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ગજુયાતભાાં યચનાત્ભક પ્રવતૃ્તિ અને આત્તથિક યાષ્ટ્રલાદ 

ભતૂ્તભકા ફી. લવાલા 

ીએચ.ડી. સ્કરય, ઈત્તતશાવ ત્તલબાગ, વયદાય ટેર યતુ્તનલવીટી, લલ્રબ ત્તલદ્યાનગય, 

ભ. ૮૨૩૮૭ ૧૧૨૪૩ 

યચનાત્ભક પ્રવતૃ્તિ એટરે શુાં? અને, આત્તથિક યાષ્ટ્રલાદ એટરે શુાં? વહ ુ પ્રથભ અત્માંત 
વયબાાભાાં આણે ઉયક્ત ફને્ન પ્રશ્નના જલાફ ભેલી રઈએ. વભાજના નલત્તનભાાણ 
ઉત્થાન અને ત્તલકાવ ભાટે – યાષ્ટ્રના વાભાજજક, વાાંસ્કૃત્તતક, ળૈક્ષણણક, આત્તથિક અને યાજકીમ 
ત્તલકાવ ભાટે – વાભાજજક વ્મલસ્થા ભાટે જે પ્રવતૃ્તિ કયલાભાાં આલતી શમ છે તે યચનાત્ભક 
પ્રવતૃ્તિ. અને કઈણ વ્મક્ક્ત વભાજ કે યાષ્ટ્રના વલાાંગી ત્તલકાવ ભાટે ામાની જરૂયીમાત છે – 
આત્તથિક વળક્ક્તકયણ અથલા આત્તથિક વદ્ધયતાની, વ્મક્ક્તગત અને વામહૂશક સ્લરૂભાાં, યાષ્ટ્રની 
ક્સ્થત્તત અને ળક્ક્તને ભજબતૂ ફનાલલા ભાટે જે આત્તથિક કામો કયલાભાાં આલે તે આત્તથિક 
યાષ્ટ્રલાદ. પ્રસ્તતુ રેખના ત્તલમનુાં ળીાક છે : “ગજુયાતભાાં યચનાત્ભક પ્રવતૃ્તિ અને આત્તથિક 
યાષ્ટ્રલાદ”. આ ત્તલમને આણે ઐત્તતશાત્તવક હયપે્રક્ષભાાં એટરે કે બાયતની આઝાદી લેૂના 
વભમભાાં વભજલાન પ્રમાવ કયીએ.  

લીવભી વદીના પ્રાયાંબભાાં રડા કઝાનનાાં જુલ્ભી કાયબાયે બાયતની રડામક ળક્ક્તને 
જાગતૃ કયી....... પ્રજાનાાં જશાર નેતાઓએ જઈ રીધુાં કે નઠય થનાય ણિટીળવિા વાભે ત્તલનમ-
ત્તલનલણી રાાંફ વભમ ઉમગી થલાના નથી .... કોંગે્રવ જ એલી એક વાંસ્થા શતી કે જેના લડ ે

હશન્દી પ્રજાએ સ્લયાજ તયપ કચૂ કયલાની છે, એ વાંસ્થાને ભમાાદાઓ છે છતાાં એન જન્ભ 
સ્લયાજને અથે જ થમ છે એભ દાદાબાઈનુાં વચટ ભાંતવ્મ શત ુાં.૧ 

બાગરા ાડ અને યાજકયની નીત્તતના અભરના બાગરૂે ણિહટળવયકાયે ફાંગાના 
બાગરા કમાા. લશીલટી વગલડતા ફશાના શઠે વયકાયે ૧૯૦૫ભાાં આ ત્તનણામ રીધ. આ 
ઘટનાને કાયણે દેળબયભાાં ઉગ્રપ્રત્માઘાત ડયા. ફાંગાના રક બાલનાળીર શલાથી તેભની 
બાલના તીવ્ર થતાાં તેભણે સ્લદેળીની ચલ ઉાડી ઠેયઠેય વબાઓ, વયઘવ, દેખાલ, રેખ 
અને હયદ દ્વાયા ત્તલયધ વ્મક્ત કયલાભાાં આવ્મ. ત્તલયધ અને પ્રત્તતકાય કયલાની બાયતભાાંથી 
ચાય પ્રકાયની ચલ ળરૂ થેઈ. (૧) ફહશષ્ટ્કાય, (૨) સ્લદેળી (૩) સ્લાલરાંફન અને (૪) ત્તન:ળસ્ત્ર 
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પ્રત્તતકાય.૨ 

ફહશષ્ટ્કાયભાાં મખુત્લે અંગે્રજી કાડ, ભીઠુાં, ખાાંડ, અંગે્રજીબાા, ઉયાાંત જેઓ યદેળીભાર 
ખયીદે તેભન વાભાજજક ફહશષ્ટ્કાય.  

યદેળી ભારન ફહશષ્ટ્કાય થામ ણ પ્રજાને જરૂહયમાતની ચીજ લસ્તઓુત જઈએ જ. 
તે ક્ાાંથી રાલલી? આ વશજ પ્રશ્નભાાંથી જ પ્રજાના સ્લાલરાંફન અને સ્લદેળીની બાલના અને 
કામાન જન્ભ થમ. સ્લદેળી ત્તલના ઉદ્ધાય નથી એનુાં બાન પ્રજાને તે લેા ફયાફય થયુાં. આ 
વભમે સ્લદેળી ઉદ્યગને વાયા પ્રભાણભાાં ઉિેજન ભળયુાં. સ્લદેળીની પ્રવતૃ્તિની કદય ત ત્તલનીત 
ક્ષના નેતાઓએ ણ વાયી ેઠે કયી શતી.૩ ત્તનિઃળસ્ત્ર પ્રત્તતકાયનુાં કાભ આમયરેન્ડની પ્રજાએ કયી 
ફતાવ્યુાં શત ુાં. અયત્તલિંદ ઘ લગેયે એ ફાંગાભાાં ત્તનિઃળસ્ત્ર પ્રત્તતકાયનુાં ઉદ્દફધન કયુાં. તેની ાછ 
આધ્માજત્ભક આધાય આલાન યૂ પ્રમાવ થમ શત.૪  

આ વભમ દયમ્માન ભશનદાવ કયભચાંદ ગાાંધી દણક્ષણ આહિકાભાાં અહશિંવાત્ભક 
વત્માગ્રશની નલી દ્ધત્તતથી ગયી વયકાયની વાભે આંદરન ઉભુાં કયીને હશન્દીઓને ન્મામ 
અાવ્મ. રડતભાાં ાલાભાાં આલેરા અણીશદુ્ધ અહશિંવા – આ એક ભટી ઐત્તતશાત્તવક ઘટના 
શતી. રડા કઝાાનાના અક્કડ લરણને કાયણે ફાંગા અને અન્મ પ્રદેળભાાં વયકાય ત્તલયધી 
ચલને પ્રત્વાશન ભળયુાં.  

અભદાલાદભાાં લધતા જતા કાડ અને અન્મ ઉદ્યગએ ટેક આલા ભાટે ૧૮૭૬ભાાં 
‘સ્લદેળી ઉદ્યગ લધાક ભાંડી’ની સ્થાના થઇ ચકૂી શતી.૫ ૧૯૦૬ભાાં અભદાલાદના યીચીયડ 
(ગાાંધીયડ) ય એક ભકાનભાાં સ્લદેળી ચલ અંગે ત્તલદ્યાથીઓની વબા ભી શતી તેભાાં 
લાંદેભાતયભનુાં ગજુયાતી રૂાાંતય ગાલાભાાં આલેલુાં. આ હદલવભાાં ત્તલયભગાભભાાં દેકાલાડા ગાભે 
અને ભાાંડર ગાભભાાં ણ વબાઓ મજાઈ શતી. જેભાાં સ્લદેળી ખાાંડ લાયલાન ત્તનણામ કયલાભાાં 
આવ્મ શત. ઉયાાંત અભદાલાદભાાં ૧૯૦૩ભાાં ‘સ્લદેળી લસ્ત ુ વાંયક્ષણ ભાંડ’ની ળરૂઆત થઇ 
શતી. તેને ફાંગબાંગની ચલથી વાય લેગ ભળમ.૬ 

યાજાયાભ ભશનયામ, દમાનાંદ વયસ્લતી, સ્લાભી ત્તલલેકાનાંદ, ફાંકીભચાંદ્ર, ગારકૃષ્ટ્ણ 
ગખરે, દાદાબાઈ નલયજી, રકભાન્મ હટક, ભશાદેલ ગત્તલિંદ યાનડ,ે રારા રજતયામ, 
અયત્તલિંદ ઘ, ઈશ્વયચાંદ્ર, ત્તલદ્યાવાગય ભશત્તિ કલે, નભાદાળાંકય, દરતયાભ અને એની ફેવાંટ 
લગેયે અનેક ત્તલચાયળીર વ્મક્ક્તએની સ્લદેળી, યાષ્ટ્રલાદ, સ્લયાજ્મ, ત્તળક્ષણ ત્તલગેયે ત્તલમ ય 
યૂ અભ્માવ અને ણચિંતન કયીને યાષ્ટ્રના વાભાજજક યાજકીમ અને વાાંસ્કૃત્તતક પે્રક્ષભાાં વહિમ 
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ભતૂ્તભકા બજલી છે. અંધશ્રદ્ધાભાાં ડફેૂરા વભાજને તાંદ્રાલસ્થાભાાંથી ફશાય રાલલાન રુુાથા અને 
પ્રમાવ કમો છે.  

ગાાંધીજીનુાં આગભન ૧૯૧૫ભાાં. દક્ષીણ આહિકાથી આવ્મા અભદાલાદ ઉય એભની 
નજય ઠયી શતી. “હુાં ગજુયાતી શલાથી ગજુયાતી બાા ભાયપતે દેળની લધાયે વેલા કયી ળકીળ 
એભ ભાનત શત. અભદાલાદ લેૂ શાથળાનુાં ભથક શલાથી યેટીમાનુાં કાભ અશીં જ લધાયે 
વાયી યીતે થઇ ળકાળે એલી ણ ભાન્મતા શતી. ગજુયાતનુાં ાટનગય શલાથી ધનાઢય રક 
ઘનની લધાયે ભદદ કયળે એ ણ આળા શતી.૭ વત્માગ્રશ આશ્રભની સ્થાના ભે ૨૫, ૧૯૧૫ભાાં 
અભદાલાદના કચયફનાભના એક ભકાનભાાં કયી અને દેળ વેલાની પ્રવતૃ્તિન ગાાંધીજીએ આયાંબ 
કમો.” 

તે વભમ યાષ્ટ્રીમ પ્રવતૃ્તિ ળશયેઓ યુતી જ ભામાાહદત શતી. ગાાંધીજીના હશિંદ આગભન 
ફાદ હયક્સ્થત્તત ફદરાઈ. ણફશાયના ગીના ખેતયભાાં કાભ કયતા ભજૂય, અભદાલાદના 
ત્તભરકાભદાય અને ખેડતૂના શક ભાટેની રડત દ્વાયા યાષ્ટ્રીમ પ્રવતૃ્તિ ગાભડાઓ સધુી શોંચી.  
ગાાંધીજીના ગજુયાત વબાના પ્રમખુ થમા છી – ગજુયાત વબાએ ઘણુાં કામા કયુાં. હશિંદી લજીય 
ભટેગયુાં ચેમ્વપડાને ફાંધાયણીમ સધુાયા ભાટે એક ભેભયેન્ડભ આલાનુાં શત ુાં. એન મવુદ્દ 
ગાાંધીજીએ તૈમાય કમો. આ અયજી ય શજાય વશીઓ ગાભડ ેગાભડ ેજઈને કામાકયએ ભેલી 
એને રીધે દૂય દૂયનાાં ગાભડાઓ સધુી ણ સ્લયાજ્મની કલ્ના રકના ભનભાાં ઠવી.૮ સ્લયાજ્મ 
અને વાભાજજક કલ્માણ ભાટેના જે ત્તવદ્ધાાંત ગાાંધીજીએ યચ્મા તેન અભર ણ કમો. રક વભજી 
ળકે તેલી વયબાાભાાં રક સધુી લાત શોંચાડી. ભળીનના યગુભાાં ભટા ળશયેભાાં કાયખાના 
અને કાડની ત્તભર ળરૂ થઇ ચકુી શતી. ગાભડાઓના ઉદ્યગ નષ્ટ્ટ થમા. યજી યટી ભાટે રક 
ળશયેભાાં જઈને લસ્માાં ગાભડાાં તટૂયા.  ગાાંધીજીને રાગયુાં કે આઝાદીની શરેી ળયત છે 
ગાભડાઓનુાં અથાકાયણ સધુાયવુાં ગાભડા આફાદ થામ ત જ વભાજ ટકે. આ ભાટે સ્લયાજ્મ 
પ્રાપ્તતના યાજકીમ જન આંદરનની વાથે આત્તથિક અને વાભાજજક ક્સ્થત્તત સધુાયલા તયપ 
ગાાંધીજીએ ધ્માન કેન્દ્ન્દ્રત કયુાં.  

આત્તથિક યાષ્ટ્રલાદ તથા તાંદુયસ્ત વભાજના ધ્મેમની તૂ્તતિ ભાટે યચનાત્ભક કામાિભ દેળ 
વભક્ષ યજૂ કમાા. ગાાંધીજીના સુ્તક યચનાત્ભક કામાિભભાાં 15 જેટરા કામાિભન ઉલ્રેખ જલા 
ભે છે.૯  

૧. વામ્પ્રાદાત્તમક એકતા, ૨. અછૂતદ્ધાય, ૩. ભદ્ય-ત્તનેધ, ૪. ખાદી, ૫. ગ્રાભીણ કુહટય 
ઉદ્યગ ૬. ગ્રાભ વપાઈ, ૭. નઈ તારીભ, ૮. લમસ્ક ત્તળક્ષા અને વાક્ષયતા, ૯. ભહશરા 
વળક્ક્તકયણ, ૧૦. વભગ્ર – ગ્રાભવેલા, ૧૧. હશન્દુસ્તાનીન પ્રચાય, ૧૨. ભાતબૃાા ભાટે પે્રભ, 
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૧૩. આત્તથિક વભાનતા ભાટે કાભ, ૧૪. આહદલાવીઓ ની વેલા, ૧૫. ત્તલદ્યાથી, હકવાન અને 
ભજૂયનુાં વાંગઠન. સ્લયાજ્મ અને આત્તથિક ક્સ્થત્તત સધુાયલા ભાટેનુાં ભશત્લનુાં ગથીયુાં છે ખાદી.  

એક હદલવ હદનફાંધ ુ એન્ટુઝ અને ત્તમવાન આલેરા ત્માયે આશ્રભભાાં એક ભેાલડ 
કયેર. ભશાત્ભાજીએ એક નાનકડ રૂભાર શાથભાાં રઈને તેના ાય લગયના લખાણ કમાા. 
ખાદીના આ નાનકડા ટકૂડાના આટરા ફધા લખાણ વાાંબી વોને નલાઈ રાગી.  

દાદાવાશફે ભાલાંકયે ૧૯૪૦ભાાં એક પ્રલચનભાાં ખાદીના ભશત્લને ત્તલસ્તાયથી વભજાવ્યુાં 
છે. ખાદી નશી અનાલીએ ત સ્લયાજ્મ નહશિં ભે ખાદીનુાં તત્લજ્ઞાન અને ત્તલચાય વભજી રેલા 
જઈએ સ્લયાજ્મ એટરે શુાં અને ળા વારુાં? તે વભજીએ ત ખાદી સ્લયાજ્મનુાં તયત જ ફીજુ ાં 
ગથીયુાં છે..... જે ઘન આણે ેદા કયી ળકીએ તે પ્રજાના દયેકજણને ભી ળકે તે પ્રકાયની 
યાજ્મવ્મલસ્થા તે જ સ્લયાજ્મન ખય અથા છે. ભખૂભય કામભ શમ ત તે સ્લયાજ્મ નથી.  

૪૦ કયડ પ્રજાભાાંથી ઘણી ખયી પ્રજા ત ગાભડાભાાં યશ ેછે. તેભને કમ ઉદ્યગ આીશુાં? 
ખેતીન ઉદ્યગ ત છે જ, તે ત્તવલામ આણી આલકભાાં ૈવા કે ાઈ લઘાયી ળકે તેલ ફીજ 
કમ ઉદ્યગ છે.... ખાલા ીલાનુાં આી ળકે તેલ અને ઘયભાાં, વાદાઈથી, થડી મડૂીથી થઇ ળકે 
તેલ ખાદી ત્તવલામ ફીજ ઉધ્મભ ઉદ્યગ છે? ત્તભર ચરાલ ત કેટરા ભાણવનુાં ણ કયી 
ળકળ? એક ત્તભર કાઢલાભાાં રૂ. ૨૫ રાખની જરૂય તેભાાં ૨૦૦૦ ને યજી ભે. ૧૦ શજાયનુાં ણ 
થામ. ત ૪૦ કયડ ભાટે ત્તભર કાઢલા વારુાં  એટરી ફધી મડૂી રાલળ ક્ાાંથી? ભાર ક્ાાં 
લેચળ? શુાં ગાભડ ેગાભડ ેત્તભર કાઢળ?૧૦ તે વભમે એવુાં કશલેાત ુાં કે ‘સતૂયને તાાંતણે સ્લયાજ્મ’.  

ગાાંધીજીના ાંચસતૂ્રી યચનાત્ભક કામાિભને વપ ફનાલલા ભાટે વ્માક સ્લરૂભાાં 
વભગ્ર બાયત અને ખાવ કયીને ગજુયાતબયભાાં યચનાત્ભક વાંસ્થાઓ ળરૂ થઇ. ૧૯૨૦ભાાં આ 
પ્રવતૃ્તિઓ ળરૂ થઇ ચકૂી શતી. ફાયડરી વત્માગ્રશને રીધે આખા સયૂત જજલ્રાભાાં તેભજ 
આવાવના પ્રદેળભાાં તથા ગજુયાતભાાં જે જાગતૃ્તત પેરાઈ તેને કાયણે અનેક પ્રકાયના યચનાત્ભક 
કામાિભ દ્વાયા ભદ્યત્તનેધની પ્રવતૃ્તિને કાયણે દારૂતાડી છડલાને કાયણે ળશયેન ભજુય લગા અને 
આહદલાવી ત્તલસ્તાયભાાં રકને ફે ૈવાની ફચત થલા ભાાંડી.૧૧  

વત્મ, અહશિંવા, સ્લયાજ્મ ભેલલા ભાટેના વહિમ પ્રમાવ ત ખયા જ ણ ગાાંધીજીની 
દ્રન્દ્ષ્ટ્ટથી યચનાત્ભક કામો અત્તત ભશત્લના શતા. ઉિભ ઉદાશયણ તા. ૯ભી ઓગષ્ટ્ટ ૧૯૨૯ને 
ગરુૂલાયે ભશાત્ભાજી અને લલ્રબબાઈએ (ફાયડરી) રડતની ણૂાાહતૂ્તત થઇ છે એભ જાશયે કયુાં તે 
વાથે જ પ્રજાને યચનાત્ભક કામાભાાં રાગી જલા ભાટે અીર કયી.૧૨ 
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આત્તથિક વભાનતા ભાટેના કાભ, ગ્રાભીણ કુહટય ઉદ્યગ અને ખાદીને કાયણે આત્તથિક 
યાષ્ટ્રલાદની પ્રવતૃ્તિને લેગ ભળમ. ત્તલદેળી ભારના ફહશષ્ટ્કાય દ્વાયા ઘય આંગણાભાાં ફનાલેરી 
સ્લદેળી ભારની ફચતભાાં લધાય થલાથી યાષ્ટ્રની વાંત્તિન લધાય કયલાની હદળાભાાં પ્રત્વાશન 
ભળયુાં. ભાતબૃાાન પે્રભ અને હશિંદુસ્તાનના પ્રચાય દ્વાયા દેળની બાલાત્ભક એકતા ત્તવદ્ધ કયલાના 
દ્વાયા ખલૂ્માાં. આહદલાવીઓની વેલા, અને શયીજન પ્રવતૃ્તિ દ્વાયા વભાજભાાં પ્રલતાભાન વાભાજજક 
બેદબાલને દુય કયલા ભાટે પ્રમાવ થમાાં. વાાંપ્રદાત્તમક એકતા દ્વાયા કભી લૈભનસ્મને દૂય કયલાના 
ઓપ્રમાવ, ત્તલગેયે પ્રકાયના યચનાત્ભક કામાિભ દ્વાયા ચતયપ પેરામેરી જાગતૃ્તતએ આઝાદી 
ભેલલાના યાજકીમ પ્રમાવને રડતને લેગ આતમ.  

આભ, ગાાંધીજી દ્વાયા ગજુયાતભાાં થમેરી યચનાત્ભક પ્રવતૃ્તિને કાયણે આત્તથિક યાષ્ટ્રલાદને 
પ્રાત્વાશન ભળયુાં.  
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