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સુજ્ઞ વાચકોને . . .

સામવ્કમાં  જ્ાં  પણ  સૌજન્  સાથે  લખાણ અપા્ું  છ,ે  ત્ાં  મૂળને  વધુમાં  વધુ  વફાદાર 
રહેવાનો પ્ર્તન કરા્ો છ.ે જોડણી જમેની તેમ રાખવામાં આવી છ,ે તેમ છતાં જ્ાં જરૂર 
જણાઈ ત્ાં મુદ્રણના દોરો અને જોડણી સુધારવામાં આવી છ ેઅને પાદટીપ મૂકવામાં આવી 
છ.ે પ્રસતુત પાદટીપ ્થાતથ રાખવામાં આવી છ,ે એ વસવા્ની પાદટીપ દૂર કરાઈ છ.ે 
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બંને હો્ ત્ાં મૂળ માટ ેમૂ. અને સંપાદક માટ ેસં. ઉલ્ેખ કરા્ો છ.ે જ ેપાના પર માત્ર મૂળ 
પાદટીપ છ ેત્ાં કિો ઉલ્ેખ કરા્ો નથી. જ ેપાનાં પર એકથી વધુ પાદટીપ હો્ ત્ાં બધે 
જ કોના દ્ારા તે ઉલ્ેખ ન કરતાં બધી પાદટીપને અંતે તેની નોંધ મુકાઈ છ.ે 
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A ગ્ેડ મેળવવા બદલ નવજીવન તરફથી અવભનંદન . . .
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સ્વચ્છ ભારત ઃ ત્ારે અને અત્ારે

અ. વિ. બિવે

‘આપણાં પવિત્ર મંદિરની ગલીઓ જિેી અત્ારે ગંિી છ ે તેિી હોિી શું િાજબી છ?ે તેની આસપાસના 
ઘરો જમેતેમ બાંધિામાં આવ્ાં છ.ે ગલીઓ િાંકીચૂકી અને સાંકડી છ.ે આપણાં મંદિરો પણ જો વિશાળતા 
અને ચોખ્ાઈના આિશ્શરૂપ ન હો્ તો પછી આપણં સિરાજ્ કેિું હોઈ શકે?’ 

‘મજલાિાળા મકાનોમાં િસનારા આપણા ઉપર િ્તે થૂંકશે તો’ એિા સતત ભ્ સાથે મુંબઈના િેશી 
લત્ાઓમાં ચાલનારાઓનો વિચાર કંઈ રૂવચકર નથી.’

‘હંુ રેલિેની ઘણી મુસાફરી કરં છુ.ં ત્રીજા િગ્શના મુસાફરોની મુશકેલીઓ હંુ જોઉં છુ.ં પરંતુ તેઓને િેઠિી 
પડતી બધી હાડમારીઓ માટ ે રેલિે-વ્િસથાને િોષ કોઈ રીતે આપી ન શકા્. શુદ્ધતાના પ્ાથવમક વન્મો 
આપણે જાણતા નથી. ભોં્ ઘણી્ે િાર સૂિા માટ ેિપરા્ છ;ે તેનો વિચાર પણ ક્ા્શ વિના આપણે ડબામાં 
ગમે ત્ાં થૂંકીએ છીએ.’ 

પોતાના રાજકી્ ગુર ગોપાલકૃષણ ગો્લેની આજ્ાથી એક િષ્શના ભારતભ્રમણ િરવમ્ાન ગાંધીભાઈને  
સિચછતા બાબતે થ્ેલાં અિલોકન-અનુભિની આ અવભવ્વ્ત છ.ે વિશ્વના શ્ેષ્ઠ ભાષણોમાં સથાન પામતા 
એિા બનારસ દહંિુ ્ુવનિવસ્શટીમાં આપેલા ભાષણ(૬–૨–૧૯૧૬)નો આ કેટલોક અંશ છ.ે મંદિર, મજલાિાળા 
મકાન-ફલેટ જ તો િળી, અને રેલિે, આ ત્રણે્ ઠકેાણે જોિા મળતી વસથતમાં પૂરાં ૧૦૦ િષ્શ પછી્ે 
ગણ્ાંગાંઠ્ા અપિાિો વસિા્ જો કોઈ ફરક નજરે ન ચઢતો હો્ તો આ ભાષણના ૩૫ િષ્શ પછી ‘સિચછ 
ભારત’ શીષ્શક હેઠળના લ્ાણ અને અત્ારની વસથવતમાં તો ્્ાંથી ફરક હો્? એટલે જ સિચછ ભારત 
વિશેનો આ લે્ ત્ાર જટેલો અત્ારે પણ પ્સતુત બની રહે છ.ે . . .

સિતંત્ર ભારતની સમૃદ્ધિ માટ ેખોરાક અને સ્વચ્છતાની બે પ્ાથદ્મક જરૂરરયાતો પર તતકાળ ધયાન 

દે્વાની જરૂર ્છ.ે એક જ કામ જો ્વૈજ્ાદ્નક ઢબે કરાય તો એથી આ બેઉ પ્શ્ોનો ઉકેલ આ્વી 

જાય. हरिजन માં મહાતમા ગાંધીજીએ એક ્વાર ગણતરી કરી હતી કે ચીન અને જાપાનમાં જમે 

માણસના મેલાનો ખાતર તરીકે ઉપયોગ કરાય ્છ ેતેમ ભારત કરતું નથી તેથી તે દર ્વરસે ૬૦ 

કરોડ રૂદ્પયા ગુમા્વે ્છ.ે આજના ઊંચા ભા્વની દૃદ્ટિએ ખાતરની આ ્વાદ્્ષિક ખોટનો આંકડો સહેજ ે

્વરસદહાડ ે૧૨૦ કરોડનો થાય. [્વ્ષિ ૨૦૧૬માં આ રકમ અંદાજ ે૧૯૮ અબજ ઉપરાંત થાય]

તમારી સનમુખ સહેજ દ્ચત્ર ખડુ ં કરો : એક બાજુ ભારતની સૂકી, સત્્વહીન અને ઘસાઈ 

ગયેલી ભૂદ્મ પ્ાદ્ણજ ખાતરથી પોતાની ભૂખ ભાંગ્વા તલસી રહી ્છ,ે બીજી બાજુએ ભારતનાં 

ગામડાંઓમાં લગભગ સ્વષિત્ર રસતાઓમાં અને શેરીઓમાં દુગગંધ અને બદબો મારતી દ્્વટિા 

પડી ્છ.ે તે ચીતરી ચડા્વે એ્વું એક દૃશય રજૂ કરે ્છ,ે અને માખ અને દરેક પ્કારનાં જતંુઓને 

પેદા થ્વાનું અનુકૂળ સાધન કરી આપે ્છ.ે

શું આ દ્્વરોધી દ્સથદ્તઓનો સમન્વય કર્વાનો કોઈ માગષિ નથી? ્છ.ે ચીની ભાઈઓની પેઠ ે

ઠીક ઊંડા પહોળા ખાડા ખોદીને એમાં ‘કચરો’ દાટ્વાનો અને એમાંથી ‘સુ્વણષિ’ ખાતર તૈયાર 

કર્વાનો તે માગષિ ્છ.ે કારણ કે અસથાને મૂકેલું ધન કચરો થાય ્છ.ે અને વય્વદ્સથત કરેલો 

કચરો ધન બને ્છ.ે ધારો કે આપણે દેશવયાપી ધોરણે આ કામ ઉપાડ્વાનો દ્નશ્ચય કરીએ તો 



128 [ મે ૨૦૧૬] नवजीवनનો અક્ષરદેહ

પરરણામ ઉજજ્વળ જ આ્વે. પ્ાદ્ણજ ખાતરથી સમૃધિ અને સત્્વ્વાળાં બનેલાં ભારતનાં 

ગામડાંનાં ખેતરોની સહેજ કલપના કરો. તે ધનધાનયથી ભરપૂર હશે. ભારતની ભૂદ્મ દર્વરસે 

૧૨૦ કરોડ રૂદ્પયાનો ્વધારે પાક આપતી હશે. શું આ શેખચલ્ીનું સ્વપન ્છ?ે કે ખરેખર 

એ સ્વપન દ્સધિ કરી શકાય એ્વું ્છ?ે

હા, જો સંકલપ હોય તો જરૂર એમ કરી શકાય, ભારતના એક ્છડેાથી બીજા ્છડેા 

સુધી – રહમાલયથી કનયાકુમારી અને અરબી સમુદ્રથી બંગાળના ઉપસાગર સુધી ભારતમાં 

સ્વષિત્ર આ કચરાને કાંચનમાં પલટી નાખીએ.

તયાર પ્છી પ્શ્ ઊઠ ે ્છ ે: માણસના ખાનગી પ્યતનોથી આ કાયષિ થઈ શકે એમ ્છ?ે 

સેનાપદ્ત બાપટ, અપપાસાહેબ પટ્વધષિન અને દ્્વનોબા ભા્વેએ મહારાટિ ટ્રમાં એ કામ કર્વાની 

કોદ્શશ કરી હતી, પરંતુ આ બાબતમાં તેઓ લોકોના આચારમાં સુધારો આણી શકયા નહીં 

અને તેમને ઝાઝી ફતેહ મળી નહીં. તેમને મળેલી ફતેહ બહુ નજી્વી કહે્વાય. આ ગદ્તએ જો 

કામ આગળ ્વધે તો એમાં ઠીક પ્ગદ્ત કર્વા માટ ેકાંઈ નહીં તોયે કેટલાયે દસકાઓ નીકળી 

જાય. આપણે એટલો સમય રાહ જોઈ શકીએ? કે આપણે એને દ્નરાશાજનક લેખીને એ 

પ્યતન ્છોડી દે્વો? હંુ નથી ધારતો કે ભારત જ્ેવા ગરીબ દેશને ્વરસદહાડ ે ૧૨૦ કરોડ 

રૂદ્પયા જટેલું રાટિ ટ્રીય સંપદ્તિમાં નુકસાન સહે્વું અને એને બદલે ગંદકી અને અસ્વચ્છતામાં 

રહે્વું પર્વડ!ે પરંતુ જો ખાનગી પ્યાસો ઇટિ પરરણામ લા્વ્વામાં અતયંત ધીમી ગદ્તના હોય 

તો ભા્ણો અને અખબારો દ્ારા પ્ચાર સાથે કાયદો ઘડ્વા માત્રથી એ કાયષિ થઈ શકે? મને 

લાગે ્છ ે કે લોકોના સદ્રિય સહકાર દ્્વના એ પણ દ્નષફળ જાય. કાયદા અને કાનૂન ઘડ્વાની 

સાથે રચનાતમક કાયષિકતાષિઓના પ્યતનો હોય તો સત્વર સુધારો આ્વે. . . .[આ] બાબતમાં કેનદ્રીય 

અને પ્ાદેદ્શક ધારાસભાઓમાં દ્્વનાદ્્વલંબે કાયદો દાખલ કર્વો જોઈએ.

ફિફનક્સ આશ્રમમાં સ્વચ્છતા અને  

જાહેર ્સુખાકારી અંગે ગાંધીભાઈએ લીધેલાં  પગલાં

“એિડી િસતી હતી છતાં ્્ાં્ે કચરો કે મેલું કે એઠિાડ 
કોઈના જોિામાં ન જ આિે. 

બધો કચરો જમીન ્ોિી રા્ી હતી 
તેમાં િાટી િેિામાં આિતો. પાણી કોઈથી રસતામાં ઢોળા્ 
નહીં. બધું િાસણમાં એકઠુ ં કરિામાં આિતું ને તે ઝાડોને 

જતું. એઠિાડનું અને શાકના કચરાનું ્ાતર બનતું. 
પા્્ાનાને સાર રહેિાના મકાનની નજીક એક ચોરસ 

ટકુડો િોઢ ફૂટ ઊંડો ્ોિી રાખ્ો હતો તેમાં બધું પા્્ાનું 
િાટિામાં આિતું. તેની ઉપર ્ોિેલી માટી ્ૂબ િાટિામાં 

આિતી હતી, તેથી જરા્ે િુગગંધ નહોતી રહેતી. મા્ી પણ 
ત્ાં ન બણબણે અને ત્ાં મેલું િાટલેું છ ેએિો કોઈને 

ખ્ાલ પણ ન આિે.” 
[ગાંધીજી : જીવન અને  વવચાર, લે. આચાયષિ કૃપાલાની, અનુ. નગીનદાસ પારેખ, 

ન્વજી્વન પ્કાશન, પ્કરણ : ‘દદ્ષિણ આદ્રિકાની લડત’]
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૧. એ માટ ેનક્ી કરેલી ખાસ જગયા, ખાડો કે પાત્ર રાખ્વામાં આવયાં હોય તે દ્સ્વાય બીજ ે

કયાંયે મળતયાગ કે લઘુશંકા કર્વાં એ ગુનો ગણા્વો જોઈએ.

ર. જમેને પોતાનાં ખાનગી જાજરૂ, પેશાબખાનાં કે ખાડા ન હોય તેમને સારુ યોગય સગ્વડો 

બના્વ્વાની શહેર અને ઉપનગર દ્્વસતારોમાં સુધરાઈઓ અને ગામડાંમાં પંચાયતો ઉપર 

જ્વાબદારી નાખ્વી જોઈએ.

૩. સથાદ્નક પંચાયત કે સુધરાઈઓએ પોતપોતાનાં ગામડાં અને શહેરના રહે્વાસીઓને જ્વાબદાર 

ગણ્વા જોઈએ અને સરકારે તે સંસથાઓને તે જગયાની ્વસતીના ધોરણે દ્નદ્શ્ચત પ્માણમાં 

મેલામાંથી કાચું કે તૈયાર ખાતર કરી આપ્વા માટ ેજ્વાબદાર ગણ્વી જોઈએ.

૪. જયાં જરૂર હોય તયાં તે સથાનને અનુકૂળ ખાડા, જાજરૂ અને પેશાબખાનાંના સૌથી સસતા 

નમૂના બના્વ્વા માટ ે તે જ સથાનમાંથી લોનો ઊભી કર્વી જોઈએ.

પ. નક્ી કરેલું ખાતર આપ્વામાં વય�કત કે સથાદ્નક સંસથાઓ (પંચાયત તથા સુધરાઈ) 

દ્નષફળ જાય તો તેમને ખાતરની ખાધની રકંમતની સ્વાઈ રકમ સુધીનો દંડ કર્વો જોઈએ. 

૬. અખબારો અને ભા્ણો દ્ારા કાયદાના સ્વરૂપની, કાયદાના અમલની શરૂઆતની તારીખની, 

્છલે્ી ઢબનાં જાજરૂ, પેશાબખાનાં, ખાડા બના્વ્વાની અને કીમતી ખાતર બના્વ્વાની 

રીતોની મારહતી આપ્વી જોઈએ. ખેતી, આદ્થષિક લાભ અને સ્વચ્છતાની દૃદ્ટિએ જ ે

પરરણામો આ્વી શકે તેની પર ભાર મુકા્વો જોઈએ.

૭. એકાદ દ્નષણાત અને કાબેલ સંચાલક જનેામાં સાચી ધગશ હોય તેને એ કામની જ્વાબદારી 

સોંપ્વી.

આ કે આ્વા કાયષિરિમનું ધગશ અને ઉતસાહથી પાલન થાય તો ભારતને ટૂકં મુદતમાં એક 

તંદુરસત સમૃધિ અને સ્વચ્છ રાટિ ટ્ર બના્વી શકાય. આ સુંદર કાયષિ કર્વાને ઈશ્વર જનતા અને 

સરકારને સનમદ્ત અને બળ આપો.

(મૂળ અંગ્ેજી) 

[ હરરજનબંધુ, ૮ જુલાઈ, ૧૯૫૦]



સ્વચ્છતા અને જાહેર આરોગ્ અંગે કેટલાંક ્સંદભ્ભ પુસતકો

મારા સિપનનું ભારત લે. મો. ક. ગાંધી, સં. આર. કે. પ્ભુ, પ્કાશક : ન્વજી્વન

ગ્ામ સિરાજ લે. મો. ક. ગાંધી, સં. હરરપ્સાદ વયાસ, પ્કાશક : ન્વજી્વન 

    (બંને અંગ્ેજી અને રહનદીમાં પણ ઉપલબધ)

મારં ગામડુ ં લે. બબલભાઈ, પ્કાશક : રદ્્વશંકર મહારાજ સે્વા ટટ્રસટ

દિનચ્ા્શ લે. બાપાલાલ ગ. ્વૈદ્ય, પ્કાશક : ન્વજી્વન

Gandhi, Ganga, Giriraj Lachman M. Khubchandani, Navajivan
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ન્ા્તંત્રની માિક ફિ�ણનું તંત્ર પણ ્સરકારથી સ્વતંત્ર જ હો્

વિનોબા ભાિે

વશક્ષણ સરકારથી મુ્ત હોિું જોઈએ કે સરકારને આવધન હોિું જોઈએ તેની ચચા્શ િષષોથી થતી આિી 
છ.ે બંનેના પક્ષ-પ્વતપક્ષમાં તક્શ-િલીલ થઈ શકે છ,ે પણ મૂળ િાત એ છ ેકે િાલીએ-પદરિારે-સમાજ-ેશૈક્ષવણક 
સંસથાએ કેિો નાગદરક ઘડિો છ?ે જો ‘મુવ્ત અપાિે એ વિદ્ા’ (આ અંગે ગાંધીજીનું અથ્શઘટન પાના નં.  ૫ 
ઉપર) હો્ તો પછી એ વિદ્ા સરકાર શું, વિદ્ા આપનાર ્ુિ વશક્ષકને આવધન પણ કેિી રીતે હોઈ 
શકે? વિસતૃત િાત વિનોબાના વિચારોમાં. . .

આજના દ્શષિણમાં પરર્વતષિન લા્વ્વું હોય તો તેની 

રદશા કઈ હોય, તે દ્્વશે દ્્વચારંુ ્ુછ,ં તયારે મારા મનમાં 

પહેલી ્વાત એ આ્વે ્છ ેકે દ્શષિણને સરકારી તંત્રથી 

મુકત કરી નાખ્વું જોઈએ. દ્શષિણ ઉપર સરકારનો 

કોઈ ્વરદ હસત ન હો્વો જોઈએ. જ્ાનના ષિેત્રમાં 

સંપૂણષિ આઝાદી હોય. રદમાગની આઝાદી એ દ્શષિણનો 

પ્ાણ ્છ.ે રદમાગને જો જકડી લે્વાશે, બાંધી લે્વાશે, 

તેને મુકત દ્્વચાર કર્વાની સ્વતંત્રતા જો નહીં રહે્વા 

દે્વાય, તો તેનાં બહુ જ ખરાબ પરરણામો આ્વશે.

પરંતુ આજકાલ આપણે શું જોઈ રહ્ા ્છીએ? 

દુદ્નયાભરમાં દ્શષિણનું તંત્ર સરકારના હાથમાં ્છ.ે 

સરકાર જ ેશીખ્વે ્છ,ે તે દ્્વદ્યાથથીઓ શીખે ્છ.ે ખરંુ 

જોતાં, લોકશાહીમાં તો લોકમતને અમુક જ ઢાંચામાં 

ઢાળ્વાની કોદ્શશ ન થ્વી જોઈએ. લોકમત સ્વતંત્ર જ 

રહે્વો જોઈએ. તો જ સાચી લોકશાહી પાંગરી શકે. 

પણ આજ ે તો નામમાત્રની કહે્વાતી લોકશાહી ્છ.ે 

દરેકને ્વોટનો અદ્ધકાર જરૂર અપાયો ્છ.ે તેમ ્છતાં 

્વાસત્વમાં સતિા મુઠ્ીભર લોકોના હાથમાં રહે ્છ,ે અને 

તે લોકો જ ેકરે ્છ ેતે થાય ્છ.ે સરકાર જ ેખ્વડા્વે તે 

જનતાએ ખા્વું પડ ે્છ ેઅને સરકાર જ ેશીખ્વાડ ેતે 

શીખ્વું પડ ે ્છ.ે સરકાર જનેે જ્ાન કહે ્છ,ે તેને જ 

જનતાએ જ્ાન માની લે્વું પડ ે્છ.ે જનતાએ માત્ર ્વોટ 

આપી દઈને ્ૂછટી જ્વાનું ્છ.ે દ્શષિણ પણ બધું સરકારને 

હસતક કરી દે્વાયું ્છ.ે આ ભયાનક ્છ.ે આનાથી 

લોકશાહીને પાયામાંથી લૂણો લાગી રહ્ો ્છ.ે

આમાં કેટલો બધો ખતરો ્છ!ે સરકાર જ ેઢાંચો નક્ી 

કરે ્છ,ે તેમાં જ બધા દ્્વદ્યાથથીઓનાં રદમાગને એકસરખાં 

ઢાળ્વાની કોદ્શશ આજ ેદુદ્નયાભરમાં થઈ રહી ્છ.ે 

દરેક સરકારની એ્વી જ કોદ્શશ રહે ્છ ેકે પોતે નક્ી 

કરેલા દ્્વચારો દ્્વદ્યાથથીઓનાં રદમાગમાં ઠોંસી દે્વામાં 

આ્વે. પ્છી તે સરકાર સોદ્શયાદ્લસટ હોય કે કાૅમયુદ્નસટ 

હોય, કાૅમયુનાદ્લસટ હોય કે બીજી કોઈ ઇટિ કે અદ્નટિ 

હોય. દરેક સરકારનું આ જ ્વલણ ્છ,ે આ જ પધિદ્ત 

્છ.ે આજ ે ઇદ્તહાસ પણ લખ્વો હોય, તો તે જ-ેતે 

્વખતની સરકારે નક્ી કરેલા ઢાંચામાં જ લખાય ્છ.ે 

ઇદ્તહાસ એટલે શું? ‘ઇદ્ત હ આસ’—્વાસત્વમાં આ્વું 

આ્વું થયું. પરંતુ આજ ેએમ નહીં. આજ ેતો સરકાર 

જ્ેવું ઇચ્છ ેતે્વો ઇદ્તહાસ લખા્વે ્છ,ે પ્છી તેમ થયું હોય 

કે ન થયંુ હોય, તેની પર્વા નહીં! આ્વું રદ્શયામાં થયું, 

ચીનમાં થયું, બીજા દેશોમાંયે થઈ રહ્ું ્છ.ે રદ્શયામાં 

બબબે, ત્રણત્રણ ્વાર ઇદ્તહાસ લખા્વાયા. ઇદ્તહાસ પણ 

ન્વા ન્વા! આ્વું ખરેખર થયું, એમ નહીં, સરકાર ઇચ્છ ે

્છ ેઅને કહે ્છ,ે એમ થયું!

અને આમાં માત્ર ઇદ્તહાસનો જ સ્વાલ નથી. જ્ેવી 

સરકાર તે્વો તે દ્શષિણ ઉપર પોતાનો રંગ ચઢા્વ્વા 

માગે ્છ.ે ફાસી્વાદી સરકાર આ્વી તો ફાસી્વાદનો 

રંગ ચઢશે, સામય્વાદી સરકાર આ્વી તો સામય્વાદનો 

રંગ ચઢશે. જો ્વેલફેર સટટે ્છ,ે તો પંચ્વાદ્્ષિક યોજનાનાં 
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ગાણાં ગ્વડા્વ્વામાં આ્વશે. જ ે રંગની સરકાર હશે, 

એ જ રંગનું દ્શષિણ બધાંને અપાશે.

આ કેટલું બધું ખતરનાક ્છ!ે આ્વી રીતે જો બુદ્ધિને 

પોતપોતાના મનગમતા ઢાંચામાં ઢાળ્વાની કોદ્શશ થતી 

રહેશે, તો પ્છી બુદ્ધિનો કોઈ અથષિ રહેશે ખરો? એટલા 

્વાસતે બુદ્ધિની આઝાદી હંમેશાં અબાદ્ધત જ રહે્વી 

જોઈએ. અને તેમાંયે બુદ્ધિની આઝાદીનો જો કોઈને હક 

્છ,ે તો સૌથી પહેલો દ્્વદ્યાથથીને ્છ,ે કેમ કે હુકમથી 

જ્ાન પ્ાપ્ત થઈ શકતું નથી. જ્ાનને કોઈ પોતપોતાનો 

રંગ આપી શકતું નથી. જ્ાન એ જ્ાન ્છ.ે

શંકરાચાયષિનું એક બહુ સુંદર ્વાકય ્છ,ે જ્ાનં 

્વસતુતંત્રમ્, ન પુરુ્તંત્રમ્ —જ્ાન એ મનુષયના હાથની 

્વાત નથી, એ ્વસતુદ્નષ્ઠ ્છ,ે ્વસતુ ઉપર અ્વલંદ્બત 

્છ.ે તમારી સામે જો ગોળ ્વસતુ ્છ,ે તો તેનું ચોરસ 

આકારનું જ્ાન થઈ શકતું નથી, તેનું ગોળ આકારનું 

જ્ાન જ થાય ્છ.ે ્વસતુનું જ્ાન તેના પોતાના સ્વરૂપ 

ઉપર દ્નભષિર ્છ,ે તમારી મરજી ઉપર કે કોઈની આજ્ા 

ઉપર નહીં. તેથી દ્્વદ્યાથથીઓને યથાતથ જ્ાન ગ્હણ 

કર્વાની પૂરેપૂરી આઝાદી હો્વી જોઈએ. એમનાં રદમાગ 

કોઈ ઢાંચામાં ઢાળ્વાની કોદ્શશ નહીં થ્વી જોઈએ. માટ ે

સરકારો દ્શષિણને પોતાને મનફા્વે તે્વો ઘાટ આપતી 

રહે, તે ન ચાલે. પરંતુ તમે જો દ્શષિણ સરકારને હસતક 

કરી દીધું, તો આ્વું જ થશે. અને તેમાં તો બહુ મોટો 

ખતરો ્છ,ે એમ બરાબર સમજી લેજો.

આજ ેદ્શષિણ બધું સરકાર ઉપર દ્નભષિર થઈ ગયું 

્છ.ે સરકાર જ પાઠ્યરિમ નક્ી કરે ્છ,ે સરકાર જ 

પાઠ્યપુસતકો બના્વે ્છ,ે સરકાર જ દ્શષિણના બધા 

દ્નયમો ઘડ ે્છ.ે જમે બળદને કાંઈ ખેડતૂ પૂ્છતો નથી 

કે ખેતરમાં શું ્વા્વ્વું ્છ.ે એ તો પોતે જ નક્ી કરે 

્છ ે કે અમુક ખેતરમાં ઘઉં ્વા્વ્વા ્છ ેઅને અમુકમાં 

ચણા. બસ, પ્છી બળદને ખેતરમાં જોતરી દે ્છ.ે એ્વું 

જ દ્શષિકોનું પણ. આ દ્શષિણમાં બધું નક્ી સરકાર 

જ કરે ્છ.ે પુસતકો પણ સરકાર તરફથી જ નક્ી 

થાય ્છ.ે જ ે અદ્ધકાર તમે તુલસીદાસજીને નહોતો 

આપયો, શંકરાચાયષિને નહોતો આપયો, તે અદ્ધકાર 

આજ ેતમે દ્શષિણ ખાતાના મંત્રીને આપી દીધો ્છ!ે 

તુલસીદાસજીનું રામાયણ અતયંત લોકદ્પ્ય હો્વા ્છતાં 

તુલસીદાસજી એમ નહોતા કહી શકયા કે મારંુ આ 

રામાયણ દરેકે ફરદ્જયાત ્વાંચ્વું પડશે. શંકરાચાયષિ 

બહુ મોટા દ્્વદ્ાન અને જ્ાની પુરુ્ હતા, પરંતુ એ 

પણ પોતાનાં પુસતકો કોઈને ફરદ્જયાત ્વંચા્વી નહોતા 

શકયા. પરંતુ આજના દ્શષિણમંત્રી જ ેપુસતકો નક્ી 

કરશે, તે દરેકે ફરદ્જયાત ્વાંચ્વાં પડશે. એટલે કે 

તમે તુલસીદાસજી અને શંકરાચાયષિના હાથમાં જ ેસતિા 

નહોતી મૂકી, તે આજના દ્શષિણમંત્રીના હાથમાં મૂકી 

દીધી! દ્્વદ્યાથથીઓ તે પુસતકો નહીં ્વાંચે, તો પાસ 

નહીં થાય. એટલા ્વાસતે એમણે એ પુસતકો ્વાંચ્વાં 

જ પડશે. આનાથી ્વધારે ગુલામી બીજી કઈ હોય?

મુફકત અપા્વે એ જ ફ્વદ્ા

‘सा ववद्या यया  ववमुक्तये’ એ પ્ાચીન મંત્રને દ્સધિ કરીએ. દ્્વદ્યા એટલે કે્વળ આધયાદ્તમક જ્ાન અને 

મુદ્કત એટલે ્ૂછટકારો અથષિ ન કર્વો. દ્્વદ્યા એટલે લોકોપયોગી બધું કામ અને મુદ્કત એટલે આ 

જી્વનમાં સ્વષિ દાસત્વમાંથી ્ૂછટી જ્વું. દાસત્વ પારકાનું અને પોતે ઊભી કરેલી હાજતોનું. એ્વી 

મુદ્કત આપણને મેળ્વી આપે એ જ ભણતર.

મો. ક. ગાંધી 

[હરરજનબંધુ, ૧૦–૩–૧૯૪૬] 

[એક દ્્વદ્યાથથીના ‘ભણીને શું કર્વું? પ્શ્ના ઉતિરનો અંશ]
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કમનસીબી તો એ ્છ ે કે આજ ેલોકો પણ ઇચ્છ ે

્છ ેકે સરકાર જ દ્શષિણની બધી વય્વસથા કરે. લોકો 

પોતે આ્વી માગણી કરે ્છ.ે પોતે બહુબહુ તો નાનું– 

મોટુ ંમકાન બના્વી દે ્છ ેઅને પ્છી અપેષિા રાખે ્છ ે

કે સરકાર દ્શષિણ અંગેની બાકીની બધી વય્વસથા 

કરી આપે. દ્શષિક સરકારનો, દ્શષિણપધિદ્ત સરકારની, 

પરીષિા સરકારની. અને પ્છી પોતાનાં ્વહાલાં બાળકો 

એમના હાથમાં સોંપી દે ્છ.ે થ્વું તો એમ જોઈએ કે 

લોકો જ દ્શષિણપધિદ્ત નક્ી કરે, બીજી બધી વય્વસથા 

કરે અને પ્છી તેમાં સરકારની મદદ મળે. પરંતુ 

સરકારનો કશો અંકુશ ન હોય.

આમ તો દ્શષિકના દ્ન્વાષિહની વય્વસથા પણ ગામ 

જ કરે તો સારંુ. પરંતુ તેમ ન થાય અને દ્શષિકોનો 

પગાર સરકાર આપે તો ભલે આપે. એ સરકારનું 

કતષિવય ્છ.ે જમે કે અદાલતોનું બધું ખચષિ સરકાર આપે 

જ ્છ ેને! અને તેમ ્છતાં નયાયતંત્ર આખું સરકારથી 

સ્વતંત્ર ્છ.ે અને સુપ્ીમ કોટષિમાં સરકારની દ્્વરુધિ પણ 

ચુકાદા આપી શકાય ્છ,ે અને અપાય પણ ્છ;ે પ્છી 

ભલે ને એ દ્્વરુધિ ચુકાદો આપનાર નયાયાધીશનોયે 

પગાર સરકાર આપતી હોય. આ્વી જ રીતે દ્શષિણ 

દ્્વભાગ પણ સરકારથી સા્વ સ્વતંત્ર હો્વો જોઈએ. 

આમ નથી થતું, તો દેશને માટ ેભારે ખતરો ્છ.ે

આપણે તયાં આ્વું જ હતું. આપણે તયાં દ્્વદ્યા 

ઉપર કયારેય રાજાઓની સતિા હતી નહીં. દ્્વદ્યા કે્વી 

આપ્વી, કે્વી રીતે આપ્વી, એ બધું ગુરુઓ નક્ી 

કરતા. રાજા એમને મદદ કરતા. રાજપુત્રો પણ એમની 

પાસે આ્વતા અને ગુરુ રાજપુત્રોને પણ સામાનય 

લોકોના પુત્રોની જમે જ રાખતા. સાંદીપદ્નએ કૃષણને 

એક ગરીબ બ્ાહ્મણની સાથે જ રાખેલા અને બંનેને 

જગંલમાં જઈને લાકડાં કાપી લા્વ્વાનું કામ સોંપેલું. 

બંનેને દ્શષિણ પણ એકસરખું જ આપેલું. આશ્રમ 

ચલા્વ્વા માટ ેરાજા મદદ કરતા, પરંતુ રાજપુત્ર માટ ે

કોઈ દ્્વશે્ સગ્વડ કે દ્્વશે્ તાલીમ નહોતા માગતા. 

આ્વી રીતે રહંદુસતાનમાં દ્્વદ્યા સા્વ સ્વતંત્ર હતી. 

રાજાની સતિા તેના પર નહોતી ચાલતી.

હમણાં નઈ તાલીમનો જ ેપ્યોગ થયો, તે આ્વી 

રીતે સરકારથી મુકત રહીને જ ચાલ્વો જોઈતો હતો. 

પણ તેમ ન થયું. મોટ ે ભાગે સરકાર દ્ારા જ નઈ 

તાલીમના પ્યોગો થયા. તેનાં પરરણામો આપણે જોઈએ 

્છીએ. નઈ તાલીમનું ‘્વાનરીકરણ’ થઈ ગયું. નઈ 

તાલીમની પા્છળ તો એક જી્વન-દશષિન ્છ.ે તે ગ્હણ 

કયાષિ દ્્વના જયારે તેનું એકાંગી આકલન અને દ્્વકૃત 

અનુકરણ થાય ્છ,ે તયારે તેનાથી નઈ તાલીમની 

બદનામી દ્સ્વાય બીજુ ંશું થાય? જુદાં જુદાં રાજયોમાં 

નઈ તાલીમના જ ે સરકારી પ્યોગ થયા, તેની જ ે

દશા મેં જોઈ, તેથી મને થયું કે કદાચ નઈ તાલીમની 

ઘોર ખોદાઈ રહી ્છ!ે આ્વી દ્્વકૃદ્ત માટ ેજ્વાબદાર 

એ લોકો જ ્છ,ે જમેણે પોતે નઈ તાલીમને સરકારની 

સા્વ આદ્શ્રત બન્વા દીધી. થ્વું તો એમ જોઈતું હતું 

કે આપણે નઈ તાલીમના શુધિ નમૂના ઠરે ઠરે સરકારથી 

દ્નરપેષિ રહીને ઊભા કરત.

સરકારી અમલદારો મારફત અતયાર સુધી નઈ-

તાલીમના જ ેપ્યોગો કર્વામાં આવયા, તેના બે પ્કાર 

જ્ારે હંુ કહંુ ્ુછં કે ફિ�ણ ્સરકારી તંત્રથી સ્વતંત્ર 
હો્વું જોઈએ, ત્ારે તે ્સરકારમાં દોષ ્છે એટલા 
્વાસતે નહી,ં પરંતુ માની લો કે ્સરકાર ્સ્વ્ભ ગુણ 
્સંપન્ન ્છે અને તેમાં કોઈ દોષ નથી, તો્ે હંુ કહીિ 
કે ફિ�ણ ્સરકારથી સ્વતંત્ર રહીને જ ચાલ્વું 
જોઈએ. ્વળી, આનો અથ્ભ એ પણ નહી ંકે ્સરકાર 
મદદ કરે તો પણ તે ન લે્વી. આપણી િરતે મદદ 
મળતી હો્, તો જરૂર લે્વી. આપણા ફ્સદાંતમાં 
કોઈ કડદો ન કર્વો પડે તે જો્વું. એ્વી કોઈ મદદ 
ન લે્વી, જેનાથી આપણી આતમહાફન થતી હો્
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્છ.ે એક પ્કાર તો જાણી જોઈને બુદ્નયાદી તાલીમને 

બદનામ કર્વાના ઉદ્શેથી જ ચાલયો, કે જથેી તે ખચાષિળ 

સાદ્બત થાય, તેમાં જ્ાનની કમી દેખાય, ્વાલીઓ નારાજ 

થાય, દ્્વદ્યાથથીઓ પણ અસંતુટિ થઈ જાય. સપટિ ્છ ેકે 

એક સારી ્વસતુનો આ અપ્ામાદ્ણક વય્વહાર ્છ.ે તેને 

તો આપણે ્છોડી પણ દઈએ. પરંતુ બીજો પ્કાર 

પ્ામાદ્ણક ્છ.ે તેમ ્છતાં તેમાં ન્વાં મૂલયોનો સ્વીકાર કયાષિ 

દ્્વના જૂનાંપુરાણાં મૂલયોને કાયમ રાખીને નઈ તાલીમનો 

તેના કેટલાક ગુણો માટ ેસ્વીકાર કર્વાની ્વાત ્છ.ે આ 

પ્કાર પ્ામાદ્ણક હો્વા ્છતાં નઈ તાલીમનું અસલી 

સ્વરૂપ તેમાં નહીં દેખાય. એટલા ્વાસતે એ બહુ જ જરૂરી 

્છ ે કે ન્વાં મૂલયોની બુદ્નયાદ ઉપર જટેલા પરરશુધિ 

પ્યોગ કરી શકાય, તેટલા કર્વા જોઈએ.

દેશ હજી આઝાદ નહોતો થયો, તયારે રાટિ ટ્રીય 

દ્શષિણનો દ્્વચાર આવયો અને તે માટ ેસ્વતંત્ર દ્્વદ્યાપીઠો 

પણ ખૂલી. પરંતુ દેશ આઝાદ થઈ ગયો એટલે લોકોને 

થયું કે હ્વે સરકારી દ્્વદ્યાલયો પણ રાટિ ટ્રીય દ્્વદ્યાલય 

જ ્છ ેને! પરંતુ ્વાસત્વમાં એમ નહોતું. તેથી સરકારે 

દ્નરપેષિ દ્શષિણના સ્વતંત્ર પ્યોગ કર્વાની આ્વશયકતા 

હતી અને આજયેે ્છ.ે ્વળી, માત્ર નઈ તાલીમ જ 

નહીં, દેશની આખી દ્શષિણ વય્વસથા સરકારથી સા્વ 

સ્વતંત્ર રહીને ચાલ્વી જોઈએ.

જયારે હંુ કહંુ ્ુછ ંકે દ્શષિણ સરકારી તંત્રથી સ્વતંત્ર 

હો્વું જોઈએ, તયારે તે સરકારમાં દો્ ્છ ેએટલા ્વાસતે 

નહીં, પરંતુ માની લો કે સરકાર સ્વષિ ગુણ સંપન્ન ્છ ે

અને તેમાં કોઈ દો્ નથી, તોયે હંુ કહીશ કે દ્શષિણ 

સરકારથી સ્વતંત્ર રહીને જ ચાલ્વું જોઈએ. ્વળી, 

આનો અથષિ એ પણ નહીં કે સરકાર મદદ કરે તો પણ 

તે ન લે્વી. આપણી શરતે મદદ મળતી હોય, તો જરૂર 

લે્વી. આપણા દ્સધિાંતમાં કોઈ કડદો ન કર્વો પડ ેતે 

જો્વું. એ્વી કોઈ મદદ ન લે્વી, જનેાથી આપણી 

આતમહાદ્ન થતી હોય. ગામેગામમાં દ્શષિણની દ્નરપેષિ 

વય્વસથા ઊભી થાય. દ્શષિણનો સંબંધ જયારે 

ગ્ામસ્વરાજ સાથે જોડાશે, તયારે આમ થઈ શકશે.

સારાંશ કે, દ્શષિણને સરકારી તંત્રથી સા્વ મુકત 

જ રાખ્વું જોઈએ. જ્ાનના ષિેત્રમાં સંપૂણષિ આઝાદી હોય. 

તેના ઉપર સરકારની સતિા હરદ્ગજ ન ચાલે. જમે 

નયાયતંત્ર ્છ,ે તેમ દ્શષિણનું તંત્ર પણ સ્વતંત્ર જ હોય.

[સૌજનય ઃ  વિક્ષણવવચાર, સં. કાદ્નત શાહ, યજ્ પ્કાશન, 

પહેલી આ્વૃદ્તિ, રડસેમબર ૨૦૦૫]



ન્વજી્વનનાં કેળ્વણીફ્વષ્ક પુસતકો

કેળિણીનો કો્ડો ગાંધીજી _80.00 
્રી કેળિણી ગાંધીજી _80.00
ટાૅલસટાૅ્ની ૨૩ િાતા્શઓ દ્લયો ટાૅલસટાૅય, અનુ. દ્જતેનદ્ર દેસાઈ _150.00
પા્ાની કેળિણી ગાંધીજી _50.00 
આતમરચના અથિા આશ્મી કેળિણી જુગતરામ દ્વે _125.00 
જીિનનું પરોઢ પ્ભુદાસ ગાંધી _150.00 
બુવન્ાિી વશક્ષણ (નઇ તાલીમ)ની ઐવતહાવસક અને 

િૈચાદરક વિકાસ્ાત્રા   ચંદ્રકાંત ઉપાધયાય _35.00 
મહાતમા ગાંધીની કેળિણીની વફલસૂફી ડાૅ. મદ્ણભાઈ પટલે _60.00 
મૂર્રાજ અને તેના બે ભાઈઓ ગાંધીજી _10.00
ગાંધીજીનું વશક્ષણિશ્શન (એમના જ શબિોમાં) સં. મ. જો. પટલે _60.00
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અસપપૃશ્તાફન્વારણ અંગે ભારતમાં ગાંધીભાઈનું પહેલું ભાષણ૧

મો. ક. ગાંધી

ભારતભ્રમણ કરતા કરતા િેશના િવક્ષણ છડે ેપહોંચી ગ્ેલા ગાંધીભાઈએ તાવમલનાડ ુઅને આંધ્રપ્િેશમાં થઈને જ િીસેક 
દિિસો ગાળ્ા હતા. ત્ાં તાવમલનાડનુા નાગાપટ્ીનમ વજલ્ાના મા્ાિરમના લોકોએ આ અચાનક લીધેલી મુલાકાતને 
આંગણે આિેલા અિસરમાં પલટાિી ને ગાંધીભાઈનું સનમાન ક્ુગં. માનપત્ર સિીકારતા ગાંધીભાઈએ જ ે ભાષણ ક્ુગં એ 
ગાંધીજીના ભારત આગમનથી ચંપારણ સત્ાગ્હને આિરી લેતા ગાંધીજીનો અક્ષરદેહ-૧૩માંથી. . .

 મે ૧, ૧૯૧૫

પ્રમુખ મહાશય અને દ્મત્રો,

1આપનું આ માયા્વરમ્, શહેર કહે્વાતું હોય કે 

ગામ, એમાંથી અમે માત્ર પસાર થઈ રહ્ાં હતાં તે 

પ્સંગે2 આ સુંદર માનપત્ર આપ્વા બદલ હંુ 

માયા્વરમ્ ના લોકોનો અતયંત આભારી ્ુછ.ં અમે દદ્ષિણ 

આદ્રિકામાં આઠ ્વ્ષિ સુધી ચાલેલા સંગ્ામ દરદ્મયાન 

ગોળીથી ઠાર થયેલી બે વય�કતઓની દ્્વધ્વાઓને 

મળ્વાની આશાએ અહીંથી એક સથળે ગયાં હતાં. 

એમાંની એક જ બહેનને હંુ મળી શકયો ્ુછ.ં બીજીને 

મળી શકાયું નથી તેમ ્છતાં આ મહાન ઇલાકો ્છોડ્વા 

અગાઉ તે બહેનને પણ મળી શકાશે એ્વી હંુ આશા 

રાખું ્ુછ.ં અમે માયા્વરમ્ ને રસતે થઈને માત્ર પસાર 

થતાં હતાં, તોપણ આપે અમને એમ ને એમ જ્વા 

ન દીધાં તેથી મને દ્્વશે્ આનંદ થયો ્છ.ે પરંતુ આપે 

ખૂબ જ પ્ેમપૂ્વષિક કરેલા આ સ્વાગતનું જો અમે ગૌર્વ 

કયુગં ્છ ેઅને સ્વીકાર કયયો ્છ,ે તો આ પદ્્વત્ર ભૂદ્મમાં 

પા્છા આવયા પ્છી પહેલી જ ્વાર, હંુ આપે અમારા 

પ્તયે દશાષિ્વેલા પ્ેમનો બદલો ્વાળ્વાની શરૂઆત કરી 

શકંુ? અને આપની રજા લઈ આજની સાંજથી જ 

એ પ્માણે કર્વાનો હંુ પ્યાસ કરીશ.

1. મૂળ શીર્ષક. માયાવરમ્ ના સતકાર સમારંભમાં ભારણ 
 –સં.
2. વવક્ોરરયા ્ાઉન હાૅલમાં યોજવામાં આવેલી સભામાં 
મયયુવનવસપાવલ્ીના અધયક્ષના સવાગત ભારણના ઉત્તરમાં. 
પ્રમયુખસ્ાને રાવબહાદયુર વી. કે. રામાનયુજાચારરયર હતા. 
 મૂ.

મને મારા પંચમ્વણષિના ભાઈઓ તરફથી માનપત્ર 

મેળ્વ્વાનો ભારે આનંદ મળ્ો એ તદ્ન આકદ્સમક 

રીતે જ બનયું ્છ.ે માનપત્રમાં એમણે કહ્ું કે એમને 

પી્વાના પાણીની સગ્વડ નથી, એમને જી્વનદ્ન્વાષિહની 

જરૂરી ચીજો મળતી નથી અને તેઓ જમીન ખરીદી 

શકતા નથી કે ધારણ કરી શકતા નથી. કાયદાની 

અદાલતમાં જ્વું પણ એમને માટ ેમુશકેલ ્છ.ે સંભદ્્વત 

્છ ે કે ભયને કારણે તેઓ કાયદાની અદાલતમાં જઈ 

શકતા નથી, પરંતુ આ ભયનો દો્ ખરેખર તેમના 

પોતાના પર નાખી શકાય તેમ નથી. તો પ્છી આ 

પરરદ્સથદ્તને માટ ેજ્વાબદાર કોણ ્છ?ે શું આપણે આ 

પરરદ્સથદ્તને કાયમને માટ ેચાલુ રાખ્વા માગીએ ્છીએ? 

શું આ રહંદુ ધમષિનું એક અંગ ્છ?ે હંુ એ નથી જાણતો. 

રહંદુ ધમષિ ખરેખર શું ્છ ે તે મારે હ્વે જાણ્વું પડશે. 

રહંદુસતાનની બહાર રહીને હંુ રહંદુ ધમષિનો જ ે કંઈ 

અભયાસ કરી શકયો ્ુછ ંતે ઉપરથી મને લાગયું ્છ ેકે 

‘અસપૃશય’ કહી શકાય એ્વા એક સમૂહને પોતાની 

અંદર અલગ રાખી મૂક્વાની ્વાત રહંદુ ધમષિનું અંગ 

નથી. જો કોઈ મને સાદ્બત કરી બતા્વે કે રહંદુ ધમષિનું 

આ એક આ્વશયક અંગ ્છ,ે તો હંુ પોતે તો ખુદ રહંદુ 

ધમષિ સામે જ ખુલ્ો બળ્વો જાહેર કરીશ. (હ્ષિધ્વદ્ન.) 

પરંતુ રહંદુ ધમષિનું આ એક આ્વશયક અંગ ્છ ેએ ્વાતની 

મને હજી ખાતરી થઈ નથી અને હંુ આશા રાખું ્ુછ ંકે 

મારા જી્વનના અંત સુધી મને એની ખાતરી થ્વાની 

નથી. પરંતુ અસપૃશયોના આ ્વગષિ માટ ેજ્વાબદાર કોણ 

્છ?ે મને કહે્વામાં આવયું ્છ ે કે જ ે કોઈ જગયાએ 
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બ્ાહ્મણો ્છ ે તયાં તેઓ જ પોતાની શ્રેષ્ઠતાનો 

અદ્ધકારપૂ્વષિક લાભ ઉઠા્વી રહ્ા ્છ.ે પરંતુ શું આજ ે

પણ તેઓ શ્રેષ્ઠતા ભોગ્વે ્છ ે ખરા? જો તેઓ એ 

ભોગ્વતા હોય તો આ પાપ તેમને દ્શરે રહેશે. અને 

આ જ તે બદલો ્વાળ્વાની ્વાત ્છ ેજનેી હંુ અહીંયાં 

જાહેરાત કર્વા માગું ્ુછ.ં અને આપ મારા પ્તયે જ ે

સનેહ બતા્વો ્છો તેને માટ ેપણ મારે આ જ બદલો 

્વાળ્વાનો ્છ.ે ઘણી ્વાર મારા દ્મત્રો અને મારા 

સંબંધીઓ પ્તયેનો મારો પ્ેમ તેમ જ મારી દ્પ્ય પતની 

પ્તયેનો પ્ેમ પણ હંુ આ્વી અ્વળી રીતે દશાષિ્વું ્ુછ.ં 

એટલે આપના સનેહના બદલારૂપે હંુ કંઈક એ્વા શબદો 

કહી રહ્ો ્ુછ ંજ ેસાંભળ્વા કદાચ આપ તૈયાર નહીં 

હો. પરંતુ મને લાગે ્છ ે કે બ્ાહ્મણો માટ ે તેમનો 

સ્વાભાદ્્વક ખાસ અદ્ધકાર ફરીથી પ્ાપ્ત કર્વાનો સમય 

આ્વી લાગયો ્છ.ે મને भगवद् गीतयानो૧ પેલો1સુંદર શ્ોક 

યાદ આ્વે ્છ.ે પરંતુ એ શ્ોક ગાઈ સંભળા્વીને 

શ્રોતાજનોને ઉતિેદ્જત કર્વાને બદલે, હંુ માત્ર તેનો 

સાર જ આપું ્ુછ ંઃ “સાચો બ્ાહ્મણ એ ્છ ેકે જ ેપંરડત 

અને પરરયા [દદ્ષિણ રહંદની એક અસપૃશય મનાયેલી 

જાદ્ત કે તેનો માણસ] બંને પ્તયે સમદશથી ્છ.ે”

શું માયા્વરમ્ ના બ્ાહ્મણો પરરયા પ્તયે સમદશથી ્છ?ે 

અને તેઓ મને એટલું કહેશે ખરા કે જો તેઓ પોતે 

સમદશથી હોય ્છતાં શું બીજા એમનું અનુકરણ નહીં 

કરશે? જો તેઓ મને એમ પણ કહે કે અમે તો સમદશથી 

રહે્વા તૈયાર ્છીએ પણ બીજા અમારંુ અનુકરણ કરતા 

નથી, તોપણ જયાં સુધી મેં મારા રહંદુ ધમષિ દ્્વશેના ખયાલો 

સુધાયાષિ નહીં હોય તયાં સુધી મને એમનું કહે્વું નહીં 

માન્વાની ફરજ પડશે. બ્ાહ્મણો પોતે જો એમ માનતા 

હોય કે તેઓ તપસયા અને સંયમને લીધે ઉચચ આસન 

પર દ્બરાજમાન ્છ ેતો તો તેમણે પોતે ઘણં બધું શીખ્વાનું 

રહે ્છ;ે તો તો આ દેશને શાપરૂપ બના્વનાર અને તેનો 

દ્્વનાશ કરનાર તેઓ પોતે જ ્છ.ે

૧. અધયાય ૫, શ્ોક ૧૮

મારા દ્મત્ર અધયષિ મહાશયે મને પ્શ્ પૂછ્ો ્છ ે

કે મારે મારા નેતાઓ સાથે ઝઘડો ્છ ેએ ્વાત સાચી 

્છ ે કે નહીં. હંુ કહંુ ્ુછ ં કે મારે મારા નેતાઓ સાથે 

કશો પણ ઝઘડો નથી. મારા નેતાઓ સાથે મારે ઝઘડો 

થયો હો્વાનો ભાસ એટલા માટ ેથાય ્છ ે કે મેં ઘણી 

એ્વી ્વાતો સાંભળી ્છ ેજ ેમને સ્વમાન દ્્વશેના મારા 

ખયાલો સાથે તથા મારી માતૃભૂદ્મના ગૌર્વ સાથે 

અસંગત લાગે ્છ.ે કદાચ જ ેપદ્્વત્ર જ્વાબદારી તેઓએ 

પોતાને માથે લીધી ્છ ે તેઓ અદા કરતા નથી એ્વું 

મને લાગે ્છ.ે હંુ એમની પાસેથી ડહાપણ શીખી રહ્ો 

્ુછ ં કે ડહાપણ મેળ્વ્વા માટ ે મથી રહ્ો ્ુછ ંએ નથી 

કહી શકતો, પરંતુ હંુ એ ડહાપણ લે્વામાં દ્નષફળ 

ની્વડ્ો ્ુછ.ં સંભ્વ ્છ ેકે મારામાં એમને અનુસર્વાની 

યોગયતા કે શ�કત ન હોય. એટલે હંુ મારા દ્્વચારોમાં 

ફેરફાર કરીશ. આમ ્છતાં હંુ એટલું કહે્વાની દ્સથદ્તમાં 

્ુછ ંખરો કે હંુ મારા નેતાઓ સાથે ઝઘડતો હોઉં એ્વું 

દેખાય ્છ ેખરંુ. તેઓ જ ે કંઈ કરે ્છ ેઅથ્વા કહે ્છ ે

તે એક યા બીજા કારણે મારા ગળે ઊતરતું નથી. 

તેઓ જ ેકંઈ કરે ્છ ેઅથ્વા કહે ્છ ેતેનો મોટો ભાગ 

મારે ગળે ઊતરતો હોય એ્વું દેખાતું નથી. અહીં 

ફહંદુસતાનની બહાર રહીને હંુ ફહંદુ ધમ્ભનો જે કંઈ 
અભ્ા્સ કરી િક્ો ્ુછં તે ઉપરથી મને લાગ્ું 
્છે કે ‘અસપપૃશ્’ કહી િકા્ એ્વા એક ્સમૂહને 
પોતાની અંદર અલગ રાખી મૂક્વાની ્વાત ફહંદુ 
ધમ્ભનું અંગ નથી. જો કોઈ મને ્સાફબત કરી 
બતા્વે કે ફહંદુ ધમ્ભનું આ એક આ્વશ્ક અંગ 
્છે, તો હંુ પોતે તો ખુદ ફહંદુ ધમ્ભ ્સામે જ ખુલલો 

બળ્વો જાહેર કરીિ
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સ્વાગતના શબદો અંગ્ેજી ભા્ામાં બોલાયા ્છ.ે 

કાૅંગ્ેસના કાયષિરિમનો એક ઠરા્વ સ્વદેશી દ્્વશે ્છ ેએ્વું 

મારા જો્વામાં આવયું ્છ.ે જો આપ માનતા હો કે આપ 

સ્વદેશી લોકો ્છો અને ્છતાં જો આપ આ બધું 

અંગ્ેજીમાં પ્ગટ કરતા હો, તો પ્છી મારે કહે્વું પડશે 

કે હંુ પોતે સ્વદેશી નથી. મને લાગે ્છ ે કે આ બધી 

્વાત પરસપર દ્્વરોધી ્છ.ે મારે અંગ્ેજી ભા્ા દ્્વરુધિ 

કશું પણ કહે્વાનું નથી. પરંતુ હંુ એટલું તો જરૂર કહંુ 

્ુછ ંકે જો આપ દેશી ભા્ાઓને મારી નાખીને એમની 

કબર પર અંગ્ેજી ભા્ાની ઇમારત ચણો (્વાહ, ્વાહ!) 

તો આપ સ્વદેશીને એના સાચા અથષિમાં અપના્વતા 

નથી. જો આપને લાગે કે મને તાદ્મલ નથી આ્વડતું, 

તો આપે મને માફ કર્વો જોઈએ, આપે મને તાદ્મલ 

શીખ્વ્વું જોઈએ અને શીખ્વા કહે્વું જોઈએ. પરંતુ 

જો આપ આ સુંદર ભા્ામાં જ આપનું સ્વાગત 

ભા્ણ આપો અને મારે માટ ેએનો અનુ્વાદ કરા્વી 

દો, તો હંુ જરૂર માનું કે આપ સ્વદેશીના કાયષિરિમને 

કેટલેક અંશે પાર પાડી રહ્ા ્છો. અને તયારે જ હંુ 

માની શકંુ કે મને સ્વદેશીનુંુ દ્શષિણ અપાઈ રહ્ું ્છ.ે 

જયારે અમે માયા્વરમ્ થઈને પસાર થતાં હતાં તયારે 

મેં અહીંયાં હાથસાળો ્છ ે કે નહીં અને તેના ઉપર 

્વણનારા ્વણકરો ્છ ે કે નહીં એ્વો પ્શ્ કયયો હતો. 

મને કહે્વામાં આવયું કે માયા્વરમ્ માં ૫૦ હાથસાળો 

્છ.ે તરત જ મેં જયારે પૂછ્ું કે તેનો શો ઉપયોગ 

કર્વામાં આ્વે ્છ ે તયારે માલૂમ પડ્ું કે તેના પર 

માત્ર આપણી બહેનોને માટ ેસાડીઓ તૈયાર કર્વામાં 

આ્વે ્છ.ે તો શું સ્વદેશી માત્ર બહેનો પૂરતું જ મયાષિરદત 

રાખ્વાનું ્છ?ે શું તે કે્વળ એમની સંભાળ નીચે 

રહે્વાનું ્છ?ે આપણા દ્મત્રો, પુરુ્્વગષિ, આ જ સાળો 

પર આ જ ્વણકરો મારફતે પોતાનાં કપડાં તૈયાર 

કરા્વતા હોય એ્વું દેખાતું નથી. (એક અ્વાજ ઃ અહીંયાં 

એક હજાર હાથસાળો ્છ.ે) આપ કહો ્છો તેમ અહીંયાં 

એક હજાર સાળો હોય તો તે ્વાત નેતાઓ માટ ે

્વધારે શરમજનક ્છ.ે (જોરથી તાળીઓ.) જો આ એક 

હજાર સાળો માત્ર બહેનોની જ જરૂરરયાતો પૂરી 

પાડ્વાનું કામ કરતી હોય, તો આપ આનાથી બમણી 

સાળોની વય્વસથા કરો. એમ કરશો તો કપડાંની 

આપની તમામ જરૂરરયાત આપના પોતાના જ ્વણકરો 

પૂરી પાડશે અને પ્છી આ ભૂદ્મમાં ગરીબાઈ રહેશે 

નહીં. હંુ આપને પૂ્ુછ ં ્ુછ ંઅને આપણા દ્મત્ર, અધયષિ 

મહાશયને પૂ્ુછ ં ્ુછ ં કે આપ આપના પોશાકને માટ ે

કેટલે અંશે પરદેશી માલ પર આધાર રાખો ્છો? 

અને જો તેઓ મને કહે કે બહુ પ્યતન કયયો હો્વા 

્છતાં હંુ મારા પોશાક માટ ે સ્વદેશી ્વસ્તો મેળ્વી 

શકયો નથી અને તેથી જ મારે દ્્વદેશી ્વસ્તો પહેર્વાં 

પડ ે્છ ેતો હંુ એમનાં ચરણો આગળ બેસીને એમની 

પાસેથી બોધપાઠ લઈશ. કંઈ પણ ્વધારાનો ખચષિ કયાષિ 

દ્્વના સ્વદેશી પોશાક બના્વડા્વ્વાનું મારે માટ ેપૂરેપૂરંુ 

શકય ્છ ેએ્વું આજ ેમને જાણ્વા મળ્ું ્છ.ે તો પ્છી 

જઓે કાૅંગ્ેસમાં સ્વદેશીનો પ્સતા્વ રજૂ કરે ્છ ેઅથ્વા 

તે રજૂ કરનારા મનાય ્છ,ે તેમની પાસેથી સ્વદેશી 

દ્્વશેના ઠરા્વનું રહસય મારે કે્વી રીતે શીખ્વું? હંુ 

મારા નેતાઓને ચરણે બેસું ્ુછ,ં માયા્વરમ્ ના લોકોને 

જો આપ માનતા હો કે આપ સ્વદેિી લોકો ્છો 
અને ્છતાં જો આપ આ બધું અંગ્ેજીમાં પ્રગટ 
કરતા હો, તો પ્છી મારે કહે્વું પડિે કે હંુ પોતે 
સ્વદેિી નથી. મને લાગે ્છે કે આ બધી ્વાત 
પરસપર ફ્વરોધી ્છે. મારે અંગ્ેજી ભાષા ફ્વરુદ 
કિું પણ કહે્વાનું નથી. પરંતુ હંુ એટલું તો જરૂર 
કહંુ ્ુછં કે જો આપ દેિી ભાષાઓને મારી નાખીને 
એમની કબર પર અંગ્ેજી ભાષાની ઇમારત ચણો 
(્વાહ, ્વાહ!) તો આપ સ્વદેિીને એના ્સાચા 

અથ્ભમાં અપના્વતા નથી
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અસપપૃશ્તા ઃ ફહંદુ ધમ્ભના મમ્ભને કોરી ખાતું ઝેર

આજ ે રહંદુ ધમષિમાં જ ેજાતની અસપૃશયતા પળાઈ રહી ્છ ેતે મારા મત મુજબ ઈશ્વર અને માણસ 

સામેનું પાપ ્છ ેઅને તેથી તે રહંદુ ધમષિના મમષિને ધીમે ધીમે કોરી ખાતા ઝેર જ્ેવી ્છ.ે મારા અદ્ભપ્ાય 

મુજબ રહંદુ શાસ્તોને સમગ્પણે જોતાં અસપૃશયતાને કોઈ પણ જાતનો ટકેો નથી. બેશક એક પ્કારની 

રહતકારક અસપૃશયતાનો ઉલ્ેખ શાસ્તોમાં જો્વા મળે ્છ ેઅને તે બધા ધમયોમાં ્છ.ે એ સ્વચ્છતાનો 

દ્નયમ ્છ.ે તે તો સદાય રહેશે. પણ જ ેજાતની અસપૃશયતા આજ ેઆપણે રહંદમાં જોઈએ ્છીએ તે 

એક ઘૃણાજનક ્વસતુ ્છ ેઅને તે જુદા જુદા પ્ાંતોમાં, દ્જલ્ાઓમાં પણ દ્્વદ્્વધ રૂપ ધારણ કરે ્છ.ે 

તેણે અસપૃશયો અને સપૃશયો બંનેની અધોગદ્ત કરી ્છ.ે તેણે લગભગ ચાર કરોડ માન્વીઓનો દ્્વકાસ 

અટકાવયો ્છ.ે તેમને જી્વનની સામાનય સુખસગ્વડો પણ આપ્વામાં આ્વતી નથી. તેથી અસપૃશયતાનો 

જટેલો ્વહેલો નાશ થાય તેટલો, રહંદુ ધમષિ માટ,ે રહંદ માટ ેઅને સમગ્ માન્વજાત માટ ેસારો.

[ ગાંધીજીનો અક્ષરદેહ , ૫૩ઃ૨૯૦] 

[ મો. ક. ગાંધીની રે્વ. સટનેલી જોનસ સાથેની મુલાકાતનો અંશ. જમેણે લખેલું ગાંધીજીનું જી્વનચરરત્ર 

(Mahatma Gandhi : An  Interpretation, 1948) ્વાંચીને મારટષિન લયૂથર રકંગ નાગરરક અદ્ધકારની લડત 

અરહંસક માગગે લડ્વા પ્ેરાયા]

ચરણે બેસું ્ુછ,ં અને કહંુ ્ુછ ં કે તેઓ આ રહસયનો 

ભેદ ખુલ્ો કરે, એનો અથષિ મને સમજા્વે, મને શીખ્વે 

કે મારે કે્વી રીતે ્વતષિ્વું, અને મને સમજા્વે કે શું 

સ્વદેશીનો અને રાટિ ટ્રીય ચળ્વળનો એ એક ભાગ ્છ ે

કે જ ે લોકો ઘરબાર દ્્વનાના ્છ,ે જઓે અન્નપાણી 

દ્્વના ટળ્વળી રહ્ા ્છ ે તેમની માગણીઓ મારે 

તર્છોડ્વી અને તેમને ભગાડી મૂક્વા? અહીં બેઠલેા 

મારા દ્મત્રોને હંુ આ સ્વાલો પૂ્ુછ ં્ુછ.ં હંુ કંઈક આપની 

દ્્વરુધિનું બોલી રહ્ો ્ુછ,ં એટલે મને શંકા ્છ ેકે કદાચ 

હંુ દ્્વદ્યાથથી્વગષિનો પ્ેમભા્વ અને મારા નેતાઓના 

આશી્વાષિદ ગુમા્વી બેસીશ. પરંતુ મારી દ્્વનંતી ્છ ેકે 

આપ મોટુ ં રદલ રાખશો અને એ રદલના એક નાના 

ખૂણામાં મને સથાન આપશો. હંુ એ ખૂણામાં ચુપકીદીથી 

પ્્વેશ્વા પ્યતન કરીશ. આપ જો મને એ ડહાપણ 

શીખ્વ્વાની કૃપા કરશો, તો તે હંુ નમ્ર ભા્વે અને 

પૂરા રદલથી શીખી લઈશ. હંુ એને માટ ેઆપને પ્ાથષિના 

કરંુ ્ુછ ંઅને દ્્વનંતી પણ કરંુ ્ુછ,ં પરંતુ આપ જો મને 

એ શીખ્વી નહીં શકો તો હંુ ફરીથી જાહેર કરંુ ્ુછ ં

કે મારા નેતાઓ સાથે મારે ઝઘડા ્છ.ે (જોરથી 

તાળીઓ.)

(મૂળ અંગ્ેજી)

हिंदु, ૩–૫–૧૯૧૫

[ ગાંધીજીનો અક્ષરદેહ, ૧૩ઃ૬૫]
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ફ્વચારનો પા્ો

પ્રભુદાસ છ. ગાંધી

‘नवजीवनનો અક્ષરિેહ’ના િાચકો પ્ભુિાસ ગાંધીના જી્વનનું પરોઢ પુસતકનાં લ્ાણોથી સારી પેઠ ે િાકેફ છ.ે નાનપણમાં 
‘ઠોઠ’ વિદ્ાથથીમાં ્પેલા પ્ભુિાસ આગળ જતાં ‘્ાિીવિદ્ાના અને કળાના એક સમથ્શ આચા્્શ’ બને છ.ે જી્વનનું પરોઢની 
પ્સતાિનામાં ગૂજરાત વિદ્ાપીઠના એક સમ્ના આચા્્શ કાકાસાહેબ ્ાિીવિદ્ાના આ આચા્્શ માટ ેલ્ે છ ેતેમ, ‘્ાિીનું 
તતિજ્ાન, એનું અથ્શશાસ્ત્ર, એની પાછળ રહેલું સમાજશાસ્ત્ર એ બધું તો એને આિડ ેજ છ,ે પણ ્ાિીના ્ંત્રશાસ્ત્રમાં પણ 
એણે નિી નિી શોધો કરી છ.ે’ એિા આ પ્ભુિાસના રેં દટ્ો, વશક્ષણ અને અથ્શશાસ્ત્ર સંબંવધત પા્ાના વિચાર. . . .

૧૯૧૫માં સાબરમતી આશ્રમ શરૂ થયો અને 

૧૯૩૩માં બાપુજીએ એનું સ્વહસતે દ્્વસજ ષિન કયુગં. તે 

સમયગાળાના સારરૂપે થોડુ ંકહે્વા ઇચ્ુછ ં્ુછ.ં આશ્રમનાં 

અદ્ગયાર મહાવ્રતો અને બાપુજીએ નક્ી કરેલા અઢાર 

રચનાતમક કાયષિરિમો એ બધાનું સમગ્ પ્ાણતત્્વ એ 

ખાદી તથા કેળ્વણી. આ બંને દ્ારા આશ્રમનું સંચાલન 

કર્વાની બાપુજીની ગણતરી હતી. ગાડાનાં જમે બે 

પૈડાં હોય ્છ ે તેમ બાપુએ દ્્વચારેલી સ્વરાજયાત્રાની 

ગાડીનાં બે પૈડાં તે — દ્્વશુધિ ખાદીઉદ્યોગ અને પાયાની 

કેળ્વણી. જટેલી કષિાએ આ બે પૈડાં કામ કરે તેટલી 

માત્રામાં બાપુના સ્વપનનું સ્વરાજ સાકાર બને.

૧૯૩૩માં બાપુજીએ સતયાગ્હ આશ્રમના દ્્વસજ ષિન 

્વખતે આશ્રમનાં ભાઈબહેનોને પ્ાથષિના સમયે તેમ જ 

અલગ સમજાવયું કે આપણે આ આશ્રમ બંધ નથી 

કરતા પણ હ્વે આને જગંમ આશ્રમ બના્વીએ ્છીએ. 

એકેક જણે એકેક ગામ પસંદ કરીને બેસી જ્વાનું 

્છ.ે તયાં આશ્રમનું જી્વન ગાળ્વાનું ્છ ેઅને આશ્રમનાં 

કામ કર્વાનાં ્છે

રેંફટ્ો અને ્સા્વરણી

સાંજ ેફર્વા ટાણે એમણે મને ગામડામાં દ્સથર થ્વાનું 

સમજાવયું અને કહ્ું કે ‘તું એમ નહીં પૂ્છતો કે તયાંના 

કામ માટ ે પૈસાનું કેમ કર્વું?

મેં તને બે ચીજ આપી ્છ ે ઃ એક રેં રટયો અને 

બીજી સા્વરણી. આ બે ્વડ ેગ્ામસે્વા કરતો રહીશ 

તો મને સંતો્ થશે. એક ્વાત ધયાનમાં રાખ્વી કે 

ગામમાં જઈ ્વાંચ્વા-લખ્વામાં ્વધારે પડતા પરો્વાઈ 

ન જ્વું. રદ્વસના ભાગમાં ગામ્વાળા આપણી પાસે 

આ્વે તયારે આપણને તેઓ રેં રટયો ચલા્વતા જુએ 

અથ્વા ્વાંસલો, કર્વતી ્વાપરતા જુએ તો જ આપણી 

તયાં કંઈક રકંમત થ્વાની ્છ.ે’ ્છ્ેવટ ે મને એમ પણ 

કહ્ું, ‘કામ થયાનું દ્્વ્વરણ કોઈ માગે તો મૂંઝા્વું નહીં. 

હરરજન્વાસમાં જઈ એક ્છોકરાનંુ જી્વન તું સુધારીશ 

તો મારે રહસાબે તેં કામ કયુગં એમ હંુ માની લઈશ.’

બાપુની ગ્ામ્સે્વાની તીવ્રતા

ઉતિર પ્દેશના એક ગામડામાં હંુ બેઠો હતો તે દોઢ 

હજારની ્વસદ્ત્વાળું હતું. તયાંથી એક ્વાર બાપુજી 

પાસે સે્વાગ્ામ ગયો. તયાં એમણે મારા કામનો રહસાબ 

માગયો. પ્છી કહંુ્ કે આ્વડા મોટા ગામમાં બેસ્વાનું 

હંુ નહીં ઇચ્ુછ.ં સડકથી અને રેલના પાટાથી દૂર એ્વું 

ચારસો-પાંચસોની ્વસદ્ત્વાળું ગામ પસંદ કર્વું 

જોઈએ. અને તયાં પણ આખા ગામને પહોંચી ન ્વળાય 

તો ૨૦-૨૫ ઘરના મહોલ્ાને જ હાથમાં લે્વો. પ્છી 
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એટલાં ઘરનાં કોઈ પણ બાળક કે ડોશી માંદી પડ ે

તયારે એની સાર્વારમાં પરો્વાઈ જ્વું. એમની સાથે 

તારે એટલા ભળી જ્વું જોઈએ કે મહોલ્ાના એક 

જણનુંયે માથું દુખે તો તારંુ પોતાનું માથું દુખે.’ આ 

હતી બાપુજીની ગ્ામસે્વાની તીવ્રતા.

આખું ગામ ખાદીધારી બને

આખું ગામ ખાદી પહેરતું થાય એ બાપુજીનો આગ્હ 

હતો. ધીરેનદ્રભાઈ મજમુદારે મને ્વાત કરેલી કે બાપુજીએ 

કહ્ું ્છ ેકે જ ેગામડાનાં એંશી ટકા માણસો પૂરા ખાદી 

પહેરનારાં થશે તયારે એ ગામ જો્વા હંુ આ્વીશ. એટલે 

હંુ પ્યતનમાં હતો કે મારંુ આખું ગામ ખાદી જ ખાદી્વાળું 

થાય. તયાં કપાસ પાકતો હતો. મેં આરંભ કયયો તયારે 

બાર ટકા કપડુ ં ખાદીનું હતું. ્વરસમાં ત્રણચાર ્વાર 

બાપુજીને હંુ પ્ગદ્તના આંકડા લખી મોકલતો. તેમાં 

દ્પસતાળીસ ટકા જટેલે પહોંચી શકાયું હતું. 

આ અંગે પણ સે્વાગ્ામમાં બાપુજીએ સ્વારના 

ફરતી ્વખતે મને પૂછ્ું કે ‘કઈ રીતે ગામ્વાળાઓને 

સમજા્વે ્છ?ે’ મેં જ્વાબ આપયો એથી એમને સંતો્ 

ન થયો. બોલયા, ‘બુદ્ધિ ્વાપરતાં શીખો. એટલે જ હંુ 

હથોડા મારીને તમારી બુદ્ધિ ્વધાર્વા માગું ્ુછ.ં 

મંદબુદ્ધિથી ખાદીકામ નથી થઈ શક્વાનું. ડગલે ને 

પગલે બુદ્ધિ ્વાપર્વાની જરૂર ્છ.ે તો જ લોકોને 

આપણે ખાદી પહેરતાં કરી શકીશું.’

ઉદ્ોગ દવારા ફિ�ણ 
ફિ�ણમાં ઉદ્ોગનો અનુબંધ તે નઈ તાલીમ

એ જ રદ્વસોમાં મેં બાપુજીને પૂ્છયું કે, તમે સાબરમતી 

આશ્રમમાં અમારી પાસે ઉદ્યોગ કરા્વતા અને રાટિ ટ્રીય 

શાળામાં ભણા્વતા તયારે પાયાની કેળ્વણીની ્વાત ન 

હતી. ્વધાષિ આશ્રમમાં આવયા પ્છી આપે પાયાની 

કેળ્વણીની ્વાત કરી. તો આશ્રમની તે ્વખતની કેળ્વણી 

અને આ પાયાની કેળ્વણીની ન્વી ્વાતથી શું પરર્વતષિન 

આપ માંગો ્છો? તેમણે કહ્ું કે, દ્ફદ્નકસમાં અને 

સાબરમતીમાં કામ કર્વા પર પુષકળ ભાર હતો એ ખરંુ. 

અને ભણ્વાનુંયે ચાલતું, પણ મેં જોયું કે તમને બધાને 

આટલાં ્વરસ સુધી એ શીખવયા ્છતાં આશ્રમનાં 

્છોકરાંઓએ જોઈએ એટલો ઉદ્યોગ અપનાવયો નથી. 

પુસતકના ભણતરનો મોહ ્વધારે ્છ.ે હાથે કામ કર્વાનો 

એટલો નથી અને સ્વા્વલંબન આ્વતું નથી. સૌ નોકરી 

ખોળે ્છ.ે એટલે મેં દ્્વચાયુગં કે ઉદ્યોગ મારફતે કેળ્વણી 

ચાલે તો જ આપણા દ્્વદ્યાથથીઓ કામ કરતા થશે અને 

સમાજ પાંગળો બનતો મટશે.

ઉદ્યોગ દ્ારા દ્શષિણ અને દ્શષિણમાં ઉદ્યોગનો 

અનુબંધ એ પાયાની કેળ્વણી ્છ.ે પહેલાંયે સાબરમતી 

આશ્રમમાં ઉદ્યોગની સાથે સાથે દ્શષિણ માટ ેબાપુજી 

ઘણો આગ્હ રાખતા. સ્વાર-સાંજની પ્ાથષિનામાં 

સમય મેળ્વીને નાનામોટા સૌ આશ્રમ્વાસીઓને 

રામાયણ, ગીતા, ભજન અને બીજા ધમષિગ્ંથો 

શીખ્વતા. લખ્વામાં, ગદ્ણતમાં કાચા દ્્વદ્યાથથીને પોતે 

તપાસી તેને ભૂદ્મદ્ત, અંકગદ્ણત ્વગેરેની રીતો 

બતા્વતા. આઠ આઠ કલાક રેં રટયો ચલા્વ્વાનો 

દ્નયમ કયયો તયારે પણ કલાક દોઢ કલાક રોજનું 

ભણતર ચાલે એ્વી કાળજી રાખેલી. બાપુજીના 

જી્વનના ્છલે્ા રદ્વસો રદલહીમાં ્વીતયા તયારે 

મરહનાઓ સુધી એમનાં પ્ાથષિના-પ્્વચનો લખી લે્વાનું 

કામ મેં કરેલું. આખો રદ્વસ ઘણી પ્્વૃદ્તિમાં રહ્ા 

્છતાં તેઓ ઝીણ્વટથી એ લખાણ તપાસતા અને 

પૂ્છતા કે આ શબદ કેમ ્વાપયયો? એમને બહુ 
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ચી્વટ હતી કે ભારે ભારે શબદો ન ્વાપર્વા. 

્છતાં અથષિ ઘણો ્વજનદાર હોય. ન્વું કંઈક શીખયા 

્વગર અમારો એક પણ રદ્વસ ્વીતે તો તો તેઓ 

અકળાઈ જતા.

ફ્વદ્ાનું ઝરણું ્વહેતું રાખજો

રેં રટયાને નામે ભણતરનું મીડુ ંએમનાથી જરાય સહન 

થતું ન હતું. ભણ્વું, કાંત્વું, પ્ાથષિના એ ત્રણે બાળકથી 

બુઢ્ા સુધીનાં સૌએ રોજ કર્વાં જ જોઈએ, એ એમનો 

આગ્હ હતો. પ્્વાસમાં પણ આશ્રમ્વાસીઓ એમાં 

પ્માદ ન કરે એમ તેઓ ફરી ફરી કહેતા.

આજ ે અહીંથી ભણીગણીને સનાતક બની આ 

દ્્વદ્યાભૂદ્મમાંથી તમે પોતપોતાના કાયષિષિેત્રમાં પહોંચશો 

તયાં આગળ કામ તમને ઘેરી ્વળશે. ્છતાં બાપુનું 

સમરણ કરીને તમારંુ દ્્વદ્યાપ્ાદ્પ્તનું ઝરણં આગળ ને 

આગળ ્વહેતું રાખજો એ્વી મારી ભલામણ ્છ.ે મારા 

દ્્વદ્યાગુરુઓમાં દ્્વનોબાએ મને પોતાની પાસે બેસાડીને 

ઘણં શીખવયું ્છ.ે પણ તે શીખ્વતી ્વખતે જ ઠપકો 

આપતા હોય એ્વા તીખા અ્વાજમાં એમણે મને કહેલું 

કે ‘રોજ રોજ હંુ ભણા્વતો રહંુ અને તું ભણયા કરે 

એ નહીં ચાલે. દ્શષિકનું કામ તો ભણ્વાની રીત 

શીખ્વ્વાનું ્છ.ે પ્છી દ્્વદ્યાથથીએ જાતે જ ભણી લે્વાનું 

્છ.ે ્વગષિ તો એક કંૂડાળું કહે્વાય. એ સીદ્મત હોય ્છ.ે 

જયારે સમાજ અને દુદ્નયામાં દ્્વશાળ ભણતર 

પથરાયેલું ્છ.ે દ્જજ્ાસા પેદા કર્વી, શીખ્વાની ભૂખ 

જગાડ્વી એ અધયાપકનું કામ ્છ.ે’

ખરેખર, દ્્વનોબાએ મને જ ે પુસતકો ભણાવયાં તે 

અધગેથી જ બંધ કયાગં. અને કહ્ું, ‘હ્વે પોતાની મહેનતે 

આગળ ચાલજ.ે’ આ દ્નયમ અહીં પ્ાપ્ત કરેલી 

દ્્વદ્યાઓને પણ લાગુ પડ ે ્છ.ે એટલે અહીં ગુરુજનો 

પાસે શીખેલું અહીંથી ગયા પ્છી સ્વાયું-દોઢુ ંકર્વાનો 

સતત પ્યતન કરતા રહે્વું જોઈએ.

ખાદી એ જી્વન જી્વ્વાની રીત ્છે

કેળ્વણીની આ સપટિતા સાથે ખાદી અંગે પણ જરૂરી 

ચોખ્વટ કર્વી આ્વશયક ્છ.ે ખાદી એ કે્વળ કપડુ ં

નથી, જી્વન જી્વ્વાની રીત ્છ.ે વય�કત અને સમાજ 

એ બંનેની સુવય્વ�સથત ગૂંથણી ્છ.ે આપણા એક 

ભજનમાં કહેલું ્છ,ે ‘પય ઓથે જમે ઘૃત રહ્ું ્છ,ે તલ 

ઓથે જમે તેલ. કહે નરભો રઘુ્વર સઘળે એ્વા એના 

ખેલ’. ખાદીનો ખેલ પણ એ્વો ્છ.ે બાપુજી કહેતા, 

‘હંુ કાંતું ્ુછ ં તયારે તાંતણે તાંતણે મને રામ દેખાય 

્છ.ે’ મને લાગતું કે બાપુજીની પોતાની ભા્વનાનો એ 

આભાસ ્છ.ે બહુ મોડથેી અનુભ્વમાં આવયું કે કાંતણ, 

પીંજણ, ્વણાટ પળેપળની જાગૃદ્ત માગી લે ્છ.ે 

કમગેદ્નદ્રયો તેમ જ જ્ાનેદ્નદ્રયોનો સતત ઉપયોગ એમાં 

જરૂરી ્છ.ે

કાંતણની મૂળ��ષટ

બાપુજીએ રેં રટયો સુધાર્વા માટ ેએક લાખ રૂદ્પયાનું 

ઇનામ જાહેર કરેલું.[૧૯૨૯]૧1એટલે આખા દેશમાંથી 

૧. રેં ર્યો અને ખાદીમાં ્યેલાં સંશોધનો મા્ ેજયુઓ. . . . 
‘ખાદીયાત્ા ઃ વવપલવ્ી વત્ષમાન સયુધી’. સપ્મેબર, ૨૦૧૫

જાત જાતના ન્વા પ્યોગ્વાળા રેં રટયા આશ્રમમાં કસોટી 

માટ ેઆ્વતા. મને રસ હતો એટલે હંુ એ રેં રટયાઓ 

ઉપર કાંતી જો્વાનો પ્યતન કરતો. પણ એકે રેં રટયો 

ફાવયો નહીં. બાપુજીની કસોટીમાં પાર ન ઊતયયો . . . 
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આ દ્નષફળતાનો ખેદ મને સતા્વતો હતો. હંુ જાતે 

દ્્વજ્ાનનો જરાયે જાણકાર ન હતો. ્છતાં ્વધારે કેમ 

કંતાય એનો પ્યતન કયાષિ કરતો. મારા ધયાનમાં આવયું 

કે કાંત્વાની સાથે સાથે આપોઆપ ્વીંટાતું જાય એ 

દૃદ્ટિથી બધા પ્યોગો ચાલે ્છ.ે તેથી નાનકડી ત્રાક 

પર યંત્રનો બોજો ્વધી જાય ્છ.ે એટલે સ્વયંસંચાદ્લત 

્વીંટ્વાનું જતું કરી કાંતણ ્વધાર્વું જોઈએ.

આ્વુ દ્્વચારતાં દ્્વચારતાં મને સૂઝયું કે એક 

હાથની ચપટી ્વડ ેકાંતીએ ્છીએ, ્વીંટીએ ્છીએ, તેમ 

બે હાથની ચપટી ્વડ ે કરી જો્વું જોઈએ. ભગ્વાને 

આપણને બે અંગૂઠા તો આપયા જ ્છ.ે આ દૃદ્ટિએ 

મેં ન્વો પ્યોગ અજમાવયો. પગથી રેં રટયો ચલા્વી બે 

હાથે કાંત્વાનું શરૂ કયુગં. બાપુજીએ મને એ પ્યોગમાં 

પ્ોતસાહન આપયું. એ રેં રટયાનું નામ ‘મગન રેં રટયો’ 

પાડ્ું. એક ્વાર સ્વામી આનંદને બાપુજીએ કહેલું કે 

અતયાર સુધીના સુધારેલા રેં રટયાઓમાં પ્ભુદાસના 

રેં રટયાને હંુ ચરઢયાતો ગણં ્ુછ.ં

આંગળાંનું ચૈતન્ એળે ન જ્વા દઈએ

આ પ્સંગ મેં એટલા માટ ે કહ્ો કે ખાદીનું મૂળતત્્વ 

સમજાય. માણસનું શરીર કુદરતે બના્વેલું ઘણં 

વય્વદ્સથત યંત્ર ્છ.ે માણસનાં આંગળાં અને હથેળીના 

જ્ાનતંતુઓની ચેતના અસાધારણ ્છ.ે હથોડા અને 

કુહાડી ્વાપર્વાનું સામરયષિ જ ેહાથમાં ્છ ેતે જ હાથનાં 

આંગળાં દસ્વીસ ગ્ામ જટેલા રૂ-સૂતરનું ્વજન પારખી 

લઈ શકે ્છ.ે ઝીણી પીં્છીથી અદભુત રંગોનું દ્ચત્ર 

બના્વે ્છ.ે નાનકડી સોયથી ભવય સી્વણ–ગૂંથણ કરે 

્છ.ે બસોત્રણસો અંક સુધીનું સૂતર કાંતી શકે ્છ.ે જો 

દેશમાં ્વહેતી નદીઓનું પાણી સમુદ્રમાં નકામું જ્વા 

દઈએ તો મૂખષિતા કહે્વાય. તેમ આપણા દેશના કરોડો 

હાથોનાં આંગળાંનું ચૈતનય નકામું જ્વા દઈએ એ 

અબુદ્ધિ નથી તો બીજુ ંશું ્છ?ે

તો ઢોર ને માણ્સમાં િેર િો>

દ્શયાળાના રદ્વસોમાં સરસ તડકો હતો. બાપુ સાથે 

ફર્વા જ્વાનો લાભ મને મળ્ો હતો.

ચાલતાં ચાલતાં તેઓ બોલયા, ‘રહંદુસતાન કેટલો 

બધો ભાગયશાળી દેશ ્છ.ે એની ધરતી પર આકાશમાંથી 

કાચું સોનું ્વરસયાં જ કરે ્છ.ે આપણને એનો લાભ 

લેતાં નથી આ્વડતો. ગામેગામ કપાસ થાય ્છ.ે આ 

કપાસમાંથી આંગળીઓ ્વાપરી ઘેરે ઘેરે કપડુ ંન બના્વી 

લઈએ એ કે્વું ભારે અજ્ાન ્છ!ે ખેડતૂોએ આંગળાંની 

કળા જટેલી ્વધારાય એટલી ્વધાર્વી જોઈએ. હાથ 

્વાપર્વાનું આળસ કરે તો બળદમાં અને માણસમાં ફેર 

શું? જ્ેવો ખેડતૂનો બળદ એ્વો એ પોતે. દરેક ઝૂંપડ ે

કાચા માલમાંથી ઉપયોગી ્વસતુ બના્વ્વાનો ઉદ્યમ 

કરોડો સ્તીપુરુ્ોએ કર્વો જોઈએ તો જ દારરદ્ર મટ્વાનું 

્છ.ે’ આ હતું બાપુનું મનોમંથન

ચફઢ્ાતી અને ટકાઉ ખાદી પર બાપુએ ભાર મૂક્ો 
્છે. એનો મનગમતો અથ્ભ કરીએ એ ખોટંુ ્છે. 
ઘરના ખેતરમાં ઊગેલા કપા્સના બનેલા ધોફત્ાની 
્સરખામણીમાં કોિેટા ઉકાળી તેના રેિમ ્વડે 
બના્વેલું રેિમી ધોફત્ું બમણું ટકે તો્ે એને 
ચફઢ્ાતી ખાદી ન કહી િકા્. તેમ ્ંત્રો ્વડે 
બનેલાં કપૃફત્રમ રે્ોન, ટેફરકોટન, પાૅફલ્ેસટર 
્વગેરેને ખાદીમાં ખપા્વા બે્સીએ એ અ્વળી બુફદ 
ગણા્. કેમ કે એમાં ્વપરાતી મૂળ કાચી ્સામગ્ી 
ગ્ામ્વા્સીના કબજાની ્વાત નથી રહેતી. ઊલટી 

તે દવારા િોષણની પરંપરા ્સજા્ભ્ ્છે
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કેળ્વણીનું પોત

ખાદીદ્્વદ્યાની ચચાષિ ન લંબા્વતાં હંુ અહીં બાપુના 

કેટલાક ઉદગારો દશાષિ્વું જમેાં પ્કાશ મળે ્છ ે કે, 

‘કેળ્વણીનું ખરંુ પોત ખાદીધમષિમાં સમાયેલું ્છ,ે અને 

જમેાં કેળ્વણી નથી તે ખાદી નથી.’

બેંગલોરમાં ત્રણ જુલાઈ ’૨૭ના રોજ ખાદી 

પ્દશષિનનું ઉદઘાટન ગાંધીજીએ કયુગં. તે પ્સંગે બોલતાં 

એમણે કહ્ું કે ‘ચરખો આદ્થષિક, સાંસકૃદ્તક અને 

આધયાદ્તમક સાધન ્છ.ે આપણામાં ખાદીભા્વના હોય 

તો આપણે જી્વનના હરેક ષિેત્રમાં સાદાઈ દાખલ 

કર્વી જોઈએ. ખાદી-ભા્વના એટલે અખૂટ ધીરજ, 

અખૂટ શ્રધિા, પ્ાણીમાત્ર પ્તયે પ્ેમભા્વ.

‘બાળકને અષિરજ્ાન મળે એ પહેલાં એને ખા્વાનું 

અને કપડાં મળ્વાં જોઈએ. જ ેલોકોને ખા્વાનાં ફાંફાં 

્છ ે તેમની પાસે આ જમાનાની પ્ગદ્તની ્વાતો કરો 

્છો? તેમની આગળ આપણે ઈશ્વર દ્્વશે કાંઈ બોલીએ 

તો એ લોકો તમને અને મને રાષિસ સમજશે. તેથી 

હંુ જરૂર એ્વો દા્વો કરંુ ્ુછ ં કે ચરખો સા્વષિદ્ત્રક બને 

તો એમાંથી ભૂખમરો નાબૂદ થશે. મોટાં કારખાનાંઓનું 

નહીં પણ ગ્ામીણ અથષિશાસ્તનું પધિદ્તસર જ્ાન લોકોને 

આપ્વાની જરૂર ્છ.ે એનું બીજુ ંનામ ધાદ્મષિક અથષિશાસ્ત. 

એમાં ગરીબને પ્થમ સથાન ્છ.ે ગરીબીનું દ્ન્વારણ 

રહેલું ્છ.ે એનું દ્્વરોધી અથષિશાસ્ત તે રાષિસી કે શેતાની 

કહી શકાય. એ અથષિશાસ્ત કરોડો રૂદ્પયા કરોડોમાં 

્વહેંચ્વાને બદલે એકને અથ્વા ખોબા જટેલાં માણસોને 

અપા્વે ્છ.ે

‘ગમે એ્વી સારી દ્મલ હોય તે ગરીબી અને 

બેકારીનો પ્શ્ શી રીતે ઉકેલી શકે? ખાદીની 

કલપના કંઈ મજૂરોની ખરાબ દશામાંથી ઉતપન્ન 

નથી થયેલી. ગરીબોને કામ મળે એ જ દ્્વચાર પર 

એનો આધાર ્છ.ે’

ખાદી અથ્ભિાસત્રમાં માન્વધમ્ભ

‘કેટલાક લોકો મહેરબાની ખાતર ખાદીને આશરો 

આપ્વાની ્વાત કરે ્છ.ે પણ એ શબદોમાં ખરાબ 

ધ્વદ્ન રહેલો ્છ.ે ખાદીને તમે જયાં સુધી આશરો 

આપો ્છો તયાં સુધી એ એક ફૅશન જ રહે ્છ.ે 

પણ જયારે એને એના દ્્વશે અનુરાગ ઉતપન્ન થશે 

તયારે એ સે્વાનું પ્તીક બનશે. પણ આટલેથી 

ખાદી ટક્વાની નથી. ખાદીને જી્વન અપષિણ કરનારા 

સે્વકો શુધિજી્વન દ્્વશે દ્નરંતર જાગ્ત નહીં રહે 

તો લોકોને ખાદી અકારી થઈ પડ્વાની ્છ.ે ્વળી, 

ખાદી લોકોની દેશભ�કત ઉપર લાંબો કાળ ન 

નભી શકે. ખાદી બીજા કાપડ કરતાં ચરડયાતી 

બનશે તો જ ટક્વાની ્છ.ે’

‘આપણે એ્વું ગોઠ્વ્વું જોઈએ જેથી ગામડાંનાં 
અધ્ભભૂખ્ાં નાનાં નાનાં ભૂલકાંઓને ્સ્વારના 
પહોરમાં પોષણ્વાળો ખોરાક મળી રહે. તું ફ્વચાર 
કર કે નાના ઝૂંપડાં પા્સે ઊગેલા કપા્સના 
્છોડમાંથી કપા્સ લઈ ઘરમાં ્સૂતર કાંત્ું ્છે. તે 
આંટી લઈને ્સ્વારે તારી પા્સે આ્વે ્છે. એ ્વખતે 
એ ્સૂતર લઈને એને મજાનો લાડ્વો કે ્સુખડીનું 
ચકતું આપે તો તે કેટલો રાજી થઈ જા્!’ ્સૂતર 
્વડે જી્વનજરૂફર્ાતો મળી રહે એ્વી દુકાન પણ 

ખાદી્સે્વકે ચલા્વ્વી જોઈએ
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ટૅકનાૅલાૅજી અપના્વીએ, પણ. . .

ચરઢયાતી અને ટકાઉ ખાદી પર બાપુએ ભાર મૂકયો 

્છ.ે એનો મનગમતો અથષિ કરીએ એ ખોટુ ં્છ.ે ઘરના 

ખેતરમાં ઊગેલા કપાસના બનેલા ધોદ્તયાની 

સરખામણીમાં કોશેટા ઉકાળી તેના રેશમ ્વડ ેબના્વેલું 

રેશમી ધોદ્તયું બમણં ટકે તોયે એને ચરઢયાતી ખાદી 

ન કહી શકાય. તેમ યંત્રો ્વડ ેબનેલાં કૃદ્ત્રમ રેયોન, 

ટરેરકોટન, પાૅદ્લયેસટર ્વગેરેને ખાદીમાં ખપા્વા બેસીએ 

એ અ્વળી બુદ્ધિ ગણાય. કેમ કે એમાં ્વપરાતી મૂળ 

કાચી સામગ્ી ગ્ામ્વાસીના કબજાની ્વાત નથી રહેતી. 

ઊલટી તે દ્ારા શો્ણની પરંપરા સજાષિય ્છ.ે ખાદી 

ટકાઉ બને એ દૃદ્ટિએ બાપુજી સે્વાગ્ામના ્છલે્ા 

રદ્વસોમાં પોતાના સૂતરને બે્વડુ ંકરીને ઠરડીને દુબટા 

કરી લેતા, જથેી કપડુ ંમજબૂત બને. બાપુજીએ ખાદી-

ધમષિ સમજા્વતાં કહ્ું ્છ ે કે જ ે અથષિશાસ્તને ધાદ્મષિક 

અથ્વા આધયાદ્તમક બાબતોમાં ઘટા્વી શકાય તે જ 

અથષિશાસ્તનું કંઈકે મૂલય ્છ.ે આમાં ચૂસણ-નીદ્તને સથાન 

નથી. ગુલામોની માદ્લકીને સથાન નથી, પ્છી ભલે એ 

ગુલામી મનુષયની હોય, જાન્વરની હોય કે સંચાકામની 

હોય. દ્મલનું સૂતર ્વણ્વાને પ્ોતસાહન આપ્વાની 

માગણી કરનારને એમણે સમજાવયું કે આમ કર્વાથી 

હાથસાળનો ઉદ્યોગ ્વધુ મજબૂત નહીં બને, ઊલટો 

દ્્વનાશ જ નોતરશે. કારણ કે જ ેદશા હાથકંતામણના 

ઉદ્યોગની થઈ ્છ ેતે દશા હાથ્વણાટના ઉદ્યોગની પણ 

થશે એ ચોક્સ ્છ.ે

બાપુજીએ સૂચ્વેલા ગ્ામીણ અને ધાદ્મષિક 

અથષિશાસ્તના સમથષિ ભાષયકાર જ.ે સી. કુમારપપાએ 

મને ્વાતચીતમાં એક ્વાર કહ્ું કે, ‘આપણે એ્વું 

ગોઠ્વ્વું જોઈએ જથેી ગામડાંનાં અધષિભૂખયાં નાનાં 

નાનાં ભૂલકાંઓને સ્વારના પહોરમાં પો્ણ્વાળો 

ખોરાક મળી રહે. તું દ્્વચાર કર કે નાના ઝૂંપડાં પાસે 

ઊગેલા કપાસના ્છોડમાંથી કપાસ લઈ ઘરમાં સૂતર 

કાંતયું ્છ.ે તે આંટી લઈને સ્વારે તારી પાસે આ્વે ્છ.ે 

એ ્વખતે એ સૂતર લઈને એને મજાનો લાડ્વો કે 

સુખડીનું ચકતું આપે તો તે કેટલો રાજી થઈ જાય!’ 

સૂતર ્વડ ે જી્વનજરૂરરયાતો મળી રહે એ્વી દુકાન 

પણ ખાદીસે્વકે ચલા્વ્વી જોઈએ.

ખાદીની રીત ન્ારી ્છે

જ ે્વખતે અમદા્વાદમાં આશ્રમ કાઢ્વાનું બાપુએ ઠરાવયું 

તે ્વખતે સમજણ પડતી ન હતી કે જયાં દ્મલોનાં 

ભૂંગળાંઓ ધુમાડાથી આકાશ ભરી દે ્છ ેઅને શેરઠયા 

તથા ્વેપારીઓની જયાં આખો રદ્વસ ધમાલ ચાલયાં 

કરે ્છ,ે તે્વું સથળ બાપુજીએ શું જોઈને પસંદ કયુગં 

હશે? ધીમે ધીમે અમારા આશ્રમમાં સ્વદેશી અને 

પ્છી ખાદીનું કામ દ્્વકસયું તયારે સમજાયું કે ઊંડા 

દ્્વચારથી બાપુજીએ અહીં થાણં નાખયું ્છ.ે બજારની 

ધમાલ, ્વેપારધંધાની ખટપટ, દ્મલમજૂરોની અ્વદશા 

એ બધાથી ખાદી દ્નરાળી રહે ્છ.ે યોગીઓ માટ ેપણ 

કઠણ ગણાતાં સતય, અરહંસા ્વગેરે વ્રતો ખાદીકામ 

્વડ ેજી્વનમાં આપોઆપ કેળ્વાતાં જાય ્છ.ે ગ્ાહકને 

માલ આપ્વામાં લગીરે નુકસાન ન પહોંચે એ માટ ે

ખાદી-કાયષિકતાષિએ પૂરેપૂરા જાગ્ત રહે્વાનું હોય ્છ,ે 

માપતોલમાં કે રકંમતમાં ઘસારો ખાદીમાં ન જ આપી 

શકાય. ‘નહીં નફો, નહીં નુકસાન’ એ ધોરણે ખાદી-

ઉતપાદન અને ્વેચાણ ચલા્વ્વાનું બાપુજીએ દ્શષિણ 

આપયું ્છ ેઅને પાકો આગ્હ રાખયો ્છ.ે
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જી્વન-્વેતન : બાપુનો પ્રકાિ

કારીગરોને પણ ઘસારો ન પહોંચે, એમનું શો્ણ ન 

થાય એ હેતુથી બાપુજીએ કાંતનારને ‘જી્વન-્વેતન’ 

આપ્વાનું ઠરાવયંુ. જ ે સૂતરનું કંતામણ ચાર પૈસા 

અપાતું હતું તેના પૂરા આઠ આના આપ્વાનો આગ્હ 

બાપુજીએ કયયો એ નાનીસૂની રિાંદ્ત નથી. એ રિાંદ્તએ 

પહોંચ્વાને હજી ઘણં ઘણં કર્વાનું ્છ.ે જટેલી રોજી 

સુથાર-કરડયાને અપાય, મુકાદમ-મહેતાજીને અપાય 

તેમ જ દુકાનદાર, દાકતર, ્વકીલ રોજ જટેલું રળે 

એટલું ્વળતર પીંજનાર-કાંતનારને મળે એ જી્વન-

્વેતનનો લકયાંક બાપુજીએ સથાપયો ્છ.ે આ દ્્વશે શેઠ 

શ્રી જમનાલાલજી જોડ ે મેં ચચાષિ કરેલી તયારે તેઓ 

ભા્વદ્્વભોર બની ગયા અને બોલયા, ‘જો ભાઈ, 

બાપુજીએ આ પ્કાશ આપયો ્છ.ે એને એક હજાર 

્વ્ગે પણ આપણે સફળ બના્વીએ તો એટલી એક 

જ ્વાતે તેઓ મહાતમા દ્સધિ થશે. આ બાપુનું ભવય 

દશષિન ્છ.ે આપણે એ રદશામાં બનતો પ્યતન કર્વો 

જોઈએ.’

[સૌજનય ઃ ગ્ામવનમામાણ, મે ૧૯૮૧]
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્વાચકની લાગણી, ગ્ાહકની ફન્ફમતતા

આજ,ે ‘नवजीवनનો અષિરદેહ’નો એદ્પ્લ ૨૦૧૬નો અંક 

મળ્ો. ૧૨૧મા પાના પરની દ્્વશે્ નોંધ તેમજ લ્વાજમ 

માટનેી સૂચના ્વાંચયા પ્છી તે આપેલા નમૂના મુજબ ક્વરને 

ફરીથી જોયું અને સમજાયું કે નામની પા્છળ [કૌંસમાં] 

૩-૧૬ ્છ.ે આ સાથે લ્વાજમનો ચેક મોકલું ્ુછ.ં . . .

આજી્વન લ્વાજમની વય્વસથા હજી દ્્વચારાઈ નથી એમ 

જણાય ્છ.ે તે ગોઠ્વાય તો પ્છી આજી્વન લ્વાજમ ભર્વાનું 

્વધુ પસંદ કરંુ—જથેી દર ્વ્ગે રીમાઇનડરની જરૂર નહીં.

અંક દ્્વશેના પ્દ્તભા્વ મળતા જ હશે. શ્રી અદ્નલભાઈ 

ભટ્ટ દ્્વશેનો લેખ ્વાંચતા સમરણો ્વધુ જાગ્ત થયાં. કારણ, 

લોકભારતીમાં કામ કર્વાની તક મને શ્રી મનુભાઈ 

પંચોળીના ગાળા દરદ્મયાન મળી હતી. પૂ. મૂળશંકરભાઈનો 

સતસંગ પણ ખરો જ. આમ તો કુમુદભાઈ ઠાકર, 

મનસુખભાઈ સલ્ા. . . સૌ કાયષિકતાષિઓ સાથે પરરચય થયો 

્છ ેઅને તેમનો સંપકષિ રહે ્છ.ે 

અષિરદેહ ન્વજાગૃદ્તનું કામ કરે ્છ.ે પૂ. ગાંધીજીની 

સાધનાના અનેક પાસાઓનો પરરચય સાંપડ ે્છ.ે બાપુની 

હયાદ્ત ્વખતે હંુ ઘણી નાની, ્છતાં અમારા પૂ. દ્પતાશ્રીને 

કારણે બાપુ પ્તયેનું આક્ષિણ ઘણં ્છ.ે એમનાં સારહતયનો 

સતસંગ કર્વાની તક મળે ્છ ેતેને અહોભાગય સમજુ ં્ુછ.ં 

ન્વજી્વનને આધુદ્નકતાથી શણગાર્વા આપ સૌ જુદાં 

જુદાં કાયષિરિમો હાથ ધરો ્છો જથેી યુ્વા પેઢીને ્વધુ જાગ્ત 

કર્વાનું ને બાપુને ્વધુ સમજ્વામાં મદદરૂપ થ્વાનું બહુ જ 

જરૂરી કામ થાય ્છ.ે

‘શાશ્વત ગાંધી’ પણ મને સમૃધિ કરે ્છ ેઅને ન્વજી્વન 

મને ન્વજી્વન બષિે ્છ.ે બાકી, . . . ભૂદ્મપુત્ર મારી દ્નતય 

અભયાસ પ્્વૃદ્તિ ્છ.ે [ટૂકંા્વીને]

 ચંવરિકા મુવનમ, મુંબઈ-૪૦૦૦૫૪

મારંુ ‘नवजीवनનો અષિરદેહ’નું લ્વાજમ માચષિ ૨૦૧૬માં 

પૂણષિ થઈ ગયેલ ્છ.ે આ સાથે ન્વીન ત્રણ ્વ્ષિ માટ ે

₨  ૪૫૦/- અંકે રૂદ્પયા ચારસો પચાસનો રિોસડ ચેક . . . 

આ સાથે મોકલી આપેલ ્છ.ે

લ્વાજમ પૂણષિ થયાની જાણ ગ્ાહકને સરળતાથી થઈ 

જાય તે્વી સુદ્્વધા રેપરના સરનામા ઉપર કરી ્છ ે જ ે

ઘણી જ ગમી. મેં આ સાથે રેપરની ઝેરોષિ [રીનયૂઅલની 

સરળતા માટ]ે જાણ સારુ મોકલી ્છ.ે [ટૂકંા્વીને]

 અમૂલ એસ. વ્ાસ, મુ. પો. સઈજ, તા. કલોલ
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ઍલબટ્ભ આઇનસટાઈન

મગનભાઈ દેસાઈ

ગવણત-વિજ્ાનના રવસકો ઍલબટ્શ આઇનસટાઈનને તેમના સાપેક્ષિાિના વસદ્ધાંતથી િધુ ્ાિ કરે છ ેતો ગાંધીમાં રસ લેનારા 
આઇનસટાઈનને તેમણે ગાંધીજીને આપેલી એ ભવ્ શબિાંજવલથી િધુ ્ાિ કરે છ,ે પરંતુ એ ઉપરાંતના આઇનસટાઈન પણ 
ઓછા સમરણી્ નથી. ઈનટરનેટ અને સોવશ્લ મીદડ્ાના સહેજ ે્  અણસાર પહેલાં, છકે ૧૯૫૫માં, આઇનસટાઈનના 
અિસાનના સાતમા જ દિિસે ‘હદરજનબંધુ’ના તતકાલીન તંત્રી મગનભાઈ િેસાઈએ એ પત્રમાં આઇનસટાઈનને અપપેલી 
અંજવલ હૃિ્સપશથી બની રહે છ.ે . . 

ડાૅ. ઍલબટષિ આઇનસટાઈન ગઈ ૧૮મી એદ્પ્લે પોતાના 

અપના્વેલા નગર દ્પ્નસટનમાં (નયૂજસથી, યુનાઇટડે 

સટટેસ) દ્વાખાનામાં અ્વસાન પામયા. તેઓ દુદ્નયાના 

સૌથી મહાન ગદ્ણતશાસ્તી અને પદાથષિદ્્વજ્ાન્વેતિા હતા. 

માંદગીને કારણે, થોડા જ રદ્વસ અગાઉ એ મહાન 

પંરડત દ્વાખાનામાં દાખલ થયા હતા. દાકતરોની 

માનયતા પ્માણે તેમની માંદગી બહુ ગંભીર પ્કારની 

નહોતી. એથી કરીને એમનું અ્વસાન બહુ જ અણધાયુગં 

હતું, તેમના દ્મત્રોને પણ એની ખબર નહોતી. કહે 

્છ ેકે, એમના અ્વસાન ્વખતે માત્ર એક નસષિ જ તયાં 

હાજર હતી. એ ્વખતે તેમની પુત્રી એ જ દ્વાખાનાના 

બીજા એક ભાગમાં હતી અને સાયેટીકાના દરદનો 

ઉપચાર કરા્વી રહી હતી. તેમના અ્વસાનના ઓદ્ચંતા 

સમાચારથી દુદ્નયા આશ્ચયષિમાં ડબૂી ગઈ.

તેઓ ૧૮૭૯ના માચષિની ૧૪મી તારીખે જમષિનીમાં 

જનમયા હતા. બાળપણમાંથી જ ગદ્ણતને માટનેી 

પોતાની નૈસદ્ગષિક પ્દ્તભાનું પારખું તેમણે આપયું હતું. 

પોતાના પા્છળના જી્વનમાં એનાથી તેમણે દુદ્નયાને 

આશ્ચયષિચરકત કરી મૂકી. તેમના આ મનગમતા દ્્વ્યના 

અભયાસમાં જ તેમણે પોતાનું આખું જી્વન ગાળ્ું. 

ઇઝરાયેલ રાજયના પ્થમ પ્મુખ ્વીઝમૅનના અ્વસાન 

પ્છી તેના પ્મુખ થ્વા માટ ે તેમને કર્વામાં આ્વેલી 

દરખાસત જ્ેવા ભારે માનનો તેમણે એને માટ ે તયાગ 

કયયો હતો. આપણે જાણીએ ્છીએ કે તેઓ યહૂદી 

હતા. રહટલરના અમલ દરદ્મયાન તેઓ પોતાના 

્વતનમાં મુશકેલીમાં આ્વી પડ્ા. પોતાનું ઘરબાર તથા 

માલદ્મલકત નાઝીઓના હાથમાં સોંપીને ૧૯૩૩ની 

સાલમાં તેમને તયાંથી ભાગી ્ૂછટ્વું પડ્ું. તયાં સુધીમાં 

તેઓ સાપેષિતાના મહાન દ્સધિાંતના શોધક તરીકે 

દુદ્નયાભરમાં મશહૂર થઈ ચૂકયા હતા. ૧૯ર૧માં 

દ્્વજ્ાન માટનેું નોબેલ ઇનામ તેમને મળ્ું હતું, તથા 

દ્્વજ્ાનના ષિેત્રમાં બીજાં અનેક માનમરતબો મેળવયાં 

હતાં. પણ આ બધું તેમને નાઝીઓના દમનમાંથી 

બચા્વી શકયું નહીં. તેમણે તેમને દેશ્વટો આપયો 

એટલું જ નહીં પણ તેમના માથાને માટ ે્વીસ હજાર 

માકષિનું ઇનામ જાહેર કયુગં.
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આઇનસટાઈન કે્વળ દ્્વજ્ાન્વેતિા જ નહોતા. તેઓ 

એક મહાન માન્વતા્વાદી તથા માણસ માટ ેસ્વતંત્રતા 

અને સુલેહશાંદ્તના ચાહક હતા. માણસના ગૌર્વનું 

દ્નદશષિક અને માન્વને યોગય પ્ગદ્તની એકમાત્ર બાંયધરી 

સમાન વય�કતસ્વાતં�યના તેઓ ચાહક હતા. આ્વી 

જાતની સ્વતંત્રતાની જરૂર દ્્વશે તેઓ એટલા બધા ઉતસુક 

હતા કે, ‘જયાં સુધી મારા હાથમાં પસંદગી કર્વાની હોય 

તયાં સુધી જયાં આગળ રાજકીય સ્વતંત્રતા, સરહષણતા 

અને કાયદા સમષિ સઘળા નાગરરકોની સમાનતા ્વતષિતાં 

હોય એ્વા દેશમાં જ રહીશ.’ એ્વું તેમણે એક ્વાર કહ્ું 

હતું. હમણાં થોડા સમયથી યુનાઇટડે સટટેસમાં સામય્વાદ 

દ્્વરોધી ઝનૂની આંદોલન ચાલી રહ્ું ્છ ેતયારે આપણે 

જમષિનીના એ મહાન દ્ન્વાષિદ્સતને તેની સામે પોતાનો 

અ્વાજ ઉઠા્વતા અને પોતાની પ્ામાદ્ણક માનયતાને 

કારણે જમેનું દમન કર્વામાં આ્વતું હતું તેમની પડખે 

ઊભા રહેતા જોયા હતા. જી્વન પ્તયે તેમને ભ�કત હતી 

અને અજે્ય્વાદી હો્વા ્છતાં તેઓ નમ્ર અને ભા્વનાશીલ 

હતા અને પરમતત્્વમાં માનતા હતા. પોતાના દ્્વજ્ાનના 

અભયાસથી તેઓ એ માનયતા તરફ પ્ેરાયા હતા. ભૌદ્તક 

સૃદ્ટિના પાયાના સંશોધન જટેલા જ એ દ્્વચારો મૌદ્લક 

હતા. આ દ્્વશાળ સંશોધન માટનેું તેમનું સાધન શુધિ 

ગદ્ણત હતું. અને સથળ અને કાળનાં ત્રણ પરરમાણોમાં 

એકસાથે આપણને ્વતષિતાં દેખાતાં માલ અને શ�કતના 

સ્વરૂપને દ્્વશે તેમણે એક સૂત્ર [e = mc૨] આપણને 

આપયું. એક જ સ્વષિસપશથી દ્્વશાળ કલપનામાં સમગ્ દૃશય 

જગતને – માલ, શ�કત, જડતા, ગદ્ત, સથળ અને કાળ 

્વગેરે – અભયાસના એક જ સમગ્ દ્્વ્ય તરીકે તેમણે 

સમેટી લીધું અને ભૌદ્તક જગતનો એક સાંગોપાંગ 

દ્સધિાંત [માલ-શદ્કત-સંબંધ, Mass Energy 

Equivalence], તેની ભૂદ્મદ્ત અને તેનું પદાથષિદ્્વજ્ાન 

આપણને આપયાં. રહંદનાં સાંખયો અને ્વૈશેદ્્કોનાં કાયષિ 

સાથે તુલના કરી શકાય એ્વું તેમનું એ કાયષિ હતું. સાંખયો 

તથા ્વૈશેદ્્કોએ ભૌદ્તક સૃદ્ટિનું પૃથક્રણ કરીને તેનું 

મૂળભૂત તત્્વોમાં ્વગથીકરણ કયુગં અને ્છલે્ે જનેો પાર 

પામી ન શકાય એ્વા પરમતત્્વનું સૂચન કરીને તેઓ 

અટકયા. પોતાના ઊંડા અનુભ્વો આઇનસટાઈને નીચે 

પ્માણે ્વણષિવયા ્છ:ે

આપણો સૌથી સુંદર અને સૌથી ઊંડો અનુભ્વ 

ગહનતાનો અનુભ્વ ્છ.ે સઘળા સાચા દ્્વજ્ાનની 

પા્છળ રહેલું એ બળ ્છ.ે એ્વા પ્કારની ભા્વનાના 

અનુભ્વથી જ ેઅજાણ ્છ,ે જ ેઆશ્ચયષિચરકત થઈ 

શકતો નથી તે મૃતપ્ાય ્છ.ે આપણે માટ ે જ ે

અકળ ્છ ેતેની ખરેખર હસતી ્છ,ે સ્વયોચચ પ્જ્ા 

તરીકે, આપણી પ્ાકૃત જ્ાનેદ્નદ્રયો જનેે તેના 

અદ્તશય પ્ાકૃત સ્વરૂપમાં જ ગ્હણ કરી શકે 

એ્વા પરમ, ઉજજ્વળ સૌંદયષિ તરીકે તે વયકત 

થાય ્છ ે એમ જાણ્વું – આ જ્ાન, આ ભા્વના 

સાચી ધાદ્મષિકતાના મૂળમાં રહેલી હોય ્છ.ે

એથી કરીને એક ્વખત તેમણે જાહેર કયુગં હતું 

કે,

દ્્વશ્વસપશથી ધમાષિનુભ્વ એ દ્્વજ્ાનના સંશોધક 

માટનેું સૌથી સબળ અને સૌથી ઉમદા પ્ેરક બળ 

્છ.ે આપણા દુબષિળ અને ષિુલ્ક દ્ચતિ દ્ારા જ ે

લડતીઝઘડતી દુફન્ા ગફણતની આ જ્વલંત 
કલપનાનો માન્વજાતના ્સંહારના દુષટ હેતુને માટે 
ગેરલાભ ઉઠા્વ્વાને તતપર થઈ ત્ારે ્સદૈ્વ તેઓ 
એનો ફ્વરોધ કરતા રહ્ા અને તેમની મહાન 
્વૈજ્ાફનક બુફદિ�કતની ઈશ્વરી ભેટનો, એમાં 
કોઈ પણ રીતે મદદ કરીને તેમણે દુરુપ્ોગ ન 
ક્ો્ભ. એ મહાન ્વૈજ્ાફનક-માન્વતા્વાદી પોતાની 
આ ઉમદા ખાફ્સ્તને કારણે ગાંધીજી તેમ જ 

ફહંદ પર અપાર પ્રેમ રાખતા હતા
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આપણે કળી શકીએ ્છીએ તે નાની નાની 

દ્્વગતોમાં પોતાને વયકત કરતા અપરરદ્મત ચૈતનય 

પરત્વેનો નમ્રતાપૂ્વષિકનો ભ�કતભા્વ એ મારો ધમષિ 

્છ.ે અગમઅગોચર દ્્વશ્વમાં વયકત થતી ઉચચતર 

દ્ચતિશ�કતની હસતી દ્્વશેની ઊંડી શ્રધિા એ મારી 

ઈશ્વર દ્્વશેની કલપના ્છ.ે

એથી કરીને તેમણે કહ્ું ્છ ે:

હંુ માન્વમાત્રના એકરાગમાં વયકત થતા 

દ્સપનોઝાના ઈશ્વરમાં માનું ્ુછ;ં માણસનાં કમયો 

અને તેના ભાદ્્વની દ્ચંતા કરનાર ઈશ્વરમાં નહીં.

પરમતત્્વ તેમ જ આપણી હસતીના સાષિાત્ 

સ્વાનુભ્વને કારણે જ એ મહાન દ્્વજ્ાનશાસ્તી 

માન્વજાતના તથા આ ધરતી પર સુલેહશાંદ્તના ચાહક 

બન્વાને પ્ેરાયા હતા.

દુદ્નયા જાણે ્છ ે કે, માલ-શ�કત-સંબંધના તેમના 

ગદ્ણતના સૂત્ર દ્ારા જ, પરમાણને ભેદી શકાય એ્વો 

જ્વલંત તકષિ – ના, એ્વી ખાતરીપૂ્વષિકની આગાહી 

કર્વાને, તેઓ પ્ેરાયા હતા. પરંતુ તેઓ એ રદશામાં 

એથી આગળ ન ્વધયા. અને લડતીઝઘડતી દુદ્નયા 

ગદ્ણતની આ જ્વલંત કલપનાનો માન્વજાતના સંહારના 

દુટિ હેતુને માટ ેગેરલાભ ઉઠા્વ્વાને તતપર થઈ તયારે 

સદૈ્વ તેઓ એનો દ્્વરોધ કરતા રહ્ા અને તેમની 

મહાન ્વૈજ્ાદ્નક બુદ્ધિશ�કતની ઈશ્વરી ભેટનો, એમાં 

કોઈ પણ રીતે મદદ કરીને તેમણે દુરુપયોગ ન કયયો. 

એ મહાન ્વૈજ્ાદ્નક-માન્વતા્વાદી પોતાની આ ઉમદા 

ખાદ્સયતને કારણે ગાંધીજી તેમ જ રહંદ પર અપાર 

પ્ેમ રાખતા હતા. ગાંધીજીના દ્ન્વાષિણ પ્છી તેમણે જ ે

હૃદયસપશથી ્વાણીમાં તેમને અંજદ્લ આપી હતી તે 

આઇન્સટાઇન અને ગાંધીજી પત્રવ્યવહાર

એલ્બટ્ટ આઇન્સટાઈનને પત્ર
� લંડન,

� ઓક્ટોબર�૧૮,�૧૯૩૧

પ્રિય�ભાઈ,

સુંદરમ્�મારફતે�મટોકલેલટો�આપનટો�સુંદર�પત્ર�મળતાં�આનંદ�થયટો.� હંુ�જ�ેકામ�કરી�રહ્ટો� છુ�ંતેને�આપનટો�

્કેટો�છ�ેએ�જાણીને�મને�ખૂબ�સાંત્વન�મળું.�આપણે�બંને� રૂબરૂ�મળી�શકીએ�અને�તે� પણ� હહંદુસતાનમાં,�

મારા�આશ્રમમાં�એ્વું� હંુ�જરૂર�ઇચછુ�ં છુ.ં� આપનટો�સહૃદયી 

� મટો.� ક.�ગાંધી

મો. ક. ગાંધીને પત્ર

આઇનસ્ાઈનના�૨૭�સપ્મેબરના�નીચેના�પત્રના�જ્વાબમાં�આ�લખાયટો�હતટો�:�હહંસાનટો�આશ્રય�લીધા�્વગર�

પણ�અમે�અમારા�આદશ્શને�પહોંચી�શકીએ�છીએ�એમ�આપે,�આપે�જ�ેકંઈ�કયુું�છ�ેતેનાથી�બતા્વી�આપયું�છ.ે�

અહહંસક�રીતે�અમે�હહંસાનટો�આશ્રય�લેનાર�પર�જીત�મેળ્વી�શકીએ�છીએ.�આપનટો�દાખલટો�જગતને�શાંપ્તથી�

ખાતરી�આપતી�આંતરરાષ્ ટ્ીય�સહાય�અને�સહકારથી,�હહંસા�પર�આધાહરત�લડતનટો�અંત�લા્વ્વાની�માન્વજાતને�

રિેરણા�અને�મદદ�આપશે.

મારી�ભપ્કત�અને�સનમાનની�આ�અપ્ભવયપ્કત�સાથે� હંુ�ઇચછુ�ં છુ�ં કે�આપને� રૂબરૂ�મળી�શકંુ.
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આપણે જાણીએ ્છીએ. શાંદ્ત માટનેા જ્વાહરલાલજીના 

કાયષિની તેઓ ઊંડી કદર કરતા હતા અને એમાં તેમને 

સફળતા મળે એમ ઇચ્છતા હતા. તેઓ સાચા જ્ાની 

હતા, આડબંરમાત્રને તેઓ ટાળતા હતા અને દ્્વશ્વના 

સ્વરૂપ તથા તેનાં ગહન રહસયોના ઊંડા દ્ચંતનમાં 

સતત દ્નમગ્ન રહીને સાદું જી્વન જી્વતા હતા. એ 

રીતે તેમણે દુદ્નયાને જણાવયું કે પ્કૃદ્તએ અદભુત 

પરમાણમાં પૂરી રાખેલી અપાર શ�કત મુકત કરી 

શકાય ્છ.ે वहंदु પત્રમાં (એદ્પ્લ ૨૦, ૧૯૫૫) એક 

લેખક જણા્વે ્છ ેતેમ,

મહાતમા ગાંધીના જટેલા જ ઉતકટ શાંદ્ત્વાદી 

આઇનસટાઈન જી્વલેણ અણબાૅમબ બના્વ્વાનું ચરિ 

ગદ્તમાન કર્વામાં જ્વાબદાર બનયા એ દ્્વદ્ચત્રતા 

જ ્છ.ે ૧૯૩૯ના ઑગસટમાં પ્ેદ્સડનટ રુઝ્વેલટ 

પર લખેલા પત્રમાં તેમણે એ્વી ચેત્વણી આપી 

હતી કે, પરમાણ અંગેનું સંશોધન અણબાૅમબ 

બના્વી શકાય એટલી હદે પહોંચયું ્છ ેઅને એ 

ષિેત્રમાં જમષિની બીજાઓથી એટલું બધું આગળ 

્છ ે કે, નાઝીઓ થોડા જ ્વખતમાં એ્વો બાૅમબ 

તૈયાર કરી શકશે. એ પત્રથી રુઝ્વેલટ કાયષિ કર્વાને 

પ્ેરાયા અને તેમાંથી જાપાન પર નાખ્વામાં આ્વેલો 

અણબાૅમબ પરરણમયો. આ રદશામાં પગલાં 

ભરા્વ્વામાં પોતે કારણભૂત બનયા તેને માટ ેતેમ 

જ માન્વજાતને પરમાણનું રહસય આપ્વા માટ ે

આઇનસટાઈન હંમેશાં અફસોસ કરતા હતા. 

પરમાણની શદ્કત માન્વજાતને માટ ેઆશી્વાષિદરૂપ 

થ્વાને બદલે તેને માટ ેજોખમકારક થઈ પડી ્છ ે

એ જોઈને તેમને ભારે આઘાત લાગયો હતો.

પણ એમાં તેઓ કશું કરી શકે એમ નહોતું. 

પરમાણમાં રહેલી જ ેશ�કતનું તેમણે પ્થમ દશષિન કયુગં 

હતું તે હ્વે આગેકૂચ કર્વા લાગી હતી અને એ 

પાગલ દોડ આજ ેચાલી રહી ્છ.ે સામાનયપણે આખી 

દુદ્નયા અને ખાસ કરીને યુનાઇટડે સટટેસ પરમાણ 

રહસયના શોધક ઇચ્છતા નહોતા તે રીતે તેનો ઉપયોગ 

કર્વાનો ઇનકાર કરીને જ એ પરલોક્વાસી શાંદ્ત્વાદી 

્વૈજ્ાદ્નકને અંજદ્લ આપી શકે. તેઓ માનતા હતા કે 

સામા પષિ તરફથી એ્વી અપેષિા રાખયા દ્્વના પણ 

યુનાઇટડે સટટેસે એમ કર્વું જોઈએ. રાજાજી એમ 

કર્વાને માટ ેઅમેરરકાના કાનમાં વયથષિ એની એ ્વાત 

કહ્ા કરે ્છ.ે તેમના આતમાને શાંદ્ત મળો.

[મૂળ અંગ્ેજી] 

૨૫–૪–'૫૫



ગાંધીજી અને અન્ : કેટલાંક ્સંદભ્ભ પુસતકો

ગાંધીજીનું ધમ્શિશ્શન લે. મ. જો. પટલે, પ્કાશક : ગુજરાત ગ્ંથ દ્નમાષિણ બાૅડ ષિ

 (શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર, હેનરી ડદે્્વડ થોરો, જહોન રદ્સકન અને  
 કાઉનટ દ્લયો ટોલસટોય સાથે ગાંધીજીનો પરરચય, દ્્વચાર અને પ્ભા્વ)

આઇનસટાઈન અને ગાંધીજી લે. પ્હલાદભાઈ ચુ. ્વૈદ્ય, પ્કાશક : ગૂજરાત દ્્વદ્યાપીઠ

શ્ીમદ્ રાજચંદ્ર અને ગાંધીજી લે. મુકુલભાઈ કલાથથી, પ્કાશક : ગૂજરાત દ્્વદ્યાપીઠ

ગાંધીજીના સમકાલીનો લે. દશરથલાલ શાહ, પ્કાશક : ગૂજરાત દ્્વદ્યાપીઠ

ગાંધીજી અને પાંચ સાક્ષરો લે. ધીરુભાઈ ઠાકર, પ્કાશક : ગુજરાત દ્્વશ્વકોશ ટટ્રસટ
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ગાંધીફ્વચારને ્વરેલા ઉદ્ોગપફત ભ્વરલાલ જૈન

કવિલ રાિલ

માણસમાત્રની પ્િૃવત્નું સીધું અથિા આડકતરં ધ્ે્ સુ્, સમૃવદ્ધ, કીવત્શ અને શાંવત મેળિિાનું હો્ છ.ે બધું જ પ્ાપ્ત થ્ા 
પછી પણ માણસને પૂણ્શ સંતોષ ત્ારે જ મળે છ ે કે જ્ારે તેણે પોતાના વસિા્ અન્ માટ,ે સમાજ માટ,ે રાષ્ ટ્ર માટ ે કે 
વિશ્વ માટ ેકાંઈ ક્ુગં હો્. સર રતનજી તાતા, ઘનશ્ામિાસ વબરલા, નારા્ણમૂવત્શ, અવઝમ પ્ેમજી કે વબલ ગેટસ કે િાૅરન 
બફેટ. . . આ ્ાિી લંબાિીએ એટલી ઓછી. નાનામોટા કોઈ પણ ધનપવત કે િૈભિશાળી વ્�્તઓ પણ અન્ને માટ ેથોડુ ં
પણ કરશે ત્ારે તેમને જીિનમાં સાથ્શકતાનો સંતોષ મળશે. આિા જ એક ઉિાહરણી્ વ્�્તવિશેષ એટલે ભિરલાલ જનૈ

મહારાષ્ ટ્રના જલગાં્વ શહેરમાં ખેડતૂ કુટુબંમાં 

૧૯૩૭માં જનમેલા ભ્વરલાલ રહરાલાલ જનૈ દ્્વશ્વમાં 

બીજો નંબર ધરા્વતી ખેતી અને દ્સંચાઈનાં સાધનો, 

ઓજારો અને યંત્રોની કંપની—જનૈ ઇરરગેશન દ્સસટમસ 

દ્લ.ના સથાપક પ્મુખ હતા. ્વાદ્ણજય અને કાયદાના 

સનાતક ભ્વરલાલે સરકારી ્વહી્વટી સે્વાને બદલે 

ખેતી્વાડી ષિેત્રમાં ઝંપલા્વી કારરકદથી શરૂ કરી અને 

ધીરી તથા મક્મ ગદ્તએ આગળ ્વધતાં આંતરરાટિ ટ્રીય 

સતરની કંપનીની સથાપના કરી. આ કંપનીએ 

જલગાં્વના ્છ્ેવાડ ેપહાડી દ્્વસતાર અને તેની નજીકની 

લગભગ ૧૦૦૦ એકર જમીનનો દ્્વકાસ કરી દ્સંચાઈ 

અને ખેતી્વાડીને લગતાં તમામ યંત્રો, સાધનો અને 

સરંજામના ઉતપાદન તથા ખરીદ-્વેચાણના દ્્વશાળ 

ફલક પર કામ કરતા એકમોના સમૂહ મારફત સમગ્ 

ભારતમાં તથા દ્્વશ્વના ૧૦૦થી ્વધુ દેશોમાં ્વેચાણ 

વય્વસથા ગોઠ્વી ્છ.ે જનૈ રહલસ અને જનૈ્વેલી તરીકે 

ઓળખાતા આ સમગ્ સંકુલમાં આ્વેલાં તમામ 

એકમોમાં જ ેકાંઈ દ્બનઉપયોગી કચરો, પાંદડાં, ફળ 

અને ડુગંળીના પાઉડર એકમોમાંથી નીકળતાં ્છોતરાં, 

ગોટલા, ્વગેરે તમામનો ઉપયોગ બાયોગૅસના પલાનટમાં 

ગૅસ અને ્વીજળી મેળ્વ્વાના કામમાં થાય ્છ.ે સમગ્ 

સંકુલમાં ્વરસાદી પાણીના સંગ્હ માટ ે જળાશયની 

રચના કર્વામાં આ્વી ્છ,ે જમેાં સંગ્હેલું પાણી 

ઉનાળાના સમયમાં ઉપયોગમાં લે્વાય ્છ.ે

જનૈ રહલસમાં દ્સંચાઈને લગતી આધુદ્નક 

લૅબોરેટરીમાં રદ્વસ-રાત દ્નષણાત ્વૈજ્ાદ્નકો અને 

સંશોધકો દ્ારા શોધો અને પધિદ્તઓનો દ્્વકાસ કરી 

તેના પ્સાર પ્ચારથી દેશના ખેતી્વાડી ષિેત્રના દ્નષણાતો 

અને ખેડતૂોને તાલીમ અને માગષિદશષિન પૂરાં પાડ્વામાં 

આ્વે ્છ,ે જનેો લાભ લઈ અનેક ખેડતૂો સમૃધિ બનયા 

્છ.ે સમગ્ દેશમાંથી ખેડતૂો અને ખેડતૂોની મંડળીઓના 

સભાસદો તાલીમ માટ ેઅહીં આ્વે ્છ.ે તેમના રહે્વા- 

જમ્વાની વય્વસથા સંકુલમાં જ હોય ્છ.ે દ્નષણાતો 

દ્ારા દૃશયશ્રાવય માધયમોની મદદથી ખેતી તથા 

દ્સંચાઈની આધુદ્નક પધિદ્તઓ અને તેની ઉપયોદ્ગતાથી 

્વાકેફ કર્વામાં આ્વે ્છ.ે સંકુલમાં જ ખેતી્વાડીની 

પ્તયષિ તાલીમની પણ વય્વસથા ્છ.ે

લૅબોરેટરીમાં ખાસ મા્વજતથી ઉ્છરેેલા રોપા અને 

્છોડ જ-ેતે પ્દેશની આબોહ્વા અને જમીન ્વગેરેને 

ધયાનમાં રાખી ખેડતૂોને ્વાજબી દરે આપ્વામાં આ્વે 

૧૨ રડસેમબર ૧૯૩૭ • ૨૫ ફેબ્ુઆરી ૨૦૧૬
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્છ.ે ભારતની ખેતી્વાડીષિેત્રની ્છલે્ા પાંચ દાયકાની 

પ્ગદ્તમાં ભ્વરલાલ જનૈ અને તેમની કંપનીના ફાળાની 

નોંધ દ્્વશ્વની આ ષિેત્રની અગ્ણી સંસથાઓએ લીધી 

્છ,ે જનેા ફળસ્વરૂપે ભ્વરલાલ જનૈને રાટિ ટ્રીય તેમ 

જ આંતરરાટિ ટ્રીય ષિેત્રના ઍ્વાૅડ ષિ અને માનસનમાન 

મળ્ાં ્છ.ે ૨૦૦૮ના ્વ્ષિમાં ભારતના પ્દ્તદ્ષ્ઠત પદ્મશ્રી 

ઍ્વાૅડ ષિથી ભારત સરકારે સનમાનયા હતા. તા. ૨૫ 

ફેબ્ુઆરી, ૨૦૧૬ના રોજ મુંબઈની જસલોક હાૅદ્સપટલ 

ખાતે ટૂકંી માંદગી બાદ ભ્વરલાલે હંમેશ માટ ેદ્્વદાય 

લીધી ્છ.ે અહીં તેમનું સમરણ કર્વાનું કારણ એ કે 

ભ્વરલાલ જનૈ પર ગાંધીજી અને તેમના દ્્વચારોનો 

પ્ભા્વ શરૂથી જ હતો. કંપની સધધર બની અને તેના 

્વહી્વટમાં પુત્રો પણ જોડાયા ને કાયષિભાર થોડો હળ્વો 

થયો એટલે તેમણે ગાંધીજી, ગાંધીદ્્વચાર અને 

ગાંધીજીનાં કાયયો ભદ્્વષયની પેઢીઓ સુધી યાદ રહે 

અને આ ્વારસો ્વધુ સમૃધિ બને તે માટ ેજનૈ રહલસની 

ટકેરી પર ૮૧,૦૦૦ ચો. ફૂટના બાંધકામ્વાળા દ્્વશાળ 

ભ્વનનું દ્નમાષિણ કરી ‘ગાંધી રરસચષિ ફાઉનડશેન’ની 

સથાપના કરી. જનેું ઉદઘાટન ૨૫-૩-૨૦૧૨ના રોજ 

તતકાલીન રાટિ ટ્રપદ્ત શ્રીમતી પ્દ્તભા પારટલના હસતે 

કર્વામાં આવયું હતું. ચારે તરફ હરરયાળી અને ટકેરી 

પર ્વચચે આ્વેલા ભવય ભ્વનમાં દ્્વશાળ ગ્ંથાલય, 

અભયાસકષિ, ્વગષિખંડ, સભાકષિ અને બેનમૂન ગાંધી 

મયુદ્ઝયમ, ગાંધીજીનાં જી્વન અને કાયયો દ્્વશેનું 

પ્દશષિન મૂક્વામાં આવયું ્છ.ે સમગ્ મહારાટિ ટ્રની 

શૈષિદ્ણક સંસથાઓ પોતાના દ્્વદ્યાથથીઓને આ 

સથળની મુલાકાતે મોકલે ્છ.ે આ ઉપરાંત 

દેશભરમાંથી અભયાસજૂથો અને સંશોધકો 

આ સથળની મુલાકાત લઈ અમૂલય ્વારસામાંથી 

જ્ાન અને પ્ેરણા મેળ્વે ્છ.ે સંસથાના 

કાયષિકતાષિઓ દુદ્નયાભરમાંથી ગાંધીજીના તેમ 

જ ગાંધીજી દ્્વશેનાં પુસતકો, તસ્વીરો, 

લખાણો, અભયાસ સામગ્ી તેમ જ દુલષિભ હસતપ્તો 

અને ્વસતુઓ મેળ્વી મયુદ્ઝયમ અને લાઇબ્ેરીને 

અદ્તસમૃધિ બના્વ્વાની કામગીરી સતત કરતા જ 

રહે ્છ.ે ખૂબ જ ટૂકંા ગાળામાં ગાંધી રરસચષિ ફાઉનડશેને 

અદભુત કામગીરી બજા્વી ્છ.ે ભ્વરલાલ જનૈની 

ઇચ્છા આ ફાઉનડશેનમાં ગાંધીદ્્વચારનું એ્વું કેનદ્ર બને 

જયા ંસમગ્ દ્્વશ્વમાથંી સશંોધકો, દ્્વચારકો, અભયાસઓુ 

આ્વે અભયાસ કરે અને ગાંધીદ્્વચારનો પ્સાર થાય 

એ હતી, જ ેસાકાર થઈ રહી ્છ.ે

્છલે્ાં ત્રણ ્વરસથી ગાંધી રરસચષિ ફાઉનડશેને 

ગાંધીદ્્વચાર પ્ચાર માટ ે મહારાટિ ટ્રની શાળાઓ અને 

મહાશાળાઓમાં દ્્વદ્યાથથીઓ માટ ે પરીષિાઓનું 

આયોજન કરી તેનાં પાઠ્યપુસતકો તરીકે ગાંધીદ્્વચારના 

પાયાનાં પુસતકોનું ્વાચન કરા્વ્વાનું ચાલુ કયુગં ્છ.ે ધીરે 

ધીરે આ પ્્વૃદ્તિ બીજાં રાજયોમાં પણ દ્્વસતાર્વાનું 

તેમનું આયોજન ્છ.ે

ઔદ્યોદ્ગક સામ્રાજયમાં આગળ પડતું સથાન 

ધરા્વનાર અને સાથે સાથે સમાજ પ્તયે પોતાની ફરજો 

ઉમદા રીતે દ્નભા્વનાર ભ્વરલાલ જનૈને ન્વજી્વન 

ટટ્રસટ પરર્વાર આદરપૂ્વષિક અંજદ્લ અપગે ્છ ેઅને તેમનાં 

પરર્વાર અને સંસથા પરર્વારને આ આઘાત સહન 

કર્વાની શ�કત આપે તે્વી ઈશ્વરને પ્ાથષિના કરે ્છ.ે

ટટ્રસટી, ન્વજી્વન
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પુન:પફરચ્, ્સંફ�પત પફરચ્ સંકલન

મો.  ક. ગાંધીનું સૌપ્રથમ છતાં છવેટના  વવચારો દિામાવતું  પુસતક : ફહંદ સ્વરાજ

રહંદ સવરાજ એ મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધીનું સૌપ્થમ અને એ રીતે ખરેખર અદ્દ્તીય 

પુસતક ્છ.ે ચાળીસ ્વ્ષિના ગાંધીના માનસમાં મધદરરયે દ્્વચારોનું એ્વું તો હાથીપૂર ઊમટયું 

હતું કે તેમણે જમણા અને ડાબા એમ બંને હાથનો ઉપયોગ કરીને કલમને મશાલની જમે 

સતત જલતી રાખી હતી. રહંદ સ્વરાજની પ્સતા્વનાના પ્ારંભે જ ગાંધીએ સપટિતા કરી 

્છ,ે `જયારે મારાથી નથી રહે્વાયું તયારે જ મેં લખયું ્છ.ે . . જ ેમારા દ્્વચાર ્છ્ેવટના લાગયા 

તે ્વાંચનારની પાસે મૂક્વા એ મારી ફરજ સમજયો.' 

પોતાના સપનાના સ્વરાજ દ્્વશેના દ્્વચારો વયકત કરતા આ પુસતક દ્્વશે મો. ક. ગાંધીએ ̀ યંગ 

ઇદ્નડયા'માં લખયું હતું કે ̀ મારા અદ્ભપ્ાય પ્માણે આ ચોપડી એ્વી ્છ ેકે જ ેબાળકના હાથમાં 

પણ મૂકી શકાય. તે દ્ ે્ ધમષિની જગાએ પ્ેમધમષિ શીખ્વે ્છ;ે રહંસાને સથાને આપભોગને મૂકે ્છ;ે 

પશુબળની સામે ટક્ર ઝીલ્વા આતમબળને ખડુ ંકરે ્છ.ે તેની અનેક આ્વૃદ્તિઓ થઈ ્છ,ે અને 

જમેને તે ્વાંચ્વાની દરકાર હોય તેમને તે ખસૂસ ્વાંચ્વાની હંુ ભલામણ કરંુ ્ુછ.ં' સમગ્ દુદ્નયામાં 

અસતય, અદ્્વશ્વાસ, અસંતો્, અનયાય, અનીદ્ત, આસદ્કત, આળસ, અસમતુલા, અરાજકતા, 

અંધાધૂંધી અને આતંક્વાદ ્વધતાં જાય ્છ ેતયારે મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધીનું રહંદ સવરાજ ્વધુ ને ્વધુ પ્સતુત થતું જ રહે્વાનું ્છ.ે 
 [ઑગસટ ૨૦૧૩માં અદ્શ્વનકુમાર દ્લદ્ખત દીઘષિ પરરચયમાંથી સંપારદત] 
 [ફોર કલર ટાઇટલ, સાઇઝ : 5 × 7, પાનાં 22 + 78, _30]  
 [ગાંધીજીના હસતાષિરમાં, હાથકાગળની દ્્વદ્શટિ આ્વૃદ્તિ પણ ઉપલબધ ્છ.ે] 

આશ્રમજીવનમાં ગાંધીજીની સૂક્મ દૃવટિ, સંચાલન અને  વવનોદવૃવતિ વણમાવતાં સંસમરણો : બાપુના આશ્રમમાં  
• લે. હરરભાઉ ઉિાધ્ા્, અનુ. બાલુભાઈ િારેખ 

એક સમયે ગાંધીજીના ̀Young India'માંથી કેટલાક લેખો લઈને રહંદી સાપ્તારહક શરૂ કર્વાની 

મં્છા રાખતા, મૂળ ઇંદોરના હરરભાઉ ઉપાધયાયની મુલાકાત ગાંધીજી સાથે થઈ. અને એ તેમના 

માટ ેએટલી મનભા્વન રહી કે હરરજન આશ્રમ – સાબરમતીમાં રહીને સ્વામી આનંદ સાથે 

કામ કરતાં કરતાં, ્છ્ેવટ ેરહંદી ̀ન્વજી્વન'નું સંપાદન સંભાળ્વા સુધી લઈ ગઈ. આ કાયષિ દાંડીકૂચ 

માટ ેગાંધીજી અમદા્વાદથી નીકળ્ા એ અરસા સુધી ચાલુ રહ્ું. આ સમયગાળા સુધીનાં 

ગાંધીજી અને આશ્રમ સાથેનાં સંસમરણો બાપુના આશ્રમમાં પુસતકનાં ૧૦૪ પાનાંમાં પ્ેરક, 

સૂચક અને રોચક શૈલીમાં આલેખાયાં ્છ.ે ન્વજી્વને સૌ પ્થમ ૧૯૬૨માં પ્કાદ્શત થયેલા આ 

પુસતકનું પુનમુષિદ્રણ કરીને એક સરસ કામ કયુગં ્છ.ે આ પુસતક નાનું ્છ,ે અને ખૂબ સુંદર ્છ.ે 

ગાંધીજીનું માનસ, એમની જી્વનદૃદ્ટિ અને કાયષિપધિદ્ત સમજ્વાની સીડી સમાન ્છ.ે ગાંધીદ્્વચારની 

પૂંજી આ પુસતકમાંથી મળે ્છ.ે લોકસે્વાનાં કામ કરનારા તેમ જ સારી રીતે જી્વન જી્વ્વા 

ઇચ્છતા સૌકોઈએ ્વાંચ્વા જ્ેવું ્છ.ે 

 [જૂન-જુલાઈ ૨૦૧૪માં અમૃત મોદી દ્લદ્ખત પરરચયમાંથી સંપારદત] 
 [ફોર કલર ટાઇટલ, પેપરબૅક બાઇદ્નડગં, સાઇઝ 4.5 × 7, પાનાં 104, _ 60] 
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આઝાદી અને ભાગલાના ઇવતહાસને સમજવાની  દૃવટિ ખીલવનારુ પુસતક : 
મધરાતે આઝાદી ્ાને ગાંધીજીની હત્ાની કહાણી

રિાનસના બે લેખકો લેરી કોદ્લનસ અને ડોદ્મદ્નક લાદ્પયેરના અંગ્ેજી પુસતક Freedom 
at Midnight (૧૯૭૫)નો ગોપાળદાસ પટલેે કરેલો આ સંદ્ષિપ્ત અનુ્વાદ ્છ.ે આ 

પુસતક માઉનટબૅટનની ભારતના ગ્વનષિરજનરલ તરીકે ્વરણીથી લઈને ગાંધીજીના 

અંદ્તમ `હે રામ!'નો દ્્વગતે પરરચય કરા્વે ્છ ે

કૃદ્તના મૂળ લેખકોને આપણા દેશ દ્્વશે કોઈ જ અનુભ્વ ન હતો તયારે, તેમણે 

ભારે જહેમત કરી અનેક મુલાકાતો, પાર દ્્વનાના મૂળ દસતા્વેજો અને રહંદુસતાનના 

ભાગલાના સંદભષિમાં તેમને હાથ્વગાં બનેલાં સારહતય પર શ્રમ કરી આ પુસતક 

તૈયાર કયુગં ્છ.ે ૧૨ પ્કરણોને આ્વરી લેતું ૧૧૯ પાનાંનું આ પુસતક પૂરેપૂરંુ સમજીને 

સંદ્ષિપ્તમાં રજૂ કર્વાનું એથીય ભગીરથ કામ ગોપાળદાસભાઈએ કયુગં ્છ.ે પુસતકને 

આ્વકાર આપતા ્વાસુદે્વ મહેતા સાથે સંમત થ્વું પડશે : 

`. . .શ્રી ગોપાળદાસ પટલેે સંષિેપ એ્વી કુશળતાથી કયયો ્છ ેકે, અસલ પુસતક ્વાંચી 

જ્વાની પ્ેરણા મળે અને એમ ન બની શકે તો અસલ ્વાંચયું હોય એનો ઓડકાર 

આ્વે.' 
 [ દ્સધિાથષિ નરહરર ભટ્ટ દ્લદ્ખત દીઘષિ પરરચય (મે-જૂન ૨૦૧૫)માંથી સંપારદત] 

 [ ફોર કલર ટાઇટલ, પેપરબૅક બાઇદ્નડગં, સાઇઝ : 5.5 ×  8.5, પાનાં 120, _100]

ગાંધીવવચારનો મધુકોષઃ ગાંધીજીનો ્સંસકાર્વાર્સો

ગાંધીદ્્વચારના મહાપ્્વાહનું દોહન કરીને એને અનેકદ્્વધ રૂપે આકારબધિ કર્વાના 

પ્યાસો તો અનેક થયા ્છ;ે થતા રહ્ા ્છ,ે થતા રહેશે. એમાં પી. પ્કાશ ્વેગડ ેઅપાર 

દ્નષ્ઠાપૂ્વષિક તૈયાર થયેલો ગ્ંથ ગાંધીજીનો સંસકારવારસો એક નોખી ભાત પાડનારોને 

અનોખો ગ્ંથ બની રહે ્છ.ે 

પુસતકના પ્કાશકીય દ્ન્વેદનમાં કહે્વાયું ્છ ેતેમઃ `ધમષિ અને અધયાતમ, રાજકારણ 

અને અથષિકારણ, વયદ્કત અને સમાજ. . . એમ અનેક દ્્વ્યોને સપશષિતા આ પુસતકમાં 

ગાંધીજીના દ્્વચારોમાં ચાલતું રહેતું અદ્્વરત આતમદ્નરીષિણ અનુભ્વાય ્છ.ે' 

ગાંધીજીનો અષિરદેહના ૮૧ ભાગ; મહાદે્વભાઈની ડાયરીના ૨૩ ભાગ. . . અને એમ 

ગુજરાતી, અંગ્ેજી ભા્ાના ગાંધીજીના અને ગાંધીદ્્વ્યક અનેક ગ્ંથો; ગાંધીજીના 

પત્રો, મુલાકાતો, ભા્ણો, અખબારી લેખોનો અભયાસ કરીને હજારો પૃષ્ઠોમાંથી 

તાર્વી-સાર્વી, અકારારદ રિમે એને ગોઠ્વી, એના સંદભયોની સુરેખ મારહતી આપી 

મધમાખી અસંખય પુષપો ચૂસીને જમે મધ એકત્ર કરે તેમ સંપાદકે આ મધુકો્ 

તૈયાર કયયો ્છ.ે 
 [રમણીક સોમેશ્વર દ્લદ્ખત દીઘષિ પરરચય(ઑકટો.– રડસે. ૨૦૧૩)માંથી સંપારદત] 

 [પાકંુ પૂઠુ,ં સાઇઝ 5.5× 8.5, પાનાં 752 (743+9), _ 450]
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વ્યવ્તતવવવકાસ અને સાંસકૃવતક સૌહાદમા  તરફ દોરી જતું  પુસતક ઃ પ્રા્સંફગક પ્રફત્સાદ

જનમે મહારાટિ ટ્રીયન પણ કમગે સ્વાયા ગુજરાતી કાકાસાહેબ કાલેલકરે ફેબ્ુઆરી, 
૧૯૬૮થી રડસેમબર, ૧૯૬૮(૨૨૭ રદ્વસ) સુધી લખેલી દ્ચંતન-કદ્ણકાઓ પ્રાસંવગક 
પ્રવતસાદ નામે પ્દ્સધિ થઈ ્છ.ે જમે અંગ્ેજી શબદ `ડ'ે – Day ઉપરથી ડાયરી શબદ 
ઊતરી આવયો એમ કાકાસાહેબે `્વાસર'–રદ્વસ પરથી `્વાસરી' શબદ રચયો ્છ.ે 
કાકાસાહેબની આ જુદી જ તરાહની, આશરે ૨૪૦ પાનાંની ્વાસરી ્વાચકને 
કાકાસાહેબની ગુજરાતી ભા્ા સમૃદ્ધિ અને એમના જ ે તે દ્્વ્ય પરત્વે આગ્વા 
અદ્ભગમનો ખયાલ આપ્વામાં સષિમ ્છ.ે અધધધ દ્્વ્ય ્વૈદ્્વધય ધરા્વતી આ અનોખી 
ડાયરીમાં કયાંક ભુલકણાપણં ટાળ્વાનો સચોટ ઇલાજ ્છ ેતો નાનપણની અને મોટપણની 
સમૃદ્તનો ફરક પણ દેખાડયો ્છ.ે ‘દ્્વકાસનો રિમ’ જ્ેવા દ્્વ્યથી શરૂ કરી આ પુસતક 
્વાચકને કોઈ જુદી જ દુદ્નયામાં સફરનાં મંડાણ કરા્વે ્છ.ે એ સમયે દેશમાં પ્્વતષિતા 
જાદ્તભેદ, દ્લંગભેદ, ્વંશભેદ જ્ેવાં સામાદ્જક દૂ્ણો માટનેી કાકાસાહેબની દ્ચંતા 
્વાચકને પણ અનુભ્વાય ્છ.ે સમાજને મુખયત્વે સપશષિતા સં્વેદનશીલ મુદ્ાઓ, સંસકૃદ્ત-
દ્્વકાસને પોતાના આંતરરક દ્્વકાસ સાથે સાંકળીને તાલ મેળ્વ્વાનું પાયાનું દ્શષિણ 
આ પુસતકમાંથી મળી રહે્વાનું એમાં બેમત નથી.
‘પરરદ્શટિ’માં બાહ્ સૌંદયષિની સાથોસાથ આંતરરક સૌંદયષિ અને દ્્વકાસને મહત્્વ આપયું 
્છ ે તો ઇદ્તહાસને પણ નજરઅંદાજ નથી કરાયો. પરરદ્શટિમાં સમા્વાયેલી 
`સ્વાષિરી'(Autograph) પણ ્વાંચ્વી ગમે એ્વી ્છ.ે

 [જુલાઈ ૨૦૧૫માં દ્શલપા ભટ્ટ-દેસાઈ દ્લદ્ખત પરરચયમાંથી સંપારદત] 
 [ફોર કલર ટાઇટલ, પેપરબૅક બાઇદ્નડગં, સાઇઝ : 5.5× 8.5, પાનાં 14 + 226, _200] 

સરદારના  વ્યવ્તતવનાં સઘળા પાસાંનો પરરચ્ય કરાવતું  પુસતક : ્સરદાર ્વલલભભાઈનાં ભાષણો
• સંિાદક : નરહરર દ્ારકાદાસ િરીખ, ઉત્તમચંદ દીિચંદ શાહ

જમે ગાંધીજીના પરરચય માટ ેતેમનાં લખાણો ્છ,ે તેમ સરદારના પરરચય માટ ેતેમનાં 

ભા્ણો ્છ.ે સરદારના જી્વનનાં બધાં જ પાસાં તેમનાં ભા્ણોમાં ડોકાયા દ્્વના રહેતાં 

નથી. તેમાંથી ભારતીય પ્જાએ શૌયષિ અને સ્વા્વલંબનના રસ પીધા ્છ.ે તેમના ચારર�યનાં 

લષિણો તેમની તળપદી શૈલીમાં જો્વા મળે ્છ.ે સરદાર મોટા ભા્ાશાસ્તી કે સારહતયકાર 

ન હતા, ્છતાં તેમનાં પ્્વચનો હૃદય સોંસરાં ઝતરી જાય તે્વાં સરળ અને સામરયષિપૂણષિ 

હતા. સરદારનાં પ્્વચનોમાં ગાંધીદ્્વચારની દ્નભગેળ સુગંધ જો્વા મળે ્છ.ે વયંગ અને 

દ્્વનોદ પણ જો્વા મળે ્છ.ે ગાંધીના દ્્વચારો ને આદશયોને વય્વહારુ સ્વરૂપ આપ્વાનું કાયષિ 

સરદારે કયુગં ્છ.ે લોકોને ન ગમે તે્વી સાચી ્વાત કડ્વી રીતે કહીને પણ લોકસમ્રાટ કે 

હૃદયસમ્રાટ બની શકાય ્છ ેતેનો પુરા્વો સરદારનાં ભા્ણો ્છ.ે 

૧૮ એદ્પ્લ, ૧૯૧૮થી ૧૯૪૭ની ૧૧મી ઑગસટ સુધીનાં સરદારનાં ભા્ણોનું આ 

પુસતક ન્વજી્વને પુનઃમુદ્રણ કરીને યુ્વાપેઢીને સરદારને સાચા સ્વરૂપમાં સમજ્વાનું 

ભાથું પૂરંુ પાડયું ્છ.ે 
 [ઑકટો.-રડસે.૨૦૧૩માં મદ્ણલાલ એમ. પટલે દ્લદ્ખત દીઘષિ પરરચયમાંથી સંપારદત] 

[ફોર કલર ટાઇટલ, સાઇઝ 6.5 × 9.5, પેપરબૅક બાઇદ્નડગં, પાનાં 495, _ 400]
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પરમાથમા સાથેનો પ્રવાસ અને તેનું  પ્રકૃવતમાં ઝબોળેલું  વણમાન : પૂ્વ્ભરંગ-ફહમરંગ
• લે. ડાૅ. પ્રવતભા આઠિલે, અનુિાદ : ડાૅ. અલકા પ્રધાન

વય્વસાયે ડાૅકટર અને સ્વભા્વે સાહદ્સક પ્્વાસી પ્દ્તભા આઠ્વલેએ મરાઠીમાં લખેલા 

પુસતક પૂવમારંગ-રહમરંગ માં, પોતે ્છલે્ાં બારતેર ્વ્ષિમાં ઉતિર-પૂ્વષિ અને રહમાલયમાં 

કરેલા પ્્વાસોનું ્વણષિન ટાંકયું ્છ.ે મહારાટિ ટ્રમાં તેને બે પુરસકારો પણ મળ્ા ્છ.ે ડાૅ. 

અલકા પ્ધાને તેનો ગુજરાતીમાં અનુ્વાદ કયયો ્છ.ે આસામ, અરુણાચલપ્દેશ, મેઘાલય 

્વગેરે ્વરસાદી રાજયો ્છ.ે અહીંની ભૂપૃષ્ઠ પહાડી ્છ,ે જગતનાં કઠોરતમ જગંલો 

અહીં ્છ ેઅને ્વાતા્વરણ પણ ગમે તયારે ભી્ણ સ્વરૂપ ધારણ કરી લેતું હોય ્છ.ે 

એ સંજોગોમાં અહીં કોઈ વય�કત એક સથળેથી બીજા સથળે મુસાફરી કરે તોપણ એ 

આપોઆપ પ્્વાસ બની જતો હોય ્છ.ે આઠ્વલેએ અહીં તેર ્વ્ષિ સુધી કૅમપ કયાષિ ્છ.ે 

તેના અનુભ્વરૂપે લખેલાં આ પ્કરણોમાંની કેટલીક જાણકારી તો ભલભલા જાણકારોને 

પણ અચંદ્બત કરે એ્વી ્છ.ે 

નોથષિ ઈસટ કહે્વાતાં ઉતિર-પૂ્વષિનાં આ રાજયો ભારતનો જ ભાગ હો્વા ્છતાં પ્છાતપણં 

ઠરે ઠરે નજરે પડ ે્છ.ે એક રીતે, રહમાલય કહે્વા પૂરતી તો ઠડંક આપે ્છ,ે પરંતુ 

અહીંના રહે્વાસીઓના જી્વનમાં અનેક હાડમારીઓનો ઉકળાટ વયાપેલો ્છ,ે એ્વો અહેસાસ આ પુસતક ્વાંચતાં થાય ્છ.ે

પુસતકમાં આપેલા કલર ફોટોગ્ાફસ ્વાચનનો આનંદ ્વધારે ્છ.ે ઉતિર-પૂ્વષિ અને રહમાલય તરફ ડગ માંડતાં પહેલાં દરેક સફરીએ 

આ પુસતકનાં પાનાં ઉથલા્વ્વાં જ્ેવાં ્છ.ે 

 [મે ૨૦૧૪માં લદ્લત ખંભાયતા દ્લદ્ખત પરરચયમાંથી સંપારદત] 
 [ફોર કલર ટાઇટલ, પેપરબૅક બાઇદ્નડગં, સાઇઝ 5.5× 8.5, પાનાં 316+ 16 રકંમત _ 425] 



િીસરાતી વિરાસત
~ જમેસ  રહલટન, 
અનુ.  વચનમ્ય જાની

જમેસ રહલટનની દ્્વખયાત ન્વલકથા 
લાૅસટ હાૅરાઇઝનની પાશ્વષિભૂદ્મ 
`શાંગ્ીલા' સ્વષિત્ર આધયાદ્તમક 
આનંદના પ્તીક તરીકે જાણીતી થઈ 
્છ.ે આ કથાનો પ્કાર પ્્વાસકથા 
અને રોમાનસનો ્છ,ે પણ ગૌતમ—
બુધિના સુ્વણષિમધયનું તત્્વજ્ાન—
દશષિન એમાં સ્વષિત્ર વયાપેલું ્છ.ે 
્વાચકદ્મત્રોને આ ્વાતાષિ રુચશે અને સદાને માટ ેયાદ રહી જશે.

p. 192 | 5" x 9.25" | Paperback | Rs. 200

િંખીઓની ભાઈબંધી
~ લાલવસંહ રાઓલ

જાણીતા પષિીદ્્વદ લાલદ્સંહભાઈએ 
આ પુસતકમાં ગુજરાતમાં જો્વા 
મળતાં પંખીઓની દ્્વદ્્વધ દૈદ્નક 
પ્્વૃદ્તિઓના દ્નરીષિણ દ્ારા તેમના 
જી્વનનાં જુદાં જુદાં પાસાંઓની 
જાણકારી પ્તયેક પષિીપ્ેમી સમજી 
શકે એ્વી સરળ ભા્ામાં આપી ્છ.ે 
આટષિ-પેપર ઉપર પષિીઓની ૪૫ 
જટેલી અદભુત રંગીન તસ્વીરો 

ધરા્વતો આ ગ્ંથ એક અમૂલય ભેટ ્છ.ે

p. 152 | 5.5" x 8.5" | Paperback | Rs. 300
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ગાંધીજીની ફદન્વારી ઃ ૧૦૦ ્વષ્ભ પહેલાં

ચંદુલાલ ભગુભાઈ દલાલ

‘આજ ે જરૂર છ ે રાષ્ ટ્રી્ પ્શ્ોનો સામાન્ માનિીની દૃવષ્એ વિચાર કરિાની. એમ કરિાથી આપ આપના અગાઉના 
વિરોધીઓના િોષો અને ્ામીઓ િરગુજર કરી શકશો તથા તેમની અને તમારી િચચે કઈ બાબતોમાં સહમતી અને સુમેળ 
છ ે તે શોધિા સિા્ પ્્તન કરશો.’ વિગતની રીતે લગભગ દર્ત જણાતા આ મદહનામાં જ ે વિચારને પૂરાં ૧૦૦ િષ્શ 
પછી્ જોિા-સિીકારિાની અવનિા્્શતા આપણને જણા્ છ ેતે વિચાર મદહને વ્્ત થ્ો હતો. બેલગામમાં મળેલી મુંબઈ 
પ્ાંવતક પદરષિમાં ઇવનડ્ન નેશનલ કાગ્ેસમાં એકતા લાિિાના હેતુથી ગાંધીભાઈએ આ વિચાર મૂ્્ો હતો, તેમાં ‘િેશની 
સેિા કરિાની અવભલાષા’ જ ગાંધીભાઈમાં મુખ્ હોિાનું કારણ ્ુિ તેઓ જણાિે છ.ે

મે, ૧૯૧૬

 ૧ બેળગાં્વ૧ ઃ1 પરર્દ (ચાલુ)માં બોલયા. 

 ૨થી ૩ રસતામાં.

 ૪થી ૧૨ (અમદા્વાદ).

 ૧૩ અમદા્વાદ.

૧. બેળગાંવના વસવા્ દરવમયાન ર્ળક સા્ે ખાનગી 
મયુલાકાત ્ઈ.

 ૧૪થી ૨૦ (અમદા્વાદ).

 ૨૧ અમદા્વાદ.

 ૨૨ [અમદા્વાદ].

 ૨૩ અમદા્વાદ.

 ૨૪થી ૩૧ (અમદા્વાદ).



ન્વજી્વનના ્સે્વકોને જનમફદનની િુભેચ્છા
†åÝÆÜÂêÜ, 2016

ન્વજી્વનના સે્વકો ્વગર ન્વજી્વનની દ્્વકાસ્વાતાષિ અધૂરી ્છ.ે તેમની દ્નષ્ઠા અને મહેનતને કારણે જ 
ન્વજી્વન ન્વ દાયકા ઉપરાંતથી પોતાનો ધમષિ બજા્વી રહ્ું ્છ.ે

શ્ી ભીખાજી ઠાકોર, ઓિ્સેટ ફ્વભાગ, • જ. તા. ૦૨-૦૫-૧૯૫૫ શ્ી બાબુભાઈ બ. ચૌહાણ, એસટેટ ફ્વભાગ, • ૨૦-૦૬-૬૮

શ્ી ભરતભાઈ ભો. િટલે, પ્રકાિન ફ્વભાગ, • ૦૭-૦૫-૫૫ શ્ી ઘનશ્ામભાઈ કાં. દિે, ઓિ્સેટ ફ્વભાગ, • ૨૫-૦૬-૬૦

શ્ી રહંમતલાલ ન. ભાિસાર, બાઇફનડંગ ફ્વભાગ, • ૧૧-૦૫-૬૨

શ્ી મ્ૂરભાઈ જ. શાહ, િોટોકંપોઝ ફ્વભાગ, • ૨૩-૦૫-૬૧

શ્ી સુવનલભાઈ ર. િટલે, સટોર ફ્વભાગ, • ૦૧-૦૬-૬૧

સુશ્ી ભાણીબહેન લ. રાઠોડ, એસટેટ ફ્વભાગ, • ૦૧-૦૬-૫૬

શ્ી મવણલાલ મ. સોલંકી, એસટેટ ફ્વભાગ, • ૦૧-૦૬-૬૮

શ્ી િસંતભાઈ સુ. રાણા, બાઇફનડંગ ફ્વભાગ, • ૦૪-૦૬-૬૧

શ્ી વિનોદભાઈ ર. ભાિસાર, ઓિ્સેટ ફ્વભાગ, • ૧૫-૦૬-૬૧

ફન્વપૃફતિનોંધ
શ્રી નટ્વરલાલ ન. ્વાળંદ ન્વજી્વનમાં ૪૩ ્વ્ષિ સે્વા આપીને 

તા. ૧૮-૦૫-૧૬ના રોજ ્વયદ્ન્વૃતિ થયા ્છ.ે તબક્ા્વાર હેનડ 

કમપોઝ, દ્સરિન દ્પ્દ્નટગં અને આખરમાં બાઇદ્નડગં દ્્વભાગમાં 

ફોદ્લડગં મશીનમેન તરીકેની કામગીરી સાથે તેઓ સંકળાયેલા 

હતા. ન્વજી્વન મયુદ્ઝયમ બના્વ્વાની કામગીરી (્વ્ષિ ૨૦૧૪–૧૫) ચાલતી 

હતી તયારે જૂના લેટરપ્ેસ મશીન પર પહેલા અંકનું હેનડ કમપોઝ રડસપલે 

કર્વાની જરૂર જણાઈ. હેનડ કમપોઝના એકમાત્ર જાણકાર હો્વાના નાતે 

તેમણે એ પડકારભયુગં કામ સરળતાથી પાર પાડી આપયું હતું. ન્વજી્વન 

પરર્વાર ્વતી તેમને સ્વસથ અને દીઘાષિયુ જી્વન માટ ેખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા.
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નવજીવન
નવરૂપ. . .  નવસંસ્કરણ. . .  નવપ્રવેશ. . .

બાળક્ી લઈને વૃદ્ધ
ઉપવાસી્ી લઈને આહારી
વ્મેાગયુ્ષ્ી લઈને વવવશષ્ટ સ્ળના મયુલાકાતી
અને
ગાંધીજીમાં રસ ધરાવનાર સૌ દેશવાસી-વવદેશવનવાસીને
આમંત્ે છ.ે . . નવજીવન

મંગળવાર્ી રવવવાર, બપોરના ૧૨:૦૧્ી રાવત્ના 9:૦૦

• દેશભરના કલાકારોને પોતાની કલાકૃવતના પ્રદશ્ષન મા્ ે વવશાળ સપેસ અને 
આદશ્ષ પ્રકાશવયવસ્ા પૂરં પાડતયું પલૅ્ફૉમ્ષ એ્લે સત્ય આર્ટ ગૅલેરી

• યયુવાનોને ગાંધીવવચાર સા્ે જોડતયું એસ્ેર્ક સ્ાન એ્લે કર્ટ કાફે

• ગાંધીજી અંગે વાંચવા-વવચારવા-ચચ્ષવા ને ગાંધીસારહતય ખરીદવા મા્નેો 
મયુકત માહોલ એ્લે કર્ટ કાફે

• લેખકો, કવવઓ, સારહતયકારો, કમ્ષશીલોને કળા, સારહતય, સાંપ્રત મયુદ્ ે
ચચા્ષવવચારણા કરવા મા્નેયું મોકળયું મેદાન એ્લે કર્ટ કાફે

• વમત્વમલન હોય કે પારરવારરક-સામાવજક મેળાવડો, ખયુલ્ા આકાશ હેઠળ 
શવન-રવવ સાવત્વક ભોજનનો આનંદ આપતી ગાંધી્ાળી જમવાનયું ઠકેાણં 
એ્લે કર્ટ કાફે

• નવજીવનની વવકાસવાતા્ષની મહત્વની તારીખ અને તવારીખ રજૂ કરતયું 
માણવાલાયક સ્ળ એ્લે નવજીવન મ્યયુઝિ્યર





158 [ મે ૨૦૧૬] नवजीवनનો અક્ષરદેહ

‘नवजीवनનો અ�રદેહ'ના ચાહકો—્વાચકો—ગ્ાહકોને. . . 

`नवजीवन નો અષિરદેહ'નું લ્વાજમ હ્વેથી કોઈ પણ મરહને ભરી શકાય ્છ.ે આ માટ,ે 

	ન્વજી્વન ટટ્રસટ/Navajivan Trustના નામે મનીઑડષિર અથ્વા ચેક મોકલા્વી શકાય ્છ.ે 

	રૂબરૂ લ્વાજમ ભરી શકાય ્છ.ે 

	ન્વજી્વનના બૅંક એકાઉનટમાં પણ દ્નધાષિરરત રકમનો ચેક અથ્વા રકમ જમા કરા્વી શકાય ્છ.ે 

  તેની દ્્વગત આ પ્માણે ્છ ે:

ન્વજી્વન ટ્રસટ/Navajivan Trust 

બૅંક : સટટે બૅંક ઑફ ઇ�નડ્ા  બ્ાનચ : આશ્રમ રોડ 

કરનટ એકાઉનટ  એકાઉનટ નંબર : 10295506832  બ્ાનચ કોડ : 2628 

આઈએફએસ કોડ : SBIN 0002628  એમઆઈસીઆર કોડ : 380002006 

સરનામું : એસ. બી. આઈ., આશ્રમ રોડ શાખા, ગૂજરાત દ્્વદ્યાપીઠ કૅમપસ, 

પોસટ ન્વજી્વન, અમદા્વાદ–380 014, ગુજરાત રાજય, ભારત 

વિશેષ નોંધ ઃ બૅંક એકાઉનટમાં લવાજમની રકમ જમા કરાવ્યા પછી 079 27540635 (ઍકસટનેિન 218 
અથવા 224) નંબર પર ફોન કરીને જાણ કરિો. આ ઉપરાંત જમેના નામે લવાજમ અથવા ભેટરૂપે આ 
સામવ્યક મેળવવા-મોકલવા ઇચછો છો, તેમની સંપૂણમા  વવગત રકમ ભ્યામાની  �સલપ સાથે નવજીવન ટ્રસટના 
સરનામા પર મોકલી આપવા નમ્ર વવનંતી. જથેી કરીને િ્્ય એટલું વહેલા અંક તેમના સરનામે પહોંચી િકે. 

લિાજમની મુદત િૂરી થિા અંગે ઃ સરનામામાં નામ પાસેના કૌંસની દ્્વગત, દા. ત., 
(3–16)એ લ્વાજમ પૂરંુ થયાના માસ અને ્વ્ષિ દશાષિ્વે ્છ.ે જમેાં 3 એ માચષિ મરહનો અને 
16 એ 2016નું ્વ્ષિ સૂચ્વે ્છ.ે આ રીતે જમેનું લ્વાજમ જ ેમરહને-્વ્ગે પૂરંુ થતું હોય તયાં 
સુધીમાં લ્વાજમ ભર્વું ઇચ્છનીય ્છ.ે ‘नवजीवनનો અષિરદેહ’ની ભેટ નકલ મેળ્વતા 
ચાહકો-્વાચકો પણ લ્વાજમ ભરીને તેના ગ્ાહકો બની શકે ્છ.ે

પુસતકપરરચ્ય વવિેષાંક
છૂટક રકંમત _ 40

સવરાજ વવિેષાંક
છૂટક રકંમત _ 25

રજત અંક
છૂટક રકંમત _ 25
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પૂવ્વ અને પવવિમના વશક્ષણવવચારનું સંવમશ્રણ મહાદેવ દેસાઈની કલમે
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[ અનુસંધાન આવરણ-૩ ]


