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સારાાંશ: વીસમી સદીની મમલેમનયમ વીભમુિ દ્વારા લખાયેલા આ પસુ્િકે અસ્સ્િત્વમાાં આવ્યા થી આજ સધુી લોકોના હૃદયમાાં 
પોિાની ઊંડી છાપ છોડી છે. આ પસુ્િક મળૂ પરિ ગજુરાિીમાાં છે ત્યારબાદ હ િંદી અને અંગે્રજી ભાષા માાં પણ િેનો અનવુાદ 
થયેલો છે. આ પસુ્િકને અનેક વાર જપ્િ કરવામાાં આવ્્ુાં છે. આ પસુ્િક એક મવશેષ પસુ્િક છે જે ગાાંધીજી એ પોિે પોિાના 
 ાથે લખેલુાં છે અને િેજ રીિે િેને છાપવામાાં આવેલુાં છે. પસુ્િકમાાં હ િંદીઓના હ િંસાવાદી મવચારને વખોડી નાખાવામાાં આવ્યો છે 
અને િેમને આત્મરક્ષાને સારુાં ભભન્ન અને ઉચ્ચિર પ્રકારનુાં શસ્ત્ર અપનાવા જણાવે છે. આ પસુ્િક માટે અનેક મ ાનભુાવોએ 
પોિાના સારા ખોટા અભભપ્રાયો આપ્યા છે પરાંત ુિેમ છિાાં િેણે પોિાની લોકમપ્રયિા ગમુાવી નથી. 
ચાવીરૂપ શબ્દો: હ િંદ સ્વરાજ, રચનાત્મક કાયય, સત્યાગ્ર , જપ્િ સાહ ત્ય  

❖ પ્રસ્િાવના :20મી સદીના ‘મમલેમનયમ મવભમૂિ’ િરીકે 
જેમની ખ્યામિ મવશ્વભરમાાં પ્રસરી ચકૂી છે; િે 
ભારિના રાષ્ટ્રમપિા મ ાત્મા ગાાંધીજી રાજપરુૂષ અને 
મતુ્સદી િરીકે, ભારિના સ્વાિાંત્ર્યસાંગ્રામના કણયધાર 
િરીકે અને એક િત્વભચિંિક િરીકે જેટલા સપુ્રમસદ્ધ 
છે; િેટલા જ બલ્કે િેનાથીયે મવશેષ એક લેખક 
િરીકે પણ ખબૂ જ સપુ્રમસદ્ધ અને આદરણીય છે. 
‘સત્યના પ્રયોગો’ (આત્મકથા) અને ‘દભક્ષણ 
આહિકાના સત્યાગ્ર નો ઈમિ ાસ’ જેવા ગ્રાંથો િો 
ખબૂજ જાણીિાાં અને લોકભોગ્ય બનયાાં છે; એ  કીકિ 
સવયથા સાચી છે; છિાાં એક બાબિ િરફ આપનુાં 
ધ્યાન દોરવા માાંગ ુ છાં કે, ગાાંધીજીનુાં સવયપ્રથમ 
પસુ્િક િો ‘હ નદ સ્વરાજ’  ત;ુ અને આ પસુ્િક 
િેમના આશ્રમની કોઈ ઓરડીમાાં બેસીને નહ  પરાંત ુ
‘હકલ્કોનન કૅસલ’ નામની આગબોટમાાં લાંડનથી 
દભક્ષણ આહિકા િરફની સફર દરમમયાન લખા્ુાં  ત ુાં. 
13 નવેમ્બર, 1909ના રોજ પરુુ થયેલ અને 10 
હદવસની જ સમય-મયાયદામાાં લખાયેલુાં આ પસુ્િક 
ખરેખર અદ્દભિુ, પે્રરક અને ખબૂજ મવશદ છણાવટથી 
લખાયેલ છે.1  
મમ. ગાાંધી જે આગબોટમાાં લાંડનથી દભક્ષણ આહિકા 
જિા  િા એ આગબોટવાળી કાંપનીના જ ‘નોટ 
પેપર’ ઉપર આખુાં ‘હ િંદ સ્વરાજ’ લખી નાખેલુાં.2 ‘હ િંદ 
સ્વરાજ’ મવશે લખેલા પ્રાસ્િામવકમાાં િેમણે આ પસુ્િક 
લખવા પાછળનો પોિાનો મદુ્દો સ્પષ્ટ્ટ કરિાાં કહ્ય ુકે, 
‘હ િંદીઓના હ િંસાવાદી સાંપ્રદાયને અને દભક્ષણ 
આહિકામાાંના િેને મળિા મવચાર ધરાવનાર વગયને 
જવાબરૂપે, િે લખા્ુાં  ત ુાં. લાંડનમાાં વસિા એકે-એક 

જાણીિા અરાજકિાવાદી હ િંદીના પ્રસાંગમાાં હુાં આવ્યો 
 િો. એમના શરૂાિનની છાપ મારા મન પર પડેલી, 
પણ મને લાગ્્ુાં કે હ િંસાએ હ નદુસ્િાનનાાં દુુઃખોનો 
ઈલાજ નથી, અને િેની સાંસ્કૃમિ જોિાાં િેણે 
આત્મરક્ષાને સારૂ ભભન્ન અને ઉચ્ચત્તર પ્રકારનુાં કોઈ 
શસ્ત્ર વાપરવુાં જોઈએ. દભક્ષણ આહિકાનો સત્યાગ્ર  િે 
વખિે  જુ માાંડ બે વરસનુાં બાળક  િો, પણ િેનો 
મવકાસ એટલો થઈ ચકૂ્યો  િો કે મેં એના મવષે 
અમકુ અંશે આત્મમવશ્વાસથી લખવાની  ામ ભીડી 
 િી.”3  આ પસુ્િક પ લે વ લે ુાં દભક્ષણ આહિકામાાં 
નીકળિા સાપ્િાહ ક ‘ઈન્નડયન ઓમપમનયન’માાં 
પ્રમસદ્ધ થયેલુાં. િેમાાં પ લેા બાર પ્રકરણો િા.11-12-
1909માાં અને બાકીના િેના િા.18/12/1909ના 
અંકમાાં પ્રગટ થયા  િાાં અને 1910નાાં જાન્આુરીમાાં 
નાનકડાાં પસુ્િકરૂપે પ્રમસદ્ધ પણ થ્ુાં  ત ુાં. આ 
પસુ્િકનો હ િંદી અને અંગ્રેજી અનવુાદ પણ થયો 
 િો.4 આ આખુાં પસુ્િક વાચક અને અમધપમિ 
વચ્ચેના સાંવાદરૂપે લખા્ુાં છે. વાચકે હ િંદના સ્વરાજ 
સાંબાંધે પ્રશ્નો પછૂયા છે અને અમધપમિએ (ગાાંધીજીએ) 
િેના લખાણથી ઉત્તરો આપ્યા છે. પ્રશ્નો મમ. ગાાંધીએ 
પોિે જ પોિાની વાિ કરવા માટે પછૂયા નથી. 
અંગ્રેજી મામસક  ‘આયયન પાથ’ના સપ્ટેમ્બર, 1938ના 
‘હ િંદ સ્વરાજ’ મવશેષાાંક માટે મોકલેલા સાંદેશામાાં 
િેમણે લખ્્ુાં  ત ુાં : ‘વાાંચક એટલુાં ધ્યાનમાાં રાખે કે 
કેટલાક કાયયકિાયઓ, જેમાાંના એક કટ્ટર 
અરાજકિાવાદી  િા, િેમની સાથે મારે જે 
વાિચીિો થયેલી િે જેવી ને િેવી મેં એ પસુ્િકમાાં 
ઉિારેલી છે.’5  
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❖ પસુ્િક લખવા પાછળનો લેખકનો ઉદે્દશ :  
‘હ િંદ સ્વરાજ’ની પ્રસ્િાવનામાાં િેમણે લખ્્ુાં છે :  

“જ્યારે મારાથી નથી ર વેા્ુાં ત્યારે જ મેં લખ્્ુાં છે. 
બહુ વાાંચ્્,ુ બહુ મવચા્ુય, વળી મવલાયિમાાં 
રાનસવાલ ડેપ્્ટેુશનને સારૂ ચાર માસ રહ્યો િે 
મદુ્દિમાાં મારાથી બનયા િેટલા હ િંદીની સાથે મવચાર 
કયાય, બનયા િેટલા અંગ્રેજોને મળ્યો. જે મારા મવચાર 
છેવટના લાગ્યા િે વાાંચનારની પાસે મકૂવા એ મારી 
ફરજ સમજ્યો.”6 “હ િંદીઓના હ િંસાવાદી સાંપ્રદાયને 
અને દભક્ષણ આહિકામાાંના િેને મળિા મવચાર 
ધરાવનાર બળને જવાબરૂપે, િે લખા્ુાં  ત ુાં. 
લાંડનમાાં વસિા એકેએક જાણીિા અરાજ્કિાવાદી 
હ િંદીના પ્રસાંગમાાં હુાં આવ્યો  િો. એમના શરૂાિનની 
છાપ મારા મન પર પડેલી, પણ મને લાગ્્ુાં કે 
એમની ધગશે અવળી હદશા પકડી છે મને લાગ્્ ુકે, 
હ િંસાએ હ િંદુસ્િાનનાાં દુુઃખોનો ઈલાજ નથી, અને 
િેની સાંસ્કૃમિ જોિા િેણે આત્મરક્ષાને સારુ ભભન્ન અને 
ઉચ્ચિર પ્રકારનુાં કોઈ શસ્ત્ર વાપરવુાં જોઈએ.”7 આમ, 
લેખકના મિે આ શસ્ત્ર સત્યાગ્ર   ત ુાં જેનો પ્રયોગ 
િેમણે દભક્ષણ આહિકામાાં કયો અને આથી િેમને 
આત્મમવશ્વાસ થયો અને આ પસુ્િક લખવાની 
 ામભીડી  િી. જેને  કીકિનુાં સ્વરૂપ આપવુાં િેમને 
યોગ્ય લાગ્્ુાં  

❖ લેખક દ્વારા પોિાના પસુ્િક વવશે અલગ-અલગ 
સમયે ક વેાયેલી વાિ. (અલગ-અલગ 
પ્રસ્િાવનાઓના આધારે) 

સન 1921માાં લખાયેલ હ િંદ સ્વરાજના હ િંદી 
અનવુાદ ઉપર ગાાંધીજીએ લખેલી પ્રસ્િાવનામાાં 
મમલો સાંબાંધે નીચેનો ઉલ્લેખ િેમણે કયો છે : “આ 
પસુ્િક મેં 1908ની સાલમાાં લખ્્ુાં  ત ુાં બાર વષયના 
અનભુવ પછી પણ મારા મવચાર  િા િેવાને િેવા 
જ છે. મારી ઉમેદ છે કે વાચક વગય મારા આ 
મવચારોનો પ્રયોગ કરીને િેની મસદ્ધિા-અમસદ્ધિાનો 
મનણયય કરી લેશે. 

મમલોના સાંબાંધમાાં મારા મવચારોમાાં આટલુાં 
પહરવિયન થયેલુાં છે કે હ િંદુસ્િાનની ચાલ ુ  ાલિમાાં 
માનચેસ્ટરના કાપડ કરિાાં હ િંદની મમલોને ઉત્તેજન 
આપીને પણ આપણુાં કાપડ આપણા જ દેશમાાં પેદા 
કરી લેવુાં જોઈએ.”8 

20 માચય 1910ના રોજ જો ામનસબગયથી ‘હ િંદ 
સ્વરાજ’ના અંગ્રેજી અનવુાદની પ્રસ્િાવના લખી  િી 
જે 2 એમપ્રલ 1910ના રોજ ઇન્નડયન ઓમપમનયનમાાં 
છપાઈ  િી જે આ મજુબ છે, “એક ગોરા મમત્રની 
(કૅલન બૅંક)ની મદદથી હ િંદસ્વરાજનો અંગ્રેજી 
ભાષામાાં િરજુમો ઉત્તરાવ્યો. િેણે િે લખી લીધો. િે 

શબ્દેશબ્દ નથી, છિાાં અસલનુાં ખરુાં સ્વરૂપ િેમાાં 
જાળવવામાાં આવ્્ુાં છે. કેટલાાંક અંગ્રેજ મમત્રોએ િે 
વાાંચ્યો છે, અને છાપવા સાંદભયમાાં િેમનો મિ 
પછુવામાાં આવ્યો  િો. દરમ્યાન ખબર પડી કે 
ગજુરાિી પસુ્િક હ િંદુસ્િાનમાાં જપ્િ કરવામાાં આવ્્ુાં 
છે. આ ખબરથી િરજુમો છાપવાના ઠરાવ પર એક 
ક્ષણની ઢીલ કયાય વગર આવવુાં પડ્ુાં છે. 
ઈનટરનેશનલ મપ્રિંન્નટગ પે્રસના મારા સ કારીઓ 
મારા મિને મળિા થયા, એને િેમણે સેવાના પે્રમને 
લીધે રાિવરિ કામ કરીને અણધાયાય ટૂાંક વખિમાાં 
પ્રગટ કરવાને મને શસ્તિમાન કયો છે. બેઠેલ દામે 
િે વેચવામાાં આવશે. છિાાં જે હ િંદીઓએ પોિા વાસ્િે 
અને લોકોમાાં ફેલાવવા માટે કેટલીક નકલો લેવા 
વચન આપ્્ુાં છે િેમની મદદ વગર આ પસુ્િક 
પ્રમસદ્ધ ન થઈ શક્ુાં  ોિ.” 

અસલ લેખમાાંની કેટલીક અપણૂયિાથી હુાં સારી 
પેઠે વાકેફગાર છાં. િરજુમામાાં િે કાયમ ર શેે િે 
ઉપરાાંિ અસલનો ભાવાથય અંગ્રેજીમાાં અદલાઅદલ ન 
બિાવી શકવાથી િેમાાં વધારો થવા સાંભવ છે. 
લખાણને સાંવાદરૂપ આપવા સામે કેટલાક મમત્રો, 
જેમણે િરજુમો વાાંચ્યો છે, િેમણે વાાંધો બિાવ્યો 
 િો. િેમને હુાં એટલો જ જવાબ આપી શકુાં છાં કે એ 
રૂપ આપવાનુાં ગજુરાિીમાાં સ લેાઈથી બની શકે છે, 
િેમજ કઠણ મવષયોને સરળ બનાવવાની સરસમાાં 
સરસ રીિ એજ છે. જો એ મવષય અંગ્રેજી વાચકો 
સારૂ મેં લખ્યો  ોિ િો હુાં િેને બીજી રીિે ઘડિ. 
વળી જે સાંવાદ આપવામાાં આવ્યો છે િે કેટલાક 
મમત્રો, જેમાાંના ઘણા ખરા ‘ઈન્નડયન ઓમપમનયન’ 
વાાંચનારા છે, િેમની અને મારી વચ્ચે ખરેખર 
ચાલ્યો  િો. ‘હ િંદ સ્વરાજ’માાં દશાયવ્યા છે િે મવચારો 
હુાં પોિે ધરાવુાં છાં, પણ ક વે ુાં જોઈએ કે મે િેમાાં 
હ િંદના મ ાન િત્વવેત્તોઓ ઉપરાાંિ ટોસ્સટૉય, 
રન્સ્કન, થોરો, એમસયન અને બીજાાં લેખકોને મારી 
સમજ પ્રમાણે અનસરવા જ કોમશશ કરી છે. કેટલાાંક 
વષો થયાાં ટોલ્સટૉય મારા મશક્ષક િરીકે મનવડેલ છે. 
આ િરજૂમોમાાં જણાવેલા મવચારોનુાં જેને પ્રમિપાદન 
જોઈતુાં  ોય િેમના માટે ઉપર જણાવેલા મ ાન 
નરોનાાં કેટલાાંક પસુ્િકની યાદી પરુવણીમાાં આપી છે.  

‘હ િંદ સ્વરાજ’ હ િંદુસ્િાનમાાં શા માટે જપ્િ 
કરવામાાં આવ્્ુાં છે િે હુાં જાણિો નથી. મારે હ સાબે 
િો િે કામથી ભિહટશરાજથી દશાયવાિા સધુારાનુાં વધ ુ
ખાંડન થાય છે. િેમાાં બળાત્કારને છાાંટાભર ઉત્તેજન 
નથી. બેશક, ભિહટશ સરકારની પદ્ધમિને સખિ રીિે 
વખોડી છે. પણ િેમ ન કરુાં િો સત્યનો, હ િંદનો, અને 
ભિહટશરાજ કે જેને હુાં વફાદાર છાં િેનો દ્રો ી બનુાં. 
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વફાદારીના મારા ખ્યાલમાાં ચાલ ુ રાજનીમિ અથવા 
સરકારને નીમિ-અનીમિના મવચાર વગર કબલૂ 
રાખવાનો સમાવેશ નથી. મારો િે ખ્યાલ સરકારની 
 ાલની નીમિ  અથવા નયાયવમૃિ પર અવલાંબિો 
નથી, પણ  ાલ સરકાર જે નીમિ અને નયાયવમૃિનો 
આડબાંર કરે છે, અને આભાસ પાડે છે, િે નીમિ અને 
નયાયવમૃિને સરકાર ભમવષ્ટ્યમાાં અમલમાાં મકુશે એવી 
માનયિા પર અવલાંબે છે. પણ મારે ખલુ્લે હદલે 
કબલૂ કરવુાં જોઈએ કે હ િંદુસ્િાનના પ્રાચીન 
સધુારાની મને જેટલી હફકર છે િેટલી ભિહટશરાજનુાં 
શુાં થશે િેની નથી. કેમકે મારા મિ પ્રમાણે દુમનયાને 
હ િંદી સધુારો અમલૂ્યમાાં અમલૂ્ય છે. હ િંદમાાં 
ભિટીશરાજ એ આધમુનક સધુારાની અને પ્રાચીન 
સધુારાની વચ્ચેનુાં ્દુ્ધ સચૂવે છે. આધમુનક સધુારો િે 
શેિાનનુાં રાજ છે. પ્રાચીન સધુારો િે ખદુાનુાં રાજ છે 
પ લેો રાક્ષસી છે, બીજો દેવિાઈ છે. એક ્દુ્ધ સચૂવે 
બીજો પે્રમ સચૂવે છે. મારા દેશી ભાઈઓ ક  ે છે કે 
આધમુનક સધુારાની બદીનુાં કારણ અંગ્રેજ લોકો છે, 
અને િેથી િેઓ માને છે કે ખરાબ અંગ્રેજ લોકો છે, 
ન ીં કે િેમનો સધુારો. આ િેમની માનયિા 
આપધાિક છે અને જો િેઓ માત્ર પોિાના પ્રિાપી 
સધુારા િરફ વળે િો અંગ્રેજો િે ગ્ર ણ કરી 
હ િંદીવાન બની જાય, અને ન ીં િો નવરા બની 
ચાલ્યા જાય, એ બિાવવા હ િંદસ્વરાજ લખવામાાં 
આવ્્ુાં છે. 

પ્રથમ િે િરજુમો 'ઈન્નડયન ઓમપમનયન'માાં 
છાપવાનો મવચાર રાખવામાાં આવ્યો  િો, પણ 
અસલ (ગજુરાિી) જપ્િ થવાથી િેમ કરવાનુાં ઠીક 
લાગ્્ુાં ન ીં. ‘ઈન્નડયન ઓમપમનયન’ િે સત્યાગ્ર ની 
લડિનુાં વાજજિંત્ર છે અને દભક્ષણ આહિકાના હ િંદીની 
 ાડમારીઓનો પોકાર ફેલાવે છે. િેથી જે મવચારો 
મારા અંગિ છે, અને ભયાંકર અથવા બેવફા પણ 
કદાચ ગણવામાાં આવે િે મવચારોને લોકોના વાજજિંત્ર 
દ્વારા પ્રગટ કરવાનુાં યોગ્ય લાગ્્ુાં ન ીં. લડિ સાથે 
ભબલકુલ સાંબાંધ નથી એવા મારા કામને લડિ સાથે 
સામેલ ન કરવા હુાં કુદરિી રીિે આતરુ છાં. હ િંદની 
નેશનાભલસ્ટ હ લચાલ પર મારા મવચારો જણાવવાનો 
જે મારા સેંકડો દેશી ભાઈઓ, અને કેટલાક અંગ્રેજ 
મમત્રોએ માાંગણી ન કરી  ોિ િો, લડિની ખાિર, 
મારા મવચારો લખી કાઢવાનુાં હુાં મોકુફ પણ રાખિ. 
પણ ઉપરની બીના જોિા આ મવચારો પ્રગટ કરવાનુાં 
મલૂિાવી રાખવુાં એ મારી સ્સ્થમિને લઈને મારા માટે 
હ ચકારા પણુાં ગણાય.”9   

ઈ.સ. 1921માાં હ િંદસ્વરાજના અંગ્રેજી અનવુાદની 
પ્રસ્િાવના લખિાાં ગાાંધીજીએ એક ગ્રામ્ય શબ્દ 

સધુારી લેવાની િક લીધી છે : “આ વખિે આ 
પસુ્િક એમને એમ પ્રકામશિ કરવુાં આવશ્યક સમજુ ાં 
છાં. પણ જો આમાાં મારે કાંઈ પણ સધુારવા જેવુાં  ોય 
િો એક શબ્દ હુાં સધુારવા ઈચ્છાં છાં. એક અંગ્રેજી 
મહ લા મમત્રને િે બદલવાનુાં મેં વચન આપ્્ુાં છે. મેં 
પાલાયમેનટને વેશ્યા ક ી છે, એ િે બ નેને ના પસાંદ 
છે. િેમનુાં કોમળ હદલ આ શબ્દના ગ્રામ્ય ભાવથી 
દુભા્ુાં  ત ુાં.”10 

િા.26/01/1921ના યાંગ ઇન્નડયામાાં ગાાંધીજીએ 
‘હ િંદ સ્વરાજ મવષે’ નામનો લેખ લખ્યો  િો જેમાાં 
આ મજુબ લખ્્ુાં  ત ુાં. (જે મળૂ અંગ્રેજીમાાં  ત ુાં પછી િે 
ભાષાાંિર કરી 1969ની હ િંદ સ્વરાજની આવમૃિના 
પાના નાં.25.8માાં આપવામાાં આવેલુાં.)  

“મારા આ નાનકડા પસુ્િક િરફ મવશાળ જન 
સાંખ્યાનુાં ધ્યાન ખેંચાઈ રહ્યુાં છે એ ખરેખર મારુ 
સદ્દભાગ્ય છે. િે મળૂ ગજુરાિીમાાં લખાયેલુાં છે. િેની 
કારહકદી મવમવધ છે. િે પ લેવ લે ુાં દભક્ષણ આહિકામાાં 
નીકળિા સાપ્િાહ ક ‘ઇન્નડયન ઓપીમનયન’માાં 
પ્રમસદ્ધ થયેલુાં. 1909માાં લાંડનથી દભક્ષણ આહિકા 
પાછા ફરિાાં આગબોટ પર, હ િંદીઓના હ િંસાવાદી 
સાંપ્રદાયને અને દભક્ષણ આહિકામાાંના િેને મળિા 
મવચાર ધરાવનાર વગયને જવાબરૂપે િે લખા્ુાં  ત ુાં. 
લાંડનમાાં વસિા એકેએક જાણીિા અરાજકિાવાદી 
હ િંદીના પ્રસાંગમાાં હુાં આવ્યો  િો. એમના શરૂાિનની 
છાપ મારા મન પર પડેલી, પણ મને લાગ્્ ુ કે 
એમની ધગશે અવળી હદશા પકડી છે. મને લાગ્્ ુકે 
હ િંસાએ હ િંદુસ્િાનના દુુઃખોનો ઈલાજ નથી, અને 
િેની સાંસ્કૃમિ જોિાાં િેણે આત્મરક્ષાને સારુ ભભન્ન અને 
ઉચ્ચિર પ્રકારનુાં કોઈ શસ્ત્ર વાપરવુાં જોઈએ. દભક્ષણ 
આહિકાનો સત્યાગ્ર  િે વખિે  જુ માાંડ બે વરસનો 
બાળક  િો. પણ િેનો મવકાસ એટલો થઈ ચકૂ્યો 
 િો કે મેં એના મવષે અમકુ અંશે આત્મમવશ્વાસથી 
લખવાની  ામ ભીડી  િી. મારી એ લેખમાળા 
વાચક વગયને એટલી બધી ગમી કે િે પસુ્િકકારે 
પ્રમસદ્ધ કરવામાાં આવી. િેના િરફ હ િંદુસ્િાનમાાં કાંઈક 
ધ્યાન ખેંચા્ુાં. મુાંબઈ સરકારે એના પ્રચારની મનાઈ 
કરી. િેનો જવાબ મેં એનો અંગ્રેજી અનવુાદ પ્રમસદ્ધ 
કરીને વાળ્યો. મને થ્ુાં કે મારા અંગ્રેજ મમત્રોને એ 
પસુ્િકના લખાણથી વાકેફ કરવાએ મારી િેમના 
પ્રત્યેની ફરજ છે.  

મારા અભભપ્રાય પ્રમાણે આ ચોપડી એવી છે જે 
બાળકના  ાથમાાં પણ મકૂી શકાય િે દ્વષેધમયની 
જગ્યાએ પે્રમધમય શીખવે છે; હ િંસાને સ્થાને 
આપભોગને મકેૂ છે; પશબુળની સામે ટક્કર ઝીલવા 
આત્મબળને ખડુાં કરે છે. િેની અનેક આવમૃિઓ થઈ 
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છે, અને જેમને િે વાાંચવાની દરકાર  ોય િેમને િે 
ખસસૂ વાાંચવાની હુાં ભલામણ કરુાં છાં. એમાાંથી મેં 
ફતિ એક જ શબ્દ-ને િે એક મહ લા મમત્રની 
ઈચ્છાને માન આપીને – રદ કરેલો છે; િે મસવાય 
કશો ફેરફાર કયો નથી. 

આ પસુ્િકમાાં ‘આધમુનક સધુારા’ની સખિ 
ઝાટકણી છે. િે 1909માાં લખા્ુાં  ત ુાં. મારી જે 
પ્રિીમિ એમાાં પ્રગટ કરી છે િે આજે અગાઉના કરિાાં 
વધારે દૃઢ થયેલી છે. મને લાગે છે કે જો હ િંદુસ્િાન 
‘આધમુનક સધુારા’નો ત્યાગ કરશે િો િેમ કરવાથી 
િેને લાભ જ થવાનો છે.  

પણ હુાં વાચકને એક ચેિવણી આપવા ઈચ્છાં છાં. 
િે એમ ન માની બેસે કે આ પસુ્િકમાાં જે સ્વરાજનો 
ભચિાર આપ્યો છે િેવા સ્વરાજની સ્થાપના માટે હુાં 
આજે પ્રયત્ન કરી રહ્યો છાં. હુાં જાણુાં છાં કે હ િંદુસ્િાન 
 જુ એને માટે િૈયાર નથી. એમ ક વેામાાં કદાચ 
ઉદ્ધિાઈનો ભાસ થાય. પણ મારી એવી પાકી ખાિરી 
છે. એમાાં જે સ્વરાજનુાં ભચત્ર આલેખેલુાં છે િેવુાં સ્વરાજ 
મેળવવાને હુાં વ્યસ્તિગિ રીિે પ્રયત્ન કરી રહ્યો છાં 
ખરો. પણ આજે મારી સામદુામયક પ્રવમૃત્તનુાં ધ્યેય 
હ િંદુસ્િાનની પ્રજાની ઇચ્છા પ્રમાણેનુાં પાલાયમેનટરી 
ઢબનુાં સ્વરાજ પ્રાપ્િ કરવાનુાં છે એ મવષે કશી શાંકા 
નથી. હુાં રેલવે કે ઇસ્સ્પિાલનો નાશ કરવાનુાં ધ્યેય 
નથી સેવિો, જો કે િેમનો કુદરિી રીિે નાશ થાય 
િો હુાં િેને અવશ્ય વધાવી લઉં રેલવે અથવા 
ઇસ્સ્પિાલો બે માાંથી એકે ઊંચી અને મવશદુ્ધ 
સાંસ્કૃમિની સચૂક નથી. બહુબહુ િો એમ ક ી શકાય 
કે એ અમનષ્ટ્ટ િો છે પણ અપહર ાયય છે. બે માાંથી 
એકે રાષ્ટ્રની નૈમિક ઊંચાઈમાાં કાયમના નાશનુાં ધ્યેય 
નથી સેવિો, જો કે એવુાં પહરણામ આવે િો મને બહુ 
ગમે ખરુાં. યાંત્રો અને મમલોના નાશને માટે િો હુાં 
એથીય ઓછો પ્રયાસ કરુાં છાં. એને માટે, લોકોની 
આજે જે િૈયારી છે એના કરિાાં ઘણાાં વધારે સાદાઈ 
અને ત્યાગની જરૂર ર  ેછે. 

આ પસુ્િકમાાં આલેખેલા કાયયક્રમના એક જ 
અંશનો અત્યારે અમલ થઈ રહ્યો છે, ને િે અહ િંસાનો 
પણ મને કબલૂ કરિાાં ખેદ થાય છે કે એનો અમલ 
પણ આ પસુ્િકમાાં વણયવી છે એવી ભાવનાપવૂયક 
નથી થિો. થિો  ોિ િો હ િંદુસ્િાન એક હદવસમાાં જ 
સ્વરાજ મેળવીને બેસી જાય. હ િંદુસ્િાન જો પે્રમના 
મસદ્ધાાંિને િેના ધમયના એક સહક્રય અંશરૂપે સ્વીકારે 
અને િેને પોિાના રાજકારણમાાં દાખલ કરે િો 
હ િંદુસ્િાનમાાં સ્વરાજ સ્વગયમાાંથી ઉિરી આવે. પણ 
મને સખેદ ભાન છે કે એ ઘટના  જુ ઘણી દૂર છે.  

આ વાક્યો હુાં લખુાં છાં િેનુાં કારણ એ છે કે 
અત્યારની હ લચાલને મનિંદવા માટે આ પસુ્િકમાાંથી 
ઘણા ઉિારા ટાંકાિા મારા જોવામાાં આવ્યા છે. મેં 
એવી મિલબનાાં લખાણો પણ જોયાાં છે કે હુાં ઊંડી 
બાજી ખેલી રહ્યો છાં, અત્યારની ઉથલપાથલનો લાભ 
લઈને મારા ભચત્રમવભચત્ર ખ્યાલો હ િંદને માથે લાદવા 
મથી રહ્યો છાં, અને હ િંદુસ્િાનને ભોગે ધામમિક 
અખિરાઓ કરી રહ્યો છાં. આનો જવાબ મારી પાસે 
એટલો જ છે કે સત્યાગ્ર  એવી કાચીપોચી િકલાદી 
વસ્ત ુનથી. એમાાં કશી મનચોરી નથી, કશી ગપુ્િિા 
નથી. ‘હ િંદ સ્વરાજ’માાં વણયવેલા આખા જીવન 
મસદ્ધાાંિના એક અંશને આચારમાાં ઉિારવાનો પ્રયત્ન 
ચાલી રહ્યો છે એમાાં કશી શાંકા નથી. એ સમગ્ર 
મસદ્ધાાંિનો અમલ કરવામાાં કશુાં જોખમ છે એમ નથી; 
પણ આજે દેશની સામે જે પ્રશ્ન છે િેની સાથે જેને 
કશી લેવાદેવા નથી એવા ફકરા મારાાં લખાણોમાાંથી 
ટાાંકીને લોકોને ભડકાવવા એમાાં િો નયાય નથી જ”11  

ગાાંધીજી જ્યારે િા.14/07/1938ના રોજ 
સેવાગ્રામ  િા િે વખિે એમણે અંગ્રેજી મામસક 
આયયનપાથના સપ્ટેમ્બર 1938માાં પ્રમસદ્ધ થયેલા હ િંદ 
સ્વરાજ અંકને સારુ મોકલેલો સાંદેશો જે મળૂ 
અંગ્રેજીમાાં  િો પરાંત ુ ગાાંધીજીના અક્ષરદે માાં િે 
ભાષાાંિર રૂપે રજૂ કરવામાાં આવેલો જે આ મજુબ છે 
: “જે મસદ્ધાાંિોના સમથયનને સારુ ‘હ િંદ સ્વરાજ’ લખા્ુાં 
 ત ુાં િે મસદ્ધાાંિને િમે જા રેાિ આપવા ધારો છો એ 
મને ગમે છે. મળૂ પસુ્િક માાં ગજુરાિીમાાં લખેલુાં, ને 
અંગ્રેજી આવમૃત્તએ ગજુરાિીનો અનવુાદ છે. એ 
પસુ્િક મારે આજે ફરી લખવાનુાં  ોય િો હુાં ક્યાાંક 
ક્યાાંક િેની ભાષા બદલુાં. પણ એ લખ્યા પછીનાાં જે 
ત્રીસ વરસ મેં અનેક જ ાંઝાવિોમાાં પસાર કયાય છે 
િેમાાં મને એ પસુ્િકમાાં દશાયવેલા મવચારોમાાં ફેરફાર 
કરવાનુાં કાંઈ કારણ મળ્્ુાં નથી. વાચક એટલુાં 
ધ્યાનમાાં રાખે કે કેટલાક કાયયકિાયઓ, જેમાાંના એક 
કટ્ટર અરાજકિાવાદી  િા, િેમની સાથે મારે જે 
વાચચીિો થયેલી િે જેવી ને િેવી મેં એ પસુ્િકમાાં 
ઉિારેલી છે. વાિચીિ એ પણ જાણે કે દભક્ષણ 
આહિકાના હ િંદીઓમાાં જે સડો પેસવાની અણી પર 
 િો િે આ લખાણે અટકાવ્યો  િો. આની સામે 
બીજા પલ્લામાાં મકૂવાને વાચક મારા એક સ્વગયસ્થ 
મમત્રનો એ અભભપ્રાય પણ જાણે કે આ મરૂખ 
માણસની કૃમિ છે.”12 

❖ પસુ્િકની વવષયવસ્ત ુ : (ખરો સધુારો/સધુારો કે 
કુધારો/સાચ ુસ્વરાજ) 

ગાાંધી મવચારનુાં બીજ રૂપ ‘હ િંદ સ્વરાજ’ પસુ્િક 
રૂપે 1909માાં લખવામાાં આવ્્ુાં. પરાંત ુહ િંદુસ્િાન મવષે 
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િેમના મનમાાં જ ાંઝાવિ ઘણા વષોથી ચાલિો  િો 
અને આ પસુ્િક લખિા પ લેાાં િેમણે જે વાાંચ્્ુાં અને 
મવચા્ુું િે ‘હ િંદ સ્વરાજ’ િો આપણી સામે છે જ 
ઉપરાાંિ િેમણે જે પસુ્િકો વાાંચ્યા  િા િેની યાદી 
મવશેષ અભ્યાસઓુ સારુ હ િંદસ્વરાજમાાં પહરમશષ્ટ્ટ રૂપે 
આપવામાાં આવી  િી. એમાાં 20 પસુ્િકોનો સમાવેશ 
થાય છે, િે પૈકી 18 પસુ્િકો પમિમના ટોલ્સટોય, 
થૉરો આદી લેખકોના છે અને બે પસુ્િકો ભારિીય 
લેખકો દાદાભાઈ નવરોજી અને આર.સી. દત્તના છે.  

આ પસુ્િકનુાં લખાણ વાચક અને અમધપમિ 
વચ્ચેના સાંવાદરૂપે છે. અમધપમિએ િેના લાંબાણથી 
ઉત્તરો આપ્યા છે. પ્રશ્નો ગાાંધીએ પોિે જ પોિાની 
વાિ કરવા માટે પછૂયા નથી. અંગ્રેજી મામસક 
‘આયયનપાથ’ ના સપ્ટેમ્બર, 1938ના ‘હ િંદ સ્વરાજ’ 
મવશેષાાંક માટે મોકલેલા સાંદેશામાાં િેમણે લખ્્ુાં  ત ુાં. 
‘વાચક એટલુાં ધ્યાનમાાં રાખે કે કેટલાક કાયયકિાયઓ, 
જેમાાંના એક કટ્ટર અરાજકિાવાદી  િા, િેમની સાથે 
મારે જે વાિચીિો થયેલી િે જેવી ને િેવી મેં એ 
પસુ્િકમાાં ઉિારેલી છે.’ 

‘હ િંદ સ્વરાજ’ મવશે લખેલા પ્રાસ્િામવકમાાં પણ 
િેમણે આ મદુ્દો સ્પષ્ટ્ટ કયો  િો. “...હ િંદીઓના 
હ િંસાવાદી સાંપ્રદાયને અને દભક્ષણ આહિકામાાંના િેને 
મળિા મવચાર ધરાવનાર વગયને જવાબરૂપે, િે 
લખા્ુાં  ત ુાં. લાંડનમાાં વસિા એકેએક જાણીિા 
અરાજકિાવાદી હ િંદીના પ્રસાંગમાાં હુાં આવ્યો  િો. 
એમના શરૂાિનની છાપ મારા મન પર પડેલી, પણ 
મને લાગ્્ ુ કે હ િંસા એ હ િંદુસ્િાનનાાં દુુઃખોનો ઈલાજ 
નથી, અને િેની સાંસ્કૃમિ જોિાાં િેણે આત્મરક્ષાને સારુ 
ભભન્ન અને ઉચ્ચિર પ્રકારનુાં કોઈ શસ્ત્ર વાપરવુાં 
જોઈએ. દભક્ષણ આહિકાને સત્યાગ્ર  િે વખિે  જુ 
માાંડ બે વરસનુાં બાળક  િો, પણ િેનો મવકાસ 
એટલો થઈ ચકૂ્યો  િો કે મેં એને મવષે અમકુ અંશે 
આત્મમવશ્વાસથી લખવાની  ામ ભીડી  િી.” 

ગાાંધીજીએ ‘હ િંદ સ્વરાજ’માાં જે આધમુનક સધુારા 
(સાંસ્કૃમિ)ની જે આકરી ટીકાઓ કરી છે િે કેવળ 
િેમનો વ્યસ્તિગિ અભભપ્રાય ન  િો. આપણે 
આગળ જોઈ ગયા િેમ ્રુોપ અમેહરકાના જે 
કેટલાક મવચારકોએ નવી મવકસેલી ઔધોભગક 
સાંસ્કૃમિના દોષો જોયેલા િેમાાંથી િેમને પોિાના 
અનભુવો પર આધાહરિ મિ માટે સમથયન સાાંપડ્ુાં 
 ત ુાં. ગાાંધીના જીવન અંગેના લખાણો િેમજ િેમનાાં 
પોિાના પસુ્િકોમાાં િેમના વાચન મવશેના ઉલ્લેખો 
ભાગ્યે જ મળિા  ોઈ િેમને મવશે એવી છાપ ઊભી 
થઈ છે કે િેમણે જે મવચારો પ્રગટ કયાય છે િે 
ભારિના પ્રાચીન ઋમષઓની જેમ અંિુઃસ્ૂરણાથી 

મેળવાયેલા  િા, એ એક મ ાત્માના મવચારો-આદશો 
 િા.  કીકિમાાં એમના મવચારો કેવળ િેમના 
પોિાના અનભુવો પર ઘડાયેલા ન ોિા, િેમણે 
પોિાના મવશાળ વાાંચનમાાંથી પણ મવચારો મેળવીને 
આત્મસાિ કયાય  િા. ‘હ િંદ સ્વરાજ’ના વાચનમાથી 
એવી છાપ ઊભી થાય છે કે કોઈ 17મી-18મી સદીમાાં 
જીવિા માનવીની માનમસકિામાાંથી આ પસુ્િક 
ઉદ્દભવ્્ુાં છે. આ છાપ ગેરમાગે દોરનારી છે. િેનો 
એક બૌદ્ધદ્ધક કે વૈચાહરક સ્ત્રોિ પમિમના અને દેશનાાં 
ભચિંિકો અને લેખકોમાાં છે િેનો મનદેશ ઉપર કરવામાાં 
આવ્યો છે.  

‘હ િંદ સ્વરાજ’નાાં આરાંભના કેટલાક પ્રકરણોમાાં 
હ િંદની િત્કાભલન પહરસ્સ્થમિ અને મવવાદોની ચચાય 
કરવામાાં આવી છે. એમાાંથી ફભલિ થિો મદુ્દો એ છે કે 
દભક્ષણ આહિકાના હ િંદીઓના પ્રશ્નોમાાં વ્યસ્િ ર િેા 
 ોવા છિાાં િેઓ ભારિમાાં ચાલિી ર લેી રાજકીય 
પ્રવમૃિઓથી પરેૂપરૂા વાકેફ ર િેા  િા. લોડય 
એમ્પ્ટ ીલને લખેલા િા.04/08/1909ના પત્રમાાં 
િેમણે સ્પષ્ટ્ટ શબ્દોમાાં લખ્્ુાં  ત ુાં કે “જો હુાં એટલુાં 
ન ીં ક ી દઉં કે, હ િંદમાાં જે કાાંઈ ચાલી રહ્યુાં છે િેનો 
હુાં ઊંડા રસપવૂયક અભ્યાસ કરી રહ્યો છાં અને 
રાષ્ટ્રીયચળવળનાાં કેટલાક પાસાઓને અત્યાંિ ગાંભીર 
ભચિંિા સાથે જોઈ રહ્યો છાં, િો િે અનભુચિ ગણાશે.” 

‘હ િંદ સ્વરાજ’ મવશે ગાાંધીએ લખ્્ુાં છે, “જ્યારે 
મારાથી નથી ર વેા્ુાં ત્યારે જ મેં લખ્્ુાં છે.” આ 
પસુ્િકમાાં િેમણે જે મવચારો પ્રગટ કયાય છે િે મવશે 
િેઓ કેટલાક સમય પ લેાાં જ સ્પષ્ટ્ટ થઈ ચકૂ્યા 
 િા. લાંડનથી િા.14/10/1909ના રોજ એચ. એસ. 
એલ. પોલાકને િેમણે જે પત્ર લખ્યો  િો િેમાાં હ િંદ 
સ્વરાજમાાં મકુાયેલા બધા પાયાના મદુ્દાઓ સાંક્ષેપમાાં 
વાાંચવા મળે છે. એ પ્રત્રના કેટલાક અંશો કેવળ 
ઉદા રણ િરીકે નોંધાયા છે :  

“આ વસ્ત ુ મારા મનમાાં ઘોળાયા કરિી  િી, 
પણ કોઈ ચોક્કસ અને સ્પષ્ટ્ટ ભચત્ર ઉઠ્ુાં ન ોત ુાં. ‘પવૂય 
અને પમિમ’ એ મવષય ઉપર પીસ ઍનડ આભબિરેશન 
સોસાયટી આગળ બોલવાનુાં આમાંત્રણ મેં સ્વીકા્ુું 
ત્યાર બાદ મારુાં મગજ અને હૃદય બાંને વધારે કામ 
કરવા માંડી ગયાાં. આ પ્રસાંગ ગઈ રાતે્ર વીિી ગયો... 
એનો સાર નીચે મજુબ છે :  

1) પવૂય અને પમિમ વચ્ચે ઓળાંગી ન ી શકાય એવી 
દીવાલ નથી.  

2) પાિાત્ય કે ્રુોમપયન વચ્ચે સાંસ્કૃમિ જેવી કોઈ ચીજ 
નથી. પણ એક આધમુનક સાંસ્કૃમિ અસ્સ્િત્વમાાં આવી 
છે, જે પરેૂપરૂી જડવાદી છે.  
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3) હ િંદ ઉપર રાજ્ય ભિટીશ લોકો નથી કરિા, પણ 
રેલવે, િાર, ટેભલફોન અને સાંસ્કૃમિના મવજયરૂપ 
મનાિી દરેક શોધ મારફિે એ સાંસ્કૃમિ જ કરે છે. 

4) મુાંબઈ, કલકત્તા અને હ િંદના બીજાાં મખુ્ય મખુ્ય શ રેો 
આ રોગના ખરેખરા ધામો છે.  

5) જો આવિી કાલે ભિટીશ રાજની જગ્યાએ આધમુનક 
પદ્ધમિ ઉપર રચાયેલુાં હ િંદીઓનુાં રાજ્ય આવે િો 
િેથી હ િંદની સ્સ્થમિ આજે છે િેના કરિાાં સારી ન ીં 
થાય... હ િંદીઓ ્રુોપ અથવા અમેહરકાની બીજી કે 
પાાંચમી આવમૃિ માત્ર બની જશે.  

6) મેં જ્યારે દાકિરી મવદ્યાનુાં મશક્ષણ લેવાનો મવચાર 
કયો ત્યારે મેં ખોટે માગય પસાંદ કયો  િો. 
 ોસ્સ્પટલોમાાં જે ધભૃણિ હક્રયાઓ થાય છે િેમાાં કોઈ 
પણ રીિે ભાગ લેવો એ મારે માટે પાપાચરણ કરવા 
બરાબર જ થાય”13  

“િમે એ પણ જોશો કે સત્યાગ્ર ની સાચી 
ભાવનાને લઈને જ હુાં ઉપરનાાં ચોક્કસ અનમુાનો 
ઉપર આવ્યો છાં. આવો ભારે સધુારો – એને ભારે કહુાં 
િો – જે લોકો આજની ગાાંડપણ ભરી ઘમાલમાાંથી 
સાંિોષ મેળવે છે િેમાનામાાં થઈ શકે કે ન ીં એની 
એક સત્યાગ્ર ી િરીકે હુાં ભચિંિા કરિો નથી. જો મને 
એનુાં સત્ય સમજા્ુાં  ોય િો િેનો અમલ કરિાાં મને 
આનાંદ થવો જોઈએ એટલે લોકોનો મોટો સમ ૂ એનો 
અમલ કરવાનુાં શરૂ કરે ત્યાાં સધુી હુાં રા  ન જોઈ 
શકુાં... જ્યારે જ્યારે હુાં રેલગાડીમાાં બેસ ુ છાં, અથવા 
બસનો ઉપયોગ કરુાં છાં ત્યારે દરેક વખિે હુાં જાણિો 
 ોઉ છાં કે સાચ ુ શુાં છે િે મવશેના મારા ખ્યાલની 
મવરૂદ્ધ વિી રહ્યો છાં... ભમવષ્ટ્ય અંગ્રેજ જામિના 
 ાથમાાં ન ીં પરાંત ુ હ િંદીઓના પોિાના જ  ાથમાાં 
અને જો િેમનામાાં પરુિો ત્યાગ અને સાંયમ કેળવાયો 
 ોય િો િેઓ, આ જ ઘડીએ સ્વિાંત્ર થઈ શકે...”14 

પોલાક પર લખેલા ઉપ્ુયતિ પત્રમાાં ‘પવૂય અને 
પમિમ’ એ મવષય ઉપર પીસ એનડ સાભબિરેશન 
સોસાયટી સમક્ષ  મૅ્પસ્ટેડમાાં કરેલા વ્યાખ્યાનનો જે 
ઉલ્લેખ કરવામાાં આવ્યો છે િે વ્યાખ્યાનમાાં પણ 
‘હ િંદ સ્વરાજ’માાં વ્યતિ કરવામાાં આવેલા મવચારોના 
કેટલાક મદુ્દાઓ સ્પષ્ટ્ટ રીિે વાાંચી શકાય છે : “... આ 
મવષય મવષે હુાં જ્યારે મવચાર કરુાં છાં ત્યારે મારુાં હદલ 
જાણે બેસી જાય છે. મારે એવી ઘણી વાિ ક વેી 
પડશે જે આપને અરૂભચકર લાગશે, અને મારે કઠોર 
ભાષા પણ વાપરવી પડશે... મને લાગે છે કે, 
આધમુનક સાંસ્કૃમિનુાં મખુ્ય લક્ષણ એ છે કે એ આત્મા 
કરિાાં શરીરને વધારે પજૂે છે, અને શરીરનુાં ગૌરવ 
કરવા માટે સવયસ્વનો ભોગ આપે છે. એમનાાં રેલવે, 

ટેભલગ્રાફ અને ટેભલફોન આ બધા શુાં એમના નૈમિક 
ઉત્થાનમાાં મદદરૂપ છે ?”15 

આમ ‘હ િંદ સ્વરાજ’ના ત્રણ પાયાના મદુ્દાઓ 
(સ્વરાજ મવશેનો આગવો ખ્યાલ, ઔધોભગક 
સાંસ્કૃમિનાાં અમનષ્ટ્ટો અને પોિાની કલ્પનાના હ િંદ-
સ્વરાજ માટે હ િંસાની મનરથયકિા) મવશે પરેૂપરૂો સ્પષ્ટ્ટ 
થયા પછી જ િેમણે ગણિરીના હદવસોમાાં ‘હ િંદ 
સ્વરાજ’ લખી નાખ્્ુાં  ત ુાં.  

❖ પ્રવિબાંવધિ કયાદની વવગિો : 
િા.13/03/1910ના રોજ ‘હ િંદ સ્વરાજ’ હ િંદની 

સરકારે પ્રમિબાંમધિ જા રે ક્ુું.16 સૌ પ્રથમ વખિ 
ગજુરાિી ભાષાનુાં ‘હ િંદ સ્વરાજ’ િા.17/03/1910ના 
રોજ બોમ્બે ગવમેનટે બ ાર પાડેલા 1538 નાંબરના 
નોટીહફકેશનમાાં િે પસુ્િકની જપ્પ્િના કારણો આપેલા 
છે.17 અને િા.24/03/1910ના રોજ મુાંબઈ સરકાર 
ના ગેઝેટમાાં જણાવવામાાં આવ્્ુાં કે ‘હ િંદ સ્વરાજ’ 
વગેરે પસુ્િકો જપ્િ કરવામાાં આવ્યા છે.18 

જ્યારે ગજુરાિી પસુ્િક હ નદુસ્િાનમાાં જપ્િ 
કરવામાાં આવ્્ુાં છે, આ ખબરથી ગાાંધીજીએ અંગ્રેજી 
િરજુમો છાપવાના ઠરાવ પર એક ક્ષણની ઢીલ કયાય 
વગર િેને અમલમાાં મકૂ્યો અને 
િા.20/03/1910ના રોજ જો ામનસબગય 
(દ.આહિકા)થી િે િરજૂમો બ ાર પાડયો અને એ 
િરજમમુાની એક નકલ ગાાંધીજીએ ભારિની અંગ્રેજ 
સરકારને કે જેમણે ગજુરાિી હ િંદ સ્વરાજ જપ્િ ક્ુું 
 ત ુાં િેમને મોકલાવી અને કહ્યુાં કે હ િંદ સ્વરાજમાાં 
લખેલી એક પણ બાબિ એવી નથી કે જે અંગ્રેજ 
સરકારને નકુશાન કરિા  ોય.19  ોમ હડપાટય મેનટની 
એક ફાઈલમાાંથી મળેલી માહ િી અનસુાર “મમ. 
ગાાંધીએ િેમની પસુ્િકનુાં કરેલુાં ભાષાાંિર અને સાથે 
જ ગજુરાિી દુભામષયાએ કરેલુાં િે પસુ્િકનુાં ભાષાાંિર 
િે બાંને મદ્રાસ  ાઈકોટયને સપુ્રિ કરવામાાં આવ્યા છે. 
બાંને ભાષાાંિરો સરખા જ છે. દુભામષયાએ િેના 
ભાષાાંિરમાાં જે સૌથી ખરાબ ભાગોની નોંધ મકેુલી છે 
િેનો ઉલ્લેખ મમ. ગાાંધીના પસુ્િકમાાં કરવામાાં આવ્યો 
છે. પાના નાંબર-20, 53, 61, 64, 65 અને 77 
ઉપરના ફકરાઓ ગાાંધીજીના પસુ્િકને જપ્િ કરવા 
માટે પયાયપ્િ છે.”20 અને આમ, અંગ્રેજી ભાષાનુાં 
હ િંદસ્વરાજ પણ જપ્િ કરવામાાં આવ્્ુાં. જેનુાં 
નોટીહફકેશન આ મજુબ  ત ુાં. No-5348-81, dated 
Simala, the 30th July 1910 Notification- By the 
Government of India, Department of Commerce 
and Industry. “સી કસ્ટમ ઍતટની કલમ 19, 1878 
(VIII of 1878),  ઠેળ આપવામાાં આવેલી સત્તાનો 
ઉપયોગ કરીને ગવનયર જનરલની કમમહટને ભિટીશ 
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ઈન્નડયામાાં દહરયાઈ કે જમીન માગે દભક્ષણ 
આહિકાના એમ. કે. ગાાંધી દ્વારા લખાયેલા ‘ઈન્નડયન 
 ોમરૂલ’ નામની પસુ્સ્િકાની એક પણ નકલ લાવવા 
માટે પ્રમિબાંધ  જા રે કરિાાં આનાંદ થાય છે.”21 

❖ પસુ્િક પ્રવિબાંવધિ થયા બાદના લેખકના િે માટેના 
અભિપ્રાયો :  

13 માચય, 1910ના રમવવારના જો ામનસબગયના 
પત્રમાાં ‘હ િંદ સ્વરાજ બાંધ’ એ મથાળા  ઠેળ એક 
લેખ પ્રમસદ્ધ થયો  િો જેમાાં આ મજુબની મવગિો 
 િી. “‘હ િંદ સ્વરાજ’નુાં પસુ્િક જે મમ. ગાાંધી એ લખેલુાં 
છે િે હ િંદુસ્િાનમાાં વેચવાની બાંધી થઈ છે એવો િાર 
હ િંદુસ્િાનથી આવેલો છે. આ િદ્દન નવાઈની વાિ 
નથી. િે પસુ્િકના કેટલાક મવચારો અંગ્રેજી સત્તાની 
મવરુદ્ધના જોવામાાં આવે છે, આથી એકન્સ્રમમસ્ટ પક્ષને 
જોર મળે અને દારૂગોળો વધારે વપરાય એવી 
ધાસ્િી સરકારને લાગેલી જણાય છે. િેનો અંગ્રેજી 
િરજુમો મમ. ગાાંધી છપાવા માાંગે છે ને િે ઘણા ગોરા 
વાાંચિા થઈ જાય એમ િેનો ઈરાદો છે. આમ, 
કરવાને સારુ પૈસાની જરૂર પડશે. િે પસુ્િક પડિર 
દામે વેચાશે. િેમ કરવા જેની ઇચ્છા  ોય િેણે મમ. 
ગાાંધીને અથવા િો હફમનતસના મૅનેજરને લખી 
મોકલવુાં. િે િરજુમો ‘ઈન્નડયન ઓમપમનયન’માાં 
બ ાર નથી પડી શકિો, એટલે અલગ છાપિાાં કાંઈક 
વધારે ખચય પડશે પણ દરેક નકલની હકિંમિ 6 
પેનીથી વધારે પડવાની સાંભવ નથી. આ સા સમાાં 
દરેક હ િંદ-હ િેચ્છએ મદદ કરવાની જરૂર છે.”22
  

29 માચય, 1910ના રોજ ગાાંધીજીએ નારણદાસ 
ગાાંધીને પત્ર લખી જણાવેલ ુ કે, “હ િંદ સ્વરાજના 
લખાણને જપ્િ ક્ુય એટલે હુાં જોઉ છાં કે ત્યા પણ 
લડિ પષુ્ટ્કળ લેવી પડશે.”23 

16 એમપ્રલ, 1910 જો મનસબગય થી શ્રીમાન એમ. 
કે. ગાાંધીએ ભારિ સરકારના ગ ૃખાિાના સેકે્રટરીને 
પત્ર લખ્યો. (કલકત્તા) “આ સાથે ગજુરાિીમાાં 
લખાયેલી પસુ્સ્િકા ‘હ િંદ સ્વરાજ’નુાં મારા દ્વારા થયેલુાં 
ભાષાાંિર આપને મોકલવા માટેનુાં મને સૌભાગ્ય 
મળ્્ુાં છે. જ્યારે મને ખ્યાલ આવ્યો કે ભારિમાાં 
મોકલવામાાં આવેલી પસુ્સ્િકાની ગજુરાિી નકલોને 
જપ્િ કરવામાાં આવી છે ત્યારે મને િેનુાં અંગ્રેજી 
ભાષાાંિર કે જે મમત્રોની વચ્ચે પ્રચલનમાાં  ત ુાં, િેને 
પ્રકામશિ કરવાનુાં સલા  ભ્ુું લાગ્્ુાં. ગજુરાિી 
નકલો શા માટે જપ્િ કરવામાાં આવી છે િે મને 
સમજ પડિી નથી. જો સરકારશ્રી િેમના માંિવ્યો 
અને સલા  આ બાબિમાાં મને આપશે િો, હુાં શક્ય 
એટલુાં એનુાં પાલન કરવા માટે પ્રયાસ કરીશ. 

હ િંદસ્વરાજ લખવા પાછળનો મારો  તે ુ સરકારને 
ક્ષોભમાાં મકૂવાનો ભબલકુલ ન  િો. પરાંત ુ
સરકારશ્રીને મદદરૂપ થવાનો  િો... જો ગજુરાિી 
નકલોનો નાશ કયો ન  ોય િો િે મને દભક્ષણ 
આહિકામાાં  ાથો ાથ પરિ કરવાની મવનાંિી કરુાં 
છાં.”24 

2 મે, 1910 જો ામનસબગયથી ગોપાળકૃષ્ટ્ણ 
ગોખલેને પત્રમાાં ગાાંધીજીએ કહ્ય ુ કે, “ગજુરાિીમાાં 
અને  વે અંગ્રેજી અનવુાદ રૂપે હ િંદ સ્વરાજ પ્રગટ 
કરવાનુાં મારુાં કૃત્ય રાનસવાલમાાં  ાલ ચાલી ર લેી 
લડિને કોઈ પણ રીિે અસર કરત ુાં નથી એવી આશા 
રાખુાં છાં. આ નાનકડા પસુ્િકમાાં દશાયવવામાાં આવેલા 
મવચારો મારા અંગિ મવચારો છે. હ િંદ સ્વરાજમાાં મેં 
વ્યતિ કરેલા અભભપ્રાયો ખબુ ખબુ મવચાર અને 
મનન પછી બાંધાયા છે. મમ. પોલાકે આપને ટાઈપ 
કરેલી નકલ મોકલી છે. આપને હુાં છાપેલી નકલ 
મોકલી શકિો નથી. કારણ કે, ગજુરાિી પસુ્િક જપ્િ 
કરવામાાં આવ્્ુાં છે અને મને લાગે છે કે િેના 
અનવુાદને પણ એ જ વાિ લાગ ુપડે છે.”25   

7 મે 1910ના ઇન્નડયન ઓમપમનયનમાાં 
ગાાંધીજીએ ‘અમારા પસુ્િકો’ નામના મથાળા  ઠેળ 
એક લેખ લખ્યો  િો જેમાાં, ‘હ િંદ સ્વરાજ’ 
હ િંદુસ્િાનમાાં જપ્િ થવા બાબિ અમે અગાઉ લખી 
ગયા છીએ.  વે ટપાલમાાં કાગળો આવ્યા છે િેમાાંથી 
માલમુ પડે છે કે હ િંદી સરકારે ‘એક સત્યવીરની 
કથા’, ‘સવોદય’, ‘મસુ્તફુા કમાલ પાશાનુાં ભાષણ’ 
િથા ‘હડફેનસ ઑફ સોકે્રહટસ’ નામના અંગ્રેજી 
પસુ્િકોનો િરજુમો એમ પસુ્િકો જપ્િ કયાય છે ને 
િેનો ફેલાવો થવાની બાંધી કરી છે.  

આ હુકમથી અમે મનમિિ િથા મનડર છીએ. 
અમને  સવુાં જ આવે છે. ઉપરના પસુ્િકો એક 
કોમળ બાળક પણ વાાંચીને િેમાાંથી નીમિબોધ લઈ 
શકે િેવાાં છે. િેમાાં અમારા મવચારો નથી, પણ મ ાન 
પરુુષોની ઉત્તમ ર ણેીના મવચારો છે. મસુ્િફા 
કમાલપાશાનુાં ભાષણ  જારો માણસોની વચ્ચે 
જા રેમાાં થયેલુાં આવી વસ્તઓુનો ફેલાવો અટકાવવો 
એ િો આભામાાં થીગડુાં દેવા બરાબર છે.  

પણ સરકાર ભબચારી શુાં કરે ?  બૉમ્બવાળાએ 
જુલમ માાંડયો છે. િેઓ ત્રાસ છોડવી રહ્યા છે. નયાય-
અનયાયનો મવચાર નથી કરિાાં પોિાના કેફમાાં જેની 
ઉપર િેની કટાક્ષ થાય િેનો જીવ લેવા મથે છે. 
આથી સરકાર બેબાકળી થઈ છે અને જે કાંઈ પસુ્િકો 
જરા પણ સ્વિાંત્રિા મવષે લખે િેની સામે થાય છે. 
દુુઃખ એ છે કે એમ સામે થવાથી દદય  જવાનુાં નથી. 
બૉમ્બવાળાને સરકાર પ ોંચનારી નથી અને અમારા 
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પસુ્િકો જે  ાંમેશા શરીરબળની સામે થનારા છે 
એટલે સરકારને િે બાબિમાાં સ ાય કરનારા છે િેને 
બાંધ કરે છે! 

અમારી ફરજ િો એક જ ર લેી છે.  પસુ્િકોનો 
ફેલાવો અટકાવે િેથી અમારા મવચાર અટકી શકિા 
નથી. સત્યાગ્ર ી િરીકે અમારે િો જીવને જોખમે 
પણ જે યોગ્ય  શે િે યોગ્ય વખિે લખવુાં ને બોલવુાં 
પડશે જ. અમને સાાંભળિી કે વાાંચિી અટકાવે 
અથવા આમ અટકે િેની સાથે અમારે સાંબાંધ થોડો જ 
રહ્યો, કેમ કે િે વાિ અમારા કાબનૂી વાિ નથી.”26 

❖ પસુ્િક પ્રવિબાંવધિ થયા બાદ િેના ફેલાવા માટેના 
અનરુોધ કરિા લેખકના માંિવ્યો : 

િા.14 એમપ્રલ, 1919ના રોજ સાબરમિી િટે 
આવેલા ગાાંધીજીના આશ્રમમાાં એક જા રેસભા ભરાઈ 
 િી. ત્યાાં આ ભાષણની ગજુરાિી નકલો  જારોની 
સાંખ્યામાાં વ ેંચવામાાં આવી  િી. આ ભાષણમાાં 
ગાાંધીજીએ રોલેટ કાયદાના મવરોધમાાં અમદાવાદમાાં 
જે સત્યાગ્ર  થયો અને પછીથી િે સત્યાગ્ર  હ િંસામાાં 
ફેરવાયો િેને બાંધ કરવા માટે ગાાંધીજીએ કાયયકરોને 
મનવેદન ક્ુય  ત ુાં. આ ભાષણમાાં ગાાંધીજીએ કહ્ય ુ ત ુાં 
કે “જે કાયય અમદાવાદમાાં થ્ુાં િે ્સુ્તિસરનુાં જોવા 
મળ્્ુાં છે. એટલે િેમાાં કોઈ શીખેલા અને જાણકાર 
માણસોનો  ાથ  ોય િેમ હુાં ખચીિ માનુાં છાં. િેમની 
વાિથી આપણે દોરવાઈ જઈને આ કાયો કયાય છે. હુાં 
સલા  આપ ુછાં કે  વે પછી એમ ન દોરવાશો. હુાં િો 
િેવા જે માણસો  ોય િેઓને પણ વીનવીશ કે 
િેઓએ ફરી ફરીને મવચાર કરવો. િેઓને અને િમને 
બધાને આ મવષય ઉપર મારુાં હ િંદસ્વરાજ વાાંચવાની 
ભલામણ કરુાં છાં.  વે િો મને એવા ખબર મળ્યા છે 
કે હ િંદસ્વરાજ આપણે છાપી શકીએ છીએ અને િેમ 
કરવામાાં કાયદાનો કશો ભાંગ થિો નથી.”27  

ગજુરાિીમાાં રોલેટ એતટ સત્યાગ્ર (1919) 24 
ફેબ્રઆુરીથી શરૂ થયો. જે આખા ગજુરાિમાાં ફેલાયો. 
જેમાાં અમદાવાદમાાં 6ઠ્ઠી એમપ્રલે  ડિાલ પાડવામાાં 
આવી. લોકોએ સ્વેચ્છાએ કામકાજ બાંધ રાખ્યા, 
ઉપવાસ કયાય, સાાંજે વલ્લભભાઈ પટેલની આગેવાની 
 ઠેળ એક મોટુાં, પચાસ  જાર લોકોનુાં શાાંિ સરઘસ 
કાઢવામાાં આવ્્ુાં. સ્ટેશનથી શરૂ થયેલુાં એ મવરાટ 
સરઘસ સાબરમિીની રેિીમાાં સભામાાં ફેરવાઈ ગ્ુાં. 
ગાાંધીજીના લખેલા બે પસુ્િકો ‘હ િંદ સ્વરાજ’ અને 
‘સવોદય’ને સરકારે જપ્િ કયાય  િા. િે વેચીને 
કાયદાનો ભાંગ કરવામાાં આવ્યો. િે સભામાાં 
વલ્લભભાઈ પટેલ, ઈનદુલાલ યાભિક, કાભલદાસ 
જસકરણે ભાષણો કયાય. બીજા આગેવાનો પણ િે 
પસુ્િક વેચવા મનકળ્યા. લોકો િેની છાપેલી હકિંમિ 

કરિાાં પણ વધારે પૈસા આપીને િે પસુ્િકો ખરીદિા 
 િા.  

સરુિમાાં રોલેટ ધારાના મવરોધ માટે એક જ ાંગી 
સરઘસ મનકળ્્ુાં  ત ુાં અને મિલક મેદાનમાાં એક 
ગાંજાવર સભા થઈ  િી. િેમાાં ગાાંધીજીના ‘હ િંદ 
સ્વરાજ’ પસુ્િકની સેંકડો નકલો વેચાઈ  િી. એક 
નકલના વધારેમાાં વધારે ત્રીસ રૂમપયા ઉપજ્યા  િા. 
િે પ્રસાંગે એક બે ઠેકાણે શ રેમાાં લોકોએ ધાાંધલ ક્ુું 
 ત ુાં. પરાંત ુ કલ્યાણજીભાઈ મ િેા િથા અનય 
આગેવાનોએ શાાંમિ સ્થાપી  િી.28  

ઉપર જણાવેલી અમદાવાદની 6ઠ્ઠી એમપ્રલ, 
1919 વાળી વાિની પષુ્ટ્ટી(વાિને બળ) ગાાંધીજીના 
એક પત્ર દ્વારા થાય છે. જે અ ીં નીચે દશાયવવામાાં 
આવ્યો છે.  

દભક્ષણ આહિકાની એક મહ લા મમત્રને િા.18 
જૂન, 1919 પછી... આ પત્ર લખાયો  િો જેમાાં આ 
પત્રમાાં રોલેટ કાયદા સામે મવરોધ પ્રદશીિ કયો  િો 
િે વાિ જણાવવામાાં આવી ઉપરાાંિ “6ઠ્ઠી એમપ્રલે 
દેખાવો યોજવામાાં આવેલા જેમાાં લોકોએ મોટી 
સાંખ્યામાાં ભાગ લીધો  િો. 7મી એમપ્રલે જપ્િ કરેલુાં 
સાહ ત્ય બધા કેનદ્રોમાાં સત્યાગ્ર ી સ્વયાંસેવકો મારફિે 
વેચવામાાં આવ્્ુાં અને 8મી એમપ્રલે સાાંજે હુાં હદલ્ ીની 
 ાલિ નજરે જોવા હદલ્ ી જવા નીકળ્યો.”29 

30 જૂન, 1919ના રોજ ગાાંધીજીએ મુાંબઈથી 
સત્યાગ્ર ીઓ માટે સચૂનાઓ બ ાર પાડેલી જે 
મજુબ, સત્યાગ્ર સભાની સમમમિએ 15મી જૂન, 
1919ના રોજ પસાર કરેલા ઠરાવની રૂએ અને 
આધારે.  

આ પત્રમાાં સત્યાગ્ર ઓને અનેક સચૂનાઓ 
અપાઈ કે િેમણે કઈ રીિે સત્યાગ્ર  કરવો કે સાચા 
સત્યાગ્ર ી કોઈ ગણાશે વગેરે વગેરે. 

જેમાાં સચૂના નાંબર 6માાં રચનાત્મક કાયયક્રમો 
દશાયવાયા છે. જેમાાં સચૂના નાંબર 6ના ક માાં 
જણાવા્ુાં છે કે, “સત્યાગ્ર  ધમયના નીચેના મખુ્ય 
મસદ્ધાાંિો લોકોને સમજાવવા :  સત્યાગ્ર  કરનાર માટે 
સત્ય અને અહ િંસાનુાં કડકમાાં કડક પાલન કરવાની 
આવશ્યકિા. આમાાંથી જ સ્વાભામવક રીિે ઉદ્દભવતુાં 
સમવનય કાનનૂભાંગનુાં કિયવ્ય અને ગનુાહ િ 
કાનનૂભાંગ કરવાથી દૂર ર વેાનુાં સવોપરી કિયવ્ય. 
આ  તે ુ પાર પાડવા માટે નીચે આપ્યા છે. િેવા 
સાહ ત્યનો બ ોળો પ્રચાર કરવો : થૉરો કૃિ મસમવલ 
હડસ ઓભબહડયનસ, મારા લખેલા પસુ્િકો હ િંદ સ્વરાજ 
અને હડફેનસ ઑફ સોકે્રહટસ, ટોલ્સટોય કૃિ લેટર ટુ 
રમશયન ભલબરલ્સ અને રન્સ્કન કૃિ અન ટુ મધસ 
લાસ્ટ. એ વાિ સાચી છે કે ખરેખરી સમવનય 
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કાનનૂભાંગની લડિની યોજના એક ભાગ િરીકે 
આમાાંનુાં કેટલકુ સાહ ત્ય વેચ્્ુાં  ત ુાં. 

પરાંત ુ  વે આપણેને જાણવા મળ્્ુાં છે કે 
સરકારને એવો કાનનૂી અભભપ્રાય મળ્યો છે કે મનાઈ 
કરેલુાં સાહ ત્ય ફરીથી છપાય અને વેચાય એમાાં કશો 
ગનુો થિો નથી, મસવાય કે એવુાં સાહ ત્ય અથવા 
બીજુ કોઈ પણ સાહ ત્ય કલમ 124 ‘એ’ નીચે આવી 
જતુાં  ોય. એટલે  વે આ સાહ ત્યનુાં વેચાણ, આપણે 
કોઈ કાયદો િોડવાના ગનુાસર સજા ભોગવવાને 
પાત્ર બનીએ એવા કાયય િરીકે ન ીં, પરાંત ુઆપણા 
પ્રચાર કાયયક્રમના એક ભાગ િરીકે કરવાનુાં છે.”30  

❖ ગાાંધીજીના આ પસુ્િક (હ િંદ સ્વરાજ) વવષે અલગ 
અલગ વવખ્યાિ પવિમના વવચારકોના અભિપ્રાયો 

એ વખિે હ િંદ સ્વરાજ મવશે જ ‘ધ 
આયયનપાથ’નો આખો અંક કાઢવાની યોજના ચાલિી 
 િી. એ અંક સપ્ટેમ્બરમાાં પ્રગટ થયો  િો. એમાાં 
િેડહરક સોડી, જી.ડી.એચ.ફોલ, સી. હડલાઈલ બનસય, 
જૉનમમડલટન મરી, આઈનસન ફૉસેટ, જૅરલ્ડ  ડય 
અને આઈરીન રૅથબોન જેવા મવખ્યાિ પમિમના 
મવચારકોના લેખોનો સમાવેશ થયો  િો. જો કે 
એમાના કોઈ ‘હ િંદ સ્વરાજ’માાં મનરૂપેલા મવચારો સાથે 
પરેૂપરૂા સાંમિ થિા ન  ોિા િેમ છિાાં િેમણે 
બધાએ એ પસુ્િકનુાં ભારે મ ત્વ સ્વીકા્ુું  ત ુાં.  
દા.િ.   
િેડહરક સૉડી ગાાંધીજી સાથે સાંમિ ન  ોિા છિાાં 
િેમણે એવુાં સચૂન ક્ુું  ત ુ કે ‘જે કોઈ દુમનયાને 
પલટવા માગિો  ોય િેણે આ પસુ્િકનો અભ્યાસ 
કરવો જોઈએ.’ 
જી.ડી.એચ. કોલને પમિમની મવરૂદ્ધનો ગાાંધીજીનો 
પક્ષ 1908 કરિાાં વધ ુસબળ લાગ્યો  િો. િે વખિે 
િો પમિમની નજરે પમિમનો ક્ષણ સ્થાયી સધુારો 
સ્થાયી લાગિો  િો. 
સી. હડલાઈલ બનસયને ‘હ િંદ સ્વરાજ’નો સૌથી મોટો 
ગણુ એ લાગ્યો કે “એમાાં નૈમિક મદુ્દાઓ ઉપર ભાર 
મકુવામાાં આવ્યો  િો અને ખાનગી સાંપમત્ત અને 
સત્તા પાછળ પડવાની વાિનો મવરોધ કરવામાાં 
આવ્યો  િો.” 
જૉન મમડલટન મરીએ એને ‘મ ાનગ્રાંથ’ અને 
‘જગિની એક આધ્યાજત્મક પ્રમશષ્ટ્ટ કૃમિ’ ગણી  િી 
અને િેમણે ગાાંધીજીની સાચા સ્વરાજની કલ્પનાની 
સ્વગય રાજ્યની ભિસ્િી કલ્પના સાથે સરખાવી  િી.  
જેરલ્ડ  ડયને ‘હ િંદ સ્વરાજ’ રૂસોના ‘સોમશયલ 
કૉનરાતટ’ અને માકયસના ‘ડાસ કૅમપટલ’ કરિાાં 
ચહડયાત ુાં લાગ્્ુાં  ત ુાં કારણ એ કોઈ ્ગુના અંિનુાં 

ન ીં પણ એક નવી સમાજ વ્યવસ્થા પ્રારાંભનુાં સચૂન 
 ત ુાં.  
આઈહરન રેથબોને  એ પસુ્િકને ‘પ્રચાંડ પ્રભાવવાળાં’ 
કહ્ય ુછે અને લખ્્ુાં છે કે એ વાાંચી, એમાાં ર લેી પ્રખર 
પ્રામાભણકિા જોઈને મને મારી પોિાની પ્રામાભણકિા 
કેટલી છે િે ખોળવાની ફરજ પડી છે. િેમને મને એ 
કૃમિ ‘સરળ, િકયબદ્ધ, કરકસરવાળી, સાંભક્ષપ્િ અને 
કમવિામય’ છે.  
હ્ય ુકોસેટને મિે  ‘હ િંદ સ્વરાજ’ એવુાં પસુ્િક છે જેનો 
 તે ુ ‘ હ િંદુસ્િાનને અંગ્રેજોથી નહ  પણ પમિમના 
મમયસ્થાનોને કોિરીખાઈ ર લેા આધમુનક સધુારાથી 
બચાવવાનો છે.’ એમને માનવ આત્માની અમવનશ્વર 
પ્રાણ શસ્તિમાાં પરૂિો મવશ્વાસ છે કે એ પોિાને કાયમ 
માટે યાાંમત્રક બની જવા ન ીં દે. પોિાની ઈમાનદારી 
ખોઈ બેઠેલા માણસો અને પ્રજાઓને જે પહરણામો 
વેઠવાાં પડનાર છે િેને યાંત્રો મનદયય રીિે ઉઘાડા 
પાડી રહ્યાાં છે. ‘હ િંદ સ્વરાજ’ માણસને પોિાના મળૂ 
સ્વરૂપમાાં પાછો લાવવાનો પ્રયાસ છે અને િે કારણે 
“આપણે જો જીવનનો સર્જનાત્મક  તે ુ પાર પાડવો 
 ોય િો આપણા સૌમાાં જ સાચી ક્રાાંમિ આવવી 
જોઈએ િેને માટેની ઉત્તમ આધમુનક માગયદશયન પોથી 
છે.”31 

❖ સમાલોચના: 
આ પસુ્િક અનોખ ુ છે િે ગાાંધીજીની કલમે િેમના 
 સ્િાક્ષરમાાં, માતભૃાષા ગજુરાિીમાાં લખાયેલુાં છે. 
િેની એક બીજી મવશેષિા એ છે કે િે િેમનુાં િેમજ 
 સ્િાક્ષર સ્વરુપેજ છપા્ુાં છે. ગાાંધીજીનુાં આ એક 
માત્ર પસુ્િક એવુાં છે જેનો અનવુાદ ગજુરાિી માાંથી 
અંગ્રેજીમાાં િેમણે પોિે કરેલો છે. આ પસુ્િકને 
આવિા જુલાઈ મહ નામાાં ૧૧૧ વષય પરુા થશે.  
આમ, હ િંદસ્વરાજ જ્યારથી લખા્ુાં ત્યારથીજ ખબુજ 
લોકમપ્રય ર લે ુાં પસુ્િક છે જેમાાં ગાાંધીજીએ િે 
સમયની લોકલાગણી ને ખબુજ સુાંદર રીિે વણી 
લીધી છે. આ પસુ્િકને અનેક વાર પ્રમિબાંમધિ 
કરવામાાં આવ્્ુાં છે. આ પસુ્િકમાાં ગાાંધીજીએ વાચક 
અને અમધપમિ એમ સાંવાદરૂપે લખેલુાં છે. જે વાચકને 
સરળિાથી સમજાય એવી પદ્ધમિ છે. આ પસુ્િકમાાં 
નવી પેઢીને જૂની પેઢીના કરેલા કામોનુાં અવમલુન 
ના કરવામાટે અનરુોધ કરેલો છે. હ િંસા એ કોઇપણ 
દુખોનો ઈલાજ નથી. અહ િંસક માણસ પોિાનાજ 
ઘરમાાં હ િંસા કેમ ચલાવી શકે િે આ પસુ્િક દ્વારા 
પ્રગટ થાય છે. યાંત્ર નો મવરોધ નથી પરાંત ુયાંત્ર પર 
પરાવલાંબી થવા પર મવરોધ છે. આિયયની વાિિો 
એ છે કે િે સમયના શ્રીમમિ સોહફયા વાહડયાએ આ 
પસુ્િકના ખબુ વખાણ કરિો લેખ લખેલો અને િે 
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પસુ્િક િે વખિના લોકશાસન ના અહ િંસક લડિની 
સફળિા ઇચ્છનાર દરેક ને આ પસુ્િક ફરી ફરી 
વાચવા અનરુોધ કયો  િો. જયારે  ઈ.સ. ૧૯૧૨માાં 
ગોપાલ કૃષ્ટ્ણ ગોખલે દભક્ષણ આહિકા ગયા  િા ત્યારે 
િેમણે આ પસુ્િકનો અનવુાદ વાાંચેલો અને િેમણે 
ક લે ુાં કે આ લખાણ ખબુ ઉિાવળે લખાયેલુાં છે અને 
અણઘડ લાગે છે. િેમણે ભમવષ્ટ્ય ભાખેલુાં કે ગાાંધીજી 
ભારિ આવ્યા પછી એક વષય બાદ આ પસુ્િકનો 
પોિેજ નાશ કરશે પરાંત ુ િેમની એ ભમવષ્ટ્યવાણી 
ખોટી પડી. આમ આ પસુ્િકે દરેક સમયે પોિાને 
યોગ્ય સાભબિ ક્ુું છે. ગાાંધીજીને સમજવા માટેનુાં આ 
ઉત્તમ માધ્યમ છે.            
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