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‘હિન્દ સ્વરાજ’ એક અભ્યાસ 
પ્રા.ડૉ.ચૌધરી સવવતાબેન રતભુાઈ 

શ્રી ટી. એમ. શાહ મહહલા આટટસ કૉલેજ, ઈડર, ગજુરાતી વિભાગ 
‘હિન્દ સ્વરાજ’  વવશે ગાાંધીજીના 

વવચારો....”મારા આ નાનકડા પસુ્તક તરફ 
વિશાળ જનસખં્યાનુ ં ધ્યાન ખેંચાઈ રહ્ુ ં છે 
એ ખરેખર મારંુ સદ્ભાગ્ય છે. તે પહલેિહલેુ ં
દક્ષિણ આહિકામા ં નીકળતા સાપ્તાહહક 
‘ઇન્ડડયન ઓવપવનયન’ મા ં પ્રવસદ્ધ થયેલુ.ં 
૧૯૦૮મા ં લડંનથી દક્ષિણ આહિકા પાછા 
ફરતા ંઆગબોટ પર હહડદીઓના હહિંસાિાદી 
સપં્રદાયને અને દક્ષિણ આહિકામાનંા ં તેન ે
મળતા ંવિચાર ધરાિનાર િગટને જિાબરૂપે, 
તે લખાયુ ં હત ુ.ં લડંનમા ં િસતા એકેએક 
જાણીતા અરાજકતાિાદી  હહિંદીના પણ 
પ્રસગંમા ંહુ ંઆવ્યો હતો. એમના શરૂાતનની 
છાપ મારા મન પર પડલેી, પણ મને લાગ્યુ ં
કે એમની ધગશે અિળી હદશા પકડી છે. 
મને લાગ્યુ ંકે હહિંસા એ હહિંદુસ્તાનના દુ:ખોનો 
ઈલાજ નથી, અને તેની સસં્કૃવત જોતા ંતેણ ે
આત્મરિાને સારંુ ક્ષભન્ન અને ઉચ્ચત્તર 
પ્રકારનુ ં કોઈ શસ્ત્ર િાપરવુ ં જોઈએ. દક્ષિણ 
આહિકાનો સત્યાગ્રહ તે િખતે હજુ માડં બ ે
િરસનુ ં બાળક હત ુ.ં પણ તેનો વિકાસ 
એટલો થઇ ચકૂ્યો હતો કે મેં એના વિશે 
અમકુ અંશે આત્મવિશ્વાસથી લખિાની હામ 
ભીડી હતી. મારી એ લેખમાળા િાચકિગટન ે
એટલી બધી ગમી કે તે પસુ્તકકારે પ્રવસદ્ધ 
કરિામા ં આિી. તેના ં તરફ હહિંદુસ્તાનમા ં
કંઈક ધ્યાન ખેંચાયુ.ં મુબંઈ સરકારે એના 
પ્રચારની મનાઈ કરી. તેનો જિાબ મેં એનો 
અંગ્રેજી અનિુાદ કરીની િાળ્યો. મને થયુ ં

કે, મારા અંગ્રેજ વમત્રોને એ પસુ્તકના 
લખાણથી િાકેફ કરિા એ મારી તેમના 
પ્રત્યેની ફરજ છે. મારા અક્ષભપ્રાય પ્રમાણ ે
આ ચોપડી એિી છે જે બાળકના હાથમા ં
પણ મકૂી શકાય. તે દ્વષેધમટની જગ્યાએ 
પ્રેમધમટ શીખિે છે, હહિંસાને સ્થાન ે
આપભોગને મકેુ છે, પશબુળની સામે ટકકર 
ઝીલિા આત્મબળન ેખડુ ંકરે છે. 

આ પસુ્તકમા ં‘આધવુનક સધુારા’ ની 
સખત ઝાટકણી છે. તે ૧૯૦૮મા ં લખાયુ ં
હત ુ.ં મારી જે પ્રતીવત એમા ંપ્રગટ કરી છે તે 
આજે અગાઉના કરતા ં િધારે દ્રઢ થયેલી 
છે. મને લાગ ેછે કે જો હહિંદુસ્તાન ‘આધવુનક 
સધુારા’ નો ત્યાગ કરશ ે તો તેમ કરિાથી 
તેને લાભ જ થિાનો છે.  

પણ હુ ં િાચકને એક ચેતિણી 
આપિા ઈચ્છ ંછ.ં તે એમ ન માની બસેે કે 
આ પસુ્તકમા ં જે સ્િરાજનો ક્ષચતાર આપ્યો 
છે તેિા સ્િરાજની સ્થાપના માટે હુ ં આજે 
પ્રયત્ન કરી રહ્યો છ.ં હુ ંજાણુ ંછ ંકે હહિંદુસ્તાન 
હજુ એને માટે તૈયાર નથી. એમ કહિેામા ં
કદાચ ઉધ્ધાતાઈનો ભાસ થાય. પણ મારી 
એિી પાકી ખાતરી છે. એમા ંજે સ્િ-રાજનુ ં
ક્ષચત્ર આલેખલેુ ં છે તેવુ ં સ્િ-રાજ મેળિિાન ે
હુ ં વ્યક્તતગત રીતે પ્રયત્ન કરી રહ્યો છ ં
ખરો. પણ આજે મારી સામદુાવયક પ્રવવૃત્તનુ ં
ધ્યેય હહડદુસ્તાનની પ્રજાની ઈચ્છા પ્રમાણેનુ ં
પાલાટમેડટરી ઢબનુ ં સ્િરાજ પ્રાપ્ત કરિાનુ ં
છે એ વિશ ે કશી શકંા નથી. હુ ં રેલિે કે 
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ઈક્સ્પતાલનો નાશ કરિાનુ ં ધ્યેય નથી 
સેિતો, જોકે તેમનો કુદરતી રીતે નાશ થાય 
તો હુ ં તેને અિશ્ય િધાિી લઉં. રેલિે 
અથિા ઇક્સ્પતાલો બેમાથંી એકે ઊંચી ને 
વિશદુ્ધ સસં્કૃવતની સચૂક નથી. બહ ુબહ ુતો 
એમ કહી શકાય કે એ અવનષ્ઠ તો છે પણ 
અપહરહાયટ છે. બેમાથંી એકે રાષ્રની નૈવતક 
ઊંચાઈમા ં એક તસનુો પણ ઉમેરો કરતી 
નથી. તેજ પ્રમાણે હુ ંઅદાલતોના કાયમના 
નાશનુ ં ધ્યેય નથી સેિતો, જોકે એવુ ં
પહરણામ આિે તો મને બહ ુગમે ખરંુ. યતં્રો 
અને વમલોના નાશને માટે તો હુ ં એથીયે 
ઓછો પ્રિાસ કરંુ છ.ં એને માટે, લોકોની 
આજે જે તૈયારી છે એના કરતા ંઘણા ંિધારે 
સાદાઈ અને ત્યાગની જરૂર રહ ેછે.  

આ પસુ્તકમા ંઆલેખલેા કાયટક્રમના 
એકજ અંશનો અત્યારે અમલ થઇ રહ્યો છે, 
ને તે અહહિંસાનો. પણ મને કબલૂ કરતા ંખદે 
થાય છે કે એનો  

અમલ પણ આ પસુ્તકમા ંિણટિી છે 
એિી ભાિનાપિૂટક નથી થતો. થતો હોય 
તો હહિંદુસ્તાન એક હદિસમા ં જ સ્િરાજ 
મેળિીને બેસી જાય. હહિંદુસ્તાન જો પે્રમના 
વસદ્ધાતંને તેના ં ધમટના એક સહક્રય અંશરૂપે 
સ્િીકારે અને તેને પોતાના રાજકારણમા ં
દાખલ કરે, તો હહડદુસ્તાનમા ં સ્િરાજ 
સ્િગટમાથંી ઉતરીને આિે. પણ મને સખેદ 
ભાન છે કે એ ઘટના હજુ ઘણી દૂર છે.  

આ િાક્યો હુ ંલખુ ંછ ંતેનુ ંકારણ એ 
છે કે અત્યારની હહલચાલને વનિંદિા માટે આ 
પસુ્તકમાથંી ઘણા ં ઉતારા ટંકાતા મારા 
જોિામા ં આવ્યા છે. મેં એિી મતલબના 
લખાણો પણ જોયા ંછે કે હુ ંઊંડી બાજી ખેલી 

રહ્યો છ,ં અત્યારની ઉથલપાથલનો લાભ 
લઈને મારા ક્ષચત્રવિક્ષચત્ર ખ્યાલો હહિંદને 
માથે લાદિા મથી રહ્યો છ.ં અન ે
હહડદુસ્તાનને ભોગ ેધાવમિક અખતરાઓ કરી 
રહ્યો છ.ં આનો જિાબ મારી પાસે એટલો જ 
છે કે સત્યાગ્રહ એિી કચીપોચી તકલાદી 
િસ્ત ુનથી. એમા ંકશી મનચોરી નથી. કશી 
ગપુ્તતા નથી. ‘હહડદ સ્િરાજ’ મા ંિણટિલેા 
આખા જીિનવસધ્ધાતંના ં એક અંશન ે
આચારમા ંઉતારિાનો પ્રયત્ન ચાલી રહ્યો છે 
એમા ં કશી શકંા નથી. એ સમગ્ર વસદ્ધાતંનો 
અમલ કરિામા ં કશુ ંજોખમ છે એમ નથી, 
પણ આજે દેશની સામે જે પ્રશ્ન છે તેની 
સાથે જેને કશી લેિાદેિા નથી એિા ફકરા 
મારા ં લખાણોમાથંી ટાકંીને લોકોન ે
ભડકાિિા એમા ંતો ડયાય નથી જ.”    

   ‘આયટન પાથ’ માવસકે હમણા ંજ 
‘હહડદ સ્િરાજ’ અંક પ્રવસદ્ધ કયો છે. એિો 
અંક કાઢિાની કલ્પના જેમ અપિૂટ છે તેમ 
તેના ં રૂપ-રંગ પણ સુદંર છે. એની પ્રવસદ્ધદ્ધ 
શ્રીમતી િાહડયાના ં ભક્તતભાિભયાટ શ્રમન ે
આભારી છે. તેમને ‘ હહડદ સ્િરાજ’ની 
નકલો પરદેશમા ં અનેક વમત્રોને મોકલલેી, 
ને તેમા ંજે અગ્રેસર હતા ં તેમને એ પસુ્તક 
વિશેના પોતાના વિચાર લખી જણાિિા 
કહલેુ.ં શ્રીમતી િાહડયાએ પોતે તો એ 
પસુ્તક વિશે લખેો લખ્યા જ હતા,ં અને 
એમા ં ભારતિષટના ભવિષ્ય માટે ઉજ્જિળ 
આશા રહલેી છે એિા વિચાર પ્રગટ કરેલા. 
આ ખાસ અંકમા ં અધ્યાપક સોડી, કૉલ, 
હડલાઈલ બસંટ, વમડલટન મરી, બેરેસફડટ, હ્ ુ
ફોસેટ, તલોડ હટન, જીરાલ્ડ, કુમારી 
રેથબોન, િગેરે અનેક નામાહંકત લેખક-
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લેક્ષખકાઓના ં લખેો આિલેા છે.  એમાનંા 
કેટલાકં શાવંતિાદી ને સમાજિાદી તરીકે 
જાણીતા ંછે.  

અધ્યાપક સોડીએ લખ્યુ ંછે કે તેઓ 
હહિંદુસ્તાન આિીને ગયા હતા,ં ને ત્યા ંતેમણ ે
એવુ ં કંઈ ના જોયુ ં જે બહારથી જોતા ંએમ 
લાગે કે ‘હહડદ સ્િરાજ’મા ં દશાટિેલા 
વસદ્ધાતંોન ેકંઈ ઝાઝી સફળતા મળી હોય.  

વિ. કૉલ કહ ેછે કે ગાધંીજી ‘ કેિળ 
વ્યક્તતગત દ્રન્ષ્ટએ વિચારતા ં આિા 
સ્િરાજની નજીક માણસથી પહોંચાય એટલા 
પહોંચ્યા છે ખરા; પણ તે ઉપરાતં એક 
બીજો પ્રશ્ન રહ ેછે : મનષુ્ય મનષુ્ય િચ્ચેની 
જે ખાઈ છે, પોતે એકલા અમકુ આચરણ 
કરવુ ં અને બીજાઓને તેમની મવત પ્રમાણ ે
આચરિામા ંમદદ કરિી, એ બેની િચ્ચે જે 
અંતર છે, તે કેમ પરૂી શકાય એનો. આ 
બીજી િસ્તનેુ અંગે બીજાઓની સાથે રહીને, 
તેમનામાનંા એક બનીને, તેમની સાથ ે
તાદાત્્ય સાધીને આચરણ કરવુ ંપડ ે છે – 
‘એક જ િખતે પોતાનુ ં અસલ વ્યક્તતત્િ 
અને બીજાનુ ં ધારણ કરેલુ ં વ્યક્તતત્િ’ એમ 
બે રીતના ંિતટન રાખિા ંપડ ેછે. ગાધંીજીએ 
પોતાના ં આચરણની સાધના પરાકાષ્ઠાએ 
પહોંચાડી છે ખરી, પણ આ બીજા પ્રશ્નનો 
ઉકેલ તેઓ પોતાને સતંોષ થાય એિી રીતે 
લાિી શક્યા નથી’.  

જોન વિડલટન િરી કહ ેછે તે પણ 
ખરંુ છે કે ‘ અહહિંસાને માત્ર રાજનૈવતક 
દબાણના એક સાધન તરીકે િાપરિામા ં
આિે ત્યારે તેની શક્તત જલ્દી ખટૂી જાય 
છે’, - અન ેપછી એ પ્રશ્ન ઉપક્સ્થત થાય છે 

કે ‘ એિી અહહિંસા સાચી અહહિંસા કહી શકાય 
ખરી ?’ 

ભવવષ્યના ગભભિાાં દ્રષ્ષ્ટ :-  ‘હહડદ 
સ્િરાજ’ નો વિષય હતો ભારતને કેવુ ં
સ્િરાજ ખપે અને તે કેિી રીતે વસદ્ધ કરવુ,ં 
અને પહલેી નજરે રાજકીય જણાતા એ 
વિષયની ચચાટમા ં ગાધંીજીએ માનિજીિન 
તથા સસં્કૃવત વિશે કેટલાકં મળૂભતૂ પ્રશ્નો 
ઊભા કયાટ છે જે આજે પણ અનેક ક્ષચિંતકોન ે
મ ૂઝંિી રહ્યા છે. ઓગણીસમી સદીના 
યરુોપમા ં ઝડપથી િધી રહલેી ઔદ્યોક્ષગક 
સમદૃ્ધદ્ધ વિસ્તરી રહલેુ ં અિરજ્ઞાન, અનેક 
રીતે ફેલાઈ રહલેુ ં સાહહત્યસર્જન અને સિટ 
પ્રજાઓમા ં પ્રચાર તથા પ્રવતષ્ઠા પામી 
રહલેી લોકશાહીની ભાિના, આ સિટ 
માનિજાતન ે કાળક્રમે ભૌવતક, બૌધ્ધ્ધક ન ે
નૈવતક ઉન્નવતને વશખરે પહોંચાડશે એિી 
શ્રધ્ધા વ્યાપક બની રહી હતી. અનિરત 
પ્રગવતની આ માડયતાને પ્રથમ વિશ્વયધુ્ધે 
પહલેો આઘાત આપ્યો. એ યદુ્ધના ંઅવનિાયટ 
પહરણામ આવ્યા ં નાઝીિાદ, ફાસંીિાદ ન ે
સ્ટાક્ષલનશાઈ સા્યિાદના ઉદયમા,ં અને એ 
ઘટનાઓએ અનેક ક્ષચિંતકો ને સાહહત્યકારોમા ં
ઔદ્યોક્ષગક સમાજના ં નૈવતક અને સાસં્કૃવતક 
પહરણામો વિશ ે ઊંડી શકંાઓ પ્રેરી. 
વિજ્ઞાનની શોધોએ માનિના ં હાથમા ં
અમયાટદ ભૌવતક સત્તા મકૂી છે, પણ એ 
સત્તાનો સદ્દપયોગ કરિાની શક્તતનો 
એનામા ંક્ષબલકુલ વિકાસ થયો નથી એ હિે 
સ્પષ્ટ બની ચકૂ્ુ ંછે. ‘હહડદ સ્િરાજ’ લખાયુ ં
ત્યારે ઔદ્યોક્ષગક સસં્કૃવતના આ પહરણામો 
ભવિષ્યના ગભટમા ં હતા ં અને એ સસં્કૃવત 
માણસજાત માટે એક ગભંીર સમસ્યારૂપ 
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બની જશે એની ભાગ્યે જ કોઈને કલ્પના 
હતી. કાલટ માતસટ જેિા ક્ષચિંતકોએ આધવુનક 
સમદૃ્ધદ્ધના પાયામા ં રહલેી શોષણખોરીને 
જોઈ હતી તેઓ પણ માનિજીિનની 
અંવતમ ઉન્નતી માટે ઔદ્યોક્ષગક વિકાસ ઉપર 
શ્રધ્ધા રાખતા ં હતા.ં ભારતનો સમગ્ર 
વશક્ષિતિગટ એ સસં્કૃવતની બાહ્ય વસદ્ધદ્ધઓથી 
અંજાઈ ગયો હતો અન ે રાષ્રિાદીઓના ં
મિાળ ન ે જહાલ બનં ે પિોનો ઉદે્દશ 
ભારતને આધવુનક ઔદ્યોક્ષગક રાષ્ર 
બનાિિાનો અને દેશમા ં ઈંગ્લેડડના જેિી 
લોકશાહી સ્થાપિાનો હતો. 

‘હહડદ સ્િરાજ’ ગાધંીજીના 
આંતરમથંનનો જિલતં અક્ગ્ન પ્રગટ 
કરનારંુ, તેમના વ્યક્તતત્િનો અપિૂટ ઉડમેશ 
દશાટિત ુ ં પસુ્તક છે.  “ જ્યારે મારાથી ના ં
રહિેાયુ ં ત્યારે જ મેં લખ્યુ ં છે.” એમ તેમણ ે
આ પસુ્તક વિશે કહ્ુ ં છે તે સાચુ ં છે. આમા ં
‘હહડદ સ્િરાજ’ ના ં તમામ પ્રશ્નોને ચચી 
વિચારીને દુવનયા સમિ મકૂી છે. દેશભતત 
અને સસં્કૃવત ક્ષચિંતક ગાધંીજીનુ ં ક્રાવંતકારક 
તત્િજ્ઞાન અહીં પ્રગટ થયેલુ ં છે. સિંાદરૂપ ે
લખાયેલુ ં આ પસુ્તક ગાધંીજીનુ ં નમનેૂદાર 
સાહહત્ય સર્જન છે.  
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