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મહાત્મા ગાાંધીન ાં અહહાંસા દર્શન 

ડૉ.કનૈયાલાલ ર. નાયક 

પ્રોફેસર, ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિ તિભાગ, મ.દે.ગ્રામસેિા સંકુલ, ગજૂરાિ તિદ્યાપીઠ, સાદરા.

દુતનયાને અતહંસાનો સંદેશ આપનાર 

ગાંધીતિચારમા ં અતહંસાની િાિ એટલ ે એક 

સિવિોમુખી ચૈિન્યના તિકાસની િાિ. િળી, 

ગાંધીજીએ પોિાના વ્યકતિગિ જીિન પૂરિી 

સીતમિ ન રાખિા ંસામતૂહક જીિનમા ં િેનો પ્રયોગ 

કરી નિો ઈતિહાસ રચ્યો. િેની અસાધારણ 

તસતધધઓએ જગિના તિચારકોન ેમુગ્ધ કયાવ. 

પ્રિિવમાન સમય શુ ંછે? કેિો છે? એનાથી 

આપણ ે બધા જ પતરતચિ છીએ. એક િરફ 

વ્યતિગિ અન ે સામતૂહક જીિનમા ં ફેલાયેલી 

તહંસાિતૃિ અન ે પ્રિૃતિએ મનુષ્યના આંિર-બાહ્ય 

જીિનમા ં ભય, અસલામિી, હિાશા, તનરાશા, 

વ્યથવિા અન ેિનાિની તસ્થતિ પેદા કરી છે. રાજકીય 

ક્ષેતે્ર ભ્રષ્ટાચાર, ગુનાઓ અન ે આિંકિાદ િગેર ે

તહંસક પ્રિતૃિઓ માઝા મૂકીન ે ફેલાઈ રહી છે. 

સામાતજક અત્યાચારો અન ે અન્યાયન ે કોઈ સીમા 

નથી. અન ેઆતથવક ક્ષેતે્ર િો તહંસા ઉદારીકરણ અન ે

િૈશ્વીકરણન ેનામ ેગુણતિશષે િરીકે ઊભરી આિી 

છે. ત્યાર ે આજ ે આ ઘોર અધંકારની િચ્ચેથી એક 

પ્રકાશનુ ં તકરણ આરપાર નીકળી, માનિ 

અતસ્િત્િના ત્રીજા મોજા િરીકે ટોફલર જને ે ગાંધી 

તિથ સટેેલાઈટ િરીકે ઓળખાવ્યુ ંછે. 

 િૈજ્ઞાતનક દૃષ્ટીએ જોઈએ િો આટલી 

વ્યાપક િે સમય ે  તહંસાની િચ્ચ ે પણ અતહંસાનુ ં

પ્રમાણ તહંસા કરિા િધાર ેહિંુ. જો આમ ન હોય િો 

દુતનયા ચાલ ે જ નહી. એ સત્ય આપણન ે સમજાઈ 

જાય િો જગિના ચાલકબળ િરીકે અતહંસા એ 

કેિડી મોટી શતકિ પુરિાર શકે અન ે િેનો ખ્યાલ 

આિ.ે 

પ્રિિવમાન સમયમા ંજમે એક િરફથી તહંસા 

જ તહંસા ફાટી નીકળી છે, િેમ બીજી િરફથી 

અતહંસાની શતિ તિષેની જાગૃતિ પણ િધિી જાય 

છે. એ પ્રિતૃિની આપણન ે બહુ ખબર નથી પરંિુ 

િૈતશ્વક ભૂતમકાએ અતહંસા તિષનેી આટલી 

સભાનિા આ પહેલા ં કદાચ ક્યારયે અનુભિાઈ 

નથી. લગભગ સો િષવ પહેલા ં ગાંધીજીએ િગાડેલો 

ઘંટ આજ ેલોકોન ેધીમ ેધીમ ેસભંળાિા લાગ્યો છે. 

ગાંધીજીએ જમે પોિાની પ્રકૃતિન ેતપછાની 

છે િેમ આ દેશના લોકોની પ્રકૃતિમા ં યુગોથી 

સંસ્કારાયેલી અતહંસાની ધમવભાિનાન ે પણ 

તપછાણી, એ સંસ્કાર પરંપરાન ેઉપયોગ કરિાનુ ંએ 

ન ચૂક્યા. ગાંધીજીના મિે સત્ય અન ેઅતહંસા પહાડ 

જટેલા ં પુરાણા ં છે. એમા ં મેં કશુ ં નિુ ં કહ્યું નથી. એ 

સત્ય છે. પરંિુ મહત્ત્િની િાિ એ છે કે એમણ ે

સામતૂહક ક્ષેતે્ર શસ્ત્રના પયાવયરૂપ ે અતહંસાન ે

તહંસાની સામ ેમૂકી અન ે તહંસાન ેપરાતજિ કરિાન ે

બદલ ે જીિી લીધી. તહંસા કરનાર એમના સ્િજન 

બની ગયા. એટલુ ં જ નહી, ૧૯૪૮ના ગાંધીજીના 

અંતિમ ઉપિાસ સમય ે ‘ન્યુઝ ક્રોતનકલ’ નામનુ ં

અંગ્રજેી છાપુ ં જણેે એ સમય ે લખેલું : “મહાત્મા 

ગાંધીની અતહંસાની સફળિા એક નિી શતિ 

દશાવિી છે, જ ે અણુબોમ્બ કરિાયં ે કદાચ િધાર ે

સબળ નીિડે અન ે પતિમ દેશોએ ઈષાવ અન ે

આશાથી િેનું તનરીક્ષણ કરિા રહેિુ ં જોઈએ.” 

આગળ એ લખે છે કે ,  “તમ. ગાધંી જનેી સામ ેભૌતિક 

શસ્ત્રો કારગિ નીિડી ન શક્યા િેની સામ ે

અતહંસાની િાકાિનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. 

માનિીએ સજલેી િસ્િુઓની સામે િેઓ માનિીન ે
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કતટબદ્ધ કરી રહ્યા છે. અન ેિેથી માનિી અતહંસા ના 

માગ ેઆખર ેિેણે સરજલેી સૃષ્ટી કરિા ંસદાય ેમહાન 

નીિડશ.ે” 

ગાંધીજીના જીિનમા ં અતહંસા એ સત્યની 

શોધની આડપેદાશ હિી. બાળપણથી જ એમના 

જીિનમા ંએક તિશષે ગુણ હિો જને ેકારણ ેપોિે જ 

પોિાનુ ં જીિન ઘડયું. એક પથ્થરમાંથી જાિે જ 

વ્યતિત્િની મૂતિવ ઘડી.એ ગુણતિશષે એમણ ે

આત્મકથામા ં લખ્યો, એ લખે છે : “હંુ કંઈ બહુ 

હોતંશયાર ન હિો પણ મારા િિવનન ેતિષ ેમન ેબહુ 

ચીિટ હિી.” આ ચીિટન ેકારણ ેજ માંસ ખાધા પછી 

માિા પાસ ેજૂઠંુ્ બોલિુ ંિે િેમણ ેબરાબર નથી એમ 

સમજી એ સત્યપાલનનુ ં વ્રિ લે છે. આ ચીિટન ે

કારણ ેજ કડામાંથી સોનાની ચોરી કયાવ પછી તપિા 

પાસ ે િેની કબૂલાિ કરી સજા ભોગિિા િૈયાર 

થયેલા. એ ચીિટન ેકારણ ેજ ેસ્કૂલે મોડા પડયાન ેદંડ 

થયો. એ સજા માફ થયા પછી પણ એમણ ેસમજાય 

છે કે સાચુ ંબોલનાર ેગાફેલ પણ ન રહેિુ ંજોઈએ. એ 

જ ચીિટ ન ે કારણ ે લેલીસાહેબની ભલામણ કરી 

અપમાતનિ થયા પછી એ તનિય કર ે છે કે કદી 

કોઈનીય ેભલામણ કરીશ નહી. આમ દુુઃખદ એિા, 

જીિનતિકાસમા ં નકારાત્મક એિા પ્રસંગોએ િિવન 

તિશેની ચીિટન ે કારણ ે એ ઠોકર ખાઈ પડિાન ે

બદલ ે એ પથ્થરન ે સોપાન બનાિી એક એક 

પગથીયુ ંઉપર ચડેલા. ગાંધીજીના જીિનનો તિકાસ 

જટેલો તિધાયક પતરબળોથી નહોિો થયો િેટલો 

તનષેધક પતરબળોથી થયેલો. એટલુ ંજ નહી, જયાર ે

કોઈનોય ેસાથ ન હોય અન ેિદ્દન એકલા પડી જાય 

ત્યાર ે એમના આત્મમંથનમાથંી કોઈ અપિૂવ શતિ 

પ્રગટેલી છે. અતહંસા એ આિી તનરંિર આત્મમંથન 

માથંી જાગેલી શતિ હિી. આથી જ લૂઈ તફશર 

ગાંધીજીના જીિનઘડિર તિષ ે કહે છે – “જાિે 

ઘડિાની કળા” આપણ ેજને ેઅતહંસા કહીએ છીએ 

એિા સાદા અથવમા ં િો ગાંધીજીના સ્િભાિમા ં જ 

જમે બાળપણથી સત્ય ની માફક અતહંસા પણ હિી. 

આત્મકથામા ંએ લખે છે િે પ્રમાણ ેબાળપણમા ંપણ 

કોઈનો દોષ જોયાનુ ંિેમન ેયાદ નથી. િેમ જીિનમા ં

ક્યારયે કોઈની સાથ ે–એમના કટ્ટરમા ંકટ્ટર તિરોધી 

સાથ ે પણ કટુિાભયો વ્યિહાર ન થાય િેનું ધયાન 

િેઓ ખાસ રાખિા. 

 પહેલી ભૂતમકા અ+તહંસ ્ = કોઈન ે મારિુ ં

નહી િે. કોઈ સજીિ ન ેન મારિું એ અથવમા ંઅતહંસા 

આપણા દેશમા ંિો સિવવ્યાપક હિી અન ેઆજ ેપણ 

મહદ્્દ અશં ેછે. પરંિુ ગાંધીજીનો તિચાર આગળ ચાલ ે

છે. તહંસા એટલ ે મારિુ.ં પણ મારિુ ં એટલ ે શું ? 

ગાંધીજી તહંસાની વ્યાખ્યા કર ેછે. – ખોટંુ બોલિુ ંિે 

તહંસા છે, ચોરી કરિી િે તહંસા છે, બીજાન ે જનેી 

જરૂર છે િેનો સંગ્રહ કરિો િે તહંસા છે, િગેર ેિગેર.ે 

અન ેછેલ્લ ેલખે છે, કુતિચાર માત્ર તહંસા છે. ખરાબ 

તિચાર કરિો િે પણ તહંસા  છે. આમ અતહંસાન ે

માનતસક શતુદ્ધની ભૂતમકા સુધી િેઓ લઇ ગયેલા ં

અન ે િેની અતહંસા રચનાત્મક કાયવક્રમનો ભાગ 

બનેલી અન ે અતહંસક સમાજરચનાની કલ્પના 

િેમાંથી સાકાર બનેલી. આમ છિા ંહજુ અતહંસાનુ ં

તિધાયક Positive સ્િરૂપ સમજાયુ ંનથી, તહંસા નહી 

િે અતહંસા એ વ્યાખ્યા નથી. અતહંસાની વ્યાખ્યા 

િો હોિી જ જોઈએ. ગાંધીજીની તિભાિનામા ંઆ 

ત્રીજી ભૂતમકાએ અતહંસા એટલ ેપ્રેમ. સત્યનો આગ્રહ 

રાખનાર સત્યાગ્રહી તદલમા ંપ્રમે જ પ્રેમ હોય િો જ 

એ પરમસત્ય ઓળખી શકે, પામી શકે અન ેબીજાન ે

ઓળખાિી શકે. 

 દતક્ષણ આતિકામા ં પતિમના લોકોએ 

પહેલા ં ગાંધીજીની અતહંસાન ે પેતસિ રતેઝસ્ટન્સ 

િરીકે ઓળખાિી હિી પરંિુ એમણ ે પણ િરિ 

ખ્યાલ આિી ગયો નબળાની અતહંસા નથી પરંિુ 

આ કોઈ ગજબના આત્મબળની િાિ છે. અતગયાર 

વ્રિોની જીિનભર અતિરામ ચાલિી સાધનાના 

પતરપાકરૂપ ે જ ે િેમનું વ્યતિત્િ િૈયાર થયુ ં િે 

રજકણ કરિાંય ે નમ્ર હોિા છિાં પોિે શુ ં છે અન ે

અતહંસાના ક્ષેતે્ર શું ખેડી રહ્યા છે એ અંગ ે કેટલા 

જાગૃિ છે ! િેનો ખ્યાલ આિિો. 

 તહન્દુસ્િાનમા ં આવ્યા પછી પહેલો જ 

સત્યાગ્રહ ચંપારણનો, જમેા ં મદદ માટે જુદા જુદા 

પ્રદેશોમાથંી લોકો આિેલા. િેમા ં એક કૃપલાણી 

હિા. ઈતિહાસના પ્રાધયાપક. એમણ ે એક િખિ 

ગાંધીજીન ે કહ્યુ,ં “બાપ ુ િમ ે અતહંસક સત્યાગ્રહથી 

સ્િરાજ લેિાની િાિ કરો છો પણ ઇતિહાસમા ં

ક્યારયે આિું બન્યું નથી.” ત્યાર ે ગાંધીજી જિાબ 

આપ ેછે, “પ્રોફેસર કૃપલાની િમે ઈતિહાસ ભણાિો 

છો, પણ આપણ ેિો એક નિો ઈતિહાસ રચિો છે.” 

અન ે એમણ ે એ ઈતિહાસ રચી દેખાડયો. માત્ર 

તહન્દુસ્િાન નહી, તહન્દન ે સ્િિંત્રિા મળ્યા પછી 

દુતનયાના કેટલાય ે દેશોએ અતહંસક રીિે સ્િરાજ 

મેળવ્યુ ંએટલુ ંજ નહી, દુતનયાના અનેક દેશોમા ંજુદા 

જુદા હેિુઓ માટે અતહંસક આંદોલનો સફળ રીિે 

થયા ંછે અન ેથિા ંરહેશ.ે િેમણ ેસામતૂહક જીિનમા ં
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અતહંસાનો પ્રયોગ કરીન ે માનિિાના ઈતિહાસનુ ં

એક નિુ ંપ્રકરણ રચ્યુ.ં એથી જ કદાચ યુનોએ એમના 

જન્મતદનન ેતિશ્વ અતહંસા તદન િરીકે જાહેર કયો િેમ 

માનિામા ંકોઈ અતિશયોતિ જણાિી નથી. 

પ્રિિવમાન સમય ઘણો ખરાબ છે અન ે

ગાંધીજીનો સમય પ્રમાણમા ં સારો હિો અથિા 

અંગ્રજેો પ્રજા િરીકે સભ્ય હિા એટલ ે ગાંધીજીની 

અતહંસાના પ્રયોગ સફળ થયા એમ પણ માનિાની 

જરૂર જણાિી નથી. 

 સામાન્ય રીિે ગાંધીજીનુ ં આખંુય જીિન 

અસત્યની સામ ેઅતહંસક રીિે લડિામા ંજ ગયું છે. 

પણ એ અતહંસાનો પ્રભાિ જીરિિો એ સરળ િાિ 

ન હિી. બનાવડ શોની એક િાિ બહુ સૂચક છે. એમણ ે

એક િખિ ગગન તિહારીન ેપૂછંુ્ કે અત્યાર ેિો આ 

તમ. ગાંધી િમન ે સ્િરાજ અપાિિમા ં ઉપયોગી છે. 

પરંિુ સ્િરાજ મળી ગયા પછી િેનું શું કરશો? 

આપણા નેિાએ જિાબ આપ્યો – અમ ેએન ેસિા 

પર બેસાડીશુ.ં બનાવડ શો આપણા કરિા ંગાંધીજીન ે

િધ ુ ઓળખિા હિા એમણ ે કહ્યુ,ં સિા પર િો એ 

બેસ ે એમ નથી. એ સિા િો છોડીન ે આવ્યો છે. 

એટલ ે નેિાએ જિાબ આપ્યો, અમ ે એન ે તનિૃિ 

કરશુ.ં િરિ શો બોલ્યા, એ માણસ નિરો બેસ ેએમ 

નથી. પછી આપણા નેિા પાસે કોઈ જિાબ ન હિો 

ત્યાર ે બનાવડ શોએ જ ે કહ્યુ ં િે બહુ જ માતમવક છે. 

એમણ ેકહ્યું, િમારી સ્િરાજ સરકાર કા ંિો િેને જલે 

પૂરશ ેઅથિા ગોળીએ દેશ.ે પતિત્ર િેજને જીરિિા 

માટે જ ેપતિત્રિા કે ઉદારિા જોઈએ િે આપણ ેન 

કેળિી શક્યા અન ે પતરણામે ગાંધીના સમયની 

અતહંસાન ેસામાન્ય રીિે (માનિિાન)ે આપણ ેમોટા 

ભાગ ેગુમાિી (બેઠા) રહ્યા  છીએ. 

 ગાંધીજીની વ્યતિગિ અતહંસા-તસતદ્ધના ં

િો અનેક દ્રષ્ટાંિો છે પણ પોિાની અતહંસાના િેજથી 

એમણ ે આ દેશની તનમાવલ્ય બની ગયેલી પ્રજામા ં

અતહંસાનુ ંજ ેઆત્મબળ જાગિૃ કયુું હિંુ િેના દ્રષ્ટાંિો 

િો અંગ્રજેોન ેપણ આિયવમા ંમૂકી દે િેિા ંહિા.ં 

 આ અતહંસાન ે આપણી સંસ્કૃતિમા ં િો 

આતદકાળથી ધમવરૂપ ેિણવિી છે. અતહંસા પરમો ધમવ 

– મનુષ્ય જને ેઆધાર ેટકી રહ્યો છે. અતહંસા ધમવ એ 

િો કુદરિનો કાયદો છે. Law of Nature છે એ જને ે

સમજાયુ ં છે િેન ે માટે અતહંસા એ િેના પોિાના 

અતસ્િત્િનો અંશ બની જય છે. ત્યાર ેિેના ંઅદ્ભુિ 

પતરણામો સજાવય છે. બુદ્ધ, મહાિીર અન ેગાંધીજીએ 

પોિાના વ્યતિગિ િપન ે સામૂતહક જીિનમા ં

ઉિાયુું અન ેઆ દેશની સંસ્કૃતિના ઈતિહાસન ેએક 

નિુ ંસ્િરૂપ આપિામા ંતનતમિ બનેલી. 

 ગાંધીજીએ િેમના જીિનકાળમા ં

અતહંસાત્મક સત્યાગ્રહન ે વ્યિહારની એક પદ્ધતિ 

િરીકે ક્યારયે ઉપયોગમા ં લીધો ન હિો. અતહંસા 

એિી જીિનશૈલી છે જ ે સત્યાગ્રહ માંડિા પૂિ,ે 

દરતમયાન અન ે પિાિ વ્યતિ િથા સમતષ્ટએ 

અપનાિિાની રહે છે. આિી સાધના દ્વારા જ 

અતહંસક સમાજનુ ંતનમાવણ સંભિ છે. જીનશાપવ જિેા 

ખ્યાતિપ્રાપ્ત તિદ્વાન ે અતહંસા જીિનશૈલીની 

સંભાિનાન ે કાલ્પતનક આદશવ ગણાિી રાજનૈતિક 

સંઘષોમા ં અતહંસાન ે અસરકારક રણનીતિ અન ે

પદ્ધતિ િરીકે તિકસાિિાની િાિ કરી છે. 

 કાકાસાહેબ કાલેલકર ે ટાંકેલી એક 

ઘટનાનો ઉલ્લેખ તિનય લાલ કર ે છે. ચાર-પાંચ 

પાદંડાની જરૂતરયાિ સામ ેકાકા એક આખી સાંઠી 

િોડી લાિિા. એક બાપએુ ટકોર કરી કે ‘આ િો 

તહંસા છે, જટેલા ં પાદંડા જોઈએ િેટલા ં જ િોડિા 

અન ે િે પણ િૃક્ષની માફી માગીન’ે. તિનય લાલના 

મંિવ્ય મજુબ િિવમાન સમયમા ં ચલણી બનેલા 

પયાવિરણ કે પતરતસ્થતિના ગાંધીજી તહમાયિી ન 

હિા. ગાંધીજીની અતહંસાની િાિ અનવ નેસન ેઊંડી 

સ્પશી ગઈ હિી અન ેએ શક્યિાન ેનકારી ન શકાય 

કે ડીપ ઇકોલોજી અંગેની નેસની ઇકોસોફી 

ગાંધીતિચારથી પ્રભાતિિ થઇ હોય. તિનય લાલ 

ગાંધીજીન ેડીપ ઇકોલોજી ચળિળકારો કરિા પણ 

પ્રગતિશીલ માન ેછે અન ેગાંધીજીની વ્યતિ, સમતષ્ટ 

અન ે પ્રકૃતિની સંિાતદિાની ખોજમા ં વ્યતિની 

ખોજન ે કેન્દ્રમા ં મુકિા છિાં પણ ગાંધીજીના 

આધયાતત્મક પક્ષન ેસ્પષ્ટ રીિે રજૂ કરિા નથી. 

 િેબરનો લેખ અન્ય સંદભે પણ મહત્ત્િનો 

પુરિાર થાય છે. સંદતભવિ લેખમા ંિેઓ ત્રણ તિદ્વાનો 

પર ગાંધીજીની અસર િપાસ ેછે: ડીપ ઇકોલોજીના 

સંદભે નેસ, શાતંિતિમશવના  સંદભે યોહન ગાલ્િંુગ 

અન ે અથવશાસ્ત્રના સદંભે શુમાકાર. આ ત્રણ 

તિશ્વતિખ્યાિ તિદ્વાનોના સંબંતધિ તિષય સાથ ે

ગાંધીજીના સત્ય અન ે અતહંસાના તસદ્ધાંિો અન ે

આચરણનુ ંસંયોજન ઉપરાંિ જ ેિે તિષયન ેએકાગંી 

કે ખંડદશવનમાથંી બહાર આણી સમગ્ર દશવનની 

તદશાની િૈચાતરક શુ્રખંલાની કડીઓની પૂરિી િેબર 

કહે છે. 

 ગાંધીજીનો આદશવ અતહંસક સમાજની 

રચના હિો. સ્િાભાતિક રીિે મનુષ્ય િેના એકમ 
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િરીકે અન ે કેન્દ્રમા ં હોિો જોઈએ. ગાંધીતિચારની 

દૃષ્ટીએ અતહંસક સમાજની રચનાની પ્રાથતમક 

જિાબદારી દરકે વ્યતિની છે. સમાજ કે રાજ્યની 

જિાબદારી ગૌણ છે. વ્યતિ સ્િય,ં સમતષ્ટ અન ે

પ્રકૃતિ િચ્ચનેી સંિાતદિા સાધિા માટેની સાધક છે. 

ગાંધીજી માટે વ્યતિની અંગિ યાત્રા આધયાતત્મક 

હિી અન ેદરકેે સત્યની ખોજમા ંપ્રયાણ કરિુ ંજરૂરી 

છે. લૌતકક જીિન સત્ય છે, િેના પ્રશ્નો સાચા છે. 

મનુષ્ય માટે ભૌતિક તિકાસ અન ે સમૃતદ્ધ પણ 

આિશ્યક છે, િે િગર વ્યતિની સત્યની ખોજ પણ 

અધૂરી છે. સમૂહ અન ેસમાજ િરીકે મનુષ્ય પરસ્પર 

સંઘષવમા ંઆિે છે. આ સંઘષવ પાછળનુ ંકારણ દરકે 

વ્યતિની સત્યની અધૂરી ખોજ કે ખોજતિહીનિા 

છે. સાથ ેઅગત્યનો મુદ્દો એ પણ છે કે પૂણવ કે તનરપેક્ષ 

સત્ય કે અંતિમ સત્ય કોઈની પાસ ેનથી. સાપકે્ષ સત્ય 

અલગ હોઈ શકે. સાધકની શ્રદ્ધા અન ે તિશ્વાસના 

આધાર ે આ સત્યના બળે અન્યન ે િે તિષ ે બીજાન ે

સમજાિિાનુ ં થાય. પારસ્પતરક સમજ ઉભી કરિા 

પ્રેમબળ કે અતહંસાનો જ ઉપયોગ થાય િે અતનિાયવ 

શરિ છે. સત્યના સાધકની ખોજ માટે વ્યતિગિ 

જીિન જીિિાની શૈલી પણ પતરભાતષિ છે. આમ, 

સમાજના સ્િર ે અતહંસા સામાન્ય રીિે સમાજના 

ધયયે તિશનેી સિવસહમતિ સાથ ે િેના એકમ એટલ ે

વ્યતિની સત્યની અતહંસાત્મક માગવથી ખોજ 

વ્યતિના અન ે મનુષ્યસમાજના પ્રકૃતિ સાથનેા 

સંબંધો સંિાદી બનાિી શકે છે. 

 વ્યતિએ સત્યની ખોજ અન ે અન્ય 

વ્યતિઓ સાથ ે સત્યતનષ્ઠ, અતહંસા અન ે પ્રેમબળ 

મૂલક વ્યિહાર કરિાનો હોય, િો િેના તનયમો ક્યા 

? આ પ્રશ્નનો ઉિર ગાંધીજીએ જીિનના અનુભિ ેદ્રઢ 

કરલેા અનુભિ અન ેઆ દેશની સંસ્કૃતિ ધરોહર અન ે

પરંપરામાંથી મેળિેલા તનયમો એકાદશ વ્રિ િરીકે 

સૌ પ્રથમ આશ્રમિાસીઓન ેઆપ્યા હિા. 

ગાંધી અતહંસા અન ેપ્રેમન ેપયાવયિાચી માન ે

છે. આંિતરક અન ેબાહ્ય તરપઓુ િચ્ચ ે રહેિુ ં એટલ ે

અતહંસા. “આ અતહંસા આજ ેઆપણ ેજનેે જોઇિી 

િસ્િુ જોઈએ છીએ િે જ નથી કોઈન ેન જ મારિુ ંિે 

િો છે જ. કુતિચારમાત્ર તહંસા છે. ઉિાિળ તહંસા છે. 

તમથ્યા ભાષણ તહંસા છે. દે્વષ તહંસા છે. કોઈનુ ંબૂરં 

ઇચ્છિુ ં તહંસા છે. અતહંસા તિના સત્યપ્રાતપ્ત શક્ય 

નથી. અતહંસા સાધન છે અન ેસત્યનુ ંસાધય છે.” 

અતહંસક આંદોલન દરમ્યાન ગાંધીજી 

કહેિા કે સરકાર જમે જમે તિશેષ દમનનીતિ 

અપનાિ ેઅન ેજમે જમે તિશષે બે કાયદે બન ે િેમ 

િેમ સત્યાગ્રહીઓ તિશષે ન ેતિશષે સંકટો િહોરિા 

જોઈએ. સ્િેચ્છાએ ખમેલા િીવ્રમા ં િીવ્ર સંકટોન ે

પતરણામ ેચોક્કસ તિજય જ છે. હંુ જ ેકાયવ ઉપાડિા 

ધારં છંુ િેમા ંરહેલા ંજોખમોનુ ંમન ેજ્ઞાન છે. પરંિુ દેશ 

મારી િાિ સમજિામા ંભૂલ કર ેએિો સંભિ નથી. હંુ 

જ ે તિચારં છંુ અન ે કરિા ધારં છંુ િે જ કહંુ છંુ. 

તહંદુસ્િાનમા ંપંદર િરસથી હંુ કહેિો આવ્યો છંુ અન ે

પરદેશમા ં િીસ િરસ સુધી મેં એ જ િાિ કહી છે. 

અન ેિ જ િાિ હંુ ફરી કહંુ છંુ કે તહંસાન ેજીિિાનો 

ઉપાય શુદ્ધ અન ેતનષ્કલકં અતહંસા જ છે. મેં એ પણ 

કહ્યુ ં છે કે દરકે તહંસામય કૃત્ય, િાણી અન ે તિચાર 

પણ અતહંસાની પ્રગતિન ેઆડે આિ ેજ છે. િારંિાર 

આટલી ચેિિણી આપ્યા ં છિાં લોકો તહંસાનો 

આશ્રય લેશ ેિો હરકોઈ મનષુ્યના કૃત્યન ેમાટે બીજા 

મનુષ્યની જટેલી જિાબદારી અતનિાયવ રીિે ગણાય 

છે િે તસિાયની બીજી કોઈ જિાબદારી માર ે તશર 

નથી. પરંિુ આ જિાબદારી પ્રશ્ન બાજુએ રાખિા ં

પણ જો અતહંસા એ ઋતષમનુીઓએ કહ્યુ ં છે િેિું 

અમોઘ બળ હોય અન ેિેના પ્રયોગનો મારો તિશાળ 

અનુભિ માર ેએળે ન જિા દેિો હોય િો કોઈ પણ 

કારણસર માર ે તનતિિ પગલા ં લેિાનુ ં મુલિિી 

રાખિુ ં જોઈએ નહી. આ િેમના અતહંસક 

તિચારધારાના સ્પષ્ટ તિચારો હિા, જ ે અતહંસક 

આંદોલન માટે બળ પૂરિાર થાય િેમ હિા. 

 ‘મંગલ પ્રભાિ’મા ં એકાદશ વ્રિ તિષ ે દર 

મંગળિાર ે જલેમાથંી લખીન ે બાપ ુ પત્ર રૂપ ે

મોકલિા. એમા ંઅતહંસાની િાિ આિો ત્યાર ેએમણ ે

લખ્યુ ંકે સત્યની શોધ કરિા જિાં મન ેઅતહંસા મળી. 

હંુ જ ેજોઉં છંુ, િે જ પરમ સત્ય એમ જ ેમાન ેછે િે 

બીજાનેતિશ ેસતહષ્ણ ુનથી થઇ શકિો. પરંિુ હંુ જ ે

જોઉં છંુ િે ઉપરાંિ પણ બીજંુ પરંિ સત્ય હોઈ શકે 

એમ જ ેમાન ેછે િે બીજાન ેતિષ ેસતહષ્ણ ુબની શકે 

છે. એ તિચારોમાંથી અતહંસાના તિચારોનો જન્મ 

થયો છે, સત્યની શોધમાથંી., હંુ આ સમીતિ શરીરમા ં

પેદા થયો છંુ. એટલ ેસત્ય પણ હંુ સીતમિ રીિે જોઈ 

શકંુ. માટે બીજો જ ેજુએ છે, મારો પ્રતિપક્ષી જુએ છે, 

જને ેહંુ જુલમી માનુ ંછંુ, જનેે અન્યાયી માનુ ંછંુ એ જુએ 

છે, એનામા ંપણ કંઇક સત્ય છે એમ જ ેમાન ેછે એ 

અતહંસાન ેતિચારન ેમાન ેછે. 

 મૂળ તિચાર એ છે કે સીતમિ મનુષ્ય જ ે

સત્યનુ ંદશવન કર ેછે િે પણ સમીતિ દશવન હોય છે. 

માટે પરમ સત્ય જોિા માટે જનૈ પતરભાષામા ંકહંુ િો 
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અનેકાંિિાદનો તિચાર કરિો પડે. િેદના ઉદ્વ્રરણ 

સાથ ેતિનોબાજી કહે છે કે િેદમા ંયુદ્ધ માટેનો શબ્દ 

છે  હંુ કહંુ િે જ સાચુ ંએમ જ ેકહેિો હોય એ જ યુદ્ધન ે

નોિરિો હોય છે. દુતનયાના િમામ યુદ્ધ કરનારાના 

ઈતિહાસન ેજોઈશુ,ં િો એમા ંમૂળ સાર એ આિ ેકે હંુ 

કહંુ િે જ સાચુ.ં આમ, અતહંસાનો તિચાર સત્યની 

શોધમાથંી આવ્યો. આ બે તિચારો એ ગાંધીના 

િત્ત્િના મૂળ તિચારો. એ તિચારોમા ંજ ેનડિરરૂપ 

હોય, એન ે કાઢિાના પ્રયત્નો, આમાથંી કેટલાક 

ગાંધીના મૂળ િત્ત્િમા ં પણ આિ ે છે અન ે એમના 

િંત્રમા ંપણ આિે છે. 

 દેશની આિી તિષમ પતરસ્થતિમા ં

ગાંધીજીએ દતક્ષણ આતિકામાથંી આિીન ેજાહેર કયુું 

કે . ભારિન ે અંગ્રજેી સિાની ગુલામીમાથંી મુિ 

કરિાનો રામબાણ ઈલાજ સત્યાગ્રહ છે. અતહંસક 

પ્રતિકાર છે. એમણ ે લોકોન ે હૈયાધારણ આપી કે 

િમારી પાસ ે શસ્ત્રો નથી એની તચંિા કરશો નહી,ં 

શસ્ત્રબળ કરિા ં અનેકગણુ ં ચતઢયાિંુ બળ િમારી 

સૌની પાસ ેછે, અન ેિે છે આત્મબળ, અતહંસાબળ. 

યમતનયમના પાલન દ્વારા િમારામા ં સુપ્ત-િસ્થામા ં

પડેલા એ બળન ે િમ ે જગાડો, કેળિો ન ે સંગતઠિ 

કારો િો દેશની ગુલામી, ગરીબી, શોષણ, 

અસ્પૃશ્યિા, કોમિાદ િગેર ે િમામ સમસ્યાઓ 

નાબદૂ કરી રાષ્ટરનુ ંનિતનમાવણ કરી શકો. 

 ગાંધીજીની આ િાિ એકદમ નિી હિી. 

દુતનયાના કોઈ દેશ ે અતહંસક માગ ે આઝાદી 

મેળવ્યાનુ ં ઇતિહાસમા ં નોધંાયુ ં નહોિંુ. આિી 

ઈતિહાસ તિરોધી િાિ કોન ેગળે ઊિર?ે લોકમાન્ય 

તટળકે એમની િાિનો જાહેરમા ં તિરોધ કયો. 

ક્રાતંિકારીઓએ િો એિી િાિ કરનાર ગાંધીજીન ે

‘આધયાતત્મક પાગલ’ જ કહ્યા. આચાયવ કૃપલાની એ 

િખિે ઈતિહાસના અધયાપક હિા, યુિાન હિા, 

ક્રાતંિકારી હિા. એ ગાંધીજીન ે શાંતિતનકેિનમા ં

મળ્યા અન ે પૂછંુ્: ગાંધીજી, હંુ ઈતિહાસનો 

અધયાપક છંુ. અતહંસાથી આપણો દેશ આઝાદ થશ ે

એમ આપ કહો છો. હિ ેમાર ેમારા તિદ્યાથીઓન ેઆ 

િાિ સમજાિી હોય િો કઈ રીિે સમજાિિી? 

અતહંસાથી કોઈ દેશ આઝાદ થયો હોય એિુ ંકોઈ 

ઉદાહરણ ઈતિહાસમા ં છે ખરં? એનો અત્યંિ 

માતમવક જિાબ આપિા ંગાંધીજીએ કહ્યુ:ં કૃપલાની, 

િમે ઇતિહાસના અધયાપક છો જયાર ે હંુ ઈતિહાસ 

રચનારો છંુ. મારો જન્મ નિો ઈતિહાસ રચિા માટે 

થયો છે, અન ેએક તદિસ એમા ંલખાશ ેકે મોહનદાસ 

કરમચંદ ગાંધી નામના માણસે તહંદન ે અતહંસાથી 

આઝાદી અપાિી. અન ે ગાંધીજીએ સત્યાગ્રહી 

આચાર દ્વારા ઈતિહાસમા ંનિા ંપાન લખિાનુ ંશરૂ 

કરી દીધુ.ં 

 ૧૩મી એતપ્રલ ૧૯૧૯ના જતલયાિંાલા 

બાગના હત્યાકાંડે દેશભરમા ંઅરરેાટી ફેલાિી હિી. 

એણ ે તિતટશ સામ્રાજ્ય-ભિોની રાજ્યતનષ્ઠાન ે

જબરો આઘાિ આપ્યો. એમણ ેહિ ેસમજી ગયું હિંુ 

કે તિતટશ સરકાર સાથ ેસહકાર કરિાથી દેશનુ ંતહિ 

નહી ંથાય. બીજી બાજુ, પહેલા તિશ્વયદુ્ધ દરતમયાન 

ભારિના મુસલમાનોન ે તખલાફિ અંગ ે આપેલા ં

િચનો સરકાર ે પાળ્યા ં નહોિા ં િેથી મુસલમાનોની 

ધાતમવક લાગણી દુભાઈ હિી. આમ રોલેટ એક્ટ, 

પજંાબના અત્યાચાર અન ે તખલાફિના અન્યાયના ં

તત્રતિધ કારણોથી સરકાર પ્રત્યેના જનિાના રોષ ે

ઉગ્ર રૂપ ધારણ કયુું હિંુ. તિશેષમા ંક્રાંતિકારી દળો 

તહંસક માગવ અપનાિિા િત્પર બન્યા ં હિા.ં આ 

સ્ફોટક પતરતસ્થતિનુ ં તિશ્લષેણ કરિા ં આચાયવ 

કૃપલાનીજીએ લખ્યુ ં છે: “૧૯૨૦મા ં જો એમણ ે

(ગાંધીજીએ) અસહકારની ચળિળ ન ઉપાડી હોિ 

િો સૂના પડેલા રાજકીય ક્ષેત્રનો ક્રાંતિકારી 

દેશભિોએ લાભ ઉઠાવ્યો હોિ. રોલેટ બીલ, 

પજંાબમા ં થયેલી માનહાની અન ે તખલાફિના 

અન્યાય સામેનો દેશનો રોષ પરાકાષ્ઠાએ પહોચ્યો 

હિો. એ બધાન ેરાષ્ટર વ્યાપી તિરોધ અન ેલડિને માગ ે

જ નહી ં પણ રચનાત્મક કે્ષત્ર િરફ પણ િાળિાની 

જરૂર હિી. એમણ ેએ બંન ેિસ્િુ કરી. એન ેબદલ ેજો 

ક્રાતંિકારીઓ મેદાનમા ંઆવ્યા હોિ િો સરકારનો 

સામનો કરિાનુ ંઅંદોલન લોહીની નદીમા ંડૂબી ગયુ ં

હોિ. અન ે રાષ્ટર વ્યાપી ધોરણ ે રચનાત્મક પ્રિતૃિ ન 

થઇ હોિ િથા દેશની જનિાન ેપણ લડિમાં સામેલ 

ન કરી શકાય હોિ.” 

 પરંિુ ગાંધીજીએ એિી પતરતસ્થતિ સજવિા 

દીધી નહી.ં એક કુશળ સેનાપતિની કુનેહથી 

અતહંસક અસહકારનો ક્રાતંિકારી કાયવક્રમ આપીન ે

જનિાના રોષન ેએમણ ેરચનાત્મક માગ ેિાળી દીધો. 

આ િસ્િુ બિાિ ેછે કે ગાંધીજી માત્ર સંિ નહોિા િે  

તસદ્ધહસ્િ રાજનીતિજ્ઞ પણ હિા. 

 ગાંધી કહે છે કે અતહંસા સત્યનુ ં સતક્રય 

સ્િરૂપ છે. આનો અથવ એ છે કે જો આપણ ેઆપણા 

રોતજંદા કાયવ સાથ ે સત્યન ે જોડિાની ઈચ્છામા ં

અતહંસા ધમવનુ ંપાલક બનિુ ંછે. અન ેિે પછી આપણ ે

અતહંસા પર િેનું પાલન કરિા માટે ખૂબ કાળજી 
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લેિાની જરૂર છે. અતહંસા આપણન ે એમ નથી 

કહેિી કે આપન ેક્યારયે શતિનો ઉપયોગ ન કરિો 

જોઈએ. િે ફિ એટલુ ંજ કહે છે કે આપણ ેઆત્મા 

હંમેશા શદુ્ધ હોિો જોઈએ. યોગ-સૂત્ર કહે છે : 

અતહંસા પ્રતિસ્ઠાય િત્સન્નીધૌ િૈરાગ્ય: | જ્યા ં

અતહંસા ત્યા ંદે્વષ કે તિરસ્કાર ન હોઈ શકે. આથી કહ્યુ ં

િેર ત્યાગ તિશ્વના કોઈ પણ પ્રાણી માટે મનમા ંકોઈ 

ખરાબ લાગણી નથી. િેઓ અપેક્ષા રાખે છે કે 

આપન ેઅહી ંઆંિતરક મનોભાિ પર કાબ ૂરાખિો 

અન ે આપણી ઈચ્છાઓન ે કાબૂમા ં રાખિી પડશ.ે 

માનિિા માટે કોઈ તિકાર નથી ભાિના છે. આટલુ ં

જ નહી, પૃથ્િીના િમામ જીિો માટે આપણી 

ભાિનાઓની જમે હોિી જોઈએ. અન્ય ધમોએ પણ 

આિી િાિો કહી છે. અન્ય તચંિકોએ પણ કહ્યુ ંછે, 

કાંિે કહ્યુ ંછે : “િમારી અંદરની આખી માનિિા ન ે

સ્િીકારો અન ે િમારી જાિ ન ે બધી માનિિામા ં

જુઓ અન ેિેણે અંિીમ પૂણવિા િરીકે માનો, બાહ્ય 

અથવ નહી,”. સ્િીટર કહે છે, “જીિનની ઉપાસના એ 

આપણા બધાની છે આજ અંતિમ સત્યન ે વ્યિ 

કરિાના આ બધા જુદા જુદા પ્રયત્નો છે. જ ે સત્ય 

આપન ે અસંખ્ય િખિ પુનરાિતિવિ કયુું છે. પરંિુ 

જને ે આપન ે આપણા દૈતનક જીિનમા ં પાલન 

કરિામા ં અસમથવ છીએ. જયાર ે ગાંધીજીએ 

અતહંસાની િાિ કરી ત્યાર ે િેનો અથવ િે હિો કે 

આપણ ે અતનષ્ટોન ે જીિિા પડશે. પ્રેમની શતિન ે

નશો બનાિિી પડે છે. જો આપણ ેિે ન કરી શકીએ 

િો િાકાિથી લડિું મહાભારિ કહે છે િે  શસ્ત્રાદતપ 

અમર ે દ્રષ્ટિાનો સામનો કરિો પડશ ે િે આપણા 

દેશની પરંપરાઓની શતિથી અથિા શસ્ત્રોથી 

કહો. ખુદ ગાંધી એ એમપણ કહ્યું હિંુ કે આ બંન ે

માગો માનનીય માગવ છે. આપન ે આપણી અંતિમ 

હદ સુધી જિુ ં જોઈએ અન ે અતહંસાનો ઉપયોગ 

કરિો જોઈએ. પરંિુ જો આપન ેદ્રષ્ટિાનો આ માગવ 

સમાપ્ત નહી કરીએ. જો આપણ ેિેણે પૂણવ કરી શકિા 

નથી. િો આપણ ેઘણા અન ેભયના સમુદ્રમા ંડૂબીન ે

મારિા માટે આપન ે દુતનયા છોડિી ન જોઈએ. 

આપણન ે જોડિાની આ ભાિનાથી સ્િિંત્રિા 

મેળિિી છે. 

 ઘૃણા એક એિી શતિ છે જ ે આપણી 

તિચાર સરણીન ે તિચતલિ કર ે છે. આ આપણા 

અંિરઆત્માન ેકારણ ેકોઈ ચોક્કસ રાજ્ય નો ગુલામ 

બનાિ ે છે. આપન ે આપણી સારી રીિે સીધી પણ 

જોઈ શકિા નથી. પોિાન ે િમામ પ્રકારના દે્વષથી 

મુિ કરિાની જરૂર છે. જ્યાં સુધી આપણ ેઆ ન 

કરીએ ત્યા ંસુધી આપણ ેઅતહંસાના સાચા ઉપાસક 

બની શકીએ. િેથી માત્ર શતિનો ઉપયોગ નકારી 

દે્વષ, દ્રષ્ટ તિચારોથી છુટકારો મેળિિા માટે નથી. 

િધ ુ કે ઓછા આપણન ે સમજાવ્યુ ં છે.  ભગિિ 

ગીિામા ંઆપણી પાસ ેઆ જ છે જ ેઆપણ ેપરંપરા 

િધ ુકે ઓછી છે. જયાર ેઅજુવન મહાભારિના યુદ્ધમા ં

ઉભો છે અન ે યુદ્ધમાંથી છુટિાનો છે ત્યાર ે બહાર 

નીક્વાની ઈચ્છા રાખે છે. ત્યાર ેકૃષ્ણ િેમણે કહે છે કે 

“ક્ષ્રુદ્રમ હૃદય હોવ્્રય ત્યકત્િા ઉત્સ્થા પરંિપ”  કે 

હ્રદયની આ નબળાઈ િમન ે અનરુૂપ નથી. િે 

િમારા માટે યોગ્ય નથી, અજુવના. 

 ગાંધીજી પણ ધીર ેધીર ેતહંસા સહન કરીન ે

સંપણૂવ તિરસ્કાર નાબદૂ િરફ આગળ િધી રહ્યા 

હિા.ં પરંિુ ત્યાર ે િેમણ ે જોયુ ં કે તિશ્વમા ં આિા ં

ભયંકર શસ્ત્રો બનાિિામા ં આિી રહ્યા છે ત્યાર ે

પરમાણુ ંશસ્ત્રો જનેો સંપણૂવ તિનાશ અથિા સંપણૂવ 

સંરક્ષણ આપણી પાસ ેબીજો કોઈ તિકલ્પ નથી. િે 

પછી િેમણ ે કહ્યુ ં કે આપણ ે જીિંિ રહેિુ ં હોય િો 

તહંસા બંધ કરિી પડશ.ે િેઓ આખી તજંદગી િેનો 

ઉપોયોગ કરિ રહ્યા. અન ે એમન ે એિો ખ્યાલ 

આવ્યો કે અપન ેયુદ્ધનો સંપણૂવ અંિ લાિિો પડશ.ે 

 આજ ે જયાર ે તિશ્વની િમામ પરમાણુ ં

મહાસિા સામ-ેસામ ેઉભા છે પરંિુ મોટી દુઘવટનાનુ ં

એકપણ દ્રશ્ય સામ ેઆવ્યુ ંનથી. િેથી િેની પાછળ 

બે કારણો છે. એક િો આપણ ે જીિિા માટેની 

પ્રાકૃતિક ઝંખના છે અન ે બીજી આખી દુતનયામા ં

સામતૂહક આત્મહત્યા સામ ે સ્િસ્થ અસ્િીકારની 

ભાિના છે. પરંિુ આ કાયમ રહેિાની ભૂતમકા નથી. 

જ્યા ં સુધી આપણ ે આપણા પોિાના િાિાિરણન ે

તનધાવતરિ કરી શકીશુ ં નતહ અન ે માનિચેિનામા ં

ગહન પતરિિવન નહી કરી શકીએ ત્યા ંસુધી પરમાણુ ં

તિનાશન ે ટાળી શકાશ ે નહી. આજ ે અટકેલી 

આપતિ ભયના કારણ ે છે, અન ે િેણે લાંબી ખેંચી 

શકિા નથી. મહાસિા આ ભયન ે સમજી રહી છે. 

અન ે ભયના સંિુલનન ે ટાળીન ે િેનાથી છુટકારો 

મેળિિાનો માગવ શોધી રહ્યા છે અન ે િે જ સમય ે

ગાંધીજીની તફલસુફી િેમણ ેસંદેશ એક નિો અથવ લે 

છે અન ે પછી આ જિાબદારી આપણા જીિનમા ં

અન ે બહારના જીિનમા ં જીિંિ રીિે અમલમા ં

મૂકિાની જિાબદારી થાય છે. 

 જયાર ે ગાંધીજીન ે ખબર પડી કે અતહંસા 

અન ેસિોદય બધાના આભ-જાગરણ િેમણ ેઅમન ે
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સમજાવ્યુ ં િો પછી એમ પણ કહ્યુ ં કે કોઈપણ 

પ્રકારનો રાજકીય િચવસ્િ સ્થાતપિ કરિાની જરૂર 

નથી જયાર ેિેણે આ દેશની િેદના જોઈ, પિન જોઈ 

અન ેલોભ અન ેલોભથી ભરલેા હૃદયન ેજોયુ,ં ત્યાર ે

િેણ ે કહ્યુ ં માર ે આ સીસ્ટમ સામ ે લડિું છે, માર ે

િેમાંથી છુટકારો મેળિિો પડશ.ે અન ેિેણે એમ કહ્યુ ં

એક પરાતજિ અન ે બેઠેલા ભારિીય ત્રસ્િ પોિાન ે

અથિા તિશ્વન ેકોઈપણ રીિે મદદ કરી શકશ ેનહી. 

ફિ એક સ્િિંત્ર અન ેજાગૃિ ભારિ જ પોિાન ેઅન ે

દુતનયા સાથ ે સ્પત્ધાવ કરી શકે છે. અન ે પછી િે 

આગળ કહે છે, “હંુ મારા દેશની સ્િિંત્રિા ઈચ્છંુ છે 

જથેી કોઈ તદિસ જરૂર પડે ત્યાર ે િે આખી 

માનિિત્િ માટે બતલદાન આપી શકે.” િેઓએ આ 

તદશા પકડી હિી.  

 ગાંધીજીએ સમજાવ્યુ ં કે આપણા પોિાના 

દેશમા ંકંઇક એિું થઇ રહ્યુ ંછે કે આપણામાથંી કોઈ 

અંિરઆત્મા કરશ ે નહી. આપણ ે આપણા પોિાન 

ભાઈઓ સાથ ેએિી રીિે િિવન કરી છીએ જ ેગૌરિન ે

કચડી નાખે છે. આિી બાબિો આપણા સમાજમા ં

ચાલ ે છે જનેે આપણ ે િધાર ે કીમિ ચૂકિીએ છીએ 

િેથી િેઓ અસ્પૃશ્યિાન ે શાપ ગણ ે છે. અન ે એિુ ં

કેહિામા ંઆિે છે કે જ્યા ંસુધી િે કોઈપણ તહંદના 

હૃદયના કોઈપણ ખૂણામા ં છે ત્યા ં સુધી હંુ તહંદુ 

હોિાનો શરમ અનુભિીશ િેમજ િેઓ કહે છે કે 

જ્યા ં સુધી મુઠ્ઠીભાર લાખો લોકો માટે પૂરિી 

નસીબદાર રહેશ ેત્યા ંસુધી આપણુ ંઅતસ્િત્િ કૃતત્રમ 

રહેશ.ે અપ્રાકૃતિક અન ે અસભ્યિાન ે માનિામા ં

આિશ ેઅન ેઆપણ ેઆ બધાથી છુટકારો મેળિિા 

સિિ પ્રયત્નો કરિા પડશ.ે િેિી સામાતજક 

ભેદભાિનો અંિ લાિિો જોઈ. આથીક ગેર 

બરાબરીનો અંિ હોિો જોઈએ. આ બધા અથિા િે 

બધા જમેન ે મેિ ે િેઓ દેશની અદંર અન ે સંપણૂવ 

અતહંસાના આધાર ે લડયા હિા. અતહંસા એટલ ે

સિવવ્યાપક જાગૃતિ અન ેસૌનુ ંકલ્યાણ. જનેો િે સેિા 

કરિા હિા િે પોિાનુ ં આખંુ જીિન િેમા ં સમતપવિ 

કરી શક્યા. કારણકે િે હંમેશા િેની સાથ ેસંઘષવ કર ે

છે િે ખૂબ નમ્ર હિા. િની પાસ ે બીજાઓથી શે્રષ્ઠ 

હોિાનો કોઈ દાિો ન હિો કે િેણે પોિાન ે જાિન ે

ભૂલોથી આગળ માન્યા ન હિા. િે ખૂબ ધૈયવથી 

બીજાના મંિવ્યો સાંભળિો અન ેિેમના પર ક્યારયે 

ગુસ્સો ન હિો. િે ધીરજ હિી જ ે આજના તિશ્વન ે

જીિી શકે છે. આપણ ે આજ ે આપણી સંસ્કૃતિના 

તશખર ે નથી. આપણ ે મધયમા ં પણ નથી, 

માનિસંસ્કૃતિ ઇતિહાસની પળો હજી િંુટી રહી છે. 

હજી લાંબી મજંીલ કાપિાની બાકી છે અન ે આ 

લાંબી મુસાફરીમા ં જો આપણ ે િેમના તસદ્ધાંિોના 

તસદ્ધાંિો પ્રમાતણકપણ,ે ગંભીરિાથી અન ે

તિચારપિૂવક સંચાતલિ કરીશુ ં િો આપણ ે આજ 

કરિા િધાર ેસારી દુતનયા બનાિી શકીએ છીએ. 

 જયાર ેગાંધી અતહંસા તિષ ેિાિ કર ેછે ત્યાર ે

િેનો અથવ એ છે કે આપણ ેપ્રમેની શતિથી દ્રષ્ટિા 

જટેલી દ્રષ્ટિાન ેિટસ્થ કરિી પડશ.ે 

 િાિ ખાલી માત્ર શતિનો ઉપયોગ ન કરી 

શકાય િેિુ ંનથી. મુદ્દો છે કે ધૃણા ન ેમોટા  તિચારોથી 

છુટકારો મેળિિો. આ અમારી પરંપરામાથંી િેને દુર 

કરીન ેિેમણ ેઅમન ેિધુન ેિધ ુસમજાવ્યુ.ં 

 હજી લાંબી મજંીલ કાપિાની બાકી છે અન ે

આ લાંબી મુસાફરીમા ં જો આપણ ે િેમના 

તસદ્ધાંિોની કાળજી જો ઈમાનદારીથી અન ે

ગંભીરિાથી લઈશું િો આપણ ે િધ ુ સારં તિશ્વ 

બનાિી શકીશુ.ં 
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