
                                   

: એકતા આડેના ભયકંર વિરોધાભાસો : 

       અત્યારે અિારનિાર સાભંળિા મળે છે કે સૌ એક થાિ એક થાિ, ભેદભાિ ભલૂીને સૌ એક થાિ. 

ખબૂ ઉત્તમ િાત છે. જો એક થિાય તો ખબૂ િધ ુસખુ-શાવંત પ્રાપ્ત થાય. શાસ્ત્રોમા ંપણ કહ્ુ ંછે કે “િસધૈુિ 

કુટુમ્બકમ”્ – વિશ્વ એક કુટુમ્બ છે. પણ એક કુટુમ્બ કરવુ ંકઈ રીતે? ભેદભાિ ભલૂીને એક થવુ ં કેિી રીતે? 

લોકોના ંવિચારોમા ંકેટલા ંમોટા ંવિરોધાભાસો  છે! એક થિા આડ ેકેટલી મોટી સમસ્યાઓ છે! એ બાબતમા ં

થોડીક સમસ્યાઓને જાણીએ.  

       (૧) સમાજનો અમકુ સમહૂ કહ ેછે કે અમારે તો ડુગંળી લસણ કે કંદમળૂ પણ આહારમા ંન ચાલે.  તો, 

બીજો સમહૂ કહ ેછે કે અમારે તો માસં-મચ્છી કે ઈંડા વિના બબલકુલ ના ચાલે. 

       (૨) એક સમહૂ કહ ેછે કે ગાય તો અમારી માતા સમાન, ગાયમા ંતો તેત્રીસ કોટટ દેિો િસેલા છે. તો, 

બીજો સમહૂ કહ ેછે કે ગાયના ંમાસં િગર ભોજન અધરંુૂ અધરંુૂ  જ લાગે છે. 

       (૩) એક સમહૂ કહ ેછે કે દૂધ એ તો મતૃ્યલુોકનુ ંઅમતૃ છે. તો, બીજો સમહૂ કહ ેછે કે દારૂ પીિાથી તો 

સ્િગગનો આનદં પ્રાપ્ત થાય છે.  

       (૫) એક સમહૂ કહ ે છે કે મટંદરો અને મવૂતિઓ અમારા ંધમગસ્થાનો છે.  તો, બીજો સમહૂ કહ ે છે કે 

મટંદરો અને મવૂતિઓને જે િધમુા ંિધ ુતોડ ેતે મહાન ધમી. 

       (૬) એક સમહૂ કહ ેછે કે બ્રહ્મચયગના ંપાલન જેવુ ંબીજુ ંએકેય તપ નથી. તો, બીજો સમહૂ કહ ેછે કે 

અબ્રહ્મચયગમા ંઅનહદ આનદં પ્રાપ્ત થાય છે. 

       (૭) એક સમહૂ કહ ેછે કે એક પત્નીવ્રત એ મહાન ધમગ છે. તો, બીજો સમહૂ કહ ેછે કે બહપુત્નીઓ 

કરિી એ મહાન સત્કમગ  છે. 

       (૮) એક સમહૂ કહ ેછે કે ઈશ્વર વનરંજન, વનવિિકાર, વનરાકાર છે.  તો, બીજો સમહૂ કહ ે છે કે ઈશ્વર  

સગણુ, સાકાર છે.   

       (૯) એક સમહૂ કહ ેછે કે જેિા ંકમો કરીશુ ંતેિા ંફળો આિતા ંજન્મે મળશે.  તો, બીજો સમહૂ કહ ેછે કે 

આિતા ંજન્મ જેવુ ંકાઈં છે જ નહીં માટે મન ફાિે તેમ િતો. 



       (૧૦) એક સમહૂ કહ ે છે કે “બ ેબાળકો બસ”. તો, બીજો સમહૂ કહ ે છે િધ ુબાળકોિાળાને ઇનામો 

આપીશુ ં! 

       (૧૧) અમકુ સમહૂને પોતાના પટરિારની સ્ત્રીઓ લાજ (ઘમૂટો) કાઢે તે ગમે છે, અમકુને બરુખો ઓઢે 

એ પસદં છે. તો, અમકુ સમહૂ પોતાના પટરિારની સ્ત્રીઓ ખલુ્લા માથે રહ ેતેમા ંગૌરિ અનભુિે છે. 

       એક કોમથી બીજી કોમના, એક જ્ઞાવતથી બીજી જ્ઞાવતના, એક કુટુમ્બથી બીજા કુટુમ્બના વિચાર-િાણી-

િતગન-માન્યતા-સસં્કાર બધુજં સાિ જુદંુ. આ બધા ંએક કઈ રીતે થઈ શકે? કદાચ કોઈ દબાણને િશ થઈન ે

એક થાય તો પણ તે બહારથી જ, અંદરથી નહીં આિા બભન્ન-બભન્ન દૃઢ સસં્કારિાળા કોઈ કારણસર ભેળા ં

થાય તો આપસમા ંઘર્ગણ જ થાય. એક જ રાષ્ટ્રમા ંઅનકે િાદ, અનેક સપં્રદાય, અનેક શાસ્ત્ર, અનેક સસં્કૃવત. 

જેટલા મસ્તક એટલા મત.  

       છતાય સૌને ભેળા રાખિાના - ભેળા કરિાના પ્રયત્નો કરનારાઓ પ્રયત્નો કરતા જ હોય છે અને 

કરતા જ રહશેે. યગુોથી આ પ્રમાણે થઈ રહ્ુ ંછે. તેઓ સૌને ધન્ય છે. ગીતામા ંકહ્ુ ંજ છે કે “ફળની આશા 

વિના કમગ કયે જાઓ”.  

       ભાર્ા-રાષ્ટ્રભાર્ા બાબતમા ંપણ દરેક સમહૂના ંબભન્ન-બભન્ન મત છે. સૌને પોતાની ભાર્ા જ રાષ્ટ્રભાર્ા 

બને એિો આગ્રહ – હઠાગ્રહ – દુરાગ્રહ હોય છે ! “હુ ં કહુ ં એ જ સાચુ ં – હુ ં માનુ ં એ જ સાચુ”ં એિી 

અજ્ઞાનતામાથંી જ આિા દુરાગ્રહો જન્મતા હોય છે. બે વ્યક્તત િચ્ચેનો અહકંાર ટકરાય ત્યારે ઘર્ગણ થાય, બ ે

સમહૂો િચ્ચનેો અહકંાર ટકરાય ત્યારે હલુ્લડ થાય અને જ્યારે બ ે રાષ્ટ્રો િચ્ચેનો અહકંાર ટકરાય ત્યારે 

વિશ્વયધુ્ધો થાય. અહકંાર વિના કોણ રહી શકે? અહ ંવિના કોણ જીિી શકે? અહકંાર ને જીત્યા વિના એકતા  

ક્ાથંી સભંિે? અહકંારને માયાગ વસિાય ભેદભાિ ક્ાથંી ભાગે – ભાગંે? અહકંારને વિસયાગ વસિાય 

આત્મીયતારૂપી અમતૃફળ ક્ાથંી ચખાય? 

       અહીં તો પરસ્પર વિરોધી સ્િભાિના થોડા જ દાખલા આપ્યા છે, વિશ્વમા ંઆવુ ં વિરોધાભાસીપણુ ં 

અનતં પ્રમાણમા ંછે.  

       આ બધી રજૂઆત, સકારાત્મક પ્રયત્ન કરનારાઓને હતોત્સાહ કરિા માટે નથી પણ તેમને અખડં 

ઉત્સાહી રાખિા માટે છે. જે ક્ષેત્રમા ં કામ કરતા ં હોઈએ તેનુ ંઅથથી ઇવત સધુી - એડીથી ચોટી સધુી જો 

જાણતા હોઈએ તો જ તેમા ંમક્કમપણે કામ કરી શકીએ, અને તો જ તેમા ંસફળ થઈ શકીએ. જે સમદુ્રમા ં

ડબૂકી મારિી છે તેની ઊંડાઈ આગળથી જાણિી અવનિાયગ આિશ્યક છે.  



       અનતં વિશ્વમા ંઅનતં અનેકતાઓ િચ્ચે પણ એક એકતા સો એ સો ટકા છે, અને તે છે - સૌનુ ંલોહી 

લાલ છે તે. માત્ર મનષુ્ટ્યનુ ંજ નહીં પણ પશપુક્ષીઓનુ ંલોહી પણ લાલ છે. આથી એ સાબબત થાય છે કે 

દરેક જીિનુ ંઉત્પવત્તસ્થાન એક છે, સૌના વપતા એક છે. કોઈ પણ જીિને અકારણ કષ્ટ્ટ આપિાથી તેના વપતા 

પરમાત્મા દુભાશે જ, અને દુભાએલા વપતા પોતાના બાળકને કષ્ટ્ટ આપનારને વશક્ષા કરશે જ કરશે.  

II પરસ્પર દેિો ભિ II 

II હુ ંતમારા માટે દેિ સમાન છ ંઅને તમે મારા માટે દેિ સમાન છો. II 

      

 

      

 


