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‘હ િંદ સ્વરાજ’: એક અધ્યયન 
હકરણકુમાર અકાભાઇ ચૌધરી 

પી.એચ.ડી.સ્કોલર, ગજુરાત યનુિવનસિટી, ભાષા સાહિત્ય ભવિ, અમદાવાદ. 
સારાાંશ:-  
   ‘હિિંદસ્વરાજ’ એ સવંાદ પદ્વનતથી લખાયુ ં છે. આ પસુ્તક ઇ.સ. ૧૯૦૯મા ંલખાય ુ છે, ત્યારે ગાધંીજીિી ઉંમર ૪૦ 
વષષિી િતી. એમિા આયષુ્યકાળિી વચ્ચ ેતમેિા જીવિમા ં ૪૦ વરસ જે સાધિા ચાલી અિ ેજે મથામણ કરીિે 
પ્રયોગો ચાલ્યા તેિો પહરપાક ‘હિિંદ સ્વરાજ’ પસુ્તકમા ંજોવા મળે છે. આ પસુ્તક દ્વારા જ ગાધંીજી આપણી સમક્ષ 
આવ ેછે. તમેિા દ્વારા એક િવા યગુનુ ંદર્ષિ સમાજ સામે પ્રસ્તતુ થાય છે. ગાધંીજી કિ ેછે કે, ‘ આપણ ેસ્વરાજનુ ં
િામ લીધ ુછે, પણ તને ુ ંસ્વરૂપ સમજ્યા િથી. સ્વરાજ ત ેઆપણા આત્માનુ ંરાજ છે, એટલે કે સ્વ-ર્ાસિ, આત્મા-
ર્ાસિ, મનષુ્યનુ ંપોતાિી ઉપર પોતાનુ ંરાજ કિવેાય. સ્વરાજ તો પોત પોતાનુ ંકરવુ ંજોઇએ. બીજા મળેવ ેત ેસ્વરાજ 
િથી, પણ પરરાજ્ય છે. આપણી ઉપર આપણ ેરાજ ભોગવીએ તે જ સ્વરાજ છે, અિે એ સ્વરાજ આપણી િથેળીમા ં
છે, એ સ્વરાજ પોતાિી રીત ેભોગવવાિી છે. આ સ્વરાજ મેળવવાિી ચાવી એ સત્યાગ્રિમા ંછે. સત્યાગ્રિ એ સવોપરી 
છે. આ સત્યાગ્રિમા ંઆત્મબળ, પ્રેમબળ છે, ત ેઅનવિાર્ી છે. ત ેબળ જેિા ંપાસ ેછે તિેી પાસ ેિનથયારબળ કામ કરી 
ર્કત ુ ંિથી. આ સત્યાગ્રિ એ કોઇ રાકં, બીકણ, કે િમાલાનુ ંસાધિ િથી. આ હિિંસાિા માગષ કરતા ંવધારે હિિંમતિી  
અિ ેબિાદુરીિી જરૂર પડે છે. ‘હિિંદ સ્વરાજ’એ અહિિંસાિી તમેજ અહિિંસા ઉપર આધાહરત િવી સમાજરચિા ઊભી 
કરવા માટે મિત્વનુ ંપસુ્તક છે.  

• હિિંસાિ ેમાિવજીવિમાથંી તેમજ સમાજ જીવિમાથંી િસે્તિાબદૂ કરવાિી છે.  
•  જીવિિો સાચો નસદ્વાતં અથવા પાયો અહિિંસા જ છે, હિિંસા િહિિં.  
• જીવમાત્ર સમાિ છે. પણ અહિિંસાિી સાધિા મનષુ્યો વચ્ચ ે કરવાિી િોવાથી મનષુ્ય સમાજિો નવર્ષે 

નવચાર કરવાિો છે.  
• ભોગનવલાસ અિ ેએર્આરામિી ઇચ્છા તથા હિિંસા વચ્ચ ે સીધો સબંધં છે. એથી ઊલટંુ સાદાઇ, સયંમ, 

ખડતલપણુ,ં અંગમિેિત અિ ેસવેાવનૃત અહિિંસાિ ેઅનકુળૂ થિારા ગણુો છે.   

પ્રસ્તાવના: મિાત્મા ગાધંીજીિી ૧૫૩મી 
જન્મજયનંત સમગ્ર દેર્મા ંઉજવાઈ રિી છે, 
ત્યારે ગાધંીજીિા નવચારો અિે તેમિા 
કાયષિી આજિા સમયમા ં કેટલા ઉપયોગી 
છે? ગાધંીજીિી તલુિા નવશ્વિા કોઇપણ 
વ્યક્તત સાથ ે કરી ર્કાય તેમ િથી. 
ગાધંીજીનુ ંઆંતર-બાહ્ય,પારદર્ષક વ્યક્તતત્વ, 
નવચાર,વતષિ અિે કાયષિી તાદાત્્યતા 
જગજાિરે છે. આવા પ્રકારિા 
વ્યક્તતત્વવાળો પરુૂષ જગતિ ે મળવો 
મશુ્કેલ છે. ગાધંીજીિા અવસાિિા ૭૫ વષષ 
થવા છતા ં તેઓ િજી ભલુાયા િથી,અિે 
ભલુારે્ પણ િહિ. સમગ્ર દુનિયા આજે પણ 

ગાધંીજીિે યાદ કરે છે. ગાધંીજીએ ભારતિી 
દરેક સમસ્યા,વેદિા,સવેંદિાઓનુ ં કરેલુ ં
ચચિંતિ આજે પણ એટલુ ંજ સસુગંત લાગ ે
છે.   
ગાધંીનવચારનુ ં બીજરૂપ ‘હિિંદ સ્વરાજ’ 
પસુ્તક રૂપે ઇ.સ.૧૯૦૯ િા િવે્બરિી ૧૩ 
થી ૨૨મી તારીખિા હદવસોમા ંગજુરાતીમા ં
લખાયુ ં િત ુ.ં પસુ્તકિી પ્રસ્તાવિા તા.૨૨-
૧૧-૧૯૦૯ િા રોજ લખાઇ િતી. 
ઇ.સ.૧૯૦૯િા હડસે્બરિી ૧૧ મી અિ ે
૧૮મીિા ‘ઇન્ન્ડયિ ઓનપનિયિ’િા અંકમા ં
ગજુરાતીમા ં પ્રગટ થયુ ં િત ુ.ં આ સમગ્ર 
પસુ્તક ઇંગ્લેન્ડથી દચક્ષણ આહિકા જતા ં
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સ્ટીમર હકલડાષિિ કેસલ પર લખાયુ ં િત ુ.ં 
આ પસુ્તક વાચક અિે અનધપનત વચ્ચિેા 
સવંાદરૂપે લખાયુ ંછે. વાચકે હિિંદિા સ્વરાજ 
નવરે્ પ્રશ્નો પછૂ્ા ં છે,અિે અનધપનતએ તેિા 
લબંાણથી જવાબો આપયા ં છે. પ્રશ્નો 
ગાધંીજીએ પોત ે જ પોતાિી વાત કરવા 
માટે પછૂ્ા ં િથી. અંગ્રજેી માનસક ‘આયષિ 
પાથ’ િા સપટે્બર,૧૯૩૮ િા ‘હિિંદ સ્વરાજ’ 
નવરે્ષાકં માટે મોકલેલા સદેંર્ામા ં તેમણ ે
લખયુ ંિત ુ:ં ‘ વાચક એટલુ ંધ્યાિમા ંરાખ ેકે 
કેટલાકં કાયષકતાષઓ, જેમિંા એક કટ્ટર 
અરાજકતાવાદી િતા,ંતેમિી સાથે મારે જે 
વાતચીતો થયલેી તે જેવી િે તેવી મેં આ 
પસુ્તકમા ં ઉતારેલી છે. ‘હિિંદ સ્વરાજ’ 
પસુ્તકમા ં હિિંદીઓિા ં હિિંસાવાદી સપં્રદાયિે 
અિે દચક્ષણ આહિકામાિંા તેિે મળતા 
નવચાર ધરાવિાર વગષિે જવાબરૂપે ત ે
લખાયુ ં િત ુ.ં લડંિમા ં વસતા ં એકેએક 
જાણીતા અરાજકતાવાદી હિિંદીિા પ્રસગંમા ં
હુ ં આવ્યો િતો. એમિા શરૂાતિિી છાપ 
મારા મિ પર પડલેી, પણ મિે લગ્યુ ં કે, 
હિિંસા એ હિિંદુસ્તાિિા ંદુ:ખોિો ઇલાજ િથી, 
અિે તેિી સસં્કૃનત જોતા ં તેણે આત્મરક્ષાિે 
સારંુ ચભન્ન અિે ઉચ્ચત્તર પ્રકારનુ ંકોઇ ર્સ્ત્ર 
વાપરવુ ંજોઇએ.      
      ‘હિિંદ સ્વરાજ’ િી પ્રસ્તાવિામા ંતેમણ ે
લખયુ ં છે કે, ‘ જ્યારે મારાથી િથી રિવેાયુ ં
ત્યારે જ મેં લખયુ ં છે. બહ ુ વાચં્યુ,ં બહ ુ
નવચાયુું, વળી નવલાયતમા ં ટ્રાન્સવાલ 
ડપેયટેુર્િિે સારંુ ચારા માસ રહ્યો તે 
મદુતમા ં મારાથી બન્યા તેટલા અંગ્રેજોિે 
પણ મળ્યો, જે મારા નવચાર છેવટિા 
લાગ્યા ત ેવાચંિારિી પાસે મકુવા એ મારી 
ફરજ સમજ્યો છ.ં     

‘હિિંદ સ્વરાજ’ મા ં ૨૦ પસુ્તકોિો સમાવેર્ 
થાય છે, તે પૈકી ૧૮ પસુ્તકો પનિમિા 
ટોલ્સટોય, થોરો આહદ લેખકોિા ંછે, અિે બ ે
પસુ્તકો ભારતીય લખેકોિા ં દાદાભાઇ 
િવરોજી અિે આર.સી.દત્તિા ં છે. ‘હિિંદ 
સ્વરાજ’ મા ંઆધનુિક સધુારા(સસં્કૃનત)િી જે 
આકરી ટીકાઓ કરી છે તે કેવળ તેમિો 
વ્યક્તતગત અચભપ્રાય િ િતો. યરુોપ, 
અમેરીકાિા જે કેટલાકં નવચારકોએ િવી 
નવકસેલી ઔધોચગક સસં્કૃનતિા ંદોષો જોયેલા 
તેમાથંી તેમિે પોતાિા અનભુવો પર 
આધાહરત મત માટે સમથષિ સાપંડ્ુ ં િત ુ.ં 
તેમણે જે નવચારો આપયા ં તે ભારતિા ં
પ્રાચીિ ઋનષઓિી જેમ અંત:સ્ુરણાથી 
આપયા ંિતા ં  
         ‘હિિંદ સ્વરાજ’ એ ગાધંીજીએ 
આષષદર્ષિથી પ્રાપત કરેલા અિે અનભુવિી 
ભઠ્ઠીમા ં પાકેલા નવચારોિો દસ્તાવેજ છે. 
એમિો ઉદે્દર્ િવા ં જીવિ મલુ્યોિે 
પ્રસ્થાનપત કરવિો છે. ‘હિિંદ સ્વરાજ’ િા 
વાચંિમાથંી એવી છાપ ઊભી થાય છે કે, 
કોઇ ૧૭ મી, ૧૮ મી સદીમા ં જીવતા ં
માિવીિી માિનસકતા માથંી આ પસુ્તકિો 
ઉદભવ થયો છે. આ પસુ્તક લખિારિે 
ઇંગ્લેન્ડિો જાત અનભુવમાથંી  અિે દચક્ષણ 
આહિકાિા અંગ્રેજોિા ર્ાસિ અિે ગોરઓિા ં
વતષિિા ંપ્રત્યક્ષ અનભુવે આધનુિક સધુારા 
અંગેિા ંતેમિા નવચારોિે ઘડવામા ંમિત્વિો 
ભાગ ભજવ્યો િતો. તેિે સમજવા માટે 
ગાધંીજીએ લખલેા ‘દચક્ષણ આહિકાિો 
સત્યાગ્રિિો ઇનતિાસ’ વાચંવા જેવો છે. 
આથી એક િહકકત એ છે એ, એમ.કે.ગાધંી 
તરીકે દચક્ષણ આહિકામા ં ગયેલા ગાધંીનુ ં
‘મિાત્મા ગાધંી’ મા ં રૂપાતંર  એ દચક્ષણ 
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આહિકાિા તેમિા બ ે દસકાિા વસવાટ 
દર્યાિ જ થયુ ં િત ુ.ં ત્યા ં જ સત્યાગ્રિિો 
નવચાર આવ્યો િતો, અિે ત્યા ં જ 
સાત્યાગ્રિિા પ્રયોગો થયા િતા.ં  
    ‘હિિંદ સ્વરાજ’ મા ં ગાધંીજીએ ભારતિી 
સસં્કૃનતિો મહિમા કરીિે એક મોટો દાવો 
કયો છે. ‘હિિંદ સ્વરાજ’ િા દર્ષિિી 
પ્રસ્તતુતાિે સમજવા માટે યગુસદંભષિી 
ઘટિાઓ જોવા જેવી છે. જેમા ં બે મિા 
યધુ્ધો, ભારતિે અહિિંસક માગે સત્યાગ્રિ 
દ્રારા મળેલુ ં સ્વાતતં્ર્ય, અણુબંો્બિી ર્ોધ 
અિે િીરોનર્મા-આગાસાકી ઉપર થયેલો 
તેિો પ્રયોગ તથા છેલ્લા ં પચાસ વષષમા ં
ખડકયેલા ંઅણુબંો્બિા ંગજં, અનતનિયનંત્રત 
રાજવ્યવસ્થાિો રનર્યાિો પ્રયોગ તટુી 
ગયો, ર્િરેીકરણિી દોટમા ં થયેલો અદ્ય 
વધારો અિે તેિા નવર્મ પ્રશ્નો, 
પયાષવરણિા પ્રદુષણથી પથૃ્વી અિે 
જીવસષૃ્ટી માટે પેદા થયેલો ખતરો, નવશ્વિી 
નવર્ાળ વસ્તીિે ગળે િજુ ં પણ વીંટાયેલો 
ભખુમરાનંિ અભાવ, આરોગ્યિો અભાવ, 
અિે ર્ોષણિો પજંો, સમઘૃ્દ્દ્ર દેર્ોિી ગરીબ 
દેર્ો પર વધેલી આનથિક અિે 
માિસર્ાસ્ત્રીય પકડ અિ ે તેમા ં યતં્ર તથા 
ટેકિોલોજીિો ફાળો, ગનતર્ીલ જીવિિા ં
અનતરેકિા ં માિસર્ાસ્ત્રીય અિે સ્વસ્થ 
જીવિ નવરોધી દુષ્પહરણામો, પ્રચાર-
પ્રસારિા ં માધ્યમોિી િર્ાિી િદે 
માિવમિ ઉપર પકડ. આમ નવનવધ સદંભષ 
દ્વારા ‘હિિંદ સ્વરાજ’ િા ં ગાધંીજીિા ં નવચારો 
વધ ુ વ્યાપક રીતે અિે વધુ ં સચોટ રીતે 
સમજાય તેમ છે.    
           દેર્િે સ્વતતં્ર કરિાર ગાધંીજીિી 
તો એક ભારતીય દ્વારા જ િત્યા કરવામા ં

આવી િતી. આ બદલાતા સમયિી સાથ ે
િવે ગાધંીજીિા ંનવચારો, આદર્ષ, અિે મલૂ્યો 
ક્રમર્: અદ્શશ્ય થવા ં લાગ્યા ં છે. જેથી 
ગાધંીજીએ તો જોિિ રન્સ્કિિા પસુ્તક ‘અિ 
ટુ નધસ લાસ્ટ’ પસુ્તકથી પ્રભાનવત થઇ 
જાિરે  જીવિમા ં ગરીબિા ં બકીલ બન્યા ં
િતા.ં ગાધંીજીિા સ્વપિનુ ં સ્વરાજ કેવુ ં િત ુ ં
એ આજે પણ યાદ અપાવે છે. મારા 
સ્વપિનુ ં સ્વરાજ એ ગરીબોનુ ં સ્વરાજ છે. 
રાજા અિે ધનિકવગષ જીવિિી  જે 
જરૂહરયાતોઓ ઉપયોગ કરે છે, ત ેગરીબોિ ે
પણ સલુભ િોવી જોઇએ. ધનિકવગષ 
ભોગવતો િોય એવી જીવિિી  બધી 
આવશ્યક સગવડો ગરીબિે પણા મળવી 
જોઇએ.  
     આજે ર્િરેો ગામડા ંપર સત્તા ચલાવી 
રહ્યા ં છે. પહરણામે ગામડા ં િાર્ પામતા ં
જાય  છે. જો આપણે અહિિંસાિી ભનુમકા પર 
સ્વરાજિી રચિા કરવી િોય તો આપણ ે
ગામડાઓંિે તેમનુ ં યોગ્ય સ્થાિ આપવુ ં
જોઇએ. ગામડાિંા ં લોિીિી નસમેન્ટ વડ ે જ 
ર્િરેોિી મોટી-મોટી ઇમારતો બાધવામા ં
આવી છે. મોટા-ંમોટા ં ર્િરેો ઉભા થવા એ 
અથષતતં્રિા રોગિી નિર્ાિી છે. જેથી 
ગામડાિંો િાર્ થરે્ તો હિિંદુસ્તાિ િહિ રિ.ે 
જગતમ ંએનુ ં જે નવનર્ષ્ટ કાયષ છે તે લપુત 
થઇ જરે્. જેમા ં આનથિક સમાિતાિો મદુ્દો 
અહિિંસક પણૂષ સ્વરાજિી મખુય ચાવી છે.  
    ‘હિિંદ સ્વરાજ’ િો ગાધંીજીએ સમસ્ત 
માિવજાનતિો આત્મીય સ્વજિ અિે પરમ 
હિત-ચચિંતક અિે સિદયી નમત્ર છે. ‘હિિંદ 
સ્વરાજ’િા પાિે પાિ ે એક તરફડાટ છે, 
વ્યથા છે, િૈયાિી વેદિા છે, વ્યાકુળ 
િદયિો આતષિાદ છે, બ ેચિે બિી ગયેલા ં
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આત્મિો પોકાર છે, આજે જે તરફ દુનિયા 
ઘસી રિી છે, તે પથ પર સવષિાર્ િ ે
સવષિાર્ જ છે. મારા ંપોતાિા આપત જિિે 
ઉગારવા માટેિી વાત ‘હિિંદ સ્વરાજ’ મા ં
આપવામા ં આવી છે. નવિોબાજીએ કહ્ુ ં છે 
કે, ‘હિિંદ સ્વરાજ’ મા ંગાધંીજીનુ ંનવશદુ્વ િદય 
પ્રગટ થયુ ં છે. નવશદુ્વ િદયમા ં જ સત્યનુ ં
નવશદુ્વ સ્વરૂપ અસલ સ્વરૂપ પ્રનતચબિંચબત 
થાય છે. જેથી આિે જ તો પ્રનતભા કિવેાય 
છે. મનષુ્યિી ક્રાનંત તેમજ ઉક્રાનંતિી 
નવકાસયાત્રામા ં ‘હિિંદ સ્વરાજ’ એક 
સીમાચચન્િરૂપ ધટિા છે. તમેા ંઆપણિે આ 
નવકાસયાત્રા માટેિો આગળિો િકર્ો મળે 
છે, એક માગષદનર્િકા મળે છે, એક અણમોલ 
ભાથુ ંમળે છે, િવે હિિંસાિો યગુ પરૂો થઇિે 
અહિિંસાિો યગુિી ર્રૂઆત થાય છે, જેિી 
વાત ‘હિિંદ સ્વરાજ’ મા ંઆપવામા ંઆવી છે. 
જેમા ંઅન્યાય, ઉત્પીડિ, ગલુામી, વગેરેિો 
પ્રનતકાર અિે તેમાથંી સપણૂષ  મકુ્તત હિિંસા 
મારફત િરગીજ િહિિં આવે  ર્કે, તેિા 
માિવીએ િવે અહિિંસાિો િવો માગષ િવ ે
માિવે અપિાવવો પડરે્. આવી બલુદં 
ઘોષણા ‘હિિંદ સ્વરાજ’ મા ં ગાધંીજીએ કરી 
છે.   
       ‘હિદ સ્વરાજ’ આ દુનિયામા ંપે્રમ ધમષ 
અિે આત્મબળનુ ંમિત્વ રિલેુ ંછે. જેમા ંએક 
મોટા નવચારક, લેખક જોિિ નમડલટિ 
મરીએ કિલેુ ં : ‘ મિે લાગ ે છે કે આધનુિક 
જમાિામા ં લખાયેલા પસુ્તકોમા ં ‘હિિંદ 
સ્વરાજ’ સૌથી મિાિ પસુ્તક છે. તેિે 
દુનિયાિા આધ્યાત્ત્મક મિાગ્રથંોમાિંો એક 
મિાગ્રથં ગણુ ં છ.ં’ કનવ સાહિત્યકાર ફોસેટે 
પણ આ વાત તરફ ધ્યાિ દોરે છે: ‘ જો 
જીવિિો સર્જિાત્મક િતે ુ નસદ્વ કરવો િોય, 

તો આપણા સહિુી ભીતર એક અસલ 
બનુિયાદી ક્રાનંત થવાિી અનિવાયષ જરૂર છે.’ 
‘હિિંદ સ્વરાજ’ આવી અસલ બનુિયાદી ક્રાનંત 
માટેિી શે્રષ્ઠ આધનુિક માગષદનર્િકાઓમાિંી 
એક છે.  ‘હિદ સ્વરાજ’ એ ચીલાચાલ ુ
ઘરેડમાથંી માિવજાનતિ ે બિાર કાઢીિે 
િવા રસ્તે ચલાવિારંુ પસુ્તક છે. આ વાત 
એક ચચિંતક નવચારક જીરાલ્ડ િડે બહ ુસરસ 
રીતે કરી છે: ‘ કેટલાકં પસુ્તકો માત્ર પસુ્તક 
િહિિં, પણ મિાિ કુદરતી ઘટિા રૂપ િોય 
છે. ‘હિિંદ સ્વરાજ’ આવુ ંએક પસુ્તક છે. તે 
એક િવા યગુિા, એક નતૂિ વ્યવસ્થાિા ં
આરંભરૂપ પસુ્તક છે. મનષુ્યિા ં બધા ં
બધંિોમાથંી મકુ્તત ઝખંતો િતો, પરંત ુ તે 
મકુ્તત માટે તેણ ે હિિંસાિો આસરો લીધો, જે 
હિિંસા મારફત તેિે બધંિમા ં િાખવામા ં
આવ્યો િતો, તે જ હિિંસાિો આસરો લઇિ ે
તેણે પોતાિા ં બધંિો તોડી બીજાઓિ ે
બધંિમા ં િાખયા.ં પહરણામે આ 
ક્રાનંતઓમાથંી અનિવાયષપણે પ્રનતક્રાનંતઓ 
જન્મી, માણસિી આટલી બધી મિિેત 
છતા ં પણ િવા જુલમગારોએ નસિંિાસિે 
જામી બેઠા છે. આ સત્યિ ેઆત્મસાત કરી 
ગાધંીજીએ એક િવો રાિ બતાવે છે. શદુ્વ 
સાધિ દ્વારા જ શદુ્વ સાધ્ય પ્રાપત કરી 
ર્કાય. અશદુ્વ સાધિોથી અનિષ્ટ પહરણામો 
જ આવે છે. અહિિંસા આપણી સામે એક િવુ ં
દર્ષિ રજુ કરે છે. અહિિંસાિે આપણે સાકાર 
કરી ર્કીશુ,ં તો દુનિયા આ િવા યગુિા 
પથપ્રદર્ષક તરીકે ગાધંીજીિે કાયમ માટે 
યાદ કરર્ે. ગાધંીજીિા પ્રયોગમા ં આખી 
દુનિયાિે રસ છે જેથી તેનુ ં મિત્વ યગુો 
સધુી કાયમ રિરેે્.  
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      ‘હિદ સ્વરાજ’ વાચંીિે ગાધંીજીએ 
લખયુ:ં ‘ મેં તમારી ચોંપડી રસથી વાચંી છે, 
કેમ કે હુ ં માનુ ં છ ં કે, તેમા ં ચચષવામા ં
આવેલો નવષય સત્યાગ્રિ તે હિિંદુસ્તાિ માટે 
જ િહિ પણ બધી માિવજાત માટે સૌથી 
વધારે મિત્વિો છે. હુ ંતમારી ચોપડીિે બહ ુ
હકિંમતી ગણુ ં છ.ં સત્યાગ્રિએ શદુ્વ પે્રમ 
નસવાય બીજુ ં કશ ુ જ િથી, મનષુ્યિા 
આત્માિ ેએકત્ર કરીિે જોડવાિો પ્રયાસ એ 
જ પ્રેમ, અિે એ પ્રેમ જ માિવીિી 
ત્જિંદગીિે દોરિારો ઊંચામા ં ઊંચો એક જ 
કાયદો છે. દરેક માણસ પોતાિા અંતરમા ં
ઊંડી ઊંડી લાગણી અનભુવે છે.’ આ વાત 
વરસો પિલેા સોકે્રટીસે કિી: ‘ માણસ 
મળૂત: સજ્જિ છે. તેિામા ંજે દોષો દેખાય 
છે, તે અજ્ઞાિિે કારણે છે, તથા જ્ઞાિ દ્વારા 
માણસિા બધા દોષો, દુરાચારો, બરુાઇઓ 
વગેરે દુર કરી ર્કાય છે. આ બધાિી 
પાછળ માણસિી દુષ્ટતા િહિિં, પણ અજ્ઞાિ 
છે. માણસ મળૂત: સજજિ છે.’ આ વાત 
િને્રી ડનેવડ થોરો કિ ે છે: ‘ પ્રેમમા ં અમાપ 
ર્ક્તત રિલેી છે. દરેકા યગુિા સૌથી ર્ાણા 
પરુૂષોએ પે્રમિી ર્ક્તતિ ે પ્રગટ કરવાનિ 
પહરશ્રમ કયો છે. પ્રત્યેક માિવ િદયિે પણ 
વિકેા કે મોડા, વત્તે કે ઓછા અંરે્ તેિો 
અનભુવ થાય છે. આમ જોવા જઇએ તો 
સમાજિા સઘળા સફળ વ્યવસ્થાતતં્રનુ ં
પ્રેરકબળ પ્રેમા જ છે.’ આવી પ્રેમર્ક્તતિ ે
સામાજીક ક્ષેત્ર ે સફળ બિાવવાિી 
ગાધંીજીએ ‘હિિંદ સ્વરાજ’ મા ં આપવામા ં
આવી છે. ગાધંીજીિો અચભગમ આધ્યાત્ત્મક 
િતો, તેિી સાથે પણૂષપણ ે વૈજ્ઞાનિક પણ 
િતો. આથી ‘હિિંદ સ્વરાજ’ મા ં ગાધંીજીએ 
અહિિંસાિી વાત કરવામા ંઆવી છે.  

ઉપસાં ાર:-   
     ‘હિદ સ્વરાજ’ એ અહિિંસક સસં્કૃનતિી 
ખોજ ગણાય છે. આ પસુ્તકમા ં ગાધંીજીએ 
ભારતિી સસં્કૃનતનુ ંમિત્વ આપયુ ં છે. આમા ં
પાયાિો નવચાર સ્વરાજિો છે. સત્યાગ્રિ એ 
હિિંદ સ્વરાજિો મિત્વિો નવચાર છે. આજિા 
સમયમા ં અહિિંસાિી ખાસ જરૂહરયાત છે. 
આમા ંઇંગ્લેન્ડ અિે યરુોપિા અન્ય દેર્ોમા ં
પ્રસરેલી આધનુિક સસં્કૃનતિી તેમા ં ટીકાઓ 
કરવામા ંઆવી છે, તે આજે પણ પ્રસ્તતુ છે. 
સ્વરાજિો ઉદે્દર્ લોકહિતિો િોવો જોઇએ. 
હિિંદિા સ્વરાજ માટે હિિંસાિો માગષ કેમ 
ઉપયોગી િથી એિી વાત કરવામા ંઆવી 
છે. હિિંદ સ્વરાજમા ં મખુય વાત આધનુિક 
અિે ઔધોચગક સસં્કૃનત સામેિા નવરોધિો 
છે. ગાધંીજી કોઇ સતં િ િોતા, પણ 
વૈજ્ઞાનિક અચભગમથી જીવિિા અિ ે
સમાજિા પ્રશ્નોિો નવચાર કરિાર ચચિંતક 
િતા.ં આમ હિિંદ સ્વરાજમા ં અહિિંસક 
સમાજિી વાત કરવામા ં આવી છે. એમા ં
પોતાિા સ્વ- રાજિી વાત છે. આિાથી સ્વ 
થી સવષ િી વાત કરવામા ંઆવી છે.  
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