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દ ાંડી કુચ અને ગ ાંધીજી એક અભ્ય સ 
સાંજયકુમ ર જયાંતિભ ઈ પટેલ 

આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેિર, ઈસિહાિ સિભાગ, િરકારી સિનયન અને િાણિજય કોલેજ, િમી, 
િા-િમી, જજ-પાટિ, ગજુરાિ 

 િસિનય આજ્ઞાભગં ચળિળ એ શાિક િસં્થાનિાદી િરકાર િામે મહાત્મા ગાધંીની 
આગેિાની હઠેળની ભારિીય સ્િિતં્રિા િગં્રામનો એક મહત્િપિૂણ ભાગ હિો. માચણ 1930 મા,ં યગં 
ઈન્ન્િયાના અખબારમા ં રાષ્ટ્રને િબંોસધિ કરિી િખિ,ે ગાધંીએ િેમની અણગયાર માગંિીઓ 
િરકાર દ્વારા સ્િીકારિામા ંઆિે િો આંદોલનને સ્થણગિ કરિાની િૈયારી દશાણિી હિી. પરંત ુલોિણ 
ઈસિિનની િરકારે િેમને કોઈ જિાબ આપ્યો ન હિો. પરરિામે િેમિે આ ચળિળ પરૂા ઉત્િાહ 
િાથે શરૂ કરી. આ ચળિળની શરૂઆિ 12 માચણ 1930 ના રોજ ગાધંીજીના નેતતૃ્િમા ંિાબરમિી 
આશ્રમથી ગજુરાિના દાિંી ગામ સધુીની દાિંી કચૂથી થઈ હિી. દાિંી પહોંચ્યા પછી  ગાધંીજીએ 
મીઠાનો જે કાયદો હિો એને િોિી રજૂઆિ કરી હિી કે ‘મેને નમકકા કાનનૂ િોિ રદયા. લિંનમા ં
યોજાયલેી પ્રથમ ગોળમજેી પરરષદની સનષ્ટ્ફળિા અને અિહકાર ચળિળના વ્યાપે િરકારને સ્પષ્ટ્ટ 
કરી દીધુ ં કે ભારિની રાજકીય િમસ્યાનો ઉકેલ કોંગ્રિે અને ગાધંી સિના િરળ નથી. િેથી જ 
લોિણ ઈરસિને મધ્યસ્થી દ્વારા ગાધંીજી િાથ ે િમાધાનની િાટાઘાટો શરૂ કરી. ગાધંીજી 26 
જાન્યઆુરી, 1931ના રોજ જેલમાથંી મકુ્િ થયા હિા. ઈરસિન અને ગાધંીજી િચ્ચે 17 ફેબ્રઆુરીથી 
રદલ્હીમા ંિાિચીિ શરૂ થઈ. 5 માચણ, 1931ના રોજ ગાધંી-ઇસિિન િસંધ (રદલ્હી કરાર) પર હસ્િાક્ષર 
કરિામા ંઆવ્યા હિા. 

મહાત્મા ગાધંીજીએ ગલુામીની ઝપેટમા ંઆિી રહલેા ભારિ દેશને આઝાદ કરાિિા માટે 
અનેક આંદોલનો શરૂ કયાણ હિા. િેમિે અંગ્રેજોની ક્રૂર નીસિઓ િામ ેમાચણ અને એસપ્રલ 1930 
િચ્ચ ેદરરયા રકનારે મીઠંુ બનાિિાના ઉદે્દશ્ય િાથે િેમના કેટલાક િાથીઓ િાથે પગપાળા દાિંી 
કચૂ અને મીઠાના િત્યાગ્રહની શરૂઆિ કરી હિી. હકીકિમા ંક્રૂર ણિરટશ િરકારે ભારિીયોને મીઠંુ 
બનાિિા અને િેચિા પર પ્રસિબધં મકૂિાની િાથે િેની ખરીદી પર ભારે ટેક્િ લાદ્યો હિો. જે 
બાદ ગાધંીજીએ અંગ્રેજોની આ નીસિનો સિરોધ કરીને દાિંી કચૂ શરૂ કરી હિી. િે જ િમયે િમેના 
આ પગલાએ િસિનય અિહકાર ચળિળનો પાયો નાખ્યો હિો. જો કે આ કારિે ગાધંીજી અન ે
િેમના િાથીઓને જેલની િજા પિ ભોગિિી પિી હિી. એટલુ ંજ નહીં, િેમના આ અરહિંિક 
આંદોલને રહિંિક સ્િરૂપ ધારિ કયુું હત ુ,ં કારિ કે મીઠાના િત્યાગ્રહની વ્યાપક અિર જોઈને ગસુ્િે 
ભરાયેલા અંગ્રેજોએ ગાધંીજીના આ આંદોલનને રોકિા સિરોધીઓ પર ગોળીબાર, લાઠીચાર્જ કરીને 
ક્રૂર િિણન કયુું હત ુ,ં જેના કારિે રોષ ફેલાયો હિો. અને િમગ્ર દેશમા ંરહિંિાનુ ંિાિાિરિ િજાણયુ ં
હત ુ.ં આ જોઈને િત્કાણલન િાઈિરોય લોિણ ઈરસિને મહાત્મા ગાધંી િાથે શાસંિપિૂણ મતં્રિા કરિાનુ ં
નક્કી કયુું અને િષણ 1931મા ંગાધંીજીને જેલમાથંી મકુ્િ પિ કરાવ્યા. આ પછી, ભગિાન ઇસિિન 
અને મહાત્મા ગાધંી િચ્ચે કેટલાક મહત્િપિૂણ મદુ્દાઓ અને શરિો પર શાસંિપિૂણ રીિે હસ્િાક્ષર 
કરિામા ંઆવ્યા હિા. જે ગાધંી-ઇસિિન િસંધ અને રદલ્હી િસંધ િરીકે ઓળખાય છે.  
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િો ચાલો જાિીએ ગાધંી-ઇસિિન િસંધની મહત્િની શરિો અને મખુ્ય મદુ્દાઓ જે નીચ ે
મજુબ છે- ગાધંી-ઇસિિન િસંધની મહત્િની શરિો - ગાધંી ઇસિિન િસંધની શરિો ગાધંી ઇરિીન 
કરાર હઠેળ, લોિણ ઇરસિને નીચેની શરિો સ્િીકારી હિી: આ કરાર પછી લોિણ-ઇરસિન ેભારિીયોન ે
દરરયા રકનારે મીઠંુ બનાિિાનો અસધકાર આપ્યો હિો. ગાધંી-ઇસિિન કરાર હઠેળ, લોિણ ઇરસિને એ 
શરિ સ્િીકારી હિી કે રહિંિાના આરોપમા ંજેલમા ંબધં સનદોષ રાજકીય કેદીઓને મકુ્િ કરિામા ં
આિશે, િેમજ રહિંિક કેિો સિિાયના િમામ રાજકીય કેિો પાછા ખેંચિામા ંઆિશે. આ કરાર 
હઠેળ કોંગ્રેિના કાયણકરોની જપ્િ કરેલી િપંસિ િત્યાગ્રહીઓને પરિ કરિાની શરિ પિ 
સ્િીકારિામા ંઆિી હિી. આ કરાર પછી ઇરસિન ેભારિીયોને શાસંિપિૂણ રીિે દારૂની દુકાનો અને 
સિદેશી કપિા ંબધં કરિાની મજૂંરી આપી. લોિણ ઇરસિને આ કરાર હઠેળ શરિ સ્િીકારી હિી કે 
િસં્થાઓને ગેરકાયદેિર ઘોસષિ કરિાના આદેશો રદ કરિામા ંઆિશે અને જે લોકોએ િરકારી 
નોકરીમાથંી રાજીનામુ ંઆપ્યુ ંછે િેઓને પરિ લેિામા ંિરકાર ઉદારિા દાખિશે. લોિણ ઈરસિન ે
આ કરાર હઠેળ કોંગ્રેિ પર લાદિામા ંઆિેલા ઘિા સનયતં્રિો દૂર કરિાની શરિ સ્િીકારી હિી. 
ઈરિીન-ગાધંી કરાર હઠેળ, ઈરસિન જારી કરાયેલા િમામ િટહકુમ પાછી ખેંચિા અને િમામ 
રહલચાલનો અંિ લાિિા િમંિ થયા. ગાધંી-ઇસિિન િસંધ પછી, ગાધંીએ િેમના દ્વારા શરૂ કરાયેલ 
િસિનય અિહકાર ચળિળને સ્થણગિ કરિાની શરિ સ્િીકારી હિી. આ કરાર હઠેળ, ગાધંી 
કોંગ્રેિની બીજી ગોળમેજી પરરષદમા ંભાગ લેિા માટે િમંિ થયા હિા. આ કરાર હઠેળ ગાધંીજીએ 
શાસંિપિૂણક શરિ સ્િીકારી હિી કે કોંગ્રેિ ભસિષ્ટ્યમા ંણિરટશ માલિામાનનો બરહષ્ટ્કાર અને સિરોધ 
નહીં કરે. આ કરાર હઠેળ ગાધંીજીએ એ શરિ પિ સ્િીકારી હિી કે િેઓ અંગ્રજે પોલીિની ખોટી 
નીસિઓ અને અન્યાય િામે ન્યાયી ન્યાસયક િપાિની માગંિી પાછી ખેંચી લેશે. આ કરાર હઠેળ 
ગાધંીજીએ પિ જો કોંગ્રેિ આ કરારનુ ંપાલન ન કરે િો િરકારને યોગ્ય પગલા ંલિેાનો અસધકાર 
આપિાની શરિ સ્િીકારી હિી. 

ગાધંીજીના જીિનના મખુ્ય ત્રિ મહત્િના આંદોલનો હિા. અિહકાર આંદોલન, િસિનય 
કાનનૂભગં આંદોલન અને રહિંદ છોિો આંદોલન જેમા ંદાિંીકુચ એ  સિશ્વ ઇસિહાિની એક સિરલ 
ઘટના હિી. િે િમયે એમ મનાત ુ ંહત ુ ંકે આ કુચ થાય એ પહલેા જ બાપનુી ધરપકિ થઇ જશે 
િેથી દાિંીકુચની આગલી રાિે લોકોની ચહલ પહલ અને ભારે ભીિ િાબરમિી આશ્રમ પર રહી 
હિી પરંત ુબાપ ુત્રિ િાગ્યે ઉઠી સનત્યક્રમમા ંલાગી ગયા હિા િિારે ૪:૧૫ પ્રાથણના શરુ થઈ એ 
પછી એ દદીઓને મળિા ગયા એ િમયે શીિળાનો રોગ પ્રિરેલો હિો આશ્રમના ફણળયામા ંજ 
ઘિા બાળકો િેનાથી પીરિિ હિા. આ બધા બાળકોના ખબર અંિર પછૂયા અને ત્યારબાદ જ 
િેમિે દાિંી યાત્રાની શરૂઆિ કરી. ૧૨મી માચણ ૧૯૩૦ના રોજ ગાધંીજીએ િાબરમિી આશ્રમમાથંી 
આ કુચ કરી હિી. બાપ ુઆશ્રમ છોિયા બાદ ક્યારેય પાછા આવ્યા નહોિા જેથી આ દાિંી કચૂના 
પ્રિગંને મહાદેિભાઈ દેિાઈએ મહાણભસનષ્ટ્ક્રમિ પ્રિગં િરીકે ઓળખાવ્યો હિો. જે રીિે ગૌિમ 
બદેુ્ધ જન િમાજ અને જગિના કલ્યાિ માટે ગહૃત્યાગ કયાણનો પ્રિગં મહાણભસનષ્ટ્ક્રમિ િરીકે 
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ઓળખાય છે િેમ પજૂ્ય બાપએુ પિ ણિટીશ િામ્રાજ્યની બદિર દશામાથંી મા ંભારિીને મકુ્િ 
કરિા પોિાના આઝાદીની ચળિળના હિેક્િાટણર િમા િાબરમિી આશ્રમને છોિયો જ્યા ંપછીથી 
િેઓ ક્યારેય પરિ ન આિી શકયા. દાિંી કુચમા ંરસ્િામા ંઅનેક ગામો આવ્યો આ બધી જગ્યાએ 
ગાધંીજીએ ભારિીય સ્િાિતં્ર્ય િગં્રામનો િેમજ િેમના રચનાત્મક કાયો ખાદી, સ્િચ્છિા અન ે
સ્િદેશીનો પ્રચાર-પ્રિાર કયો લોકોમા ંખબૂજ જાગસૃિ જોિા મળી હિી. ૫ મી એસપ્રલ ેદાિંી મકુામે 
બાપ ુપહોંચી ગયા છઠ્ઠી િારીખે િહલેી િિારે િાિા છ િાગ્યે ગાધંીજીએ િમદુ્રસ્નાન કરી મીઠાના 
અન્યાયી કાયદાનો ભગં કયો અને કીધુ ંકે ‘મેને નમક કા કાનનુ િોિ રદયા’ અને એમ પિ કીધુ ં
કે હુ ંણિટીશ િામ્રાજ્યની ઈમારિમા ંલિૂો લગાડુ ંછ.ં 

1930 ના 'નમક િત્યાગ્રહ' આઝાદીની અરહિંિક લિાઈના ઇસિહાિમા ં એક અત્યિં 
મહત્િપિૂણ પ્રકરિ હતુ.ં આટલા સિશાળ પાયા પર દેશે િે પહલેા ંકદી અરહિંિક પ્રસિકારનો પ્રયોગ 
કયો નહોિો. દુસનયાના ઇસિહાિમા ંપિ એનો જોટો જિ ેએમ નથી. ભારિના ઇસિહાિમા ંત્યાર 
પહલેા ંઅને ત્યાર બાદ પિ ક્યારેય  અરહિંિા આટલી િરક્રય અને કારગિ નીિિલેી નહીં મળે. 
ગાધંીજીએ પિ કહ્ુ ંહત ુ ંકે- 

" હુ ંજાણુ ંછ ંકે અરહિંિાત્મક લિિ ઉપાિિામા ંગાડું ંિાહિ કહી શકાય એવુ ંજોખમ હુ ંખેિી 
રહ્યો છ.ં પિ ગભંીરમા ંગભંીર જોખમો ખેિયા સિના િત્યનો જય થયો નથી. જે પ્રજા પોિાના 
કરિા ંિધારે મોટી અને પ્રાચીન, અન ેએટલી જ િસં્કારી પ્રજાનો જાણ્ય-ેઅજાણ્યે નાશ કરી રહી 
છે, િે પ્રજાનો હ્રદયપલટો કરિા માટે જેટલુ ંજોખમ ખેિિા પિ ેિેટલુ ંઓછ.ં.... " 

" યાદ રાખજો, આ જીંદગીભરની ફકીરી છે;.... આ ધમણયદુ્ધ છે; એક મહાવ્યાપક યજ્ઞ 
કરીએ છીએ. અને એમા ંિૌએ હોમાઇ જિાનુ ંછે. િમારી અશક્ક્િ હોય િો િમે ખિી જજો. િમારી 
અશક્ક્િ એ િમારી શરમ નથી પિ મારી શરમ છે, કારિ, મને પ્રભએુ જે શક્ક્િ આપી છે િે 
િમારા િૌમા ંછે. આત્મામાત્ર એક છે....." 

આજે દાિંીકચૂને ૯૧ િષણ પરૂા થયા આ લિિ િખિે ગાધંીજીની ઉંમર ૬૧ િષણની હિી. 
ગાધંીજીની ઉંમર જોિા અમદાિાદના શેઠ ચીનભુાઈ બરોનેટ એ એક િફેદ ઘોિો કુચ િાથે મોકલ્યો 
હિો. ગાધંીજીથી કદાચ ચાલી ના શકાય િો આ ઘોિા ઉપર બેિી કુચ પરૂી કરી શકાય. પરંત ુ
પહલેા બે રદિિ (અિલાલી,બરેજા અને નિાગામ) િારી રીિે ચાલી શકાયુ ંઅને એટલો બધો 
થાક પિ ના લાગ્યો એટલે નિાગામથી ઘોિાને આભાર િાથે અમદાિાદ પરિ મોકલી આપિામા ં
આવ્યો. 

‘મારંુ જીિન એ જ મારો િદેંશ’ કહનેાર ગાધંીજીના જીિનમા ંઅન ેકાયણમા ંસ્િચ્છિા એિી 
િો િિાઈ ગઈ હિી કે બાપનેુ યાદ કરિા ંિહજપિ ેજ સ્િછિા સિષનેા િેમના ંકાયો નહીં િો િ ે
સિષેનો િેમનો પ્રેમ િો યાદ આિી જ જાય… િેમને મન સ્િછિા એ માત્ર કચરો િાફ કરિાના 
સ્થળૂ અથણમા ંનહીં પરંત ુકોઈ પિ િસ્તનુા યોગ્ય અને કરકિરયકુ્િ ઉપયોગ િિ ેઓછામા ંઓછો 
બગાિ થાય અને બધુ ંજ એ રીિે િપરાયા પછી પિ જે કચરો નીકળે િે યોગ્ય જગ્યાએ પહોંચ ે
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એિા સકૂ્ષ્મ અથણમા ંછે… ટૂંકમા ંસ્િચ્છિા એ કોઈ પ્રરક્રયા નથી પિ રોજબરોજની જીિનશૈલીનો 
એક ભાગ છે. 

ગાધંીજીના જીિનની કેટલીક રિપ્રદ ઘટનાઓ સિશે જોઈએ... 
૧.) ચપંારિની િાિ છે. ત્યાનંા નીલિરોના (ગળીની ખિેી કરાિનાર અંગ્રેજ ગોરા લોકોને માટે 
િપરાિો શબ્દ નીલિર) અન્યાય ને અત્યાચારોની બાપએુ િપાિ શરૂ કરેલી અને પ્રજામા ંકંઇક 
ચેિન આવ્યુ ંહત ુ.ં બાપએુ ઠેકઠેકાિે શાળાઓ ખોલેલી િેની પિ લોકો પર િારી અિર થિા માિંી 
હિી. ગોરા નીલિરો આથી ગભરાયા હિા. 

કોઇએ બાપનેુ કહ્ુ,ં “અહીંનો અમકુ નીલિર િૌથી દુષ્ટ્ટ છે. િે આપનુ ંખનૂ કરાિિા માગ ે
છે ને િેને માટે િેિે મારા રોક્યા છે.” આ િાભંળીને બાપ ુએક રદિિ રાતે્ર એકલા પેલા ગોરાને બગંલ ે
પહોંચ્યા ને કહિેા લાગ્યા: “મેં િાભંળયુ ંછે કે મને મારી નાખિા માટે િમે ગોરાઓ રોક્યા છે, એટલ ે
કોઇને કહ્યા િગર હુ ંએકલો આવ્યો છ.ં” પલેો ણબચારો સ્િબ્ધ થઇ ગયો. 
૨.) ણબરલા કુટંુબ િાથે ગાધંીજીને ઘિો જ ગાઢ િબંધં હિો. રદલ્હીમા ંિેઓ ણબરલા ભિનમા ંજ 
ઊિરિા. િેમના જેિા મિૂીિાદીને ત્યા ંગાધંીજી રહિેા િેથી પ્રજાના એક િગણને એ ગમતુ ંનહીં. 
ણબરલા ગાધંીજીનો ખોટી રીિે લાભ ઉઠાિે છે એવુ ંપિ એ િગણ કહિેો. િેમને ગાધંીજી સિનોદમા ં
કહિેા કે, ‘હુ ંપાકો િાણિયો છ.ં ણબરલાજી મને િટાિી શકે એમ નથી.’ 

એક િાર ણબરલા ભિનમા ંગાધંીજીનો િિિાટ હિો. િિારમા ંિેઓ સ્નાનની િૈયારીમા ં
હિા. પિ નાહિાની ઓરિીમા ં ણબરલાજી સ્નાન કરિા હિા. િેઓ સ્નાન કરીને બહાર આવ્યા 
પછી ગાધંીજી અંદર ગયા. અંદર જઈને જોયુ ંિો ણબરલાજીનુ ંભીનુ ંધોસિયુ ંપિલેુ ંહત ુ.ં િેને બાજુએ 
મકૂીને સ્નાન કરિા કરિા ંગાધંીજીએ િે જાિે જ ધોઈ નાખ્યુ ંઅને પછી નાહિા બેઠા. ણબરલાજીનો 
નોકર ધોસિયુ ંલેિા આિે િે પહલેા ંિો દ્વાર બધં થઈ ગયેલુ.ં ગાધંીજીએ પોિાનો કચ્છ પિ જાિે 
જ ધોઈ નાખ્યો. એ બનં ેકપિા ંલઈ િેઓ બહાર આવ્યા અને દોરીએ સકૂિિા હિા િે દરસમયાન 
ણબરલાજી ઉિાિળા આિી પહોંચ્યા: 
‘અરે બાપ ુ! બાપ ુ! આ શુ ંકરો છો ?’ કહી પોિાનુ ંધોસિયુ ંગાધંીજીના હાથમાથંી ખેંચિા લાગ્યા. 
આ બનાિથી િેમને માઠંુ લાગ્યુ.ં 

ધોસિયુ ંસકૂિિા સકૂિિા ગાધંીજી બોલ્યા : ‘મેં ધોયુ ંિેથી બગિી શુ ંગયુ ં? અંદર પિલેુ ં
હત ુ.ં િેના પર કોઈનો મેલો પગ પિ ેિેના કરિા ંધોઈને સ્િચ્છ કયુું એ િો િારંુ જ થયુ ંને ?’ 

‘બાપ…ુ..’ ણબરલાજી ગિગણ્યા. ગાધંીજી જેિા મહાપરુુષે પોિાનુ ંધોસિયુ ંધોયુ ંિેનો ખેદ 
અને નાહિાની ઓરિીની િરિ િાફ કરિાની બેદરકારી માટે ણબરલાજીને પશ્ચાિાપ થિા લાગ્યો. 
શુ ંબોલવુ ંિે િેમને િમજાયુ ંનહીં. પછી થોિી િારે િેઓ બોલ્યા : ‘આટલો બધો કામનો બોજો 
હોિા છિા ંબાપ ુ! િમે એ શા માટે ધોયુ ં?’ 

ગાધંીજી : ‘જીિનમા ંસ્િચ્છિાના કાયણ સિિાય િળી બીજુ ંમોટંુ કાયણ કયુ ં?’ 
ણબરલાજી શુ ંબોલે ? 
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સ્િચ્છિા સિશે ગાધંીજીના કિક આગ્રહનો ખ્યાલ ણબરલાજીને હિો જ પિ સ્િચ્છિાની 
આટલી ઊંચી માત્રાનો અનભુિ િો આ પ્રિગં ેજ થયો. 
૩.) મનબુહને ગાધંી િાથેનો આ પ્રિગં છે. નોઆખલી ન ે ણબહારના (કોમી રમખાિો) યજ્ઞમા ં
ઝપંલાવ્યા પછી 1947ની 30મી માચણના રોજ બાપજુીને લૉિણ માઉંટબૅટનને મળિા જિાનુ ંથયુ.ં 
િાઇિરૉયે િો બાપજુીને સિમાનમા ંમળિા બોલાિેલા. પિ “જે િાહનમા ંકરોિો ગરીબો મિુાફરી 
ન કરી શકે િેમા ંમારાથી કેમ બેિાય?” એમ કહી િેમિે િેનો ઇનકાર કયો. અને “રેનમા ંપિ હુ ં
િો મારંુ કામ િારી રીિે કરી લઉં છ,ં એટલ ેહુ ંિો આગગાિીમા ંજ આિીશ.” એિો સનશ્ચય કયો. 

ગરમી અિહ્ય હિી. ચોિીિ કલાકનો રસ્િો હિો. એમિે મને બોલાિીને કહ્ુ;ં “ઓછામા ં
ઓછો િામાન અને નાનામા ંનાનો ત્રીજા િગણનો િબ્બો પિદં કરિાનો.” 

મેં િામાન િો ઓછામા ંઓછો લીધો. પિ સ્ટેશને સ્ટેશને બાપજુીના દશણનાથીઓની એટલી 
ભીિ જામશે કે ઘિીયે એમને આરામ નહીં મળે; આમ સિચારીને મ ેબ ેખાનાિંાળો િબ્બો પિદં 
કયો. એકમા ંિામાન રખાવ્યો અને બીજામા ંબાપજુીને સિૂા બેિિાનુ ંરાખ્યુ.ં 

પટિાથી રદલ્હી જિી રેન િિારે 9-30 િાગ્યે ઊપિ.ે ગરમીના રદિિોમા ંબાપજુી બપોરનુ ં
ભોજન 10 િાગ્યે લેિા. હુ ંબીજા ખાનામા ંજઇ િામાન ખોલી બાપજુી માટે ખાિાનુ ંિૈયાર કરિા 
ગઇ. થોિી િારે બાપજુીિાળા ખાનામા ંઆિી. બાપજુી િો લખિામા ંપિયા હિા. મને પછૂ્ુ.ં”ક્યા ં
હિી?” મેં કહ્ુ,ં “અહીં ખાિાનુ ં િૈયાર કરિી હિી.” િેમિે મને બારીએથી બહાર નજર નાખી 
જોિાનુ ંકહ્ુ.ં મેં બહાર જોયુ ંિો લોકો લટકિા હિા. મને મીઠો ઠપકો મળયો:”આ બીજા ખાનાનુ ંિેં 
કહ્ુ ંહત ુ ં?” 
મેં કહ્ુ ં:”હા બાપજુી, હુ ંઅહીં જ બધુ ંકામકાજ કરંુ-સ્ટિ પર દૂધ ગરમ કરંુ, િાિિો િાફ કરંુ, િેથી 
આપને િકણલફ પિશે એમ જાિીને મેં બીજા ખાનાનુ ંકહ્ુ.ં” 

“કેિો લલૂો બચાિ છે ! આંધળો પે્રમ િે આનુ ંનામ. એક સ્પેસશયલ પાછળ કેટલી ગાિીઓ 
રોકાય અને કેટલા હજારનુ ંખચણ થઇ પિ?ે એ મને કેમ પોિાય? હુ ંજાણુ ંછ ંકે ત ુ ંઆ બધુ ંમારા 
ઉપરના અત્યિં પે્રમને િશ થઇને કરે છે. પિ મારે િો િને ઊંચે ચિાિિી છે, નીચે નથી પછાિિી, 
એ િારે િમજવુ ંજોઇએ. અને િમજી હો િો હુ ંિને કહી રહ્યો છ ંઅને િારી આંખમાથંી પાિી પિી 
રહ્યા ંછે િે ન પિિા ંજોઇએ. હિે એનુ ંપ્રાયસશ્ચિ એ જ કે, તુ ંબધો િામાન અહીં ખિેિી લે અને 
આગળનુ ંસ્ટેશન આિે ત્યારે સ્ટેશન-માસ્િરને મારી પાિે બોલાિજે.” 

હુ ંિો થરથર કાપંિી હિી. િામાન િો ખિેિયો, પિ અમને બાપજુીની ણચિંિા થિી હિી 
કે હિે કેમ થશે?િળી રેનમા ંલખિાનુ,ં િાચંિાનુ,ં માટી લેિાનુ,ં કાિંિાનુ,ં મને ભિાિિાનુ ંિગેરે 
બધુ ંજ કામ !જેટલુ ંઘરમા ંબેઠા ંકરિાનુ ંરહ ેિેટલુ ંજ રેનમા ંમિુાફરીમા ંપિ ચાલ ુરહ ે! 
અંિે સ્ટેશન આવ્યુ.ં સ્ટેશન-માસ્િરને બોલાવ્યા. બાપજુીએ એને મારંુ પરાક્રમ કહ્ુ ંકે, “આ છોકરી 
મારી પૌત્રી છે, પિ ણબચારી ભોળી ભલી છે. હજુ મને કદાચ િમજી નહીં હોય, િથેી જ આ બ ે
ખાના ંપિદં કયાું.એમા ંએનો દોષ નથી. દોષ મારો જ. મારી કેળિિી એટલી અધરૂી હશે ને? હિ ે
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મારે અને એિે બનંી પ્રાયસશ્ચિ કરવુ ંરહ્ુ.ં એટલે આ ખાનુ ંખાલી કરી નાખ્યુ ંછે. િેનો ઉપયોગ 
િમે િધારાના પૅિેંજર લટકે છે િેને માટે કરો; િો જ મારંુ દુ:ખ હળવુ ંથશે.” 

સ્ટેશન-માસ્િરે ઘિી આજીજી કરી,પિ બાપજુી ક્યા ંમાને િેિા હિા? સ્ટેશન-માસ્િરે ત્યા ં
સધુી કહ્ુ ંકે, “હુ ંએ લોકો માટે બીજો િબ્બો જોિાિી લઉં.” 

બાપએુ કહ્ુ:ં’બીજો િબ્બો િો જોિિો જ જોઇએ, પિ આનો ઉપયોગ કરી લો. જે ન જોઇત ુ ં
હોય છિા ંિધારે મળે છે િે િાપરવુ,ં િેમા ં રહિંિા છે. મળિી િગિિનો દુરુપયોગ કરાિી આ 
છોકરીને િમે બગાિિા માગો છો?” ણબચારા સ્ટેશન-માસ્િર ઝખંિાિા પિી ગયા અને અંિે 
બાપજુીનુ ંકહવે ુ ંમાનવુ ંપિ્ુ.ં 
સ્િચ્છિા સિશે મહાત્મા ગાધંીજીના 10 સિચાર 
1. મહાત્મા ગાધંીએ કહ્ ુહત ુકે રાજનીસિક સ્િિતં્રિાથી િધ ુજરૂરી સ્િચ્છિા છે. 
2. જો કોઈ વ્યક્ક્િ સ્િચ્છ નથી િો િ ેસ્િસ્થ નથી રહી શકિો. 
3. િારી િાફ િફાઈથી જ ભારિના ગામને આદશણ બનાિી શકાય છે. 
4. શૌચાલયને આપિા ડ્રોઈંગ રૂમની જેમ સ્િચ્છ રાખવ ુજરૂરી છે. 
5. નદીઓન ેસ્િચ્છ રાખીને આપિે આપિી િભ્યિાને જીિિં રાખી શકીએ છીએ. 
6. પોિાની અંદરની સ્િચ્છિા પ્રથમ િસ્ત ુછે. જેને સશખિિી જોઈએ. બાકી િાિો ત્યારબાદ થિી 
જોઈએ. 
7. દરેક વ્યક્ક્િએ પોિાનો કચરો પોિે જ ઉઠાિિો જોઈએ. 
8. હ ુકોઈને ગદંા પગ િાથે મારા મનમાથંી પિાર થિા દઉ નહી. 
9. પોિાની ભલૂને સ્િીકારિી ઝાડુ લગાિિા િમાન છે જે જમીનને ચમકદાર અને સ્િચ્છ કરી દે 
છે. 
10. સ્િચ્છિાને િમારા આચરિમા ંએ રીિે અપનાિી લો કે િે િમારી આદિ બની જાય. 

ગાધંીજી ઉપર ‘Un to the last’ જ્હોન રન્સ્કનના સિચારનો પ્રભાિ િો બીજી બાજુ 
‘ટોલ્સ્ટોય’ના સિચારોનો પ્રભાિ િિોદયના નામે ઝીલાયો હિો. ફળ સ્િરૂપ િેમનુ ંજીિન રદન-
પ્રસિરદન િાદંુ થતુ ંગયુ.ં િેની અિર પોશાક પર પિ પિી. સિલાયિ હિા ત્યારે કોટ પાટલનૂ 
અને નેક ટાઇિાળો પોશાક પહરેિા. દણક્ષિ આરિકામા ંિત્યાગ્રહી િરીકે િેનો ત્યાગ કરી ઝભ્ભો 
અને પાયજામો પહરેિો શરૂ કયો. રહિંદમા ંઆવ્યા પછી કારઠયાિાિી લાબંો ફેંટો, અંગરખુ,ં ખમીિ, 
ખેિ અને પગથી પાની સધુીનુ ં લાબં ુ ં ધોસિયુ ં પહરેિા લાગ્યા. એક િાર રેલિેની મિુાફરી 
દરસમયાન ત્રીજા િગણના િબ્બામા ંગાધંીજી મિુાફરી કરી રહ્યા હિા. િબ્બામા ંએક ઉિારુ િાથે 
ખાદી પહરેિા અંગ ેિિંાદ શરૂ થયો. િમે ખાદી કેમ પહરેિા નથી ? ગાધંીના આ િિાલ િામ ે
ઉિારુએ કહ્ુ ં : અરે, િમારા જેટલા ખાદીના કપિા ં પહરેીએ િો દેિાળં ફકંિાનો િારો આિે. 
ઉિારુનુ ંઆ િાક્ય ગાધંીજીને િીરની જેમ હૃદયમા ંભોંકાયુ.ં કારઠયાિાિી પોશાકનો િત્કાળ અિરથી 
ત્યાગ કરિાનો સનિણય લીધો. માત્ર સશર પર ટોપી, કફની અને ટૂંકી ધોિી પહરેિા શરૂ કયાણ. 
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આગળ જિા ં આ પોશાક પિ લાબંો ન ચાલ્યો. દેશમા ં અંગ્રેજો િામે અિહકારની ચળિળ 
ચરમિીમા પર હિી. મદ્રાિ પ્રાિંમા ંમજૂરોની એક િભામા ંગાધંીજી પ્રિચન આપી રહ્યા હિા. 
પરદેશી િસ્ત્રોની હોળી કરિાની અને ચીજિસ્તઓુનો બરહષ્ટ્કાર કરિાનુ ંએલાન આપ્યુ.ં િમારી 
પાિે જે કોઈ પરદેશી િસ્ત્રો હોય િેની આજ ને આજ હોળી કરો. એક ગરીબ ચીંથરેહાલ મજૂર સ્ત્રી 
આગળ આિી. રિમિ અિાજે કહ્ુ ં: બાપ ુ! િમારી િાિ િાચી છે પિ મારી પાિે આ એક જ 
િસ્ત્ર છે. બાળી દઈએ િો પહરેીએ શુ ં? ગરીબ મજૂર સ્ત્રીનો આ પ્રશ્ન ગાધંીજીના હૃદયમા ંિોંિરિો 
ઊિરી ગયો. ગાધંીજીને રહિંદની દરરદ્રિાનુ ંઆ નવુ ંદશણન લાદ્ુ.ં ગરીબ દેશમા ંપહરેિાના પરૂિા ં
કપિા ંના હોય, અધણનગ્ન અિસ્થામા ંલોકો જીિિા હોય ત્યા ંઆટલા ંબધા ંકપિા ંપહરેિાનો મને 
કોઈ જ નૈસિક અસધકાર રહિેો નથી. હૃદય દ્રિી ઊઠયુ.ં એક નવુ ં જ હૃદયમથંન શરૂ થયુ ં જે 
મતૃ્યપુયુંિ લગંોટીભેર રહિેાનો સનિણય લીધો. માત્ર માિાઓ, બહને-દીકરીઓની મયાણદા જળિાય 
િે માટે ઘ ૂટંિ સધુી ઉપર િાથળ ઢંકાય એ રીિે કચ્છ પહરેિાનુ ંશરૂ કયુું. આમ પોશાકની ક્રાસંિ 
પરાકાષ્ટ્ઠાએ પહોંચી. 
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