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ગજુરાતી સાહિત્ય પર ગાાંધી પ્રભાવ  
ડો. વવનભુાઇ પી. વાજા  

વ્યાખ્યાતા, શ્રી શારદાપીઠ આર્ટ્સ, કોમસ્ એન્ડ કૉલેજ ઓફ એજ્યકેુશન, દ્વારકા   
સારાાંશ :  

મહાત્મા ગાાંધીનુાં વ્યક્તતત્વ બહુ-આયામી હત ુાં. ભાગ્ય ેજ એવુાં કોઈ ક્ષતે્ર હત ુાં કે જેના માટે તમેણે કામ ન કયુું 
હોય, જે તમેનાથી પ્રભાવવત ન હોય. તમેના વવવવધ પરરમાણો પર ઘણા પસુ્તકો લખાયા છે, પરાંત ુમહાત્મા ગાાંધીના 
સારહત્ય અન ેભાષા વવચાર પર બહુ ઓછા લખાયા છે. ગાાંધીજીનુાં ઔપચારરક વશક્ષણ મરેિક પછી કાયદાના અભ્યાસ 
પરૂત ુાં મયા્રદત હત ુાં, પરાંત ુતમેણ ેરાજકારણ, ઇવતહાસ, ધમ,્ તત્વજ્ઞાન અન ેસારહત્યનો ઊંડાણપવૂક્ અભ્યાસ કયો 
હતો. 'રહિંદ સ્વરાજ', 'આત્મકથા' (સત્યના પ્રયોગો), 'દક્ષક્ષણ આરિકામાાં સત્યાગ્રહનો ઈવતહાસ' જેવા પસુ્તકો અન ેધમ,્ 
સાંસ્કૃવત, ભાષા, વશક્ષણ, રાજકારણ અન ેસમાજને લગતા પ્રશ્નો પર વનયવમત ક્ષચિંતન પ્રરેક લેખો તમેના શ્રષે્ઠ લખેક 
સાક્ષબત થાય છે. આ વસવાય સાઉથ આરિકામાાં 'ઈન્ન્ડયન ઓવપવનયન' અન ે ભારતમાાં 'યાંગ ઈન્ન્ડયા', 'હરરજન', 
'હરરજન સવેક' જેવા પપેસ ્હટાવવુાં પણ તમેના શ્રષે્ઠ પત્રકાર હોવાનો પરુાવો છે. આ પત્રો અન ેસામવયકો દ્વારા તઓે 
અન્ય વવષયો ઉપરાાંત સારહત્ય અન ેકલાન ેલગતા પોતાના વવચારો વ્યતત કરતા રહ્યા.  

પવૂવભવૂિકા :  
 મહાત્મા ગાાંધીજીનુાં આખુાં નામ 
મોહનદાસ કરમચાંદ ગાાંધી હત ુાં. તેમનો 
જન્મ 2 ઓતટોબર, 1869ના રોજ પોરબાંદર, 
ગજુરાત ખાત ે થયો હતો. તેમના વપતાનુાં 
નામ કરમચાંદ ગાાંધી હત ુાં, જેઓ ક્ષિરટશ રાજ 
દરવમયાન કારઠયાવાડના નાના રજવાડાના 
રદવાન હતા. મહાત્મા ગાાંધીના લગ્ન માત્ર 
13 વષ્ની ઉંમરે કસ્તરુબા ગાાંધી સાથ ેથયા 
હતા. લગ્નના બ ે વષ્ પછી ગાાંધીજીના 
વપતાનુાં અવસાન થયુાં અન ેવપતાના મતૃ્યનુા 
એક વષ્ પછી જ તેમને પહલેુાં સાંતાન થયુાં, 
પણ કમનસીબે જન્મના થોડા જ સમયમાાં 
તેમનુાં અવસાન થયુાં. 1887માાં 
અમદાવાદમાાંથી હાઇસ્કલૂની રડગ્રી મળેવી. 
અન ે કોલેજનો અભ્યાસ પરૂો કયા્ પછી, 
વષ્ 1888માાં, તેમણે કાયદાનો અભ્યાસ 
કરવા લાંડન જવાનુાં નક્કી કયુું. 1891 માાં 
કાયદાનો અભ્યાસ પણૂ ્કયા્ પછી, ગાાંધીજી 
ભારત પાછા ફયા્, પરાંત ુ તેમની નોકરીના 

સાંબાંધમાાં દક્ષક્ષણ આરિકા પાછા જવુાં પડ્ુાં. 
તે 23 વષ્ની ઉંમરે દક્ષક્ષણ આરિકા પહોચ્યા 
હતા અને એક અઠવારડયા પછી ડરબનથી 
પ્રોટેરરયા જતી વખત ે તેન ે િેનમાાંથી ધક્કો 
મારીને મારવામાાં આવ્યો હતો. જ્યારે તેની 
પાસ ેપ્રથમ વગન્ી રટરકટ હતી, તે વાંશીય 
ભેદભાવનુાં કારણ હત ુાં. કોઈપણ ભારતીય કે 
અશ્વતે વ્યક્તત માટે ફસ્ટ્ તલાસમાાં મસુાફરી 
કરવાની મનાઈ હતી. આ ઘટનાએ 
ગાાંધીજીને ખબૂ જ દુુઃખ પહોંચાડ્ુાં હત ુાં, 
જેની રકિંમત અંગ્રેજોન ે આરિકામાાં જ નહીં, 
ભારતમાાં પણ પડી હતી. ગાાંધીજીનુાં 
યોગદાન આઝાદીમાાં તો મહત્વપણૂ્ હત ુાં જ 
પણ સાથે સાથ ે તેમણ ેસારહત્ય ઉપર પણ 
તેમના વવચારોનો પ્રભાવ જોવા મળે છે 
જેની કેટલીક જાંખી નીચ ેમજુબ છે.  
ગજુરાતી સાહિત્ય પર ગાાંધી પ્રભાવ :  
 ગાાંધીજી ભતૂકાળના સારહત્યની 
સાથ ે સાથે સમકાલીન લખેકો સાથે પણ 
જોડાયેલા હતા. તેમને મધ્યકાલીન ભક્તત 
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ચળવળ સાથે ઊંડો લગાવ હતો. 
સમકાલીન લખેકોમાાં વવશ્વના શ્રેષ્ઠ 
નવલકથાકાર ગણાતા રવશયન લખેક 
ટોલ્સટોય સાથે તેમનો ઊંડો પરરચય હતો. 
પ્રખ્યાત િેન્ચ લેક્ષખકા રોમાયા રોલા સાથ ે
પણ તેમનો ગાઢ સાંબાંધ હતો. કેટલાક 
મદુ્દાઓ પર મતભેદો હોવા છતાાં, ગરુુદેવ 
રવવન્રનાથ ટાગોર સાથ ેપણ તેમનો ગાઢ 
સાંબાંધ હતો. એ જ રીતે ગાાંધીજીને ગજુરાતી, 
મરાઠી, તવમલ, રહન્દી વગરેે અનેક લખેકો 
સાથ ેગાઢ સાંબાંધ હતો. રહન્દી મૈવથલીશરણ 
ગપુ્તા, બનારસીદાસ ચતવેુદી, ગણેશ શાંકર 
વવદ્યાવથિ, માખનલાલ ચતવેુદી, પ્રેમચાંદ, 
વનરાલા, પાંત, સભુરા કુમારી ચૌહાણ, 
સોહનલાલ દ્વદ્વવેદી, વવયોગી હરર વગેરે 
એવા લેખકો અન ે કવવઓ હતા જેમની 
વવચારધારા ગાાંધીજીના વવચારો સાથ ે
જોડાયેલી હતી. હતા. ગાાંધીજી પોતે પણ 
પ્રાચીન સારહત્યથી આધવુનક સારહત્ય 
સધુીના ગાંભીર વવદ્વાન હતા. સારહત્ય વવશે 
તેમની પોતાની સમજ અન ેરન્ષ્ટ હતી. 
 ગાાંધીજી સારહત્ય અન ેકલાને માત્ર 
લોકો, સમાજ અન ે જીવનના પરરઘમાાં 
જોવાના પક્ષમાાં હતા. ગાાંધીજી માટે કલા કે 
સારહત્ય એ જીવન સેવાનુાં સાધન હતુાં. તે 
એવી કળાની તરફેણમાાં હતા જે માણસન ે
ઉન્નત બનાવે. તેમની સ્પષ્ટ માન્યતા હતી 
કે સારહત્ય લોકોના નૈવતક અન ેઆધ્યાત્ત્મક 
ઉત્થાન માટે લખવુાં જોઈએ. આ સાથે તેમણ ે
સામાન્ય માણસની સમસ્યાઓ પર ધ્યાન 
આપવુાં એ પણ સારહત્યકારોનુાં મહત્વનુાં કાય્ 
ગણાવ્યુાં હતુાં. ગાાંધીજીને મધ્યકાલીન ભતત 
કવવઓ પ્રત્યે ઊંડો લગાવ હતો. તેમાાં નરસી 

મહતેા, અખા ભગત, મીરા બાઈ, કબીર, 
તલુસી વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. ડૉ. 
મેનેજર પાાંડ ેકહ ેછે –  
 “ગાાંધીજીના રાજકારણમાાં સત્યાગ્રહ, 
રામરાજ્ય અન ે ચરખાનુાં મહત્વ દરેક 
વ્યક્તત જણે છે, પરાંત ુ ઘણા લોકો નથી 
જણતા કે આ ત્રણેયનો ભક્તતકાળ સાથ ેશુાં 
સાંબાંધ છે. ગાાંધીજીન ે સત્યાગ્રહની પ્રેરણા 
મીરાબાઈ પાસેથી અન ેરામરાજ્યનો વવચાર 
તલુસીદાસ પાસેથી મળ્યો હતો. તેમનુાં ફરત ુાં 
ચક્ર કબીરનુાં છે અન ે 'પરાઈ પીર'ની 
સાંવેદનશીલતા નરસી મહતેાની છે.”  
 ભારતની ભાષાની સમસ્યાના 
ઉકેલની રદશામાાં ગાાંધીજીન ે પણ તલુસી 
પાસેથી ઘણી મદદ મળી. કલકત્તામાાં 
નેશનલ કૉલેજના ઉદ્ઘાટન સમયે ગાાંધીજીએ 
કહ્ુાં હતુાં કે, 'તમે રહન્દી ભાષાની સારહત્ત્યક 
ગરીબીની વાત કરો છો, પરાંત ુ જો તમે 
તલુસીની રામાયણન ે ઊંડાણપવ્ૂક વાાંચશો 
તો તમે કદાચ મારી સાથ ેસહમત થશો કે 
વવશ્વની આધવુનક ભાષાઓમાાં કોઈ ના 
સારહત્યમાાં તેની સરખામણીમાાં અન્ય પસુ્તક 
ઊભુાં છે એક પસુ્તકે મને જેટલો વવશ્વાસ 
અન ે આશા આપી છે તેટલી અન્ય કોઈ 
પસુ્તકે મને આપી નથી.' 
ગાાંધીજી માતભૃાષા દ્વારા વશક્ષણની 
તરફેણમાાં હતા. તેની ઝલક તેમના પસુ્તક 
‘રહિંદ સ્વરાજ્ય’માાં જોવા મળે છે. તેમનુાં 
કહવે ુાં છે કે 'કરોડો લોકોન ેઅંગ્રેજી શીખવવુાં 
એ તેમને ગલુામીમાાં મકૂવા સમાન છે'. 
મેકોલેએ જે વશક્ષણ આપ્યુાં તે ખરેખર 
ગલુામીનો પાયો હતો. હુાં એમ નથી કહવેા 
માાંગતો કે તેણ ે આ ઈરાદાથી આ યોજના 
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બનાવી છે, પરાંત ુઆ તેના કામનુાં પરરણામ 
છે. આપણ ેવવદેશી ભાષામાાં સ્વરાજની વાત 
પણ કરીએ છીએ કે આ કેવી ગરીબી છે. 
 જન્યઆુરી, 1915માાં દક્ષક્ષણ 
આરિકાથી પાછા ફયા્ પછી, ગાાંધીજીએ 
માતભૃાષામાાં ભારતીય પરાંપરાઓ અનસુાર 
વશક્ષણ પ્રણાલીના પ્રચાર અક્ષભયાનન ે
ઝડપથી આગળ ધપાવ્યુાં. આ સાંદભ્માાં, 
'કાશી રહન્દુ યવુનવવસિટી'ના ઉદ્ઘાટન 
સમારોહમાાં તેમનુાં ભાષણ ખબૂ જ 
મહત્વપણૂ્ છે. 4 ફેબ્રઆુરી ૧૯૧૬ ના રોજ 
આયોત્જત આ સમારોહમાાં તેમણ ેકહ્ુાં હતુાં કે, 
'આ મહાન શાળાના પ્રાાંગણમાાં આપણા જ 
દેશવાસીઓ સાથ ે અંગ્રેજીમાાં વાત કરવી 
પડ ેતે ખબૂ જ અપમાન અન ેશરમની વાત 
છે. તેમના દ્વારા વશક્ષણ આપવાની વ્યવસ્થા 
કરવામાાં આવશે. વશક્ષણ અન ેભાષા અંગનેા 
ગાાંધીજીના વવચારોના પ્રકાશમાાં તે સ્પષ્ટ છે 
કે સાંસ્થાનવાદી શાસન સામ ેતેમનો વવરોધ 
માત્ર રાજકીય દૃન્ષ્ટકોણથી જ નહોતો. તઓે 
તેન ેભાષા અન ે વશક્ષણના દૃન્ષ્ટકોણથી પણ 
ભારતીયોન ે વનભ્ર બનાવવાની વ્યવસ્થા 
તરીકે જોઈ રહ્યા હતા. તેથી રાજકીય 
સ્વતાંત્રતા પ્રાપ્ત કરતા પહલેા તેમણ ે
વશક્ષણ અન ે ભાષાના ક્ષેત્રમાાં સ્થાવપત 
વવદેશી વચ્સ્વન ે દૂર કરવુાં જરૂરી માન્યુાં. 
બીજુ ાં, અંગ્રજેી વશક્ષણનુાં મોડલે એવી રીત ે
તૈયાર કરવામાાં આવ્યુાં હતુાં કે સામ્રાજ્યવાદી 
રહતોના દૃન્ષ્ટકોણથી માત્ર થોડા જ 
ભારતીયો સાક્ષર અન ે સક્ષમ બની શકે. 
સામાન્ય જનતાને વશક્ષક્ષત થવુાં જોઈએ, તે 
અંગ્રેજી મોડલેનો ઉદે્દશ્ય જ નહોતો. દક્ષક્ષણ 
આરિકામાાં કામ કરતી વખતે ગાાંધીજીન ે

અનભુવ થયો હતો કે ભારતના જુદા જુદા 
પ્રદેશોમાાં વવવવધ ભાષાઓ અન ે બોલીઓ 
બોલાય છે. તેમન ેએવી ભાષાની જરૂરરયાત 
અનભુવાઈ જે સાંચાર અન ેસરકારની ભાષા 
છે. ચોક્કસપણે, ગાાંધીજીના મતે, રહન્દી 
એકમાત્ર એવી ભાષા હતી જે ઉત્તરથી 
દક્ષક્ષણ અને પવ્ૂથી પવિમમાાં બોલાતી હતી. 
ભક્તતકાળથી દેશના વવવવધ ભાગોમાાં 
રહન્દીનો વવકાસ થઈ રહ્યો હતો, પરાંત ુ જે 
કામ બાકી હતુાં તે સમગ્ર ભારતમાાં રહન્દીને 
એક સામાન્ય સાંપક્ ભાષા તરીકે 
સ્વીકારવાની માનવસકતા બનાવવાનુાં હતુાં 
અન ે આ કામ ગાાંધીજીએ કયુું હતુાં. 
ગાાંધીજીએ 1920માાં શરૂ કરેલી રાષ્િવ્યાપી 
'અસહકાર ચળવળ' દરવમયાન તેમણે ત્રણ 
બાબતોનો દેશભરમાાં પ્રચાર કયો. 
 સમકાલીન રહન્દી સારહત્ય અન ે
ગજુરાતી સારહત્ય પર ગાાંધીજીનો પ્રભાવ 
સાંપણૂ ્ચોકસાઈ સાથ ેફેલાયેલો છે. મહાત્મા 
ગાાંધીએ પોતાનુાં સમગ્ર જીવન ભારતની 
ભવૂમની આઝાદી માટે સમવપિત કરી દીધુાં 
હતુાં. સત્ય, અરહિંસા, પ્રેમ, એકતા, શાાંવત, 
સૌહાદ્, સવ્ધમ્ સમાનતા, સમાનતા અન ે
માનવતાની ભાવના લોકોના મનમાાં જગતૃ 
કરવા માટે તેમણ ે સતત સાંઘષ્ કયો. 
ગાાંધીજીના આદશોનો પ્રભાવ રહન્દીના 
કાલ્પવનક સારહત્યમાાં સાંપણૂ ્ રીતે વ્યાપી 
ગયો છે, ત્યારે કાવ્ય સારહત્ય પણ તનેાથી 
અછૂતુાં રહ્ુાં નથી. ભારતીય સનાતન સાંસ્કૃવત 
સત્ય, અરહિંસા અન ેસાંવારદતાની સાંસ્કૃવત છે, 
તેથી રામાયણ અન ેશ્રી રામચરરતમાનસના 
સર્જકોએ શ્રી રામન ેઆદશ ્માનીને તેમના 
ચરરત્રની રચના કરી અન ે એક આદશ ્
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રાજ્યની કલ્પના કરી. ગાાંધીજી પણ શ્રી 
રામના પાત્રથી પ્રભાવવત હતા અન ેતેમનો 
અંવતમ ઉદે્દશ્ય રામ રાજ્યના સ્વપ્નન ે
સાકાર કરવાનો હતો. તેથી, જ્યારે તેમને 
રાષ્િીય ચળવળનુાં નેતતૃ્વ કરવાની તક 
મળી ત્યારે ગાાંધીજીએ તેમના રાષ્િવાદી 
દેશભતતોને તે આંદોલન શાાંવતપણૂ્ રીતે 
લડવા અન ેરહિંસાનો માગ્ છોડીને અરહિંસાના 
માગે ચાલવા વવનાંતી કરી. આ જ કારણ 
હતુાં કે તે સમયના ગજુરાતી સારહત્ય અન ે
પત્રકારત્વ પર તેમના વ્યક્તતત્વની અસર 
પડ ેતે સ્વાભાવવક હતુાં. જ્યારે પ્રેમચાંદ અન ે
જૈનેન્ર જેવા વાતા્કારોએ તેમની 
વાતા્ઓમાાં આદશ્ પાત્રોનુાં સર્જન કયુું ત્યારે 
મૈવથલીશરણ ગપુ્તા જેવા રાષ્િવાદી 
કવવઓએ પણ તમેની કવવતાઓમાાં વ્યાપક 
આદશ ્રજૂ કયો. 
 સત્ય એ મહાત્મા ગાાંધીની જીવન 
રફલસફૂીનો ધ્રવુ તારો છે. તેમણ ે સાંપણૂ ્
સત્યન ે ભગવાન સાથ ે સરખાવી દીધુાં છે. 
તેમના મતે સત્ય એ ઈશ્વરનુાં બીજુ ાં નામ છે. 
સાંપણૂ ્સત્યમાાં તમામ પ્રકારના જ્ઞાન (ક્ષચત્ત) 
પણ છે અન ેતે જ્ઞાન શાશ્વત આનાંદનો સ્ત્રોત 
છે. તેથી જ આપણે ભગવાનન ે
સચ્ચ્ચદાનાંદના નામથી ઓળખીએ છીએ. 
જૈનેન્રની 'વી તીન' નામની વાતા્માાં 
આપણને મહાત્મા ગાાંધીના આ વવચારોનો 
પ્રભાવ જોવા મળે છે. ગાાંધીજીના વવચારોનો 
પ્રભાવ તેમની વાતા્ઓ 'ફાંસી', 'વાતાયન', 
'એક રાત', 'પજેબ' વગેરે તેમજ નવલકથા 
'સનુીતા'માાં જોઈ શકાય છે. મહાત્મા ગાાંધીનુાં 
માનવુાં હતુાં કે શદુ્ધ સત્ય તરફ આગળ 
વધવા માટે માણસે પોતાના અંતરમનનો 

અવાજ સમજવો જોઈએ જેથી આપણુાં 
જીવન શદુ્ધ બન ે અન ે આપણ ે પરમ 
સનાતન સત્યને સમજી શકીએ.  
 વાસદેુવ આઠલેની વાતા્ 'માનવતા 
કી ભાંત'માાં ગાાંધીવાદી દાશ્વનક પાત્ર જોવા 
મળે છે. સ્વરૂપ કુમાર બક્ષીની 'કૌરી કા 
નાચ' નામની વાતા્માાં મહાત્મા ગાાંધીના 
સત્યન ે સ્થાવપત કરવાનો પ્રયાસ કરવામાાં 
આવ્યો છે. વાતા્નુાં પાત્ર નાંદકુમાર શ્રીમાંત 
પરરવારનો છોકરો છે. 1947ના કોમી 
રમખાણોમાાં તેનુાં સવ્સ્વ નાશ પામે છે અન ે
તે સમદૃ્ધ બનવા માટે ખોટા માગ્ન ે
અપનાવ ે છે, ત્યારબાદ તનેી માતા તને ે
ખોટા માગ્ન ે છોડીને સાચા માગ ્ પર 
ચાલવા માટે પ્રેરરત કરે છે અન ેતે સત્યના 
માગે ચાલવાની પ્રવતજ્ઞા લે છે. મહાત્મા 
ગાાંધીએ સત્યને શ્રેષ્ઠ ધમ્ અન ે અરહિંસાન ે
અંવતમ કત્વ્ય ગણાવ્યુાં હતુાં. તેમણે કહ્ુાં કે 
સત્યની જેમ અરહિંસા પણ સવ્શક્તતમાન 
અન ેઅનાંત છે, જે ભગવાનનો પયા્ય છે. 
અરહિંસા વવશેનો તેમનો વવચાર છે- 
અરહિંસાનો અથ ્ એ છે કે પથૃ્વી પરના 
કોઈપણ જીવન ેવવચાર, શબ્દ અને કોઈપણ 
રક્રયા દ્વારા નકુસાન ન પહોંચાડવુાં. વવનોદ 
શાંકર વ્યાસની વાતા્નુાં શીષ્ક 'સ્વરાજ કબ 
વમલેગા? આનાંદપ્રકાશ જૈનની વાતા્ 
'દેવતાઓ કી ક્ષચિંતા'માાં અરહિંસાની 
અવનવાય્તા દેખાય છે. 
 ચૈતન્ય ભટ્ટ ે તેમની વાતા્ 'રાંગમાાં 
વવસર્જન'માાં મહાત્મા બદુ્ધના મખુમાાંથી 
અરહિંસાના મહત્વન ેરજૂ કયુું છે - "સામાન્ય 
વનયમ એવો હોવો જોઈએ કે પ્રાણીઓની 
રહિંસા વનવષદ્ધ છે, તે યજ્ઞાનષુ્ઠાનમાાં ક્યારેય 
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ન થવી જોઈએ." શ્રી પારસનાથ 
સરસ્વતીએ તેમની વાતા્ 'અરહિંસા 
વવજય'માાં કહ્ુાં છે કે લડાઈ અન ે રહિંસાથી 
દુશ્મની ક્યારેય જીતી શકાતી નથી. 
પ્રેમભયા્ વત્ન દ્વારા જ તેનુાં શમન શક્ય છે. 
 ધમ્ વવશે ગાાંધીજીએ કહ્ુાં કે ધમ્ એ 
જીવનનુાં અંવતમ ધ્યેય છે, આત્મજ્ઞાન છે, 
તમામ ધમોની સાંવારદતા છે, સૌના કલ્યાણ 
માટે પ્રયત્નશીલ છે અન ે દેશભક્તતને 
પોતાનુાં કત્વ્ય માન ે છે. ગાાંધીજીના આ 
વવચારોનુાં પ્રવતક્ષબિંબ વવષ્ણ ુપ્રભાકરની વાતા્ 
'અમારા રદન' ના પાત્ર માંજુ દ્વારા જોઈ 
શકાય છે. સાાંપ્રદાવયક અન ે તાંગ બબ્ર 
વાતાવરણમાાં માંજુ એક મકુ્સ્લમ બાળકન ે
તેના ઘરમાાં આશ્રય આપીન ેમાનવ ધમ્નુાં 
પાલન કરે છે. ગાાંધીજીના માનવતાવાદી 
ધમ્નુાં ઉત્તમ ઉદાહરણ આપણન ે રાધેલાલ 
વવજધવણેની વાતા્ 'એક સતૂ્ર'માાં જોવા મળે 
છે. ગાાંધીજીના માનવતાવાદી ધમ્નુાં ઉત્તમ 
ઉદાહરણ આપણને રાધેલાલ વવજધવણેની 
વાતા્ 'એક સતૂ્ર'માાં મળે છે. ફરીદાના લગ્ન 
રહન્દુ-મકુ્સ્લમ ઝઘડાનુાં કારણ બને છે. ત્યારે 
તેના મામા કહ ે છે - શુાં કોઈ ધાવમિક 
સાંપ્રદાય માનવતાનુાં ગળાં દબાવવાની 
માંજૂરી આપે છે? તો પછી રહન્દુ-મકુ્સ્લમના 
મામલામાાં માનવધમ્ કેમ ભલૂી જઓ છો? 
તમે એકબીજને ભેટીને માનવધમ્ કેમ 
અપનાવતા નથી? 
 ગાાંધીજીએ તેમના પત્ર 'હરરજન'માાં 
ભગવાનન ેજીવનની શક્તત ગણાવી છે અન ે
તે શક્તત આપણુાં જીવન છે. જે તે મહાન 
શક્તતના અક્સ્તત્વને નકારે છે. તે અનાંત 
શક્તતના ઉપયોગને નકારે છે અન ેતેથી તે 

શક્તતહીન રહ ે છે. સ્વરૂપ કુમાર બક્ષીના 
'વનર્જર કન્યા' વાતા્ સાંગ્રહ 'બલુબલુ' અન ે
'સેવન પ્રોબ્લેમ્સ ઑફ લાઈફ'ના કેટલાક 
અંશો મહાત્મા ગાાંધીની ઉપરની માન્યતાની 
પનુ્ષ્ટ કરે છે. 'જીવનની સાત સમસ્યાઓ' 
વાતા્માાં એક પરુુષ જીવનની સાત 
સમસ્યાઓના વનરાકરણ માટે પણ્કુટીમાાં 
રહતેી આધ્યાત્ત્મક શક્તત ધરાવતી સ્ત્રીનો 
સાંપક્ કરે છે અન ેતેના જ્ઞાન દ્વારા આખરે 
યવુક સમજે છે કે અસલી રોગ કેન્સર નથી, 
પરાંત ુમનની તષૃ્ણા અન ેતનેી દવા પ્રભનુી 
કૃપા છે. 
 ગાાંધીજીએ સત્યની શોધ માટે 
સેવાન ે જરૂરી ગણી છે. આધવુનક લેખકોએ 
ગાાંધીજીની આ વવચારધારાન ેઅપનાવી છે. 
જેમાાં બલદેવ ઉપાધ્યાયની 'પવતવ્રતા કા 
વ્રત', સ્વરૂપ કુમાર બક્ષીની 'બલુબલુ', 
'અગ્લી ગલ્', 'પ્યાર કભી બઢુા નહીં હોતા' 
અન ેસોમવીરાની 'ધરતી બટેી'નો ઉલ્લેખ છે. 
'બલુબલુ' વાતા્માાં બલુબલુ એક નસ ્
બનીને દદીઓ અન ેઘાયલ પ્રાણીઓ અન ે
પક્ષીઓની સેવા કરે છે. 

મહાત્મા ગાાંધીએ યદુ્ધનો ત્યાગ 
કરીને શાાંવત ફેલાવવા પર વધ ુભાર આપ્યો. 
ગાાંધીજીની શાાંવતની વવચારધારાનો પ્રભાવ 
અમતૃલાલ નાગરની વાતા્ 'આટમબમ' 
અન ેઆનાંદ પ્રકાશ જૈનની 'મચૂ કા બાલ'માાં 
જોઈ શકાય છે. વત્માન યગુના અગ્રણી 
વાતા્કાર દામોદર સદનની વાતા્ 'મજેર 
શ્રીનાથ કા વવસયત' અન ેનવનીત વમશ્રાની 
'છાયા મત છુના'માાં આપણન ે તેમની 
અરહિંસાની અસર જોવા મળે છે. 
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 ભારતના સમાજ સધુારકોમાાં 
મહાત્મા ગાાંધીનુાં પણ આગવુાં નામ છે. 
સમાજ સધુારણા, નદી ઉત્થાન, સાાંપ્રદાવયક 
એકતા, હરરજનઉદ્ધાર, દારૂબાંધી વગેરેની 
રદશામાાં કરેલા સધુારા પ્રસાંશનીય છે. 
પ્રેમચાંદ અન ે તેમના સારહત્ય પર દેશની 
સાાંપ્રદાવયકતાનો ભારે પ્રભાવ પ્રવતક્ષબિંક્ષબત 
થાય છે. સ્વરાજ્ય, સમતાવાદ અન ેધમ્નો 
સમન્વય કરીને પે્રમચાંદે તમેના સારહત્યમાાં 
સત્યમ, વશવમ, સુાંદરમાાં સમાજવાદના 
સ્વરૂપન ે સ્થાન આપ્યુાં છે. પ્રેમચાંદમાાં 
ગાાંધીજીના સ્વરાજ્યનો સ્પષ્ટ પ્રભાવ 
દેખાય છે. તેમણ ેતેમના પ્રવસદ્ધ અન ેછેલ્લા 
લેખ 'મહાજની સાંસ્કૃવત' માાં કહ્ુાં છે - "ધન્ય 
છે એ સમાનતા જે સાંપવત્ત અન ે અંગત 
સાંપવત્તનો અંત લાવી રહી છે...... પરાંત ુજે 
સાચો છે તે એક રદવસ જીતશે." 
'ગબાના'માાં તે રાજકારણી પર કટાક્ષ કરે 
છે- 'તમે સરૂજનુાં નામ લો છો, તેનુાં કેવુાં રૂપ 
તમારી સામે આવે છે... જ્યારે તમે શાસન 
કરશો ત્યારે તમે ગરીબોનુાં લોહી પીશો.' 
વવષ્ણ ુ શીષ્ક વાતા્માાં પ્રભાકરની 'સરૂજ' 
આઝાદી પછીનો સાંઘષ્, 'ધરોહર'માાં 
બાંગાળનો દુકાળ, 'આઝાદી'માાં ગાાંધીજીનો 
આઝાદીનો સાંઘષ્, 'મેરા વતન'માાં રાષ્િીય 
પ્રેમ અન ે 'ભારત માતા કી જય'માાં કોમી 
રમખાણોની અસર જોવા મળે છે. નુાં વણ્ન 
 ગાાંધીજીએ અસ્પશૃ્યતા નાબદૂ 
કરવાની પ્રવતજ્ઞા લીધી હતી. તે માનતો 
હતો કે આપણ ે બધા એક જ અક્ગ્નના 
તણખા છીએ, એક જ ઈશ્વરના જીવો છીએ. 
તેઓ હરરજનોમાાં સધુારો કરીને 
અસ્પશૃ્યતાને ખતમ કરવા માાંગતા હતા. 

તેમના હરરજનઉદ્ધારની અસર 
લક્ષ્મીનારાયણની 'આનેવાલા કલ' નામની 
વાતા્માાં જોવા મળે છે. સોમા વીરાએ 
તેમની વાતા્ 'અંગથુી' માાં લખ્યુાં છે કે, "તમ ે
નાસ્તો કયો હોત તો તમારી જવત જતી રહી 
હોત, પણ તમે મારા શરીરન ે સ્પશ્ કરીને 
તમારી જવત ગમુાવી નથી." પે્રમચાંદે 
ગોદાનમાાં દક્ષલતોને દક્ષલત તરીકે વણ્વ્યા 
નથી - વસક્ષલયાના વપતા ઠાકુર ક્ષઝિંગરુી 
વસિંહન ે કહ ે છે કે "ઠાકુરને ઝઘડવાની કોઈ 
વાત નથી, આજે આપણે માતાદીનન ે
ચમાર તરીકે છોડી દઈશુાં અથવા તેના અન ે
આપણા લોહીને એક કરીશુાં." 
 ગાાંધીજી દહજે પ્રથા અને સ્ત્રી 
મકુ્તતના પ્રબળ સમથ્ક હતા. તેમણ ે
વેશ્યાવવૃત્તની સમસ્યા, વવધવા વવવાહ, 
દહજેની સમસ્યા અન ેસ્ત્રી વશક્ષણની રદશામાાં 
ઘણા પ્રયત્નો કયા્, જેની અસર આધવુનક 
લેખકો પર પણ પડી છે. સોમા વીરાની 'રેત 
કે તીલે' અન ે 'ક્ષબિંરદયા' વાતા્ના નામ 
વવધવા પનુુઃલગ્નને સમથ્ન આપવાના 
દૃન્ષ્ટકોણથી નોંધપાત્ર છે. સોમા વીરાએ 'ધ 
સેન્ડ ડ્નુ'માાં ગાાંધીજીના શબ્દોમાાં કહ્ુાં હતુાં 
- "આશીવા્દના ભગવાન સમાન વલણ 
ધરાવે છે. ફૂલ ખરે છે, તનેી જગ્યાએ નવી 
કળી ઉગે છે. જ્યારે તે બીજ પૈડાને ખેંચી 
જય છે ત્યારે તેની આંખો આંસઓુથી 
ભરાઈ જય છે. ઉદે્દશ્ય વવના સાથ.ે" 
 ગાાંધીજી મરહલાઓની પ્રગવત અન ે
સ્વતાંત્રતાના માગમ્ાાં દહજેને એક મોટો 
અવરોધ માનતા હતા. સોમા વીરાએ 
'અધરુી ગાંથ' અન ે 'રખ કી પરુડયા'માાં 
દહજેની દુષ્ટ પ્રથાન ે સખત શબ્દોમાાં 
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વખોડી કાઢી છે અન ે ગાાંધીજીનો અવાજ 
ઉમેયો છે. રામેશ્વરી ચકોરીએ તેમની 'આંખો 
કા કોરુ્ક' નામની વાતા્માાં ભારતીય મરહલા 
માટે દહજેની મજબરૂીનુાં વણ્ન કયુું છે. 
પ્રેમચાંદની નવલકથા 'વનમલ્ા' પણ દહજે 
પીરડતાનુાં જીવન દશા્વે છે. 'સેવા સદન'માાં 
સામાત્જક રીતે ઘણૃાસ્પદ વેશ્યાવવૃત્તની 
સમસ્યાને ઉજગર કરવામાાં આવી છે. 
ઈલાચાંર જોષી, ઉપેન્રનાથ અશ્ક, વવનોદ 
શાંકર વ્યાસ અન ે વવષ્ણ ુ પ્રભાકરે પણ 
તેમની વાતા્ઓમાાં વેશ્યા સમસ્યાને લગતા 
ક્ષચત્રો દોયા્ છે. ગાાંધીજીએ સ્ત્રી મકુ્તત વવશે 
કહ્ુાં છે - "જ્યાાં સધુી આપણ ે આપણી 
સ્ત્રીઓન ેમાતા, બહને અન ેપતુ્રી તરીકે માન 
આપવાનુાં શીખીશુાં નહીં ત્યાાં સધુી ભારત 
મતુત થશે નહીં." અમતૃરાય અન ે
ફણીશ્વરનાથ રેણ ુ પર પણ ગાાંધીજીનો 
સામાત્જક પ્રભાવ જોવા મળે છે.  
રાજકીય ક્ષેત્રે મહાત્મા ગાાંધીના દેશ અન ે
રાષ્િ વવશેના વવચારો મહત્ત્વના છે. તેઓ 
એક મહાન વીર હતા જેમણે આ દેશને 
એકતાના દોરમાાં બાાંધ્યો હતો. વવનોદ શાંકર 
વ્યાસની 'સ્વરાજ કબ વમલેગા'માાં તેમનો 
રાજકીય પ્રભાવ જોવા મળે છે. વવષ્ણ ુ
પ્રભાકરની 'ખાંરડત પજૂ' અન ે 'નાગફન્સ' 
વાતા્ પણ રાષ્િીય ભાવનાના સાંદભ્માાં 
નોંધપાત્ર છે. 
 ગાાંધીજી બહજુનરહતાય અને ગ્રામ 
સ્વરાજ્યની તરફેણમાાં હતા, જેનો પ્રભાવ 
આપણે પે્રમચાંદ અન ેતેમના પછીના લેખકો 
પર જોઈએ છીએ. ગાાંધીજીની જેમ 
પે્રમચાંદનુાં વ્યક્તતત્વ સરળ અન ે સાદગીથી 
ભરેલુાં હતુાં અન ે તઓે બહજુન રહતાયના 

પ્રબળ સમથ્ક પણ હતા. તેમનુાં સારહત્ય 
ગ્રામ્ય જીવન અન ે શોવષત લોકો પર 
વવસ્તતૃ રીતે લખાયુાં છે. 'ગોદાન', 'ગબન', 
'કમ્ભવૂમ', 'કાયકલ્પ' વગેરેએ ખેડતૂના 
જીવનની કરુણ ઝાાંખી રજૂ કરી છે અન ે
આદશ ્ ખેડતૂ સમાજની વવભાવનાન ે
વ્યાખ્યાવયત કરી છે. આ સાથે ફણીશ્વરનાથ 
રેણનુી નવલકથા 'મૈલા આંચલ'માાં ગ્રામીણ 
સ્વરાજની વાત કરવામાાં આવી છે. 
ગાાંધીજીના આદશોનો પ્રભાવ રહન્દી સારહત્ય 
સારહત્યમાાં સાંપણૂ્ રીતે વ્યાપી ગયો છે, 
ત્યારે કવવતા પણ તેનાથી અસ્પશૃ્ય રહી 
નથી. ગાાંધીજીનો પ્રભાવ તેમની સમગ્ર 
કવવતામાાં જોવા મળે છે. આધવુનક ભારતીય 
ઈવતહાસની સૌથી દુ:ખદ ઘટના મહાત્મા 
ગાાંધીની હત્યા છે. આ ઘટનાથી કવવઓન ે
ખબૂ જ દુુઃખ થયુાં અન ેતઓેએ ગાાંધીજીના 
મતૃ્ય ુ પર હૃદયસ્પશી કવવતાઓ રચી. 
રાષ્િકવવ માખનલાલ ચતવેુદીએ 'વનશસ્ત્ર 
સેનાની' નામની કવવતામાાં મહાત્મા ગાાંધીના 
અંતરાંગ વ્યક્તતત્વનુાં વણ્ન કયુું છે.  
 આમ આપણે જોઈએ છીએ કે 
આધવુનક ગજુરાતી અને રહન્દી સારહત્ય પર 
ગાાંધીજીનો પ્રભાવ સાંપણૂ ્ ચોકસાઈ સાથ ે
ફેલાયેલો છે. મહાત્મા ગાાંધીએ પોતાનુાં 
સમગ્ર જીવન ભારતની ભવૂમની આઝાદી 
માટે સમવપિત કરી દીધુાં હતુાં. સત્ય, અરહિંસા, 
પ્રેમ, એકતા, શાાંવત, સૌહાદ્, સવ્ધમ ્
સમાનતા, સમાનતા અન ે માનવતાની 
ભાવના લોકોના મનમાાં જગતૃ કરવા માટે 
તેમણ ે સતત સાંઘષ ્ કયો. તેમનો વવચાર 
એવો હતો કે ઉંચી-નીચ, અમીર-ગરીબી 
અન ેઅસ્પશૃ્યતા, અન્યાય, અત્યાચાર અન ે
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કોઈપણ પ્રકારની રહિંસા ન હોવી જોઈએ 
અન ે તમામ ભારતીયો વનભ્યતાથી 
શાાંવતપણૂ ્ જીવન જીવી શકે. તેથી તમેના 
વવચારોની ગજુરાતી અને રહન્દી સારહત્ય 
પર અસર પડ ેએ સ્વાભાવવક છે. ગજુરાતી 
સારહત્યના મોટા ભાગના સારહત્યકારોએ 
તેમના વવચારો અપનાવ્યા અન ે તેમને 
તેમના સર્જનનો વવષય બનાવ્યા.  
તારણો :  
 આપણે રહન્દી અને ગજુરાતી 
સારહત્ય પર મહાત્મા ગાાંધીનો પ્રભાવ સ્પષ્ટ 
અન ેવ્યાપકપણે જોઈ શકીએ છીએ. તેમના 
વવચાર-દશ્ન, રાષ્િીય નવીનતા અન ે
સ્વરાજની કલ્પનાન ે રહન્દી લેખકોએ તેમના 
સર્જનોનો વવષય બનાવ્યો. સારહત્ય એ 
સમાજનુાં દપ્ણ છે અન ે સમાજમાાં બનતી 
ઘટનાઓની સમકાલીન અન ે ત્યાર પછીના 
સારહત્ય પર અસર પડ ેતે જરૂરી બની જય 
છે. ગાાંધીજી જેઓ પોત ેશાાંવત આંદોલનકારી 
હતા તે સમયની રાષ્િીય ચળવળની 
ઘટનાઓના પ્રણેતા હતા. તેથી ગજુરાતી 
સારહત્યકારોએ તેમના દ્વારા કરવામાાં 
આવેલી કૃવતઓને સારહત્યમાાં સ્થાન આપ્યુાં 
અન ે સારહત્યના દરેક પ્રવાહમાાં તેમના 
મલૂ્યો અન ે આદશો વ્યતત થયા. તેથી 
ગજુરાતી અને રહન્દી સારહત્યમાાં ગાાંધીજીના 
મલૂ્યો અન ે આદશોન ે રફલસફૂીના રૂપમાાં 
અપનાવવા યોગ્ય લાગે છે. 
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