાર’. સત્યતા શું છ� તેનો મારે 
સ્વીકાર કરવો છ�.

આપણે કઈ રીતે િવચારીએ છીએ, કઈ રીતે 
ચાલીએ છીએ, ક�વો વ્યવહાર કરીએ છીએ, કઈ રીતે 
સંપક�માં આવીએ છીએ, એ િવચારવા જેવી વાત 
છ�. તો આપણી દરેક ��િત્ત અિહંસક છ� ? કોઈની 
િહંસા કરનારી તો નથી ને ? તો મન, વચન, કમર્થી 
આપણે પોતાને અિહંસક બનાવીએ. આજે મહાત્મા 
ગાંધીજીનું ઉદાહરણ આપણી સામે આવે છ�. જેમણે 
અં�ેજી સા�ાજ્યને સત્ય અને અિહંસાના આધારે 

ઉઠાવીને ફ�કી દીધું અને લડાઈ ઝઘડાનો િવનાશ કય�. 
અિહંસાની શ�ક્તના આધાર પર તો અિહંસામાં એક 
અમોઘ બળ છ�. જેને આપણે સમય અને પ�ર�સ્થિતઓ 
ઉપર જાણી શકીએ છીએ. પરંતુ આજના સમય અને 
પ�ર�સ્થિતથી આપણે એ જાણી શકીએ છીએ ક� આજ 
સમ� િવ�, મોટા મોટા દેશો 
જે િહંસક�િત્ત ધરાવે છ� તેઓ 
િવ�ને િવનાશ તરફ ખેંચી રહ્યા 
છ�. પરંતુ આજે જો અિહંસાને 
ધારણ કરવામાં આવે તો ઘરઘરના 
લડાઈ ઝઘડા, સમાજનું વૈમનસ્ય, 
આ દેશની દુશ્મનાવટ સવર્ સમાપ્ત થઈ જશે. દા.ત. 
મહાવીર સ્વામીનું જીવન. એમણે જંગલમાં તપસ્યા 
કરી ત્યારે જીવ, જંતુ, પતંિગયાં અને પક્ષીઓએ 
એમના શરીરને પોતાનું િનવાસસ્થાન બનાવ્યું. છતાં 
એમણે ક�ઈ પણ દુઃખ અનુભવ્યું નહીં. પરંતુ એ 
�ક�િતની રચનાને આ�ય આપ્યો એમણે એને માયાર્ 
નહીં, નસા�ાં નહીં. આ �સંગે ભ�ર્હ�રના શબ્દો 
યાદ આવે છ�. જે મહાત્મા શીતળ �કાશવાળા હોય 
છ� તેનાથી અ�ગ્ન શાંત થઈ જાય છ�. પવર્ત એના 
માટ� ટ�કરી બની જાય છ�. સાપ એના માટ� માળા 
બની જાય છ�. ઝેર એમના માટ� અ�ત બની જાય છ�, 
જો આપણે આપણી જાતને દુઃખ આપીએ છીએ તો 
આપણે દુઃખી બની જઈએ છીએ. એટલા માટ� મારે 
કોઈને દુઃખ આપવું નથી તેમજ કોઈની પાસેથી દુઃખ 
લેવું પણ નથી. તો સૌથી મોટી અિહંસા આ છ� ક� હું 
મારી પોતાની જાતને પણ દુઃખી ના કરું. આપણે પોત 
પોતાનાથી, પોતાના સંસ્કારોથી, પોતાના સ્વભાવથી, 

પોતાની ખરાબ આદતોથી દુઃખી થઈ જઈએ છીએ ક� 
મારાથી આ થઈ શકતું નથી. આપણે સ્વયં સ્વયંને 
ખલેલ પહોંચાડીએ છીએ. અને સ્વયંની િહંસા કરીએ 
છીએ. માટ� બીજાની િહંસા છોડીને આપણે સ્વયં જ 
અિહંસક બનીએ.બીજો આદશર્ છ� સત્યતા. આપણે 
ક્યાં સુધી સત્યવાદી બન્યા છીએ ? જો માનવ સત્યને 
શોધે છ� તો સત્યના પથ ઉપર ચાલવા ઈચ્છ� છ�. 
સત્યની શોધ માટ� તો ઋિષમુિનઓએ સંન્યાસ લીધા. 
ઘરબારનો ત્યાગ કય�, તપસ્યા કરી. આ સત્યતા માટ� 
જ મહાવીર સ્વામીએ એશઆરામનો ત્યાગ કય� ક� 
સત્ય શું છ�? દરેક માનવને સત્યતા સારી લાગે છ� 
ક� સત્ય બોલવાથી િદલ ખુશ થઈ જાય છ�. આપણે 
પોતાની જાતને પૂછીએ ક� હું ક�ટલો સત્યવાદી છ�� ? હું 
ક�ટલો સત્યના રાહ ઉપર ચાલું છ��. મેં સત્યને મારા 
જીવનમાં ક્યાં સુધી અપનાવ્યું છ� ? કોઈ ભૂલ કરીને 
તેનો સ્વીકાર કરી લે છ� તો આપણને ઘણો આનંદ 
થાય છ�. કારણ ક� તેણે ભૂલ કરી, પણ સાચું તો 
બોલ્યા. પરંતુ આજનો માનવ સમાજ એટલો િનષ્ઠ�ર 
થઈ ગયો છ� ક� ભૂલો કરીને પણ સત્યતાનો સ્વીકાર 
કરતો નથી. તો �ગિતના પથ પર કઈ રીતે આગળ 

વધી શકશે ? અને સત્યતાને �ાપ્ત 
કરવા માટ� પહેલાં તો સ્વયંના સત્ય 
સ્વરૂપનો સ્વીકાર કરીએ ક� મારું સત્ય 
સ્વરૂપ ક�વું છ� ? મારી સ્વયંની સત્યતા 
કઈ છ� જે િવસ્�િતમાં ચાલી ગઈ છ�, ક� 
આપણે વાસ્તવમાં આત્મા છીએ. પણ 

પોતાને સમજી લીધું છ� શરીર. શરીર તો એક સાધન 
મા� છ� પણ આત્મા સાધક છ�. એને જ આપણે ભૂલી 
ગયા છીએ. તેથી તો કહેવાય છ� ‘જૂઠી માયા જૂઠી 
કાયા, જૂઠા સબ સંસાર’. સત્યતા શું છ� તેનો મારે 
સ્વીકાર કરવો છ�.

સત્યતા આપણને �ભુની નજીક લઈ જાય છ�. અને 
જ્યારે આપણે અસત્ય માગર્ ઉપર ચાલીએ છીએ ત્યારે 
પરમાત્માથી ક�ટલાયે માઈલો દૂર જઈએ છીએ. મા� 
ભગવાનથી જ નહીં પણ પોતાની જાતથી પણ દૂર 
જઈએ છીએ. આજે આપણે િવ�માં શાંિત ઈચ્છીએ 
છીએ પણ પોતાની જાતથી દૂર થઈ ગયા છીએ. તેથી 
તે સુખ અને શાંિત આપણને મળતાં નથી. પણ તે 
સત્યતા ક�ટલું નામ �િસ� કરે છ�.

સત્ય શું છ� તે મહાવીર સ્વામીનો આદશર્ આપણને 
શીખવાડ� છ�. મહાત્મા ગાંધી પણ આ યુગના અને આ 
શતાબ્દીના છ�. જેઓએ સત્યના આધાર પર પોતાના 
જીવનને ચલાવ્યું. તો એ પણ આપણી સામે એક 

આદશર્ રજૂ કરે છ�. જો આપણે સત્ય પર ચાલીશું તો 
આપણો ધંધો ચાલી શકશે નહીં. આપણે કમાણી કરી 
શકીશું નહીં. તે માટ� અમારે જૂઠ�� બોલવું પડ� છ�. થોડી 
પણ ભેળસેળ કરવી પડ� છ�. પરંતુ સત્યમાં ભેળસેળ 
નથી. જો સત્યમાં ભેળસેળ છ� તો તે સત્ય નથી, 
અસત્ય બની જાય છ�, સત્યની નાવ ડોલશે પણ ડ�બશે 
નહીં. સત્યતા માટ� શ�ક્ત જોઈએ, સાહસ જોઈએ. 
સત્ય તો સત્ય છ�. સત્ય બોલનારા ડગી જાય છ�. જૂઠ�� 
બોલનાર ડગી જતો નથી. 

તે પોતાના અસત્યને િસ� કરવા માટ� સો અસત્ય 
સંભળાવશે. પણ સત્ય બોલનારની પાસે કોઈ દલીલ 
નથી. તે કહે છ� જે વાત છ�, જેવી વાત છ� હું આપની 
સમક્ષ રાખું છ��. અસત્ય બોલનાર પોતાની અસત્ય 
વાતને એટલા જોરથી રજૂ કરશે, િસધ્ધ કરશે ક� બધા 
લોકો િવચારશે ક� આની વાત જ સાચી છ�. સત્યતાનો 
સ્વીકાર કરવો એટલું જ પૂરતું નથી પણ સત્યતાની 
અનુભૂિતની જરૂર છ�. 

વતર્માન સમયમાં જ્યારે સમ� સમાજ ક�ઈક 
અસત્યતાને કારણે જ, �ષ્ટાચારને કારણે જ પોતાના 
પથથી િવમુખ થઈ ગયો છ�. એ સત્યતાનો અનુભવ 
કરવાની આવશ્યકતા છ�. 

અને આજે જો આપણે સત્યતાના પથ પર ચાલવાનું 
લ�ય રાખીએ તો આજે જે �ષ્ટાચાર, લાંચરુ�ત, 
ચોરી વગેરે જેટલી પણ સામાિજક સમસ્યાઓ છ�, તે 
ધીરેધીરે સમાપ્ત થઈ જશે. 

િમ�ો, આમ આપણુ જીવન મૂલ્યવાન બનાવવા 
માટ� સત્ય અને અિહંસાના �ેષ્ઠ આદશર્નું આચરણ 
ખૂબ જ અગત્યનું છ�. ‘હમણા નહીં તો કયારેય 
નહી’ એ સૂ�ને સત્ય અને અિહંસાના આદશ� 
સાથે જીવનમાં આચરણ કરીએ અને આપણુ જીવન 
મૂલ્યોથી મૂલ્યવાન બનાવીએ એવી શુભેચ્છા સાથે.....               
ઓમ શાંિત.....

ગાધંી િનવાર્ણ િદન ેસ્મરણાજંિલ

બાઉલ કથા

લેફટ�નન્ટ સતીશ વ્યાસ

આ સન ઘોષે ઈમામાં બજાર ગામમાં અરીસા 
વેચવાવાળાની દુકાને ગાડી થોભાવી. અમારે 
બોલપુર િજલ્લાના ઉષારિદહી ગામમાં અજય 

નદીના કાંઠ� િબિનતદાસ બાઉલના આ�મે જવું હતું.
આ�મે પહોંચ્યાં. બાઉલનું અિભવાદન કરી અમે 

બેઠક જમાવી, ગીતો સાંભળ્યા. થોડી વાર પછી આસન 
ઘોષે િબિનતદાસને કહ્યું, ‘‘બાઉલ! છ�લ્લે �ણ માસ 
પહેલાં આપણે ઈમામ બજારમાં તારા �ત્યમાં મળ્યા 
હતા. તે તને યાદ છ�?’’

િબિનતદાસ બોલ્યા, 
‘‘હા, મને યાદ છ�. તે 
અમારા પરમ ગુરુના 
સ્�િતમાં મેળો હતો.’’

આસન ઘોષ બોલ્યા, 
‘‘તે િદવસે તારા માથા 
પરનો ચૂડો અને ફાિળયું 
અસ્તવ્યસ્ત હતાં, લોકો 
ખૂબ ટીકા કરતા હતા. 
તે સમયે તારા એક 
બાઉલ�ેમીએ કહ્યું ક� 
બાઉલના આ�મમાં 
અરીસો જ નથી તેથી તેને 

ચૂડા-ફ�ટા બાંધવામાં અગવડ પડ� છ�. તે સાંભળી હું આજે 
તારા માટ� અરીસો લાવ્યો છ��.’’

આ સાંભળતાની સાથે જ બાઉલ ચમક્યો, ‘‘અરે, 
આસન! મારે અરીસો નથી જોઈતો! મારે તે શા 

ખપનો?’’ આસને કહ્યું, ‘‘જો, બાઉલ! તારા માટ� જ 
લાવ્યો છ��! તું તેમાં જોઈ જોઈ સાજ સજીને �ત્ય -ગીત- 
સંગીત રજૂ કરીશ તો તને મજા આવશે.’’

બાઉલ અકળાયો,‘‘આસન! ભાઈ, આ અરીસો હું 
ક્યાં ટીંગાડ��? મારી પાસે આ ખુલ્લી ઓસરી અને એક 
ઓરડો છ�.’’

આસન હઠ પર ચઢી ગયો હતો, ‘‘અરે! લાવ, આ 
ઓસરીમાં ટાંગી દ�.’’

બાઉલ બોલ્યો, ‘‘ના, ભાઈ, સામે જો આ 
વાહનવ્યવહારવાળો રસ્તો છ�, આખો િદવસ ખૂબ ધૂળ 
ઊડ� છ�! અરીસા પર વારંવાર ધૂળના થર જામી જાય છ�, 
કશું જોઈ શકાતું નથી.’’

આસને દલીલ કરી, ‘‘તો અંદરના ઓરડામાં ટાંગી 
દ�?’’

બાઉલે ઉત્તર આપ્યો, ‘‘અરે ભાઈ! અંદરના 
ઓરડામાં તો ઘોર અંધારું છ�! મોઢ�� કઈ રીતે દેખાશે?’’

પછી રહસ્યમય હાસ્ય કરતા બોલ્યો, ‘‘ભાઈ 

આસન! જયારે અંદરના ઓરડામાં જોઈ શકાય તેવું 
ઝળહળ અજવાળ�� થાશે અથવા બહારની ઓસરીમાં 
આ રજને લૂંછી-ભૂંસી શક�� તેવું કપડ�� મળશે ત્યારે તારો 
અરીસો હું મંગાવી લઈશ. ત્યાં સુધી જોયા વગર સાજ 
સજવાથી ભલે મારો ચૂડો અને ફ�ટો ઢીલોઢાલો રહે!’’

બાઉલના અંતસ્થ ઉજાસના અને બાહ્ય વ્યવહારો 
િવષયક આ બન્ને �િગતને પામી ગયેલ આસને 
ખોલેલા અરીસાને ફરી થેલામાં મૂકી દીધો. અમને તે 
અરીસામાં બાઉલનું હસતું �િતિબંબ દેખાયું. 

નકામો અરીસો


