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‘હિન્દ સ્વરાજ’ એક અવલોકન 
ડૉ.રાકેશભાઈ ડી.ભેદી 

આસિ.પ્રોફેિર, િમાજશાસ્ત્ર ભવન, િૌરાષ્ટ્ર યસુનવસિિટી, રાજકોટ. 
સારાાંશ: 
    ‘હિન્દ સ્વરાજ’ આ નાનકડા પસુ્તક તરફ સવશાળ જનિખં્યાનુ ં ધ્યાન ખેંચાઈ રહ્ુ ં છે.મિાતમા ં ગાધંીજીના  
અભભપ્રાય પ્રમાણ ેઆ પસુ્તક એવી છે કે જે બાળકના િાથમા ંપણ મકૂી શકાય. ત ેદ્રષેધમમની જગ્યાએ પ્રમેધમમ શીખવે 
છે. હિિાન ેસ્થાન ેઆપભોગન ેમકેુ છે. પ્રસ્તતુ પસુ્તકમા ંજુદા ંજુદા ંવીિ પ્રકરણ લખ્યા ંછે જેમાથંી  ‘િભ્યતા’ અન ે
‘આધસુનક સધુાર' સવશ ેમો.ક. ગાધંીના દશમનના કેટલાકં પાિા ંઉપર પ્રકાશ પાડવાનો પ્રયાિ છે. ચચામ મખુ્યતવ ેઇ.િ. 
૧૯૦૮મા ંલખાયલેા ‘હિિંદ સ્વરાજ’ના આધારે કરવામા ંઆવી છે. 
ચાવીરૂપ શબ્દો: 
          હિન્દ સ્વરાજ, િભ્યતા, આધસુનક સધુાર, દશમન  

પ્રસ્તાવના : 
          ‘હિન્દ સ્વરાજ’ : ગાધંીસવચારના 
બીજરૂપ ગાધંીજીનુ ં પ્રથમ પસુ્તક  હિન્દ 
સ્વરાજ ૧૯૦૮ના નવેમ્બરની ૧૩થી ૨૨મી 
તારીખના હદવિોમા ં ગજુરાતીમા ં લખાયુ ં
િત ુ.ં િમગ્ર પસુ્તક ઇગ્લેન્ડથી દભિણ 
આહિકા જતા ં સ્ટીમર હકલડોનન કેિલ પર 
મિુાફરી દરસમયાન લખાયેલુ ંપસુ્તક વાચક  
અને અસધપસત વચ્ચેના ંિવંાદરૂપે રચાયેલુ ં
છે. હિન્દ સ્વરાજના ં આંરભના ં ત્રણ 
પ્રકરણોમા ં હિિંદની તતકાલીન સ્સ્થસત અન ે
રાજકીય સવવાદોની ચચામ કરવામા ં આવી 
છે.એ પછીના પ્રકરણોમા ંત્રણ મખુ્ય મદુાઓ 
પર કેન્ધસ્થાને છે. જેમ કે એક  સ્વરાજનો 
અથે બીજો આધસુનક સધુારા (િસં્કુસત)ના ં
અસનષટો અને ભારતીય િસં્કુતીનો મહિમા, 
ત્રીજો સ્વરાજ માટે િાધનશદુ્ધધના આગ્રિના 
ભાગરૂપ ે હિિાનો માગમ છોડી દઈન ે
અહિિંિાનો માગમ અપનાવવા માટેનો આગ્રિ. 
પ્રસ્તતુ પસુ્તકમાથંી િભ્યતા (િસં્કૃસત) અન ે
આધસુનક સધુાર સવશે મોિનદાિ કરમચદં 

ગાધંીના ં દશમનના કેટલાકં પાિા ં ઉપર 
પ્રકાશ પાડવાનો પ્રયાિ છે. 
 પ્રસ્તતુ  સવધાનો અંગ ેસવચાર કરીએ. 
 (૧) ‘માણિન ેએવી રીતે પેદા કરેલ છે કે, 
તેણે પોતાના િાથપગથી બને તેટલુ ં જ 
આવાગમન વગેરે કરવુ ં માણિની િદ 
ભગવાનન ેતેના શરીરના ઘાટથી જ બાધંી, 
તો માણિ તે ઘાટની િદ ઓળંગવાના 
ઉપાય શોધી કાઢવા. માણિન ેઅક્કલ એવા 
કારણિર આપી કે, તેથી તે 
ભગવાનનેપછાડી. માણિ ે અક્કલનો 
ઉપયોગ કરીને ભગવાન ભલૂવામા ંકયો.' 
(૨) પસિમની કે યરુોપની િભ્યતા જેવુ ં
કાઈં નથી કે છે માત્ર આજકાલનો સધુારો તે 
માત્ર ભૌસતક બાબત છે 
(૩) િચંો એ આધસુનક સધુારાની મખુ્ય 
સનશાની છે. ને તે  મિાપાપ છે એમ હુ ંતો  
ચોખ્્ુ ં જોઈ શકંુ છ.ં' 
(૪) મારો નમ્ર અભભપ્રાય છે કે સવજ્ઞાનની 
શોધખોળને પણ મયામદા િોવી જોઈએ; જે 
મયામદામા ં માણિજાત િાથે બધંાયેલી છે 
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તેમા ં સવજ્ઞાનની શોધખોળ પણ િીસમત 
થવી જોઈએ.  
(૫) સધુારોએ વતમન છે કે જેથી માણિ 
પોતાની ફરજ બજાવ ે ફરજ બજાવવી તે 
નીસત પાળવી એ છે નીસત પાળવી એ 
આપણા ંમનને તથા આપણી ઈંન્દ્ન્દ્રયોને વશ 
રાખવી. 
   એવુ ં કરતા આપણ ે સ્વયને આળખીએ 
છીએ. આજ ‘સ’ુ એટલ ેિારો ધારો છે. તેથી 
જે સવરુધ તે કુધારો એમ કિી શકાય. 
ગાધંીજીના સધુાર કે િભ્યતા સવશેના 
ભચિંતનમા ંધમમ અન ેનીસતના ખ્યાલ કેન્દ્રમા ં
છે. આ ખ્યાલ દ્વારા જ િભ્યતાન ે િમજી 
શકાય, કુધાર  અન ે સધુારે વચ્ચેનો 
તફાવત િમજી  શકાય. ધમમનો અથમ કરતા ં
ગાધંીજી કિ ેછે; ધમમનો અથમ હુ ંઅિીં હિિંદુ કે 
મિુલમાન કે જરથોસ્તી એમ નથી કરતો;  
પણ એ બધા ધમોમા ંજે કમમ રહ્યો છે.  
   નીસત એટલે આ ધમમ અનિુાર 
ફરજપાલન. નીસતપાલન તે ઇશ્વરની િમીપ 
જવાનો તેમજ પોતાને સપછાણવાનો એક 
માત્ર માગમ છે. ધમમ અન ેનીસત દ્વારા વ્યસ્તત 
પોતાની જાતને સપછાણી શકે, જે પ્રણાલી 
દ્વારા વ્યસ્તત પોતાની જાતને િમજી શકે તે 
િભ્યતા. સધુાર એટલ ે આતમજ્ઞાનનુ ં
િવંધમન કરતી જીવનપ્રણાલી. 
જો મિાતમા ં  ગાધંી માટે સધુારનો અથમ 
આતમજ્ઞાન િોય તો પછી આતમજ્ઞાન ક્યા 
પ્રકારનુ ં તે િવાલ અસ્થાન ે ન રિ.ે ગાધંી 
માટે આતમજ્ઞાનમા ંબ ેપાિા ંરિલેા ંછે. એક 
તો મારો પોતાની મયામદા સપછાણવી. 
માણિ પોતાને ભગવાનથી અલગ સપછાણ ે
તે મયામદા. આ મયામદાનુ ં આતમજ્ઞાન થાય 

તયારે માણિ ભગવાનના ં  સનયમોનુ ં
ઉલ્લધંન ન કરે અન ેભગવાન એ  આપેલા 
શરીરની મયામદાઓ છપાવ.ે બીજુ,ં િમગ્ર 
માનવજાતમા ં દયા, પ્રેમ, ધમમ અને નીસત 
છે અન ેસષુપુ્ત િોય તો તેન ેજાગતૃ કરી 
શકાય તેવી શ્રધા. વકીલ અન ે કાનનૂ 
પ્રથાની આકરી ટીકા કરતી વખત ેગાધંી આ 
શ્રધાને આધારે જ કિી શકે છે કે, વકીલો 
પણ માણિ છે, અન ેદરેક  માણિજાતમા ં
કંઈક િારુ તો રિલેુ ંજ  છે. 
 ગાધંીજી  માટે આધસુનક સધુાર' એ 'ખરા 
છે. સધુાર' વચ્ચનેો ભેદ મયામદાનો ભેદ છે. 
ખરા અથમમા ં સધુારમા ંજીવન ધમમસનષ્ટ્ઠ છે, 
નીસતવાન છે. આ કારણ ે તેમા ં વિતા 
માણિ આતમજ્ઞાની છે. આધસુનક સધુાર 
મયામદાનો લપુ્ત  કરવામા ં પોતાની સિદ્ધધ 
માન ે છે. શારીહરક કે કુદરતી િીમાઓનુ ં
િતત ઉલ્લઘંન તથા આિપાિના પહરવશે 
ઉપર વધ ુ ને વધ ુ કાબ ૂ મેળવવામા ં
આધસુનક િભ્યતાનુ ં  િાફલ્ય ગણાય છે. 
શરીરશ્રમ અન ે જાતમિનેત ઓછી કરવી.  
િચંાથી જીવનજરૂરી કામ કરવુ ં વગેરે આ 
સધુારાની ટોચ ગણાય છે.  “આ સધુારાની 
ખરી ઓળખ તો એ છે કે માણિો બહિરની 
શોધમા ં ને શરીરસખુમા ં િાથમક્ય અન ે
પરુુષાથમ માને છે. “ 
માણિ િોવાપણાનો અથમ માનવેતર ધોરણ 
દ્વારા થાય છે. ગાધંી માટે આ અતયતં જહટલ 
દાશમસનક કોયડો છે. માણિ િોવુ ંએટલે ધમમ 
અન ે નીસતનુ ં જ્ઞાન િોવુ.ં જો માણિના 
જીવનનુ ંધ્યેય તેનો પરુુષાથમ, તેનુ ંિાફલ્ય 
માનવના અંતરની બિારના સવશ્વમા ંપદાથો 
દ્વારા થવાનુ ંિોય તો માનવ િોવા પણાનો 
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અથમ િપંણૂમપણ ેબદલાઈ જાય છે. આધસુનક 
સધુાર િામે ગાધંીના આકરા વલણના 
મળૂમા ં આ દાશમસનક િમસ્યા છે. 
માનવપણાનો અથમ િચંા અન ે તેમાથંી 
બનતા પદાથો દ્વારા થવાનો િોય તો તેમા ં
માનવમલૂ્યોને સ્થાન ન રિ.ે આધસુનક 
સધુાર ગાધંીના મત ે માનવનુ ં 
અમાનવીકરણ  કરે  છે. જો માનવ િોવાના ં
મલૂ્યો જ બદલાઈ જાય તો પછી િારંુ 
જીવન અન ે િભ્ય વ્યવિાર કોને કિવેાય 
તેવા િવાલો પણ માનવીના ભૌસતક ચીજ 
વસ્તઓુ િાથેના િબંધંોના િદંભે જ આપી 
શકાય. ધમમ અન ે નીસતની ચચામ કરવી 
આધસુનક સધુારમા ંશક્ય નથી. આથી ગાધંી 
તેન ે ‘અધમમ' ગણ ેછે, તેઓ કિ ેછે કે, તેમા ં
નીસતની કે ધમમની વાત છે જ નિીં. ધમમ 
અન ે નીસત અસ્થાન ે  િોવાથી ગાધંી 
આધસુનક સધુારને  શયતાની રાજ્ય' અન ે
િચંાન ે‘મિાપાપ' કિ ેછે. 
  શયતાની રાજ્ય અન ે પાપ. આ બનં ે
ખ્યાલમા ં ઇશ્વરી કે કુદરતી વ્યવસ્થા િામ ે
બળવાની  અન ે પ્રસતરોધની વાત છે. 
કુદરતી (કે ઇશ્વરી) વ્યવસ્થા િામ બળવો 
કરવાની ઇચ્છામાથંી શયતાની રાજ્ય ઊભુ ં
થયુ ં અન ે ‘આજ્ઞા’નુ ં ઉલ્લઘંન કરવામા ં
મિાપાપ થયુ ં  આધસુનક સધુાર  ગાધંીના 
મતે કુદરતી વ્યવસ્થા અન ેમાનવ િોવાનો 
ખ્યાલ િામેના બળવો છે. તે ધમમ નીસત  
સવિોણી વૈકલ્લ્પક વ્યવસ્થા ઘડવાનો પ્રયાિ 
છે. આધસુનક સધુારની ઉથલપાથલન ે
િમજાવવા માટે ગાધંી તેના ઋણ પ્રતીકોના 
ઉદાિરણ આપે છે:  રેલ્વે, વકીલ અન ે
દાતતર. 

રેલ્વે િામે ઉદ્વગે વ્યતત કરતા ંતેઓ કિ ેછે. 
“િારંુ િોય એ તો ગોકળગાયની જેમ ચાલ ે
છે... નઠાર  જ કુદી શકે છે. માનવના ં 
ભગવાને  બાધંેલા શરીરના ઘાટની િીમા 
તોડવા માટે વરાળ યતં્ર અન ે રેલ એમ બ ે 
મખુ્ય માધ્યમનો ઉપયોગ કરે છે. માણિની 
મગરૂરી વધ ે  છે. તે ભગવાનને  ભલૂે છે. 
િાથ,ે રેલ એ  આધસુનક સધુારના ફેલાવો 
કરવાનુ ં  િૌથી મોટંુ િાધન બને છે.કાયદો 
અન ે વકીલો  આધસુનક સધુારના બીજા  
એક પાિાનુ ંપ્રસતસનસધતવ કરે છે. આ પાસુ ં
છે  િામાજજક કરાર આ કરાર માણિ અન ે
ઇશ્વર િાથેનો નથી. આ માણિ - માણિ 
વચ્ચેનો કરાર છે. ઇશ્વરીય કરારમા ં દયા, 
શ્રધા, ધમમ, નીસત મખુ્ય છે. આધસુનક 
િામાજજક કરારની લાિભણતતાઓનો  
અભાવ છે. આ કરાર િત્તા, િજા અન ે
કાનનૂના માળખાથી સનયસમત થાય છે. આ 
કારણે ગાધંી તેમનો પણ સવરોધ કરે છે. 

આધસુનક વૈદક અન ેદાતતરો િામ ે
સવરોધ બ ેકારણે છે. પોતાની ઈંન્દ્ન્દ્રયો અન ે
વાિનાઓ પર કાબ ૂ રાખવી તે 
આતમજ્ઞાનની અસનવાયમ શરત છે. દાતતરોન ે
કારણે મન, ઈન્દ્ન્દ્રયો પરનો કાબ ૂ ઘટે છે. 
મન અન ેશરીરની વાિનાન ેિતંોષવાના ંજે 
પહરણામ ભોગવવા ં પડ ે તને ે દાતતરો દૂર 
કરી માનવને વારંવાર વાિના તરફ દોરી 
જાય છે. પહરણામ ેથોડા િમય માટે શરીર 
તો િારૂ  થાય પણ મન ઉપરનો કાબ ૂજતો 
રિ.ે બેકાબ ૂ મન અન ે ઈન્દ્ન્દ્રયો આતમજ્ઞાન 
માટે અવરોધક છે આથી તો ગાધંીજી 
િોસ્સ્પટલને ‘પાપની જડ' કિ ે છે.આધસુનક 
વૈદકનુ ંજ્ઞાન જીવહિિા  ઉપર આધાહરત છે. 
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જીવિતયા કે જીવ ઉપર અખતરા ગાધંીજીન ે 
અતયતં વ્યસથત કરે છે. શરીરના ખોટા 
જતનને ખાતર' આ હિિા ગાધંીન ે મજૂંર 
નથી. આવી હિિંિા ધમમના અન ે માનવ 
મયામદાના ં  તમામ ખ્યાલાથી સવપરીત છે. 
માનવજાત પર જે મયામદા છે તે 
જીવિતયાથી દૂર થાય છે. આથી આધસુનક 
વૈદક તેઓને ધમમભ્રષ્ટ્ટ' કરનારંુ જણાય છે. 
ગાધંી માન ે છે કે આતમજ્ઞાન મેળવવા માટે 
પીડા િિન કરવી પડ.ે પોતાની ભલૂોનો 
સ્વીકાર કરવો પડ,ે તેની િજા ભોગવવી 
પડ ે તથા મન-શરીરની શદુ્ધધ માટે જાત ે
પ્રયાિ આદરવો પડ.ે હિિંિા આતમજ્ઞાનના 
માગમમા ં અવરોધક બન ે છે. જે માગમ 
આતમજ્ઞાનથી દૂર લઇ જાય તેનો સવરોધ 
કરવો જ રહ્યો.આધસુનક સધુાર ગાધંી માટે 
િવમવ્યાપી વાસ્તસવતતા નથી. આ 
માનવજાતનો ભતૂકાળ નથી તે િમગ્ર 
સવશ્વનો વતમમાન નથી કે નથી તે ભસવષ્ટ્ય. 
આ માનવની કે તેના િમાજની સ્વાભાસવક 
કે કુદરતી અવસ્થા નથી. ગાધંી માટે 
આધસુનક સધુાર તે કુધાર છે, એક રોગ છે. 
કધૂાર અન ે રોગ બનંેના અથમમા ં સવકૃસતનો 
ખ્યાલ છે.આ કારણ ે તેઓ આધસુનક 
સધુારની મોિશસ્તત પ્રતય ેિજાગ િોવા છતા ં
તેનો સવનાશ અસનવાયમ ગણ ેછે. આ સધુારો 
આતમઘાતી છે તેવા સવશ્વાિમા ંગાધંી કિ ેછે, 
આ સધુારો એવો છે કે, જો આપણ ેધીરજ 
રાખી બેિીશુ ં તો સધુારાની િડફેટમા ં
આવેલા માણિો પોત ેિળગાવેલા અસ્ગ્નમા ં
બળી મરશ.ે.. તે સધુારા નાશકારક અન ે
નાશવતં છે.ઉપરાતં, આધસુનક સધુારની 
વ્યવસ્થામા ંજ તેના પ્રસતકારના બીજ રિલેા ં

છે. કાયદાનુ ંઉદાિરણ લેતા ંઆ મદુ્દો સ્પષ્ટ્ટ 
થશે. તેઓ કિ ે છે કે, કાનનૂમા ં ક્યારેય 
આજ્ઞા નથી િોતી કે ‘આમ કરવુ ંજ પડશ'ે. 
પરંત ુતેનો તકમ છે 'આમ ન કરનારને િજા 
થશે'. અન્યાયી આજ્ઞા પાળવાની ફરજ 
નથી. જો અન્યાય અધમમની િામે વ્યસ્તત 
પોત ેિજા ભોગવવા તૈયાર િોય તો તેનો 
પ્રસતકાર થઇ શકે. સધુારાના આતમધાતી 
વલણ માટે તેનુ ંબધંારણ જવાબદાર છે. તે 
માનવનો ખ્યાલ ભૌસતક ચીજ વસ્ત ુ દ્વારા 
આપવા ઇચ્છે છે, તેમા ંધમમ, નીસતન ેસ્થાન 
નથી અને તેમા ં માનવ અન ે કુદરતની 
મયામદાનુ ંઉલ્લધંન કરવાનુ ંવલણ છે. 
  આ સધુારી નાશવતં િોય તેના ઢાચંાન ે
કારણે જ સવનાશ પામવાનો િોય તો તેના 
સવનાશની પ્રહિયામા ંમાનવીય ચેતના અન ે
કાયમિમતાનો ફાળો શુ ં તે િવાલ જરૂર 
થાય. જો માનવીય િસ્તિેપ ન િોય તો 
અન્ય દાશમસનક િવાલો ઊભા થાય. તે 
માનવની ચેતના અન ે કાયમિમતા સવશે 
અશ્રધાનુ ં સચૂક બને માનવ જીવનન ે
સ્પશમતી ઘટનાઓનો આધાર માનવેતર 
પહરબળો – જેને આપણે ઇસતિાિનો પ્રવાિ 
કિીએ કે અથમતતં્રની િમસ્યા કિીએ - પર 
રિ ેઆ તકમ ગાધંીન ેસ્વીકાયમ ન િોય કારણ 
આ તકમ આધસુનક સધુારના તકમની ઘણી 
નજીક છે. બનંેમા ંમાનવ જીવનનુ ંમલૂ્યાકંન 
બાહ્ય માપદંડ દ્વારા થાય છે. આથી ગાધંી 
આતમબળ, દયાબળ અથવા િતયાગ્રિની 
માગમ ચીંધે છે. દારૂગોળો કે મારફાડ હિિંિાનો 
ઉપાય માત્ર વ્યિૂરચના તરીકે વજ્યમ નથી. 
ઉપકરણાતમક સવશ્વનો સવરોધ ઉપકરણોથી 
ન થાય તેવી દાશમસનક માન્યતાને લીધ ે
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તેઓ દારૂગોળાને અયોગ્ય માન ે છે, ‘જેવા 
દેવ તેવી પજુા સવધાન દ્વારા ગાધંી િાધન 
અન ેિાધ્ય વચ્ચેનો િબંધં િમજાવે છે. જો 
િતે ુધમમ, નીસત, મયામદા સવનાના આધસુનક 
સધુારનો સવરોધ કરવાનો િોય તો તે 
અધમમ, અનૈસતક અન ેઅમયામદ હિિંિા દ્વારા 
ક્યારેય ન થઈ શકે. આધસુનક સધુારાએ જે 
િસથયાર વાપયાાં તેનો ઉપાય કરવાથી 
આધસુનક સધુાર જ મળે. શરીરબળ અન ે
તોપબળથી કદાચ અંગ્રેજી રાજ્યનો સવરોધ 
થઈ શકે. આધસુનક સધુારાનો નિીં. 
તોપબળથી કદાચ અંગ્રેજી રાજ્ય િટે પણ 
નવુ ં રાજ્ય પણ તેના જેવુ ં જ િોય કારણ 
તેમા ં આધસુનક સધુાર અંતગમત િોય. 
ગાધંીનો સવરોધ અંગ્રજેી રાજ્ય િામે નથી, 
તેમના સધુારા િામ ે છે. માનવ ચેતનાની 
િા૨૫મા ંઅતટૂ શ્રધા ધરાવતા ગાધંી આથી 
તો અંગ્રજે પ્રજા માટે કિી શકે કે, 'તેઓના 
સવચાર મળેૂ અનીસત ભરેલા નથી, એટલ ે
તેમને સવષે મારા મનમા ં ઉત્તમ સવચાર જ 
છે, તેઓનુ ંિાડ ખરાબ નથી. . તેમની નેમ 
માત્ર અંગ્રેજી પ્રજાને િાકંી કાઢવાની નથી. 
જો તેઓ પોતાનો સધુારો તયજી ખરો સધુારો 
અપનાવ ે તો તેમનો કદમા ં િમાવેશ થઈ 
શકે "અંગ્રેજ જો હિિંદી થઇન ેરિ ેતો આપણ ે
તેનો િમાિ કરી શકીએ છીએ." આવી 
િહિષ્ટ્ણતુા દયાબળ, આતમબળ કે 
િતયાગ્રિથી આવે છે. 
િતય, અભય, અપહરગ્રિ અન ે બ્રહ્મચયમ 
ઉપર આ બળનો આધાર છે. બ્રહ્મચયમ માત્ર 
સ્ત્રીિગં િબંધંી નથી. બ્રહ્મચયમનો અથમ મન, 
ઇચ્છા, ઇન્દ્ન્દ્રય અન ે વાિના ઉપરનો કાબ ૂ
છે. િતય, અભય, અપહરગ્રિ અન ેબ્રહ્મચયમ 

માત્ર આતમજ્ઞાનીને જ િભંવી શકે. એટલ ે
કે, િતયાગ્રિનો આધાર પોતાની જાતન ે
ઓળખવામા ંછે. જે વ્યસ્તત પોતાની જાતન ે
ઓળખ ે તે અંતઃકરણનો અવાજ િાભંળી 
િતય બને  નીડર બને. જે વ્યસ્તત જાતન ે
ઓળખ ેતે ઇચ્છા, વાિના ઉપર કાબ ૂરાખી 
શકે. આતમજ્ઞાન તે જ સ્વરાજ ગાધંી કિ ેછે 
કે આપણી ઉપર આપણે રાજ્ય ભોગવીએ 
તે જ સ્વરાજ છે. સ્વરાજનો અથમ આતમજ્ઞાન 
િોય તો તે દરેક વ્યસ્તતએ પોતાની માટે 
જાતે મેળવવુ ં પડ.ે બીજાનુ ં આપેલુ ં તે 
સ્વરાજ નિીં, રાજકીય સ્વતતં્રતા અન ે
સ્વરાજ વચ્ચ ેઆ પાયાનો તફાવત છે. 
       આમ હિિંદ સ્વરાજ આતમજ્ઞાન દ્વારા 
સ્વરાજની ચાવી આપે છે. આ તકમ નીચેના 
મદુ્દાઓ દ્વારા િરળ થાય છે. 
1)  સધુારનો અથમ જ એ કે માણિ પોતાની 
ફરજ બજાવે.  
૨)ફરજ બજાવવા નીસત અન ે ધમમનુ ં જ્ઞાન 
અસનવાયમ છે. 
૩) આ  જ્ઞાનવાળી વ્યસ્તત પોતાને સપછાણી 
શકે. 
૪) ખરા સધુારનો આધાર આતમજ્ઞાન ઉપર 
છે. 
૫)  આધસુનક સધુાર બહિરની  શોધ છે.  
૬)તેથી તે અધાસમિક અન ેઅનૈસતક છે. 
૭) અનૈસતક - અધાસમિક શાશ્વત ન િોઇ શકે, 
તેથી આ સધુાર નાશવતં છે. 
૮) તેનો પ્રસતકાર આતમબળ, દયાબળ િતય 
ધારા જ થઇ શકે. 
 ૯) િતયાગ્રિનો આધાર આતમજ્ઞાન ઉપર 
છે. 
 ૧૦) આતમજ્ઞાન સ્વરાજનો પાયો છે. 
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આમ ગાધંી િભ્યતાનો આધાર આતમજ્ઞાન 
જુએ છે. માનવની િારપ  તેની 
આંતરમનમા ં ડોહકયુ ં  કરવાની િમતામા ં
અ્ટૂ શ્રધા હિિંદ સ્વરાજમા ંવ્યકત  થાય છે. 
જે િભ્યતા માનવની અનાહદ ખોજને પોષી 
શકે  તે જ શાશ્વત બની શકે. આમ હિિંદ 
સ્વર માત્ર  રાજકીય સવચાર ન રિતેા ં
આધ્યાતમ દશમન તરફ દોરી જાય છે. 
આધસુનકતા િામેના િૌથી મોટા પડકારના  
િાદમમા ં પ્રવેશી શકવાન ે કારણે આ ગ્રથં 
ભચરાય ુછે. 
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