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પ્રકાશકન  ંનનવેદન 

'હિિંદ સ્વરાજ'ની નવી આવતૃ્તિ ૧૯૪૧ની સાલમા ંબિાર પડી તે ત્તવશે સ્વ. મિાદેવભાઈએ તથા 

પ.ૂ બાપએુ તે વખતે કરેલા ંત્તનવેદનો આપયા ંિતા.ં 

ત્યાર પછી એ નવી આવતૃ્તિનુ ં૧૯૪૫મા ંપનુર્ુુદ્રણ થયુ.ં તેની નકલો પરૂી થવાથી આ આવતૃ્તિ 

ફરી છપાય છે ત્યારે એક વાત વાચકોના ધ્યાન પર લાવવા જેવી છે. 

૧૯૪૫ના પનુર્ુુદ્રણ પછી એક ભાઈએ, પાન ૫૮ પર તેરમી લીટીમા ંજે આ વાક્ય છે કે, "તેઓને 

કા ંતો તોપબળ કા ંતો િત્તથયાર-બળ શીખવુ ંજોઈએ" - તેના તરફ ધ્યાન ખેંચતા ંલખયુ ંિત ુ ંકે, 

વાક્યમા ં तोपबलને બદલે तपबल િોવુ ં જોઈએ. સદંભુ જોતા ં લાગે છે કે, બાપ ુ તે વાક્યમા ં

તોપબળ અને આત્મબળ કે સત્યાગ્રિ એ બે બળની વાત કરે છે તે ઉઘાડુ ંછે, 'હિિંદ સ્વરાજ'નુ ં

ર્ળૂ લખાણ ગજુરાતીમા ં છે. તેની િસ્તાક્ષર આવતૃ્તિ નવજીવને[૧] બિાર પાડી છે તે જોતા ં

જણાશે કે, તેમા ં तोपबल અને हथियारबल એ જ શબ્દો છે, એથી તે સધુાયુું નથી, પણ આ 

બાબત વાચકોની જાણ સારુ અિીં નોંધી છે. 

૧-૬-'૫૪ 
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હહિંદ સ્વરાજ નવશે 

મારા આ નાનકડા પસુ્તક તરફ ત્તવશાળ જનસખંયાનુ ં ધ્યાન ખેંચાઈ ગયુ ં છે એ 

ખરેખર મારંુ સદ  ભાગ્ય છે, તે ર્ળૂ ગજુરાતીમા ંલખાયેલુ ંછે. તેની કારહકદી ત્તવત્તવધ 

છે. તે પિલેવિલે ુ ંદક્ષક્ષણ આહિકામા ંનીકળતા સાપતાહિક 'ઇન્ન્ડયન ઓત્તપત્તનયન'મા ં
પ્રત્તસદ્ધ થયેલુ,ં ૧૯૦૮મા ં લડંનથી દક્ષક્ષણ આહિકા પાછા ફરતા ં આગબોટ પર, 

હિિંદીઓના હિિંસાવાદી સપં્રદાયને અને દક્ષક્ષણ આહિકામાનંા તેને મળતા ત્તવચાર 

ધરાવનાર વગુને જવાબરૂપે, તે લખાયુ ં િત ુ.ં લડંનમા ં વસતા એકેએક જાણીતા 

અરાજકતાવાદી હિિંદીના પ્રસગંમા ંહુ ંઆવ્યો િતો. એમના શરૂાતનની છાપ મારા 

મન પર પડેલી, પણ મને લાગ્યુ ં કે એમની ધગશે અવળી હદશા પકડી છે. મને 
લાગ્યુ ંકે હિિંસા એ હિિંદુસ્તાનના ંદુુઃખોનો ઈલાજ નથી, અને તેની સસં્કૃત્તત જોતા ંતેણે 

આત્મરક્ષાને સારુ ક્ષભન્ન અને ઉચ્ચતર પ્રકારનુ ંકોઈ શસ્ત્ર વાપરવુ ંજોઈએ. દક્ષક્ષણ 

આહિકાનો સત્યાગ્રિ તે વખતે િજુ માડં બે વરસનુ ંબાળક િતો. પણ તેનો ત્તવકાસ 

એટલો થઈ ચકૂ્યો િતો કે મેં એને ત્તવશે અર્કુ અંશે આત્મત્તવશ્વાસથી લખવાની 

િામ ભીડી િતી. મારી એ લેખમાળા વાચકવગુને એટલી બધી ગમી કે તે 

પસુ્તકાકારે પ્રત્તસદ્ધ કરવામા ંઆવી. તેના તરફ હિિંદુસ્તાનમા ં કંઈક ધ્યાન ખેંચાયુ.ં 
ર્ુબં ઈ સરકારે એના પ્રચારની મનાઈ કરી. તેનો જવાબ મેં એનો અંગ્રેજી અનવુાદ 

પ્રત્તસદ્ધ કરીને વાળ્યો. મને થયુ ં કે, મારા અંગ્રેજ ત્તમત્રોને એ પસુ્તકના લખાણથી 

વાકેફ કરવા એ મારી તેમના પ્રત્યેની ફરજ છે. 

મારા અક્ષભપ્રાય પ્રમાણે આ ચોપડી એવી છે જે બાળકના િાથમા ંપણ ર્કૂી શકાય. 

તે દ્વષેધમુની જગાએ પે્રમધમુ શીખવે છે; હિિંસાને સ્થાને આપભોગને ર્કેૂ છે; 

પશબુળની સામે ટક્કર ઝીલવા આત્મબળને ખડું કરે છે. તેની અનેક આવતૃ્તિઓ 

થઈ છે, અને જેમને તે વાચંવાની દરકાર િોય તેમને તે ખસસૂ વાચંવાની હુ ં
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ભલામણ કરંુ છ.ં એમાથંી મેં ફક્ત એક જ શબ્દ - ને તે એક મહિલા ત્તમત્રની 

ઇચ્છાને માન આપીને - રદ કરેલો છે; તે ત્તસવાય કશો ફેરફાર કયો નથી. 

આ પસુ્તકમા ં 'આધતુ્તનક સધુારા'ની સખત ઝાટકણી છે. તે ૧૯૦૮મા ંલખાયુ ં િત ુ.ં 
મારી જે પ્રતીત્તત એમા ંપ્રગટ કરી છે તે આજે અગાઉના કરતા ંવધારે દૃઢ થયેલી 

છે. મને લાગે છે કે જો હિિંદુસ્તાન 'આધતુ્તનક સધુારા'નો ત્યાગ કરશે તો તેમ 

કરવાથી તેને લાભ જ થવાનો છે. 

પણ હુ ં વાચકને એક ચેતવણી આપવા ઇચ્છ ં છ.ં તે એમ ન માની બેસે કે આ 

પસુ્તકમા ંજે સ્વરાજનો ક્ષચતાર આપયો છે તેવા સ્વરાજની સ્થાપના માટે હુ ંઆજે 

પ્રયત્ન કરી રહ્યો છ.ં હુ ંજાણુ ં છ ં કે હિિંદુસ્તાન િજુ એને માટે તૈયાર નથી. એમ 
કિવેામા ંકદાચ ઉદ્ધતાઈનો ભાસ થાય. પણ મારી એવી પાકી ખાતરી છે. એમા ંજે 

સ્વ-રાજનુ ં ક્ષચત્ર આલેખેલુ ં છે તેવુ ંસ્વ-રાજ મેળવવાને હુ ં વ્યક્ક્તગત રીતે પ્રયત્ન 

કરી રહ્યો છ ંખરો. પણ આજે મારી સાર્દુાત્તયક પ્રવતૃ્તિનુ ંધ્યેય હિિંદુસ્તાનની પ્રજાની 

ઇચ્છા પ્રમાણેનુ ંપાલુમેન્ટરી ઢબનુ ં સ્વરાજ પ્રાપત કરવાનુ ં છે એ ત્તવશે કશી શકંા 

નથી. હુ ં રેલવે કે ઇક્સ્પતાલનો નાશ કરવાનુ ં ધ્યેય નથી સેવતો, જોકે તેમનો 
કુદરતી રીતે નાશ થાય તો હુ ંતેને અવશ્ય વધાવી લ ઉં. રેલવે અથવા ઇક્સ્પતાલો 

બેમાથંી એક ઊંચી ને ત્તવશદુ્ધ સસં્કૃત્તતની સચૂક નથી. બહ ુબહુ તો એમ કિી શકાય 

કે એ અત્તનષ્ટ તો છે પણ અપહરિાયુ છે. બેમાથંી એકે રાષ્રની નૈત્તતક ઊંચાઈમા ં

એક તસનુો પણ ઊમેરો કરતી નથી. તે જ પ્રમાણે હુ ંઅદાલતોના કાયમના નાશનુ ં

ધ્યેય નથી સેવતો, જોકે એવુ ં પહરણામ આવે તો મને બહુ ગમે ખરંુ. યતં્રો અને 

ત્તમલોના નાશને માટે તો હુ ંએથીયે ઓછો પ્રયાસ કરંુ છ.ં એને માટે, લોકોની આજે 
જે તૈયારી છે એના કરતા ંઘણા ંવધારે સાદાઈ અને ત્યાગની જરૂર રિ ેછે. 

આ પસુ્તકમા ંઆલેખેલા કાયુક્રમના એક જ અંશનો અત્યારે અમલ થઈ રહ્યો છે, ને 

તે અહિિંસાનો. પણ મને કબલૂ કરતા ં ખેદ થાય છે કે એનો અમલ પણ આ 
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પસુ્તકમા ંવણુવી છે એવી ભાવનાપવુૂક નથી થતો. થતો િોય તો હિિંદુસ્તાન એક 

હદવસમા ં જ સ્વરાજ મેળવીને બેસી જાય. હિિંદુસ્તાન જો પે્રમના ત્તસદ્ધાતંને તેના 

ધમુના એક સહક્રય અંશરૂપે સ્વીકારે અને તેને પોતાના રાજકારણમા ંદાખલ કરે, 

તો હિિંદુસ્તાનમા ંસ્વરાજ સ્વગુમાથંી ઊતરી આવે. પણ મને સખેદ ભાન છે કે એ 

ઘટના િજુ ઘણી દૂર છે. 

આ વાક્યો હુ ંલખુ ંછ ંતેનુ ંકારણ એ છે કે અત્યારની હિલચાલને ત્તનિંદવા માટે આ 

પસુ્તકમાથંી ઘણા ઉતારા ટંકાતા મારા જોવામા ંઆવ્યા છે. મેં એવી મતલબના ં

લખાણો પણ જોયા ંછે કે હુ ંઊંડી બાજી ખેલી રહ્યો છ,ં અત્યારની ઊથલપાથલનો 

લાભ લઈને મારા ક્ષચત્રત્તવક્ષચત્ર ખયાલો હિિંદને માથે લાદવા મથી રહ્યો છ.ં અને 
હિિંદુસ્તાનને ભોગે ધાત્તમિક અખતરાઓ કરી રહ્યો છ.ં આનો જવાબ મારી પાસે 

એટલો જ છે કે સત્યાગ્રિ એવી કાચીપોચી તકલાદી વસ્ત ુ નથી. એમા ં કશી 

મનચોરી નથી, કશી ગપુતતા નથી. 'હિિંદ સ્વરાજ'મા ં વણુવેલા આખા જીવન-

ત્તસદ્ધાતંના એક અંશને આચારમા ં ઉતારવાનો પ્રયત્ન ચાલી રહ્યો છે એમા ં કશી 

શકંા નથી. એ સમગ્ર ત્તસદ્ધાતંનો અમલ કરવામા ં કશુ ં જોખમ છે એમ નથી; પણ 
આજે દેશની સામે જે પ્રશ્ન છે તેની સામે જેને કશી લેવાદેવા નથી એવા ફકરા 

મારા ંલખાણોમાથંી ટાકંીને લોકોને ભડકાવવા એમા ંતો ન્યાય નથી જ. 

મોહનદાસ કરમચદં ગાધંી 

('યગં ઇન્ડિયા') 

જાડય આરી, ૧૯૨૧ 
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પ્રસ્તાવના 

આ ત્તવષય ઉપર મેં વીસ પ્રકરણ લખયા ંછે, તે વાચંનાર આગળ ર્કૂવાની હિિંમત 

કરંુ છ.ં 

જ્યારે મારાથી નથી રિવેાયુ ંત્યારે જ મેં લખયુ ંછે. બહુ વાચં્યુ,ં બહુ ત્તવચાયુું. વળી 
ત્તવલાયતમા ંરાન્સવાલ ડેપયટેુશન સારુ ચાર માસ રહ્યો તે ર્દુતમા ંમારાથી બન્યા 

તેટલા હિિંદીની સાથે ત્તવચાર કયાુ, બન્યા તેટલા અંગ્રેજોને પણ મળ્યો. જે મારા 

ત્તવચાર છેવટના લાગ્યા તે વાચંનારની પાસે ર્કૂવા એ મારી ફરજ સમજ્યો. 

'ઈન્ન્ડયન ઓત્તપત્તનયન'ના ગજુરાતી ઘરાક આઠસેંને આશરે છે. ઘરાક દીઠ દસ 

જણ ઓછામા ં ઓછા તે છાપુ ં રસપવુૂક વાચેં છે એમ મેં અનભુવ્યુ ં છે. જેઓ 
ગજુરાતી નથી જાણતા તેઓ બીજા પાસે વચંાવે છે. આવા ભાઈઓએ મારી પાસે 

હિિંદની દશા ત્તવશે બહુ સવાલ કયાુ છે. એવા જ સવાલ મારી પાસે ત્તવલાયતમા ં

થયા. તેથી મને લાગ્યુ ં કે જે ત્તવચારો મેં આમ ખાનગીમા ં બતાવ્યા તે મારે 

જાિરેમા ંર્કૂવા એ દોત્તષત નિીં ગણાય. 

જે ત્તવચારો બતાવ્યા તે મારા છે, ને મારા નથી. તે મારા છે, કેમ કે તે પ્રમાણે 

વતુન કરવાની મારી ઉમેદ છે; તે મારા આત્મામા ં ઘડાઈ ગયા જેવા છે. મારા 
નથી, કેમ કે તે મેં જ ત્તવચાયાુ છે એમ નથી; તે કેટલાકં પસુ્તકો વાચં્યા પછી 

બધંાયેલા છે. મનમા ંજે ઊંડું ઊંડું જોતો િતો તેને પસુ્તકોએ ટેકો આપયો. 

જે ત્તવચારો વાચંનાર પસે રજુ કરંુ છ ં તે હિિંદુસ્તાનમા ં સધુારાની ધનૂમા ં નિીં 

આવેલા એવા ઘણા હિિંદી ધરાવે છે, એ તો કંઈ સાક્ષબત કરવા જેવુ ં રિતે ુ ં નથી. 

પણ તે જ ત્તવચારો યરુોપના િજારો માણસો ધરાવે છે એ હુ ંવાચંનારના મનમા ં
મારા પરુાવાથી જ ઠસાવવા માગંુ ંછ.ં જેને તે શોધ કરવી િોય, જેને તેવો અવકાશ 
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િોય, તે માણસ તે પસુ્તક જોઈ શકશે. જ્યારે મને અવકાશ મળશે ત્યારે તે 

પસુ્તકોમાથંી કંઈ કંઈ વાચંનાર આગળ રજૂ કરવાની ઉમેદ છે. 

'ઇન્ન્ડયન ઓત્તપત્તનયન'ના વાચંનાર અથવા બીજાના મનમા ંમારંુ લખાણ વાચંીને 
જે ત્તવચારો આવે તે તેઓ જણાવશે તો આભારી થઈશ. 

ઉદે્દશ માત્ર દેશની સેવા કરવાનો, ને સત્ય શોધવાનો, ને તે પ્રમાણે વતુવાનો છે. 

એટલે મારા ત્તવચાર ખોટા નીવડે તો તેને પકડી રાખવાનો મને આગ્રિ નથી. જો 

તે સાચા નીવડે તો તે પ્રમાણે બીજાઓ કરે એમ દેશના હિતાથે સાધારણ રીતે 

લાગણી રિશેે. 

સરળતાની ખાતર લખાણને વાચક અને અત્તધપત્તત વચ્ચે સવંાદ િોય એવા રૂપમા ં
આપયુ ંછે. 

મોહનદાસ કરમચદં ગાધંી 

ક્લિિૉનન કૅસિ, 

૨૨-૧૧-૧૯૦૯ 
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૧. કોંગે્રસ અને તેના કારભારીઓ 

वाचकः િાલ હિિંદુસ્તાનમા ંસ્વરાજનો પવન ચાલી રહ્યો છે. સહુ હિિંદી ટાટા થવાની 
ઝખંના કરતા જોવામા ંઆવે છે. દક્ષક્ષણ આહિકામા ં પણ તેવી જ જાતનો જુસ્સો 
ચાલી રહ્યો છે. હિિંદીને િકો મેળવવાની ભારે િામ થઈ જોવામા ંઆવે છે. આ 

બાબત તમારા ત્તવચાર જણાવશો? 

अथिपथतः તમે સવાલ ઠીક પછૂયો છે, પણ જવાબ દેવો એ સિલેી વાત નથી. 
છાપાનુ ં કામ લોકોની લાગણી જાણવી અને તેને પ્રગટ કરવી એ એક છે; બીજુ ં

કામ લોકોમા ંઅર્કુ લાગણીઓ જરૂરની િોય તે પેદા કરવી એ છે; ને ત્રીજુ ંકામ 

લોકોમા ંએબ િોય તો તે ગમે તેટલી ર્સુીબતો પડે તોપણ બેધડક થઇ બતાવવી. 

તમારા સવાલનો જવાબ આપવામા ં આ ત્રણે કામ સાથે આવી જાય છે. 

લોકલાગણી કેટલેક દરજ્જજે બતાવવી પડશે. નિીં િોય તેથી પેદા કરવાનો પ્રયત્ન 
કરવો પડશે, ને ખામી િશે તે વખોડવી પડશે. છતા ં તમે સવાલ પછૂયો એટલ ે

તેનો જવાબ આપવાની મારી ફરજ છે એમ જણાય છે. 

वाचकः સ્વરાજની લાગણી હિિંદમા ંઉત્પન્ન થયેલી તમે જુઓ છો ખરા? 

अथिपथतः એ તો જ્યારે નેશનલ કૉંગ્રેસ સ્થપાઇ ત્યારથી જોવામા ં આવી છે. 
'નેશનલ'નો અથુ જ તે ત્તવચાર જણાવે છે. 

वाचकः આ વાત તો તમે ઠીક કરી લાગતી નથી. કૉંગે્રસને તો અત્યારે જુવાત્તનયા 
હિિંદી ગણકારતા નથી, અને તેને તો અંગ્રેજી રાજ્ય ત્તનભાવવાનુ ં િત્તથયાર તેઓ 

ગણે છે. 
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अथिपथतः જુવાત્તનયાનો આવો ત્તવચાર બરોબર નથી. હિિંદના દાદા દાદાભાઇએ 
જમીન તૈયાર ન કરી િોય તો જુવાત્તનયા આજે વાતો કરે છે તે પણ ન કરી શકત. 

ત્તમ. હ્યમેુ જે લખાણો લખયા ં છે, જે ચાબખા આપણને માયાુ છે, અને જે જુસ્સાથી 

આપણને જગાડયા છે તે કેમ ભલુાય? સર ત્તવક્ષલયમ વેડરબને પોતાના ંતન, મન 

અને ધન કૉંગ્રેસના િતે ુ પાર પાડવા આપેલા.ં તેમણે અંગ્રજેી રાજ્યને ત્તવશે જે 
લખાણો લખયા ંછે તે આજે પણ વાચંવાલાયક છે. પ્રોફેસર ગોખલેએ પ્રજાને તૈયાર 

કરવા ખાતર પોતાના ં૨૦ વરસ ક્ષભખારી ક્સ્થત્તતમા ંરિી આપયા ંછે. િાલ પણ તેઓ 

સાિબે ગરીબાઈથી રિ ેછે. કૉંગ્રેસ મારફતે સ્વરાજનુ ંબીજ રોપનાર મરહમૂ જન્સ્ટસ 

બદરુદ્દીન પણ િતા. આ પ્રમાણે બગંાળા, મદ્રાસ, પજંાબ વગેરેમા ંકૉંગ્રેસના અને 

હિિંદના હિતક્ષચિંતક હિિંદી તેમ જ ગોરા થઇ ગયા છે એ યાદ રાખવાનુ ંછે. 

वाचकः થોભો, થોભો. તમે બહ ુઆગળ ચાલી ગયા. મારો સવાલ કંઈ છે, ને તમે 
જવાબ કંઈ આપો છો. હુ ંસ્વરાજની વાત કરંુ છ ંને તમે તો પરરાજ્યની વાત કરો 

છો. મારે અંગ્રેજનુ ં નામ ન ખપે, ને તમે અંગ્રેજોના ં નામ આપવા લાગ્યા. આ 
પ્રમાણે તો આપણુ ંગાડું પાટે ચડે તેમ જોતો નથી. મને તો સ્વરાજની જ વાતો 

કરો તો ગમે; બીજી ડાિી વાતોથી સતંોષ વળવાનો નથી. 

अथिपथतः તમે અધીરા થયા છો. મારાથી અધીરાપણુ ંનિીં ચલાવી લેવાય. તમે 
જરા ખામોશ પકડશો તો તમને જે જોઇએ છે તે જ મળશે. 'ઉતાવળે આંબા ન 

પાકે,' એ કિવેત યાદ રાખજો. તમે મને રોક્યો અને તમને હિિંદના ઉપકારીની 

વાત સાભંળવી નથી ગમતી તે બતાવે છે કે િજુ તમારે સારુ તો સ્વરાજ છેટે છે. 

તમારા જેવા ઘણા હિિંદી િોય તો આપણે આઘા જઇ પાછા પડીએ. આ વાત જરા 
ત્તવચારવા જેવી છે. 

वाचकः એમ ગોળ ગોળ વાત કરીને તમે મારો સવાલ છે તે ઉડાવી દેવા માગો 
છો એમ મને લાગે છે. તમે હિિંન્દુસ્તાનના ઉપકારી જેને ગણો તેને હુ ંન ગણુ;ં પછી 
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મારે કોના ઉપકારની વાત સાભંળવી રિી? હિિંદના દાદા તમે જેને કિો છો તેણે શો 

ઉપકાર કયો? એ તો કિ ે છે કે અંગે્રજ રાજ્યકતાુ ન્યાય આપશે ને તેની સાથે 

મળીને રિવે ુ.ં 

अथिपथतः મારે તમને ત્તવનયપવુૂક કિવે ુ ં જોઇએ કે એ પરુુષને ત્તવશે તમારે 

બેઅદબીથી બોલવુ ંએ આપણને શરમાવા જેવુ ં છે. તેમના ંકામ તરફ નજર કરો. 
તેમણે પોતાની જજિંદગી હિિંદને અપુણ કરી છે. તેમની પાસેથી આપણ ે શીખયા. 

હિિંદનુ ં લોિી અંગ્રેજો ચસૂી ગયા એ શીખવનાર માનવતંા દાદાભાઈ છે. આજે 

તેમને અંગ્રેજોની ઉપર ત્તવશ્વાસ છે તેથી શુ ંથયુ?ં આપણે જુવાનીના આવેશમા ંએક 

પગલુ ંઆગળ ભરીએ તો તેથી શુ ં દાદાભાઇ ઓછા પજૂ્ય છે? તેથી શુ ંઆપણ ે

વધારે જ્ઞાની થયા? જે પગત્તથયેથી આપણે ચડયા છીએ તે પગત્તથયાનેં પાટુ ન 

મારવી એ ડિાપણ છે; જો તે પગત્તથયુ ંકાઢી નાખીએ તો આખી સીડી પડી જાય એ 
યાદ રાખવાનુ ં છે. આપણે બચપણમાથંી જુવાનીમા ં આવીએ છીએ ત્યારે 

બચપણનો ત્તતરસ્કાર નથી કરતા, પણ તે દિાડા પયારથી સભંારીએ છીએ. ઘણા ં

વરસ સધુી અભ્યાસ કરી મને કોઇ શીખવે ને તે ઉપરથી હુ ંજરા વધારે જાણી લઉં 

તો કંઈ મારા ત્તશક્ષક કરતા ંહુ ંવધારે જ્ઞાની નિીં ગણાઉં; મારા ત્તશક્ષકને તો મારે 

માન આપવુ ંજ પડશે. તેમ જ હિિંદના દાદાને સારુ સમજવુ ંઘટે છે. તેમની પછાડી 
હિિંદી પ્રજા છે એમ તો આપણે કિવે ુ ંજ પડશે. 

वाचकः આ તમે ઠીક કહ્યુ ં દાદાભાઇ સાિબેને માન આપવુ ંએ તો સમજી શકાય 
તેવુ ંછે. તેમના ંઅને તેવા પરુુષોના ંકામ ત્તવના આપણે આજનો જુસ્સો ન ભોગવત 

એ બરોબર જણાય છે. પણ તેવુ ંપ્રોફેસર ગોખલેનુ ં કેમ ગણાય? તે તો અંગ્રેજના 

બડા ભાઇબધં થઇ બેઠા છે; તે તો કિ ેછે કે અંગ્રેજોની પાસે આપણે ઘણુ ંશીખવાનુ ં

છે. તેઓની રાજનીત્તતથી વાકેફ થઈએ પછી સ્વરાજની વાત કરાય. તેઓ 

સાિબેના ંભાષણોથી મને કંટાળો આવ્યો છે. 

http://www.mkgandhi.org/


હિન્દ સ્વરાજ 

 

www.mkgandhi.org  Page 11 

अथिपथतः તમને કંટાળો આવ્યો છે તે તમારી ઉતાવળી પ્રકૃત્તત બતાવે છે. પણ જે 
જુવાત્તનયા પોતાના ંમાબાપની ઠંડી પ્રકૃત્તતથી કંટાળે ને તેઓ પોતાની સાથે ન દોડે 

તો ગસુ્સે થાય, તેઓ પોતાના ં માબાપનો અનાદર કરે છે એમ આપણ ેમાનીએ 

છીએ, તેમ જ પ્રોફેસર ગોખલેનુ ંસમજવાનુ ંછે. પ્રોફેસર ગોખલે આપણી સાથે નિીં 

દોડે તેથી શુ ંથયુ?ં સ્વરાજ ભોગવવા ઇચ્છતી પ્રજા પોતાના વડીલોનો ત્તતરસ્કાર 
કરી શકતી નથી. આપણામાથંી માન આપવાની ટેવ જાય ત્યારે આપણે નકામા 

થઇ પડવાના. સ્વરાજ એ પીઢ માણસો ભોગવી શકે છે, નિીં કે ઉચ્રખંલ માણસો. 

વળી જૂઓ, પ્રોફેસર ગોખલેએ જે વેળા પોતાનો ભોગ હિિંદી કેળવણી ખાતર આપયો 

ત્યારે કેટલા એવા કેટલા હિિંદી િતા? હુ ંતો ખાસ માનુ ંછ ંકે પ્રોફેસર ગોખલે જે કંઇ 

કરે તે શધુ્ધ ભાવથી ને હિિંદુસ્તાનનુ ંહિત માનીને કરે છે. જો હિિંદને સારુ પોતાનો 

જાન આપવો પડે તો આપી દે એવી તેમનામા ં હિિંદની ભક્ક્ત છે. તે જે કિ ેછે તે 
કોઇની ખશુામત કરવાને સારુ નિીં, પણ ખરંુ માનીને. એટલે તેમના પ્રત્યે આપણા 

મનમા ંપજૂ્યભાવ િોવો જોઇએ. 

वाचकः ત્યારે શુ ંતેઓ સાિબે જે કિ ેછે તે પ્રમાણે આપણે પણ કરવુ?ં 

अथिपथतः હુ ંએવુ ંકશુ ંકિતેો નથી. આપણે શદુ્ધ બદુ્ધદ્ધથી જુદો ત્તવચાર ધરાવીએ તો 
તે ત્તવચાર પ્રમાણે ચાલવાની પ્રોફેસર સાિબે પોતે જ આપણને સલાિ આપશે. 

આપણુ ંર્ખુય કામ તો એ છે કે, આપણે તેમના કામને વખોડવુ ંનિીં; તે આપણા 

કરતા ંમિાન છે એમ માનવુ.ં તેમના પ્રમાણમા ંઆપણે હિિંદને સારંુ કંઈ જ નથી 

કયુું એવી ખાતરી રાખવી, તેમને ત્તવશે કેટલાકં છાપા ંતોછડું લખે તે વખોડી કાઢવુ,ં 

ને પ્રોફેસર ગોખલે જેવાને આપણે સ્વરાજના સ્તભં ગણવા. તેમના ત્તવચાર ખોટા 
ને આપણા ખરા જ છે, તથા આપણા ત્તવચાર પ્રમાણે ન વતે તે દેશના દુશ્મન છે, 

એમ ગણી લેવુ ંએ ખરાબ વતૃ્તિ છે. 
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वाचकः મને િવે તમે કિો છો તે કંઇક સમજાય છે. છતા ંમારે એ બાબત ત્તવચાર 
કરવો પડશે. પણ ત્તમ. હ્યમુ, સર ત્તવક્ષલયમ વેડરબનુ વગેરેનુ ંજે તમે કહ્યુ ંએ તો 

િદ વળી. 

अथिपथतः જે ત્તનયમ હિિંદીને ત્તવશે છે તે જ અંગ્રેજને ત્તવશે પણ જાણવાનો છે. 
અંગે્રજમાત્ર ખરાબ એમ તો હું માનીશ નિીં, ઘણા અંગે્રજો હિિંદુસ્તાનને સ્વરાજ મળે 

એવુ ંઇચ્છે છે. તે પ્રજામા ંસ્વાથુ વધારે પડતો છે એ વાત બરોબર છે, પણ તેથી 

દરેક અંગ્રેજ ખરાબ છે એમ સાક્ષબત થતુ ં નથી. જેઓ િક-ન્યાય-માગે છે તેમણે 
બધાની તરફ ન્યાય કરવો પડશે. સર ત્તવક્ષલયમએ હિિંદુસ્તાનનુ ંબરંુૂ ઇચ્છનાર નથી 

એટલુ ંઆપણે સારુ બસ છે. આગળ વધીશુ ં તેમ તેમ જોશો કે આપણે ન્યાયની 

વતૃ્તિથી કામ લઈશુ ંતો હિિંદુસ્તાનનો છટકારો વિલેો થશે. તમે એમ પણ જોશો કે 

અંગે્રજમાત્રનો દ્વષે કરીશુ ંતેથી સ્વરાજ છેટંુ જશે; પણ જો તેઓને પણ ન્યાય કરીશુ ં

તો સ્વરાજમા ંતેઓની મદદ મળશે. 

वाचकः આ બધુ ંમને િાલ તો ટાયલુ ંજણાય છે. અંગ્રેજની મદદ મળે ને સ્વરાજ 
મળે એ તો તમે ત્તવરોધી વાત કરી. સ્વરાજને અને અંગ્રેજને શો સબંધં? છતા ંએ 

સવાલનો ફડચો મારે િમણા ંન જોઇએ. તેમા ંવખત ગાળવો એ નકાર્ુ ંછે. સ્વરાજ 
કેમ મળે એ જ્યારે તમે બતાવશો ત્યારે, હુ ંવખતે તમારા ત્તવચાર સમજી શકંુ તો 

ભલે. િાલ તો તમે અંગ્રેજની મદદની વાત કરી મને વિમેમા ંનાખી દીધો છે, ને 

તમારા ત્તવચારની સામે મને ભરમાવ્યો છે. એટલે એ વાતને ન લબંાવો તો સારંુ. 

अथिपथतः હુ ંઅંગે્રજની વાત લબંાવવા નથી માગતો. તમે વિેમમા ંપડયા તેની 
હફકર નિીં. મારે જે ભારે પડત ુ ંકિવેાનુ ંિોય તે આગળથી જ જણાવી દઉં તે ઠીક 

ગણાય. તમારા વિમેને સબરૂી પકડી દૂર કરવો એ મારી ફરજ છે. 
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वाचकः તમારંુ આ વાક્ય મને પસદં પડ્ુ ં છે. તેથી મને જે ઠીક લાગે તે 
બોલવાની હિિંમત આવી છે. િજુ મારી એક શકંા રિી ગઇ છે. કૉંગે્રસની શરૂઆતથી 

સ્વરાજનો પાયો, તે કેમ? 

अथिपथतः જુઓ; કૉંગ્રેસે જુદા જુદા ભાગમા ં હિિંદીઓને એકઠા કરી તેઓને 'એક 
પ્રજા છીએ' એવો જુસ્સો આપયો. કૉંગે્રસની ઉપર સરકારની કરડી નજર રિતેી 

િતી. કૉંગ્રેસે િમેંશા ંમિસેલૂ સબંધંી િક પ્રજાને િોવો જોઇએ એવી માગણી કરી છે. 

જેવુ ં કૅનેડામા ંસ્વરાજ છે તેવુ ંકૉંગ્રેસે િમેંશા ંઇચ્છ્ુ ં છે. તેવુ ંમળે કે ન મળે, તેવુ ં
જોઇએ કે ન જોઇએ, તેના કરતા ંબીજુ ંવધારે સરસ છે કે નિીં, એ સવાલ જુદો છે. 

મારે બતાવવાનુ ંતો એટલુ ંજ છે કે કૉંગ્રેસે સ્વરાજનો રસ હિિંદને ચખાડયો. બીજા 

તેનુ ંમાન લેવાને માગે તે અઠીક ગણાય, અને તેમ આપણે માનીએ તો આપણ ે

નગણા કિવેાઈએ; એટલુ ંજ નિીં પણ તેથી આપણો જે િતે ુછે તે પાર પાડવામા ં

ર્શુ્કેલીઓ આવે છે. કૉંગ્રેસને નોખી ગણવાથી ને સ્વરાજની ત્તવરોધી ગણવાથી 

આપણે તેનો ઉપયોગ નથી કરી શકતા. 
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૨. બગંાળાના ભાગિા 

वाचकः તમે કિો છો તે પ્રમાણે ત્તવચારતા ંકૉંગ્રેસથી સ્વરાજનો પાયો રોપાયો એ 
ઠીક જણાય છે. છતા ં તે ખરી જાગતૃ્તત ન કિવેાય, એમ તો તમારે કબલૂ કરવુ ં

જોઇએ. ખરી જાગતૃ્તત ક્યારે ને કેમ થઈ? 

अथिपथतः િમેશા ંબીજ જોવામા ંઆવતુ ંનથી. બીજ પોતાનુ ંકામ માટીને નીચે કરે 

છે ને પોતે નાબદૂ થાય છે ત્યારે ઝાડ જમીન ઉપર જોવામા ં આવે છે. તેમ 
કૉંગ્રેસને ત્તવશે સમજજો. જેને તમે ખરી જાગતૃ્તત ગણો છો તે તો બગંાળાના 

ભાગલાથી થઈ. તેને સારુ આપણે લૉડુ કઝુનનો આભાર માનવો પડશે. 

બગંાળાના ભાગલા વખતે બગંાળીઓએ કઝુન સાિબેને બહુ વીનવ્યા પણ તેઓ 

સાિબે પોતાની સિાના અક્ષભમાનથી બેદરકાર રહ્યા. તેમણે માની લીધુ ંકે હિિંદીઓ 

માત્ર બકવાદ કરશે; બાકી તેઓનાથી કંઈ જ થવાનુ ંનથી. તેમણે અપમાનભરેલી 

ભાષા વાપરી ને મરડી મચડીને બગંાળાના ત્તવભાગ કયાુ. તે દિાડેથી અંગે્રજ 
રાજ્યના ત્તવભાગ થયા એમ ગણી શકાય છે .બગંાળાના ભાગલાથી જે ધક્કો 

અંગે્રજી સિાને પિોંચ્યો છે તે ધક્કો બીજા કોઈ પણ કાયુથી નથી પિોંચ્યો. આનો 

અથુ એમ નથી કે, બીજા ગેરઇન્સાફો થયા છે તે કંઇ ભાગલાથી ઊતરતા િતા. 

ત્તનમકવેરો એ કંઇ ઓછો ગેરઇન્સાફ નથી. એવુ ં બીજુ ં તો આપણે આગળ ઉપર 

ઘણુ ંજોઇશુ.ં પણ બગંાળાના ભાગલાની સામે થવાને પ્રજા તૈયાર િતી. પ્રજાની 
લાગણી તે વખતે તીવ્ર િતી. તે વેળા બગંાળામા ંઘણા આગેવાનો પોતાનુ ંબધુ ં

જત ુ ં કરવા તૈયાર િતા. પોતાની સિાનુ ં તેમને ભાન િત ુ ં તેથી એકદમ ભડકો 

થયો. તે િવે ઓલવાય તેવો નથી, ઓલવવાની જરૂર પણ નથી. ભાગલા તટૂશે, 

બગાળા પાછ ંજોડાશે, પણ અંગ્રેજી વિાણની જે તડ પડી છે તે તો રિવેાની જ. તે 
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દિાડે દિાડે મોટી થશે. જાગેલુ ંહિિંદ પાછ ંસઇૂ જાય એ બનવા જેવુ ંનથી. ભાગલા 

રદ કરવા એ સ્વરાજની માગણી બરોબર છે. બગંાળાના આગેવાન આ વાત 

બરાબર સમજે છે. અંગ્રજેી સિાવાળા પણ એ વાત સમજે છે. તેથી જ ભાગલા 
ગયા નથી. જેમ હદવસ જાય છે તેમ પ્રજા ઘડાય છે. પ્રજા કંઈ એક દિાડામા ંથતી 

નથી; તેને વરસો જોઇએ છે. 

वाचकः ભાગલાના ંપહરણામો તમે શુ ંજોયા?ં 

अथिपथतः આજ લગી આપણે ધારતા આવ્યા છીએ કે બાદશાિની પાસે અરજી 
કરવી ને અરજી કરતા ંદાદ ન મળે તો સિન કરવુ;ં જોકે અરજી તો કયાુ જ કરવી. 

ભાગલા પડયા પછી લોકોએ જોયુ ં કે અરજીની પાછળ બળ જોઈએ, લોકોમા ં

સિનશક્ક્ત જોઈએ. આ નવો જુસ્સો તે ભાગલાનુ ં ર્ખુય પહરણામ ગણાય. તે 

જુસ્સો છાપાના ંલખાણોમા ંજોવામા ંઆવ્યો. લખાણો કડક થવા લાગ્યા.ં જે વાત 

લોકો બીકમા ં કે છાની કરતા, તે જાિરેમા ંથવા-લખાવા લાગી. સ્વદેશી હિલચાલ 

ચાલી. અંગ્રેજને જોઈ નાનામોટા નાસતા તે િવે બીતા બધં થયા; મારામારીથી 
પણ ન ડયાુ; જેલ જવુ ંતેમા ંિરકત ન ગણી; અને હિિંદના ંપતુ્રરત્ન િાલ દેશત્તનકાલ 

થઇ ત્તવરાજે છે. આવી સામગ્રી તે અરજીના ંકરતા ંજુદી જાતની છે. આમ લોકોમા ં

કોલાિલ થઇ રહ્યો છે. બગંાળાનો પવન ઉિરમા ં પજંાબ લગી અને મદ્રાસ 

ઇલાકામા ંકન્યાકુમારી ભતૂ્તશર સધુી પિોંચી વળ્યો છે. 

वाचकः આ ત્તસવાય બીજુ ંકંઇ જાણવા જેવુ ંપહરણામ તમને સઝેૂ છે? 

अथिपथतः બગંાળાના ભાગલાથી અંગ્રેજી વિાણમા ં ભાગલો પડયો છે, તેમ 
આપણામા ંપણ ભાગલો પડયો છે. મોટા બનાવોના ંપહરણામ એમ મોટા ંજ આવે 

છે. આપણા આગવાનોના ંબે તડા ંથયા ંછે. એક મૉડરેટ અને બીજા એક્સ્રીત્તમસ્ટ. 

તેમને આપણે 'ધીમા' અને 'ઉતાવળા' એમ કિી શકીએ છીએ. કોઇ મૉડરેટને 
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બીકણ પક્ષ અને એક્સ્રીત્તમસ્ટને હિિંમતવાન પક્ષ, એમ પણ કિ ે છે. સહ ુ

પોતપોતાના ત્તવચાર પ્રમાણ તે બે શબ્દનો અથુ કરે છે. એટલુ ંતો ખરંુ છે કે આ 

પક્ષ પડયા છે તેની વચ્ચે ઝેર પણ પેદા થયુ ંછે. એક પક્ષ બીજાનો અત્તવશ્વાસ કરે 
છે ને એકબીજંાને મિણેા ંમારે છે. સરુતની કૉંગ્રેસ વખતે લગભગ મારામારી પણ 

થઇ. આ બે પક્ષ પડયા છે તે ત્તનશાની દેશને સારુ ઠીક નથી એમ મને તો લાગે છે. 

પણ હુ ંએમ માનુ ંછ ંકે આવા પક્ષ લાબંી ર્દુ્દત સધુી ટકશે નિીં. કેટલી ર્દુ્દત સધુી 

આમ તડા ંરિશેે એ આગેવાનોની ઉપર આધાર રાખ ેછે. 
 
 

૩. અશાન્ડત અને અસતંોષ 

वाचक : ત્યારે બગંભગં એ તમે જાગતૃ્તતનુ ંકારણ માન્યુ.ં તેથી ફેલાયેલી અશાતં્તત તે 
ઠીક ગણાય કે અઠીક? 

अथिपथत : માણસ ઊંઘમાથંી ઊઠે છે ત્યારે આળસ મરડે છે, આમતેમ ફરે છે ને 
અશાતં િોય છે. તેને પરંુૂ ભાન આવતા ંવખત લાગે છે. તેમ જ જોકે બગંભગંથી 

જાગતૃ્તત થઈ છે તોપણ બેભાની નથી ગઈ. િજુ આળસ મરડવાની ક્સ્થત્તતમા ંઅપણ ે

છીએ. િજુ ક્સ્થત્તત અશાક્ન્તની છે, જેમ ઊંઘ અને જાગતૃ્તતની વચ્ચેની અવસ્થા 

જરૂરની ગણવી જોઈએ ને તેથી તે ઠીક છે એમ કિવેાય, તેમ બગંાળમા ંને તેથી 

હિિંદુસ્તાનમા ંઅશાક્ન્ત તે પણ ઠીક કિવેાય. અશાતં્તત છે એમ આપણે જાણીએ છીએ 
તેથી શાક્ન્તનો વખત આવવા સભંવ છે. ઊંઘમાથંી ઊઠતા ં સદાય આળસ 

મરડવાની ક્સ્થત્તતમા ંઆપણે નથી રિતેા, પણ વિલેામોડા આપણી શક્ક્ત પ્રમાણે 

પરૂા જાગીએ છીએ. તેમ આ અશાક્ન્તમાથંી આપણે જરૂર ટાટીશુ.ં અશાક્ન્ત કોઈને 

ગમતી વસ્ત ુનથી. 

वाचक : અશાક્ન્તનુ ંબીજુ ંરૂપ શુ ંગણાય? 
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अथिपथत : અશાક્ન્ત એ ખરંુ જોતા અસતંોષ છે, તેને િાલ આપણે 'અનરેસ્ટ' કિીએ 
છીએ. કોંગે્રસકાળમા ં તે 'હડસકન્ટેન્ટ' કિવેાતો. ત્તમ. હ્યમુ િમેંશા કિતેા કે 

હિિંદુસ્તાનમા ંઅસતંોષ ફેલાવાની જરૂર છે. તે અસતંોષ બહુ ઉપયોક્ષગ વસ્ત ુ છે. 

જ્યા ં સધુી માણસ પોતાની ચાલ ુ ક્સ્થત્તતમા ં રાજી રિ ે ત્યા ં સધુી તેને તેમાથંી 

નીકળવાનુ ંસમજાવવુ ંએ ર્શુ્કેલીની વાત છે. તેથી દરેક સધુારાની પવેૂ અસતંોષ 
િોવો જ જોઈએ. ચાલ ુચીજનો અણગમો પેદા થાય ત્યારે જ તેને નાખી દેવાનુ ં

મન થાય. તેવો અસતંોષ આપણ ે મિાન હિિંદીઓના ં તેમ જ અંગ્રેજોના ં પસુ્તકો 

વાચંીને પામ્યા છીએ. તે અસતંોષથી અશાક્ન્ત થઈ, ને એ અશાક્ન્તમા ંકંઈ ર્આૂ, 

કંઈ આખડયા, કંઈ જેલ ગયા, કંઈ દેશત્તનકાલ થયા. િજુ તેમ થશે, થવુ ંજોઈએ. એ 

બધા ંક્ષચહ્ન સારા ંગણી શકાય છે. પણ તેનુ ંપહરણામ માઠું આવી શકે છે. 
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૪. સ્વરાજ તે શ ?ં 

वाचक : કૉંગે્રસે હિિંદુસ્તાનને એક પ્રજા કરવા શુ ંકયુું, બગંભગંથી કેમ જાગતૃ્તત થઈ, 

અશાતં્તત અને અસતંોષ કેમ ફેલાયા ંએ જાણયુ.ં િવે સ્વરાજ ત્તવશે તમારા ત્તવચાર શા 

છે તે જાણવા માગુ ંછ.ં મને ધાસ્તી છે કે વખતે આપણી સમજમા ંફેરફાર િોય. 

अथिपथत : ફેરફાર િોવા સભંવ છે. સ્વરાજને સારુ તમે અમે સહુ અધીરા બની રહ્યા 
છીએ, પણ તે શુ ંએ બાબત આપણ ેચોક્કસ ત્તવચાર ઉપર આવ્યા નથી. અંગેજોને 

કાઢી ર્કૂવા એ ત્તવચાર ઘણાખરાને મોઢેથી સભંળાય છે, પણ તે શા કારણથી એનો 

કંઈ ત્તવચાર બરોબર કયો િોય એવુ ંલાગત ુ ંનથી, તમને જ હુ ંએક સવાલ પછૂ ંછ.ં 
કદાચ જેટલુ ંઆપણે માગીએ છીએ તેટલુ ં બધુ ં અંગ્રેજ આપે તો પછી અંગ્રેજને 

કાઢી ર્કૂવાની જરૂર તમે ગણો છો ખરા? 

वाचक : હુ ં તો તેઓની પાસે એક જ ચીજ માગુ.ં મિરેબાની કરીને તમે અમારા 
ર્લુકમાથંી જાઓ. આ માગણી તેઓ કબલૂ રાખે ને પછી તેઓ હિિંદુસ્તાનમાથંી 

ગયા છતા ં રહ્યા એમ અથુનો અનથુ કોઈ કરી બેસાડે તો મને િરકત નથી. તો 

પછી એમ માનીશુ ં કે ગજુરાતી ભાષામા ં 'ગયા' એ શબ્દનો અથુ કોઈ 'રહ્યા' એમ 

કરે છે. 

अथिपथत : વારુ, આપણે ધારી લઈએ કે માગણી ર્જુબ અંગ્રેજો ગયા, પછી શુ ં

કરશો? 

वाचक : એ સવાલનો જવાબ અત્યારથી અપાય જ નિીં. જેવી રીતે તેઓ જાય 

તેને ઉપર પાછળની ક્સ્થત્તતનો આધાર રિશેે. તમે કિો છો તેમ ધારીએ કે તેઓ 
ગયા, તો મને લાગે છે કે તેઓએ બાધેંલુ ં બધંારણ આપણે રાખીએ અને 
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રાજકારભાર ચલાવીએ. તેઓ એમ જ ચાલ્યા જાય તો આપણી પાસે લશ્કર વગેરે 

તૈયાર જ િશે, એટલે આપણને રાજકારભાર ચલાવતા ંઅડચણ નિીં આવે. 

अथिपथत : તમે ભલે એમ ધારો; હુ ંતો નિી ધારંુ. છતા ંહું તે બાબત િમણા ંવધારે 
નથી ચચુવા માગતો. મારે તો તમારા સવાલનો જવાબ આપવો રહ્યો છે. તે હુ ં

તમને જ કેટલાય સવાલ પછૂીને સારી રીતે આપી શકંુ. તેટલા જ સારુ કંઈક 
સવાલો પછૂ ંછ.ં આપણે અંગે્રજને શા સારુ કાઢવા માગીએ છીએ? 

वाचक : કેમ કે તેઓના રાજકારભારથી દેશ કંગાલ થતો જાય છે. તેઓ દર વરસે 
દેશમાથંી પૈસા લઈ જાય છે. તેઓ પોતાની જ ચામડીના માણસને મોટા િોદ્દા 

આપે છે. આપણને માત્ર ગલુામીમા ંરાખે છે, આપણી તરફ ઉદ્ધતાઈથી વતે છે. ને 

આપણી કશી દરકાર નથી કરતા. 

अथिपथत : જો તેઓ પૈસા બિાર ન લઈ જાય, નમ્ર બને અને આપણને મોટા િોદ્દા 
આપે તો કંઈ તેઓના રિવેાથી અડચણ તમે માનો છો ખરા? 

वाचक : એ સવાલ જ નકામો છે. વાઘ પોતાનુ ં રૂપ ફેરવે તો તેની ભાઈબધંીમા ં
નકુશાન ખરંુ? એવી જાતનો સવાલ તમે પછૂયો છે તે ખાલી વખત ગમુાવવાને 

ખાતર. જો વાઘ પોતાનો સ્વભાવ ફેરવે તો અંગ્રેજો પોતાની આદત છોડે. જે 

બનવા જેવુ ંનથી તે બનશે એમ માનવુ ંતે માણસની રીત ન જ કિવેાય. 

अथिपथत : કૅનેડાને જે રાજસિા મળી છે, બોઅર લોકોને જે રાજસિા મળી છે, તેવી 
જ આપણને મળે તો? 

वाचक : એ પણ નકામો સવાલ છે. આપણી પાસે તેઓની જેમ દારૂગોળો િોય 
ત્યારે એમ થાય ખરંુ. પણ જ્યારે તે લોકોના જેટલી સિા આપણને આપશે ત્યારે 

તો આપણે આપણો જ વાવટો રાખીશુ.ં જેવુ ં જાપાન તેવુ ં હિિંદુસ્તાન, આપણને 
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આપણો કાફલો, આપણુ ં લશ્કર, આપણી જાિોજલાલી અને ત્યારે જ હિિંદુસ્તાન 

આખી દુત્તનયામા ંગાજી રિશેે. 

अथिपथत : આ તો તમે ભલો ક્ષચતાર ક્ષચતયો. આનો અથુ તો એ થયો કે આપણને 
અંગ્રેજી રાજ્ય જોઈશે, પણ અંગ્રેજો નિીં જોઈએ. તમે વાઘનો સ્વભાવ માગો છો, 

પણ વાઘને માગતા નથી. એટલે કે તમે હિિંદુસ્તાનને અંગ્રેજ બનાવવા માગંો છો. 
અને જ્યારે હિિંદુસ્તાન અંગે્રજી થશે ત્યારે તે હિિંદુસ્તાન નિીં કિવેાય પણ ખરેખરંુ 

ઈંગ્ગ્લસ્તાન કિવેાશે. આ સ્વરાજ મારા ત્તવચારનુ ંનથી. 

वाचक : મેં તો મને સઝૂે છે તેવુ ંસ્વરાજ બતાવ્યુ.ં જો આપણે કેળવણી લઈએ છીએ 
તે કંઈ કામની િોય, સ્પેન્સર, ત્તમલ વગેરે મિાન લેખકોના ંલખાણો વાચંીએ છીએ 

તે કંઈ કામના ં િોય, અંગે્રજની પાલુમેન્ટ તે પાલુમેન્ટોની માતા િોય તો પછી 

બેશક મને તો લાગે છે કે આપણે તે લોકોની નકલ કરવી જોઈએ; તે એટલે લગી 

કે જેમ તેઓ પોતાના ર્લુકમા ં બીજાને પેસવા નથી દેતા તેમ આપણે પણ ન 

પેસવા દઈએ. બાકી પોતાના જ ર્લુકમા ંજે તેઓએ કયુું છે તેવુ ંતો િજી બીજી 
જગ્યાએ જોવામા ંનથી આવતુ.ં એટલે આપણે તે તો દાખલ કરવુ ં જ ઘટે. પણ 

િવે તમારા ત્તવચાર જણાવો. 

अथिपथत : િજી વાર છે. મારા ત્તવચાર એની મેળે આ ચચાુમા ંજણાઈ રિશેે. સ્વરાજ 
સમજવુ ં તમને જેટલુ ં સિલે લાગે છે તેટલુ ં જ મને તો ર્શુ્કેલ લાગે છે. એટલ ે

િમણા ંતો હુ ંતમને એટલુ ંજ સમજાવવા પ્રયત્ન કરીશ કે જેને તમે સ્વરાજ કિો 

છો તે તો ખરંુ જોતા ંસ્વરાજ નથી. 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.mkgandhi.org/


હિન્દ સ્વરાજ 

 

www.mkgandhi.org  Page 21 

 

૫. ઈંગ્િિંની ન્સ્િનત 

वाचक : ત્યારે તમારા કિવેા ઉપરથી હુ ંએ અનમુાન કરંુ છ ંકે ઇંગ્લડં જેવુ ંભોગવે 
છે તે બરોબર નથી ને આપણને તે ન ઘટે. 

अथिपथत : આ અનમુાન તમે બરોબર કયુું છે. ઈંગ્લડંમા ં જે ક્સ્થત્તત િાલ છે તે 
ખરેખર દયામણી છે, અને હુ ં તો ઈશ્વરની પાસે માગુ ં છ ં કે તેવી ક્સ્થત્તત 

હિિંદુસ્તાનની કદી ન થજો. જેને તમે પાલુમેન્ટની માતા કિો છો તે પાલુમેન્ટ તો 

વાઝંણી છે અને વેશ્યા છે. આ બને્ન શબ્દો આકરા છે, છતા ંબરોબર લાગ ુપડે છે. 

મેં વાઝંણી કિી, કેમ કે િજુ સધુી પાલુમેન્ટ પોતાની મેળે એક પણ સારંુ કામ કયુું 
નથી. જો તેની ઉપર કોઈ જોર કરનાર ન િોય તો તે કંઈ જ ન કરે એથી તેની 

ક્સ્થત્તત સ્વાભાત્તવક રીતે છે, અને તે વેશ્યા છે, કેમ કે તેને જે પ્રધાનમડંલ રાખે તે 

પ્રધાનમડંળની પાસે તે રિ ેછે. આજે તેનો ધણી એસ્કવીથ, તો કાલે બાલફર અને 

પરમ હદવસે ત્રીજો. 

वाचक : આ તો તમે કંઈક વ્યગંમા ંબોલ્યા છો. વાઝંણી શબ્દ િજી તમે લાગ ુપડયો 
નથી. પાલુમેન્ટ લોકોની બનેલી છે, એટલે બેશક લોકોના િાથ નીચે જ કામ કરે. 

તે જ તેનો જ ગણુ છે, તેની ઉપરનો અંકુશ છે. 

अथिपथत :આ વાત મિા ભલૂભરેલી છે. જો પાલુમેન્ટ વાઝંણી ન િોય તો આમ 

થવુ ંજોઈએ : લોકો તેમા ંસરસમા ંસરસ મેમ્બરોને ચ ૂટંીને મોકલે છે. મેમ્બરો વગર 
પગારે જાય છે, એટલે લોકકલ્યાણને સારુ જવા જોઈએ. લોકો પોતે કેળવાયેલા 

ગણાય છે. એટલે ભલૂ ન કરે એમ આપને માનવુ ં જોઈએ. આવી પાલુમેન્ટને 

અરજી ન ઘટે, તેની ઉપર દાબ ન ઘટે. તે પાલુમેન્ટનુ ં કામ એવુ ં સરળ િોવુ ં

જોઈએ કે દિાડે દિાડે તેનુ ંતેજ વધારે દેખાય ને લોકોની ઉપર તેની અસર થતી 
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જાય. તેને બદલે આટલુ ં તો સૌ કબલૂ કરે છે કે પાલુમેન્ટ મેમ્બરો આડંબહરયા 

અને સ્વાથી જોવામા ં આવે છે. સૌ પોતાનુ ં ખેંચે છે. માત્ર ધાસ્તીને લીધે જ 

પાલુમેન્ટ કંઈ કામ કરે છે. આજ કયુું િોય તે કાલે રદ કરવુ ં પડે છે. એક પણ 
વસ્ત ુ આજ સધુીમા ં પાલુમેન્ટે ઠેકાણે પાડી િોય એવો દાખલો જોવામા ં નથી 

આવતો. મોટા સવાલોની ચચાુ જ્યારે પાલુમેન્ટમા ં ચાલતી િોય ત્યારે તેના 

મેમ્બરો લાબંા થઈને પડે છે અથવા બેઠા ંઝોલા ખાય છે. તે પાલુમેન્ટમા ંમેમ્બરો 

એવા બરાડા પાડ ેછે કે સાભંળનારા કાયર થઈ જાય છે. તેના એક મિાન લેખકે 

તેને 'દુત્તનયાની વાતડૂો' એવુ ંનામ આપયુ ંછે. મેમ્બરો જે પક્ષના િોય તે પક્ષ તરફ 

પોતાનો મત વગર ત્તવચારે આપે છે, આપવા બધંાયેલા છે. તેમા ંકોઈ અપવાદરૂપે 
નીકળી આવે તો તે મેમ્બરના ભોગ સમજવા. જેટલો વખત અને પૈસા પાલુમેન્ટ 

ગાળે છે તેટલો વખત અને પૈસા જો સારા માણસોને મળે તો પ્રજાનો ઉદ્ધાર થઈ 

જાય. આ પાલુમેન્ટ તો પ્રજાનુ ંરમકડું છે, ને તે રમકડું પ્રજાને બહુ ખરચમા ંનાખે 

છે. આ ત્તવચારો મારા અંગત છે એમ તમે ન જાણશો. મોટા અને ત્તવચારવાન 

અંગે્રજો તેવો ત્તવચાર કરે છે. એક મેમ્બરે તો એમ જ કહ્યુ ં કે પાલુમેન્ટ ધત્તમિષ્ઠ 
માણસને લાયકની નથી રિી. બીજા મેમ્બરે કહ્યુ ંકે પાલુમેન્ટ તો 'બેબી' (બચ્ચુ)ં છે. 

બચ્ચાનેં કોઈ દિાડો તમે સદાય બચ્ચા ંરિલે જોયેલા?ં આજ સાતસેં વષુ પછી જો 

પાલુમેન્ટ બચ્ચુ ંિોય તો ક્યારે મોટી થશે? 

वाचक : તમે મને ત્તવચારમા ંનાખયો. આ બધુ ંમારે એકદમ માની લેવુ ં એમ તો 
તમે નિીં જ કિો. તદ્દન જુદા ત્તવચાર તમે મારા મનમા ં પેદા કરો છો. તેને મારે 

પચાવવા જોઈશે. ઠીક છે; િવે 'વેશ્યા' શબ્દનુ ંત્તવવેચન કરો. 

अथिपथत : તમારાથી મારા ત્તવચાર એકદમ ન મનાય એ વાત બરોબર છે. તે ત્તવશે 
તમારે જે વાચંવુ ંઘટે છે તે વાચંશો તો તમને કઈંક ખયાલ આવશે. પાલુમેન્ટને 

વેશ્યાનુ ંનામ આપયુ ંછે એ પણ બરોબર છે. તેને કોઈ ધણી નથી. તેનો ધણી એક 
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િોઈ ન શકે. પણ મારો કિવેાનો ભાવાથુ એટલો જ નથી. જ્યારે તેનો ધણી કોઈ 

બને છે - જેમ કે ર્ખુય પ્રધાન - ત્યારે પણ તેની ચાલ એકસરખી નથી રિતેી. 

જેવા બેિાલ વેશ્યાના િોય છે તેવા જ પાલુમેન્ટના સદા રિ ે છે. ર્ખુય પ્રધાનને 
પાલુમેન્ટની દાઝ થોડી જ રિ ેછે. તે તેની સિાના તોરમા ંગલુતાન રિ ેછે. તેનો 

પક્ષ કેમ જીતે એ જ તેને લગની રિ ે છે. પાલુમેન્ટ કેમ ખરંુ કરે તે ત્તવચાર તેને 

થોડો જ રિ ે છે. પોતાના પક્ષને જોર આપવા પાલુમેન્ટની પાસે કંઈ કામો ર્ખુય 

પ્રધાન કરાવે છે એવા દાખલા જોઈએ તેટલા મળી આવે છે. આ બધુ ં ત્તવચારવા 

લાયક છે. 

वाचक : ત્યારે તમે તો, જેઓને આજ લગી આપણે દેશાક્ષભમાની અને પ્રમાક્ષણક 
માણસો ગણતા આવ્યા છીએ, તેમની ઉપર પણ હુમલો કરો છો. 

अथिपथत : િા, એ ખરંુ છ,ં મારે કંઈ ર્ખુય પ્રધાનોનો દ્વષે નથી. પણ અનભુવે મેં 
જોયુ ંકે તેઓ ખરા દેશાક્ષભમાની ન ગણાય. તેઓ જાિરેમા ંજેને લાચં કિીએ છીએ 

તે લેતા દેતા નથી તેથી પ્રમાક્ષણક ભલે ગણાય. પણ તેઓની પાસે વગ પિોંચી 
શકે છે. તેઓ બીજાની પાસેથી કામ લેવાને સારુ ઈલકાબો વગેરેની લાચં પષુ્કળ 

આપે છે. શદુ્ધ ભાવ ને શદુ્ધ પ્રમાક્ષણકપણુ ંતેઓમા ંનથી એમ હુ ંહિિંમતથી કિી શકંુ 

છ.ં 

वाचक : આમ તમારા ત્તવચાર છે ત્યારે તો અંગે્રજ લોકો કે જેને નામે પાલુમેન્ટ 
રાજ્ય કરે છે તેને ત્તવશે પણ કંઈક કિો, એટલે તેઓના સ્વરાજ્યનો પરૂો ખયાલ 

આવે. 

अथिपथत : અંગ્રેજો જેઓ 'વોટર' છે (ચ ૂટંણી કરે છે). તેઓનુ ં ધમુ પસુ્તક 
(બાઈબલ) વતુમાન પત્ર થઈ પડયા ંછે. તેઓ તે પત્રમાથંી પોતાના ત્તવચારો બાધેં 

છે. પત્રો અપ્રામાક્ષણક છે; એક જ વાતને બે રૂપ આપે છે. એક પક્ષવાળા તે જ 
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વાત મોટી કરી બતાવે છે. બીજા પક્ષવાળા તે જ વાત છોટી કરી નાખ ે છે. એક 

છાપાવાળો એક આગેવાન અંગ્રેજને પ્રામાક્ષણક ગણશે, બીજો છાપાવાળો તેને 

અપ્રામાક્ષણક ગણશે. આવા જે દેશમા ંછાપા ં છે તે દેશના માણસોના કેવા બેિાલ 
િોવા જોઈએ? 

वाचक : તે તમે જ બતાવો. 

अथिपथत : તે લોકો ઘડીઘડીમા ંત્તવચારો બદલાવે છે. એમ તો એ લોકોમા ંકિણેી છે 

કે સાત સાત વરસે રંગ બદલાય છે. ઘહડયાળના લોલકની માફક તે લોકો આમ 
તેમ ફયાુ કરે છે; ઠેકાણાસર બેસી શકતા નથી. કોઈ માણસ જરા છટાદાર િોય તે 

વાતો ભારે કરી દે અથવા તેઓને ત્તમજલસ વગેરે આપે તો નગારચીની માફક 

ઢોલકી વગાડવા બેસી જાય છે. તેવા માણસોની પાલુમેન્ટ તેવી જ િોય. 

તેઓનામા ંએક વસ્ત ુ છે ખરી, તે એ કે પોતાના દેશને જવા નિીં દે; ને જો કોઈ 

તેની ઉપર નજર કરે તો તેને આંધળોભીંત કરી ર્કુશે. પણ તેથી કંઈ તે પ્રજામા ં

બધા ગણુ આવી ગયા, અથવા તે પ્રજાની નકલ કરવી, એમ કિી શકાય નિીં. જો 
હિિંદુસ્તાન અંગે્રજી પ્રજાની નકલ કરે તો હિિંદુસ્તાન પાયમાલ થઈ જાય એવો મારો 

તો ખાસ ત્તવચાર છે. 

वाचक : અંગ્રેજી પ્રજા આવી થઈ ગઈ છે તેના ંશા ંકારણ માનો છો? 

अथिपथत : તેમા ં અંગ્રેજોનો ખાસ દોષ નથી, પણ તેઓના - બલ્કે યરુોપના - 
આજકાલના સધુારાનો દોષ છે. તે સધુારો કુધારો છે અને તેથી યરુોપની પ્રજા 

પાયમાલ થતી ચાલી છે. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mkgandhi.org/


હિન્દ સ્વરાજ 

 

www.mkgandhi.org  Page 25 

 
 

૬. સ ધારાન  ંદશશન 

 

वाचक : િવે તો તમારે સધુારાની વાત પણ કરવી પડશે. તમારે હિસાબે તો 
સધુારો તે કુધારો થયો. 

अथिपथत : મારે હિસાબે જ નિીં, પણ અંગે્રજ લેખકોને હિસાબે સધુારો તે કુધારો છે; 

તે ત્તવશે બહુ પસુ્તકો લખાયા ં છે. તેઓમા ં સધુારાની સામે થવાના મડંળો પણ 

સ્થપાતા ંજાય છે. એક માણસે, "સધુારો, તેના ં કારણો અને તેની દવા" એ નામે 

પસુ્તક લખયુ ંછે. તેમા ંતેણે સધુારો એ એક પ્રકારનો રોગ છે એમ બતાવી આપયુ ં
છે. 

वाचक : આ બધુ ંઆપણે કેમ નથી જાણી શક્તા? 

अथिपथत : એ તો દેખાઈ આવે એવુ ં કારણ છે. કોઈ પણ માણસ પોતાની ત્તવરુદ્ધ 

વાત કરે એવુ ંભાગ્યે જ બને છે. સધુારામા ંમોિાઈ પડેલા માણસ તેની સામે નિીં 
લખે; પણ તેને ટેકો મળે એવી વાતો અને દલીલો શોધે કાઢશે, આ તેઓ 

જાણીજોઈને કરે છે એમ પણ નથી. તેઓ જે લખે છે તે પોતે માને છે. ત્તનદ્રાવશ 

થયેલો માણસ પોતાને સ્વપનુ ંઆવે છે તે ખરંુ જ માને છે. જ્યારે તેની ઊંઘ ઊડ ે

ત્યારે જ તેને પોતાની ભલૂ માલમૂ પડે છે. આવી દશા સધુારાવશ માણસની છે. 

આપણે જે કંઈ વાચંીએ છીએ તે સધુારાના હિમાયતીના ંલખાણ િોય છે. તેમા ંબહુ 

િોત્તશયાર અને બહુ ભલા માણસો પડયા છે. તેઓના લખાણથી આપણે અંજાઈ 
જઈએ છીએ. એમા ંએક પછી એક માણસ ફસાતા જાય છે. 

वाचक : આ વાત તમે બરોબર કરી છે. તમે જે વાચં્યુ ં ત્તવચાયુું છે તેનો ખયાલ 
આપો. 
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अथिपथत : પ્રથમ તો સધુારો એ નામ કઈ ક્સ્થત્તતને આપવામા ં આવે છે તે 
ત્તવચારીએ. આ સધુારાની ખરી ઓળખ તો એ છે કે માણસો બહિર  ની શોધોમા ંને 

શરીરસખુમા ં સાથુક્ય અને પરુુષાથુ માને છે. તેના દાખલા લઈએ. સો વરસ 

પિલેા ં જેવા ઘરમા ં યરુોપના લોકો રિતેા િતા તેના કરતા િાલ વધારે સરસ 

ઘરમા ંરિ ેછે; આ સધુારાની ત્તનશાની ગણાય છે. આમા ંશરીરસખુની વાત રિલેી 
છે. તે અગાઉ માણસો ચામડાનંા વસ્ત્ર પિરેતા ને ભાલા ંવાપરતા. િવે તેઓ મોટા 

લેંઘા પિરેે છે ને શરીરશણગાર સારુ તરેિવાર કપડા ં બનાવે છે, તથા ભાલાનેં 

બદલે એક પછી એક પાચં ઘા કરી શકે એવી ચક્કરવાળી બદૂંકડી વાપરે છે; તે 

સધુારાની ત્તનશાની છે. કોઈ ર્લુકના માણસ જોડા વગેરે ન પિરેતા િોય તે જ્યારે 

યરુોપના કપડા ંપિરેતા ંશીખે છે ત્યારે જગંલી દશામાથંી સધુરેલી દશામા ંઆવ્યા 

ગણાય છે. અગાઉ યરુોપમા ં માણસો સાધારણ િળથી પોતાના જોગી જમીન 
જાતમિનેતથી ખેડતા, તેને બદલે િાલ વરાળયતં્રથી િળ ચલાવી એક માણસ 

ઘણી જમીન ખેડી શકે છે ને ખબૂ પૈસો એકઠો કરી શકે છે; તે સધુારાની ત્તનશાની 

ગણાય છે. અગાઉ માણસો કોઈક જ પસુ્તકો લખતા ંતે અર્લૂ્ય ગણાતાં, આજે જેને 

જેવુ ં ફાવે તેવુ ંલખે છે ને છાપે છે તથા લોકોના મન ભમાવે છે; આ સધુારાની 

ત્તનશાની છે. અગાઉ માણસો ગાડા ંવાટે દિાડાની બાર ગાઉની મજલ કરતા. િાલ 
રેલગાડીથી ચારસેં ગાઉની મજલ કરી શકે છે; આ તો સધુારાની ટોચ ગણાઈ છે. 

િજુ જેમ સધુારો વધતો જાય છે તેમ એવુ ંધારવામા ંઆવે છે કે માણસો િવાઈ 

વિાણથી ર્સુાફરી કરશે ને થોડા કલાકમા ં દુત્તનયાના ગમે તે ભાગમા ં જઈ 

પિોંચશે. માણસોને િાથપગ નિીં વાપરવા પડે. એક બટન ચાપંશે ત્યારે તેને 

પિરેવાનો પોશાક આવી મળશે, બીજુ ં બટન ચાપંશે ત્યારે તેના ં છાપા ંઆવશે, 

ત્રીજુ ંબટન ચાપંશે ત્યારે તેની ગાડી તૈયાર થઈ જશે, ત્તનત્ય નવા ંભોજન મળશે, 

િાથ અથવા પગનો ખપ જ નિીં પડે. બધુ ં સચંાથી જ કામ લેવાશે. અગાઉ 

http://www.mkgandhi.org/


હિન્દ સ્વરાજ 

 

www.mkgandhi.org  Page 27 

માણસો જ્યારે લડવા માગતા ત્યારે એકબીજાનુ ંશરીરબળ અજમાવતા. િવે તો 

તોપના એક ગોળાથી િજારો જાન લઈ શકે છે, આ સધુારાની ત્તનશાની છે. અગાઉ 

લોકો ખલુ્લી િવામા ંપોતાને ઠીક પડે તેટલુ ં સ્વતતં્રપણે કામ કરતા, િવે િજારો 
મજૂરો પોતાના ગજુરાનને ખાતર એકઠા મળી મોટા ંકારખાના ંકે ખાણોમા ંકામ કરે 

છે, તેઓની દશા જાનવર કરતા ં િલકી થઈ પડી છે. તેઓની સીસા વગેરેના 

કારખાનાઓંમા ં જાનની ખવુારી કરી કામ કરવુ ં પડે છે. આનો ભોગ પૈસાદાર 

માણસોને મળે છે. અગાઉ માણસોને મારીને ગલુામ કરતા; િાલ માણસોને પૈસાની 

અને ભોગની લાલચ આપીને ગલુામ બનાવે છે. અગાઉ લોકોમા ં દરદ ન િતા ં

તેવા દરદ પેદા થયા ંછે, ને તેની સાથે દાકતરો શોધ કરવા લાગ્યા છે કે તે દરદો 
કેમ મટાડવા.ં આમ કરતા ઇસ્પતાલો વધી છે; તે સધુારાની ત્તનશાની ગણાય છે. 

અગાઉ કાગળો લખતા ત્યારે ખસસૂ ખેત્તપયો જતા અને બહુ ખરચે તેવુ ંબની શકત ુ.ં 

આજ મારે કોઈને ગાળ ભાડંવાનો કાગળ લખવો િોય તો એક દોહઢયે હુ ં ગાળ 

કાઢી શકંુ છ.ં કોઈને મારે શાબાશી આપવી િોય તો તે પણ હુ ં તેટલી જ હકિંમતે 

પિોંચાડી શકંુ છ;ં આ સધુારાની ત્તનશાની છે. અગાઉ માણસો બેથી ત્રણ વખત 
ખાતા ને તે પણ િાથે પકાવેલી રોટી ને થોડી તરકારી િોય તો તે િવે બબ્બે 

કલાકે ખાવાનુ ંજોઈએ, અને તે એટલે દરજ્જજે કે ખાવામાથંી લોકો નવરા જ નથી 

થતા િવે કેટલુ ંકહુ?ં આ બધુ ંતમે ગમે તે પસુ્તકમા ંજોઈ શકો છો. સધુારાની આ 

બધી ખરી ત્તનશાની છે. અને જો કોઈ પણ માણસ તેથી જુદી વાત સમજાવે તો તે 

ભોળો છે એમ ચોક્કસ માનજો. સધુારો તો હુ ંજણાવી ગયો છ ં તે જ ગણાય છે. 

તેમા ંનીત્તતની કે ધમુની વાત છે જ નિીં, સધુારાના હિમાયતી ચોખખી વાત કરે છે 
કે તેઓનુ ંકામ લોકોને ધમુ શીખવવાનુ ંનથી. ધમુ તે તો ઢોંગ છે એમ કેટલાક 

માને છે. કેટલાક વળી ધમુનો ડોળ કરે છે, નીત્તતની વાતાુ પણ કરે છે; છતા ં હુ ં

તમને વીસ વરસના અનભુવ પછી કહુ ંછ ં કે નીત્તતને નામે અનીત્તત શીખવવામા ં

http://www.mkgandhi.org/


હિન્દ સ્વરાજ 

 

www.mkgandhi.org  Page 28 

આવે છે. નીત્તત ઉપલી વાતોમા ંિોઈ ન શકે એ બાળક પણ સમજી શકે એવુ ંછે, 

શરીરનુ ંસખુ કેમ મળે એ જ સધુારો શોધે છે; એ જ તે આપવા મિનેત કરે છે, 

છતા ંતે સખુ પણ નથી મળી શકત ુ.ં 

આ સધુારો તે અધમુ છે અને તે યરુોપમા ં એટલે દરજ્જજે ફેલાયો છે કે ત્યાનંા 

માણસો અધાુગાડંા જેવા જોવામા ંઆવે છે. તેઓનામા ંખરંુ કૌવત નથી; પોતાનુ ં

જોર નશો કરી ટકાવી રાખે છે. એકાન્તે તે લોકો બેસી શકતા નથી, સ્ત્રીઓ ઘરની 

રાણી િોવી જોઈએ તેમને શેરીઓમા ંભટકવુ ંપડે છે, અથવા તો તેઓને મજૂરીએ 

જવુ ંપડે છે. ઇંગ્લડંમા ંજ ચાળીસ લાખ રંક અબળાઓ પેટને અથે ગધ્ધામજૂરી કરે 

છે, અને િાલ તેને લીધે સિૅજેટની હિલચાલ ચાલી રિી છે. 

આ સધુારો એવો છે કે, જો આપણે ધીરજ રાખી બેસીશુ ં તો સધુારાની િડફેટમા ં

આવેલા માણસો પોતે સળગાવેલા અક્ગ્નમા ં બળી મરશે. પેગમ્બર મિમ્મદના 

ત્તશક્ષણ પ્રમાણે આ શયતાની રાજ્ય ગણાય. હિિંદુ ધમુ આને િડિડતો કક્ષળકાળ કિ ે

છે. હુ ં તમને આ સધુારાનો આબેહબૂ ક્ષચતાર નથી આપી શકતો. મારી શક્ક્ત 

બિારની એ વાત છે. પણ તમે સમજશો કે આ સધુારાથી અંગ્રેજી પ્રજામા ંસડો ઘર 
કરી ગયો છે. તે સધુારો નશાકારક અને નાશવતં છે. તેનાથી દૂર રિવે ુ ં ઘટે છે 

અને તેથી જ અંગે્રજ પાલુમેન્ટ ને બીજી પાલુમેન્ટો નકામી થઈ પડી છે. તે 

પાલુમેન્ટ તે પ્રજાની ગલુામીની ત્તનશાની છે એ ખચીત વાત છે. વાચંો ત્તવચારો તો 

તમને પણ તેમ જ લાગશે. તેમા ંઅંગ્રેજનો વાકં તમે નિીં કાઢો. તેમની ઉપર તો 

દયા ખાવા જેવુ ં છે. તેઓ બાિોશ માણસ છે, એટલે એ જાળમાથંી નીકળી આવશે 

એમ મારંુ માનવુ ં છે. તેઓ સાિત્તસક છે ને મિનેત ુ છે. તેઓના ત્તવચાર ર્ળેૂ 
અનીત્તતભરેલા નથી, એટલે તેમને ત્તવશે મારા મનમા ંઉિમ ત્તવચાર જ છે, તેઓનુ ં

િાડ ખરાબ નથી. ને સધુારો એ તેઓને અસાધ્ય રોગ નથી, પણ િાલ તેઓ તે 

રોગમા ંઘેરાયા છે એ તો ભલૂવાનુ ંજ નથી. 
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૭. હહિંદ સ્તાન કેમ ગય ?ં 

वाचक : તમે સધુારાને ત્તવશે તો બહુ બોલ્યા : મને ત્તવચારમા ંનાખી દીધો. િવે મારે 
યરુોપની પ્રજા પાસેથી શુ ંલેવુ ં ને શુ ંન લેવુ ં ને શુ ંન લેવુ ંએ સકંટ આવી પડ્ુ,ં 
પણ મને એક સવાલ તો તરત ઊગી આવે છે. સધુારો એ કુધારો છે, એ રોગ છે, 

તો અંગ્રેજ આવા સધુારામા ંપડેલા તે હિિંદ કેમ લઈ શક્યા? તેમા ંકેમ રિી શકે? 

अथिपथत : તમારા આ સવાલનો જવાબ િવે કંઈક સિલેથી આપી શકાશે અને િવે 
આપણે સ્વરાજનો ત્તવચાર પણ થોડી વારમા ં કરી શકીશુ.ં તમારા એ સવાલનો 

જવાબ મારે િજુ આપવાનો છે એ કંઈ ભલૂ્યો નથી. પણ તમારા છેલ્લા સવાલ 

ઉપર આપણે આવીએ. હિિંદુસ્તાન અંગે્રજે લીધુ ંએમ નથી, પણ આપણે તેને દીધુ ં

છે. હિિંદુસ્તાનમા ંતેઓ પોતાના બળે નથી ટકી શક્યા, પણ આપણે તેઓને રાખયા 

છે. તે કેમ, એ જોઈએ. તમને યાદ આપુ ં છ ં કે આપણા દેશમા ં તેઓ અસલમા ં
વેપાર અથે આવ્યા. તમારી કંપની બિાદુરને યાદ કરો. તેને બિાદુર કોણે 

બનાવી? તેઓ ક્ષબચારા રાજ્ય કરવાનો ઇરાદો પણ નિોતા રાખતા. કંપનીના 

માણસોને મદદ કોણે કરી? તેઓનુ ં રૂપ જોઈને કોણ મોિાઈ જતા? તેઓનો માલ 

કોણ વેચી આપતુ?ં ઇત્તતિાસ પરુાવો આપે છે કે આપણે જ તે બધુ ંકરતા. પૈસો 

જલદી મેળવવાના િતેથુી આપણે તેઓને વધાવી લેતા. આપણે તેઓને મદદ 
કરતા. મને ભાગં પીવાની આદત િોય અને ભાગં વેચનારો મને ભાગં વેચે તેમા ં

મારે વેચનારનો વાકં કાઢવો કે મારો પોતાનો? વેચનારનો વાકં કાઢવાથી મારંુ 

વ્યસન કંઈ જવાનુ ં છે? તે વેચનારને િાકંી કાઢીશુ ં તો શુ ંબીજા મને ભાગં નિીં 

વેચ?ે હિિંદુસ્તાનના ખરા સેવકે બરોબર શોધ કરી ર્ળૂ તપાસવુ ંપડશે. મને બહુ 

ખાવાથી અપચો થયો િશે તો હુ ંપાણીનો દોષ કાઢી અપચો દૂર નિીં કરી શકંુ. 
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તબીબ તો એ કે જે દરદનુ ંર્ળૂ શોધે. તમે હિિંદી રોગીના તબીબ થવા માગો છો 

તો તમારે દરદનુ ંર્ળૂ શોધ્યે જ ટાટકો છે. 

वाचक : તમે ખરંુ બોલો છો. િવે તમારે મને સમજાવવાને દલીલ કરવાની જરૂર 
નિીં રિ.ે હુ ંતમારા ત્તવચાર જાણવા અધીરો બન્યો છ.ં આપણે િવે અત્યતં રત્તસક 

ભાગ ઉપર આવ્યા છીએ એટલે મને તમારા ત્તવચારો જ વતાવો. મને તેમા ંશકંા 
આવશે ત્યારે હુ ંતમને અટકાવીશ. 

अथिपथत : બહુ સારંુ, પણ મને ધાસ્તી છે કે આગળ ચાલીશુ ંત્યારે વળી આપણને 
મતભેદ તો થશે જ. છતા ંતમે અટકાવશો ત્યારે જ દલીલમા ંઊતરીશ. આપણ ે

જોયુ ં કે અંગ્રેજી વેપારીને આપણે ઉિેજન આપયુ ં ત્યારે તેઓ પગપેસારો કરી 

શક્યા. તેમ જ જ્યારે આપણા રાજાઓ માિંોમાિં ે લડયા ત્યારે તેઓએ કંપની 

બિાદુરની મદદ માગી. કંપની બિાદુર વેપારમા ંને લડાઈના કામમા ંકુશળ િતી. 

તેમા ં તેને નીત્તત-અનીત્તતની નડતર ન િતી. વેપાર વધારવો ને પૈસા કમાવા એ 

તેનો ધધંો િતો. તેમા ં જ્યારે આપણે મદદ આપી ત્યારે તેણે મદદ લીધી ને 
પોતાની કોઠીઓ વધારી. કોઠીઓનો બચાવ કરવા તેણે લશ્કર રાખયુ.ં તે લશ્કરનો 

આપણે ઉપયોગ કયો, ને િવે તેની ઉપર દોષ રાખીએ તે નકાર્ુ ં છે. આ વખતે 

હિિંદુ-ર્સુલમાન વચ્ચે વેર પણ ચાલતુ ં િત ુ.ં તેમા ં કંપનીને લાગ મળ્યો. આમ 

બધી રીતે કંપનીનો કાબ ૂ હિિંદુસ્તાનમા ંજામે તેવુ ંઆપણે તેને સારુ કયુું. એટલે 

આપણે હિિંદુસ્તાન અંગે્રજને આપયુ ંએમ કિવે ુ ંએ હિિંદુસ્તાન ગયુ ંએમ કિેવા કરતા ં
વધારે સાચુ ંછે. 

वाचक : િવે અંગે્રજો હિિંદુસ્તાન કેમ રાખી શકે છે એ કિો. 

अथिपथत : જેમ આપણે તેઓને આપયુ ંતેમ આપણે હિિંદુસ્તાન તેઓની પાસે રિવેા 

દઈએ છીએ. તેઓએ હિિંદુસ્તાન તલવારથી લીધુ ંએમ તેઓમાનંા કેટલાક કિ ેછે, 
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અને તલવારથી રાખે છે એમ પણ કિ ેછે. આ બનેં વાત ગલત છે. હિિંદુસ્તાનને 

રાખવામા ંતલવાર કંઈ જ કામ આવે એમ નથી; આપણે જ તેઓને રિવેા દઈએ 

છીએ. 

નેપોક્ષલયને અંગ્રેજોને વેપારી પ્રજા કિી છે એ તદ્દન વાજબી વાત છે. તેઓ જે 

દેશને રાખે છે તે દેશ વેપારને અથે રાખે છે એ જાણવા જેવુ ંછે. તેઓના ંલશ્કર કે 

કાફલા માત્ર વેપારની રક્ષા કરવા અથે છે. જ્યારે રાન્સવાલમા ં વેપાર નિોતો 

ત્યારે ત્તમ. ગ્લૅડસ્ટનને તરત સઝૂી આવ્યુ ં કે રાન્સવાલને અંગ્રેજોએ નિીં રાખવુ ં

જોઈએ. જ્યારે રાન્સવાલમા ં વેપાર જોયો ત્યારે તેની સાથે લડાઈ કરી અને ત્તમ. 

ચેમ્બરલેને શોધી કાઢ્ુ ં કે રાન્સવાલની ઉપર અંગે્રજની િકુમત છે. મરહમૂ 
પે્રત્તસડન્ટ ક્રૂગરને કોઈએ સવાલ પછૂયો : 'ચાદંમા ં સોનુ ં છે કે નિીં?' તેણે જવાબ 

આપયો કે, 'ચાદંમા ં સોનુ ં િોવાનો સભંવ નથી; કેમ કે જો િોત તો અંગ્રેજો તેને 

પોતાના રાજ્ય સાથે જોડી દેત.' તેઓનો પરમેશ્વર પૈસો છે, એ ધ્યાનમા ંરાખવાથી 

બધા ખલુાસા થઈ શકશે. 

ત્યારે અંગ્રેજોને આપણે હિિંદુસ્તાનમા ં રાખીએ છીએ તે માત્ર આપણી ગરજે. 
આપણને તેઓનો વેપાર પસદં આવે છે. તેઓ કાવાદાવા કરી આપણને રીઝવે છે 

ને રીઝવીને આપણી પાસેથી કામ લ ે છે. તેમા ંઆપણે તેઓનો દોષ કાઢવો એ 

તેઓની સિા ત્તનભાવવા જેવુ ં છે. આમા ં વળી આપણે માિંોમાિં ે તકરાર કરી 

તેઓને વધારે ઉિેજન આપીએ છીએ. 

જો તમે ઉપરની વાત બરાબર માનો તો આપણે સાક્ષબત કયુું કે અંગે્રજો વેપારને 

અથે આવ્યા, વેપારને અથે રિ ે છે, ને તેઓને રાખવામા ંઆપણે જ મદદગાર 
છીએ. તેઓના ંિત્તથયાર તે તદ્દન નકામા ંછે. 
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આ પ્રસગેં તમને હુ ંયાદ આપુ ંછ ં કે જાપાનમા ંઅંગે્રજી વાવટો ઊડ ેછે એમ તમે 

માનજો. જાપાનની સાથે અંગે્રજે કરાર કયો છે તે તેના વેપારને સારુ; અને 

જાપાનમા ં તમે જોશો કે અંગ્રેજો પોતાનો વેપાર ખબૂ જમાવશે. અંગ્રેજ પોતાના 
માલને સારુ દુત્તનયાને પોતાની બજાર બનાવવા માગે છે. આમ નિીં કરી શકે એ 

બરોબર છે. તેમા ંકંઈ તેઓનો વાકં નિીં ગણાય. તેઓ પોતાની મિનેતમા ંકચાશ 

રાખવાના નથી. 
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૮. હહિંદ સ્તાનની દશા 

वाचक : હિિંદુસ્તાન કેમ અંગે્રજના િાથમા ંછે એ સમજી શકાય છે. િવે હિિંદુસ્તાનની 
દશા ત્તવશે તમારા ત્તવચાર જાણવા માગુ ંછ.ં 

अथिपथत : હિિંદુસ્તાનની અત્યારે રાકંડી દશા છે. તે તમને કિતેા ં મારી આંખમા ં
પાણી આવે છે ને મારંુ ગળં સકુાય છે. તે હુ ંતમને પરૂી રીતે સમજાવી શકીશ કે 

નિીં તે ત્તવશે મને શક છે. મારો ખાસ અક્ષભપ્રાય છે કે હિિંદુસ્તાન અંગે્રજથી નિીં, 
પણ આજકાલના સધુારા નીચે કચરાયેલુ ં છે; તેની ઝડપમા ં તે આવી ગયુ ં છે. 

તેમાથંી બચવાનો િજી ઉપાય છે ખરો, પણ હદવસે હદવસે વખત જતો જાય છે. 

મને તો ધમુ વિાલો છે, એટલે પ્રથમ દુુઃખ તો એ છે કે હિિંદુસ્તાન ધમુભ્રષ્ટ થત ુ ં

ચાલ્યુ ં છે, ધમુનો અથુ હુ ંઅિીં હિિંદુ કે ર્સુલમાન કે જરથોસ્તી એમ નથી કરતો; 

પણ એ બધા ધમુમા ંજે ધમુ રહ્યો છે તે જતો રિ ેછે; આપણે ઈશ્વરથી ત્તવર્ખુ થતા 

જઈએ છીએ. 

वाचक : તે કેમ? 

अथिपथत : હિિંદુસ્તાન ઉપર એવુ ંતિોમત છે કે, આપણે આળસ ુછીએ અને ગોરાઓ 
મિનેત ુ તથા ઉત્સાિી છે. આ આપણે માની લીધુ ં છે, ને તેથી આપણે આપણી 

ક્સ્થત્તત બદલાવવા માગીએ છીએ. 

હિિંદુ, ર્સુલમાન, પારસી, ક્ષિસ્તી બધા ધમુ શીખવે છે કે, આપણે દુન્યવી વસ્તઓુ 

ત્તવશે મદં રિવે ુ ં ને ધાત્તમિક વસ્તઓુ ત્તવશે ઉત્સાિી રિવે ુ;ં આપણે આપણા દુન્યવી 

લોભની િદ બાધંવી ને ધાત્તમિક લોભને મોકળો રાખવો. આપણો ઉત્સાિ તેમા ંજ 

રાખવો. 
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वाचक : આ તો તમે પાખડંી થવાનુ ં ત્તશક્ષણ આપતા લાગો છો. આવી વાતો કરી 
ધતુારાઓ ધતૂી ગયા છે ને િજુ ધતેૂ છે. 

अथिपथत : તમે ધમુ ઉપર ખોટો આરોપ ર્કૂો છો. પાખડં તો બધા ધમુમા ંરહ્યો છે. 
જ્યા ંસયુૂ િોય ત્યા ંઅંધારંુ રિલે ુ ંજ છે. પડછાયો દરેક વસ્ત ુ ત્તવશે છે. ધમુધતુારા 

એ દુન્યવી ધતુારા કરતા ંસારા છે એમ તમે જોશો. સધુારામા ંજે પાખડં હુ ંતમને 

બતાવી ગયો તે પાખડં ધમુમા ંજોયુ ંજ નથી. 

वाचक : એમ કેમ કિવેાય? ધમુને બિાને હિિંદુ-ર્સુલમાન લડયા, ધમુને બિાને 
ક્ષિસ્તીઓમા ંમિાયદુ્ધો થયા.ં ધમુને બિાને િજારો ત્તનરપરાધી માણસો માયાું ગયા,ં 

તેઓને બાળી નાખયા,ં તેઓની ઉપર મિાસકંટો પાડયા.ં આ તો સધુારા કરતા ં
ખરાબ જ ગણાય. 

अथिपथत : તો કહુ ંછ ંકે એ બધુ ંસધુારાના દુુઃખ કરતા ંવધારે સિન થઈ શકે તેવુ ં
છે. તમે કહ્યુ ંતે પાખડં છે એમ સહુ સમજે છે. તેથી પાખડંમા ંઆવેલા ંમાણસો મરી 

રિ ેએટલ ેઊકલી જાય છે. જ્યા ંભોળા ંમાણસો રહ્યા ંછે ત્યા ંતેવુ ંચાલ્યા જ કરશે, 

પણ તેની અસર સદાયને સારુ બરૂી રિતેી નથી, સધુારાની િોળીમા ંજે માણસો 

બળી ર્આૂં છે તેની તો િદ જ નથી. તેની ખબૂી તો એ છે કે માણસો સારંુ માનીને 

તેમા ંઝપંલાવે છે. તેઓ નથી રિતેા દીનના કે નથી રિતેા દુત્તનયાના. તેઓ ખરી 

વસ્તનેુ તદ્દન ભલૂી જાય છે. સધુારો તે ઉંદરની જેમ ફકંીને ફોલી ખાય છે. તેની 
અસર જ્યારે આપણે જાણીશુ ંત્યારે અગાઉના વિમેો તે આપણને પ્રમાણમા ંમીઠા 

લાગશે. હુ ંએમ નથી કિતેો કે આપણે તે વિમેોને કાયમ રાખવા. નિીં, તેની સામે 

તો લડીશુ ં જ; પણ તે લડત કંઈ ધમુ ભલૂી જવાથી નથી લેવાવાની, પણ ખરી 

રીતે ધમુ સપંાદન કરી લેવાશે. 
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वाचक : ત્યારે તો તમે એમ પણ કિશેો કે અંગે્રજે હિિંદુસ્તાનમા ંશાતં્તતનુ ંસખુ આપયુ ં
છે તે નકાર્ુ ંછે. 

अथिपथत : તમે શાતં્તત જુઓ તો ભલે. હુ ંતો શાક્ન્તસખુ જોતો નથી. 

वाचक : ત્યારે ઠગ, પીંઢારા, ભીલ વગેરે જે ત્રાસ ઉપજાવતા િતા તે તમારે હિસાબ ે
કંઈ િરકત જેવુ ંનિોત ુ!ં 

अथिपथत : તમે જરા ત્તવચારી જોશો તો માલમૂ પડશે કે તેઓનો ત્રાસ માત્ર નજીવો 
િતો. જો તેઓનો ત્રાસ ખરો જ િોત તો પ્રજા જડર્ળૂથી ક્યારની નાશ પામી િોત. 

વળી િાલની શાતં્તત તો માત્ર નામની જ છે. હુ ંએમ કિવેા માગુ ંછ ં કે આપણે તે 

શાતં્તતથી નામદુ, બાયલા અને ભીરુ બની ગયા છીએ. ભીલ-પીંઢારાનો સ્વભાવ 

અંગ્રેજે ફેરવ્યો છે એમ માની લેવાનુ ંનથી. આપણને તેવી જાતની પીડા િોય તે 

સિન કરવા જેવુ ં છે, પણ બીજા માણસ તે પીડામાથંી આપણને બચાવે તે તદ્દન 
િીણપત ઉપજાવનારંુ છે. આપણે અબળા બનીએ તેના કરતા ં ભીલના ં

તીરકામઠાથંી મરવુ ં એ મને વધારે પસદં છે. તે ક્સ્થત્તતમા ં જે હિિંદુસ્તાન િત ુ ં તે 

હિિંદુસ્તાન જુદા જ જુસ્સાનુ ં િત ુ.ં મૅકૉલૅએ હિિંદીને નામદુ ગણેલા તે તેની અધમ 

અજ્ઞાન દશા સચૂવે છે. હિિંદી બાયલા કદી િતા જ નિીં. જાણજો કે જે દેશમા ં

પિાડી લોકો વસે છે, જેમા ંવાઘવરુ વસે છે, તે દેશમા ંરિનેારા માણસો જો ખરેખરા 

બીકણ િોય તો તેમનો નાશ જ થાય. તમે કોઈ હદવસ ખેતરોમા ંગયા છો? તમને 
હુ ંખાતરીપવુૂક કહુ ંછ ં કે ખેતરોમા ંઆપણા ખેડૂતો ત્તનભુય થઈને આજ પણ સએૂ 

છે; ત્યારે ત્યા ંઅંગે્રજ અને તમે સવૂાની આનાકાની કરશો. બળ તે ત્તનભુયતામા ંરહ્યુ ં

છે; શરીરમા ંમાસંના લોચા બહુ િોવામા ંબળ નથી, એ તમે થોડો જ ખયાલ કરશો 

તો જાણી લેશો. 
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વળી તમે જે સ્વરાજ ઇચ્છનારા છો તેમને ચેતવુ ંછ ંકે ભીલ, પીંઢારા અને ઠગ તે 

આપણા જ દેશી ભાઈ છે. તેને જીતવા તે તમારંુ ને મારંુ કામ છે. તમારા જ 

ભાઈનો તમને જ્યા ંસધુી ભય રિેશે, ત્યા ંસધુી તમે કદી ઠેકાણાસર પિોંચવાના 
નથી. 
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૯. હહિંદ સ્તાનની દશા–રેિવેઓ 

 

वाचक : હિિંદુસ્તાનની શાતં્તતનો જે મારો મોિ િતો તે તમે લઈ લીધો. િવે તો મારી 
પાસે તમે કંઈ રિવેા દીધુ ંિોય એમ યાદ આવતુ ંનથી. 

अथिपथत : િજુ તો તમને માત્ર ધમુની દશાનો મેં ખયાલ આપયો છે. પણ હિિંદુસ્તાન 
કેમ રાકં છે, એ ત્તવશે તમને મારા ત્તવચારો હુ ંજણાવીશ ત્યારે વખતે તમને મારી 

ઉપર જ ત્તતરસ્કાર ટાટશે; કેમકે જે કંઈ આજ સધુી તમે અમે લાભકારક માન્યુ ંછે તે 
મને તો ગેરલાભકારક જણાય છે. 

वाचक : એવુ ંવળી શુ ંછે? 

अथिपथत : હિિંદુસ્તાનને રેલવેએ, વકીલોએ ને દાક્તરોએ કંગાલ બનાવ્યુ ં છે. તે 

દશા એવી છે કે, જો આપણે વેળાસર નિીં જાગીએ તો ચોમેરથી ઘેરાઈ જઈશુ.ં 

वाचक : આપણો સઘં દ્વારકા જશે કે નિીં એ ત્તવશે મને ધાસ્તી છે. તમે તો બધુ ંજે 

સરસ જોવામા ંઆવ્યુ ંછે, મનાયુ ંછે, તેની ઉપર જ હુમલો શરૂ કયો! િવે શુ ંરહ્યુ?ં 

अथिपथत : તમારે ધીરજ રાખવી પડશે. સધુારો તે કેવો કુધારો એ તો ર્સુીબતે 

માલમૂ પડે તેમ છે. તબીબો તમને કિશેે કે, ઘાસણીના દરદવાળો મોતના િાડા 
લગી પણ જીવવાની આશા રાખયા કરે છે. ઘાસણીનો રોગ ઉપરથી દેખાય એવી 

ઈજા કરતો નથી. વળી તે રોગ માણસને ખોટી લાલી આપે છે. તેથી રોગી ત્તવશ્વાસે 

તણાયા કરે છે અને છેવટે ડૂબે છે. તેમ જ સધુારાનુ ંસમજવુ,ં તે અદૃશ્ય રોગ છે. 

તેનાથી ચેતજો. 

वाचक : ઠીક છે ત્યારે િવે રેલવે પરુાણ સભંળાવો. 
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अथिपथत : તમને ઊગી આવશે કે રેલવે ન િોય તો અંગે્રજોનો કાબ ૂ હિિંદુસ્તાન 
ઉપર છે તેટલો ન જ રિ.ે રેલવેથી મરકી ફેલાઈ છે. જો રેલ ન િોય તો થોડા ંજ 

માણસો એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જશે અને તેથી ચેપી રોગો આખા દેશમા ં

નિીં જઈ શકે. સિજેે 'સેગ્રેગેશન' - સતૂક - આપણે પિલેા ંપાળતા. રેલવેથી દુકાળ 

વધ્યા છે, કેમ કે રેલવેની સગવડતાથી લોકો પોતાનો દાણો વેચી કાઢે છે. જ્યા ં
મોંઘવારી િોય ત્યા ંઅનાજ તણાઈ જાય છે, લોકો બેદરકાર બને છે અને તેથી 

દુકાળનુ ં દુુઃખ વધે છે. રેલવેથી દુષ્ટતા વધે છે. ખરાબ માણસો પોતાનો ખરાબો 

ઝપાટાથી ફેલાવી શકે છે. હિિંદુસ્તાનમા ંજે પત્તવત્ર સ્થાનો િતા ં તે અપત્તવત્ર થયા ં

છે. અગાઉ લોકો બહુ ર્સુીબતે તેવી જગ્યાએ જતા. તેવા લોકો ખરેખર ભાવથી 

ઈશ્વર ભજવા જતા, િવે તો ધતુારાની ટોળી માત ધતૂવા જાય છે. 

वाचक : આ તો એકતરફી વાત તમે કરી. જેમ ખરાબ માણસો જઈ શકે તેમ સારા 
પણ જઈ શકે છે. તેઓ કેમ રેલવેનો પરૂો લાભ નથી લેતા? 

अथिपथत : સારંુ િોય એ તો ગોકળગાયની જેમ ચાલે છે. તેને તો રેલવેની સાથે ન 
જ બને. સારંુ કરનારને સ્વાથુ િોય નિીં. તે ઉતાવળ નિીં કરે. તે જાણે છે કે 

માણસની ઉપર સારાની છાપ પાડતા ંજમાનો જોઈશે. નઠારંુ જ કૂદી શકે છે. ઘર 
બાધંવુ ંર્શુ્કેલ છે, પાડવુ ંએ સિલે ુ ંછે. એટલે િમેશા ંરેલવે એ દુષ્ટતાનો ફેલાવો જ 

કરશે એમ ચોક્કસ સમજવા જેવુ ંછે. તેથી દુકાળનો ફેલાવો થાય કે નિીં તે ત્તવશે 

કોઈ શાસ્ત્રકાર મારા મનમા ં ઘડીભર વિમે પેસાડી શકશે, પણ રેલવેથી દુષ્ટતા 

વધે છે તે તો મનમા ંકોતરાઈ ગયુ ંછે તે જનાર નથી. 

वाचक : પણ રેલવેનો મોટામા ંમોટો લાભ બીજા ગેરફાયદાને ભલુાવી દે છે. રેલવે 
છે તો આજે હિિંદુસ્તાનમા ંએક પ્રજાનો જુસ્સો જોવામા ંઆવે છે. એટલે હુ ંતો કહુ ંછ ં

કે રેલવે ભલે આવી. 
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अथिपथत : આ તમારી ભલૂ જ છે. તમને અંગ્રેજે શીખવ્યુ ં છે કે તમે એક-પ્રજા ન 
િતા, ને થતા ંસેંકડો વષો જશે. આ વાત તદ્દન પાયા વગરની છે. જ્યારે અંગ્રેજો 

હિિંદુસ્તાનમા ં ન િતા ત્યારે આપણે એક-પ્રજા િતા, આપણા ત્તવચારો એક િતા, 

આપણી રિણેી એક િતી ત્યારે તો તેઓએ એકરાજ્ય સ્થાપયુ.ં ભેદ તો પછી તેમણે 

જ પાડયા. 

वाचक : આ વાત વધારે સમજવી પડશે. 

अथिपथत : હુ ંજે કહુ ંછ ંતે વગર ત્તવચાયે નથી કિતેો. એક-પ્રજાનો અથુ એવો નથી 
કે આપની વચ્ચ ેઅંતર ન િત ુ;ં પણ આપણા ર્ખુય માણસો પગપાળા કે ગાડામંા ં

આખા હિિંદુસ્તાનમા ં ફરતા, તેઓ એક-બીજાની ભાષા શીખતા ને તેઓની વચ્ચે 
અંતર ન િત ુ.ં જે દીઘુદશી પરુુષોએ સેતબુન્ધ રામેશ્વર, જગન્નાથ અને િરદ્વારની 

જાત્રા ઠરાવી તેઓનો શો ત્તવચાર િતો એમ તમે માનો છો? તેઓ ર્ખુૂ ન િતા એમ 

તમે કબલૂ કરશો. તેઓ જાણતા િતા કે ઈશ્વરભજન તો ઘેર બેઠા ંથાય છે. તેઓએ 

જ આપણને શીખવ્યુ ં છે કે મન ચગંા છે તેને ઘેર બેઠે ગગંા છે. પણ તેઓએ 

ત્તવચાયુું કે હિિંદુસ્તાન તેઓએ એક ર્લુક બનાવ્યો છે તે એક-પ્રજાનો િોવો જોઈએ. 

તેથી તેઓએ જુદા ં જુદા ં સ્થાનકો ઠરાવી લોકોને એકતા નો ખયાલ એવી રીતે 
આપયો કે, જેવુ ં દુત્તનયામા ંબીજી જગ્યાએ નથી. બે અંગે્રજ એક નથી તેટલા એક 

આપણે હિિંદી િતા અને છીએ. માત્ર તમે અમે જે સધુયાુ છીએ તેને મન જ 

હિિંદુસ્તાનમા ં જુદી જુદી પ્રજા છીએ એમ આભાસ આવ્યો. રેલવેથી આપણે જુદી 

પ્રજા માનતા થયા ને રેલવેથી આપણે એક-પ્રજાનો ખયાલ પાછો લાવતા થયા 

છીએ એમ માનો તો મને બાધ નથી. અફીણી કિી શકે છે કે અફીણના 
ગેરફાયદાની આપણને ખબર પડી, વાસ્તે અફીણ એ સારી વસ્ત ુછે. આ બધુ ંતમે 

ખબૂ ત્તવચારજો. તમને િજુ શકંાઓ ઊઠશે. પણ તે બધીનો ત્તનણુય તમારી મેળે 

તમે કરી શકશો. 
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वाचक : તમે કિલે ુ ં હુ ં ત્તવચારીશ. પણ એક સવાલ તો મને િમણા ં જ ઊઠે છે. 
ર્સુલમાન હિિંદુસ્તાનમા ં દાખલ થયા તે પિલેાનંા હિિંદુસ્તાનની તમે વાત કરી. 

પણ િવે તો ર્સુલમાનોની, પારસીની, ક્ષિસ્તીની એમ મોટી સખંયા છે. તે એક-

પ્રજા િોય નિીં, હિિંદુ-ર્સુલમાનને તો િાડવેર છે એમ કિેવાય છે. આપણી કિવેત 

પણ તેવી જ છે. 'ત્તમયાનેં ને મિાદેવને ન બને.' હિિંદુ પવુૂમા ં તો ર્સુલમાન 
પત્તિમમા ં પજૂે, ર્સુલમાન હિિંદુને બતુપરાસ્ત - ર્તૂ્તતિના પજૂનાર - ગણી તેમનો 

ત્તતરસ્કાર કરે. હિિંદુ ર્તૂ્તતિ-પજૂક છે, ર્સુલમાન ર્તૂ્તતિન ુ ંખડંન કરનાર છે. હિિંદુ ગાયને 

પજૂે, ર્સુલમાન તેને મારે. હિિંદુ અહિિંસક, ર્સુલમાન હિિંસક. આમ ડગલે ડગલે 

ત્તવરોધ છે તે ક્યાથંી મટે ને હિિંદુસ્તાન ક્યાથંી એક થાય? 
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૧૦. હહિંદ સ્તાનની દશા–હહિંદ -મ સિમાન 

अथिपथत : તમારો છેલ્લો સવાલ મિાગભંીર જણાય છે. પણ તે ત્તવચાર કરતા ં
સિલેો લાગશે. આ સવાલ ઊઠયો છે તેનુ ંકારણ પણ રેલવે, વકીલ અને દાક્તર 

છે, વકીલ અને દાક્તરનો ત્તવચાર તો આપણે િવે કરવો પડશે; રેલવેનો કરી ગયા. 
આટલુ ંઉમેરંુ છ ંકે માણસને એવી રીતે પેદા કરેલ છે કે, તેણે પોતાના િાથપગથી 

બને તેટલુ ં જ આવાગમન વગેરે કરવુ.ં જો આપણે રેલવે વગેરે સાધનોથી 

દોડધામ ન જ કરીએ તો આપણને બહ ુચ ૂચંવાડા ભરેલા સવાલો ન આવી પડે. 

આપણે િાથે કરીને દુુઃખ ઓઢી લઈએ છીએ. માણસની િદ ખદુાએ તેના શરીરના 

ઘાટથી જ બાધંી, તો માણસે તે ઘાટની િદ ઓળંગવા ઉપાય શોધી કાઢયા. 

માણસને અક્કલ એવા કારણસર આપી કે, તેથી તે ખદુાને ત્તપછાને; માણસે 
અક્ક્લનો ઉપયોગ ખદુાને ભલૂવામા ંકયો. મારાથી મારી કુદરતી િદ ર્જુબ મારી 

આસપાસ વસતા માણસોની સેવા થઈ શકે; તો મેં ઝટ લઈને મારી મગરૂરીમા ં

શોધી કાઢ્ુ ં કે મારે તો આખી દુત્તનયાની સેવા મારા શરીર વતી કરવી. આમ 

કરવા જતા ંઘણા ધમુના ને પ્રકારના માણસો સાથે આવે. તે બોજો માણસ જાત 

ઉપાડી શકે જ નિીં એટલે પછી અકળાય. આ ત્તવચાર પ્રમાણે તમે સમજી લેશો કે 
રેલવે એ ખરેખરંુ તોફાની સાધન છે. માણસ રેલવેનો ઉપયોગ કરી ખદુાને ભલેુલ 

છે. 

वाचक : પણ હુ ંતો િવે મારા ઉઠાવેલા સવાલનો જવાબ સાભંળવા અધીરો બની 
રહ્યો છ.ં ર્સુલમાન દાખલ થવાથી એક-પ્રજા રિી કે ગઈ? 

अथिपथत : હિિંદુસ્તાનમા ંગમે તે ધમુના માણસો રિી શકે છે તેથી કંઈ તે એક-પ્રજા 
મટનાર નથી. નવા માણસો દાખલ થાય તે પ્રજા ભગં નથી કરી શકતા; તેઓ 
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પ્રજામા ં ભળી જાય છે. એમ થાય ત્યારે જ અર્કુ ર્લુક એક-પ્રજા ગણાય. તે 

ર્લુકમા ં બીજા માણસોનો સમાસ કરવાનો ગણુ િોવો જોઈએ. તેવુ ં હિિંદુસ્તાનમા ં

િત ુ ંઅને છે. બાકી ખરંુ જોતા,ં જેટલા માણસ તેટલા ધમુ છે એમ ગણી શકાય. 
એક - પ્રજા થઈ રિનેાર માણસો એકબીજાના ધમુની વચમા ંપડતા જ નથી; જો 

પડે તો સમજવુ ં કે તેઓ એક-પ્રજા થવાને લાયક નથી. હિિંદુ જો એમ માને કે 

આખુ ં હિિંદુસ્તાન હિિંદુથી જ ભરેલુ ંિોય તો તે સ્વપનુ ંછે. ર્સુલમાન એમ માને કે 

તેમા ંમાત્ર ર્સુલમાન જ વસે તો તે પણ સ્વપન સમજવુ,ં છતા ં હિિંદુ, ર્સુલમાન, 

પારસી, ક્ષિસ્તી, જેઓ તે દેશને ર્લુક કરી વસ્યા છે તેઓ એકદેશી, એકર્લુકી છે; 

તે ર્લુકી ભાઈ છે, અને તેમણે એકબીજાના સ્વાથુને ખાતર એક થઈ રિવે ુ ંપડશે. 

દુત્તનયા કોઈ પણ ભાગમા ં એક-પ્રજાનો અથુ એક-ધમુ એમ થયો નથી, 

હિિંદુસ્તાનમા ંિતો નિીં. 

वाचक : પણ િાડવેરનુ ંશુ?ં 

अथिपथत : 'િાડવેર' એ બનેંના દુશ્મને લીધેલુ ં વચન છે. જ્યારે હિિંદુ-ર્સુલમાન 
લડતા ત્યારે તેવી વાતો પણ કરતા. લડતા તો ક્યારના બધં થયા છીએ. પછી 

િાડવેર શાના?ં વળી એટલુ ંયાદ રાખજો કે અંગ્રેજ આવ્યા પછી આપણે લડતા 

બધં થયા છીએ એવુ ં કંઈ નથી, હિિંદુઓ ર્સુલમાન રાજાઓની નીચે, અને 

ર્સુલમાનો હિિંદુ રાજાઓ નીચે રિતેા આવ્યા છે. બનેં જણને પાછળથી માલમૂ 

પડ્ુ ં કે લડાઈ કરવાથી કોઈને ફાયદો નથી, લડાઈથી એકબીજા પોતાનો ધમુ 
નિીં છોડે, તેમ એકબીજા પોતાની િઠ પણ નિીં ર્કેૂ. તેથી બનેં એ સપંીને 

રિવેાનો ઠરાવ કયો. કજજયા તો પાછા અંગ્રેજોએ શરૂ કરાવ્યા. 

'ત્તમયાનેં ને મિાદેવને બને નિીં ' એ કિવેત પણ ઉપર પ્રમાણે સમજવી. કેટલીક 

કિવેતો રિી જાય છે તે નકુશાન કયાુ જ કરે છે. આપણે કિવેતની ધનૂમા ંએટલુ ં
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પણ યાદ નથી કરતા કે ઘણા હિિંદુ તથા ર્સુલમાનના બાપદાદા એક જ િતા; 

આપણામા ંએક જ લોિી છે. શુ ંધમુ બદલ્યો એટલે દુશ્મન થઈ ગયા? શુ ંબનેંના 

ખદુા તે જુદો છે? ધમુ તો એક જ જગ્યાએ પિોંચવાના બે જુદા જુદા રસ્તા છે. 
આપણે બનેં નોખા માગુ લઈએ તેમા ંશુ ંથયુ?ં તેમા ંદુુઃખ શુ?ં 

વળી એવી કિવેતો શૈવો-વૈષ્ણવોમા ંપણ રિલેી છે; તેથી કોઈ એમ નિીં કિ ે કે 

તેઓ એક-પ્રજા નથી. વેદધમી અને જૈન વચ્ચે બહુ જ તફાવત મનાય છે, છતા ં

તેથી તે બે જુદી પ્રજા નથી થતા, આપણે ગલુામ બની ગયા છીએ તેથી જ આપણ ે

કજજયો ત્રીજે ઠેકાણે લઈ જઈએ છીએ. 

જેમ ર્સુલમાન ર્તૂ્તતિન ુ ંખડંન કરનાર છે. તેમ હિિંદુમા ંપણ એવી શાખા જોવામા ં
આવે છે. જેમ જેમ ખરંુ જ્ઞાન વધતુ ંજશે તેમ તેમ આપણે સમજીશુ ં કે, આપણને 

પસદં ન પડે એવો ધમુ સામેનો માણસ પાળતો િોય તો પણ આપને તેની સામે 

વેરભાવ ન રાખવો ઘટે; આપણે તેની સામે જબરદસ્તી ન કરીએ. 

वाचक : િવે ગોરક્ષા ત્તવશે તમારા ત્તવચાર કિો. 

अथिपथत : હુ ંપોતે ગાયને પજુૂ ંછ ંએટલે કે માન આપુ ંછ.ં ગાય એ હિિંદુસ્તાનની 
રક્ષા કરનારી છે, કેમ કે તેની પ્રજા ઉપર હિિંદુસ્તાન, જે ખેતીનો ર્લુક છે, તેનો 

આધાર છે. સેંકડો રીતે ગાય એ ઉપયોગી પ્રાણી છે. તે ઉપયોગી પ્રાણી છે એ તો 

ર્સુલમાન ભાઈઓ પણ કબલૂ કરશે. 

પણ જેમ હુ ંગાયને પજુૂ ંછ ંતેમ હુ ંમાણસને પણ પજુૂ ંછ.ં જેમ ગાય ઉપયોગી છે 
તેમ માણસ પણ - પછી તે ર્સુલમાન િોય કે હિિંદુ િોય - ઉપયોગી છે. ત્યારે શુ ંહુ ં

ગાયને બચાવવા હુ ંર્સુલમાનની સાથે લડીશ? હુ ંતેને મારીશ? આમ કરવા જતા ં

હુ ંર્સુલમાનનો તેમજ ગાયનો દુશ્મન બનીશ, એટલે મારા ત્તવચાર પ્રમાણે તો હુ ં

કહુ ં છ ં કે, ગાયની રક્ષા કરવાનો ઉપાય એક જ છે, કે મારે મારા ર્સુલમાન 
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ભાઈની પાસે િાથ જોડવા ને તેને દેશની ખાતર ગાયને ઉગારવા સમજાવવુ.ં જો 

તે ન સમજે તો મારે ગાયને જતી કરવી, કેમ કે તે મારા અખત્યારની વાત નથી. 

મને જો ગાયની ઉપર અત્યતં દયા આવતી િોય તો મારે મારો પ્રાણ દેવો પણ 
કંઈ ર્સુલમાનનો પ્રાણ લેવો નિીં, આ ધાત્તમિક કાયદો છે એમ હુ ંતો માનુ ંછ.ં 

'િા'ને અને 'ના'ને િમેંશા વેર છે. જો હુ ંવાદ કરંુ તો ર્સુલમાન પણ વાદ કરશે. જો 

હુ ંટેડો બનીશ તો તે પણ ટેડો થશે. જો હુ ંવેંત નમીશ તો તે િાથ નમશે; ને કદાચ 

નિીં નમે તો કંઈ હુ ંનમ્યો તે ખોટંુ કયુું નિીં કિવેાય. જ્યારે આપણે િદ કરી ત્યારે 

ગાયનો વધ વધ્યો. મારો અક્ષભપ્રાય છે કે ગોરક્ષાપ્રચાહરણી સભા ને 

ગોવધપ્રચાહરણી સભા ગણાવી જોઈએ. તેવી સભા છે એ આપણને નામોશી 
પિોંચાડે છે. વધારે ગાયની રક્ષા કરતા ંભલૂ્યા ત્યારે તેવી સભાની જરૂર પડી િશે. 

મારો ભાઈ ગાયને મારવા દોડ તો અમારે તેનુ ંશુ ંકરવુ?ં તેને મારે મારવો કે પગે 

પડવુ?ં જો તેને પગે પડવુ ંએમ તમે કિશેો તો ર્સુલમાન ભાઈને પણ પગે પડવુ.ં 

ગાયને દુુઃખ દઈને ગાયનો વધ હિિંદુ કરે છે, તેને કોણ છોડવે છે? ગાયની પ્રજાને 

જે પરોણા હિિંદુ મારે છે, તે હિિંદુને કોણ સમજાવે છે? તેથી એક-પ્રજા થતા ંઆપણે 
અટક્યા નથી. 

છેવટમા,ં હિિંદુ અહિિંસક અને ર્સુલમાન હિિંસક છે એ ખરંુ િોય તો અહિિંસકનો શો 

ધમુ છે? અહિિંસકે કંઈ માણસની હિિંસા કરવી એમ લખયુ ંનથી. અહિિંસકને તો સીધો 

રસ્તો છે. તેણે એકને બચાવવા બીજાને હિિંસા કરવાની જ નથી, તેને તો માત્ર 

પાચનમન કરવાનુ ંરહ્યુ ંછે. તેમા ંતેનો પરુુષાથુ છે. 

પણ શુ ં હિિંદુમાત્ર અહિિંસક છે? ર્ળૂ ત્તવચારતા કોઈ અહિિંસક નથી, કેમ કે જીવની 
િાત્તન તો આપણે કરીએ છીએ. પણ તેમાથંી ટાટવા માગીએ છીએ, તેથી અહિિંસક, 

સાધારણ ત્તવચાર કરતા ંજોઈએ છીએ કે, ઘણા ંહિિંદુ માસંાિારી છે એટલે તે અહિિંસક 
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ન ગણાય. તાણીતોડીને જુદો અથુ કરવો િોય તો મારે કંઈ કિવેાનુ ંનથી, જ્યારે 

આમ છે ત્યારે એક હિિંસક અને બીજા અહિિંસક છે તેથી ન બને, એ વાત તદ્દન 

ક્ષખલાફ છે. 

આવા ત્તવચારો સ્વાથી ધમુત્તશક્ષક, શાસ્ત્રીઓ-ર્લુ્લાઓંએ આપયો છે; તે અધરંુુ િત ુ ંતે 

પરંુૂ અંગે્રજોએ કયુું છે. તેઓને ઈત્તતિાસો લખવાની ટેવ રિી; દરેક જાત્તતના 

રીત્તતહરવાજો જાણવાનો ડોળ રહ્યો. ઈશ્વરે મન નાનકડું બનાવ્યુ ંછતા ંતેઓ ઈશ્વરી 

દાવો કરતા ચાલ્યા છે, ને કંઈ કંઈ અખતરા કરે છે. પોતાનો ઢોલ પોતે વગાડે છે, 

ને આપણા ંમન પર તેની ખાતરી બેસાડે છે, આપણે ભોળપણમા ંતે બધુ ંમાનીએ 

છીએ. 

જેઓ આડું નથી જોવા માગતા તેઓ જોઈ શકે છે કે, કુરાને શરીફમા ંએવા ંસેંકડો 

વચનો છે કે, જે હિિંદુને માન્ય િોય; ભગવદ્ગીતામા ંએવુ ં લખેલુ ં છે કે તેની સામે 

ર્સુલમાનને કંઈ જ કિવેાપણુ ંન રિ.ે કુરાને શરીફમા ંકેટલુકં મારાથી ન સમજાય 

અથવા મને પસદં ન આવે તેથી શુ ં મારે તેને માનનારનો ત્તતરસ્કાર કરવો? 

કજજયો બે માણસથી જ થાય. મારે કજજયો નિીં જ કરવો િોય તો ર્સુલમાન શુ ં
કરે? અને ર્સુલમાનને નિીં કરવો િોય તો હુ ં શુ ં કરવાનો િતો? િવામા ં િાથ 

ઉગામનારનો િાથ પડી જાય છે. સહ ુ પોતપોતાના ધમુનુ ં સ્વરૂપ સમજી તેને 

વળગી રિ ે છે ને શાસ્ત્રી-ર્લુ્લાને વચમા ં ન પડવા દે તો કજજયાનુ ં મોં કાળં 

રિવેાનુ.ં 

वाचक : અંગ્રેજો બનેં કોમને બનવા દેશે ખરા? 

अथिपथत : આ સવાલ બીકણ માણસનો છે. એ સવાલ આપણી િલકાઈ બતાવે છે. 
બે ભાઈને બનાડવુ ંિોય તો તેમા ંકોણ ભગં પાડી શકે છે? જો તેઓ વચ્ચે બીજો 

માણસ તકરાર કરાવી શકે તો તે ભાઈઓને આપણે કાચા િૈયાના કિીશુ.ં તેમ જ 
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જો આપણે - હિિંદુ ર્સુલમાન - કાચા િૈયાના િોઈશુ ં તો તેમા ં અંગ્રેજનો વાકં 

કાઢવાનો નિીં રિ.ે કાચો ઘડો એક કાકંરેથી નિીં તો બીજેથી ફટશે. તેને 

બચાવવાનો રસ્તો ઘડાને કાકંરાથી દૂર રાખવો એ નથી, પણ તેને પાકો કરવો કે 
જેથી કાકંરાનો ભય જ ન રિ.ે તેમ જ આપણે પાકા િૈયાના થવાનુ ં છે. વળી 

બેમાથંી એક પાકા િૈયાનો િોઈશુ ંતો ત્રીજો ફાવી શકે તેમ નથી. આ કામ હિિંદુથી 

સિલેમા ંબની શકે તેમ છે. તેમની સખંયા મોટી છે, તેઓ વધારે ભણેલા છે એમ 

તેઓ માને છે; તો પછી તેઓ પાકંુ િૈયુ ંરાખી શકે છે. 

બનેં કોમ વચ્ચે અત્તવશ્વાસ છે. તેથી ર્સુલમાન લોડુ મોલેની પાસેથી અર્કુ િક 

માગે છે. આમા ંહિિંદુ શુ ંકામ સામે થાય? જો હિિંદુ સામે ન થાય તો અંગે્રજ ચમકે, 

ર્સુલમાન ધીમે ધીમે ત્તવશ્વાસ કરે અને ભાઈચારો વધે. આપણી તકરાર તેઓની 

પાસે લઈ જતા ંઆપણે શરમાવુ ંજોઈએ. હિિંદુ આમ કરતા ં કંઈ ખોવાના નથી; એ 

તમે તમારી મેળે હિસાબ કરી શકશો. જે માણસ બીજા પર ત્તવશ્વાસ બેસડી શક્યો 

છે, તેણે આજ લગી કશુ ંખોયુ ંનથી. 

હુ ંએમ કિવેા નથી માગતો કે હિિંદુ-ર્સુલમાન કોઈ દિાડો લડશે જ નિીં. બે ભાઈ 
ભેગા રિ ે ત્યારે તકરાર થાય છે. કોઈ વેળા આપણા ં માથા ં ફટશે. તેમ થવાની 

જરૂર િોય નિીં, પણ બધા માણસો સરખી મત્તતના નથી િોઈ શકતા.ં એક બીજા 

આવેશમા ંઆવે ત્યારે ઘણી વાર સાિસકામ કરે છે. તે આપને સિન કરવા ંપડશે. 

પણ આપણે તેવી તકરાર પણ મોટી વકીલાત ડિોળીને અંગ્રેજોની અદાલતમા ં

નિીં લઈ જઈએ. બે જણ લડયા, બનેંના કે એકના માથા ંફુટયા પછી તેમા ંબીજા 

માણસ શો ન્યાય કરનાર િતો? લડશે તે ઘવાશે પણ ખરા. શરીરેશરીર અફલાય 
ત્યારે તેની ત્તનશાની રિ ેજ. તેમા ંન્યાય શો િોઈ શકે? 
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૧૧. હહિંદ સ્તાનની દશા–વકીિ 

वाचक : તમે તો કિો છો કે બે જણ વઢે ત્યારે તેનો ન્યાય પણ ન કરાવવો. આ તો 
તમે અજબ વાત કિી. 

अथिपथत : અજબ કિો કે બીજુ ંત્તવશેષણ આપો, પણ તે વાત ખરી છે અને તમારી 
શકંા તે આપણને વકીલ-દાક્તરની ઓળખાણ કરાવે છે. મારો મત એવો છે કે 

વકીલે હિિંદુસ્તાનને ગલુામી અપાવી છે અને તેઓએ હિિંદુ-ર્સુલમાનના કજજયા 
વધાયાુ છે; તેઓએ અંગ્રેજોની સિા વધારી છે. 

वाचक : આવા ંતિોમતો ર્કૂવા ંસિલેા ંછે; પણ સાક્ષબત કરતા ંર્શુ્કેલી પડે. વકીલ 
ત્તવના કોણ આપણને સ્વતતં્રતાનો માગુ બતાવત? તેઓ ત્તવના ગરીબનો બચાવ 

કોણ કરત? તેઓ ત્તવના દાદ કોણ અપાવત? જુઓ; મરહમૂ મનમોિન ઘોષે 

કેટલાને બચાવ્યા? પોતે તેમાથંી એક પેની સરખી નિીં લીધેલી. કૉંગ્રેસ કે જેના ં

તમે જ વખાણ કરી ગયા તે વકીલોથી નભ ે છે ને તેઓની મિનેતથી તેમા ંકામ 

થાય છે. આ વગુને તમે વખોડો એ તો ન્યાયનો અન્યાય કયાુ બરોબર છે. એ તો 

તમારે િાથ છાપુ ંઆવ્યુ ંએટલે તમે ગમે તેમ બોલવાની ટાટ લીધા જેવુ ંજણાય 
છે. 

अथिपथत : તમે માનો છો તેમ એક વેળા હુ ં પણ માનતો. વકીલોએ કોઈ દિાડો 
કંઈ જ સારંુ નથી કયુું એમ મારે તમને નથી બતાવવુ.ં ત્તમ. મનમોિન ઘોષને હુ ં

માન આપુ ં છ.ં તેમણે ગરીબોને મદદ કરેલી એ વાત બરોબર છે. કૉંગ્રેસમા ં

વકીલોએ કંઈક કયુું તે પણ માની શકાય. વકીલો પણ માણસ છે અને 

માણસજાતમા ં કંઈક તો સારંુ રિલે ુ ં જ છે. ઘણાખરા દાખલા જે વકીલોની 

સારમાણસાઈના જોવામા ંઆવે છે તે, તેઓ વકીલ છે એ ભલૂી ગયેલા છે, ત્યારે 
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બનેલા છે. મારે તો તમને એટલુ ં જ બતાવવાનુ ં છે કે તેઓનો ધધંો તેઓને 

અનીત્તત શીખવનારો છે. તેઓ બરૂી લાલચમા ંપડે છે; તેમાથંી ઊગરનાર થોડા જ 

છે. 

હિિંદુ અને ર્સુલમાન લડયા છે. તેઓને ત્રાહિત માણસ કિશેે કે િવે ભલૂી જાઓ; 

બેઉનો વાકં િશે; એકબીજા સપંીને રિજેો. તેઓ વકીલની પાસે ગયા. વકીલની 

ફરજ થઈ પડી કે તેણે તો અસીલનો પક્ષ ખેંચવો. અસીલ ધારતો ન િોય તેવી 

દલીલો અસીલના પક્ષની તેણે શોધવી એ તેનુ ંકામ છે. જો એમ ન કરે તો તેણે 

પોતાના ધધંાને લાછંન લગાડ્ુ ં ગણાય. એટલે વકીલ તો ઘણે ભાગે લડત 

આગળ વધારવાની સલાિ આપશે. 

વળી માણસો વકીલ થાય છે તે કંઈ પરદુુઃખ ભાગંવાને સારુ નિીં, પણ પૈસા પેદા 

કરવાને. તે એક કમાણીનો રસ્તો છે. ત્યારે વકીલનો સ્વાથુ કજજયા વધારવામા ં

રિલેો છે. મારી જાણની વાત છે કે વકીલો પોતે જ્યારે કજજયા થાય છે ત્યારે રાજી 

થાય છે. ર્ખુત્યારો તે પણ વકીલની જાત છે. નહિિં િોય ત્યાથંી તેઓ કજજયા ઊભા 

કરશે. તેઓના દલાલો િોય છે તે જળોની માફક ગરીબોને વળગે છે ને તેઓનુ ં
લોિી ચસૂી લે છે. એ ધધંો જ એવા પ્રકારનો રહ્યો છે કે તેમા ંમાણસોને કંકાસનુ ં

ઉિેજન મળે જ. વકીલો એ નવરા માણસો છે. આળસ ુમાણસો એ એશાઅરામ 

ભોગવવાને ખાતર વકીલ બને છે. આ ખરી િકીકત છે. બીજી દલીલો અપાય તે 

બિાના ંછે. વકીલાત એ ભારે આબરૂદાર ધધંો છે એમ શોધી કાઢનારા વકીલ જ 

છે. કાયદા તેઓ ઘડે છે, તેના ંવખાણ પણ તેઓ જ કરે છે. માણસોની પાસેથી શુ ં

દામ લેવુ ં એ પણ તેઓ જ ર્કુરર કરે છે ને માણસોની ઉપર દાબ બેસાડવા 
આડંબર એવો કરે છે કે જાણે તેઓ કોઈ આકાશમાથંી ઊતરી આવેલા દેવતાઈ 

પરુુષ ન િોય! 
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મજૂરના કરતા ં તેઓ શા સારુ વધારે દિાહડયુ ં માગે છે? તેઓની િાજતો મજૂર 

કરતા ંવધારે શા સારુ છે? મજૂર કરતા ંતેઓએ દેશનુ ંશુ ંવધારે ભલુ ંકયુું છે? ભલુ ં

કરનારને કંઈ વધારે પૈસા લેવાનો િક છે ખરો? જો પૈસાની ખાતર તેમણે કયુું તો 
પછી તે ભલુ ં કેમ ગણાયુ?ં આ તો તે ધધંાનો જે ગણુ છે એ તમને હુ ંકિી ગયો, 

પણ તે તો અલગ વાત રિી છે. 

વકીલોથી કેટલાક હિિંદુ-ર્સુલમાન વચ્ચેના ં હુલ્લડ થયા ં છે એ જેમણે અનભુવ 

લીધો છે તે જાણતા િશે. તેથી કેટલાકં કુટંુબો પાયમાલ થઈ ગયા.ં તેઓનાથી 

ભાઈઓ વચ્ચે ઝેર દાખલ થયા ં છે. કેટલાકં રજવાડા ં વકીલોની જાળમા ં ફસાઈ 

જઈ કરજદાર થઈ પડયા ં છે. ઘણા ગરાત્તસયા તે વકીલોના કારસ્તાનથી લ ૂટંાઈ 
ગયા છે. આવા દાખલા ઘણા આપી શકાય છે. 

પણ વધારેમા ંવધારે નકુસાન તેઓને િાથે એ થયુ ં છે કે અંગ્રજેી ધ ૂસંરી આપણા 

ગળામા ંસજ્જજડ પેસી ગઈ છે. તમે ત્તવચારો. તમને લાગે છે કે અંગ્રેજી અદાલતો ન 

િોત તો અંગ્રેજો રાજ ચલાવી શકત? અદાલતો એ કંઈ લોકોના સ્વાથુને સારુ 

નથી. જેને પોતાની સિા ત્તનભાવવી છે તે અદાલતની વાટે લોકોને વશ કરે છે. 
લોકો પોતે લડી લે તેમા ંત્રીજો માણસ પોતાની સિા નથી બેસાડી શકતો. ખરેખર, 

જ્યારે માણસો પોતાને િાથે મારામારી કરીને અથવા તો સગાનેં પચં નીમીને લડી 

લેતા ત્યારે મરદ રિતેા. અદાલતો આવી ત્યારે બાયલા બન્યા. એકબીજાએ લડી 

મરવુ ં તે જગંલી ગણાત ુ.ં િવે ત્રીજો માણસ મારો કજજયો પતાવે ત્યારે ઓછ ં

જગંલીપણુ ંછે? કોઈ કિી શકશે કે જ્યારે ત્રીજો માણસ ઠરાવ આપે ત્યારે તે ખરો 

જ િોય છે? કોણ ખરંુ છે એ બનેં પક્ષકાર જાણે છે. આપણે ભોળપણમા ં માની 
લઈએ છીએ કે ત્રીજો માણસ આપણા પૈસા લઈ જઈ આપણો ઇન્સાફ કરે છે. 

તે વાત અલગ રાખીએ. િકીકત તો આટલી જ બતાવવાની છે કે અંગ્રેજોએ 

અદાલતોની મારફતે આપણી ઉપર દાબ બેસાડયો છે ને તે અદાલતો આપણ ે
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વકીલ ન થઈએ તો ચાલી જ ન શકે. અંગ્રેજો જડ્જ િોત, અંગ્રેજો જ વકીલ િોત, 

અંગ્રેજો જ ત્તસપાઈ િોત તો અંગ્રેજો માત્ર અંગ્રેજો ઉપર જ રાજ્ય કરત. હિિંદી જડજ 

અને હિિંદી વકીલ ત્તવના ન જ ચાલી શક્ુ.ં વકીલો કેમ થયા, તેઓએ કેવી 
ધાલાવેલી કરેલી એ બધુ ંતમે સમજી શકો તો મારા જેટલો જ ત્તતરસ્કાર તમને એ 

ધધંા તરફ ટાટશે. અંગ્રેજી સતાની એક ર્ખુય ચાવી તેઓની અદાલત છે ને 

અદાલતની ચાવી વકીલો છે. જો વકીલો વકીલાત છોડી દે ને તે ધધંો વેશ્યાના 

જેવો નીચ ગણાય તો અંગ્રેજી રાજ્ય એક હદવસમા ં પડી ભાગંે. વકીલોએ હિિંદી 

પ્રજાની ઉપર આરોપ ર્કુાવ્યો છે કે આપણને કજજયા વિાલા છે ને કોરટ-

દરબારરૂપી પાણીના ંમાછલા ંછીએ. 

વકીલને ત્તવશે જે શબ્દો હુ ંવાપરંુ છ ં તે જ શબ્દો જડ્જોને લાગ ુપડે છે. તે બનેં 

મત્તસયાઈ ભાઈ છે, ને એકબીજાને જોર આપનારા છે. 
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૧૨. હહિંદ સ્તાનની દશા–દાલતર 

वाचक : વકીલનુ ં તો સમજાય છે. તેઓએ સારંુ કયુું છે તે માત્ર અનાયાસે, એમ 
પ્રતીત્તત આવે છે. બાકી તેઓનો ધધંો જોતા ંતો તે કત્તનષ્ઠ જ છે, પણ દાક્તરને 

પણ તમે તો સાથે ઘસડો છો. એ કેમ િશે? 

अथिपथत : હુ ંજે ત્તવચારો તમારી આગળ રજૂ કરંુ છ ંતે અત્યારે મારા પોતાના છે, 

પણ તે કંઈ મેં જ કરેલા છે એમ નથી. પત્તિમના સધુારકો પોતે મારા કરતા ંવધારે 
સખત શબ્દોમા ંલખી ગયા છે. તેઓએ વકીલ-દાક્તરોને બહુ વખોડયા છે. તેમાનંા 

એક લેખકે એક ઝેરી ઝાડ બનાવ્યુ ં છે. તેની ડાળ વકીલ-દાક્તર વગેરે નકામા 

ધધંાદારીઓની કરી છે અને તે ઝાડના થડની ઉપર નીત્તતધમુ રૂપ કુિાડી ઉગામી 

છે. અનીત્તતને તે બધા ધધંાનુ ંર્ળૂ રૂપ આપયુ ંછે. એટલે તમે સમજશો કે હુ ંતમારી 

આગળ મારા ખીસામાથંી કાઢેલા નવા ત્તવચાર નથી ર્કૂતો, પણ બીજાનો તેમ જ 

મારો અનભુવ રજૂ કરંુ છ.ં 

દાક્તરના ત્તવશે જેમ તમને મોિ છે તેમ મને પણ િતો. એક વખત એવો િતો કે 

જ્યારે મેં પોતે દાક્તર થવાનો ઇરાદો રાખેલો અને દાક્તર થઈ મારે કોમની સેવા 

કરવી એમ ધાયુું િત ુ.ં િવે તે મોિ ગયો છે. આપણે ત્યા ંવૈદ્યનો ધધંો સારા ધધંામા ં

ગણાયો નથી, એનુ ંિવે મને ભાન આવ્યુ ંછે ને હુ ંતે ત્તવચારની હકિંમત પારખી શકંુ 

છ.ં 

અંગ્રેજોએ દાક્તરી ત્તવદ્યાથી પણ આપણી ઉપર કાબ ૂ બેસાડયો છે. દાક્તરોના 

દંભની પણ ખામી નથી. મોગલ બાદશાિને ભમાવનાર તે અંગ્રજેી તબીબ િતો. 

તેણે ઘરમા ં કંઈ માદંગી મટાડી એટલે તેને ત્તશરપાવ મળ્યો. અમીરની પાસે 

પિોંચી જનાર તે પણ દાક્તર છે. 
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દાક્તરે આપણને િલમાલાવી નાખયા છે. દાક્તરોના કરતા ં ઊંટવૈદ્ય ભલા એમ 

કિવેાનુ ંમન થઈ જાય છે. આપણે ત્તવચારીએ. 

દાક્તરોનુ ંકામ શરીર સભંાળવાનુ ં છે એમ પણ નથી. તેઓનુ ંકામ શરીરમા ંરોગ 
થાય તે દૂર કરવાનુ ં છે. રોગ કેમ થાય છે? આપણી જ ગફલતથી. હુ ંબહુ જર્ુ,ં 

મને અજીણુ થાય, હુ ંદાક્તર પાસે જાઉં, તે મને ગોળી આપે. હુ ંસાજો થાઉં, પાછો 

ખબૂ ખાઉં ને પાછો ગોળી લ ઉં. આમા ંબન્યુ ંછે તે આ છે. જો હુ ંગોળી ન લેત, તો 

અજીણુની સજા ભોગવત અને ફરી પાછો િદ ઉપરાતં ન જમત. દાક્તર વચમા ં

આવ્યો ને તેણે મને િદ ઉપરાતં ખાવામા ંમદદ કરી. તેથી મને શરીરમા ંઆરામ 

તો થયો, પણ મારંુ મન નબળં થયુ.ં આમ ચાલતા ંછેવટે મારી ક્સ્થત્તત એવી થાય 
કે મારા મનની ઉપર હુ ંજરાયે કાબ ૂન રાખી શકંુ. 

મેં ત્તવષય કયો. હુ ં માદંો પડયો, મને દાક્તરે દવા આપી, હુ ં સાજો થયો. હુ ં ફરી 

ત્તવષય નિીં કરંુ? કરીશ જ. જો દાક્તર વચ્ચે ન આવત તો કુદરત પોતાનુ ંકામ 

કરત, મારંુ મન દૃઢ થાત ને હુ ંઅંતે ત્તનત્તવિષયી થઈ સખુી થાત. 

ઈક્સ્પતાલો એ પાપની જડ છે. તેનાથી માણસો શરીરનુ ંજતન ઓછ ંકરે છે અને 
અનીત્તત વધારે કરે છે. 

યરુોપી દાક્તરો િદ વાળે છે. તેઓ માત્ર શરીરના જ ખોટા જતનને ખાતર લાખો 

જીવોને દર વરસે મારે છે, જીવતા જીવ ઉપર અખતરા કરે છે. આવુ ંએક પણ 

ધમુને કબલૂ નથી. હિિંદુ, ર્સુલમાન, ક્ષિસ્તી, પારસી બધા કિ ે છે કે માણસના 

શરીરને સારુ આટલા જીવો મારવાની જરૂર નથી. 

દાક્તરો આપણને ધમુભ્રષ્ટ કરે છે. તેઓની ઘણીખરી દવામા ંચરબી અથવા દારૂ 
િોય છે. આ બનેંમાથંી એક પણ વસ્ત ુ હિિંદુ-ર્સુલમાનને ખપે તેવી નથી. આપણ ે
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સધુરેલાનો ડોળ કરી, બધાઓને વિમેી ગણી સ્વચ્છદેં ગમે તેમ કયાુ કરીએ તે 

જુદી વાત છે, પણ દાક્તરો ઉપર પ્રમાણે કરે છે એ ચોખખી ને સીધી વાત છે. 

આનુ ંપહરણામ એ આવ્યુ ં છે કે આપણે નમાલા અને નામદુ બનીએ છીએ. આવી 
ક્સ્થત્તતમા ંઆપણે લોકસેવા કરવાને લાયક નથી રિતેા અને આપણે શરીરિીન 

તથા બદુ્ધદ્ધિીન થતા જઈએ છીએ. અંગ્રેજી કે યરુોપી દાક્તરી શીખવી તે માત્ર 

ગલુામીની ગાઠં મજબતૂ કરવાને ખાતર છે. 

આપણે દાક્તર કેમ થઈએ છીએ એ પણ ત્તવચારવાનુ ં છે. તેનુ ં ખરંુ કારણ તો 

આબરુદાર અને પૈસા કમાવાનો ધધંો કરવાનુ ં છે; પરોપકારની વાત નથી. તે 

ધધંામા ંપરોપકાર નથી એ તો હુ ંબતાવી ગયો. તેથી લોકોને નકુસાન છે. દાક્તરો 
માત્ર આડંબરથી લોકોની પાસેથી મોટી ફી લે છે અને તેઓની દવા જે એક 

પાઈની હકિંમતની િોય છે તેના તેઓ રૂત્તપયા લે છે. આમ ત્તવશ્વાસમા ં ને સારા 

થવાની આશામા ં લોકો ઠગાય છે. આવુ ં જ છે ત્યારે ભલાઈનો ડોળ ઘાલનાર 

દાક્તરો કરતા ંદેખીતા ઠગવૈદ સારા ગણાય. 
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૧૩. ખરો સ ધારો શ ?ં 

वाचक : તમે રેલવેને બાતલ કરી, વકીલને વખોડયા, દાક્તરને દબાવી દીધા, 
સચંાકામ માત્ર તમે નકુસાનકારક ગણશો એમ હુ ંજોઈ શકંુ છ.ં િવે સધુારો તે કોને 

કિવેો? 

अथिपथत : એ સવાલનો જવાબ ર્શુ્કેલ નથી. હુ ંમાનુ ંછ ં કે જે સધુારો હિિંદુસ્તાને 
બતાવ્યો છે તેને દુત્તનયામા ં કંઈ જ પિોંચી શકે તેમ નથી. જે બીજ આપણા 

વડવાઓએ રોપયા ંછે તેની બરોબરી કરી શકે તેવુ ંકંઈ જોવામા ંઆવ્યુ ંનથી. રોમ 

ધળૂધાણી થઈ ગયુ,ં ગ્રીસનુ ંનામ જ રહ્યુ,ં હફરયાની (ઇજજપતની) બાદશાિી ચાલી 
ગઈ, જાપાન પત્તિમના પજંામા ં આવ્યુ.ં ચીનનુ ં કંઈ કિવેાય નિીં. પણ પડ્ુ ં

આખડ્ુ ંતો પણ હિિંદુસ્તાન િજુ તો તક્ષળયે મજબતૂ છે. 

જે રોમ અને ગ્રીસ પડયા ંછે તેના ંપસુ્તકોમાથંી યરુોપના લોકો શીખે છે. તેઓની 

ભલૂો પોતે નિીં કરે એવુ ંગમુાન કરે છે. આવી તેઓની કંગાલ ક્સ્થત્તત છે, ત્યારે 

હિિંદ અચક્ષલત છે. એ જ તેનુ ંભષૂણ છે. હિિંદની સામે આરોપ છે કે તે એવુ ંજગંલી, 

એવુ ં અજ્ઞાન છે કે તેની પાસે કંઈ ફેરફાર કરાવી શકાતા નથી. આ આરોપ એ 
આપણો ગણુ છે, દોષ નથી. અનભુવે આપણને જે ઠીક લાગ્યુ ં છે તે આપણે કેમ 

ફેરવીશુ?ં ઘણા અક્કલ દેનારા આવજા કયાુ કરે છે, ત્યારે હિિંદ અડગ રિ ેછે. આ 

તેની ખબૂી છે, આ તેનુ ંલગંર છે. 

સધુારો એ વતુન છે કે જેથી માણસ પોતાની ફરજ બજાવે. ફરજ બજાવવી તે 

નીત્તત પાળવી એ છે. નીત્તત પાળવી એ આપણા ંમનને તથા આપણી ઇંહદ્રયોને વશ 
રાખવી એ છે. એમ કરતા ંઆપણે આપણને ઓળખીએ છીએ. આ જ 'સ'ુ એટલે 

સારો ધારો છે. તેથી જે ત્તવરુદ્ધ તે કુધારો છે. 
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ઘણા અંગે્રજ લેખકો લખી ગયા છે કે ઉપરની વ્યાખયા પ્રમાણે હિિંદુસ્તાનને કંઈ જ 

શીખવવાનુ ંનથી રિતે ુ.ં આ વાત બરોબર છે. આપણે જોયુ ં કે માણસની વતૃ્તિઓ 

ચચંળ છે. તેનુ ંમન ફાફંા ંમાયાુ કરે છે. તેના શરીરને જેમ વધારે આપીએ તેમ 
વધારે માગે છે. વધારે લઈને પણ સખુી નથી થત ુ.ં ભોગ ભોગવતા ંભોગની ઇચ્છા 

વધતી જય છે. તેથી પવુૂજોએ િદ બાધંી. ઘણા ત્તવચારો કરીને જોયુ ં કે સખુદુુઃખ 

મનના ં કારણ છે. તવગંર તે તવગંરીના કારણથી સખુી નથી; ગરીબ તે 

ગરીબાઈના કારણથી દુુઃખી નથી. તવગંર દુુઃખી જોવામા ંઆવે છે, ગરીબ સખુી 

જોવામા ંઆવે છે. કરોડો તો ગરીબ જ રિશેે. આમ જોઈ તેઓએ ભોગની વાસના 

છોડાવી. િજારો વરસ પિલેા ં જે િળ િત ુ ં તેથી આપણે ચલાવ્યુ.ં િજારો વરસ 
પિલેા ંજેવા ંઆપણા ંઝપંડા ંિતા ં તે આપણે કાયમ રાખયા.ં િજારો વરસ પિલેા ં

જેવી આપણી કેળવણી િતી તે ચાલતી આવી. આપણે નાશકારક િરીફાઈ રાખી 

નિીં; સહુ સહુનો ધધંો કરતા રહ્યા. તેમા ં તેઓએ દસ્તરૂ ર્જુબ કામ લીધુ.ં કંઈ 

સચંા વગેરે શોધતા ંન આવડે તેમ ન િત ુ;ં પણ આપણા પવુૂજોએ જોયુ ં કે સચંા 

વગેરેની જજંાળમા ં માણસો પડશે તો પછી ગલુામ જ બનશે ને પોતાની નીત્તત 
તજશે. તેઓએ ત્તવચારપવુૂક કહ્યુ ંકે આપણે િાથેપગે જે બને તે જ કરવુ.ં િાથપગ 

વાપરવામા ંજ ખરંુ સખુ છે, તેમા ંજ તદુંરસ્તી છે. 

તેઓએ ત્તવચાયુું કે મોટા ંશિરેો સ્થાપવા ંતે નકામી ભાજંગડ છે. તેમા ંલોકો સખુી 

નિીં થાય. તેમા ં સોનેરી ટોળીઓ અને સફેદ ગલીઓ જાગશે, રાકં માણસો 

તવગંરોથી લ ૂટંાશે. તેથી તેઓએ નાના ંગામડાથંી સતંોષ રાખયો. 

તેઓએ જોયુ ં કે રાજાઓ અને તેઓની તલવાર કરતા ંનીત્તતબળ વધારે બળવાન 
છે. તેથી તેઓએ રાજાને નીત્તતવાન પરુુષો - ઋત્તષઓ અને ફકીરોના કરતા ં

ઊતરતા ગણયા. 
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આવુ ંજે પ્રજાનુ ંબધંારણ છે તે પ્રજા બીજાને શીખવવાને લાયક છે, તે બીજાની 

પાસેથી શીખવાલાયક નથી. 

આ પ્રજામા ં અદાલતો િતી, વકીલો િતા, તબીબો િતા, પણ તે બધા રીતસર 
ત્તનયમમા ં િતા. સહુ જાણતુ ં િત ુ ં કે એ ધધંા કંઈ ભારે ન િતા. વળી વકીલો, 

તબીબો વગેરે લોકોમા ંલ ૂટં નિીં ચલાવતા; એ તો લોકોના આત્તિત િતા. લોકોના 

ઉપરી થઈ ન રિતેા. ઈન્સાફ તો ઠીક ઠીક થતો. અદાલતે ન જવુ ંએ લોકોની નેમ 

િતી. તેઓને ભમાવવાને સ્વાથી માણસો ન િતા. આટલો સડો પણ માત્ર 

રાજારજવાડાની આસપાસમા ં જ િતો. આમ (સામાન્ય) પ્રજા તો તેથી ત્તનરાળી 

રીતે પોતાના ખેતરનુ ંધણીપદંુ કરતી. તેઓની આગળ ખરંુ સ્વરાજ િત ુ.ં 

અને જ્યા ંચાડંાળ સધુારો નથી પિોંચ્યો ત્યા ંતેવુ ંહિિંદુસ્તાન િજુયે છે. તેને તમારા 

નવા ઢોંગોની વાત કરશો તે િસી કાઢશે. તેની ઉપર અંગ્રેજ રાજ્ય કરતા નથી, 

તમે રાજ્ય કરવાના નથી. 

જે લોકોને નામે આપણે વાત કરીએ છીએ તેને આપણે ઓળખતા નથી, તેઓ 

આપણને નથી ઓળખતા. તમને અને જેને દેશદાઝ છે તેમને મારી સલાિ છે કે 
તમારે ર્લુકમા ં- જ્યા ંરેલની રેલ નથી ફરી વળી તેવા ભાગમા ં- છ મહિના ફરવુ ં

ને પછી દેશની દાઝ લાવવી; પછી સ્વરાજની વાત કરવી. 

િવે તમે જોયુ ંકે ખરો સધુારો હુ ંકઈ વસ્તનેુ કહુ ંછ.ં ઉપર મેં જે ક્ષચતાર આપયો છે 

તેવુ ંહિિંદુસ્તાન જ્યા ંિોય ત્યા ંજે માણસ ફેરફાર કરશે તેને દુશ્મન જાણવો. તે નર 

પાપી છે. 

वाचक : તમે જે કહ્યુ ં તેવુ ં જ હિિંદુસ્તાન િોય તો તો ઠીક, પણ જે દેશમા ં િજારો 
બાળત્તવધવાઓ છે, જે દેશમા ંબે વરસની બાળકીના ંલગ્ન થાય છે, જે દેશમા ંબાર 

વષે છોકરા-છોકરી ઘરસસંાર ચલાવે છે, જે દેશમા ંસ્ત્રી એક કરતા ંવધારે ભરથાર 
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કરે છે, જે દેશમા ં ત્તનયોગનો ચાલ છે, જે દેશમા ં ધમુને નામે કુમાહરકાઓ વેશ્યા 

બને છે, જે દેશમા ં ધમુને નામે પાડા-બકરાઓંનો વધ થાય છે તે દેશ પણ 

હિિંદુસ્તાન છે. તો પણ તમે જે કહ્યુ ંતે સધુારાનુ ંલક્ષણ છે શુ?ં 

अथिपथत : તમે ભલૂ્યા છો. તમે જે ખામીઓ બતાવી તે ખામી છે. તેને કોઈ સધુારો 

નથી કિતે ુ.ં તે ખામીઓ સધુારા છતા ંરિલેી છે. તે દૂર કરવા િમેંશા ંપ્રયત્ન થયા 
છે ને થયા જ કરશે. આપણને જે નવો જુસ્સો આવ્યો છે તેને આપણે તે ખામીઓ 

દૂર કરવામા ંવાપરી શકીએ છીએ. 

મેં તમને જે આધતુ્તનક સધુારાની ત્તનશાની કિી તે તે સધુારાના હિમાયતી પોતે 

બતાવે છે. મેં જે હિિંદનો સધુારો વણુવ્યો છે તે તેના હિમાયતી વણુવે છે. 

કોઈ પણ દેશમા ંકોઈ પણ સધુારા નીચે બધા માણસો સપંણુૂતા નથી પામ્યા. હિિંદી 

સધુારાનુ ં વલણ નીત્તત દૃઢ કરવા તરફ છે; તેથી તેને કુધારો કહ્યો. પત્તિમનો 
સધુારો ત્તનરીશ્વરી છે, હિિંદી સધુારો સેશ્વરી છે. 

આમ સમજી, િદ્ધા રાખી, હિિંદના હિતેચ્છઓએ હિિંદી સધુારાને જેમ બાળક માને 

વળગી રિ ેતેમ વળગી રિવે ુ ંઘટે છે. 
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૧૪. હહિંદ કેમ છૂટે? 

वाचक : સધુારા ત્તવશે તમારા ત્તવચાર સમજ્યો. તમારા કિવેા ઉપર ધ્યાન દેવુ ં
પડશે. એકદમ બધુ ં ગ્રિણ કરાય એમ તમે નિીં માનો. એવી આશા પણ નિીં 
રાખતા િો. તમારા આવા ત્તવચાર પ્રમાણે હિિંદને ટાટવાનો શો ઉપાય તમે ધારો 
છો ? 

अथिपथत : મારા ત્તવચાર એકદમ સહુ કબલૂ કરે એવુ ંહુ ંધારતો જ નથી. તમારા 
જેવા માણસો જે મારા ત્તવચાર જાણવા માગે તેને મારે જણાવવા એ જ મારંુ કતુવ્ય 
છે. પછી તે ત્તવચારો તેવાને પસદં પડે કે નિીં તે તો કાળે કરીને જ જણાશે. 

હિિંદને ટાટવાના ઉપાય તો ખરંુ જોતા ંઆપણે જોઈ ગયા; છતા ંતે બીજે રૂપે જોયા. 
િવે આપણે સ્વ-રૂપે તપાસીએ. 

જે કારણથી દરદી માદંો પડયો િોય તે કારણ દૂર કરે તો દરદી સાજો થાય, એ 
જગતપ્રત્તસદ્ધ વાત છે. તેમ જ જે કારણથી હિિંદ ગલુામીમા ંઆવ્યુ ં તે કારણ દૂર 
થાય તો તે બધંનર્કુ્ત થાય. 

वाचक : હિિંદનો સધુારો તમે ગણો છો તેમ સવોિમ છે, તો પછી તે કેમ ગલુામીમા ં
આવ્યુ ં? 

अथिपथत : સધુારો તો મેં કહ્યો તેવો જ છે, પણ એમ જોવામા ંઆવે છે કે બધા 
સધુારાની ઉપર આફત આવ્યા જ કરે છે. જે સધુારો અચક્ષલત છે તે છેવટે 
આફતને દૂર કરે છે. હિિંદના બાળકમા ંકચાશ િતી તેથી તે સધુારો ઘેરાયો, પણ 
ઘેરામાથંી ટાટવાની તેની તાકાત છે, એ તેનુ ંગૌરવ બતાવે છે. 

વળી કંઈ આખુ ં હિિંદ તેમા ં ઘેરાયેલુ ંનથી. જેઓ પત્તિમની કેળવણી પામ્યા ં છે ને 
તેના પાશમા ંઆવ્યા ં છે તે જ ગલુામીમા ં ઘેરાયા ં છે. આપણ ે જગતને આપણા 
દમડીના માપથી પામીએ છીએ. જો અપણે કંગાલ દશા ભોગવીએ છીએ તેથી 
આખુ ં હિિંદુસ્તાન તેવુ ં છે એમ માનીએ છીએ. િકીકતમા ં તેવુ ં કંઈ નથી. છતા ં
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આપણી ગલુામી તે દેશની છે એમ માનવુ ં એ વાસ્તત્તવક છે, પણ ઉપલી વાત 
ધ્યાનમા ંલઈએ તો આપણે સમજી શકીશુ ં કે આપણી પોતાની ગલુામી જાય તો 
હિિંદુસ્તાનની ગલુામી ગઈ સમજવી. આમા ંતમને સ્વરાજની વ્યાખયા મળી રિ ેછે. 
આપણી ઉપર આપણે રાજ્ય ભોગવીએ તે સ્વરાજ છે અને એ સ્વરાજ આપણી 
િથેળીમા ંછે. 

તે સ્વરાજ સ્વપનવત  ન માનશો. મનથી માનીને બેસી રિવેાનુ ંએ સ્વરાજ નથી. 
એ તો એવુ ં છે કે તમે ચાખયા પછી બીજાને તેનો સ્વાદ આપવા તરફ તમારી 
જજિંદગી પયુંત પ્રયત્ન કરશો, પણ ર્ખુય વાત જણે જણે સ્વરાજ ભોગવવાની છે. 
ડૂબતો બીજાને નિીં તારે, પણ તરતો તારશે. આપણે પોતે ગલુામ િોઈશુ ં ને 
બીજાને છોડવાની વાત કરીશુ ંતે બનવાજોગ નથી. 

પણ આટલેથી બસ નથી. િજુ આપણે આગળ ત્તવચારવુ ંપડશે. 

वाचक : અંગ્રેજ હિિંદી બને એ વાત તમે કરો છો તે ન બનવા જેવી છે. 

अथिपथत : એમ આપણે કિવે ુ ંતે તો અંગ્રેજ માણસ નથી એમ કિવેા બરોબર થયુ.ં 
તેઓ આપણા જેવા થાય કે નિીં તેની આપણને પરવા નથી રિતેી. આપણ ે
આપણુ ંઘર સાફ કરીએ છીએ, પછી તેમા ં રિવેા લાયક માણસ જ રિેશે; બીજા 
પોતાની મેળે ચાલ્યા જશે. આવો અનભુવ તો દરેક માણસને થયો િશે. 

वाचक : આવુ ંથયેલુ ંતવારીખમા ંતો નથી વાચંવામા ંઆવ્યુ.ં 

अथिपथत : તવારીખમા ંન જોયુ ં િોય તે ન બને એમ માનવુ ંએ િીણપદ છે. જે 
વાત આપણી અક્કલમા ંઆવી શકે તે આપણે છેવટે અજમાવવી તો ઘટે જ છે. 

દરેક દેશની ક્સ્થત્તત એક િોતી નથી. હિિંદુસ્તાનની ક્સ્થત્તત ત્તવક્ષચત્ર છે. હિિંદુસ્તાનનુ ં
બળ અતકુ્ષલત છે. એટલે આપણે બીજી તવારીખની સાથે સબંધં થોડો છે. મેં તમને 
બતાવ્યુ ંકે જ્યારે બીજા સધુારા રગદોળાઈ ગયા ત્યારે હિિંદી સધુારાને આંચ નથી 
આવી. 

वाचक : મને આ બધી વાત ઠીક નથી લાગતી. આપણે અંગ્રેજને લડીને કાઢવા 
પડશે, એમા ંશક થોડો જ લાગે છે. તેઓ જ્યા ંસધુી ર્લુકમા ં છે ત્યા ંસધુી જપ 
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નથી વળવાનો. 'પરાધીન સપને સખુ નાિીં.' એવુ ંજોવામા ંઆવે છે. તેઓ છે તેથી 
આપણે દૂબળા થતા જઈએ છીએ. આપણુ ં તેજ જત ુ ં રહ્યુ ં છે ને આપણા લોકો 
ગાભરા જેવા દીસે છે. તેઓ આપણા દેશ ઉપર કાળરૂપ છે. તે કાળને આપણે ગમે 
તેવો પ્રયત્ન કરીને નસાડયે જ ટાટકો છે. 

अथिपथत : તમે મારંુ કિવે ુ ંબધુ ંતમારા આવેશમા ંભલૂી ગયા છો. અંગે્રજોને લાવ્યા 
આપણે અને તેઓ રિ ેછે આપણે લીધે. આપણે તેમનો સધુારો ગ્રિણ કયો છે તેથી 
તે રિી શકે છે, એ કેમ ભલૂો છો ? તેઓની ઉપર તમે ત્તતરસ્કાર કરો છો તે તેઓના 
સધુારા ઉપર કરવો ઘટે છે. છતા ંિવે ધારો કે આપણે લડાઈ કરી તેમને કાઢીએ. 
તે કેમ થઈ શકશે ? 

वाचक : જેમ ઇટાલીએ કયુું તેમ. મૅક્ષઝનીએ અને ગૅહરબાલ્ડીએ કયુું તે તો 
આપણાથી પણ કરાય. તેઓ મિાવીર થઈ ગયા તેની તમે ના પાડી શકશો ? 
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૧૫. ઈટાિી અને હહિંદ 

अथिपथत : તમે ઇટાલીનો દાખલો ભલો આપયો. મૅક્ષઝની મિાત્મા િતો. ગૅહરબાલ્ડી 
ભારે યોદ્ધો થઈ ગયો. તે બનેં પજૂનીય િતા. તેમાથંી આપણે બહુ શીખી શકીએ 

છીએ. છતા ંઇટાલીની દશા ને હિિંદની દશા જુદી છે. 

પ્રથમ તો મૅક્ષઝની અને ગૅહરબાલ્ડી વચ્ચેનો તફાવત જાણવા જેવો છે. મૅક્ષઝનીનો 

મનોરથ જુદો િતો. મૅક્ષઝની જે ધારતો તે ઇટાલીમા ં નથી થયુ,ં મૅક્ષઝનીએ 

માણસજાતની ફરજ ઉપર લખતા ં બતાવી આપયુ ં છે કે દરેક માણસે સ્વરાજ 

ભોગવતા થઈ જવુ ં જોઈએ. એ તો તેને સ્વપનવત  રહ્યુ.ં ગૅહરબાલ્ડી તથા 

મૅક્ષઝનીની વચ્ચે મતભેદ થયેલો એ યાદ રાખજો. વળી ગૅહરબાલ્ડીએ દરેક 

ઇટાક્ષલયનને િત્તથયાર આપયા ંને દરેક ઇટાક્ષલયને િત્તથયાર લીધા.ં 

ઇટાલી અને ઑન્સ્રયા એ બેમા ંસધુારા-ભેદ ન િતો. એ તો 'કાકા કાકાના' ગણાય. 

'જૈસે કો તૈસા' એવી વાત ઇટાલીની િતી. ઇટાલીને પરદેશી(ઑન્સ્રયા)ની 

ધ ૂસંરીમાથંી છોડાવવુ ં એવો ગૅહરબાલ્ડીનો મોિ િતો. તેને અંગ ે તેણે કાવરૂની 

મારફતે જે કાવતરા ંકયાું તે તેના શૌયુને ઝાખંપ લગાડે છે. 

અને અંતે ફળ શુ ંઆવ્યુ ં? ઇટાલીમા ંઇટાક્ષલયન રાજ્ય કરે છે તેથી ઇટાલીની પ્રજા 
સખુી છે એમ તમે માનતા િો, તો મારે તમને કિવે ુ ંજોઈએ કે તમે અંધારામા ંભમો 

છો. મૅક્ષઝનીએ આબેહબૂ બતાવી આપયુ ં છે કે ઇટાલી કંઈ ટાટ્ુ ં નિીં. ઇટાલીનો 

એક અથુ ત્તવક્ટર ઇમૅન્યઅુલે કયો, ને મૅક્ષઝનીએ બીજો કયો. ઇમૅન્યઅુલ, કાવરૂ 

અને ગૅહરબાલ્ડીના મનથી ઇટાલી એટલે ઇમૅન્યઅુલ અથવા ઇટાલીનો રાજા અને 

તેના પાક્ષગયા મૅક્ષઝનીના ત્તવચાર પ્રમાણે ઇટાલીના લોક-તેના ખેડૂતો એ જ ઇટાલી; 

ઇમૅન્યઅુલ વગેરે તેના નોકર, મૅક્ષઝનીનુ ં ઇટાલી િજી ગલુામ છે. બ ે રાજા વચ્ચે 
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શેતરંજની બાજી િતી. ઇટાલીની પ્રજા તો માત્ર પાયદળ િતી, અને છે. ઇટાલીના 

મજૂરો િજુ દૂુઃખી છે. ઇટાલીના મજૂરોની દાદ -નથી સભંળાતી, તેથી તે લોકો ખનૂ 

કરે છે, સામે થાય છે, માથા ંફોડે છે ને તેમા ંબડં થવાની ધાસ્તી િજુ રહ્યા જ કરે 
છે. આમા ંઇટાલીને ઑન્સ્રયાના જવાથી શો લાભ મળ્યો ? નામનો જ લાભ થયો. 

જે સધુારાને અથે જગં મચ્યો એ સધુારા થયા નથી, પ્રજાની ક્સ્થત્તત સધુરી નથી. 

હિિંદુસ્તાનની દશા આવી કરવાનો તમારો ઇરાદો ન જ િોય. હુ ંમાનુ ંછ ંકે તમારો 

ત્તવચાર હિિંદુસ્તાનના કરોડોને સખુી કરવાનો છે, નિીં કે તમારે ને મારે રાજ્યસિા 

લેવી છે. જો આમ િોય તો આપણે એક જ ત્તવચાર કરવો ઘટશે તે એ કે પ્રજા કેમ 

સ્વતતં્ર બને. 

તમે કબલૂ કરશો કે કેટલાકં દેશી રજવાડા ં નીચે પ્રજા કચરાય છે. તેઓ 

અધમતાથી લોકોને પીડે છે. તેઓના જુલમ અંગે્રજના કરતા ં વધારે છે. આવો 

જુલમ તમારે હિિંદુસ્તાનમા ંજોઈતો િોય તો આપણો પાટો ઠેકાણાસર બેસે એમ છે 

જ નિીં. 

મારંુ સ્વદેશાક્ષભમાન મને એમ નથી શીખવતુ ં કે, મારે દેશી રાજા નીચે તો રૈયત 
જેમ ટાદંાય તેમ ટાદંાવા દેવી. મારામા ંબળ િશે તો હુ ં તો દેશી રાજાના જુલમ 

સામે તેમ જ અંગે્રજી જુલમ સામે ઝઝીશ. 

સ્વદેશાક્ષભમાન એટલે હુ ંદેશનુ ંહિત સમજુ ંછ.ં જો કોઈ અંગે્રજ કિશેે કે હિિંદને ટાટંુ 

કરવુ,ં જુલમની સામે થવુ,ં ને લોકોની સેવા કરવી, તો તે અંગે્રજને હુ ં હિિંદી તરીકે 

વધાવી લઈશ. 

વળી ઇટાલીની જેમ હિિંદને િત્તથયાર મળે ત્યારે હિિંદ લડ,ે આ મિાભારત કામનો 
તમે ત્તવચાર જ નથી કયો જણાતો. અંગ્રેજ દારૂગોળે પરૂા છે; તેથી કંઈ ડર નથી 

લાગતો, પણ એમ તો જણાય છે કે તેમના ંિત્તથયાર વતી તેમની સામે લડવુ ંિશે 
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તો હિિંદને િત્તથયારબધં કરવુ ં જ જોઈશે. જો આ થઈ શકત ુ ં િોય તો તેને કેટલા ં

વરસો જોઈએ ? વળી હિિંદીમાત્રને િત્તથયારબધં કરવા તે તો હિિંદુસ્તાનને યરુોપની 

જેમ બનાવવા જેવુ ં છે. તેમ થાય તો યરુોપના જે બેિાલ છે તે હિિંદના થાય. 
ટૂંકામા,ં હિિંદે યરુોપનો સધુારો ગ્રિણ કરવો. આમ જ થવાનુ ંિોય તો સરસ વાત એ 

છે કે જેઓ તે સધુારામા ં કુશળ છે તેને જ રિવેા દઈએ, તેઓની સાથે થોડુંઘણુ ં

લડી કંઈક િક લઈશુ,ં નિીં લઈશુ ંને હદવસ ગજુારીશુ.ં 

પણ વાત એવી છે કે હિિંદની પ્રજા કદી િત્તથયાર ધારણ નિીં કરે, ન કરે એ જ ઠીક 

છે. 

वाचक : તમે બહુ આગળ વધ્યા. બધાને િત્તથયારબધં થવાની જરૂર િોય નિીં. 
આપણે પ્રથમ તો કેટલાકં ખનૂ કરી ત્રાસ છોડાવશુ.ં પછી થોડા માણસો 

િત્તથયરબધં તૈયાર થયા િશે તે ઉઘાડા લડશે. તેમા ં પ્રથમ તો વીસ-પચ્ચીસેક 
લાખ હિિંદી મરશે ખરા. પણ છેવટે આપણે દેશ િાથ કરીશુ.ં આપણ ે ગેરીલા 

(બિારવહટયાઓને મળતી) લડત ચલાવી અંગ્રેજોને િરાવી દઈશુ.ં 

अथिपथत : તમારો ત્તવચાર હિિંદની પત્તવત્ર ભતૂ્તમને રાક્ષસી બનાવવાનો લાગે છે. ખનૂ 
કરીને હિિંદને છોડાવશુ ંએ ત્તવચાર કરતા ંતમને ત્રાસ કેમ નથી ટાટતો ? ખનૂ તો 

આપણે આપણુ ં કરવુ ં ઘટે છે, કેમ કે આપણે બાયલા બન્યા છીએ ત્યારે ખનૂનો 

ત્તવચાર કરીએ છીએ. આવુ ંકામ કરીને તમે કોને છોડાવશો ? હિિંદી પ્રજા એવુ ંકદી 

ઇચ્છતી નથી. આપણા જેવા, જેમણે અધમ સધુારારૂપી ભાગં પીધી છે, તે જ એવો 
ત્તવચાર કેફમા ંકરીએ છીએ. ખનૂ કરીને રાજ્ય ભોગવશે તે પ્રજાને સખુી કરવાના 

નથી. જે ખનૂ ધીંગરાએ કયુું, જે ખનૂ હિિંદુસ્તાનમા ંથયા ંછે, તેથી ફાયદો થયો છે 

એમ માનતા િોય તે મોટી ભલૂ કરે છે. ધીંગરાને હુ ંદેશક્ષભમાની ગણુ ંછ,ં પણ તેની 

પ્રીત્તત ઘેલી િતી. તેણે પોતાન શરીરનો ભોગ કુમાગે આપયો છે. તેથી અંતે 

ગેરફાયદો જ છે. 
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वाचक : પણ તમારે એટલુ ં તો કબલૂ કરવુ ં જ પડશે કે અંગ્રેજ આ ખનૂથી ડરી 
ગયેલ છે, અને લૉડુ મોલેંગ્ને જે આપયુ ંછે તે તેવી ધાસ્તીથી આપયુ ંછે. 

अथिपथत : અંગ્રેજ બીકા પ્રજા છે, તેમ જ બિાદુર છે. દારૂગોળાની અસર તેની 
ઉપર તરુત જ થાય છે એ હુ ંમાનુ ંછ.ં લૉડુ મોલેંગ્ને જે આપયુ ંિોય તે ધાસ્તીથી 

આપયુ ંિોય એવો સભંવ છે, પણ ધાસ્તીથી મળેલી વસ્ત ુધાસ્તી િોય ત્યા ંસધુી જ 

નભી શકે છે. 
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૧૬. દારૂગોળો 

वाचक : ધાસ્તીથી અપાયેલુ ંધાસ્તી િોય ત્યા ંસધુી જ નભી શકે, એ વળી ત્તવક્ષચત્ર 
વાત કરી. આપયુ ંતે આપયુ.ં તેમા ંવળી શો ફેરફાર થાય ? 

अथिपथत : એમ નથી. ૧૮૫૭નો રુક્કો અપાયો તે બડંને અંતે, લોકશાક્ન્ત જાળવવા 
સારુ. જ્યારે શાક્ન્ત થઈ અને લોકો ભોળા હદલના બની ગયા ત્યારે એનો અથુ 

ફયો. હુ ંસજાની ધાસ્તીથી ચોરી ન કરંુ, તો જ્યારે સજાની ધાસ્તી જતી રિ ેત્યારે 
ચોરી.. કરવાનુ ંપાછ ંમન થશે ને હુ ંચોરી કરીશ. આ તો બહુ સાધારણ અનભુવ 

છે; તેમા ંઈનકાર કરી શકાય એવુ ંનથી. આપણે ધારી લીધુ ં છે કે દમ ભરાવીને 

લોકોની પાસેથી કામ લઈ શકાય છે, અને તેથી આપણે તેમ કરતા આવ્યા છીએ. 

वाचक : આમ તમે બોલો છો તે તમારી ત્તવરુદ્ધ જાય છે એમ તમને નથી જણાત ુ ં? 

તમારે કબલૂ કરવુ ં પડશે કે અંગ્રેજોએ પોતે જે કંઈ મેળવ્યુ ં તે મારામારી કરીને 

મેળવ્યુ ંછે. તમે કિી ગયા છો કે તેઓએ મેળવેલુ ંનકાર્ુ ંછે, એ મને યાદ છે. તેથી 

મારી દલીલને ધક્કો નથી પિોંચતો. તેઓએ નકાર્ુ ંમેળવવા ધાયુું ને તે મેળવ્યુ,ં 

મતલબ એ છે કે તેઓએ પોતાની ધારણા પાર પાડી. સાધન શુ ં િત ુ ં તેની શી 
હફકર છે ? આપણી ર્રુાદ સરસ િોય તે કેમ આપણે ગમે તે સાધનથી, મારામારી 

કરીને પણ, પાર ન પાડીએ ? ચોર મારા ઘરમા ંપેસે ત્યારે કંઈ હુ ંસાધનનો ત્તવચાર 

કરીશ ? મારો ધમુ તો તેને ગમે તેમ કરીને કાઢવાનો જ છે. 

તમે કબલૂ કરતા જણાઓ છો કે આપણને અરજી કરતા ં કશુ ં મળ્યુ ં નથી અને 

મળવાનુ ંનથી. ત્યારપછી મારીને કેમ ન લઈએ ? જરૂર જણાશે તો તેટલી મારની 
બીક િમેશા ંજારી રાખીશુ.ં બચ્ચુ ંઆગમા ંપગ ર્કેૂ, તેને તેમાથંી બચાવવા આપણ ે
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તેની ઉપર દાબ રાખીએ તેમા ંતમે પણ દોષ નિીં જોશો. જ્યા ંત્યાથંી આપણે તો 

કાયુત્તસદ્ધદ્ધ કરી લેવાની છે. 

अथिपथत : તમે ઠીક દલીલ કરી છે. તે એવી છે કે તેથી ઘણા છેતરાયા છે. હુ ંપણ 
તેવી દલીલ કરતો. પણ િવે મારી આંખ ખલૂી છે ને હુ ંમારી ભલૂ જોઈ શકંુ છ.ં 

તમને તે બતાવવા મિનેત કરીશ. 

પ્રથમ તો અંગ્રેજોએ જે મેળવ્યુ ં તે મારામારી કરી મેળવ્યુ,ં તેથી આપણ ેપણ તેમ 

કરી મેળવીએ, એ ત્તવચાર લઈએ. અંગ્રેજે મારામારી કરી અને આપણે પણ કરી 

શકીએ, એ વાત તો બરાબર છે. પણ જે વસ્ત ુતેઓને મળી તેવી જ આપણે લઈ 

શકીએ છીએ. તમે કબલૂ કરશો કે તેવુ ંઆપણને ન જ જોઈએ. 

તમે માનો છો તેમ સાધન અને સાધ્ય - મરાદ - વચ્ચે સબંધં નથી તે બહુ જ 

મોટી ભલૂ છે. એ ભલૂથી, જે ધત્તમિષ્ઠ માણસો ગણાયા છે, તેઓએ ઘોર કમુ કયાું છે. 
એ તો કડવીનો વેલો વાવી તેમાથંી મોગરાના ફલની ઇચ્છા રાખવા જેવુ ં થયુ.ં 

મારે દહરયો ઓળંગવાનુ ંસાધન વિાણ જ િોઈ શકે. જો ગાડું પાણીમા ંઝપંલાવુ ં

તો ગાડું અને હુ ંબનેં તક્ષળયે જઈએ. જેવા દેવ તેવી પજૂા, એ બહુ ત્તવચરવા જેવુ ં

વાક્ય છે. તેનો ખોટો અથુ કરી લોકો ભરમાયા છે. સાધન એ બીજ છે; અને સાધ્ય 

- મેળવવાનુ ં- એ ઝાડ છે. એટલે જેટલો સબંધં બીજ અને ઝાડ વચ્ચે છે તેટલો 
સાધન અને સાધ્ય વચ્ચે છે. સેતાનને ભજીને હુ ં ઈશ્વરભજનનુ ં ફળ મેળવુ ં એ 

બનવા જોગ નથી. એટલે એમ કિવે ુ ં કે આપણે તો ઈશ્વરને જ ભજવો છે, સાધન 

ભલે સેતાન િોય, એ તો તદ્દન અજ્ઞાનની વાત છે. જેવી કરણી તેવી પારઉતરણી 

િોય છે. અંગ્રેજોએ મારામારી કરીને ૧૮૩૩મા ં વોટના ત્તવશેષ િક્કો લીધા, શુ ં

મારામારી કરીને તેઓ પોતાની ફરજ સમજી શક્યા ? તેઓની ધારણા િક 

મેળવવાની િતી તે તેઓએ મારામારી કરીને મેળવ્યા. ખરા િક ફરજનુ ંફળ છે, તે 
તેઓએ નથી મેળવ્યા. પહરણામ એ આવ્યુ ંછે કે સહુ િક મેળવવા મથ્યા છે, ફરજ 

http://www.mkgandhi.org/


હિન્દ સ્વરાજ 

 

www.mkgandhi.org  Page 67 

ઊંઘી ગઈ છે. જ્યા ંબધા િકની વાતો કરે, ત્યા ંકોણ કોને આપે ? તેઓ કશી ફરજ 

નથી બજાવતા એમ કિવેાનો િતે ુઅિીં નથી. પણ જે િક તેઓ માગતા િતા તેને 

લઈને બજાવવાની ફરજ તેઓએ બજાવી નથી. તેઓએ લાયકાત મેળવી નથી. 
તેથી તેઓના િક તેઓને ગળે ધ ૂસંરીરૂપ થઈ પડયા છે. એટલે જે તેઓને મળ્યુ ંછે, 

તે તેઓના સાધનનુ ંજ પહરણામ છે. તેઓને જેવુ ંજોઈત ુ ંિત ુ ંતેવા ંસાધન તેઓએ 

વાપયાું. 

મારે તમારી પાસેથી તમારી ઘહડયાળ છીનવી લેવી િશે તો મારે બેશક તમારી 

સાથે મારામારી કરવી પડશે. પણ જો મારે તમારી ઘહડયાળ વેચાતી લેવી િશે તો 

તમને દામ આપવા પડશે. જો મારે બક્ષક્ષસ લેવી િશે તો મારે કરગરવુ ં પડશે. 
ઘહડયાળ મેળવવામા ંમેં જે સાધન વાપયુું તે પ્રમાણે તે ચોરીનો માલ, મારો માલ 

કે બક્ષક્ષસ, એમ થયુ.ં ત્રણ સાધનના ંત્રણ જુદા ંજુદા ંપહરણામ આવ્યા.ં િવે તમે કેમ 

કિી શકશો કે સાધનની હફકર નથી ? 

િવે ચોરને કાઢવાનો દાખલો લઈએ; હુ ંતમારા ત્તવચારને મળતો નથી કે ચોરને 

કાઢવામા ંગમે તે સાધન વાપરી શકાય છે. 

જો મારા ઘરમા ંમારો બાપ ચોરી કરવા આવશે તો હુ ંએક સાધન વાપરીશ. તે જ 

સાધન મારો કોઈ ઓળખીતો ચોરી કરવા આવ્યો િશે તો નિીં વાપરંુ. વળી કોઈ 

અજાણયો માણસ આવ્યો િશે તો ત્રીજુ ંસાધન વાપરીશ. જો તે માણસ ગોરો િશે 

તો એક સાધન, હિિંદી િશે તો બીજુ ંસાધન, એ પણ વખતે તમે કિશેો. જો કોઈ 

ર્ડુદાલ છોકરો ચોરી કરવા આવ્યો િશે તો વળી તદ્દન જુદંુ સાધન વાપરીશ. જો 

તે મારો બરોબહરયો િશે તો વળી કંઈ જુદંુ, અને જો તે માણસ િત્તથયારબધં 
જોરાવર િશે તો હુ ં છાનો સતૂો રિીશ. આમા ં બાપથી માડંીને બક્ષળયાની વચ્ચે 

જુદા ંસાધનો વપરાશે. બાપ િશે તોપણ મને લાગે છે કે હુ ંસતૂો રિીશ અને પેલો 

િત્તથયારબક્ષળયો િશે તોપણ સતૂો રિીશ. બાપમા ં પણ બળ છે, િત્તથયારબધં 
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માણસમા ંપણ બળ છે. બનેં બળને વશ રિી હુ ંમારી વસ્ત ુજતી કરીશ. બાપનુ ં

બળ મને દયાઅથી રોવરાવશે, િત્તથયારનુ ંબળ મારા મનમા ં રોષ ઉત્પન્ન કરશે. 

અમે કટ્ટા દુશ્મન થઈશુ,ં આવી કફોડી દશા છે. આ દાખલાઓ ઉપરથી આપણે બને્ન 
સાધનના ત્તનિય ઉપર તો નિીં આવી શકીએ. મને તો આ ચોરના સબંધંમા ંશુ ં

કરવુ ંએ સઝૂી આવે છે. પણ તે ઈલાજ તમને ભડકાવે તેથી હુ ંતમારી પાસે ર્કૂતો 

નથી. તમે સમજી લેજો, અને નિીં સમજો તો દરેક વખતે જુદા ં સાધન તમારે 

લેવા ંપડશે, પણ તમે એટલુ ંતો જોયુ ંકે ચોરને કાઢવાને ગમે તે સાધન નિીં કામ 

આવે, અને જેવુ ંસાધન લેશો તેને લગતુ ંપહરણામ આવશે. તમારો ધમુ ગમે તેમ 

કરીને ચોરને કાઢવાનો નથી જ. 

જરા આગળ વધીએ.પેલો િત્તથયારબક્ષળયો તમારી વસ્ત ુલઈ ગયો છે. તમે તે યાદ 

રાખી. તમને ગસુ્સો છે. તમે તે લચુ્ચાને તમારે સારુ નિીં, પણ લોકકલ્યાણને સારુ 

ત્તશક્ષા કરવા માગો છો. તમે માણસો એકઠા કયાુ. તેના ઘર ઉપર તમે ચઢી ગયા. 

તેને ખબર પડી. તે નાઠો. તેણે બીજા લ ૂટંારા એકઠા કયાુ. તે ક્ષખજાયો છે. તેણે 

તમારંુ ઘર ધોળે દિાડે લ ૂટંવાનુ ંકિણે િવે તો મોકલ્યુ ંછે. તમે બળવાન છો, ડરતા 
નથી. તમે તમારી તૈયારીમા ંછો. દરત્તમયાન લ ૂટંારા તમારી આસપાસના લોકોને 

કનડે છે. તેઓ તમારી પાસે ફહરયાદ કરે છે. તમે કિો છો : 'હુ ંતમારે સારુ તો આ 

બધુ ંકરંુ છ.ં મારો માલ ગયો તે તો કંઈ જ ત્તવસાતની વાત ન િતી.' લોકો કિ ેછે : 

'પિલેા ંતો અમને તે ન જ લ ૂટંતો. તમે તેની સાથે લડાઈ શરૂ કરી ત્યારથી તેણે 

આ શરૂ કયુું છે.' તમે સપડાયા છો. ગરીબ ઉપર તમને રિમે છે. તેઓની વાત 

સાચી છે. િવે શુ ંકરવુ ં? લ ૂટંારાને છોડવો ? તેમા ંતો તમારી લાજ જાય. લાજ તો 
સહુને વિાલી િોય. તમે ગરીબોને કિો છો : 'હફકર નિીં, આવો, મારંુ ધન તેતમારંુ 

છે. હુ ંતમને િત્તથયાર આપુ ંછ.ં તમને તેનો ઉપયોગ શીખવીશ, ને તમે બદમાશને 

મારજો; મેલશો મા.' આમ સગં્રામ વધ્યો. લ ૂટંારા વધ્યા, લોકોએ િાથે ચોલીને 
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આંખો લાલ કરી. ચોરની નપુર વેર લેવાનુ ં પહરણામ એ આવ્યુ ં કે ઊંઘ વેચીને 

ઉજાગરો લીધો. શાક્ન્ત િતી ત્યા ં અશાક્ન્ત થઈ. પિલેા ં તો મોત આવતુ ં ત્યારે 

મરતા. િવે તો સદાય મરવાનો દિાડો આવ્યો. હિિંમતવાન મટી નાહિિંમત બન્યા. 
આમા ંકંઈ વધારેપડતો ક્ષચતાર નથી આપયો, એમ તમે ધીરજથી જોઈ શકશો. આ 

એક સાધન. 

િવે બીજુ ંસાધન તપાસીએ. ચોરને તમે અજ્ઞાન ગણયો, કોઈ વેળા લાગ આવશે 

તો તમે તેને સમજાવવા ધાયુું છે. તમે ત્તવચાયુું કે તે પણ આદમજાત છે. તેણે શા 

િતેથુી ચોરી કરી તે તમે કેમ જાણો ? તમારો સારો રસ્તો તો એ જ છે કે, જ્યારે 

સમય આવશે ત્યારે તમે તેનામાથંી ચોરીનુ ંબીજ જ કાઢશો. આમ તમે ખયાલ કરો 
છો તેવામા ંતો ભાઈસાિબે પાછા ચોરી કરવા આવ્યા. તમે ગસુ્સે ન થયા. તમે 

તેની ઉપર દયા ખાધી. તમને લાગ્યુ ં કે આ માણસ દરદી છે. તમે બારીબારણા ં

ખલુ્લા ંર્કૂ્યા.ં તમે સવૂાની જગ્યા બદલી. તમારી જણસો ઝટ લેવાય તેમ રાખી. 

ચોર આવ્યો. તે ગભરાયો, આ તો તેણે નવુ ંજોયુ.ં માલ તો લઈ ગયો, પણ તેનુ ં

મન ચકડોળે ચઢ્ુ.ં તેણે ગામમા ંતપાસ કરી. તમારી દયાની તેને જાણ થઈ. એ 
પસ્તાયો ને તમારી માફી માગી. તમારી જણસ પાછી લાવ્યો. તેણે ચોરીનો ધધંો 

છોડયો. તમારો તે સેવક બન્યો. તમે તેને ધધેં વળગાડયો. આ બીજુ ંસાધન. 

તમે જુઓ છો કે જુદા સાધનથી જુદંુ પહરણામ આવે છે. બધા ચોર આમ જ વતે 

અથવા બહ્દામા ંતમારા જેવો દયાભાવ િોય એમ આમાથંી હુ ંસાક્ષબત કરવા નથી 

માગતો. પણ એટલુ ંજ બતાવવા માગુ ં છ ં કે સારા ંપહરણામ લવવાને સારા ંજ 

સાધન જોઈએ. અને િમેશા ંનિીં, તો ઘણેખરે ભાગે િત્તથયારબળ કરતા ંદયાબળ 
વધારે જોરાવર છે. િત્તથયારમા ંિાત્તન છે, દયામા ંકદી નથી. 

િવે અરજીની વાત લઈએ. જેની પછવાડે બળ નથી તે અરજી નકામી છે, એ શકંા 

ત્તવનાની વાત છે. છતા ં મરહમૂ જન્સ્ટસ રાનડે કિતેા કે અરજી એ લોકોને 
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કેળવવાનુ ં સાધન છે. તેથી લોકોને પોતાની ક્સ્થત્તતનુ ં ભાન આપી શકાય છે ને 

રાજકતાુને ચેતવણી આપી શકાય છે. આમ ત્તવચારતા ં અરજી એ નકામી વસ્ત ુ

નથી. બરોબહરયો માણસ અરજી કરે તે તેના ત્તવનયની ત્તનશાની ગણાશે. ગલુામ 
અરજી કરે તે તેની ગલુામીની ત્તનશાની છે. જે અરજીની પાછળ બળ છે તે 

બરોબહરયાની અરજી છે, અને તે પોતાની માગણી અરજીરૂપે જાિરે કરે તે તેની 

ખાનદાની બતાવે છે. 

અરજીની પાછળ બ ેપ્રકારના ંબળ છે. એક તો 'નિીં આપો તો તમને મારીશુ.ં' આ 

દારૂગોળાબળ છે. તેનુ ંખરાબ પહરણામ આપણે જોઈ ગયા. બીજુ ંબળ તે આ છે : 

'તમે નિીં આપો તો અમે તમારા અરજદાર નિીં રિીએ. અમે અરજદાર િોઈશુ ંતો 
તમે બાદશાિ રિશેો. અમે તમારી સાથે રમવાના નથી.' આ બળને દયાબળ કિો, 

આત્મબળ કિો, કે સત્યાગ્રિ કિો. તે બળ અત્તવનાશી છે ને તે બળ વાપરનાર 

પોતાની ક્સ્થત્તત બરોબર સમજનારો છે. તેનો સમાવેશ આપણા ઘરડાઓએ 'એક 

નન્નો છત્રીસ રોગને િરે' તેમા ંકયો છે. તે બળ જેનામા ંછે તેની પાસે િત્તથયારબળ 

કામ કરી શકત ુ ંજ નથી. 

બચ્ચુ ંઆગમા ં પગ ર્કેૂ તેને દબાવવાની વાતનો દાખલો તપાસતા ં તમે િારી 

જવાના છો. તમે બચ્ચાની ઉપર શુ ંકરો છો ? કદી માનો છો કે બચ્ચુ ંતમારી પાસે 

એવુ ંજોર કરી શકે કે તમને તે મારીને આગમા ંજશે; આગમા ંજત ુ ં તે અટકશે જ 

નિીં. એનો ઉપાય તમારી પાસે આ છે : કા ંતો આગમા ંજત ુ ંઅટકાવવા તમારે 

એનો પ્રાણ લેવો અથવા તો તેને આગમા ંજત ુ ંતમે નથી જોઈ શકતા, તેથી તમે 

તેને તમારો પ્રાણ આપો. તમે બચ્ચાનો પ્રાણ તો નથી લેવાના. તમારામા ં
દયાભાવ સપંણુૂ નિીં િોય તો તમે તમારો પ્રાણ નિીં આપો એવો સભંવ છે. તો 

તમે લાચારીથી બચ્ચાનેં આગમા ં જવા દેશો. એટલે તમે લાચારીથી બચ્ચાને 

આગમા ં જવા દેશો. એટલે તમે બચ્ચાની ઉપર િત્તથયારબળ નથી વાપરતા. 
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બચ્ચાને તમે બીજી રીતે રોકી શકો તો રોકો એ ઓછં; પણ તે િત્તથયારબળ છે એમ 

ન માની લેજો. એ બળ જુદા જ પ્રકારનુ ંછે. તે જ સમજી લેવાનુ ંરહ્યુ ંછે. 

વળી બચ્ચાને અટકાવવામા ંતમે માત્ર બચ્ચાનો સ્વાથુ જુઓ છો. જેની ઉપ્ર અંકુશ 
ર્કૂવા માગો છો તેના જ સ્વાથુ ખાતર તમે અંકુશ ર્કૂશો. આ દાખલો અંગ્રેજને 

લાગ ુ પડતો જ નથી. તમે અંગ્રેજની ઉપર િત્તથયારબળ વાપરવા માગો તેમા ં

તમારો જ, એટલે પ્રજાનો સ્વાથુ જુઓ છો. તેમા ંદયા લેશમાત્ર નથી. જો તમે એમ 

કિો કે અંગ્રેજ અધમ કામ કરે છે તે આગ છે, તે આગમા ંઅજ્ઞાનથી જાય છે, 

તેમાથંી તમે દયા ખાઈ અજ્ઞાનીને એટલે બચ્ચાને બચાવવા માગો છો, તો તે 

અખતરો અજમાવવા તમારે જ્યા ંજ્યા ંજે જે માણસ અધમ કામ કરતા િોય ત્યા ં
ત્યા ંપિોંચવુ ં પડશે, અને ત્યા ં ત્યા ંસામેનાનો - બચ્ચાનો - પ્રાણ લેવાને બદલે 

તમારો પ્રાણ િોમવો પડશે. એટલો પરુુષાથુ કરવા ધારો તો તમે ર્ખુત્યાર છો. 

વાત અસભંત્તવત છે. 
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૧૭. સત્યાગ્રહ–આત્મબળ 

वाचकः તમે જે સત્યાગ્રિ અથવા આત્મબળએએ વાત કરો છો તેનો કમી 
ઐત્તતિાત્તસક પરુાવો છે? આજ લગી એક પણ પ્રજા તેવા બળથી ચઢી િોય તેવુ ં

જોવામા ંનથી આવતુ.ં મારફાડ ત્તવના દુષ્ટ સીધા રિ ેજ નિીં, એવી પ્રતીત્તત િજુ 

પણ રહ્યા ંકરે છે. 

अथिपथतः કત્તવ તલુસીદાસજીએ ગાયુ ંછે કે, 

'દયા ધરમ િો ર્લૂ િૈ, દેિ ર્લૂ અક્ષભમાન; 

તલુસી દયા ન છોહડયે, જબ લગ ઘટમેં પ્રાન.' 

મને તો આ વાક્ય શાસ્ત્ર વચન જેવુ ંજણાય છે. જેમ બે ને બે તે ચાર જ િોય, 

તેટલો ભરોસો ઉપરના વાક્ય ઉપર પડે છે. દયાબળ તે આત્મબળ છે, તે સત્યાગ્રિ 

છે. અને આ બળના પરુાવા ડગલે ડગલે નજરે આવી રિ ેછે. તે બલ ન િોય તો 

પથૃ્વી રસાતળ પિોંચી ગઈ િોત. 

પણ તમે તો ઐત્તતિાત્તસક પરુાવો માગો છો. એટલે આપણે ઈત્તતિાસ કોને કિીએ 

છીએ. 

'ઇત્તતિાસ'નો, શબ્દાથુ 'આમ થઈ ગયુ'ં એ છે. એ અથુ કરીએ તો તમને સત્યાગ્રિના ં

પ્રમાણ પષુ્કળ આપી શકાશે. જે અંગ્રેજી શબ્દનો 'ઈત્તતિાસ; એ તરજુમો છે અને જે 

શબ્દનો અથુ બાદશાિોની તવારીખ છે, તે અથુ લેતા ંસત્યાગ્રિનુ ંપ્રમાણ ન િોઈ 

શકે. કથીરની ખાણમા ંતમે ચાદંી શોધશો તે કેમ મળશે ? 'હિસ્ટરી' મા ં દુત્તનયાના 

કોલાિલની જ કિાણી મળશે. તેથી ગોરા લોકોમા ંકિવેત છે કે જે પ્રજાને 'હિસ્ટરી' 
(કોલાિલ) નથી તે પ્રજા સખુી છે. રાજાઓ કેમ રમતા, તેઓ કેમ ખનૂ કરતા, તેઓ 
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કેમ વેર બાધંતા, એ બધરુ્  'હિસ્ટરી', મા ં મળી આવે છે. જો આ જ ઈત્તતિાસમા ં

િોય, જો આટલુ ંજ થયુ ંિોય, તો દુત્તનયા ક્યારની ડૂબી ગઈ િોય. જો દુત્તનયાની 

લડાઈથી શરૂ થતી િોય તો આજે એક પણ માણસ જીવતો ન િોય. જે પ્રજા 
લડાઈનો જ ભોગ થઈ પડી છે તેની આવી જ દશા થઈ છે. ઑસ્રેક્ષલયાના િબસી 

લોકોનુ ંત્તનકંદન થઈ ગયુ ંછે. તેઓમાનંા ભાગ્યે જ કોઈને ઑસ્રેક્ષલયાના ગોરાઓએ 

જીવવા દીધા છે. જેઓની જડ નીકળી ગઈ છે. તેઓ સત્યાગ્રિીઓ ન િતા. જે 

જીવશે ને જોશે કે ઑસ્રેક્ષલયાના ગોરાના પણ તેવા જ િાલ થશે. 'જેઓ તલવાર 

ચલાવે છે તેમનુ ં મોત તલવારથી થાય છે. ' 'તારાનુ ં મોત પાણીમા ં છે', એથી 

આપણામા ંકિતેી છે. 

દુત્તનયામા ં આટલા બધા માણસો િજુ છે એ જ્જણાવે છે કે, દુત્તનયાનુ ં બધંારણ 

િત્તથયારબળ ઉપર નથી, પણસત્ય, દયા કે, આત્મ બળ ઉપર છે. એટલે મોટો 

ઐત્તતિાત્તસક પરુાવો તો એ જ છે કે દુત્તનયા લડાઈના િગંામા છતા ંનભી છે. એટલે 

લડાઈના બળ કરતા ંબીજુ ંબળ તેનો આધાર છે. 

િજારો બલ્કે લાખો માણસો પે્રમવશ રિી પોતાનુ ંજીવન ગજુારે છે, કરોડો કુટંુબોના 
ક્લેશનો સમાવેશ પે્રમભાવનામા ંથઈ જાય છે. સેંકડો પ્રજા સપંથી રિલેી છે એની 

નોંધ 'હિસ્ટરી' લેતી નથી, 'હિસ્ટરી' લઈ પણ ન શકે. જયારે આ દયાનો, પે્રમનો કે 

સત્યનો પ્રવાિ રોકાય છે, તેમા ંભમ્ગાણ પડે છે, ત્યારે જ તેની નોંધ તવારીખે ચઢ ે

છે. એક કુટંબના બે ભાઈ લડયા. તેમા ંએકે બીજાની સામે સત્યાગ્રિ વાપયો. બનેં 

ભાઈ પાછા સમ્પીને રિવેા લાગ્યા. આની નોંધ કોણ લે છે? જો બનેં ભાઈમા ં

વકીલોની મદદથી કે એવા ંબીજંા કારાણોથી વેરભાવ વધતાં, તેઓ િત્તથયારથી કે 
અદાલતો ( અદાલત તો એક પ્રકારનુ ં િત્તથયાર, શરીરબળ છે.)થી લડત તો 

તેઓના ં નામ છાપે ચઢત, આડોશી પાડોશી જાણત અને વકહ્તે તવારીજખમા ં

નોંધાત. જેમ કુટંુબોમા,ં જેમ જમતોમા,ં જેમ સઘંોમા ં તેમ જ પ્રજામા ંસમજી લેવુ.ં 
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કુટંુબોમા ં એક કાયદો અને પ્રજામા ં બીજો એમ માનવાનુ ં કંઈ જ કારણ નથી. 

'હિસ્ટરી' એ અસ્વાભાત્તવક ક્ષબનાની નોંધ લે છે. સત્યાગ્રિ એ સ્વાભાત્તવક છે એટલે 

તેની નોંધ લેવાપણુ ંરિતે ુ ંનથી. 

वाचकः તમે કિો છો એ પ્રમણે તો સમજાય છે કે, સત્યાગ્રિના દાખલા ઇત્તતિાસે ન 

જ ચડી શકે. આ સત્યાગ્રિ વધારે સમજવાની જરૂર છે તમે શુ ંકિવેા માગો છો. તે 
વધારે ચોખવટ કરી સમજવો તો સારંુ. 

अथिपथतः સત્યાગ્રિ અથવા આત્મબળ એનુ ં અંગ્રેજી 'પૅત્તસવ હરક્ષઝસ્ટન્સ' એમ 
કિવેાય છે. એ શબ્દ જે માણસોએ પોતાના િક્ક મેળવવા પોતે દુુઃખ સિન કરેલુ ં

તે રીતને લાગ ુઆડવામાઅં અવેલો છે. એનો િતે ુલડાઈબળનો ત્તવરોધી છે. જ્યારે 

મને કંઈ કામ પસદં ન પડે ત્યારે તે કામ હુ ં ન કરંુ તેમા ં હુ ં સત્યાગ્રિ અથવા 

આત્મબળ વાપરંુ છ.ં 

દાખલા તરીકે, મને લાગ ુપડતો અર્કુ કાયદો સરકારે કયો. તે મને પસદં નથી. 

ત્યારે હુ ંસરકારની ઉપર હુમલો કરી કાયદો રદ કરાવુ ંતો મેં શરીરબળ વાપયુું. 
જો હુ ં તે કાયદો કબલૂ જ ન કરંુ ને તેને લીધે પડતી સજા ભોગવી લઉં, તો મેં 

આત્મબળ અથવા સત્યાગ્રિ વાપયો. સત્યાગ્રિમા ંહુ ંઆપભોગ આપુ ંછ.ં 

આપભોગ આપવો તે પરભોગ કરતા ં સરસ છે, એમ સહુ કોઈ કિેશે. વળી 

સત્યાગ્રિથી લડતા ંજો લડત ખોટી િોય તો માત્ર લડત લેનાર દુુઃખ ભોગવે છે. 

એટલે પોતાની ભલૂની સજા પોતે ઊઠાવે છે. એવા ઘણા બનાવો થઈ ગયા છે કે 
જેમા ં માણસો ભલૂથી સામે થેયેલા, કોઈ પણ માણ સ બેધડક રીતે નથી કિી 

શકતો કે અર્કુ કાયુ ખરાબ જ છે. પણ જયારે તેને તે ખરાબ લાગ્યુ ં ત્યારે તેને 

સારુ તો તે ખરાબ જ છે. એમ છે તો તેણે તે ન કરવુ ંને તેમ કરતા ંદુુઃખ ભોગવવુ.ં 

આ સત્યાગ્રિની ચાવી છે. 
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वाचकः ત્યારે તમે તો કાયદાની સામે થાઓ છો ! આ તો બેવફાદારી ગણાય. 
આપણે તો િમેંશા કાયદાને માન આપનારી પ્રજા ગણાઈએ છીએ. તમે તો 

એકસ્રીત્તમસ્ટથી પણ આઘે જતા જણાઓ છો. એકસ્રીત્તમસ્ટ તો કિ ે છે કે, થયેલા 

કાઅદાને તો માન આપવુ ંજ જોઈએ, પણ કાયદા ખરાબ છે તેથી કાયદા કરનારને 

મારીને કાકંી કાઢો. 

अथिपथतः હુ ંઆઘે જાઉં છ ં કે પાછોઇ રહુ ં છ ં તેની તમારે કે અમરે દરકાર િોય 

નિીં. આપણે તો જે સારંુ છે તે શોધવા ને તે પ્રમાણે વતુવા માગીએ છીએ. 

આપણે કાયદાને માન આપનારી પ્રજા છીએ, તેનો કહ્રો અથુ તો એ છે કે આપણે 

સત્યાગ્રિી પ્રજા છીએ. કાયદા પસદં ન પડે ત્યારે આપણે કાયદા અક્રનારનરુ્  માથુ ં

નથી તોડતા. પણ આપણે તે રદ કરાવવા સારુ લાધંીએ છીએ. 

આપણે સારા કે નઠારા કાયદા કબલૂ કરીલઈએ છીએ, એ અથુ તો આજકાલનો 

જોવામા ંઆવે છે. પવેૂ એવુ ંકંઈ ન િત ુ.ં મરજીમા ંઆવે તે કાયદા લોકો તોડતા ને 

તેની સજા ઉઠાવી લેતા. 

કાયદા આપણને પસદં ન િોવા છતા ં તે પ્રમાણે ચાલવુ ં એવુ ં ત્તશક્ષન મદાુઈથી 

ત્તવરુદ્ધ છે , ધમુ ત્તવરુદ્ધ છે ને ગલુામીની િદ છે. 

સરકાર તો કિશેે કે આપણે નાગા થઈને તેમની પાસે નાચવરુ્ . તો શુ ંઆપણ ે

નાચીશુ?ં સત્યાગ્રિી િોઉં તો હુ ંતો સરકારને કહું : ' એ કાયદો તમારા ઘરમા ંરાખુ.ં 

હુ ંતમારી પાસે નાગો નથી થનારો ને નાચનારો પણ નથી.' છતા ંઆપણે એવા 
અસ્ત્યાગ્રિી થયા છીએ કે, સરકારના જોહુકમ પાછળ નાગા થઈ નાચવા કરતા ં

વધારે િલકા ંકામ કરીએ છીએ. 

જે માણસ પોતે માણસાઈમા ં છે, જેને ખદુાનો ડર છે, તે બીજાથી ડરવાનો નથી. 

તેને બીજાન કરેલા કાયદા બધંન કરનારા નથી. સરકાર પણ ક્ષબચારી નથી કિતેી 
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કે, ' તમારે આમ કરવુ ંજ પડશે.' તે પણ કિ ેછે કે, ' તમે આમ નિીં કરો તો તમને 

સજા થશે.' આપણે અિમ દશામા ંમાની લઈએ છીએ કે આપણે 'આમ કરવુ'ં એ 

આપણી ફરજ છે, એ આપણો ધમુ છે. 

જો લોકો એક વાર શીખી લ ેકે, આપણને અન્યાયી લાગે તે કાયદાને માન આપવુ ં

જોઈએ નામદાુઈ છે તો પછી આપણને કોઈનો જુલમ કરી શકતો નથી. તે 

સ્વરાજની ચાવી છે. 

ઘણા માણસોએ કહ્યુ ંએ થોડાએ કબલૂ કરવુ ંતે અનીશ્વરની વાતાુ છે, તે વિમે છે. 

એવા દાખલા િજારો મળી આવશે કે જેમા ંઘણા કહ્યુ ંતે ખોટંુ િોય છે.અને થોડાએ 

કહ્યુ ંિોય એ જ સાચુ ંિોય છે. સઘળા સધુારા ઘણા માણસોની સામે થઈને થોડા 
માણસોએ દાખલ કરાવ્યા છે. ઠગન ગામમા ંઘણા ંકિશેે કે ઠગત્તવદ્યા શેખવીએ જ 

જોઈએ. તો શુ ંએક સાધ ુિશે તે પણ ઠગ બનશે ? નિીં નિીં. અન્યાયી કાયદાને 

માન આપવુ ંજોઈએ એ વિમે જ્યા ંસધુી દૂર નિીં થાય ત્યા ંસધુી આપણી ગલુામી 

જનારી જ નથી. અને આવો વિમે માત્ર સત્યાગ્રિી જ દૂર કરી શકે છે. 

શરીરબળ કરવુ,ં દારૂગોળો લગાવવો તે તો આપણા ઉપલા કાનનૂને ખલેલ 
પિોંચાડે છે. તેનો અથુ તો એમ થયો કે આપણને પસદં છે તે સામા માણસ પાસે 

આપણે કરાવવા માગી છીએ. જો એ બરોબર િોય તો પછી સામેનો માણસ 

પોતાનુ ં કિલે ુ ં કરાવવા આપણી ઉપર દારૂગોળો ચલાવવા અત્તધકારી છે. આમ 

કરતા ંકોઈ દિાડો આપણે બદંરે પિોંચીએ જ નિીં. ઘાચંીના બાદની માફક આંખ ે

પાટ િોવાથી માની લઈએ કે આગળ વધીએ છીએ, તો ભલે. પણ ખરંુ જોતા ંતો 

તે બળદની જેમ આપણે તે જ કૂંડાળાની પ્રદક્ષક્ષણા ફરીએ છીએ. જેઓ એમ માને 
છે કે પોતાને નાપસદં કાયદાને માન આપવા માણસ બધંાયેલ નથી તેમણે તો 

સત્યાગ્રિ એ જ સાધન ખરંુ માનવુ ંજોઈએ; નિીં ઓ મિા ત્તવકટ પહરણામ આવે. 
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वाचकः તમે જે કિો છો તેમાથંી હુ ંએમ જોઉં છ ંકે સત્યાગ્રિ નબળા માણસને ઠીક 
કામનો છે. તેઓ જ્કરૂર સબળા થાય ત્યારે તો તોપ ચલાવે. 

अथिपथतः આ તો તને બહુ અજ્ઞાનની વાત અક્રી. સત્યાગ્રિતો સવોપરી છે. તે 
તોપબળ કરતા ંવધારે કામ કરે છે, તો પછી નબળાનુ ંિત્તથયાર  કેમ ગણી શકાય? 

સત્યાગ્રિને સારુ જે હિિંમત અને મદાુની ઘટૅ છે તે તોપબક્ષળયા પાસે િોઈ જ શકે 

નિીં. શુ ં તમે એમ માનો છો કે નમાલો માણસ પોતાને નાપસદં કાયદાનો ભગં 

કરી શકશે > એકસ્રીત્રીત્તમસ્ટ તોપબક્ષળયા છે. તેઓ કા ં કાયદાને માન આપવાની 
વાત કરી રહ્યા છે. તેઓનો હુ ંદોષ નથી કાઢતો. એતોથી બીજી વાત થાય જ નિીં. 

તેઓ પોતે જ્યારે અંગ્રેજોને મારી રાજ્ય કરે ત્યારે ત્યારે મારી તમારી પાસે 

કાયદાને માન અપાવવા માગે છે. તેમના ધોરણને તે જ વાત ઘાજે. પણ 

સત્યાગ્રિી તો કિશેે કે જે કાયદા તેને પસદં નિીં િોય તેને તે કબલૂ નિીં કરે; 

પછી ભલે તેને તોપને મોઢે બાધેં ! 

તમે શુ ંમાનો છો ? તોપ વછોડી સેંકડોને મારવામા ંહિિંમત જોઈએ છે કે તોપનેમોઢે 
િસતે વિરેે બધંાતા હિિંમત જોઈએ છે? પોતે મોત માથે લઈ ફરે છે તે રણવીર કે 

બીજાના ંમોત પોતાના િાથમા ંરાખે છે તે ? 

નામદુ માણસથી એક ઘડીભર સત્યાગ્રિી રિવેાય નિીં એ ખચીત માનજો. 

િા, એટલુ ંખરંુ કે શરીરે ક્ષીણ િોય તે પણ સ્ત્યાગ્રિી થઈ શકે. એક માણસ પણ 

થઈ શકે અને લાખો પણ થઈ શકે. ભાઈ માનસ પણ થઈ શકે તેમ બાઈ માણસ 
થઈ શકે. તેને લશ્કરો તૈયાર કરવાની જરૂર નથી પડતી. તેને મલકુસ્તી 

શીખવવાની જરૂર નથી પડતી. તેણે પોતાના મનની ઉપર કાબ ૂલીધો એટલે તે 

વનરાજ ત્તસિંિની માફક ગર્જના કરી શકે છે ને તેની ગર્જનાથી દુશ્મન થઈ બેઠા 

િોય તેમના ંહ્રદય ક્ષચરાય છે. 
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સત્યાગ્રિ એ સવુધારી તલવાર છે. તે જેમ વાપરો તેમ વપરાય. વાપરનાર તથા 

જેને ઉપર તે વપરાય છે તે સખુી થાય છે. તે લોિી કાઢતી નથી, છતા ંપહરણામ 

તેથી પણ ભારે લાવી શકે છે. તેને __ __ __ શકતી નથી. તે કોઈ લઈ જઈ શકત ુ ં
નથી. સત્યાગ્રિી જો િરીફાઈ કરે તો તેમા ં થાક પડે જ નિીં. સત્યાગ્રિીની 

તલવારને મ્યાનનએએ જરૂર ન મળે. તે કોઈથી છીનવી શકાતી નથી. છતા ંતમે 

સત્યાગ્રિીને નબળાનુ ં િત્તથયાર છે.એમ ગણી એ તો કેવળ ---નુ ં કારખાનુ ં જ 

ગણાય. 

वाचकः તમે કહ્યુ ંકે હિિંદુસ્તાનનુ ંતે ખાસ િત્તથયાર છે, તો શુ ંહિિંદુસ્તાનમા ંતોપબળ 
નથી ચાલ્યુ ં? 

अथिपथतः તમારે મન હિિંદુસ્તાન એટલે ખોબા જેવડા રાજાઓ છે. મારે મન તો 
હિિંદુસ્તાન એ કરોડો ખેડૂતો છે કે જેના આધારે રાજા તથા આપણે બધા વસીએ 

છીએ. 

રાજાઓ તો િત્તથયાર ચાપરશે જ. તેમની તો તે રીતે પડી. તેમને તો હુકમ 
ચલાવવો છે. પણ હુકમ ઉઠાવનારને તોપબળની જરૂર નથી. દુત્તનયાનો મોટો 

ભાગ હુકમ ઉઠાવનારો છે. તેઓને કા ં તો તોઅબળ કા ં તો તોપબળ કાતંો 

િત્તથયારબળ શીખવવુ ંજોઈએ. તેઓ જ્યા ંતોપબળ શીખે છે ત્યા ંરાજા પ્રજા બમ્ને 

ગાડંા ંજેવા ંબની જાય છે. જ્યા ંહુકમ ઉઠાવનારા સત્યાગ્રિ શીખયા છે ત્યા ંરાજાનો 

જુલમ તેની ત્રણ ગજની તલવારથી છેટો જઈ શક્યો નથી ને હુકમ ઉથાવનારે 
અન્યાયી હુકમની દરકાર અકરી નથી. ખેડૂતો કોઈના તલવારબળને વશ થયા 

નથી ને થવાના નથી. તેઓને તલવાર વાપરતા આવડતી નથી, બીજાની 

તલવારથી તેઓ ડરતા નથી. મોતને િમેંશા પોતાનો તહકયો કરી સનૂારી તે 

મિાન પ્રજા છે. તેણે મોતનો ડર છોડેલો છે, એટલે બિાનો ડર છોડયો છે. આ હુ ં
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કઈંક વધારે પડત ુ ં ક્ષચત્ર આપુ ં છં, એ બરોઅબ્ર છે. પણ આપણે જે તલવારન 

બળથી છક થઈ ગયા છીએ તેને સારુ એ ક્ષચત્ર વધારે પડત ુ ંનથી. 

વાત એ છે કે ખેડૂતોએ, પ્રજામડંળે પોતાના તેમ જ રાજ્યના કારભારમા ંસત્યાગ્રિ 
વાપરેલ છે. જ્યારે રાજા જુલમ કરે છે ત્યારે રૈયત હરસાય છે, એ સત્યાગ્રિ છે. 

મને ખયાલ છે કે એક રાજસ્થાનમા ં રૈયતને અર્કુ હુકમ પસદં નિીં પડયો તેથી 

રૈયતે ગામ ખાલી કરવાનુ ંશરૂ કયુું. રાજા ગભરાયા ને રૈય તની માફી માગી ને 

હુકમ પાછો ખેંચ્યો. આવા દાખલા તો ઘણા મળી શકે છે પણ ર્ખુયત્વે કરીને 

ભરતભતૂ્તમનો જ પાક િોય. આવી જ્યા ં રૈયત છે, ત્યા ં સ્વરાજ છે. તે ત્તવનાનુ ં

સ્વરાજ તે કુરાજ છે. 

वाचकः ત્યારે તમે એક કિશેો કે આપણે શરીર કસવાની જરૂર જ નથી. 

अथिपथतः એવુ ંતમે ક્યા ંજોયુ ં? શરીર કસ્યા ત્તવના સત્યાગ્રિી થવુ ંર્શુ્કેલ છે. પન 
-- જે શરીર પપંાળીને નબળા ંકરી નાખયા ંછે તે શરીરમા ંજે મન રિ ેછે તે પણ 

નબળં િોય છે. ને જ્યા ં મનોબળ નથી ત્યા ં આત્મબળ ક્યાથંી િોય ? આપણ ે
બાળલગ્ન વગેનો તથા આળપપંાળવાળી રિણેીનો કુચાલ કાઢી શરીર તો --- જ 

જોઈશે . રેંજીપેંજી માણસને એકાએક તોપને મોઢે ચઢવાનુ ં હુ ં કિીશ તો તે તો 

મારી િાસંી કરાવવાનુ ંથશે. 

वाचकः તમે કિો છો તે જોતા ંએમ લાગે છે કે સત્યાગ્રિી થવ્ય  ંએ કંઈ જેવી તેવી 
વાત નથી, અને જો તેમ િોય તો સત્યાગ્રિી કેમ થવાય એ તમારે સમજાવવાની 

જરૂર છે. 

अथिपथतः સત્યાગ્રિી થ્વુ ંએ સિલે ુ ં છે. પણ જેટલુ ંસિલે ુ ં છે તેટલુ ં જ કઠણ છે. 
ચૌદવરસનો છોકરો સત્યાગ્રિી બન્યો એ મેં અનભુવ્યુ ંછે. રોગી માણસ સત્યાગ્રિી 
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થાય એ પણ મેં જોયુ.ં શરીરે જોરાવર અને બીજી રીતે સખુી તે માણસ નથી થઈ 

શક્યા એ પણ જોયુ.ં 

અનભુવે જોઉં છ ં કે જે માણસ દેશહિતને કારણે સત્યાગ્રિી થવા માગે છે તેણે 
બ્રહ્મચયુ પાળવુ ંજોઈએ, ગરીબાઈ ધારણ કરવી જોઈએ. સત્યનુ ંતો સેવન કરવુ ંજ 

પડે અને અભયતા આવવી જ જોઈએ. 

બ્રહ્મચયુ એ મિાવ્રત છે, અને તે ત્તવના મનની ગાઘં સજ્જજડા થનાર નથી. 

અબ્રહ્મચયુથી માણસ અવીયુવાન, બાયલો અને િીણો થાય છે. જેનુ ંમન ત્તવષયમા ં

ભમે છે તેનાથી કશી દોડ થવાની નથી. આ વાત અગક્ષણત દાખલાથી બતાવી 

શકાય છે. ત્યારે ઘરસસંાતીએ શુકંરવુ ં એ સવાલ ઊભો થાય છે. પન એ ઊભો 
થવાની કશી જરૂર નથી. ઘરસસંારીએ સગં કયો તે ત્તવષય નથી એમ કોઈ નથી 

કિી શકત ુ ંનથી. પ્રજાની ઉત્પત્તિને જ ખાતર સ્વસ્ત્રીસગં કહ્યો છે. ત્યારે સ્ત્યગ્રિીને 

પ્રજોત્પત્તતની વાસના ન િોવી ઘટે. તેથી સસંારી છતા ંબ્રહ્મચયુ પાળી શકે છે. આ 

વાત વધારે સ્પષ્ટ કરીને લખવા જેવી નથી. સ્ત્રીનો શો ત્તવચાર છે? કેમ એ બધુ ં

થાય ? આવા ત્તવચારો ઉત્પન્ન થાય છે. છતા ંજેને મિાકાયુમા ંભાગ લેવો છે. તેને 
એ સવાલનુ ંત્તનરાકરાણ કયાુ ત્તવના ટાટકો જ નથી. 

જેમ બ્રિમ્ચયુની જરૂર છે તેમ ગરીબાઈ લેવાની જરૂર છે. પૈસાનો લોભ અને 

સત્યાગ્રિનુ ંસેવન એ બની શકે તેવુ ંનથી. પણ જેની પાસે પૈસો છે તેણે તે ફેંકી 

દેવો, એવુ ં સમજાવવાનો અિીં િતે ુ નથી. પણ પૈસાને ત્તવશે બેદરકાર રિવેાની 

જરૂર છે. સત્યાગ્રિનુ ંસેવન કરતા ંપૈસો ચાલ્યો જાય તો બેહફકર રિવે ુ ંઘટે છે. 

સતયનુ ંસેવન ન કરે તે સત્યનુ ંબળ કેમ દેખાડી શકે? એટાલે સત્યની તો બરાબર 
જરૂર પડશે જ. ગમે તેટલુ ં નકુશાન થતુ ં િોય તોપણ સત્યને નિીં છોડી શકાય. 

સતયને કંઈ સતંાડવાનુ ંન જ િોય. એટલ ેસત્યાગ્રિીને ટાપી સેના ન જ િોઈ શકે. 

http://www.mkgandhi.org/


હિન્દ સ્વરાજ 

 

www.mkgandhi.org  Page 81 

આ સબંધંમા,ં જીવ બચાવવા જૂઠું બોલવુ ંકે નિીં એવા સવાલ મનમા ંન લાવવા. 

જેને જૂઠાનો બચાવ કરવો છે તે જે અએવા સવાલ ફોકટ ઉઠાવે છે. જેને સત્યનો 

જ રસ્તો લેવો છે તેને એવા ંધમુ સકંટ આવત ંનથી. તેવી કફોડી ક્સ્થત્તતમા ંઆવી 
પડે તોપણ સત્યવાદી માણસ ઉગરી જાય છે. 

અભયતા ત્તવના તો સત્યાગ્રિીની ગાડી એક ડગલુ ંપણ નિીં ચાલી શકે. અભય 

સવુથા અને સવુ વસ્ત ુ બાબત ઘટશે. માલનો, ખોટા માનનો, સગાસંાઈંનો, 

રાજદરબારનો, જખમનો, મરણનો અભય િોય ત્યારે જ સત્યાગ્રિ પાળી શકાય. 

આ બધુ ં ર્શુ્કેલ છે એમ માનીને છોડી દેવાનુ ં નથી. માથે આવી પડલે ુ ં સિી 

લેવાની શક્ક્ત કુદરતે માણસમાત્રમા ંર્કેૂલી છે. આવા ગણુ દેશસેવા ન કરવી િોય 
તો પણ સેવવા યોગ્ય છે. 

ઉપરાતં એટાલુ ંપણ સમજાય તેમ છે કે, જેને િત્તથયાર બળ મેળવવુ ંિશે તેને માટે 

પણ આટલી વસ્તનુી જરૂર પડશે. રણવીર થવુ ંએ કંઈ બધાયને ઈચ્છા થઈ કે 

તરુત સાપંડી જાય તેમ નથી. લડવૈયા બ્રહ્મચયુ પાળવુ ં ઈચ્છા થઈ કે તરુત 

સાપંડી જાય તેમ નથી. લડવૈયાને બ્રહ્મચયુ પાળવુ ં પડશે, ક્ષભખારી થવુ ં પડશે. 
રણમા ંઅભયતા ન િોય તે લડી રહ્યા. તેને સત્યવ્રત પાળવાની તેટલી જરૂર ન 

જણાય એમ વખતે કોઈને લાગશે પણ જ્યા ંઅભયતા છે ત્યા ંસત્યતા સિજેે વસે 

છે. માણસ જ્યારે સત્ય છોડે છે ત્યારે તે કોઈ પણ પ્રકારના ભયને લીધે જ છોડે 

છે. 

એટલે આ ચાર ગણુથી ડરી જવાનુ ં પ્રયોજન નથી. વલી કેટલાકં બીજો ફોકટ 

પ્રયાસ તલવારબાજને કરવો રહ્યો તે સ્ત્યાગ્રિીને રિતેો નથી. જેટલો બીજો પ્રયાસ 
તલવારબાજને કરવો પડે છે તેનુ ંકારણ ભય છે. જો તેને તદ્દન અભયતા આવે તો 

તે જ ઘડી તેની તલવાર તેના િાથમાથંી પડી જાય. તે ટેકાની તેને જરૂર રિતેી 
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નથી, જેને વેર નિીં તેને તલવાર નિીં. ત્તસિંિની સામે આવનાર માણસથી એની 

મેળે જ લાકડી ઊંચકાઈ ગઈ. તે માણસે જોયુ ંકે તેણે અભયતાનો પાઠ માત્ર મોઢે 

કયો િતો. તે દિાડે તેણે લાકડી છોડી અને અભયવાન થયો 
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૧૮. કેળવણી 

वाचक : તમે આટલુ ં બધુ ં બોલ્યા તેમા ં તમે ક્યાયેં કેળવણીની તો જરૂર જ ન 
બતાવી. આપણે કેળવણીની ખામીની િમેંશા ં રાવ ખાઈએ છીએ. ફરજજયાત 

કેળવણી આપવાની હિલચાલ આખા હિિંદુસ્તાનમા ં જોઈએ છીએ. મિારાજા 
ગાયકવાડે ફરજજયાત કેળવણી દાખલ કરી છે. તેની તરફ બધાની આંખ દોરવાઈ 

છે. આપણે તેમને ધન્યવાદ આપીએ છીએ. આ બધો પ્રયાસ શુ ંવથૃા સમજવો ? 

अथिपथत : જો આપણે આપણો સધુારો સવોિમ માનીએ તો મારે હદલગીરીપવુૂક 
કિવે ુ ંપડશે કે એ પ્રયાસ ઘણે ભાગે વથૃા છે. મિારાજા સાિબે તથા બીજા આપણા 

ધરંુધર આગેવાનો બધાને કેળવણી આપવા મથી રહ્યા છે. એમા ં તેમનો િતે ુ

ત્તનમુળ છે, તેથી તેમને ધન્યવાદ જ ઘટે છે. પણ તેમના િતેનુ ુ ં પહરણામ જે 

આવવા સભંવ છે તે આપણે ઢાકંી શકતા નથી. 

કેળવણી એટલે શુ ં? જો તેનો અથુ અક્ષરજ્ઞાન એટલો જ િોય તો તે એક િત્તથયાર 
થયુ.ં તેનો સદુપયોગ પણ થાય અને દુરુપયોગ પણ થાય. એક િત્તથયારથી 

વાઢકાપ કરીને દરદીને સાજો કરાય, તે જ િત્તથયાર જાન લેવાને સારુ વપરાય. 

એમ અક્ષરજ્ઞાન છે તેનો ગેરઉપયોગ પણ માણસ કરે છે એ તો આપણ ેજોઈએ 

છીએ. તેનો સદુપયોગ પ્રમાણમા ંઓછા જ માણસો કરે છે. આ વાત બરોબર િોય 

તો એમ ત્તસદ્ધ થાય છે કે અક્ષરજ્ઞાનથી દુત્તનયાને ફાયદાને બદલે િાત્તન થઈ શકે છે. 

કેળવણીનો સાધારણ અથુ અક્ષરજ્ઞાન એ જ થાય છે. લોકોને લખતા ,ં વાચંતા,ં 

હિસાબ ગણતા ંશીખવવુ ંએ ર્ળૂ અથવા પ્રાથત્તમક કેળવણી કિવેાય છે. એક ખેડૂત 

પોતે પ્રામાક્ષણકપણે ખેતી કરી રોટી કમાય છે. તેને સાધારણ રીતે દુન્યવી જ્ઞાન છે. 

તેણે માબાપ પ્રત્યે કેમ વતુવુ,ં છોકરા ંતરફ કેમ ચાલવુ,ં જે ગામડામા ં તે વસે છે 
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ત્યા ં તેણે કેમ રીતભાત રાખવી, આ બધાનુ ં જ્ઞાન પરૂત ુ ં છે. તે નીત્તતના ત્તનયમો 

સમજે છે ને પાળે છે. પણ તેને પોતાની સિી કરતા ંઆવડતી નથી. આ માણસને 

તમે અક્ષરજ્ઞાન આપી શુ ંકરવા માગો છો ? તેના સખુમા ંશો વધારો કરશો ? તેના 
ઝપંડાનો કે તેની ક્સ્થત્તતનો તમારે અસતંોષ ઉપજાવવો છે ? તેમ કરવુ ં િોય 

તોપણ તમારે તેને અક્ષરજ્ઞાન આપવાની જરૂર નથી. પત્તિમના પ્રતાપમા ંદબાઈ 

જઈ આપણે લઈ ભાગીએ છીએ કે લોકોને કેળવણી આપવી. પણ તેમા ં

આગળપાછળનો ત્તવચાર કરતા નથી. 

િવે ઊંચી કેળવણી લઈએ. હુ ં ભગૂોળત્તવદ્યા શીખયો, ખગોળત્તવદ્યા શીખયો, 

બીજગક્ષણત મને આવડ્ુ,ં મેં ભતૂ્તમત્તતનુ ંજ્ઞાન લીધુ,ં ભસૂ્તરત્તવદ્યાને ભ ૂસંી બાળી; તેથી 
શુ ં? તેથી મારંુ મેં શુ ંઉજાળ્યુ ં? મારી આસપાસનાને શુ ંઉજાળ્યા ? મેં તે જ્ઞાન શા 

િતેથુી લીધુ ં? તેમા ંમને શો ફાયદો થયો ? અંગ્રેજોના જ એક ત્તવદ્વાને (િક  સ્લીએ) 

આ પ્રમાણે કેળવણી ત્તવશે કહ્યુ ં છે : 'તે માણસને ખરી કેળવણી મળી છે કે જે 

માણસનુ ંશરીર એવુ ંકેળવાયુ ંછે કે તે તેના અંકુશમા ંરિી શકે છે, તે શરીર ચેનથી 

અને સરળતાથી તેને સોંપેલુ ં કામ કરે છે. તે માણસને ખરી કેળવણી મળી છે કે 
જેની બદુ્ધદ્ધ શદુ્ધ છે, શાતં છે ને ન્યાયદશી છે. તે માણસે ખરી કેળવણી લીધી છે કે 

જેનુ ં મન કુદરતના કાયદાઓથી ભરેલુ ં છે ને જેની ઈંહદ્રયો તેને વશ છે. જેની 

અંતવ ૃતુ્તિ ત્તવશદુ્ધ છે, અને જે માણસ નીચ કામને ત્તધક્કારે છે તથા પોતાના સરખા 

બીજાઓને ગણે છે; આવો માણસ ખરો કેળવાયેલો ગણાય. કેમ કે તે કુદરતના 

ત્તનયમ પ્રમાણે ચાલે છે. કુદરત તેનો સારો ઉપયોગ કરશે અને કુદરતનો તે સારો 

ઉપયોગ કરશે.' જો આ ખરી કેળવણી િોય તો મારે સોગનપવુૂક કિેવુ ંજોઈએ કે 
ઉપર હુ ંજે શાસ્ત્રો ગણાવી ગયો તેનો ઉપયોગ મારા શરીરને કે મારી ઇંહદ્રયોને વશ 

કરવામા ંમારે નથી કરવો પડયો. એટલ ેપ્રાથત્તમક કેળવણી લો કે ઊંચી કેળવણી 

http://www.mkgandhi.org/


હિન્દ સ્વરાજ 

 

www.mkgandhi.org  Page 85 

લો, પણ તેનો ઉપયોગ ર્ખુય વાતમા ંનથી આવતો. તેથી આપણે માણસ નથી 

બનતા - તેથી આપણે આપણુ ંકતુવ્ય નથી જાણતા. 

वाचक : જ્યારે એમ જ છે ત્યારે તમને મારે સવાલ પછૂવો પડશે. તમે આ બધુ ં
બોલો છો તે શાના પ્રતાપ ? તમે અક્ષરજ્ઞાન અને ઊંચી કેળવણી ન લીધા ંિોત તો 

તમે કેમ સમજાવી શકત ? 

अथिपथत : તમે ઠીક સપાટો માયો છે, પણ મારો જવાબ તમને સીધો જ છે. જો મેં 

ઊંચી કે નીચી કેળવણી ન લીધી િોત તો કંઈ હુ ં ત્તનરુપયોગી થાત એમ માનતો 
નથી. િવે બોલીને ઉપયોગી થવાની ઇચ્છા રાખુ ંછ.ં તેમ કરતા ંજે ભણયો છ ંતેને 

કામે લગાડું છ,ં અને તેનો ઉપયોગ, જો તે ઉપયોગ િોય તો, હુ ં મારા કરોડો 

ભાઈઓને નથી આપી શકતો, પણ માત્ર તમારા જેવા ભણેલાને આપુ ંછ.ં તેમા ં

પણ મારા ત્તવચારને ટેકો મળે છે. તમે અને હુ ં બનેં ખોટી કેળવણીના પજંામા ં

ફસાયા. હુ ં તેમાથંી ર્કુ્ત થયેલો માનુ ંછ.ં િવે તે અનભુવ તમને આપુ ંછ ં ને તે 

આપતા ંલીધેલી કેળવણીનો ઉપયોગ કરી તમને તેનો સડો બતાવુ ંછ.ં 

વળી તમે મને સપાટો મારવામા ં ભલૂ્યા છો, કેમ કે મેં કંઈ અક્ષરજ્ઞાનને દરેક 

ક્સ્થત્તત માટે વખોડ્ુ ં નથી. માત્ર એટલુ ં જ બતાવ્યુ ં છે કે તે જ્ઞાનની આપણ ે

ર્તૂ્તતિપજૂા નથી કરવાની. તે કંઈ આપણી કામધકુ નથી. તેની જગ્યાએ તે શોભી 

શકે છે. અને તે જગ્યા તો એ છે કે જ્યારે મેં ને તમે આપણી ઇંહદ્રયોને વશ કરી 

િોય, જ્યારે આપણે નીત્તતનો મજબતૂ પાયો નાખીએ, ત્યારે આપણને અક્ષરજ્ઞાન 
લેવાની ઇચ્છા થાય તો તે લઈને તેનો સદુપયોગ કરી શકીએ ખરા. તે આભષૂણ 

ઠીક લાગવા સભંવ છે. પણ જો અક્ષરજ્ઞાનનો એ ઉપયોગ િોય તો આપણે તેવી 

કેળવણી ફરજજયાત આપવાની જરૂર નથી રિતેી. આપણી પરુાણી ત્તનશાળો બસ 

છે. તેમા ંનીત્તતની કેળવણીને પ્રથમ ર્કૂી છે. તે પ્રાથત્તમક કેળવણી છે. તેની ઉપર 

જે ચણતર કરીશુ ંતે નભી શકશે. 
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वाचक : ત્યારે અંગે્રજી કેળવણીનો ઉપયોગ સ્વરાજને સારુ તમે ગણતા નથી. એ હુ ં
બરોબર સમજ્યો છં ? 

अथिपथत : િા અને ના એવો મારો જવાબ છે. કરોડો માણસોને અંગ્રેજી કેળવણી 
દેવી તે તેઓને ગલુામીમા ં નાખવા બરોબર છે. મેકોલેએ જે કેળવણીનો પાયો 

રચ્યો તે ખરંુ જોતા ંગલુામીનો પાયો િતો. તેણે તેવુ ંસમજીને પોતાનો લેખ ઘડયો 

એમ હુ ં નથી સમજાવતો. પણ તેના કાયુનુ ં એ જ પહરણામ આવ્યુ ં છે. આપણે 

સ્વરાજની વાત પરભાષામા ંકરીએ છીએ એ કેવી કંગાક્ષલયત ! 

જે કેળવણી અંગ્રેજીનો ઉતાર છે તે આપણો શણગાર બને છે એ જાણવા જેવુ ં છે. 

તેઓના જ ત્તવદ્વાનો બોલ્યા કરે છે કે આ સારંુ નથી, તે સારંુ નથી. કેળવણીના 

ધોરણો ફયાુ જ કરે છે. આપણે તો તેઓ જે ભલૂી ગયા જેવા િોય તેને પણ 

અજ્ઞાનપણે વળગી રિીએ છીએ. તેઓમા ં સહુ સહુની ભાષા વધારવાને મિનેત 

થાય છે. વેલ્સ એ એક ઇંગ્લાડંનુ ં પરગણુ.ં તેની ભાષા ધળૂ જેવી ગણાય. તેનો 

જીણોદ્ધાર િવે થઈ રહ્યો છે. 

વેલ્સના ંછોકરાઓં પાસે વેલ્સ બોલાવવુ ંએવો પ્રયાસ ચાલે છે. તેમા ં ઇંગ્લાડંનો 

ખજાનચી લૉઈડ જ્યૉર્જ ર્ખુય ભાગ લે છે. ત્યારે આપણી દશા કેવી છે ? આપણ ે

એકબીજાને કાગળ લખીએ તે ભલૂભરેલા અંગ્રજેીમા.ં આવા ખોડવાળા અંગ્રજેીમાથંી 

સાધારણ એમ. એ. પણ ર્કુ્ત નથી. આપણા સરસમા ંસરસ ત્તવચાર બતાવવાનુ ં

વાિન તે અંગ્રેજી, આપણી કોંગે્રસ તે અંગ્રેજીમા ં ચાલે, આપણા ં સરસ છાપા ં તે 
અંગ્રેજીમા.ં જો આવુ ંલાબંી ર્દુત સધુી ચાલશે તો આપણા પછીની પ્રજા અપણો 

ત્તતરસ્કાર કરશે ને તેમનો શાપ આપણા આત્માને લાગશે એમ મારંુ માનવુ ંછે. 

તમારે સમજવા જેવુ ંછે કે અંગ્રેજી કેળવણી લઈને આપણે પ્રજાને ગલુામ બનાવી 

છે. અંગ્રેજી કેળવણીથી દંભ, રાગ, જુલમ વગેરે વધ્યા.ં અંગે્રજી ભણનારે લોકોને 
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ધતૂવામા,ં તેઓને ત્રાસ પમાડવામા ંમણા નથી રાખી. િવે જો આપણેતેઓને સારુ 

કંઈ જ કરીએ છીએ તો તે આપણે કરેલા કરજનો એક કટકો વાળીએ છીએ. 

એ કંઈ થોડી જુલમની વાત છે કે પોતાના દેશમા ંમારે ઇનસાફ મેળવાવો િોય તો 
મારે અંગ્રેજી ભાષા વાપરવી પડે ! હુ ં જ્યારે બૅહરસ્ટર થાઉં ત્યારે મારાથી 

સ્વભાષામા ંબોલાય નિીં ! મારી પાસે બીજા માણસે તરજુમો કરવો જોઈએ ! આ 

કંઈ થોડો દંભ ! આ ગલુામીની સીમા નથી તો શુ ંછે ? તેમા ંહુ ંઅંગે્રજનો દોષ કાઢું 

કે મારો પોતાનો ? હિિંદુસ્તાનને ગલુામ બનાવનાર તો આપણે અંગે્રજી જાણનાર 

છીએ. પ્રજાની િાય અંગ્રેજ ઉપર નથી પડવાની, પણ આપણી ઉપર પડવાની છે. 

પણ મેં તમને કહ્યુ ંકે મારો જવાબ િા અને ના છે. િા છે કેમ તે સમજાવી ગયો. 

ના તે કેમ તે િવે કહુ ંછ.ં આપણે દરદમા ંએવા ઘેરાઈ ગયા છીએ કે તદ્દન અંગે્રજી 

કેળવણી લીધા ત્તવના ચાલે તેવો સમય રહ્યો નથી. જેણે તે કેળવણી લીધી છે તે 

તેનો સદુપયોગ કરે. પોતે તેનો ઉપયોગ માની જરૂર જણાય ત્યા ંકરે, અંગ્રેજોની 

સાથે વિવેારમા,ં બીજા હિિંદી જેની ભાષા આપણે ન સમજીએ તેને સારુ, અને 

અંગે્રજો પોતે પોતાના સધુારાથી કેવા કાયર થાય છે તે જાણવા સારુ. જેઓ અંગે્રજી 
ભણયા છે તેમની પ્રજાને પ્રથમ નીત્તત શીખવવી, તેઓને સ્વભાષા શીખવવી, 

તેઓને એક બીજી હિિંદની ભાષા શીખવવી. પ્રજા જ્યારે પાકી ઉંમરે પિોંચે ત્યારે 

ભલે અંગ્રેજી કેળવણી લે. તે માત્ર તેનુ ંછેદન કરવાના ઇરાદાથી નિીં. આમ કરતા ં

પણ આપણે ત્તવચારવુ ંપડશે કે અંગ્રેજી શુ ંશીખવુ ં ને શુ ંન શીખવુ.ં કયા ંશાસ્ત્રનો 

અભ્યાસ કરવો તે ત્તવચારવુ ંપડશે. સિજે ખયાલ કરતા ંજણાઈ રિશેે કે જો અંગ્રેજી 

હડગ્રી વગેરે લેતા આપણે બધં થઈએ તો અંગ્રેજ રાજ્યત્તધકારી ચમકશે. 

वाचक : ત્યારે કેળવણી કેવી આપવી ? 
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अथिपथत : તેનો જવાબ ઉપર કંઈક આવી ગયો. છતા ં વધ ુ ત્તવચારીએ, મને તો 
લાગે છે કે આપણે આપણી બધી ભાષાને ઉજ્જજવળ કરવી ઘટે છે. આપણી 

ભાષામા ંઆપણે કેળવણી લેવી તે શુ,ં તેનો ત્તવસ્તાર કરવાની આ જગ્યા નથી. 

આપણે અંગ્રેજી પસુ્તકો જે કામના ં છે તેનો તરજુમો કરવો પડશે. ઘણા ં શાસ્ત્રો 

શીખવાનો ત્તમથ્યા ડોળ ને વિમે છોડવા.ં ધમુકેળવણી અથવા નીત્તતકેળવણી તે 
પિલેા ં િોવી જ જોઈએ. દરેક કેળવાયેલા હિિંદીને સ્વભાષા, હિિંદુને સસં્કૃત, 

ર્સુલમાનને અરબી, પારસીને પત્તશિયનનુ ંઅને બધાને હિિંદીનુ ંજ્ઞાન િોવુ ંજોઈએ. 

કેટલાક હિિંદુએ અરબી તથા કેટલાક ર્સુલમાને તથા પારસીએ સસં્કૃત શીખવુ ં

જોઈએ. ઉિર અને પત્તિમ હિિંદુસ્તાનના હિિંદીએ તાત્તમલ શીખવુ ં જોઈએ. આખા 

હિિંદુસ્તાનને જોઈએ તે તો હિિંદી િોવી જોઈએ. તે ઉદુૂ અથવા નાગરી ક્ષલત્તપમા ં

લખવાની ટાટ ઘટે છે. હિિંદુ-ર્સુલમાનના ત્તવચાર ઠીક રિ,ે તેથી આ બનેં ત્તવત્તધ 
ઘણા હિિંદીએ જાણી લેવાની જરૂર છે. આમ થતા ં આપણ ે એકબીજાની સાથે 

વ્યવિાર રાખવામા ંઅંગ્રેજીને િકંારી શકીશુ.ં 

અને આ બધુ ંપણ કોને સારુ છે ? આપણે કે જેઓ ગલુામ થયા છીએ તેને સારુ છે. 

આપણી ગલુામીએ પ્રજા ગલુામ થઈ છે. આપણે ટાટીએ તો પ્રજા ટાટી જ છે. 

वाचक : તમે ધમુકેળવણીની વાત કરી એ ભારે પડતી છે. 

अथिपथत : છતા ં તે ત્તવના ટાટકો નથી. હિિંદુસ્તાન કદી નાક્સ્તક બનવાનુ ં નથી. 
નાક્સ્તકનો પાક હિિંદની ભતૂ્તમને ભાવતો નથી. કામ ત્તવકટ છે. ધમુની કેળવણીનો 

ત્તવચાર કરતા ંમાથુ ંફરવા લાગે છે. ધમાુચાયો દંભી અને સ્વાથી જોવામા ંઆવે છે. 

તેઓને આપણે વીનવવા પડશે. ર્લુ્લા,ં દસ્તરૂ અને બ્રાહ્મણના િાથમા ં તે ચાવી 
છે. પણ જો તેઓને સદ  બદુ્ધદ્ધ ન આવે તો અંગ્રેજી કેળવણીથી જે ઉત્સાિ આપણને 

આવ્યો છે તે ઉત્સાિ વાપરી આપણે લોકોને નીત્તતની કેળવણી આપી શકીએ છીએ. 

આ બહ ુર્શુ્કેલીની વાત નથી. હિિંદી દહરયાની હકનારીને મેલ લાગ્યો છે. તે મેલમા ં
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જે ખરડાયા છે તેમને સાફ થવુ ંરહ્યુ ં છે તેવા આપણ,ે તે પોતાની મેળે પણ ઘણે 

ભાગે સાફ થઈ શકીએ છીએ. મારી ટીકા કંઈ કરોડોને સારુ નથી, હિિંદુસ્તાનને ર્ળૂ 

હદશા ઉપર લાવવામા ંઆપણે ર્ળૂ હદશામા ંઆવવુ ંજ રહ્યુ ં છે. બાકી કરોડો તો 
ર્ળૂ હદશામા ં જ છે. તેમા ં સધુારા, ક્ષબગાડા, વધારા કાળાનકુ્રમે થયા જ કરશે. 

પત્તિમના સધુારાને િાકંી કાઢવો એ જ પ્રયત્ન કરવો રહ્યો. બીજુ ંતેની મેળે આવી 

રિશેે. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mkgandhi.org/


હિન્દ સ્વરાજ 

 

www.mkgandhi.org  Page 90 

 

૧૯. સચંાકામ 

वाचक : તમે પત્તિમના સધુારાને િાકંી કાઢવાની વાત કરો છો ત્યારે તો તમે એમ 
પણ કિશેો કે સચંાકામમાત્ર આપણને ન જ જોઈએ. 

अथिपथत : તમે આ સવાલ કરી મને જે ઘા લાગ્યો િતો તે તાજો કયો છે. ત્તમ. 
રોમેશચદં્ર દિનુ ંપસુ્તક 'હિિંદુસ્તાનનો આત્તથિક (ઈકૉનૉત્તમક) ઇત્તતિાસ' વાચં્યુ ં ત્યારે 

મને એવુ ંથઈ આવ્યુ ંિત ુ.ં તેનો પાછો ત્તવચાર કરંુ છ ંત્યા ંમસ્ુ ં હદલ ભરાઈ આવે 
છે. સચંાકામનો સપાટો લાગ્યો ત્યારે તો હિન્દુસ્તાન પાયમાલ થયુ.ં માન્ચેસ્ટરે તો 

આપણને જે નકુસાન પિોંચાડ્ુ ં છે તેની િદ બાધંી શકાતી નથી. હિિંદુસ્તાનમાથંી 

કારીગરી લગભગ ગઈ તે તો માન્ચેસ્ટરનુ ંજ કામ. 

પણ હુ ંભલૂ ુ ંછ.ં માન્ચેસ્ટરને દોષ કેમ દેવાય ? આપણે તેના ંકપડા ંપિયેાું ત્યારે 

માન્ચેસ્ટરે તે વણયા.ં બગંાળની બિાદુરીનુ ંજ્યારે મેં વણુન વાચં્યુ ં ત્યારે મને િષુ 

થયો. બગંાળમા ંકાપડની ત્તમલો નથી, તો લોકોએ અસલ ધધંો પાછો પકડી લીધો. 
બગંાળ ર્ુબંઈની ત્તમલને ઉિેજન આપે છે તે ઠીક જ છે, પણ જો બગંાળે 

સચંાકામમાત્રની આભડછેટ (બૉયકોટ) રાખી િોત તો િજુ ત્તવશેષ ઠીક થાત. 

સચંાએ યરુોપને ઉજ્જજાડ કરવા માડં્ુ ંછે ને તેનો વાયરો હિિંદુસ્તાનમા ંછે. સચંો એ 

આધતુ્તનક સધુારાની ર્ખુય ત્તનશાની છે ને તે મિાપાપ છે એમ હુ ંતો ચોખખુ ંજોઈ 

શકંુ છ.ં 

ર્ુબંઈની ત્તમલોમા ંજે મજૂરો કામ કરે છે તે ગલુામ બન્યા છે. જે બૈરાઓં તેમા ંકામ 

કરે છે તેમની દશા જોઈ િરકોઈને કમકમાટી આવશે. ત્તમલનો વરસાદ નિોતો 

વરસ્યો ત્યારે કંઈ તે ઓરતો ભખૂે નિોતી મરતી. આ સચંાનો વાયરો વધે તો 

હિિંદુસ્તાનની બહુ દુુઃખી દશા થશે. મારી વાત ભારે પડતી જણાશે, પણ મારે કિવે ુ ં
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જોઈએ કે આપણે હિિંદુસ્તાનમા ં ત્તમલો કરીએ તેના કરતા ં િજુ માન્ચેસ્ટરમા ં પૈસા 

મોકલી તેનુ ં સડેલ ુ ં કાપડ વાપરવુ ં એ ભલુ ં છે, કેમ કે તેનુ ં કાપડ વાપરવાથી 

આપણો જ પૈસો જશે. આપણે હિિંદુસ્તાનમા ંમાન્ચેસ્ટર સ્થાપવાથી આપણો પૈસો 
હિિંદુસ્તાનમા ં રિશેે, પણ તે પૈસો આપણુ ં લોિી લેશે, કેમ કે આપણી નીત્તત લઈ 

જશે. જેઓ ત્તમલમા ંકામ કરે છે તેમની નીત્તત કેવી છે તે તેઓને પછૂવુ.ં તેઓમાથંી 

જેઓએ પૈસો એકઠો કયો છે તેઓની નીત્તત બીજા પૈસાદાર કરતા ંસરસ િોવાનો 

સભંવ નથી, અમેહરકાના રૉકફેલર કરતા ંહિિંદના રૉકફેલર કંઈ ઊતરે એમ માનવુ ં

એ તો અજ્ઞાન જ ગણાય. ગરીબ હિિંદુસ્તાનથી ટાટી શકશે, પણ અનીત્તતથી થયેલુ ં

પૈસાદાર હિિંદુસ્તાન ટાટનાર નથી. 

મને તો લાગે છે કે આપણે કબલૂ કરવુ ંપડશે કે અંગ્રેજી રાજ્યને ત્તનભાવી રાખનાર 

તે પૈસાદાર માણસો છે. તેઓનો સ્વાથુ તેવી ક્સ્થત્તતમા ં રિલે છે. પૈસો માણસને 

રાકં બનાવે છે. એવી બીજી વસ્ત ુતો દુત્તનયામા ંત્તવષય છે. એ બનેં ત્તવષય ત્તવષમય 

છે. તેનો દંશ સપુના દંશ કરતા ંભ ૂડંો છે. સપુ કરડે ત્યારે દેિ, જીવ, મન, બધુ ંલેતા ં

પણ છટકારો થતો નથી. એટલે આપણા દેશમા ંત્તમલો થાય તેથી ખાસ રાજી થવા 
જેવુ ંરિતે ુ ંનથી. 

वाचक : ત્યારે શુ ંત્તમલોને બધં કરી દેવી ? 

अथिपथत : એ વાત ર્શુ્કેલ છે. સ્થાયી થયેલી વસ્તનેુ કાઢવી તે ભારે પડત ુ ં છે. 

તેથી કાયુનો અનારંભ તે પ્રથમ ડિાપણમા ં ગણાયુ ં છે. ત્તમલના ધણીની ઉપર 
આપણે ત્તતરસ્કારની નજરે નથી જોઈ શકતા. તેઓની ઉપર દયા ખાઈએ. તેઓ 

એકાએક ત્તમલ છોડી દે એ તો ન બને, પણ આપણે તેઓના ંસાિસ ન વધારવાની 

અરજી કરી શકીએ છીએ. તેઓ ભલાઈ કરે તો તેઓ પોતે પોતાનુ ંકામ ધીમે ધીમે 

ટૂંકંુ કરે. તેઓ પોતે જ જૂના, પૌઢ, પત્તવત્ર રેંહટયા ઘેર સ્થાપી શકે છે, લોકોનુ ંવણેલુ ં

કાપડ લઈ વેચી શકે છે. 
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તેઓ તેમ ન કરે તોપણ લોકો પોતે સચંાકામની વસ્ત ુવાપરતા બધં થઈ શકે છે. 

वाचक : એ તો કાપડનુ ંકહ્યુ.ં પણ સચંાની તો અસખંય વસ્ત ુછે. કા ંતો પરદેશથી 
લેવી, કા ંતો આપણે તેવા સચંા દાખલ કરવા. 

अथिपथत : ખરેખર, આપણા દેવતા પણ જમુનીના સચંામા ં ઘડાઈને આવે છે. 
એટલે પછી દીવાસળી કે ટાકંણીથી કરી કાચના ઝુમ્મરની શી વાત કરવી ? મારો 

જવાબ તો એક જ છે. જ્યરે એ બધી વસ્ત ુસચંાની નિોતી બની ત્યારે હિિંદ શુ ં

કરત ુ ં િત ુ ં? તેવુ ં તે આજે પણ કરશે . જ્યા ંસધુી િથે ટાકંણી ન બનાવીએ ત્યા ં
લગી ટાકંણી ત્તવના ચલાવીશુ.ં િાડંીઝુમ્મરને ટાગંી દઈશુ.ં કોહડયામા ં તેલ નાખી 

આપણા ખેતરમા ં પાકેલા રૂની વાટ વણી બિી કરીશુ.ં તેમ કરતા ંઆંખ બચ્શે, 

પૈસો બચશે ને સ્વદેશી રિીશુ,ં થઈશુ,ં સ્વરાજની ધણૂી ધખાવીશુ.ં 

આ બધુ ંબધા માણસો એકી વખતે કરશે અથવા તો એકી વખતે કેટલાક માણસો 

બધી સચંાની વસ્તઓુ છોડી દેશે. એમ બનવાનુ ંનથી. પણ તે ત્તવચાર ખરો િશે 

તો આપણે િમેશા ંશોધ કરીશુ,ં િમેશા ંથોડી થોડી વસ્ત ુર્કૂતા જઈશુ;ં તેમ કરતા ં
બીજા પણ કરશે. પ્રથમ તે ત્તવચાર બધંાવાની જરૂર છે; પછી તે પ્રમાણે કાયુ થશે. 

પ્રથમ એક જ માણસ કરશે; પછી દસ, પછી સો. એમ નાક્ષળયેરની વાત માફક 

વધ્યા જ કરશે. જે મોટા કરે છે તે નાના કરે છે ને કરશે. સમજીએ તો રમત ઘણી 

ટૂંકી ને સિલેી છે. નીજો કરે ત્યા ંલગી મારે તમારે રાિ જોવાની નથી. આપણે તો 

સમજીએ કે તરુત શરૂ કરી જ દેવાનુ.ં નિીં કરે તેની ગાઠં જશે. સમજશે છતા ંનિીં 
કરે તે તો માત્ર દંભી ગણાશે. 

वाचक : રામગાડી ને વીજળીની બિીનુ ંકેમ ? 

अथिपथत : આ સવાલ તમે બહુ મોડો પછૂયો. એ સવાલમા ં િવે કંઈ જીવ રહ્યો 

નથી. રેલે જો આપણો નાશ કયો છે તો વળી રામ શુ ંનથી કરતી ? સચંો એ તો 
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રાફડૉ છે. તેમા ંએક સપુ ન િોય પણ સેંકડો, એકની પાછા બીજા, એમ લાગેલુ ંજ 

છે. જ્યા ંસચંા ત્યા ંમોટા ંશિરે. જ્યા ંમોટા ંશિરે ત્યા ંરામગાડી ને રેલગાડી. ત્યા ંજ 

વીજળીની બિીની જરૂર િોય. ઇંગ્લડંમા ંપણ ગામડાઓંમા ંવીજળીની બિી કે રામ 
નથી એ તમે જાણતા િશો. પામાક્ષણક વૈદ અને દાક્તરો તમને કિી આપશે કે જ્યા ં

રેલગાડી, રામગાડી વગેરે સાધનો વધ્યા ંછે ત્યા ંલોકોની તદુંરસ્તી બગડેલી િોય 

છે. મને યાદ છે કે એક શિરેમા ંજ્યારે પૈસાની તગંી આવી ત્યારે રામની, વકીલની 

તથા દાક્તરની આવક ઘટી ને લોકો તદુંરસ્ત થયા. 

સચંાનો ગણુ તો મને એકે યાદ નથી આવતો; અવગણુનો તો ચોપડો ચીતરી શકંુ 

છ.ં 

वाचक : આ બધુ ં લખેલુ ં સચંાની મદદથી છપાશે, તેની મદદથી વિેંચાશે, એ 

સચંાનો ગણુ કે અવગણુ ? 

अथिपथत : ઝેરથી ઝેરનો નાશ થવાનો આ દાખલો છે. એ કંઈ સચંાનો ગણુ નથી. 

સચંો મરતા ંમરતા ંબોલી જાય છે કે સાભંળજો ને ચેતજો; મારામાથંી તમે લાભ 
નથી લેવાના, અંદરથી ઠીક પ્રયાસ સઘેં કયો કિવેાય તે પણ માત્ર સચંાની 

જાળમા ંફસાયેલા છે તેને જ સાચુ ંપડે છે. 

પણ ર્ળૂ વાત ન ભલૂજો. સચંો એ ખરાબ વસ્ત ુ છે એ મનમા ં ઠસાવવુ.ં પછી 

આપણે તેનુ ંધીમે ધીમે છેદન કરીશુ.ં એવો સરળ રસ્તો કુદરતે ઘડયો જ નથી કે 

જે વસ્તનુી આપણને અક્ષભલાષા થઈ કે તરુત પ્રાપત થાય. સચંાની ઉપર આપણી 
મીઠી નજરને બદલે ઝેરી નજર પડશે તો છેવટે તે જશે જ. 
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૨૦. છુટકારો 

वाचकः તમારા ત્તવચાર ઉપરથી હુ ંએમ જોઇ શકંુ છ ંકે તમે ત્રીજો પક્ષ સ્થાપવા 
માગો છો. તમે એક્સ્રીત્તમસ્ટ નિીં, તેમ મૉડરેટ નિીં. 

अथिपथतः એ ભલૂ થાય છે. મારા મનમા ંત્રીજા પક્ષનો ત્તવચાર રિેતો જ નથી. 
બધાના ત્તવચાર સરખા નથી િોતા. મૉડરેટમા ંબધા એક જ ત્તવચારના છે એમ નથી 

ધારવાનુ.ં જેને નોકરી કરી ટાટવુ ં છે તેને પક્ષ કેવા? હુ ં તો મૉડરેટની સેવા કરંુ, 

તેમ જ એક્સ્રીત્તમસ્ટની. જ્યા ં તેઓના ત્તવચારથી મારો મત નોખો પડે ત્યા ં હુ ં

તેઓને ત્તવનયપવુૂક જણાવુ ંને મારંુ કામ કયે જાઉં. 

वाचकः ત્યારે તમારે બનેંને કિવે ુ ંિોય તો શુ ંકરો? 

अथिपथतः એક્સ્રીમીસ્ટને હુ ંકહુ ંકે તમારો િતે ુહિિંદને સારુ સ્વરાજ મેળવવાનો છે. 
સ્વરાજ તમારંુ મેળવ્યુ ં મળે તેમ નથી. સ્વરાજ તો સહુએ સહુનુ ં લેવુ ં જોઇએ - 

કરવુ ં જોઇએ.બીજા મેળવે તે સ્વરાજ્ય નથી, પણ પરરાજ્ય છે. એટલે તમે 
અંગે્રજને કાઢીને સ્વરાજ લીધુ ંએમ ધારો તો તે ઠીક નથી. ખરંુ સ્વરાજ જે તમે 

માગો છો તે તો હુ ંઅગાઉ જણાવી ગયો છ ંતે જ િોવુ ંજોઇએ. તે તમે દારૂગોળાથી 

કદી લેવાના નથી. દારૂગોળો હિિંદને સદે તેવી વસ્ત ુનથી. વાસ્તે સત્યાગ્રિ ઉપર 

જ ભરોસો રાખો. મનમા ંએવો વિમે પણ ન લાવો કે આપણને સ્વરાજ મળવામા ં

દારૂગોળાની જરૂર છે. 

મૉડરેટને કહુ ંકે આપણે માત્ર આજીજી કરવા મગીએ છીએ તે તો આપણી િીણપત 
છે. તેમા ંઆપણે આપણી િલકાઈ કબલૂ કરીએ છીએ. અંગ્રેજી સબંધંની જરૂર છે જે 

એમ કિવે ુ ં એ આપણે ઇશ્વરના ચોર થયા બરોબર છે.આપણને ઇશ્વર ત્તસવાય 
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કોઈની જરૂર છે એમ તો કિવે ુ ંઘટે નિીં. વળી સાધારણ ત્તવચાર કરતા ંપણ એમ 

કિવે ુ ંકે અંગ્રેજ ત્તવના િાલ તો ન જ ચાલે, એ અંગ્રેજને અક્ષભમાની કરવા જેવુ ંછે. 

અંગે્રજ ગાસંડી બાધંીને ચાલ્યા જશે તો કંઈ હિિંદુસ્તાન રાડંશે એમ જાણવાનુ ંનથી. 
તેમ થતા ં જેઓ દાબથી બેસી રહ્યા િશે તે લડશે એવો સભંવ છે. ભરનીંગળને 

દાબવાથી કશો ફાયદો નથી. તે તો ફટયે જ ટાટકો. એટલે જો આપણે માિંોમાિં ે

લડવાનુ ં સરજ્યુ ં િશે તો લડી મરીશુ.ં તેમા ં બીજાએ નબળાને બચાવવાના 

બિાનાથી પડવાની જરૂર નથી. તેમા ંતો આપણુ ંનખોદ વળ્યુ ંછે. નબળાનો એમ 

બચાવ કરવો તે નબળાને વધારે નબળા બનાવવા જેવુ ં છે. આ ત્તવચાર મૉડરેટે 

બરોબર કરવો ઘટે છે. તે ત્તવના સ્વરાજ િોય નિીં. એક અંગ્રજેી પાદરીએ કિલેા 
શબ્દો તેઓને હુ ંયાદ આપીશ કે,"આપણે સ્વરાજ્ય ભોગવતા ંઅંધેર િોય તે સિન 

કરવા જેવુ ં છે, પણ પરરાજ્યની સફાઈ તે દહરદ્રતા છે.' માત્ર તે પાદરીના 

સ્વરાજનો ને હિિંદના સ્વરાજનો અથુ જુદો છે. આપણે ગોરાનો કે હિિંદીનો - કોઈનો 

જુલમ કે દાબ માગતા નથી, બધાને તરતા ંશીખવા શીખવવાન ુછે. 

આમ બને તો એક્સ્રીત્તમસ્ટ તથા મૉડરેટ બનેં મળે - મળી શકે - મળવા જોઇએ; 

એકબીજાથી બીવાની કે અત્તવશ્વાસ રાખવાની જરીર નથી. 

वाचकः એટલુ ંતમે બે પક્ષને કિો. અંગ્રેજને શુ ંકિશેો? 

अथिपथतः તેમને હુ ં ત્તવનયપવુૂક કિીશ કે તમે મારા રાજા ખરા. તમે તમારી 

તલવારથી છો કે મારી ઈચ્છાથી છો, એ સવાલની ચચાુ મારે કરવાની જરૂર નથી. 
તમે મારા દેશમા ં રિો તેનો પણ મને દ્વષે નથી. પણ તમારે રાજા કરતા ંનોકર 

થઇ ને રિવે ુ ંપડશે. તમારૂ ંકહ્યુ ંઅમારે નિીં,પણ અમારંુ કહ્યુ ંતમારે માનવુ ંપડશે. 

આજ લગી તમે આ દેશમાથંી જે ધન લઇ ગયા તે તમને પચ્યુ ંપણ. િવે તમે 

તેમ કરશો તે નિીં ફાવે. તમે હિિંદુસ્તાનનુ ં ત્તસપાઈગરંુ કરવાની ઈચ્છા રાખો તો 
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રિી શકાય તેવુ ં છે. તમારે અમારી સાથે વેપારની લાલચ છોડવી. તમે જે 

સધુારાની હિમાયત કરો છો તેને અમે કુધારો જાણીએ છીએ. અમારા સધુારાને 

અમે તમારા કરતા ંઅત્યતં ચહઢયાતો માનીએ છીએ. તેમ તમને સઝૂી આવે તો 
તમારો લાભ છે. તેમ તમને ન સઝૂે તો પણ તમારી જ કિવેત પ્રમાણે તમારે 

અમારા દેશમા ંદેશી થઇને રિવે ુ ંજોઈશે. તમારાથી અમારા ધમુને બાધ આવે તેમ 

ન થવુ ં જોઈએ. તમારો ધમુ છે કે, તમારે રાજ્યકતાુ િોઈ હિિંદુના માનને ખાતર 

ગાયના માસંનો આિાર છોડવો અને ર્સુલમાનના માનને ખાતર તમારે બરૂા 

જનાવરનો આિાર છોડવો. અમે દબાયેલા તેથી બોલી શક્યા નથી, પણ અમારી 

લાગણી નથી દુખાઈ એમ તમારે સમજવાનુ ં નથી. અમે સ્વાથુ કે બીજા ભયથી 
તમને કિી નથી શક્યા, પણ િવે કિવે ુ ંએ અમારી ફરજ છે. તમે સ્થાપેલી ત્તનશાળો 

અને અદાલતો કંઈ કામની નથી એમ અમે માનીએ છીએ. તેને બદલે અમારી 

અસલી અદાલતો ને શાળાઓ િતી તે અમારે જોઈશે. 

હિિંદુસ્તાનની ભાષા અંગે્રજી નથી પણ હિિંદી છે. તે તમારે શીખવી ઘટશે ને અમે તો 

તમારી સાથે વ્યવિાર અમારી જ ભાષામા ંરાખી શકીશુ.ં 

તમે રેલવે અને સોલ્જરોમા ંઅખટૂ પૈસા વાપરો છો તે અમે દેખી શકતા નથી, 

તેની અમને જરૂર નથી જણાતી. રત્તશયાની બીક તમને િશે, અમને નથી. તે 

આવશે ત્યારે અમે જોઈ લઈશુ;ં તમે િશો તો આપણે સાથે જોઈ લઇશુ.ં અમારે 

ત્તવલાયતી કે યરુોપી કાપડ ન જોઇએ. આ દેશમા ં પેદા થયેલી વસ્તઓુથી અમે 

ચલાવી લઇશુ.ં તમારાથી એક આંખ માનં્ચસે્ટર ઉપર ને બીજી અમારી ઉપર, એમ 

નિીં પરવડે. તમારો અને અમારો એક જ સ્વાથુ છે એમ તમે વતો ત્યારે સાથ 
ચાલી શકે. 

તમારી સાથે આ વાત તોછડાઈથી નથી કરી. તમારી પાસે િત્તથયારબળ છે, 

નૌકાસૈન્ય ભારે છે. તેની સામે અમે તેવા જ બળથી નિીં લડી શકીએ. પણ જો 
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અમને ઉપલી વાત કબલૂ નિીં િોય તો અમે તમારી સાથે નિીં રમીએ. તમારી 

મરજીમા ંઆવે તો અને બને તો તમે અમને કાપજો; મરજીમા ંઆવે તો તોપે 

ઉડાવજો. અમને જે પસદં નથી તે તમે કરો તેમા ં અમે તમને મદદ નથી 
કરવાના, ને અમારી મદદ ત્તવના તમારાથી ડગ ભરી શકાય તેમ નથી. આ વાત 

તમે તમારી સિાના મદમા ંિસી કાઢશો એવો સભંવ છે. આજકાલમા ંતમારંુ િસવુ ં

ત્તમથ્યા છે એમ તો તમને વખતે નિીં દેખાડી શકાય, પણ જો અમારામા ંદમ િશે 

તો તમે જોશો કે તમારો મદ નકામો છે ને તમારંુ િસવુ ંત્તવપરીત બગુ્ધ્ધની ત્તનશાની 

િત ુ.ં અમે તો માનીએ છીએ કે તમે િાડે ધમી પ્રજાના માણસ છો. અમે તો 

ધમુસ્થાનમા ંજ વસી છીએ. તમે ને અમે કેમ સાથે થયા તે ત્તવચારવુ ં ફોકટ છે. 
પણ આપણા સબંધંનો આપણે બનેં સદુપયોગ કરી શકીએ છીએ. 

તમે હિિંદમા ંઆવનાર અંગ્રેજો તે અંગ્રેજી પ્રજાનો ખરો નર્નૂો નથી. તેમ અમે 

અધાુ અંગે્રજ જેવા બનેલા હિિંદીઓ પણ ખરી હિિંદી પ્રજાનો નર્નૂો કિવેાઈ શકતા 

નથી. અંગે્રજી પ્રજા જો બધુ ંસમજે તો તમારા કાયુની સામે થાય. હિિંદી પ્રજાએ તો 

તમારી સાથે સબંધં થોડો જ રાખયો છે. તમે જો તમારો સધુારો જે કુધારો છે, તેને 
છોડી તમારા ધમુનુ ંશોધન કરશો તો તમે જોશો કે અમારી માગણી બરોબર છે. 

એ જ રીતે તમારાથી હિિંદુસ્તાનમા ં રિવેાય. એમ તમે રિો તો તમારી પાસેથી 

અમારે કેટલુકં શીખવાનુ ં છે તે શીખીશ,ુ અને અમારી પાસેથી તમારે ઘણુ ં

શીખવાનુ ં છે તે તમે શીખશો. આમ કરતા ંઆપણે લાભ લઇશુ ંને દુત્તનયાને લાભ 

કરીશુ.ં પણ તે તો જ્યારે આપણા સબંધંની જડ ધમુકે્ષત્રમા ંનકાય ત્યારે જ બને. 

वाचकः પ્રજાને શુ ંકિશેો? 

अथिपथतः પ્રજા તે કોણ? 

http://www.mkgandhi.org/


હિન્દ સ્વરાજ 

 

www.mkgandhi.org  Page 98 

वाचकः અત્યારે તો તમે જે અથુમા ંવાપરો છો તે જ પ્રજા; એટલે જેઓ યરુોપી 
સધુારાથી ખરડાયેલા છે, જેઓ સ્વરાજનો ધ્વત્તન કાઢી રહ્યા છે તે. 

अथिपथतः આ પ્રજાને હુ ં કિીશ કે જે હિિંદીને ખરી ખમુારી ચઢી િશે તે જ ઉપર 
પ્રમાણે અંગે્રજને કિી શકશે ને તેઓના રુઆબમા ંનિીં દબાય. 

ખરી ખમુારી તો તેને જ ચઢ ેછે જે જ્ઞાનપવુૂક માને કે, હિિંદી સધુારો તે સવોપરી છે 

ને યરુોપી સધુારો તે ત્રણ દિાડાનો તમાશો છે. એવા સધુારા તો કંઈ થઈ ગયા ને 

રોળાયા; કંઈ થશે ને રોળાશે. 

ખરી ખમુારી તેને જ રિશેે કે જે હિિંદી અત્યારની દયામણી દશાથી બહુ જ 

અકળાયો િશે ને જેણે ઝેરનો પયાલો પિલેેથી જ પી લીધો િશે. 

તેવો હિિંદી એક જ િશે તો તે પણ ઉપર ર્જુબ અંગ્રેજને કિશેે અને તે અંગ્રેજને 

સાભંળવુ ંજોઈશે. 

ઉપરની માગણી તે માગણી નથી, પણ હિિંદીના મનની દશા સચૂવે છે. માગ્યુ ંનિીં 

મળે; લીધુ ંલેવાશે. લેવાનુ ંબળ જોઈશે. તે બળ તો તેને જ િશે કે - 

(૧) જે અંગ્રજેી ભાષાનો ઉપયોગ ન ચાલતા ંજ કરશે. 

(૨) જે વકીલ િોઈ પોતાની વકીલાત છોડી દેશે ને ઘરમા ં રેંહટયો લઈ લગૂડા ં

વણશે. 

(૩) જે વકીલ િોઈ પોતાનુ ંજ્ઞાન માત્ર લોકોને સમજાવવામા ં ને અંગ્રેજોની આંખ 

ઉઘાડવામા ંગાળશે. 

(૪) જે વકીલ િોઈ વાદી પ્રત્તતવાદીના કજજયામા ં પડશે નિીં, પણ અદાલતોને 

તજશે ને પોતાના અનભુવે લોકોને તે છોડવાનુ ંસમજાવશે. 

(૫) જે વકીલ િોવા છતા,ં જેમ વકીલપણુ ંછોડશે, તેમ જડજપણુ ંપણ છોડશે. 
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(૬) જે દાક્તર િોઈ પોતાનો ધધંો તજશે ને સમજશે કે લોકોના ં ચામ ચ ૂથંવા 

કરતા ંલોકોના આત્માને ચ ૂથંી તેનુ ંસશંોધન કરી તેમને સાજા બનાવવા. 

(૭) જે દાક્તર િોઇ સમજશે કે પોતે ગમે તે ધમુનો િોય છતા ંજે ઘાતકીપણુ ંજીવો 
ઉપર અંગ્રેજી વૈદકશાળામઓમા ંવાપરવામા આવે છે તે ઘાતકીપણા દ્વારા શરીર 

સાજુ ંથત ુ ંિોય તો પણ તે માદંું રિ ેતે ઠીક છે. 

(૮) જે દાક્તર િોવા છતા ં રેં હટયો પોતે પણ લેશે ને લોકો જે માદંા િશે તેમને 

તેમની માદંગીનુ ં કારણ બતાવી તે કારણ દૂર કરવા કિશેે; પણ નકામી દવાઓ 

આપી તેમને પપંાળશે નિીં. તે સમજશે કે નકામી દવા નિીં લેતા ં તેવા ંમાદંાનુ ં

શરીર પડી જશે તો દુત્તનયા રંડાવાની નથી, ને તે માણસની ઉપર ખરી દયા 
વાપરી ગણાશે. 

(૯) જે ધાનાઢય િશે છતા ંપોતાના પૈસાની દરકાર રાખયા ત્તવના જે મનમા ંછે તે 

જ બોલશે ને ચમરબધંીની પરવા નિીં રાખે. 

(૧૦) જે ધનાઢય િોઈ પોતાનો પૈસો રેં હટયો સ્થાપવામા ં વાપરશે ને પોતે માત્ર 

સ્વદેશી માલ પિરેી, વાપરી બીજાને ઉિેજન આપશે. 

(૧૧) બધા હિિંદી સમજશે કે આ સમય પિાતાપનો, પ્રાયત્તિતનો, શોકનો છે. 

(૧૨) બધા સમજશે કે અંગે્રજોનો દોષ કાઢવો તે વ્યથુ છે. તેઓ આપણે વાકેં 

આવ્યા, આપણે વાકેં રહ્યા છે ને આપણો વાકં દૂર થયે જશે કે બદલાશે. 

(૧૩) બધા સમજશે કે શોકદશામા ંમોજશોખ િોઈ ન શકે; જ્યા ંસધુી આપણને ચેન 

નથી ત્યા ંસધુી આપણે જેલમા ંકે દેશપાર િોઈએ તે ઠીક છે. 

(૧૪) બધા હિિંદી સમજશે કે આપણે લોકોને સમજાવવાને ખાતર જેલમા ંન જવાય 
તેવી સાવચેતી રાખવી એ તદ્દન મોિ છે. 
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(૧૫) સહુ સમજશે કે કિવેા કરતા ંકરવાની અસર અજબ થાય છે; નીડર થી જે 

મનમા ંછે તે બોલવુ ંજ ને તે બોલતા ંપહરણામ આવે તે સિવે ુ;ં ત્યારે તો આપણ ે

આપણા બોલવાની છાપ પાડી શકીએ. 

(૧૬) બધા હિિંદી સમજશે કે આપણે દુુઃખ સિન કરીને જ બધંન છોડાવી શકીશુ.ં 

(૧૭) બધા હિિંદી સમજશે કે આપણે જે પાપ અંગ્રેજોને તેમના સધુારામા ંઉિેજન 

આપીને કયુું છે તેનુ ં ત્તનવારણ કરવા દેિાતં લગી આંદામાનમા ંરિીએ તો જરાયે 

વધારે પડત ુ ંનથી થયુ.ં 

(૧૮) બધા હિિંદી સમજશે કે કોઈ પણ પ્રજા દુુઃખ વેઠયા ત્તવના ચઢી નથી. 

રણસગં્રામમા ંપણ કસોટી તે દુુઃખ છે, બીજાને મારવા તે નથી. તેમ જ સત્યાગ્રિ 
ત્તવશે છે. 

(૧૯ )બધા હિિંદી સમજશે કે 'બીજા કરે ત્યારે આપણે કરીશુ'ં એ ન કરવાનુ ંબિાનુ ં

છે. આપણને સારંુ લાગે છે વાસ્તે આપણે કરો, બીજાને ભાસશે ત્યારે તે કરશે; એ 

જ કરવાનો રસ્તો છે. મને સ્વાહદષ્ટ ભોજન જોવામા ંઆવે તે લેતા ંહુ ંબીજંાની રાિ 

નથી જોતો. ઉપર ર્જુબ પ્રયત્ન કરવો, દુુઃખ ભોગવવુ ં એ સ્વાહદષ્ટ ભોજન છે. 
અકળાઈને કરવુ,ં દુુઃખ ઉઠાવવુ ંતે વેઠમાત્ર છે. 

वाचकः આમ સૌ ક્યારે કરે ને ક્યારે આરો આવે? 

अथिपथतः તમે વળી ભલૂ્યા. સૌની સાથે મારે ને તમારે પરવા નથી. 'આપ આપકી 

ફોહડયો, મેં મેરી સમાલતા હુ'ં એ સ્વાથુવચન ગણાય છે. પણ તે પરમાથુવચન છે. 
હુ ં મારંુ ઉજાળીશ તો જ બીજાનુ ં કરીશ.મારંુ કતુવ્ય મારે કરી લેવુ ં તેમા ં બધી 

કાયુત્તસગ્ધ્ધ આવે છે. 

તમને છોડયા પિલેા ંવળી હુ ંકુઃઈ જવાની રજા લઉં છ ં- 

(૧) સ્વરાજ તે આપણા મનનુ ંરાજ્ય છે. 
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(૨) તેની ચાવી સત્યાગ્રિ, આત્મબળ કે દયાબળ છે. 

(૩) તે બળ અજમાવવા સવુથા સ્વદેશી પકડવાની જરૂર છે. 

(૪) જે આપણે કરવા માગીએ છીએ તે અંગ્રેજની ઉપર દ્વષેભાવે નિીં, તેમને દંડ 
કરવા ખાતર નિીં, પણ તેમ કરવુ ં એ આપણુ ં કતુવ્ય છે. એટલે જ અંગે્રજ 

ત્તનમકવેરો કાઢી નાખે, લીધેલુ ં ધન પાછ ંઆપે, બધા હિિંદીને મોટા િોદ્દા આપે, 

લશ્કર ખેંચી લ,ે તો કંઈ આપણ ેસચંાનુ ંકાપડ પિરેીશુ ં કે અંગ્રેજી ભાષા વાપરીશુ ં

અથવા તેમની હુન્નરકળાનો ઉપયોગ કરીશુ ં એમ નથી. તે બધુ ં વસ્તતુુઃ એ ન 

કરવા જેવુ ંછે વાસ્તે નથી કરવાના, એ સમજવાન ુછે. 

જે કંઈ મેં કહ્યુ ંછે તે અંગ્રેજના દ્વષેભાવે નિીં, પણ તેમના સધુારાના દ્વષેભાવે કહ્યુ ં
છે. 

મને લાગે છે કે આપણે સ્વરાજનુ ંનામ લીધુ ંછે પણ તેનુ ંસ્વરૂપ સમજ્યા નથી. તે 

જેવુ ંહુ ંસમજયો છ ંતેવુ ંસમજાવવા મેં પ્રયત્ન કયો છે. તેવુ ંસ્વરાજ લેવા ખાતર 

આ દેિ અપુણ છે, એમ મન સાક્ષી પરેૂ છે. 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.mkgandhi.org/

	હિન્દ સ્વરાજ્ય
	પ્રકાશકનું નિવેદન
	હિંદ સ્વરાજ વિશે
	પ્રસ્તાવના
	૧. કોંગ્રેસ અને તેના કારભારીઓ
	૨. બંગાળાના ભાગલા
	૩. અશાંતિ અને અસંતોષ
	૪. સ્વરાજ તે શું?
	૫. ઇંગ્લેન્ડની સ્થિતિ
	૬. સુધારાનું દર્શન
	૭. હિંદુસ્તાન કેમ ગયું?
	૮. હિંદુસ્તાનની દશા
	૯. હિંદુસ્તાનની દશા-રેલવેઓ
	૧૦. હિંદુસ્તાનની દશા-હિંદુ-મુસલમાન
	૧૧. હિંદુસ્તાનની દશા - વકીલ
	૧૨. હિંદુસ્તાનની દશા - દાક્તર
	૧૩. ખરો સુધારો શું?
	૧૪. હિંદ કેમ છૂટે?
	૧૫. ઇટાલી અને હિંદ
	૧૬. દારૂગોળો
	૧૭. સત્યાગ્રહ–આત્મબળ
	૧૮. કેળવણી
	૧૯. સંચાકામ
	૨૦. છુટકારો




