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જ્હોન રસ્કિન રચિત ‘અનટુ ધીસ લાકટ’: એિ સમીક્ષા 
ડૉ. મહશેકુમાર વી. િૌધરી 

આવીસ્ટન્ટ પ્રોપેવય, ઈતતશાવ, ગજુયાત તળક્ષણ વેલા લગગ-૨ વયકાયી તલનમન અને તલજ્ઞાન 
કોરેજ, જાંબઘુોડા, જજ.ાંચભશાર 

સારાાંશ :  
  ભશાત્ભા ગાાંધીને દક્ષક્ષણ આફપકાના પ્રલાવ દયમ્માન તેભના તભત્ર તભ.ોરાકે એક સુ્તક 
આપયુાં , જ્શોન યસ્સ્કનનુાં ‘અનટુ તધવ રાસ્ટ’.આ સુ્તક એકી ફેઠકે ગાાંધીજી લાાંચી ગમા અને 
તેભના ભન અને શદમ ય તેનો ઊંડો પ્રબાલ ડયો.એવુાં શુાં શત ુાં આ સુ્તકભાાં કે જેણે આણા 
દેળના યાષ્ટ્રતતા ભશાત્ભા ગાાંધીજી ય પ્રબાલ ાડયો.ગાાંધીજીએ  જ્શોન યસ્સ્કનનુાં ‘અનટુ તધવ 
રાસ્ટ’ લાાંચ્મા છી અનબુવયુાં તે રખયુાં , “ આ સુ્તકના આદળગ મજુફ ભારુાં જીલન ફદરલાનો 
ભેં તનશ્ચમ કમો….જે થોડા સુ્તકો ભેં લાાંચ્મા છે, તેને હુાં ઠીક ચાલી ળક્યો છાં, એભ કશી ળકામ 
એલા સુ્તકોભાાં જેણે ભાયી જીંદગીભાાં તત્કા ભશત્લનો યચનાત્ભક પેયપાય કયાવમો, એવુાં તો આ 
એક જ સુ્તક કશલેામ.” લી અન્મત્ર એભણે કહ્ુાં છે : ‘અનટુ તધવ રાસ્ટ’ આ ળબ્દોભાાં જે 
આળમ છે તેને હુાં લગી યહ્યો છાં ...... ‘અનટુ તધવ રાસ્ટ’ભાાં કશરેા તવદ્ાાંત ાલાનુાં ને તેનો 
અભર કયલાનુાં ખાવ જરૂયી છે, એભ હુાં ભાનુાં છાં. તે તવલામ ભાણવ જતત તેના ફાંધતુા અને 
વભાનતાના ધ્મેમને જીલનભાાં ઉતાયી ળકે નશી અને આગ લધી ળકે નશી.” આભ પ્રસ્તતુ 
વળોધન ેયભાાં ‘અનટુ તધવ રાસ્ટ’ સુ્તકની તલળેતાઓનુાં આરખેન કયલાભાાં આલળે. અશી 
જે  ‘અનટુ તધવ રાસ્ટ’ સુ્તકની વભીક્ષા કયલાભાાં આલી છે તે સુ્તકનુાં ગજુયાતી બાાાંતય 
ક્ષચત્તયાંજન લોયાએ કયુું શત ુાં. તે તલચાયધાયા પ્રકાળન,અભદાલાદ(પ્રથભ આવતૃત્ત,૧૯૯૫) દ્વાયા 
પ્રકાતળત કયલાભાાં આવયુાં શત ુાં. 
િાવીરૂ શબ્દો : ક્લ્માણરક્ષી યાજ્મ, મકુ્લત વમાાયલાદ, વલોદમ  
    ગાાંધીજીએ ‘અનટુ તધવ રાસ્ટ’ ઈ.વ.૧૯૦૪ભાાં જ્શોતનવફગગથી નાતારની મવુાપયીભાાં 
પ્રથભલાય લાાંચ્યુાં.એભને સ્ટેળન મકુલા આલેરા એભના તભત્ર તભ.ોરાકે, “આ સુ્તક યસ્તાભાાં 
લાાંચી ળકામ તેવુાં છે. તે લાાંચી જજો.તભને ગભળે.” એભ કશીને ગાાંધીજીના શાથભાાં મકેુલુાં. 
ગાાંધીજી રખ ે છે : “આ સુ્તકના રીધા છી હુાં છોડી જ ન ળક્યો. તેણ ે ભને કડી જ 
રીધો....આખી યાત ઊંઘ ન આલી. સુ્તકભાાં સચુલેરા તલચાયો અભરભાાં મકુલાનો ઈયાદો કમો1.”  
યાંત ુએ ભાત્ર ઈયાદો જ ન યહ્યો,એ સુ્તકે ગાાંધીજીના જીલનભાાં તત્કા ભશત્લનો યચનાત્ભક 
પેયપાય કયાવમો. ગાાંધીજીના ળબ્દોભાાં કશીએ તો : “અનટુ તધવ રાસ્ટ લાાંચીને એક જ યાતભાાં 
લકીર ને નગયલાવીઓભાાંથી, ડયફનથી દુય અને નજીકભાાં નજીકના યે્લે સ્ટેળનથી ત્રણ 
ભાઈર છેટે આલેરા એક ખતેય ઉય લવતા ગાભફડમાભાાં ભારુાં રૂાાંતય થયુાં”2 ગાાંધીજીના શદમ 

                                                           
1
  ગાાંધી,ભો.ક.,વત્મના પ્રમોગો અથલા આત્ભકથા,નલજીલન પ્રકાળન,અભદાલાદ,ડીવેમ્ફય,૨૦૧૪,.ૃ૨૯૧ 

2  શયીજનફાંધ,ુતા.૯-૮-૧૯૪૨,.ૃ૨૪૪ 
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અને ભાનવ ય પ્રબાલ ાડનાય સુ્તક ‘અનટુ તધવ રાસ્ટ’ના ભશાન તલચાયક શતા - જ્શોન 
યસ્સ્કન. 

 જ્શોન યસ્સ્કનનો જન્ભ રાંડનભાાં તા.૮ પેબ્રઆુયી,૧૮૧૯ના યોજ થમો શતો. તભેના 
તતાનુાં નાભ જશીં જેઈમ્વ યસ્સ્કન અને ભાતાનુાં નાભ ભાગગયેટ યસ્સ્કન શત ુાં.ફાણથી યસ્સ્કને 
ફાઈફર,ોનુાં શોભય,સ્ટોકની નલરકથાઓ,ી્રમ્વ પ્રોરેવ લગેયે જેલા ભશત્લના રાંથોના 
અભ્માવ કમો શતો. તેની અવય તેભના વભર રખેનકામગ ય થઈ. એભના તતા વમલવામ 
તનતભત્ત ે સ્લદેળની બાય ણ જતા. જ્શોન અને તેભની ભાતા આ મવુાપયીઓભાાં વાથે જતા. 
જ્શોનના તલચાય અને દળગનના ઘડતયભાાં તભેનો તલતળષ્ટ્ટ ઉછેય, તેભનો ોતાનો અભ્માવ અન ે
આ પ્રલાવો દયમ્માન વમાક વભાજના તેભણે કયેરા પ્રત્મક્ષ તનફયક્ષનો ઘણો ભોટો પાો ગણામ 
છે. 
 જ્શોન યસ્સ્કન લોટય કરય-જયાંગી ક્ષચત્રોના કરાકાય શતા. કરાની વાથે વાથે વાભાજજક 
વમલસ્થાભાાં ણ ફદવમતાનુાં વૌન્દમગ પ્રગટે તે મૂ આળમ લડ ેપે્રયાઈને ‘અનટુ તધવ રાસ્ટ’ ભાાં 
અથગળાસ્ત્ર ઉય તેભણ ેઆરોચનાત્ભક તનફાંધો રખમા.લાચકોનો તીવ્ર પ્રત્માઘાત આતાાં પ્રકાળકે 
તે લધ ુક્રભળઃ શપતાલાય છાલાની ફશિંભત કયી નશી.તેથી રેખકે તે ચાય તનફાંધોભાાં રુૂાં કયુું.3  
૧.પ્રતતષ્ટ્ઠાના મૂ 
૨.વાંતત્તની ધોયી નવ 
૩.અદ્દર ન્મામ 
૪.ખરુાં મ ૂ્ મ 
   જ્શોન યસ્સ્કને એક પ્રમોગ તયીકે ‘’ વેન્ટ જ્મોર્જ ગી્ડ’’ નાભે એક 
કાંની સ્થાી શતી.તેભાાં દયેક વભ્મે ોતાની તભરકતનો દવભો બાગ અગણ કયલાનો 
શતો.યસ્સ્કને ોતાના તતાના લાયવાની ભાતફય યકભ તેભાાં આી દીધી.ોતે તનવતૃત્ત છી તો 
સુ્તકોની આલક ય જ જીવમા. ‘’ વેન્ટ જ્મોર્જ ગી્ડ’’નો ામાનો તનમભ એલો શતો કે , ‘’ 
લયા માંત્રોનો ઉમોગ કયલો નશી, શાથે થઈ ળકે તેલા કાભ ભાટે ભળીન લાયલા નશી.’’ 

જ્શોન યસ્સ્કનનુાં ‘અનટુ તધવ રાસ્ટ’ અથગળાસ્ત્ર વાંફાંધી એક જીલનકરાનો અક્ષબગભ યજુ 
કયે છે.સ્લતાંત્રતાના વાભાજજક મ ૂ્ મને કેન્ર સ્થાને યાખીને યસ્કીનના વભમે આતથિક તલચાયકોએ 
ળાસ્ત્રીમ તવદ્ાાંતોની યચના ળરુ કયી શતી.મકુ્લત વમાાયલાદને અનવુયીને વાંતત એકઠી કયલાની 
શોડભાાં ઉતયેરા ઉદ્યોગ વાશતવક કાયખાનેદાય વમાાયી લગગનો ઉદમ થમો શતો.વમક્ક્લતગત રાબ 
લધાયલાની તેભની આતથિક પ્રવતૃત્તઓને કાયણ ેવાભાજજક ગેયરાબનુાં પ્રભાણ લધી જમ છે, તેથી 
એ ફયક્સ્થતત રટામ તે ભાટે અથગળાસ્ત્રની વૈદ્ાાંતતક તલચાયણાના અક્ષબગભને ફદરલાની 
અતનલામગતા ઉય યસ્સ્કન ેબાય મકુ્યો.આભ યસ્સ્કન ેવાભાજજક ન્મામની વભતરુન બાંગનો પ્રશ્ન 
ઉક્સ્થત કમો. અથગળાસ્ત્રનો ામાનો ખમાર વાંતત અંગેનો છે તે ભરૂબયેરો છે એભ તેભને 
જણાવયુાં.લતયભાાં તેભણે ન્મામનો ખમાર દાખર કયીને તેભણે શ્રતભકોના નીચા લેતન લાજફી 
ઠયાલનાય લેતનના રોખાંડી કામદાના મૂભાાં તાફકિક પ્રશાયો કમાગ શતા.તેભની આ 
તલચાયવયણીના પ્રબાલ નીચે ઈંગ્રેન્ડભાાં ક્લ્માણરક્ષી યાજ્મનો પ્રાયાંબ થમો.જગતબયભાાં 
                                                           
3  અનટુ તધવ રાસ્ટ, .ૃ૨૬-૨૭ 
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મડૂીલાદ ક્લ્માણરક્ષી આતથિક તવદ્ાાંત ફનતા લધ ુ વહ્ય ફન્મો. જોકે ભાનલ ફયફને જ 
વાંતત્તના ખમારભાાં પ્રસ્થાતત કયી કેલ તેનુાં પ્રતતાદન ોતે કયી ળક્યા, એ ખમારને આધાયે 
અથગળાસ્ત્રના તવદ્ાાંતોની ઈભાયત યચી આલાનુાં કાભ અથગળાસ્ત્રીઓ ાવે અેક્ષક્ષત છે.4 

યસ્સ્કન ભાનલ જતતના તલકાવના આખા પ્રશ્નભાાં પ્રભે અને ફશિંભતરૂે ફે અંતયામ જુએ 
છે.ફીજન ેન્મામ ભે તલેો આરશ તેભને ભાટે પે્રભ શોમ તો જ વાંબલી ળકે.ોતાને શાથે ફીજને 
અન્મામ ન થામ, તે ભાટે ત્માગલૂગક,સ્લેચ્છાએ વાદુજીલન જીલલાનુાં સ્લીકાયી રેલાભાાં બાયોબાય 
ફશિંભત જરૂયી છે. 

એક ફાજુ નપા લડ ેવાંતત એકઠી કયલાભાાં વમદૃ્ધદ્ યશરેી છે એલી વાભાજજક ભાન્મતા 
શોમ અને ફીજી ફાજુ વાધનશીન ક્ષફનકુળ શ્રતભક ભજુય ફની ગમેરા વમાક જનવભાજને 
જીલન જીલલા ભાટે કાયભી ગયીફી બોગલલી ડતી શોમ ત્માયે વાભાજજક ળાસ્ત્રના શતેભુા ાં 
કેન્રસ્થાને આળમ શુાં શોમ ; નપા લડ ેવાંતતની વમદૃ્ધદ્ કેભ એકઠી કયલી તે કે છી વભાજના 
તભાભ રોકોને , નફાભાાં નફાને ણ ન્મામલૂગક જીલન જીલલા જેટરી લયાળ ? ત ે
વલાર યસ્સ્કન ોતાની સ્લાબાતલક ળૈરીભાાં મરુલે છે : 
“ .............. યાષ્ટ્રની વાંતત્તનુાં ભા તેનો લયાળ શુાં છે,તે જ છે.” 
“ અવર સ્લરૂ ભાનલતા સ્લમાં છે , ૈવો એ તો તનેા ડછામા ાછની દોડ છે.” 
“જીલન કયતાાં અતધક એલી કોઈ વાંતત્ત નથી.5”  

અનટુ તધવ રાસ્ટ – કચડામેરાના ઉદમ- ની બાલના ખફુ ઉભદા છે.જ્માાં સધુી 
વભાજભાાં કચડામેરાના દુઃખ ભટે નશી ત્માાં સધુી આ બાલના અને તેને અંગ ે કયેર 
ચચાગતલચાયણા વભમને વાંગત અને પ્રસ્તતુ ફની જ યશ ેછે, આજે અને આલનાયા યગુો મુંત 
ભાનલતા પ્રતત ન્મામનુાં આ વત્મ તો વાલગબૌભ સવુ ાંગત યશનેારુાં છે.6 

આજના અથગળાસ્ત્રના ખમારોને એક તલજ્ઞાન તયીકે સ્લીકાયી રેલા ,એ ભાનલીની 
ફૌદ્ધદ્કતા ભાટે રાાંછનરૂ છે. વાચા અથગળાસ્ત્રને શીન લણગળાંકય જેલા આજના અથગળાસ્ત્રથી જુદુાં 
તાયલલાનુાં છે.-જેભ લૈદ્યકીમ તલદ્યાને દોયાધાગની કયાભતથી. આજનુાં અથગળાસ્ત્ર એ તો એક 
જ્ઞાનશીન દળાની ભતૂભકા ધયાલનારુાં ળાસ્ત્ર અને જીલનતલશીન આધાય ધયાલનાયી તલદ્યા છે. 
ફદવમતાનો તો એક અંળ ણ આ ળાસ્ત્રભાાં નથી.તે સ્લમાં અનૈતતક તવદ્ાાંતોના વાંકયણ જેવુાં છે. 

એક અનૈતતક ભાણવ લેચલાની યોટીભાાં યેતી બેલીને ભોટો થમો.આલા અનૈતતક 
ધાંધાઓના જેલી આ ળાસ્ત્રની લાત છે.આજનુાં અથગળાસ્ત્ર વત્મને ફદરે ળીખલે છે, રોબ અને 
રારચ. ફયણાભે તે શ્રદ્ા,તલશ્વાવ,ન્મામ ખોઈ ફવેે છે.કેલ સ્લાથગના શતે ુ યચામેલુાં તેનુાં આખુાં 
ભાખુાં છે. તે જજિંદગીના દૈલી અમતૃભાાં ઝેય બયુું ટીુાં નાખી દે છે.7  

યસ્સ્કનનુાં સુ્તક લાાંચીને ગાાંધીએ ોતાનુાં જીલન તત્કા રટી નાખયુાં.ફપતનક્લવ 
આશ્રભભાાં નલા જીલનની વાધના ચારી.યસ્સ્કનનુાં તલચાયફીજ ગાાંધીની ભનોભતૂભભાાં, કભગભતૂભભાાં 
તલકવતુાં યહ્ુાં.એક જીલન દળગન રૂે જમાયે એ ફયક્લલ થયુાં ત્માયે ‘વલોદમ’ ના ભાંત્ર રૂે પ્રગટ 
                                                           
4
  અનટુ તધવ રાસ્ટ, .ૃ૭ 

5  એજન, .ૃ૧૪ 
6
  અનટુ તધવ રાસ્ટ, .ૃ૧૭ 

7  ળાશ,કાાંતત, વલોદમ આયોશણ,મજ્ઞ પ્રકાળન,લડોદયા,પ્રથભ આવતૃત્ત,પેબ્રઆુયી,૨૦૦૫,.ૃ૯ 
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થયુાં. યસ્કીનના સુ્તકનુાં ગજુયાતી તાયણ ૧૯૦૮ભાાં ગજુયાતીભાાં ગાાંધીએ આપયુાં, ત્માયે ‘વલોદમ’ 
ળબ્દનો જન્ભ થમો. 
  આભાાં ગાાંધીની પ્રતતબા બી છે.યસ્સ્કને ોતાના મૂ સુ્તકનુાં નાભ ફાઈફરની એક 
કથા યથી આપયુાં શત ુાં. તેભાાં છે્રાભાાં છે્રા(unto this last)ને ણ વયખુાં જ ભવુાં જોઈએ, એ 
લાત પ્રસ્થાતત કયી. યસ્સ્કનનુાં સુ્તક ગજુયાતીભાાં આતી લખતે તેના નાભનુાં રૂાાંતય કયલાભાાં 
ગાાંધીની આગલી પ્રતતબા ઝકી ઉઠી. તે લખતે ‘ લધાયેભાાં લધાયે ભાણવોનો લધાયેભાાં લધાયે 
ઉદમ’ની લાત પ્રચક્ષરત શતી. તેનાથી જુદુાં દળગન આ સુ્તકભાાં યજુ થતુાં શત ુાં, તે મથામોગ્મ યીતે 
‘વલોદમ’ભાાં ળબ્દાાંફકત થમી ગયુાં.’વલગ’ નો ઉદમ, ભાત્ર લધાયેનો નશી અને ભાત્ર છે્રાનો ણ 
નશી. આ યીતે ‘વલોદમ’ એક નલી તલચાયધાયાનો દ્યોતક ળબ્દ ફન્મો.બાયતીમ વાંસ્કૃતતભાાં  
‘વલેત સકુ્ષખન: વન્ત’ુ ની બાલના લણામેરી છે. ‘વલોદમ’ ળબ્દથી તેની વાથે અનફુાંધ ણ 
અનામાવ જ જોડાઈ ગમો.ભાનલજતન ેઆજના યગુને અનરુૂ એક વમકુ્ષચત ભાંત્ર ભળ્મો.  

આ તલચાયધાયા ગાાંધીના નાભે ને કાભે દુતનમા આખીભાાં પ્રચક્ષરત થઈ ગઈ, યાંત ુતેનુાં 
મૂ તલચાય-ફીજ એક અનોખા ક્ષચિંતક અને કરાકાય એલા જ્શોન યસ્કીનના ક્ષચિંતન અન ે
ભનોભાંથનભાાં શત ુાં. એભના તલે ટો્વટોમે કહ્ુાં છે, ‘‘ જલ્ર ેજ જોલા ભે એલા તે ભાનલી 
શતા. જેઓ શદમથી તલચાયનાયા શોમ છે,ત ેૈકીના એ તલચાયક શતા. યસ્સ્કન એક શદમલાન ન ે
તલચાયલાન ક્ષચિંતક શતા”8  

યસ્સ્કન એક ભાનલતાલાદી પ્રતતબાલાન વાક્ષય શતા કાગ અને કરભશાથભાાં રેતા 
ત્માયે એભની કરભભાાંથી ળબ્દોનો ધોધ લશતેો.આધતુનક વભાજની બયુાઈઓ ય એભણે જેલા 
ળબ્દ પ્રશાય કમાગ છે તેલા ફહ ુથોડામે કમાગ શળે.ફનાગડ ળોએ રખયુાં છે :  ‘‘ આધતુનક વભાજ 
વાભે રેતનને કયેરી ટીકાઓ યસ્સ્કનની તરુનાભાાં કોઈ ગાભઠી ાદયીની ભોી ભોી લાતો જેલી 
રાગે છે. ળબ્્પ્રશાયની વખતાઈની ફાફતભાાં યસ્સ્કન વભાજલાદી કશલેડાલનાયા, કારગ ભાક્લવગન ે
સદુ્ાાં, ગાઉના ગાઉ ાછ ાડી દે છે.’’ અનટુ તધવ રાસ્ટની યચના યસ્સ્કને ફાઈફરની ‘શરેા 
તે છે્રા અને છે્રા તે શરેા’ એ કથાલસ્તનેુ આધાયે કયી છે.ઉદ્યોક્ષગકયણે ઉબા કયેરા 
ળોણ,ગયીફી,વાભાજજક અન્મામ આફદ અતનષ્ટ્ટો તથા એ અતનષ્ટ્ટોના ઉામોની એભાાં એભણ ે
ફહ ુતલળદ ચચાગ કયી છે.9  

આ રાંથભાાંથી ગાાંધીજીએ જે ફોધ રશણ કમો તે આ  પ્રભાણે છે : 
૧. ફધાના બારભાાં બલુાં યશલેુાં છે. 
૨. લકીર તેભજ લાાંદ ફાંનેના કાભની ફકિંભત એકવયખી શોલી જોઈએ કેભ કે આજીતલકાનો શક 
ફધાને એકવયખો છે. 
૩. વાદુાં ભજુયીનુાં ખેડતૂનુાં જીલન જ ખરુાં જીલન છે. 

યસ્સ્કને આ સુ્તક મખુમત્લે તશ્ચભને ભાટે રખેલુાં,ણ ક્ષિટીળ અભરભાાં, બાયત તશ્ચભનાાં 
કેટરાાંક ખયાફ ધોયણો અનાલી યહ્ુાં શત ુાં.તેથી ‘અનટુ તધવ રાસ્ટ’નો વાંદેળ બાયત ભાટે ણ 
ગાાંધીજીને એટરો જ ઉમોગી જણામો.તેથી એનો વાયાનલુાદ એભને ‘વલોદમ’ન ેનાભે ફશાય 

                                                           
8
  ળાશ, કાાંતત, વલોદમના ૧૦૦ લયવ,મજ્ઞ પ્રકાળન,લડોદયા,પ્રથભ આવતૃત્ત,જુરાઈ,૨૦૧૧,.ૃ૨૨ 

9 ટેર,ભગનબાઈ જો.,ગાાંધીજીનુાં ધભગદળગન,યનુીલવીટી રન્થ તનભાગણ ફોડગ,અભદાલાદ,ફીજી આવતૃત્ત,૨૦૦૦,૯ૃ૨ 
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ાડયો.યસ્સ્કનનો વભર ઝોક ભાણવને નીતતભાન ફનાલલા તયપ છે.10 એભની રષ્ટ્ટીએ ‘‘ખયી 
દોરત એ વોનરુુુાં નથી ણ ભાણવો ોતે છે.11’’ 

આધતુનક માંત્રયગુની ગતત,પ્રગતત અને ઉન્નતતભાાં યસ્કીનને શ્રદ્દધ્ા નશોતી.એભના 
ભતાનવુાય માંત્રો  એ ભાણવની ગતતભાાં લધાયો કમો છે,ઢગરાફાંધ ઉત્ાદન કયુું છે ણ એભણ ે
ભનષુ્ટ્મના વમક્ક્લતત્લને કચડી નાખયુાં છે.તેથી યસ્સ્કન કશ ે છે : “ ગતત એ કઈ પ્રગતત નથી.એક 
કરાકભાાં વો ભાઈરની મવુાપયી કયલી કે એક ભીનીટભાાં એક શજયલાય કાડ તૈમાય કયવુાં, એ 
આણન ેરળેભાત્ર ણ ળક્ક્લતળાી,સખુી અથલા જ્ઞાની ફનાલળે નશી............લેગણૂગ જલાથી 
ફાંદુકની ગોી કઈ ણ લધાયે વારુાં કાભ આતી નથીઅને જો ભનષુ્ટ્મ વાચા અથગભાાં ભનષુ્ટ્મ 
શોમ તો ોતાની ભ ગતતભાાં કોઈ ત્રટુી જોળે નશી; કાન એનુાં ગૌયલ ગતતભાાં નશી ણ 
અક્સ્તત્લભાાં છે.12 

 જોકે ગાાંધીજીના તલચાય ઘડતયભાાં લૂગ અને તશ્ચભના અનેક તલચાયકોનો પાો 
છે,યાંત ુએભના આતથિક તલચાયોને ધાતભિક યાંગ આલાભાાં યસ્સ્કનનો પાો વૌથી લધાયે ગણામ. 
બાયતના રાખો દફયરનાયામણોના ઉદ્ાય અથ ે એભણે ખાદી,રાભોદ્યોગ,નઈ તારીભ,દારૂફાંધી 
લગેયેના જે કામગક્રભો આપમા તે યસ્સ્કનના તલચાયોના પ્રબાલનુાં ફયણાભ રખેામ.આભ દેળના 
દીનશીનોની વેલાનો આ તલચાય સ્ૂયાલલાભાાં અને વલોદમની બાલના પ્રગટાલલાભાાં યસ્સ્કન 
ાવેથી એભને ખફુ ખફુ પ્રયેણા ભી શતી એ તનતલિલાદ છે.13 

ખયેખય વલોદમ દળગન બાયતીમ વાંસ્કૃતતનો આત્ભા છે.દુતનમાબયના દયેક દેળભાાં,દયેક 
કોભભાાં,દયેક કાભાાં મગમ્ફય કે ભવીશા છે,જેભણ ેળાાંતત,વેલા અને ળાણણના ાઠ ળીખવમા 
છે.થોયો,વોકે્રટીવ,યસ્સ્કન,ટો્વટોમ લગેયેની લાતો વલોદમની ળીખ આે છે.બગલાન બદુ્ અને 
ભશાલીય ણ વલોદમના જ વાંદેળલાશક છે.લૈફદક ધભગભાાં કહ્ુાં છે કે દયેક ફદળાઓભાાંથી ભને શબુ 
તલચાયો પ્રાપત થામ.વત્મ,અફશિંવા,પે્રભ,કરુણા,ળાાંતત,વેલા લગેયે વલગકાક્ષરન અને વલગદેળીમ શોમ 
છે.ખયેખય આલા વદગણુો જ વાંસ્કૃતત છે.14 
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