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રાષ્ટ્રનિર્ાાણ અંગે ગાાંધીનિચારોિી િર્ાર્ાિ સર્યર્ાાં પ્રસ્તરુ્ર્ા 
યિુાિો ર્ાટેિી દીિાદાાંડી : ર્હાત્ર્ા ગાાંધી 

પ્રા. જોષી શૈલેષકુર્ાર નિ. 
(આનસ.પ્રો. ગજુરાર્ી નિભાગ, સરકારી નિિયિ અિ ેિાણણજ્ય કૉલેજ, ગાાંભોઈ ) 

પ્રાસ્ર્ાનિક:  
આપણા કનિશ્રી રર્ેશ પારેખે લખયુાં છે:  
“કોિાર્ાાં લીલો ર્ોલ લચી પડશ,ે શી 

ખબર? 
સિાત્ર ર્ારા જીિિિો િરસાદ ર્ો કરી 

જોઉં.” 
            નિચાર-િાણી અિ ેિર્ાિર્ાાં ભેદ 
હોય એિા પર નિશ્વાસ િ કરિો જોઈએ. એવુાં 
આપણે સાાંભળીએ છીએ. ર્ોહિદાસ 
કરર્ચાંદ ગાાંધી જેવુાં જીવ્યા છે એવુાં બોલ્યા 
છે અિ ેજેવુાં બોલ્યા છે એવુાં જીવ્યા છે. “ર્ારુાં 
જીિિ એ જ ર્ારો સાંદેશ છે.” આ નિધાિ 
કરિા ર્ાટે એક આખા જીિિિ ે ખબૂ જ 
કાળજીપિૂાક ઉછેરવુાં પડ ે છે. ગાાંધીજી આવુાં 
બોલી શક્યા એિી પાછળ એનુાં ર્પ હતુાં. 
ગાાંધીજીિા નિચારોિ ે િાાંચિા ર્ાટે અખટૂ 
પસુ્ર્કો ઉપલબ્ધ છે. એિી આત્ર્કથા 
ઉપરાાંર્ ર્ાંગળપ્રભાર્, આરોગ્યિી ચાિી 
િગેરે...  અહી ગાાંધીજીિા જીિિ અિ ે
કિિિી િર્ાર્ાિર્ાાં પ્રસ્તરુ્ર્ા કેટલી એિા 
નિષે થોડી ચચાા કરિાિો ઉપક્રર્ છે.   
જીિિ ઝરર્રર્ાાંથી સાંદેશ :   
            જીિિિી દરેક ઘટિા ભનિષ્ટ્યિો 
િરર્ારો છે. આ સાંકેર્િે ઓળખી લેિા ર્ાટે 
કદાચ ઉંર્ર િાિી પડ ે પણ એક ઉંર્ર 
િટાિી ગયા પછી, કોઈ લક્ષ્યપ્રાપ્તર્ કરી 
લીધા પછી ફરીથી જીિિિી કેસેટિે 

રરિસાર્ાાં જોઈએ ત્યારે પેલી િાિકડી ઘટિા 
એક ર્ોટા પરરિર્ાિિા ઉદ્ગર્સ્થાિસર્ી 
પ્રર્ીર્ થાય છે. આવુાં જ ર્હાત્ર્ા ગાાંધીજીિા 
જીિિર્ાાં પણ આપણે અનભુિી શકીએ 
છીએ. સેન્ટ પીત્ઝરબગાિા રેલિે સ્ટેશિ પર 
રેિર્ાાંથી જે ધક્કો િાગ્યો એ ગાાંધીજીિ ેક્યાાં 
િાગ્યો હર્ો એિો અનભુિ િ કેિળ  
આરિકિ પ્રજાએ જ કયો બલકે ભારર્ સધુી 
એિા પડઘા સાંભળાયા. દણિણ આરિકાર્ાાં 
રાંગભેદિી િીનર્ નિરુદ્ધ અિાજ ઉઠાિિાર 
ર્ોહિદાસ કરર્ચાંદ ગાાંધીિ ેઆ આંદોલિર્ાાં 
સફળર્ા ર્ળે છે પછીથી એ જીિિિા ર્ર્ાર્ 
રાંગોિે ભેદી િાખ ે છે. સાર્ાન્ય રીરે્ આિા 
ધક્કાર્ાાં ર્ાણસ આત્ર્નિશ્વાસ ગરુ્ાિી બેસ ે
છે જયારે ગાાંધીિ ે િાગલેા આ ધક્કાએ એિા 
આત્ર્નિશ્વાસિ ેઊભો કરી દીધો. જો આ ધક્કો 
િાગ્યા પછી ગાાંધીજીએ એવુાં નિચાયુું હોર્ કે 
અહી આ બધાિી િચ્ચ ેટકવુાં એ આપણુાં કાર્ 
િરહ ર્ો આજે ભારર્ કઈ સ્સ્થનર્ર્ાાં હોર્ એિો 
અંદાજો આપણે લગાિી શકીએ છીએ. પણ 
ગાાંધીજીએ પોર્ાિે િાગેલા ધક્કાથી પાછળ 
હટિાિ ે બદલે એ ધક્કાિી ર્દદ લઈિ ે
આગળ િધી જાય છે. અિ ેએક ભારર્ીય 
યિુાિિે આ આંદોલિિી સફળર્ા એક િિા 
આયાર્ પર લઇ આિે છે. એિો 
આત્ર્નિશ્વાસ િધી જાય છે. એટલે જ કહિેાય 
છે કે, આપણી ર્રફ આિર્ા પ્રત્યેક પથ્થરિ ે
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પગનથયુાં બિાિર્ા શીખી લઈએ ર્ો કોઈપણ 
લક્ષ્ય અશક્ય િથી. દણિણ આરિકાર્ાાં 
રાંગભેદિી િીનર્ નિરુદ્ધ આંદોલિ એ 
ર્ોહિચાંદ કરર્ચાંદ ગાાંધી ર્ાટે એક 
અભ્યાસર્ાંચ બિીિે આિે છે અિ ેત્યાાં સત્ય 
અિે નિષ્ટ્ઠાથી ગાાંધીજી પોર્ાિી ભનૂર્કા 
નિભાિે છે. ગાાંધીજીિે ક્યાાં ખબર હર્ી કે આ 
આંદોલિ એિા જીિિિી એક િાિકડી 
ઘટિા બિી જશે. એિ ે િહોર્ી ખબર કે 
ભારર્ર્ાાં એક બહ ુર્ોટો અિસર એિી રાહ 
જોઇિ ેઊભો છે.  
              દણિણ આરિકાિા આંદોલિિા 
અનભુિોિે ગાાંધીજીએ ભારર્િી એક ર્હાિ 
ક્રાાંનર્ર્ાાં જે રીરે્ ઉપયોગર્ાાં લીધા એ પણ 
દરેક યિુાિ ર્ાટે એક પથદશાક બિી રહ ેછે. 
દણિણ આરિકાર્ાાં જે ર્ાંચ પર ગાાંધીજીએ 
લડર્ આપિાિી હર્ી એ ખબૂ િાિા પાયા 
પર હર્ી જયારે ભારર્ર્ાાં સ્સ્થનર્ સાિ જુદી 
હર્ી. અહી ભારર્િા ર્ોટાભાગિા પ્રદેશો 
અંગ્રેજોિા પ્રભતુ્િ હઠેળ દબાયેલાાં હર્ા. 
ગાાંધીજીિા જન્ર્ પહલેાિા સ્િર્ાંત્ર થિાિા 
િારાંિાર નિષ્ટ્ફળ પ્રયાસો શરુ હર્ા. ઈ.સ. 
૧૯૧૫ ર્ાાં ગાાંધી ભારર્િી ધરર્ી પર પગ 
મકેૂ. ક્યાાંથી શરૂઆર્ કરિી એિી કઈ સઝૂ 
િથી પડર્ી એટલે ભારર્િી સર્ગ્ર સ્સ્થનર્િો 
ર્ાગ ર્ેળિિા ર્ાટે ભારર્યાત્રા કરે. 
ભારર્િી દયિીય સ્સ્થનર્ જોઇિે ગાાંધીજીિો 
ભીર્રિો ભેરુ જાગે અિ ેપગેરુાં હાથ લાગે. 
દણિણ આરિકાર્ાાં સફળ સત્યાગ્રહ પછી પણ 
ગાાંધીજી જોયા-જાણ્યા નિિા ડગલુાં પણ 
ચાલર્ા િથી એ પણ યિુાિો ર્ાટે એક સાંદેશ 
છે કે આપણે જે પણ િેત્રર્ાાં કાયા કરિાનુાં છો 
ર્ેિો સાંપણૂા ગ્રાફ આપણી પાસ ેહોિો જોઈએ. 
જે રસ્ર્ો પસાંદ કરીએ છીએ  એ રસ્ર્ા પરિા 

પડકારો અિે એનુાં સર્ાધાિ અગાઉથી જ 
નિચારેલુાં રાખવુાં. ‘જે થાય રે્ જોયુાં જશે’ એવુાં 
નિચારીિે કોઈપણ રસ્ર્ ે ચડલેા ર્ાણસિી 
સફળર્ા અંગ ેકશુાં કહી શકાય િરહ. આપણિ ે
ર્ળેલી સ્િર્ાંત્રર્ા એ ગાાંધીજીિા એકલા હાથે 
ર્ળી િથી પણ ગાાંધીજી પહલેા થયેલા 
ર્ર્ાર્ પ્રયત્િોિ ેયોગ્ય રદશાર્ાાં કેિી રીરે્ 
િાળિા એ ગાાંધીજી પાસથેી દરેક યિુાિે 
શીખિા જેવુાં છે.  
              ગાાંધીજી પાસે ર્ોબાઈલ 
િહોર્ો, ર્ેણ ેસોનશયલ ર્ીરડયાિો ઉપયોગ 
િહોર્ો કયો છર્ાાં આખા દેશર્ાાં ગાાંધીિી 
આંધી ચાલી. એનુાં કારણ એનુાં જીિિલક્ષ્ય 
િક્કી હતુાં અિ ે એિી સત્ય પ્રત્યેિી નિષ્ટ્ઠા 
અિ ેઅરહિંસા હર્ા. સત્ય અિ ેઅરહિંસાિા બ ે
હનથયારો/ સાધિોિો કુશળર્ાપિૂાક ઉપયોગ 
કરી ગાાંધીજી સર્ગ્ર દેશિે પ્રભાનિર્ કરી 
શક્યા હર્ા. આજિા યિુાિ પાસ ે કેટકેટલી 
સનુિધાઓ છે એ સનુિધાિો નિિમ્રર્ાપિૂાક 
ઉપયોગ કરી ધારે રે્ કરી શકે છે. આજિા 
આ ઝડપી યગુર્ાાં યિુાિ દોડી ર્ો રહ્યો છે 
પણ ક્યાાં પહોંચવુાં છે એિી શુાં એિ ેખબર છે? 
ગાાંધીજી પાસેથી આપણે ગનર્શીલર્ા કેિી 
હોિી જોઈએ એ શીખિા જેવુાં છે. 
અવ્યિસ્થાઓ િચ્ચે રહીિે વ્યિસ્સ્થર્ કાયા 
કરી શકે એ ગાાંધી. સાર્ાજજક રીરે્ કઈ રીરે્ 
નિકસી શકાય એિા પ્રશ્નિા જિાબર્ાાં એટલુાં 
કહી શકાય કે ર્ેણે ગાાંધીજીિા પત્રો િાાંચિા 
જોઈએ. સોનશયલ ર્ીરડયાિો ઉપયોગ 
ગાાંધીજીિા પત્રોર્ાાંથી શીખી શકાય છે.  
આ રીરે્ જોઈએ ર્ો ગાાંધીજી ૨૧ ર્ી સદીિા 
યિુાિો ર્ાટે એટલા જ પ્રસ્તરુ્ છે. 
ર્ોટાભાગિી સર્સ્યાઓિા મળૂ ર્રફ 
ગાાંધીજીએ સૌનુાં ધ્યાિ બહ ુપહલેાથી દોરેલુાં 
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છે.  ગાાંધી આજિા યિુાિ ર્ાટે એક 
દીિાદાાંડી કહી શકાય. પણ આજિા 
યિુાિોિે ગાાંધીિી જરૂરરયાર્ કેટલી એ પણ 
એક પ્રશ્ન છે..... 
ગાાંધીનિચાર અિ ેઆપણી આજ :  
ગાાંધીજીિી ૧૫૦ ર્ી જન્ર્જયાંર્ી નિનર્ત્ત ે
સાંયકુ્ર્ રાષ્ટ્રિે ઉદ્બોધિ કરર્ા આપણા 
િર્ાર્ાિ પ્રધાિર્ાંત્રી શ્રી િરેન્ર ર્ોદીએ 
જણાવ્યુાં હતુાં કે, “આજે સર્ગ્ર નિશ્વ સર્િ જે 
પડકારો છે જેિા કે, જળિાય ુ પરરિર્ાિ, 
ગરીબી, બેકારી, ભ્રષ્ટ્ટાચાર, આર્ાંકિાદ, 
કોર્િાદ, અસ્પશૃ્યર્ા  - આ બધા પ્રશ્નોનુાં 
નિરાકરણ ગાાંધીજીિી નિચારસરણી - કાયા 
િગરિી સાંપનર્, અંર્રાત્ર્ા િગરિો આિાંદ, 
ચરરત્ર િગરનુાં જ્ઞાિ, િૈનર્કર્ા િગરિો 
વ્યિસાય, ર્ાિિર્ા િગરનુાં નિજ્ઞાિ, ત્યાગ 
નિિાિો ધર્ા અિ ેનસદ્ધાાંર્ો નિિાનુાં રાજકારણ 
જોઈ શકીએ છીએ.” ગાાંધીજીએ કહ્ુાં છે: 
“જેિાર્ાાં િમ્રર્ા િથી આિર્ી રે્ નિદ્યાિો 
સદુપયોગ કરી શકર્ા િથી.” આજે નિશ્વ 
જયારે અણસુ્પધાાર્ાાં જે રીરે્ વ્યસ્ર્ છે રે્ 
જોર્ા ગાાંધીજીિો આ નિચાર આજિા 
સર્યર્ાાં કેટલો સાચો સાણબર્ થઇ રહ્યો છે 
એ આપણે અનભુિી શકીએ છીએ. “બધા જ 
ર્ાણસોિી જરૂરરયાર્ ર્ાટે જે છે એ પરૂત ુાં છે, 
પણ એક જ ર્ાણસિા લોભ ર્ાટે ર્ો આ બધુાં 
અપરૂત ુાં જ છે.”  આજે નિશ્વિા નિકનસર્ દેશો 
જે રીરે્ પોર્ાિી શસ્ક્ર્નુાં સાર્થ્યા બર્ાિિા 
ર્ાટે ઉર્ાિળા થઇ રહ્યા છે એનુાં કારણ 
કેટલાય િષો પહલેા ગાાંધીજીિા નિચારોર્ાાં 
આપણે જોઈ શકીએ છીએ. આજિો ર્ાિિી 
જયારે દરેક પળે જિાબદારીર્ાાંથી 
છટકિાિા કીનર્યા શોધિાર્ાાં પોર્ાિો 
ર્ોટાભાગિો સર્ય પસાર કરી રહ્યો છે અિ ે

જો ર્ેિો કીનર્યો કારગર િથી િીિડર્ો ર્ો 
ર્ાણસ હર્ાશ અિ ે નિરાશ થઈિે પોર્ાિ ે
નિષ્ટ્ફળ ગણિા લાગે છે અિ ેઅંર્ ેઆત્ર્હત્યા 
જેવુાં પગલુાં પણ કેટલીક િાર ભરર્ો હોય છે 
એણે ગાાંધીજીિે િાાંચિા જોઈએ. ગાાંધીજીએ 
કહ્ુાં છે કે, “આપણી જજિંદગીર્ાાં જો 
જિાબદારીઓ અિ ે જોખર્ો િ હોર્, ર્ો 
જજિંદગી કદી પણ જીિિા યોગ્ય િ હોર્.”  
સર્ાપિ :  
સાર્ાન્ય રીરે્ આપણે જાણીએ છીએ કે શ્રીર્દ્ 
ભગિદ્ ગીર્ાર્ાાં આપણિ ેઆપણા ર્ર્ાર્ 
પ્રશ્નોિા ઉત્તર ર્ળી જાય છે. એવુાં જ 
ગાાંધીજીિા જીિિ અનભુિો બાબર્ ે પણ 
આપણે નિ:સાંકોચ કહી શકીએ છીએ. આજે 
િરહ ર્ો કાલે ગાાંધીજીિા નિચારોિ ેઅર્લર્ાાં 
મકુ્યા નિિા આપણો ઉદ્ધાર થિાિો િથી. 
અંર્ર્ાાં એક ર્ારી રચિા સાથ ેર્ારા આજિા 
નિષયિે નિરાર્ આપીશ....... 

એનુાં િાર્ ર્હાત્ર્ા ગાાંધી.....  
શૈલેશ જોશી ‘આયાિ’ 

(રાગ: જહાાં ડાલ ડાલ પર સોિે કી 
ચીરડયા.....) 

એ પ્રગટી જ્યોનર્ પોરબાંદરથી બિી પછી જે 
આંધી, 
એનુાં િાર્ ર્હાત્ર્ા ગાાંધી, એ બન્યા ર્હાત્ર્ા 
ગાાંધી. 
જેિે ભારર્િી લાચાર પ્રજાિે એક ર્ાાંર્ણ ે
બાાંધી, 
એનુાં િાર્ ર્હાત્ર્ા ગાાંધી, એ બન્યા ર્હાત્ર્ા 
ગાાંધી. 
 
જેણે સત્ય ર્ણો સથિારો લઇ આ ભેટ ધરી 
આઝાદી: 
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જેણે અરહિંસાિો આધાર લઇ કરી અંગ્રેજિી 
બરબાદી(૨) 
જેિે સત્ય-અરહિંસાિી સોય િડ ે આ 
સ્િર્ાંત્રર્ાિ ેસાાંધી..... 
એનુાં િાર્ ર્હાત્ર્ા ગાાંધી, એ બન્યા 
ર્હાત્ર્ા ગાાંધી. 
 
એ ર્ો મઠુ્ઠીભર ર્ીઠાિે કાજે ગયા ચાલર્ા 
દાાંડી, 
એિા પગલ ે પગલે પ્રજા ભારર્િી થઇ 
ઘલેીિ ેગાાંડી(૨) 
એિી લાકડી સાર્ ેગોરાિી બાંદૂક પડી ગઈ 
ઝાાંખી.... 
એનુાં િાર્ ર્હાત્ર્ા ગાાંધી, એ બન્યા ર્હાત્ર્ા 
ગાાંધી. 


