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૧. પ્રસ્ત િન  : 

            વશક્ષણન  વિક સર્ ાં તત્િચચાંતકોનો ફ ળો ર્ નિ સાંસ્કૃવતની શરૂઆતથી જ છે. તત્િચચાંતક એ સાંશોધક છે, તત્િજ્ઞ ન અને વશક્ષણ 

િચ્ચે ર્હત્િની કડીરૂપ છે. તેર્નુાં યોગદ ન અરૂ્લ્ય છે. તેર્ણે રૂઢિગત સર્ જર્ ાં િૈચ ઢરક ક્ ાંવત આણી અને જડ થઈ ગયેલ  રૂ્લ્યોર્ ાં 

પઢરિતમન લ િિ ર્ ાં સફળત  રે્ળિી જેથી તેઓ ચચાંતક તરીકે ઓળખ ય . તત્િચચાંતક રિીન્દ્રન થ ટ ગોર, ગ ાંધીજી, ર્હર્ષમ અરચિાંદ, 

ર ધ કૃષ્ણનન, સ્િ ર્ી વિિેક નાંદ િગેરે વિભૂવતઓએ પોત ન  વિચ રો દ્િ ર  જગતર્ ાં ક્ ાંવત સર્જી છે. ગ ાંધીજી તત્િચચાંતક તો હત  જ, પરાંતુ 

સ થે સ થે તેર્ણે ધર્મ વિશે પણ ઘણ  વિચ રો રજૂ કય મ. તેર્ન  ધ ર્ર્મક વિચ રોએ સર્ જર્ ાં ઘણ ાં ફેરફ રો કય મ અને લોકોને સદર્ ગે દોય મ. 

ધર્મન  સાંદભમર્ ાં તેર્ન  ક યો અદભૂત રહ્ય .  

           ગ ાંધીજી એટેલે અચહાંસ , પ્રેર્ અને કરુણ નો વિિેણી સાંગર્. ગ ાંધીજી એ જીિન વશક્ષણ, સત્યદશમન, બુવનય દી વશક્ષણ િગેરે વિષયો 

અાંગે પોત ન  વિચ રો રજૂ કય મ અને ગહન ચચાંતન કયુું. ધર્મ વિશેન  તેર્ન  વિચ રો અને તેર્ની પ્રભુભવક્ત ખૂબ ઊંડી હતી. સાંશોધકે 

ગ ાંધીજીન  ધર્મ અાંગેન  વિચ રોનો, તેર્ની અનુસરણની પદ્ધવત, તેર્નુાં આચરણ િગેરેન  સાંદભમર્ ાં ર્ વહતી રે્ળિિ  આ વિષય પસાંદ કયો 

હતો. 
 

૨.સાંશોધનનુાં  શીષમક : 

            પ્રસ્તુત સાંશોધનનુાં શીષમક નીચે ર્ુજબ હતુાં.  

ગ ાંધીજી :  ધર્મવિચ રણ  પસુ્તકર્ ાં વ્યક્ત થત ાં ગ ાંધીજીન  ધર્મ અાંગને  વિચ રોનો અભ્ય સ 

૩. સાંશોધનન  હતેુઓ: 

         પ્રસ્તુત સાંશોધન વિષય ર્ ટે સાંશોધકે નીચેન  હેતુઓ વનધ મઢરત કય મ હત . 

 ગ ાંધીજીન  ધર્મન  સાંદભમર્ ાં વ્યક્ત થયેલ  વિચ રોનો અભ્ય સ કરિો. 

 ગ ાંધીજીન  ધર્મવિચ રણ ન   સ્િરૂપ અાંગે અભ્ય સ કરિો. 

 ગ ાંધીજીએ દશ મિેલ ધર્મન  તત્િ વિષયોનો અભ્ય સ કરિો. 

 ગ ાંધીજીન  ધર્મચચાંતનર્ ાં વ્રતવિચ રણ  વિશે રહેલ  ખ્ય લોનો અભ્ય સ કરિો. 

 ગ ાંધીજીએ દશ મિેલ પ્ર થમન  વિશેની િૈજ્ઞ વનક પદ્ધવતનો અભ્ય સ કરિો. 

 ગ ાંધીજીએ દશ મિેલ વહન્દ્દુધર્મન  સ્િરૂપ વિશે અભ્ય સ કરિો. 

સ ર ાંશ :    વશક્ષણ એ સતત ચ લતી પ્રઢક્ય  છે. વશક્ષણ અને તત્િજ્ઞ ન એકબીજા સ થે ગ િ રીતે સાંબાંધ ધર િે છે. તત્િજ્ઞ નર્ ાં વિવિધ 

વિષયો સાંકળ યેલ  છે અને તે વિષયો અાંગે ઘણ ાં તત્ત્િચચાંતકોએ પોત ન  વિચ રો રજૂ કય મ છે. ગ ાંધીજીએ વશક્ષણની સ થે ધ ર્ર્મક 

વિચ રણ  પણ રજૂ કરી છે. પ્રસ્તુત સાંશોધનર્ ાં સાંશોધકનો રુ્ખ્ય હેતુ ગ ાંધીજીન  ધર્મ અાંગેન  વિચ રોનો અભ્ય સ કરિ નો હતો. આ 

સાંશોધનર્ ાં સહેતુક નરૂ્ન  પસાંદગી દ્િ ર  ગ ાંધીજી : ધર્મવિચ રણ  પુસ્તકની પસાંદગી કરી હતી. પ્રસ્તુત સાંશોધન ગુણ ત્ર્ક પ્રક રનુાં 

હતુાં અને તેર્ ાં વિષયિસ્તુ વિશ્લેષણ પદ્ધવતનો ઉપયોગ કરિ ર્ ાં આવ્યો હતો. સાંશોધન ઉપકરણ તરીકે નોંધપિકની રચન  કરિ ર્ ાં 

આિી હતી. ગ ાંધીજી ધર્મને આત્ર્દશમનનુાં અાંગ ગણત  હત  અને પ્ર થમન  વિન  આત્ર્શુવદ્ધ શક્ય નથી. ધર્મ એ વિચ રપૂણમ આચ ર 

છે અને તેન  ર્ ટે વ્રતોનુાં પ લન આિશ્યક છે અને વહન્દ્દુ ધર્મ એ જ તેર્ન  ર્ ટે શ્રેષ્ઠ ધર્મ હતો એ સાંશોધનન  રુ્ખ્ય ત રણો હત . 
 

ચ િીરૂપ શબ્દો:  ગ ાંધીજી , ધર્મ, ધર્મવશક્ષણ., ધર્મચચાંતન, ભ ગિત, પ્ર થમન . 
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૪. સાંશોધનનુાં ર્હત્િ : 

        પ્રસ્તુત સાંશોધન દ્િ ર  ગ ાંધીજીન  ધર્મ વિશેન  વિચ રોને ઊંડ ણપૂિમક જાણી શક શે. ગ ાંધીજીએ દશ મિેલ ધર્મન  તત્િો વિશેની 

ર્ વહતી પ્રસ્તુત સાંશોધન દ્િ ર  ર્ળી રહેશે. વહન્દ્દુ ધર્મનુાં સ્િરૂપ અને પ્ર થમન  વિશેન  ગ ાંધીજી દશ મિેલ વિચ રો જાણિ  આ સાંશોધન 

ઉપયોગી પુરિ ર થશે. ધર્મર્ ાં પઢરિતમન લ િિ  તેર્જ તેર્ ાં આિેલ  ફેરફ રો જાણિ  અને સુધ રો કરિ  આ સાંશોધન ઉપયોગી પુરિ ર થશે. 

 

૫. સાંશોધનનુાં સીર્ ાંકન: 

        પ્રસ્તુત સાંશોધન ગ ાંધીજીન  ધર્મ વિશેન  વિચ રો જાણિ  પૂરતુાં જ સીવર્ત હતુાં. સાંશોધનર્ ાં સહેતુક નરૂ્ન  દ્િ ર  એક જ પુસ્તકની 

પસાંદગી કરિ ર્ ાં આિી હતી. પ્રસ્તુત સાંશોધન િષમ-૨૦૨૦ પૂરતુાં જ સીવર્ત હતુાં.   
 

૬. સાંશોધન ક્ષિે : 

          વશક્ષણર્ ાં સાંશોધન હ થ ધરિ  ર્ ટે પસાંદગીન  ઘણ  ક્ષેિો છે. સાંશોધકે વશક્ષણનુાં તત્િજ્ઞ ન ક્ષેિ પસાંદ કયુું હતુાં. 
 

૭. સાંશોધનનો પ્રક ર: 

         પ્રસ્તુત સાંશોધનર્ ાં ગ ાંધીજીન  ધર્મ અાંગેન  વિચ રોનો અભ્ય સ કરિ નો હોિ થી પ્રસ્તુત સાંશોધન ગુણ ત્ર્ક પ્રક રે હ થ ધર યુાં હતુાં. 
 

૮.વ્ય પવિશ્િ અન ેનર્નૂ  પસાંદગી : 

           પ્રસ્તુત સાંશોધનર્ ાં ગ ાંધીજી દ્િ ર  અને ગ ાંધીજીન  સાંદભમર્ ાં લખ યેલ તર્ ર્ પુસ્તકોનો વ્ય પવિશ્િર્ ાં સર્ િેશ થયો હતો. સાંશોધકે 

સહેતુક નરૂ્ન  પદ્ધવત દ્િ ર  ગ ાંધીજી: ધર્મવિચ રણ  પુસ્તકની નરૂ્ન ર્ ાં પસાંદગી કરી હતી. 

 

૯.સાંશોધન ઉપકરણ : 

       ગુણ ત્ર્ક સાંશોધનર્ ાં ર્ વહતી એકિીકરણ ર્ ટે રુ્લ ક ત, રૂપકો, કથ , નોંધપિકો જેિ  ઉપકરણો પસાંદ કરિ ર્ ાં આિે છે. પ્રસ્તુત 

સાંશોધનર્ ાં સાંશોધકે નોંધપિકનો સર્ િેશ કયો હતો. સાંશોધકે સાંદભમ, પૃષ્ઠ, િૈચ ઢરક એકર્, િચૈ ઢરક એકર્નુાં વિભ જન, હ દમરૂપ વિધ ન, 

ચ િીરૂપ શબ્દોન  સાંદભમર્ ાં નોંધપિકની રચન  કરી હતી. 
 

૧0. સાંશોધન પદ્ધવત : 

         સાંશોધકે વિષયિસ્તુ વિશ્લેષણ પદ્ધવતનો ઉપયોગ કયો હતો. 

 

૧૧.ર્ વહતીનુાં એકિીકરણ: 

        પ્રસ્તુત સાંશોધનર્ ાં સાંશોધકે સહેતુક નરૂ્ન  પદ્ધવત દ્િ ર  એક પુસ્તકની નરૂ્ન ર્ ાં પસાંદગી કરી હતી. ત્ય રબ દ તેનુાં પ્ર થવર્ક િ ાંચન 

કય મ બ દ પ્ર થવર્ક વિચ રોને અલગ ત રવ્ય  હત . સાંશોધકે પુસ્તકન  પ્ર થવર્ક િ ાંચન બ દ વિચ રોને અલગ ત રિીને નોંધપિકર્ ાં રુ્દ્દ સર 

નોંધ કરી હતી. 
 

૧૨. ર્ વહતીનુાં પથૃક્કરણ અન ેઅથમઘટન : 

         પુસ્તકોન  િ ાંચન બ દ સાંશોધકે ર્ળેલ ર્ વહતીનુાં હેતુઓ આધ ઢરત િગોં કય મ હત , જે નીચે પ્રર્ ણે છે. 

  ૧. ગ ાંધીજીન  ર્તે ધર્મ 

  ૨. ગ ાંધીજીન  ર્તે ધર્મવિચ રણ નુાં સ્િરૂપ  

  ૩. ગ ાંધીજીન  ર્તે ધર્મન  તત્િ વિષયો  

  ૪. ગ ાંધીજીન  ર્તે વ્રત વિચ રણ   

 ૫. ગ ાંધીજીન  ર્તે પ્ર થમન ની િૈજ્ઞ વનક પદ્ધવત  

 ૬. ગ ાંધીજીન  ર્તે વહન્દ્દુ ધર્મનુાં સ્િરૂપ  
            

  આર્, ર્ વહતીને ઉપયુક્ત િગોર્ ાં િગોર્ ાં વિભ જીત કરિ  વિષયિસ્તુ વિશ્લેષણ પદ્ધવતનો ઉપયોગ કરિ ર્ ાં આવ્યો હતો અને 

ર્ વહતીનુાં ગુણ ત્ર્ક પૃથક્કરણ દ્િ ર  વિશ્લેષણ એકર્ોને આધ રે ત રણો દશ મિિ ર્ ાં આવ્ય  હત . 
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૧૩. સાંશોધનન  ત રણો : 

             પ્રસ્તુત સાંશોધનન  અાંતે ર્ળેલ  ત રણો  નીચે પ્રર્ ણે છે. 

 ગ ાંધીજીન  ર્ત ેધર્મ : 

            આત્ર્ભ ન, આત્ર્જ્ઞ ન અને જેર્ ાંથી આત્ર્તત્િનુાં ભ ન થ ય અને આત્ર્ નો બોધ થ ય તેજ ધર્મ. ધર્મ એટલે ર્ ટેનુાં સ ધન, 

સત્યને પ ર્િ  ર્ ટેનો આચ ર ર્ ગમ, આત્ર્શવક્ત કેળિિ નો પુરુષ થમ, શુભ કર્મ અને શુભ આશય, અરશ્ય શવક્તને વિશે જીિતી અચળ 

શ્રદ્ધ , વિિેકબુવદ્ધન  ઉપયોગ સ થે ર્ન, િચન અને કર્મ દ્િ ર  અખાંડ જીિનની કરેલી સત્યની ઉપ સન , સત્ય અને અચહાંસ , ઇશ્િરનો 

અાંવતર્ ક યદો. 

 ગ ાંધીજીન  ર્ત ે ધર્મવિચ રણ નુાં સ્િરૂપ :  

           ધર્મ એ ર્ િ આચ ર નથી પરાંતુ વિચ રપૂણૅ આચ ર છે. તેર્ ાં ભિ ન ર્ય બૌવદ્ધક તત્િ રહેલુાં છે. તે ર્ િ અનુકરણ નથી, પરાંતુ જે 

ક યમ કરો છો તેની પ છળ શુભ આશય રહેલો હોિો જોઈએ. ગ ાંધીજીન  ર્તે પ્રત્યેક  ક યમ ધર્મ છે. શુદ્ધ જીિનથી કરેલ પ્રિૃવિ એ ધર્મ છે. 

શુદ્ધ જીિનથી કરેલ પ્રિૃવિ એ ધર્મ છે. જગતર્ ાં કલ્ય ણને નજર સર્ક્ષ ર ખી કરેલુાં સ ર્ ન્દ્ય ક યમ પણ ધર્મ છે. દરેક લોકો ર્ ટેનો પ્રેર્ભ િ, 

વિશ્િકલ્ય ણ અને સત્યનુાં આચરણ કરિુાં એ જ ધર્મનુાં જ ક યમ છે. ગ ાંધીજી ધર્મને આત્ર્દશમન કરિ નુાં ર્હત્િનુાં અાંગ ગણત . ધર્મ એ 

પુસ્તકર્ ાંથી ર્ળે એિી િસ્તુ નથી પરાંતુ તેનુાં સ્થ ન ર્નુષ્યન  હદયર્ ાં છે. તેની શોધ ર્નુષ્યએ સ્િયાંભૂ કરિી પડે છે. ધર્મ એ વ્યવક્તને પોત ન  

આત્ર્વિક સ ર્ ટેનો ર્ ગમ છે. 

 ગ ાંધીજીન  ર્ત ે ધર્મન  તત્િ વિષયો :  

          ઇશ્િર અને પ્ર થમન  એ ધર્મન  તત્િ વિષયો છે. ઇશ્િર એ હદયગત છે. તેની શોધ ર્નુષ્ય બહ રથી કરી શકતો નથી  તે ર્ ટે 

આત્ર્વનરીક્ષણ શ્રેષ્ઠ રીત છે . જ્ય રે પ્ર થમન  એ આત્ર્શુવદ્ધ ર્ ટેનુાં સૂક્ષ્ર્ર્ ાં સૂક્ષ્ર્ અને સૌથી િધ રે અસરક રક સ ધન છે. જે પૂણમત્િ 

પ ર્િ  ઈચ્છે તો તેને ર્ ટે પ્ર થમન  અવનિ યમ છે. કેર્ કે એ આત્ર્ ની ભૂખ સાંતોષે છે. વ્યવક્ત પ્ર થમન ર્ ાં લીન થ ય તો તેનુાં આત્ર્વનરીક્ષણ 

શ ાંવતર્ય અને સુસાંિ દી બને છે. પ્ર થમન  સાંપૂણમ નમ્રત  વિન  અશકય છે. પ્ર થમન થી વચતને એક ગ્ર કય મ બ દ જીિનર્ ાં આિતુાં કોઈપણ ક યમ 

તન્દ્ર્ય થઈને કરી શક ય છે. પ્ર થમન ર્ ાં શબ્દને નવહ પણ ભ િને પ્ર ધ ન્દ્ય આપિ ર્ ાં આિે છે. 

 ગ ાંધીજીન  ર્ત ેધર્મર્ ાં વ્રતવિચ રણ  :  

         ગ ાંધીજી વ્રતને સ ધન નુાં અાંગ ર્ નત . તે. વ્યવક્તન  આાંતઢરક જીિન સ થે સાંકળ યેલ છે. એ બ હ્ય જગતર્ ાં દેખ ડિ ની િસ્તુ નથી. 

તેન  આચરણથી આત્ર્બળર્ ાં િૃવદ્ધ થ ય છે. ગ ાંધીજીએ દશ મિેલ  વ્રતોર્ ાં સત્ય, અચહાંસ , અભય, અસ્તેય, અપઢરગ્રહ, જાતર્હેનત, 

અન શવક્ત, સિમધર્મ સર્ભ િ, બ્રહ્મચયમ અને નમ્રત નો સર્ િેશ થ ય છે. તેર્ન  ર્ત ર્ુજબ વિચ રોર્ ાં, િ ણીર્ ાં ને આચ રર્ ાં એ જ સત્ય. 

સત્ય એટલે આનાંદ, ર ગદ્િેષર્ ાંથી રુ્વક્ત. દરેક જીિર્ િ પ્રત્યે પ્રેર્ અને િેરભ િન નો ત્ય ગ એટલે અચહાંસ . અસ્તેય એટલે ચોરી ન કરિી. 

અપઢરગ્રહ એટલે અન િશ્યકત  વસિ ય કોઈ પણ િસ્તુનો સાંગ્રહ ન કરિો. અભય એટલે ર્નર્ ાં કોઈ પણ ડર વિન  સત્યની પ છળ િળગેલ  

રહેિુાં. તેર્ન  ર્તે જાતર્હેનતર્ ાં શ્રર્વિભ જન રહેલુાં છે. જાતર્હેનત દ્િ ર  વ્યવક્ત પોત ની જરૂઢરય તો પૂણમ કરી શકે છે અને શરીરશ્રર્ 

દ્િ ર  તે ર્નને ક બૂર્ ાં ર ખી શકે છે. અન શવક્ત એટલે િસ્તુ પ્રત્યેની આશવક્તનો ત્ય ગ. 

          અન શવક્ત એ ભ ગિત છે તે ર્નની વસ્થવત છે. જે િસ્તુ કે વિચ ર અયોગ્ય નથી, જેર્ ાં કોઈનુાં અવહત નથી. છત ાં ર્નુષ્ય 

આત્ર્વિશ્િ સ ર્ ટે સ્િેચ્છ એ તેનો ત્ય ગ કરે ત્ય રે તે ત્ય ગ એટલે અન શવક્ત. સિમધર્મ સર્ભ િ એટલે દરેક ધર્મ પ્રત્યે સરખો ભ િ ર ખિો 

અને દરેક ધર્મને સર્ ન ગણ િ . બ્રહ્મચયમ એટલ ેબ્રહ્મની શોધ. સિમ ઈવન્દ્રયોને ર્નથી, િ ચ થીને ક ય થી સિમક્ષેિે, સિમક ળે સાંયર્. નમ્રત  એ 

અચહાંસ નો પેટ  વિભ ગ છે. 
 

 ગ ાંધીજીન  ર્ત ે પ્ર થમન ની િજૈ્ઞ વનક પદ્ધવત : પ્ર થમન  દ્િ ર  ર્નુષ્ય ર્ િ ય ચન  જ નથી કરતો પરાંતુ પોતે ઝાંખે છે, તેને ર્ ટેની 

પ િત  કેળિિ નો સાંકલ્પ એ પોત ન  ર્ન સ થે કરે છે. પ્ર થમન થી આત્ર્ ની શુવદ્ધ અને આત્ર્વિક સ થ ય છે. પ્ર થમન એ તો 

ઈશ્િરન ાં પઢરણ ર્ સ થે એકરૂપ થિ ની સ ધન  છે. પ્ર થમન  એ જીિન પ્રિ હને વિશ્િચૈતન્દ્યન  અનાંત પ્રિ હર્ ાં લયબદ્ધ રીતે 

જોડ િ ની શવક્ત છે. પ્ર થમન  એ ભગિ ન સ થે એક થિ ની હદયની ય ચન  છે. પ્ર થમન  ર્ નિીન  ર્ન અને વ્યિહ ર સ થે ભૂવર્ક  

સ ધે છે. 
    

  સરૂ્હપ્ર થમન  એ સર્ગ્ર ર્ નિજાતની ર્ૂળભૂત ઐકય સ ધિ નુાં સ ધન છે. સ ર્ ન્દ્ય ર્ નિીને પણ જીિનવિક સર્ ાં ઉપક રક થઈ 

શકે એ ર્ ટે તો પ્રત્યેક આદેશ કે ભ િને ક યમર્ ાં ઉત રે છે અને તે જ રવિએ તેનુાં રૂ્લ્ય ાંકન કરે છે. વનિઃસ્િ થમ સેિ  એ પણ પ્ર થમન  છે. પ્ર થમન  

કય રેય  વનષ્ફળ જતી નથી પણ કયુું ફળ આપે છે તેની આપણે ખબર પડતી નથી. 
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           પ્ર થમન  એટલે આપણ ર્ ાં રહેલી શવક્તઓને જાગ્રત કરિ નુાં પ્રયત્ન એર્ ગ ાંધીજી ર્ નત . પ્ર થમન  એટલે વનરાંજન, વનર ક ર, સત્યનુાં 

શ ાંતપણે ચચાંતન કરિુાં. પ્ર થમન ર્ ાં નમ્રત નુાં તત્િ રહેલુાં છે. નમ્રત  વિન  પ્ર થમન  અશકય છે. ગ ાંધીજી કહે છે કે, જ્ય ાં સુધી તરે્ શૂન્દ્યિત ન 

બનો ત્ય ાં સુધી તેનો અથમ તરે્ ન સર્જી શકો અને તેનુાં ફળ પણ તરે્ ન પ ર્ી શકો. 
 

 ગ ાંધીજીન  ર્ત ેવહન્દ્દ ુધર્મનુાં સ્િરૂપ :  

        વહન્દ્દુ ધર્મ વિશ ળ અને ગહન છે. તેર્ ાં શેષ કે ર્ય મદ , વિક સ કે વિક ર નથી પણ એ બધ ાં એની  જીિાંતત ન  અને  વ્ય પકત ન ાં 

લક્ષણો છે. વહન્દ્દુ ધર્મને પ્રચ રની જરૂર નથી. વહન્દ્દુ ધર્મર્ ાં આત્ર્ ઉન્દ્નવતનો વિશ ળર્ ાં વિશ ળ અિક શ રહેલો છે. વહન્દ્દુધર્મિૃવિ શીખિ ે

છે કે બધ ની ઉત્ત્પવત એક જ ઇશ્િરર્ ાંથી થઈ છે  

             વહન્દ્દુ ધર્મની સિમવ્ય પક ભ િન  એ પ્ર ણીઓન  વહતની છે. વહન્દ્દુ ધર્મની આ ભ િન ન  રૂ્ળર્ ાંથી સિોદયનો જન્દ્ર્ થયો છે. 

ગ ાંધીજીન  ર્તે વહન્દ્દુ ધર્મ ગાંગ નો પ્રિ હ છે. વહન્દ્દુ ધર્મ જીિાંત િસ્તુ છે. તેર્ ાં ભરતીઓ થય  કરે છે. તે જગતન  ક યદ ને અનુસરે છે. તે 

િૃક્ષરૂપે છે કે જેન  ઉપર વિવિધ ઋતુઓની અસર થ ય છે અને એર્ ાં પ નખર પણ આિે છે. ધર્ ુંતરની આધુવનક ઘેલછ થી વહન્દ્દુ ધર્મ રુ્ક્ત 

રહ્યો છે. વહન્દ્દુ ધર્મર્ ાં આત્ર્વિક સની શક્યત  અને ર્ુક્ત િત િ રણનો અનુભિ થ ય છે. તે વિશ્િચેતન ની ગવતર્ ાં એક પ્રિ હરૂપ છે. 

 

૧૪.  ઉપસાંહ ર: 

        ગ ાંધીજી બ ળકન  અને ર્ ણસન  શરીર, ર્ન અને આત્ર્ ન  ઉિર્અાંશો છે તેને બહ ર  લ િિ ને વશક્ષણ કહે છે. તેિી જ રીતે 

ગ ાંધીજી ધર્મર્ ાં પ્ર થમન ને ઘણાં ર્હત્િ આપત  હત . આત્ર્વનરીક્ષણ દ્િ ર  ર્નની શુવદ્ધ થ ય છે. ઈશ્િર અને પ્ર થમન ને ધર્મન  તત્િ વિષયો 

ગણત . ધર્મર્ ાં વ્રતવિચ રણ  જરૂરી હોિ થી તેર્ ાં સ ધન  થિી આિશ્યક છે. આર્, ગ ાંધીજી વહન્દ્દુ ધર્મ એ જ શ્રેષ્ઠ ધર્મ હતો. ગ ાંધીજી 

કેળિણીક ર હોિ ની સ થે ધર્મવિચ રક, ધર્મસુધ રક પણ હત .     
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