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રાષ્ટ્રવાદ અને ગાાંધી વવચારધારા 
ડૉ.પ્રભાબહને કે. ટે 

ધ્માક,વલઝન કોરજે ઓપ એજ્યકેુળન,  

નલયંગયુા, ગજુયાત યવુનલવવિટી, ભદાલાદ-09  

સારાાંશ-ગાધંીજીએ કહ્ુ ંછે કે અખી દુવનમાને રાબ થામ એટરા ભાટે હુ ંબાયતનો ઉદ્ધાય ચાહુ ંછુ. ફીજા 
દેળોને ામભાર કયીને બાયત ોતાની ઉન્નવત વાધે એભ આચ્છતો નથી. ગાધંીજીના ભતે યાષ્ટ્રપ્રેભએ 
ા નથી. ણ વર્કિણતા, સ્લાથથ, એકરલામાણુ ંજે લતથભાન પ્રજાઓ લચ્ચે ઝઘડાનુ ં કાયણ છે તે 
ા છે. દયેક ફીજાના બોગે રાબ રેલા ભાગંે છે. ફીજાની ામભારી કયીને અગ લધલા ભાગંે છે. 
અંશી ગાધંીજીએ બાયતના યાષ્ટ્રલાદની ભવૂભકા સ્ષ્ટ્ટ કયી છે ને કહ્ુ ંછે કે ર્શન્દુસ્તાનના યાષ્ટ્રલાદે નલો 
ચીરો ાડયો છે. ઉયોક્ત ભ્માવકને યાષ્ટ્રલાદ ને ગાધંી વલચાયધાયાના વદંબથભા ંપ્રસ્તતુ ભ્માવ 
શાથ ધયેર છે. જેથી 21ભી વદીભા ં બાયત દેળના વલકાવ ભાટે ગાધંી વલચાયવયણી નવુાય દયેક 
ભાનલી ોતાનુ ં મોગદાન અી, બાયત દેળ વભગ્ર વલશ્વભા ં ન્મ વલકવવત દેળોની શયોભા ં ણ 
ોતાનુ ંમોગ્મ સ્થાન ફનાલી ળકે. 
ચાવીરૂ શબદદોઃ 

યાષ્ટ્રાલાદ, ગાધંી વલચાયધાયા  

પ્રસ્તાવનાોઃ અણે પ્રગવતળીર ને રોકાભબમખુ યાષ્ટ્રલાદને ફદરે યુાણથંથી, ભાનલ વલકાવની 
ઘર્ડમાના કાટંાને ાછ રઆ જનાયો ને ાડોળી યાષ્ટ્રો વાભે દુશ્ભનાલટ યાખનાયા યાષ્ટ્રલાદી 
વલચાયો ને કામોના બોગ ફની ગમા છે. ર્શટરયનો યાષ્ટ્રલાદ ગાધંીજી ને નશરુેના યાષ્ટ્રલાદ કયતા ં
ઘણો જુદો શતો. યયુોીમન યાષ્ટ્રલાદભા ં દેળની અંદયના મહદુી ને પ્રોટેસ્ટન્ટ ધભથથંીઓને દેળના 
આંતર્યક દુશ્ભન ગણીને તેભનુ ં વલથ પ્રકાયનુ ં વનકંદન કાઢલા યાષ્ટ્રલાદી વલચાયો ને લતથનોનો 
વ્મલસ્સ્થત ભાર્શતી ન ેવચંાયના વાધનોની ભદદથી ઉમોગ કયલાભા ંઅલ ેછે. અણો દેળ અની 
વાભે ગાધંી-નશરુેનો યાષ્ટ્રલાદ ભિટીળ ળાશીલાદની જજંીયોભાથંી દેળને સ્લતતં્ર થલા વલકસ્મો શતો. તે 
ફનંેના યાષ્ટ્રલાદભા ં દેળની અંદયનો કોઆ દુશ્ભન ન શતો. શકીકતભા ંતો દેળભા ં જુદા-જુદા વાભાજજક, 
ધાવભિક, યાજકીમ ને અવથિક ર્યફોને દેળની સ્લતતં્રતા કાજે એકજૂથ ને વગંર્િત કમાથ શતા. ત ે
ફધાનો યાષ્ટ્રલાદ ભિટીળ વસં્થાનલાદ વલયોધી (ANTT-COLONIAL NATIONALISM) શતો. જેભા ં દયેક 
બાયતીમની ઓખ તેના જાવત, ધભથ, પ્રદેળ, જ્ઞાવત, બાાથી ઉય ઉિીને પકત ને પકત બાયતીમ 
શતી. વૌ બાયતીમોની વભગ્ર યાષ્ટ્રવ્માી એકજ વભાન ભાગંણી શતી. ભાયે જોઆએ “અઝાદી”. અ 
અઝાદીની ચલભા ંયાષ્ટ્રલાદી વલચાયોનો ામો કોઆ ધભથ, વપં્રદામ કે બૌગોભરક પ્રદેળ અધાર્યત કે 
દેળની અંદયના કોઆ કાલ્વનક કે વજરેા દુશ્ભન વાભે ન શતો. 
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રાષ્ટ્રવાદ એટે શ ાં? 
“ોતાના યાષ્ટ્ર પ્રત્મે એકાત્ભક ને ગૌયલની બાલના તેભજ જરૂય ડ ેયાષ્ટ્ર ભાટે તન, ભન 

ને ઘન ન્મોછાલય કયલા તત્ય યશલેાની બાલના “યાષ્ટ્રલાદ” કશલેામ.” 
રાષ્ટ્રવાદનદ અથથોઃ  

યાષ્ટ્ર એક સ્લતતં્ર ઘટક છે ભાટે તેનુ ં ર્શત વાધવુ ં એલો લાદઃ યાષ્ટ્રજૂા; સ્લદેળલાદ; 
પ્રજાસ્સ્ભતા; યાષ્ટ્રીમતા; 

બગલદગોભડંર (-ૃ7634) બાગ-8 ભા ં 
“Sometimes derog love of and pride in one’s own country,  
believingit to be better than any other contry”  

- Longman Dictionary of Contemporary English (Page-692) 

રાષ્ટ્રવાદની વ્યાખ્યાઓોઃ  
“વલશ્વફધંતુ્લ યાષ્ટ્રલાદનો બમ છે ને યાષ્ટ્રલાદ ાવે શરેા પ્રકાયનુ ંવલશ્વફધંતુ્લ સ્ગ્ન ાવે 

ભીણની ભાપક ઓગી જામ છે.” 
બગલદગોભડંર (-ૃ7634)  
ભારતમાાં રાષ્ટ્રવાદના ઉદયનાાં મ ખ્ય કારણદોઃ  
(1) યાજકીમઃ  

અંગ્રજોના ળાવન શરેા ંઅણા દેળભા ંયાજકીમ એકાતનો બાલ શતો. બાયત નાના-ંભોટા ં
યજલાડાઓભા ંલશેંચામેલુ ં શત ુ.ં અંગ્રેજોએ બાયતના ઘણા યાજલીઓને શયાલીને ભોટા બાગના બાયત 
ઉય પ્રત્મક્ષ કે યોક્ષ યીતે અંકુળ સ્થાી દીધો. અંગ્રેજોના તાફા શિે એકવયખુ ં લશીલટીતતં્ર 
ભરભા ંઅવ્યુ.ં અંગ્રેજ ળાવનનો નબુલ એકંદયે વાયો ન શતો. અ ને અલા ંનેક કાયણોવય 
અંગ્રેજ ળાવન વાભેનો વલયોધ ઊબો થમો. ધીયે-ધીયે અ વલયોધ પ્રફ ફનતો ગમો. 
(2) અવથિકઃ  

અંગ્રેજોની અવથિક નીવતએ બાયતને ામભાર કયુું. અંગ્રેજો બાયતભાથંી કાચો ભાર ઇંગ્રેન્ડ 
રઆ જતા ંને ત્મા ંઉત્ાર્દત કયેરો તૈમાય ભાર બાયતના ંફજાયોભા ંલેચતા ંશતા. ઇંગ્રેન્ડથી બાયત 
અલતા તૈમાય ભાર ય નજીલી જકાત રેલાતી શતી. જ્માયે ર્શિંદભા ંઉત્ન્ન થતા તૈમાય ભાર ઉય 
લધ ુજકાત રેલાના ર્યણાભ બાયતભા ંઉત્ન્ન થતો ભાર ભોંઘો ડતો. જ્માયે ઇંગ્રેન્ડભા ંઉત્ન્ન થતો 
ભાર બાયતભા ંવસ્તો લચેી ળકાતો. અ શયીપાઆભા ંબાયતના શસ્તઉદ્યોગ ન ેઉદ્યોગધધંા ટકી ળક્યા 
નશીં. ર્યણાભે કાયીગયલગથ ફેકાય ફન્મો. બાયતના બોગે ઇંગ્રેન્ડને વમદૃ્ધ ફનાલલાની અંગ્રેજનીવતની 
વાભે પ્રજાભા ંયાષ્ટ્રીમ જાગવૃત લધી.  

(3) લાશન ને વદેંળાવ્મલશાયના ંવાધનોઃ  

 બાયતભા ંયેલ્લે, તાય, ટાર, જભીન તથા જવ્મલશાયના ભાગો રશ્કયી, અવથિક તથા યાજકીમ 
વલકવાલલાભા ંઅવ્મા શતા; છતામેં તેનાથી દેળના રોકેને રાબ થમો. અ વાધનોના ઝડી વલકાવથી 
વલળા દેળના ભાનલી એકફીજાની નજીક અવ્મા. કાયીગય તથા લેાયીલગથ ધધંાથે એકફીજાના 
પ્રદેળભા ંજલા રાગ્મા. તેભની લચ્ચે વલચાયોની અ-રે લધી. તેભના વંકો લધલાથી જ્ઞાવત, કોભ 
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ને પ્રદેળના બેદબાલો ઓછા થમા. યાષ્ટ્રીમ નેતાઓ તેભના વલચાયો તથા મોજનાઓ પ્રજાના તભાભ 
લગોભા ં પેરાલી ળક્યા. પ્રાદેવળક કક્ષાને ફદર ેયાષ્ટ્રીમ કક્ષાની નેતાગીયી ઊબી થઆ, જેણ ેસ્લયાજની 
વવદ્ધદ્ધભા ંનોંધાત્ર પાો અપ્મો.  

(4) વળક્ષણ ને વાર્શત્મઃ  

 બાયતીમ યાષ્ટ્રલાદના ઉદમભા ંઅંગ્રેજી કેલણીનો ણ ભોટો પાો યહ્યો. અ કેલણીના કાયણ ે
વિભની વલચાયવયણીના ંદ્વાય ઊઘડયા.ં વલશ્વનુ ંઘણુફંધુ ંવાર્શત્મ અંગ્રેજીભા ંશત ુ.ં અણા દેળના રોકો 
અંગ્રેજી બાા ળીખ્મા. વલશ્વના પ્રલાશોથી ભાર્શતગાય થમા. અ કાયણે ભેર્યકન સ્લાતતં્ર્મવગં્રાભભાથંી 
રોકળાશીની તથા ફ્ાવંની ક્ાવંતભાથંી સ્લતતં્રતા, વભાનતા ને ફધંતુ્લની બાલનાની પે્રયણા ભી. 
અત્ભશ્રદ્ધા લધી ને વૌ બાયતના ઉજ્જલ બાવલની કલ્ના કયલા રાગ્મા. દેળની પ્રાદેવળક 
બાાઓભા ં નલરકથાઓ, નાટકો, લાતાથઓ, કાવ્મો ને ગીતો લગેયે રખામા.ં અ વાર્શત્મે 
યાષ્ટ્રબસ્ક્તનો વદેંળ અપ્મો.  

(5) લતથભાનત્રોઃ  

 યાષ્ટ્રીમ ચેતના પેરાલલાભા ં નોંધાત્ર ર્શસ્વો અપ્મો. ફગંાા, મુફંઆ, ભદ્રાવ તથા ફીજા 
પ્રાતંોભા ં પ્રવવદ્ધ થતા ખફાયોએ વયકાયની નીવતઓની ટીકા કયી રોકોભા ં યાષ્ટ્રીમ બાલના જાગતૃ 
કયી.  

(6) બાયતનો બવ્મ લાયવોઃ  

ાિાત્મ યુાતત્લવલદ એરેકઝાડંય કવનિંગશાભ તથા તેના ભદદનીળોએ બાયતના ં નેક 
પ્રાચીન સ્થોએ ખોદકાભ કમાથ. બાયતીમ વસં્કૃવતની ગૌયલગાથાના નેક લળેો ળોધી કાઢયા. 
બગલાનરાર આન્દ્રજી જેલા બાયતીમ યુાતત્લવલદોએ ણ નેક યુાણા લળેો ળોધી બાયતીઓને 
દેળની વસં્કૃવતની બવ્મતાનો ખ્માર અપ્મો. વિભના વલદ્વાનોએ બાયતીમ વાસં્કૃવતક લાયવાને રગતી 
ળોધખો કયી. બાયતના વલદ્વાનો ણ જોડામા. સુ્તકો ણ રખામા.ં ગૌયલણૂથ વાર્શત્મ ને 
વળંોધનથી દેળલાવીઓની યાષ્ટ્રીમ સ્સ્ભતા જાગતૃ થઆ.  

રાષ્ટ્રવાદ અને ગાાંધી વવચારધારાોઃ  
“ભશાત્ભા ગાધંીના વલચાયો” સુ્તકભાથંી ભાયે ભાયા દેળની સ્લતતં્રતા એટરા ભાટે જોઆએ છે કે 

જેથી ફીજા દેળ ભાયા સ્લતતં્ર દેળ ાવેથી કાઆં ળીખી ળકે ને ભાયા દેળની વાધનવાભગ્રીનો ઉમોગ 
ભાનલજાવતના ર્શત ભાટે કયલાભા ંઅલે.  

જે યીતે યાષ્ટ્રબસ્ક્ત અજે અણને ળીખલે છે કે ભાણવે ોતાના ર્યલાય ભાટે પ્રાણ અલો 
જોઆએ, ર્યલાયે ગાભ ભાટે, ગાભે જજલ્રા ભાટે, જજલ્રાએ પ્રાતં ભાટે ને પ્રાતેં દેળને ભાટે ફભરદાન 
અવુ ંજોઆએ, તે યીતે દેળે જરૂય ડ ેત્માયે દુવનમાના બરા ભાટે, સ્લતતં્ર થવુ ંજ જોઆએ. તેથી ભાયી 
યાષ્ટ્રીમતા ભાટેના ભાયા પે્રભનો થલા યાષ્ટ્રીમતાની ભાયી કલ્નાનો થથ એ છે કે, ભાયો 
દેળ સ્લતતં્ર થામ. જેથી જો જરૂય ડ ેતો, ભાનલજાવતને જીલતં યાખલા ભાટે, તે શોભાઆ જામ. અ 
કલ્નાભા ંલળંીમ ધણૃાને કોઆ સ્થાન નથી. અ જ અણી યાષ્ટ્રીમતા શજો. 
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અણી યાષ્ટ્રીમતા ફીજા ંયાષ્ટ્રોને જોખભરૂ ન શોમ. જેભ અણે કોઆને લ ૂટંલા ભાગતા નથી 
તેભ અણા દેળને અણ ેકોઆને લ ૂટંલા દેલા ભાગતા નથી. સ્લયાજ દ્વાયા ણ અણે તો જગતનુ ં
ર્શત વાધવુ ંછે. 

ભાયે ભન દેળબસ્ક્ત ને ભાનલતા ફનેં એકજ લસ્ત ુ છે. હુ ં દેળબક્ત છુ ં કાયણકે ભાયાભા ં
ભાનલતા છે ને દમા છે. ભાયી અ દેળબસ્ક્ત ભાત્ર ર્શિંદ ભાટે નથી. ર્શિંદુસ્તાનની વેલા કયલા ભાટે હુ ં
ઇંગ્રેન્ડ કે જભથનીને શાવન ન શોંચાડુ.ં જીલનની ભાયી મોજનાભા ં વામ્રાજ્મલાદને કોઆ સ્થાન નથી. 
દેળબક્તને રાગ ુડ ેતે જ વનમભ કુટંુફના લડાને ણ રાગ ુડ.ે કોઆ દેળબક્તભા ંભાનલતા ઓછી 
શોમ તો તેટરા પ્રભાણભા ંતેની દેળબસ્ક્ત ઓછી ગણામ. યાજકાયણી કાનનૂ ને ખાનગી કાનનૂ લચ્ચ ે
કોઆ જાતની વલવગંતતા નથી. 

કોઆણ ભાણવ વાચા થથભા ં યાષ્ટ્રલાદી ફન્મા વવલામ આંતયયાષ્ટ્રલાદી ન ફની ળકે. 
આંતયયાષ્ટ્રીમતા ત્માયે જ ળક્ય ફને છે, જ્માયે યાષ્ટ્રીમતા લાસ્તવલક ફને છે, એટરે કે જ્માયે જુદા-
જુદા દેળોની પ્રજા વગંર્િત ફની શોમ છે ને એક વ્મસ્ક્તની ભાપક કામથ કયલાને વભથથ ફને છે. 
યાષ્ટ્રીમતા કંઆ વનષ્ટ્ટ લસ્ત ુનથી. ણ વકુંભચતતા, સ્લાથથ, તડાણુ ંજે અધવુનક યાષ્ટ્રોની અવિનુ ં
મૂ કાયણ છે તે વનષ્ટ્ટ છે. દયેક યાષ્ટ્ર ફીજા યાષ્ટ્રના બોગે ને તેનો નાળ કયીને રાબ ભેલલા તાકી 
યહ્ુ ં શોમ છે. બાયતીમ યાષ્ટ્રલાદ ોતાને ભાટે નલો ભાગથ આંકી ોતાનુ ં વગંિન વાધલા ભાગે છે 
થલા ોતાનુ ંણૂથ સ્લરૂ પ્રગટ કયલા આચ્છે છે.......... આશ્વયે ભારંુ બાગ્મ ર્શિંદના રોકો વાથે જોડયુ ંછે 
ને હુ ં તેભની વેલા કયલાભા ં વનષ્ટ્પ જાઉંતો હુ ં ભાયા ર્કયતાયનો ગનેુગાય ફનુ.ં તેભની વેલા કેભ 
કયલી તેની ભને ખફય ન શોમ તો હુ ંભાનલજાવતની વેલા કઆ યીતે કયી ળકલાનો શતો?ને જમા ંસધુી 
ભાયા દેળની વેલાનુ ંકામથ કયતા ંહુ ંફીજા કોઆ દેળને નકુવાન નથી કયતો ત્મા ંસધુી ફનતા સધુી હુ ંભરૂ 
ન જ કરંુ. 
ગાાંધીય ગ દરવમયાન રાષ્ટ્રવાદોઃ  

 વશકાય આંદોરન બાયતની યાષ્ટ્રીમ પ્રવવૃતના છી અલનાયા તફક્કાના અયંબનો વકેંત કયનારંુ 
શત ુ.ં અ તફક્કા દયવભમાન ગાધંી યાષ્ટ્રીમ પ્રવવૃિના વૌથી અગ ડતા નેતા શતા ને ગાધંીલાદ 
તેની વનમાભક વલચાય પ્રણારી ફની યહ્યો શતો.  

 બાયતના યાજકાયણીક્ષેતે્ર ગાધંીનો પ્રબાલ એક પ્રચડં પ્રજ્ઞાલાત રુુના જેલો ડતો શતો.  

 યાષ્ટ્ર વલભોચનની રડતભા ંજનવમદુામ ને વામદુાવમક કામથપ્રવવૃિના ભશત્લણૂથ ાિનુ ંમથાથથ મલૂ્મ 
વભજનાય વૌથી શરેા યાષ્ટ્રીમ નેતા ગાધંી જ શતા.  

 ગાધંીએ એક એલો લનલો કામથક્ભ ઘડી કાઢયો કે જે જનવમદુામ અખાને એકવત્રત કયીને યાષ્ટ્રીમ 
ચલભા ં જોતયી ળકે, જેભા ં જનતાના વલધવલધ લગો-ળશયેી વલસ્તાયના ઔદ્યોભગક કાભદાયો ને 
ગ્રાભ વલસ્તાયના ર્કવાનો, નાના ભોટા ભારદાય લેાયીઓ, મડૂીલાદી ઉદ્યોગવતઓ, વલદ્યાથીલગથ, 
લકીરલગથ ને આિય વ્મલવામી લગો, ને એ ફધા ઉયાતં સ્ત્રીઓ ણ વર્ક્મ બાગ રઆ ળકે. એ 
યીતે ગાધંીએ બાયતની યાષ્ટ્રીમ પ્રવવૃિને શરેા ં કમાયેમ ન શોતી એલી વલવલધલગો વામરૂ્શક 
યાષ્ટ્રપ્રવવૃિ ફનાલી દીધી.  
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 વત્માગ્રશ, વશકાય, લૈમસ્ક્તક તેભજ વામરૂ્શક વવલનમ લજ્ઞા, કયલેયા બયલાનો આન્કાય, કામદા 
કાનનૂની ખલૂ્ર-ેખલૂ્રી લજ્ઞા, જેરની વજા લશોયલાના આયાદાલૂથકના પ્રમાવ, વામરૂ્શક દેખાલો ને 
કચૂો તથા ભખૂ શડતા જેલા ંમખુ્મ વાધનો ગાધંીએ યાષ્ટ્રીમ રડતના ળાસ્ત્રાગાયભા ંઉભેમાથ શતા.  

 ગાધંી યંયાનવુાયી યાષ્ટ્રલાદી શતા, એટર ે કોભલાદના શરેા નફંયના વલયોધી શતા. ર્શન્દુ તેભજ 
મસુ્સ્રભ ફનેં કોભલાદને તે યાષ્ટ્રવલયોધી તથા ભાનલવલયોધી ગણતા શતા ન ેોતાની થાક ળસ્ક્ત 
લડ ે તે ફનેં વાભે વદામ રડતા યશતેા ને “બાયતલાવીઓના વાભાજજક વફંધંોભાથંી કોભીલાદનો 
મરૂોચ્છેદ થઆ જામ તે વારંુ ોતાના જીલનનુ ંફભરદાન અી દીધુ.ં” 
ઉસાંહારોઃ  

બાયતલથના તત્લભચિંતકોના વૌથી વલોચ્ચ વલચાયક્ાવંત ભબમાનભા ં કામથયત યગુરુુ 
ગાધંીજીએ નલીન ર્દળા પ્રદાન કયી. યાષ્ટ્રલાદની નલી ળબ્દદેશ ધાયણ કયી વલશ્વ વમદુામ મકૂ્યો. 
પ્રસ્તતુ રેખભા ંયાષ્ટ્રલાદ ને ગાધંીવલચાયધાયા ય પ્રકાળ ાડલાનો નમ્ર પ્રમાવ કયલાભા ંઅવ્મો છે. 
જે વાપં્રત વભમભા ંર્દળાવલશીન વભાજને ભાગથદળથન રુુ ાડળે.  
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