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પ્રસ્તાવનામાાં ગાાંધી જણાવે છે. 
વાસ્તવવક રીતે આત્મકથા લખવાનો પ્રયાસ 
કરવાનો મારો હતે ુનથી. મારે તો આત્મકથાને 
બહાને સત્યના મેં જે પ્રયોગો કરેલાાં છે તેની 
કથા લખવી છે. તેમાાં મારાં જીવન ઓતપ્રોત 
હોવાથી કથા એક જીવનવતૃાાંત જેવી થઈ જશે. 
જેમ કે મારા જીવનમાાં પ્રયોગો વસવાય બીજુ ાં કશુાં 
જ નથી, તેથી સાચુાં છે કે આ વાતાા આત્મકથાનો 
આકાર લેશે. પરાંત ુજો તેમાાંથી પાને પાને મારા 
પ્રયોગો જ નીતરી આવે તો એ કથાને હુાં પોતાને 
વનર્દોશ ગણુાં.” 
સત્યના પ્રયોગો અથવા આત્મકથા (ભાગ 1 અને 
2 : 1927, 1929) : મહાત્મા ગાાંધીએ જન્મથી 
માાંડીને પોતે એકાવન વરસના થયા ત્યાાં સધુી 
(1869થી 1920 સધુીની) લખેલી જીવનકથા. 
આત્મકથા લખવી કે નહહ એવી મનમાાં થોડી 
અવઢવ અને કામની વ્યસ્તતા છતાાં કેટલાક 
અંતરાંગ વમત્રોના આગ્રહને લીધે ‘નવજીવન’ 
સાપ્તાહહકમાાં હપતે હપતે છપાયેલી આ કથા 
જોકે તેમના જીવનના અગત્યનાાં છેલલાાં 27 
વર્ષોને આવરી નથી લેતી, તે છતાાંય આ ગ્રાંથ 
એની વસ્ત,ુ ભાર્ષા, શૈલી અને વનરપણને કારણે 
માત્ર ગજુરાતી ભાર્ષામાાં જ નહહ પણ વવશ્વની 
સવા ભાર્ષાઓમાાં એક ઉત્તમ આત્મકથા તરીકે 
સ્થાન પામી શકે એમ છે. ફેબ્રઆુરી, 2006 
સધુીમાાં ગજુરાતીમાાં એની 3,90,000 નકલો 
છપાઈ છે અને એક અંર્દાજ મજુબ વવશ્વની 
વીસેક જેટલી ભાર્ષાઓમાાં થયેલા એના 
અનવુાર્દોની કુલ 18,61,500થી વધ ુઅને એની 
સાંક્ષિપ્ત આવવૃત્તની 8,83,000થી વધ ુ નકલો 
છપાઈ ચકૂી છે. 

રાષ્ટ્રપિતા ગાાંધીજી 
આ ગ્રાંથની મહત્તા મખુ્યત્વે એની 

પારર્દવશિતાને લીધે છે. આ કથા ગાાંધીજીએ 
જીવનમાાં કરેલા પ્રયોગોની યથાતથ કહાણી છે. 
આ પ્રયોગો સત્યના છે અને લખતી વખતે જે 
સત્ય ગાાંધીજી અનભુવે છે ત્યાાંથી પરમ સત્ય – 
જેને વવશે તેમને ઊંડી શ્રદ્ધા છે – ત્યાાં સધુી 
પહોંચવા સારુ કરેલા પ્રયાસોની આ કથા છે. 
પોતે વસદ્ધ હોવાનો તેમણે કર્દી ર્દાવો કયો નથી. 
આ એક સાધકની એવી કથા છે, જેમાાં તેણે 
પોતાના જીવનની હકતાબને દુવનયા આગળ ધરી 
ર્દીધી છે. આને પહરણામે કોઈ વસદ્ધ મહાપરુુરે્ષ 
જીવનમાાં મેળવેલી વસદ્ધદ્ધઓ કે તેમણે કરેલા કોઈ 
ચમત્કારોની આ કથા નથી; પણ પ્રવતિણ 
જાગ્રત રહીને કરેલી સાધનાની કથા છે. તેના 
આ ગણુને લીધે આ ગ્રાંથ તેના વાચકના મનમાાં 
માત્ર અહોભાવ પેર્દા કરીને અટકી જતો નથી. 
આત્મકથા પોતાના જેવી જ કોઈ વ્યક્તત સત્યનુાં 
લક્ષ્ય આંખ આગળ રાખી, અંતરાત્માને સાિી 
રાખીને પ્રયાસ કરતી રહ ે તો જીવનમાાં કેટલે 
સધુી પહોંચી શકે છે એનો નમનૂો પરૂો પાડી 
વાચકને એવો પરુુર્ષાથા કરવાની પે્રરણા આપે 
છે. ‘સત્યના પ્રયોગો’ સત્યની એક એક ટકૂ સર 
કરતા પરમ સત્ય તરફ આગળ વધતા 
આરોહણની કથા છે. 

ગાાંધીજીને સત્યની પ્રતીવત 
ગળથથૂીમાાંથી છે. આપણને આપણા અક્સ્તત્વ 
વવશે જેટલુાં ભાન હોય છે, તેવુાં ભાન ગાાંધીજીને 
પોતે જેને ‘સત્ય’ તરીકે ઓળખે છે, તેને વવશે છે; 
પરાંત ુ આપણુાં અક્સ્તત્વ એ પરમ અક્સ્તત્વનો 
એક અંશ જ છે, એનુાં ભાન આપણામાાંથી ઘણાને 
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નહહ હોય એટલુાં ભાન ગાાંધીજીને એમનુાં સત્ય એ 
પરમ સત્યનો જ એક અંશ છે તે પરત્વે હત ુાં. 
તેથી તેમનો સતત પ્રયાસ એ પરમ સત્યને 
પામવાનો છે અને આ પ્રયાસ ગ્રાંથના આહર્દથી 
અંત સધુી પ્રવતક્ષબિંક્ષબત થાય છે. 

સત્યની ગાાંધીજીની વ્યાખ્યા સરળ છે. 
‘જે વવચારો, તે ઉચ્ચારો; અને જે ઉચ્ચારો તે 
આચરો.’ મન, વાણી અને કમાની એકવાક્યતામાાં 
એમને સત્ય લાધે છે. સત્યની આ સરળ 
વ્યાખ્યામાાંથી જ એમની આત્મકથાની 
પારર્દવશિતા પ્રગટે છે. ભાગ્યે જ બીજા કોઈ 
આત્મચહરત્રમાાં આપણને આવી પારર્દવશિતા 
જડશે. 
આ પારર્દવશિતા ગાાંધીજી પાસે તેમની બધી 
અણઘડતા, મખૂાતા, ભીરુતા, વવર્ષયાાંધતાને 
વન:સાંકોચપણે અક્ષભવ્યતત કરાવે છે, પરાંત ુબીજાાં 
કેટલાાંક ‘કન્ફેતશન્સ’ની માફક ગાાંધીજી તેમાાં 
રાચતા નથી અને વાચકને રાચવા પે્રરતા પણ 
નથી. મોટેભાગે પોતે કરેલી ભલૂમાાં કોઈ 
ભાગીર્દાર હોય તો તેમના નામનો ઉલલેખ 
કરવાનુાં તેઓ ટાળે છે. એમને બીજાને હઠેા 
પાડવામાાં રસ નથી, બલકે ઉપર ચડાવવામાાં 
રસ છે. તેઓ પોતાની ભલૂનો રાઈનો પવાત કરે 
છે અને એના વણાનમાાં એ ભલૂ હહમાલય જેવી 
મહાન બની જાય છે. આ ભલૂો સ્વેચ્છાએ 
પ્રકાવશત થતી હોવાને લીધે હહમાલય જેવી 
ઉર્દાત્ત અને હહમાલય જેવી જ ઉજ્જ્વળ બની 
જાય છે ! 

ભલૂોથી ઉપર ઊઠવાની એમની પ્રહિયા 
પણ એમની સત્યની વ્યાખ્યા જેવી જ સરળ છે : 
મનમાાંયે ભલૂ કરો તો તરત એને કબલૂ કરો, 
તેવી ભલૂ ફરી ન કરવાનો વનણાય કરો અને એ 
વનણાયને ચોકસાઈથી પાળો. આ પ્રહિયાને લીધે 
જ ‘આત્મકથા’માાં એમની એક ભલૂ ફરી થયેલી 
જડતી નથી. ભલૂસધુારની આ પ્રહિયા અત્યાંત 
નમ્રતાથી અને પોતાને અહાંકારથી વેગળા 
રાખીને તેઓ અમલમાાં મકેૂ છે. માટે તે 

મોટાઈના રે્દખાડા વવના સહજ ભાવે અને ઘણી 
વાર પશ્ચાત્તાપના ઝરણામાાં ડૂબકી ર્દઈને 
પણુ્યશાળી બની સ્વાભાવવક રીતે વ્યતત થઈ છે. 

પોતાના સત્યને ગાાંધીજી જયાાં સધુી તે 
ખોટુાં પરુવાર ન થાય ત્યાાં સધુી વળગી રહ ે છે, 
પરાંત ુપોતાને જણાત ુાં સત્ય એ પણૂા સત્ય નથી 
એનુાં ભાન તેમને સતત રહ ે છે. બીજાનુાં સત્ય 
જોવા સારુ તેઓ મનને સર્દા મોકળાં રાખે છે. 
એમાાંથી જ અહહિંસા જન્મી છે. સત્ય બીજે પિે 
પણ હોય એ વાત જે માને છે તેણે અહહિંસા 
સ્વીકારી. સત્ય સાધ્ય છે અને અહહિંસા સાધન. 
ગાાંધીજી િમશ: એ બાંનેમાાં પણ અભેર્દ જોતા 
થઈ ગયા છે. તેથી તેમની સાધના સત્ય-
અહહિંસાના અદ્વતૈની બની જાય છે, જેને તેઓ 
સત્યાગ્રહ નામ આપે છે. 

જીવનનાાં વવવવધ પાસાાંઓનો અભેર્દ 
તેમને રાજકારણમાાં પણ આધ્યાત્ત્મક કે નૈવતક 
મલૂયો ર્દાખલ કરવાના આગ્રહી બનાવે છે. એ 
અભેર્દને લીધે જ તેઓ નૈવતક દૃષ્ટટએ જેટલા 
શદુ્ધ બને છે એટલા જ રાજનૈવતક દૃષ્ટટએ 
શક્તતશાળી બને છે અને આત્મકથા લખતાાં 
પહલેાાં તેમણે પ્રત્યિ રાજકારણથી જે વનવવૃત્ત 
સેવી હતી તે કાળ આત્મકથા લખ્યા પછીનાાં 
વર્ષોમાાં રાજનીવતમાાં ફરી ઝાંપલાવતી વખતે 
તેમને વધ ુશક્તતશાળી રપે બહાર લાવે છે. 

ગાાંધીજીની સત્યની શોધ એમની 
લેખનશૈલીને ઢાળે છે. સત્યવચનનો આગ્રહ 
તેમને વમથ્યાવચનથી દૂર રાખે છે અને તેમાાંથી 
જ તેઓ વમતભાવર્ષતા સધુી જાય છે. 
આત્મકથાની તેમની શૈલીમાાં લાઘવ એ ખાસ 
ધ્યાન ખેંચે તેવો ગણુ છે. લાઘવના આ ગણુ 
પાછળ એક બીજુ ાં પણ કારણ જણાઈ આવે છે. 
એમને જે કહવે ુ ાં છે તેની પાછળ અનભુતૂ સત્ય 
છે. તે તેમને એવો આત્મવવશ્વાસ આપે છે કે 
તેઓ ખબૂ ઓછા શબ્ર્દોમાાં પોતાના વવચાર કે 
મનોભાવ વ્યતત કરે છે. સત્ય એ જ પરમેશ્વર 
છે. 



Research Guru: Volume-16, Issue-4, March-2023 (ISSN:2349-266X) 

Page | 125  

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed) 

સત્યના પ્રયોગવીરની વવૃત્ત વવજ્ઞાનના 
પ્રયોગવીર જેવી છે. તેમણે વનયમસર, 
વવચારપવૂાક, ઝીણવટથી આત્મવનરીિણ કરી 
એકેએક ભાવને તપાસીને તેનુાં પથૃક્કરણ કર્ુું 
છે. જે સમયે જે સત્ય તેમને લાધ્ર્ુાં છે તે તેમણે 
વાચક આગળ ધરી ર્દીધુાં છે, પણ પોતાના 
પ્રયોગો બાબત તેમણે મન હાંમેશાાં ખલુલુાં રાખ્ર્ુાં 
છે. 

માનવજાતને ગાાંધીજીની ત્રણ મોટી 
રે્દણ છે : સત્યાગ્રહ, એકાર્દશવ્રત અને રચનાત્મક 
કામ. સત્ય પ્રત્યેની અપાર શ્રદ્ધા અને અન્યાય 
અનીવત કે ર્દમનનો અહહિંસા વડે પ્રવતકાર 
કરવાની તેમની તીવ્ર ઉત્કાંઠામાાંથી તેમને 
સત્યાગ્રહ સાાંપડયો છે. સત્ય-અહહિંસાને માગે 
ચાલતાાં જે સ્વૈચ્ચ્છક વશસ્ત રાખવાની તેમને 
જરર જણાઈ તેમાાંથી તેમને એકાર્દશવ્રત મળયાાં 
અને સત્ય-અહહિંસામાાં ભાવવ સમાજનો પાયો 
તેમને રચનાત્મક કાયાિમમાાં રે્દખાયો. આત્મકથા 
લખાઈ ત્યાાં સધુીમાાં ગાાંધીજીને આ વસ્તઓુ તત્વ 
રપે મળી ચકૂી છે. સત્યાગ્રહ, એકાર્દશવ્રત અને 
રચનાત્મક કામના – માંગળ વત્રકોણની 
અક્ષભવ્યક્તત આપણને આત્મકથામાાં મળે છે. 

ગાાંધીજીએ જો ભારતીય સાંસ્કારોનો 
વારસો ન લીધો હોત તો એમના જીવનમાાં જે બે 
મહાન પ્રવાહો – ક્ષચત્તશદુ્ધદ્ધ દ્વારા મકુ્તત અને 
અન્યાયના અહહિંસક પ્રવતકાર દ્વારા મકુ્તતના 
પ્રવાહો – નો જે સભુગ સાંગમ જોવા મળે છે તે 
ન મળત. અંગે્રજી આત્મકથાકારને એના 
જીવનના લક્ષ્ય સારુ ‘મોિ’ શબ્ર્દ ક્યાાંથી સઝૂત 
? અને ‘સત્યાગ્રહ’ શબ્ર્દ અંગે્રજીમાાં કેવા રપે 
પ્રગટયો હોત ? રવીન્રનાથ ઠાકુરને નોબેલ 
પાહરતોવર્ષક ભલે અંગે્રજી ગીતાાંજક્ષલ પર મળર્ુાં 
હોય, પણ એ ગીતોની અંજક્ષલ મળૂ તો તેમણે 
માતભૃાર્ષા બાાંગ્લામાાં જ આપી હતી. હવેિક 
યોહાન ઇબ્સને, એની માતભૃાર્ષા ભલ ે અંગે્રજી 
કરતાાં ઓછા લોકો બોલતા હોય, પણ એનાાં 
જગપ્રવસદ્ધ નાટકો તો માતભૃાર્ષા નૉવેત્જયનમાાં 

જ લખેલાાં. એવુાં જ જગતના લગભગ તમામ 
મહાન લેખકો વવશે કહી શકાય એમ છે. 

ગાાંધીજીએ આત્મકથા ગજુરાતીમાાં ન 
લખી હોત તો ગજુરાતી ભાર્ષા એક મહાન 
ગ્રાંથથી જ નહહ, પણ કર્દાચ વવશ્વસાહહત્યની 
કિાએ ચડવાથી જ વાંક્ષચત રહી ગઈ હોત. ‘શુાં 
શાાં પૈસા ચાર’નુાં મહણેુ ાં ખરેખર તો ગાાંધીજીની 
આત્મકથાએ જ ફેડ્ુાં છે. પણ બીજી બાજુ 
ગાાંધીજીએ આત્મકથા ગજુરાતીમાાં ન લખી હોત 
તો એ ગ્રાંથ વેર્દ, ઉપવનર્ષર્દ અને ગીતા, કબીર, 
તલુસી અને સરુર્દાસના ભારતીય તથા નરવસિંહ-
મીરાથી માાંડીને શામળ અને વનટકુળાનાંર્દ 
સધુીના ગજુરાતી સાંસ્કાર-વારસાથી વાંક્ષચત રહી 
ગઈ હોત એ પણ એટલુાં જ સાચુાં છે. આમ 
ગાાંધીજીએ ગજુરાતી ભાર્ષાને આત્મકથા દ્વારા 
વવશ્વસાહહત્યમાાં મહહમામાંહડત સ્થાન અપાવ્ર્ુાં છે 
એ વવધાન જેટલુાં સાચુાં છે, એટલુાં જ એ વવધાન 
પણ સાચુાં છે કે ગજુરાતી ભાર્ષાએ ગાાંધીજીને 
પોતાનો સમદૃ્ધ વારસો આપ્યો છે. આત્મકથામાાં 
એક તરફથી ક્ષચત્તશદુ્ધદ્ધ દ્વારા આત્મર્દશાનનો અને 
બીજી તરફથી અન્યાયના અહહિંસક પ્રવતકાર દ્વારા 
િાાંવતની ધારાનો અપવૂા સાંગમ જોવા મળે છે. 

આત્મકથા વવશે એક ટીકા એવી છે કે 
સામાન્ય જીવનમાાં ગાાંધીજી જેટલા વવનોર્દી હતા, 
તેવો વવનોર્દ આત્મકથામાાં રે્દખાતો નથી. આ 
ટીકા સાચી છે. પણ એનાાં કારણો એ નથી કે 
ગાાંધીજીએ આ ગ્રાંથ વવર્ષાર્દભરી મન:ક્સ્થવતમાાં 
લખ્યો છે અથવા ગાાંધીજીનો આગવો વવનોર્દ 
અંગે્રજી ભાર્ષાન્તરમાાં ગમુ થઈ ગયો છે. ગાાંધીજી 
લોકોને પ્રત્યિ મલુાકાતો આપે તે વખતે અથવા 
કોઈની સાથેના વાતાાલાપમાાં એમનો વવનોર્દ 
ખીલી ઊઠતો. આત્મકથા હપતે હપતે 
‘નવજીવન’માાં છપાઈ છે. એ લખતી વખતે 
ગાાંધીજીની નજર સમિ ‘નવજીવન’ના સરેરાશ 
વાચકો હશે. તેથી તેમને ધ્યાનમાાં રાખીને 
કરવામાાં આવેલુાં લખાણ એટલુાં વવનોર્દભર્ુું ન 
પણ હોય. એમના સાંવાર્દો કે મલુાકાતના 
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અહવેાલો જોઈએ ત્યારે એમનો વવનોર્દ વધ ુ
સ્પટટપણે ખ્યાલમાાં આવે એમ બને. 
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