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ગાાંધીજીન ાં પત્રકારત્વ 
દરજી વવકાસ એ. 

M.A.Sem 4(ઇતિહાસ તિભાગ), એમ. એન. કૉલેજ, તિસનગર, િા.- તિસનગર, જજ.- મહસેાણા  
          
ગાાંધીજી તિશે ખબૂ કહિેાય ાં અને લખાય ાં છે. 
એક આધ્યાજમમક સાંિ પ ર ષ િરીકે િેઓ 
જાણીિા છે, િો િેમની પ્રતિભા ભારિને 
સ્િરાજ મેળિી આપનાર રાજનીતિજ્ઞ રૂપ ે
પણ જાણીિી છે. ગાાંધીજી ખબૂ સારા લખેક 
હિા.િેમણે લખેનની એક આગિી 
અસરકારક શૈલી કેળિી હિી, જેની તિશેષ 
અસર િે સમયના િિતમાનપત્રો ઉપર પણ 
પડી. પત્રકારમિના માધ્યમથી તશક્ષણ 
સમાજ અને સમયાગ્રહની લડિમાાં િેમણે 
અગમયન ાં યોગદાન આપય ાં િેમજ લોક 
ઘડિરમાાં પણ ફાળો આપયો. ગાાંધીજીએ 
હહિંદમાાં ૧૯૧૯ માાં પત્રકારમિના ક્ષેત્રમાાં 
પ્રિેશ કયો િે પહલેા િે દક્ષક્ષણ આહિકામાાં 
‘ઇન્ડડયન ઓપીનીયન’ ચલાિિા હિા. 
          ગાાંધીજીન ાં રાષ્ટ્રીય પત્રકાહરિામાાં 
જેટલ ાં યોગદાન છે િે ભારિને આઝાદી 
અપાિિાના યોગદાન જેટલ ાં જ ઉલ્લખેનીય 
અને નોંધપાત્ર છે. દેશની સ્િિાંત્રિાની સાથે 
સાથે પ્રેસની સ્િિાંત્રિા પર પણ િેમન ે
લેખન કાયત કરેલ ાં છે, પત્રકારમિના િમામ 
ગ ણો િેમનામાાં હિા. સમય અને અહહિંસા 
પછી િેમન ાં ત્રીજ ાં હતથયાર એ અખબારો 
હિા. અન ેપત્રકારમિ એમનો વ્યિસાય ન 
હિો પણ જન સેિાન ાં એમન ે માટે એક 
સાધન બડય ાં. િિતમાનપત્રો ચલાિિા માટે 
એમણે શરૂઆિથી જ ચોક્કસ તિચારસરણી 
કેળિી હિી. ગાાંધીજી ગ જરાિી ભાષાના 

લેખો િાચકોના તશક્ષણને ધ્યાનમાાં લઈને જ 
'ઇન્ડડયન ઓપીનીયન'મા લખિા હિા. 
િળી મયાાં કમાણી માટે ગયેલા લોકોમાાંથી 
ઘણા ખરા િો ખબૂ જ ઓછાં ભણલેા હિા 
િેથી આમ સમ દાય આસાનીથી સમજી શકે 
એિી સરળ ભાષામાાં એમને પોિાન ાં 
િક્િવ્ય રજૂ કરવ ાં પડત  ાં. એમાાંથી સાદી, 
તિશદ, સરળ રૂહિપ્રયોગ ય ક્િ એિી શૈલી 
ઘડાઈ. આમ ગાાંધીજીની શૈલી જનિાન ે
લક્ષમાાં રાખીન ેઘડાઈ.1 
          િેમનામાાં સ્િિાંત્ર લેખો લખિાની 
હહિંમિ અને તિિેક શક્ક્િ અતિશય 
તિશ્વાસપાત્ર હિી 'ઇન્ડડયન ઓપીતનયન' માાં 
િે પ્રતિ સપિાહ પોિાનો આમમા રેડિા અને 
િે જે સમયાગ્રહને ઓળખિા િે સમજાિિા 
િેઓ પ્રયમન કરિા. 2  તિચારોને ફેલાિિા 
માટેન ાં પ્રબળ અને અસરકારક માધ્યમ 
િિતમાનપત્રો છે, એ ગાાંધીજી સારી રીિે 
જાણિા હિા. પત્રકારમિ એ િેમના માટે 
ધન અજીિ કરિાન ાં સાધન ન હત  ાં પરાંત   
સમયની સેિા, લોક કલ્યાણની ભાિના 
િેમજ સમયાગ્રહની લડિોમાાં દેશ માટે 
ઉપયોગી બનિાનો િેમાાં ઉદે્દશ હિો.

                                                           
1 ગાાંધીજીન ાં સાહીમય, રમણ મોદી , પ.ૃ ૨૯૪. 

2 સમયના પ્રયોગો(આમમકથા), ભાગ ૪ , પ.ૃ ૨૬૧,૨૬૨. 
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દક્ષક્ષણ આહિકામાાં જ્યારે િેઓ 
‘ઇન્ડડયન ઓતપતનયન’ના િાંત્રી પદે હિા 
મયારે ગાાંધીજી જાિે છાપાન ાં બધ ાં કામ શીખી 
લીધ ાં. બાપ  માનિા હિા કે દરેક િાંત્રીએ 
દરેક કામ પરેૂપરૂ ાં જાણવ ાં જોઈએ, અને એ 
રીિે ગાાંધીજીએ િાંત્રી માટે એક આદશત પરૂો 
પાડયો. માત્ર પાનાાં ભરે િે િાંત્રી નહીં, પણ 
િખિ આિ ે પાના લઈન ે એને છાપીન ે
પ્રગટ કરિાની બધી કામગીરી એન ે
આિડિી જોઈએ.3 
          1914 સ ધી િેમણ ેભાગ્યે જ કોઈ 
એિો અંક હિો કે િેમાાં િેમણે લખે ન 
લખ્યો હોય. અતિશયોક્ક્િ િાળા અન ે
કોઈન ાં મહહમા માંડન કરનારા લેખો 
લખિાથી િેઓ છેટા રહિેા અને આ િેમના 
સાંયમની િાલીમ હિી. જેને કારણે િેમની 
ટીકા કરિી એ પણ ટીકાકારો માટે મ શ્કેલ 
હિી. િિતમાન પત્રો સેિાભાિથી જ ચાલિા 
જોઈએ િેવ ાં િેમન ાં દ્રિપણે માનવ ાં હત  ાં 
િેમજ િેઓ પત્રકારમિની નીરાંક ષ્ટ્િાના પણ 
તિરોધી હિા.4 
          ગાાંધીજીન ાં દ્રન્ષ્ટ્ટક્ષબિંદ  મહાન 
આશાિાદી હત  ાં, એટલે િેઓ માનિીના 
આમમસાંસ્કારને દ્રિાિિાની અને કેળિણીની 
દ્રન્ષ્ટ્ટએ પોિાના પત્રોમાાં લખિા. ગાાંધીજીનો 
પોિાનો તિકાસ જે રીિે શક્ય બડયો િે જ 
રીિે બધાને થઈ શકે છે, એિી માડયિા 
િેઓ ધરાિિા. ‘ઇન્ડડયન ઓપીતનયન’ 
દ્વારા મયાાંની જનિાને કેળિિા િેમજ 
સાંસ્કારોને દ્રિાિિા લેખો િેઓ લખ્યા 
કરિા. ગાાંધીજી પોિાના તિચારોમાાંથી 

                                                           
3 મહામમા ગાાંધીજી (ઉત્તરાધત),અંબાલાલ નારણજી જોશી, 
પ.ૃ૧૬૨. 

4 સમયના પ્રયોગો(આમમકથા), ભાગ ૪ , પ.ૃ ૨૬૨,૨૬૩. 

કોઈપણ પ્રકારની ગેરસમજ થઈ હોય િો 
િેને દૂર કરિા સ્પષ્ટ્ટ અને લાાંબા લખાણો 
લખિા. 5   
              ગાાંધીજીએ હહિંદમાાં ૧૯૧૯ માાં 
પત્રકારમિના ક્ષેત્રમાાં પ્રિશે કયો હિો, 
છાપાના માધ્યમથી પ્રજાને સમયાગ્રહની 
િાલીમ આપિાનો યથાશક્ક્િ આરાંભ કયો. 
જેમાાં ‘ક્રોતનકલ’, ‘યાંગ ઇન્ડડયા’ અન ે
‘નિજીિન’  િિતમાનપત્રો ન ાં તિશેષ 
યોગદાન રહ્ ાં. એમાાં પણ ખાસ કરીને 
‘નિજીિન’ અન ે ‘યાંગ ઇન્ડડયા' ની ખપિ 
ખબૂ જ િધિી જિી હિી. જક્ષલયાિાલા 
હમયાકાાંડ િખિ ે ગાાંધીજી િે િખિની 
પાંજાબની ક્સ્થતિન ે ધ્યાનમાાં રાખી સતિનય 
ભાંગનો આરાંભ ન કરી શક્યા પરાંત   
'નિજીિન' અન ે ' યાંગ ઇન્ડડયા' મારફિ ે
પ્રજાની ઠીક સેિા કરી અન ેલશ્કરી કાયદા 
ના જ લમને હળિો કરિામાાં ફાળો ભયો. 
                   ‘નિજીિન’ શરૂ કયાત 
પહલેા ‘યાંગ ઇન્ડડયા’માાં એમના લખેો 
છપાિા. ૨૪/૪/૧૯૧૯ના અંક ઉપર 
લાંબાણથી ટીકા કરી પત્રકારની સાધન 
સાંપતત્ત ઉપરન ાં ઊંડાણથી ચચાત કરિો પત્ર 
એમણે એક સાથીને લખ્યો, એમાાં એમણ ે
જણાવ્ય ાં કે “ ‘યાંગ ઇન્ડડયામાાં’ તિષયની 
તિતિધિા નહીં આિે િેથી િે ઉિરત ાં નથી 
દેખાિાન ાં પણ તિષયોની પસાંદગીમાાં 
મૌક્ષલકિા નહીં હોય, હકીકિોની ચોકસાઈ 
નહીં હોય અને તિિેચનમાાં બળ નહીં હોય 
િો જરૂર ક્ષ દ્ર લેખાશે. ચોક્કસ, મૌક્ષલક અને 
સામર્થયત િાળા થિા માટે િમારે ઊંડા 
અભ્યાસી બનવ ાં પડશે મયારે જ પોિાને 

                                                           
5 ગાાંધીજીન ાં સાહીમય, રમણ મોદી , પ.ૃ ૨૯૫. 
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તિશે િમારામાાં જ્ઞાનપિૂતક નો તિશ્વાસ 
આિશે. તિષયોની સાંખ્યા ઉપર ધ્યાન ન 
આપિા તિશેના ઊંડાણમાાં જાઓ તિષયની 
આસપાસ ફરી િાળો, તિષયની અંદર ફરી 
િાળો, તિષયનો પાર પામો અને ‘યાંગ 
ઇન્ડડયા’ના પાના િમ ેજીિાંિ બનાિશો”.6   
           ગાાંધીજી માનિા કે સરકારની 
ટીકા કરિી એ પ્રજાનો અતધકાર હોિો 
જોઈએ એટલે જ ૧૯૧૯ માાં પ્રેસ એક્ટનો 
ભાંગ કરિા એમણે સરકારી નોંધણી િગરન ાં 
‘સમયાગ્રહ’ નામન ાં િિતમાન પત્ર રજૂ કરેલ ાં 
અને િમામ લોકોન ેિેની નકલ કરી િેનો 
પ્રચાર કરિાનો આગ્રહ સિેેલો. ગાાંધીજીએ 
લખ્ય ાં હત  ાં કે “તસક્ય હરટી કે શરીર બચાિિા 
ખાિર કહિેાન ાં કહિેા આંચકો ‘નિજીિન’ 
નહીં જ ખાય પણ સમય કહિેા તિનયનો 
મયાગ નહીં હોય; ‘નિજીિન’માાં ક્યાાંય 
િગર તિચાય ું િાક્ય નહીં હોય, નકામો 
તિશેષણ નહીં થાય; ખર ાં જોિા સમયને 
તિશેષણના શણગારની જરૂર હોિી નથી. 
શ દ્ધ હકીકિમાાં જે કળા છે િે નકામા 
તિશેષણોથી ખરડાયેલી હકીકિોમાાં નથી જ 
હોિી”. આ કથનમાાં ગાાંધીજીના તનભતય, 
સમય તનષ્ટ્ઠ િેમજ દૂષણ રહહિ 
પત્રકારમિના દશતન થાય છે. િેમજ જે 
પ્રકારે િિતમાનમાાં સમાચાર જગિમાાં 
લોકોને સમાચારો પીરસિાની જે પદ્ધતિ છે 
િેને પણ પડકારે છે. અને આમાાં િેમની 
પત્રકાર િરીકેની તિશેષિા દ્રન્ષ્ટ્ટગોચર થાય 
છે. 
          ગાાંધીજીના મિે “છાપાની 
તિચારસ્િિાંત્રિા જાળિિા માટે જાહરે 
                                                           
6 મહાદેિભાઇ ની ડાયરી, ભાગ ૪ 
પ.ૃ ૧૦૮,૧૦૯. 

ખબરોને િેમાાંથી બાકાિ રાખિી જ યોગ્ય 
છે.” 7   િેમણે જાહરે ખબરો તિશે 
‘નિજીિન’ના બીજા અંકમાાં એક લેખ 
આપયો, િેમાાં િેઓએ જાહરેખબરો ઉપર 
આકરી ટીકાઓ કરી. આ અંકમાાં િેમણ ે
જાહરે ખબરોના બધા દૂષણો રજૂ કયાત અને 
જાહરે ખબર આપનાર પત્રકાર સામે એના 
ભયસ્થાનો સચૂક રીિે રજૂ કયાત. િેમણ ે
જણાવ્ય ાં કે જાહરેાિોને કારણે જ િસ્ત  ઓની 
હકિંમિમાાં િધારો થાય છે. 
          ગાાંધીજીએ િિતમાનપત્રોનો નિો 
જ આદશત ‘નિજીિન’ દ્વારા રજ  કરી દીધો. 
ભાષા ભારેખમ નહીં પણ સરળ ખેડિૂ અને 
િણકરને પણ સમજાય એિી, લખાણો 
સાહહજમયક નહીં, છિાાં  તિચાર રજૂ કરનારા 
અને પ્રજા કેળિણીને લક્ષમાાં રાખીને આમ 
જનિાને ઉપયોગી થાય એિા. આમ એમણ ે
ગ જરાિી વિૃપત્રોમાાં ધીમી પણ દ્રિ અન ે
ચોક્કસ ક્રાાંતિ શરૂ કરી.નનામા લેખો કે 
કાગળો લખનારને પણ ગાાંધીજીએ ચેિિલેા 
અને કહલે ાં કે “આપણા તિચારો દશાતિિા 
આપણ ેડરવ ાં કે શરમાિવ ાં ન જોઈએ” ગમ ે
િેિા અસાધારણ સાંજોગોમાાં ગાાંધીજીએ 
પોિાની સ્િસ્થિા નહોિી છોડી. હલકી 
ભાષા કે દ્વષેનો એમની ભાષામાાં સદાંિર 
અભાિ હિો. 8  આમ પત્રકારની 
જિાબદારીન ાં સચોટ ભાન અને હલકી 
મનોવતૃત્તની િીલાાંજલી આપિાની એમની 
ઉમકટિા એમને પત્રકાર િરીકે ઉજિળ 
કારહકદી અપાિે છે.પત્રકારના હોદ્દાને િેઓ 
સેિાભાિી ડયાયાધીશ નો હોદ્દો 
માનિા.સમય, તનભતયિા, સાદગી, સદભાિ 
                                                           
7 સમયના પ્રયોગો(આમમકથા), ભાગ ૫ , પ.ૃ ૪૩૬. 
8 ગાાંધીજીન ાં સાહીમય, રમણ મોદી , પ.ૃ ૩૦૦,૩૦૨. 
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અને સહહષ્ટ્ણ િા ઉપરાાંિ નૈતિક અન ે
આધ્યાજમમકિા પણ ગાાંધીજીના પત્રકારમિન ે
િધારે િેજસ્િી બનાિે છે. 
              ૧૯૩૦ ના સમયાગ્રહ િખિ ે
પ્રતિબાંધોન ે માડય કરિા કરિા એમણ ે
‘નિજીિન’ અને ‘યાંગ ઇન્ડડયા’ બાંધ કરેલા. 
મયાર પછી બાંન ેપત્રો નિા નામે શરૂ થયા 
નિજીિન ‘હરીજનબાંધ ’ન ે નામે અને યાંગ 
ઇન્ડડયા ‘હરીજન’ને નામે. િળી ૧૯૪૦ માાં 
વ્યક્ક્િગિ સમયાગ્રહ િખિે પણ એમના 
પત્ર ઉપર પ્રતિબાંધ મ કાયો મયારે એમણે આ 
પત્રોન ાં પ્રકાશન બાંધ કરેલ ાં. ૧૯૪૧ માાં પાછાં 
પ્રકાશન શરૂ થય ાં અને ૧૯૪૨ માાં જ્યારે 
અંગ્રેજોને હહિંદમાાંથી ચાલ્યા જિા માટે 
પડકાર ફેકાયો અને ક્રાાંતિની જ્િાળા ફેલાઈ 
િેથી ૧૯૪૨ ના આંદોલન િખિે પણ 
પ્રકાશન બાંધ થય ાં ૧૯૪૬ માાં જેલમાાંથી 
છૂટયા બાદ પ્રકાશન શરૂ થય ાં ને એમના 
મમૃય  સ ધી એ પત્રો એમને ચલાિેલા. 9 
દેશમાાં ચાલી રહલેા સામાજજક આતથિક 
મ શ્કેલીઓની ચચાત કરિા  ‘હરીજન’ 
સાપિાહહક ચાલ  કય ું િેની સાથે ગ જરાિીમાાં 
‘હરીજનબાંધ ’ અને હહડદીમાાં ‘હરીજન સેિક’ 
સમાચાર પત્રો ચાલ  કયાત હિા. આ 
સાપિાહહકમાાં ક્યારેય રાજકારણને લગિો 
લેખ પ્રતસદ્ધ થયો ન હિો. 
          ગાાંધીજીએ એમના પત્રમાાં ઘણા 
નિા િમિ દાખલ કયાત હિા, િેમાાંન  ાં એક 
હત  ાં પ્રશ્નપેટી. કોઈ પણ િાચક ગમે િે પ્રશ્ન 
ગાાંધીજીને પછૂી શકે અને િેનો ગાાંધીજી 
પત્રમાાં એને માટે ખાસ અલગ રાખેલી 
જગ્યામાાં ઉત્તર, પ્રશ્ન પછૂનાર ન ાં નામ 

                                                           
9 એજન પ.ૃ ૩૦૪. 

જણાવ્યાાં તિના આપિા. આથી એમના પત્રો 
ઘણા લોકતપ્રય થયાાં. 10  િેમના લેખન કાયત 
પરથી આપણન ે િેમના તિશાળ િાાંચનની 
પ્રિીતિ થાય છે. િેમજ િેમના િિતમાન 
પત્રોએ સ્િિાંત્રિાની ચળિળોને પણ પ્રેરણા 
આપી. એક દ્રન્ષ્ટ્ટએ કહીએ િો ગ જરાિમાાં જે 
ક્રાાંતિની ભાિના, નિી તિચારસરણી અન ે
કાયત શક્ક્િ આવ્યા િેનો મોટો ફાળો 
‘નિજીિન’ન ેજાય છે અન ે હહિંદમાાં ક્રાાંતિની 
ભાિના ફેલાિિાનો યશ ‘યાંગ ઇન્ડડયા’ ન ે
ફાળે જાય છે. 11  ગાાંધીજી માનિા કે એક 
પત્રકારન ાં કામ લોકોને બહાદ ર બનિા 
શીખિિાન ાં છે, િેમનામાાં ગભરાટ 
ફેલાિિાન ાં નહીં. 
             ૧૯૧૯ થી ૧૯૪૮ સ ધીના 
ગાળામાાં અનેક પ્રવતૃત્તઓમાાં રિ રહિેા 
છિાાં ગાાંધીજીએ જે તિપ લ લખાણ કય ત છે િે 
આપણને આશ્ચયતમ ગ્ધ કરે છે. િળી એમના 
લખાણોમાાં છેકછાક કે ડાઘા ભાગ્યે જ જોિા 
મળિા. તિચારોની સ્પષ્ટ્ટિા હોય, િેન ે
પોિાના લખાણોમાાં છેકછાક કરિાનો પ્રસાંગ 
ન આિિો જોઈએ એમ િેઓ માનિા. 12 
પત્રકાર સાચી જનસેિા શી રીિે કરી શકે િે 
એમણે પોિાના પત્રો દ્વારા દશાતવ્ય ાં. અંગ્રજેી 
હહડદી િથા ગ જરાિી સાહહમયમાાં પત્રકાર 
િરીકે ગાાંધીજીન ાં સ્થાન અદ્વદ્વિીય છે. કાકા 
સાહબે કાલેલકરના શબ્દોમાાં કહીએ િો 
લોકસેિક, લોકપ્રતિતનતધ, લોકનાયક અન ે
લોકગ ર  એમ ચત તિિધ પદિી પત્રકાર 
િરીકે ભોગિી હિી અને લોક તશક્ષણના 

                                                           
10 મહામમા ગાાંધીજી (ઉત્તરાધત),અંબાલાલ નારણજી જોશી, પ.ૃ 
૧૬૯. 

11 એજન ૧૬૯. 

12 ગાાંધીજીન ાં સાહીમય, રમણ મોદી , પ.ૃ ૩૦૩. 
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આચાયત, બ્રાહ્મણોના બ્રાહ્મણ અને ચારણોના 
ચારણ િેઓ બડયા હિા. 
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