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ગાાંધીજીના રચનાત્મક કાર્યક્રમની એક પ્રવતૃ્તિ : દારૂત્તનષેધ 
ડૉ. મર્ાંક ટી. બારોટ 

અધ્યાપક સહાયક, ઈતિહાસ તિભાગ, પ્રમખુ સ્િામી સાયન્સ & એચ.ડી.પટેલ આટટસ કોલેજ, કડી 
• પ્રસ્િાિના - 

હહિંદુ-મસુ્સ્લમ એકિા, અસ્પશૃ્યિા-તનિારણ 
અને ખાદી (આતથિક પરાધીનિામાાંથી મસુ્તિ) પછી 
હહિંદની સમગ્ર પ્રજાને મોટા પ્રમાણમાાં સ્પર્ટિો પ્રશ્ન 
દારૂનો છે. આથી ગાાંધીજીએ પોિાની સત્યાગ્રહની 
લડિમાાં એક પ્રવતૃિ રૂપે િેને ઉપાડી લીધો. 

સત્યાગ્રહના વ્યાપક માગટમાાં આિિા 
અિરોધોને દૂર કરિાાં સત્યને માગ ે આગળ 
િધિા ગાાંધીજી પોિાનુાં પે્રમજગિ કેમ તિસ્િારિા 
ગયા િે તિસ્િારની એક સામાન્ય લીલા િે 
દારૂતનષેધનુાં િેમનુાં ચચિંિન અને કાયટ. 
• ગરીબીનુાં મખુ્ય કારણ દારૂ - 

સત્યાગ્રહના તિર્ાળ માગટમાાં જ્યારે 
ગરીબીનુાં દુુઃખ ગાાંધીજીએ જોયુાં ત્યારે એમની એ 
જ કાયટ પદ્ધતિથી એ ર્રૂ કરે છે. આત્મતનરીક્ષણથી 
એમણે જોયુાં કે આપણા દેર્ના કરોડો લોકો ભખૂ ે
મરે છે, િેમની ગરીબી માટે દારૂન ુવ્યસન એ એક 
જિાબદાર કારણ છે. આત્મપરીક્ષણથી એમણ ેએ 
પણ જોયુાં કે રોગ પ્રજાજીિનમાાં વ્યાપેલો હોિા 
છિાાં પ્રજાના સાંસ્કારક્ષેત્રન ેએણે કોરી ખાધુાં નથી. 
એમની અહહિંસક દ્રષ્ટટને કારણે દારૂ પીનારા 
લોકોનુાં તિરસ્કાર કરિાને બદલે એમણ ે એ 
ર્ોધિા પ્રયત્ન કયો કે લોકો ર્ા માટે દારૂ પીએ 
છે? િેની સ્સ્થતિ શુાં છે? અને એ સમભાિપણૂટ 
દર્ટન પછી િેમની બદુ્ધદ્ધ િેનો ઉકેલ ર્ોધિા મથે 
છે. 

એ તિચારે છે કે લોકોને દારૂના 
વ્યસનમાાંથી છોડાવ્યા તિના ગરીબી દૂર થઈ ર્કે 
નહીં. પણ ગાાંધીજીને દ્રષ્ટટએ દારૂ તનષેધ એ માત્ર 
ગરીબી સામ ેની લડિ નથી. શદુ્ધ, િાંદુરસ્િ અને 
સાંિાદી સામાજજક જીિન તનમાટણ કરિા માટે 
દારૂતનષેધનુાં કાયટ એ એમની સામે સ્િરાજ્યની 
પ્રવતૃિમાાં, સત્યાગ્રહના માગટમાાં એક ધમટ બનીને 
આિે છે અને પછી એ ધમટનુાં પાલન કરિાાં 
એમની બદુ્ધદ્ધ અધમટના તિનાર્ માટે જોઈિા 
કારણો ર્ોધી લાિે છે. 
• દારૂ તનષેધ અંગેના તિચારો - 

એમણે સામાન્યમાાં સામાન્ય માનિીને 
સમજાય એિી િાિ એ કરી કે આ પતિમનુાં જ 
અતનટટ અનકુરણ છે. િેનાથી નથી કર્ો લાભ કે 
નથી િેન ે આ દેર્ની પ્રકૃતિ સાથે કર્ો સાંબાંધ. 
હહિંદના ગરમ હિાપાણીમાાં દારૂ એ જરૂરી િસ્ત ુ
નથી. શદુ્ધ સત્ય અને જ્ઞાનના ઉપાસકોને દારૂના 
દોષ સમજાિિાની જરૂર ન હિી. આ દેર્ની 
પ્રત્યેક પ્રવતૃિને પ્રજાજીિનની ધાતમિક બાજુને 
જાગિૃ કરીને ર્રૂ કરનાર ગાાંધીજી દારૂતનષેધની 
પ્રવતૃિ પણ લોકોને એ જ રીિે સમજાિે છે કે એ 
વ્યસનને પહરણામે સજાટિો કેફ ધીમે ધીમે 
સ્મતૃિભાંર્ કરી જ્ઞાનનો તિનાર્ કરે છે. આમ િેની 
આધ્યાજત્મક અસરોનો ગાાંધીજીને ખ્યાલ છે. એટલુાં 
જ નહીં, પોિાની પ્રવતૃિની અનેક હદર્ાઓમાાં એ 
આ એક હદર્ા પણ ખલુ્લી મકેૂ છે અને 
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પ્રજાજીિનના સિટદેર્ી તિકાસને રૂાંધિી આ પ્રવતૃિ 
બાંધ થિી જોઈએ, એ દ્રઢ સાંકલ્પથી સમગ્ર દેર્ 
સામે રચનાત્મક કાયટક્રમમાાં દારૂતનષેધની પ્રવતૃિ 
મકેૂ છે. ગાાંધીજીના પ્રત્યેક કાયટચચિંિનની જેમ 
દારૂતનષેધ પણ પ્રજા જીિનને સિાાંગે સ્પર્ે છે. 

ગાાંધીજી કહ ેછે – “હુાં િમને મારા િરફથી 
ખાિરી આપી ર્કુાં છાં કે આખી પ્રજા આ દારૂની 
બદીથી કાંટાળી છે. જે દુભાટગી લોકો આ વ્યસનના 
ગલુામ બનેલા છે િેઓને િેમની પોિાની જ સામે 
થિામાાં મદદ કરી ઉગારિાના છે. કેટલાક િો 
એિી મદદ પોિાને મોઢે માગી રહ્યા છે. આિી 
સાિટતત્રક લોકલાગણીનુાં મોજુ ાં જ્યારે આ બદીની 
સામે ઉઠયુાં છે િે િખિે િેનો લાભ લેિા હુાં િમને 
ન િીનવુાં?” 

આમ દારૂ એ હહિંદની પ્રજાની બદુ્ધદ્ધને િેના 
ર્રીરને કેફ ચડાવ્યો હિો એ પણ અંદરની 
ચેિના, િેના સાંસ્કારો, હજુ િેનાથી મતુિ હિા. 
આથી ગાાંધીજીનુાં કાયટ સરળ બને છે. 
• દારૂતનષેધનો રચનાત્મક કાયટક્રમ - 

દારૂતનષેધથી એમણ ે પ્રજાનો માનતસક 
ક્ષય અટકાવ્યો, આતથિક સ્સ્થતિ સધુારી અને સાંપણૂટ 
સહકારથી સિટસાંમતિથી એ કામ પરુૂાં કયુાં. પરાંત ુ
પ્રત્યેક અન્યાયી, તિનાર્ી હક્રયાની સાથે એક 
આભાસી પોષક બાબિને જોડનાર ચિહટર્ 
સરકારની નીતિને િોડિી, લોકોના મોહને િોડિો 
સરળ ન હિો. 

દારૂતનષેધનુાં કાયટ રચનાત્મક કાયટક્રમ રૂપે 
આપ્યા પહલેા િો િેમણે સરકારી કેળિણી 
ગલુામોને િૈયાર કરનારી અને તનરથટક છે િ ે
પ્રિીતિ લોકોન ેકરાિી દીધી હિી. એટલે લોકોનો 
િે માટેનો આગ્રહ મોળો પડયો હિો. સરકાર 

િરફથી દેખાડિામાાં આિિા ભયની િો ગાાંધીજી 
પર કર્ી અસર જ થિી નથી. એમનો જુગાર 
િથા દારૂતનષેધનો આગ્રહ એટલો બધો છે કે એ 
એટલે સધુી કહ ેછે કે “સાંકટ-તનિારણ જુગાર તિના 
ન થતુાં હોય િો ભલે લાખો ભાઈબહનેો ભખૂે મરે. 
અધમટમાાંથી ધમટની ઉત્પતિ સાંભિિી જ નથી.” 

એમની સત્યની ર્ોધ એમનો ધમટનો 
આધાર અને આભાસી અહહિંસાની છેિરતપિંડીથી 
બચાિે છે અને એથી જ જ્યારે રાજકોટના ઠાકોર 
સાહબે ગાાંધીજીના જ ર્બ્દોમાાં દારૂ િેચાણનો 
બચાિ કરીને પછેૂ છે કે િમારી પ્રવતૃિથી વ્યસ્તિ-
સ્િાિાંત્ર્યને હાતન નથી થિી ? ત્યારે ગાાંધીજી 
પોિાના તસદ્ધાાંિોમાાં જરાયે છૂટછાટ મકૂ્યા તિના 
કેવુાં સ્પટટ જિાબ આપે છે! “જેમ ચોરી કરિાનુાં 
સ્િાિાંત્ર હોય નહીં િેમ દારૂ બનાિિા કે િેચિાનુાં 
પણ ન જ હોય.” એ દારૂના વ્યાપારને સામાજજક 
ગનુા રૂપે િણટિે છે. દારૂ પીિો એ અતધકારની 
િાિ જ નથી. અને એથી એ પ્રવતૃિને બાંધ 
કરિામાાં કર્ીએ હહિંસા નથી, અધમટ નથી, કે 
ગાાંધીજીના તસદ્ધાાંિોનો તિરોધ નથી. 

દારૂતનષેધની રાટરની કાયમી નીતિ િરીકે 
િણટિી િેનુાં આતથિક, નૈતિક અને રાજકીય મલૂ્ય 
સમજાવ્યા પછી એમનો પણુ્યપ્રકોપ ક્યાાં સધુી 
જાય છે! એ કહ ે છે – “જો મને એક કલાક માટે 
પણ આખા હહિંદનો સરમખુત્યાર નીમિામાાં આિે 
િો સૌથી પહલેુાં કામ હુાં એ કરુાં કે દારૂના એકે એક 
પીઠાનુાં કશુાં િળિર આપ્યા તિના બાંધ કરી દઉં. 
ગજુરાિમાાં જ્યાાં ખજૂરા છે ત્યાાં બધાનો નાર્ કરુાં. 
કારખાનાઓ િાળા પાસે મજૂરો માટે મનટુયને 
યોગ્ય એિી સ્સ્થતિ પેદા કરાવુાં અને આ મજૂરોને 
જ્યાાં તનદોષ પીણાાં અન ે િેટલા જ તનદોષ 
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મનોરાંજનના સાધનો મળે એિા ઉપહારગહૃો અને 
કીડાગહૃો ખોલાવુાં. કારખાનાના માચલક જો 
નાણાની િાંગીનુાં કારણ બિાિે િો હુાં િેમના 
કારખાના બાંધ કરી દઉં. દારૂનો સાંપણૂટ ત્યાગ 
કરનાર હોય એક કલાકનુાં સરમખુત્યારર્ાહી 
મળિા છિાાં હુાં મારુાં ભાન ઠેકાણે રાખુાં. એટલે 
મારા યરુોતપયન તમત્રો અને માાંદા માણસો જેમને 
િાન્ડી કે એિી ચીઝની દિા િરીકે જરૂર હોય િે 
સૌની સરકારી ખચે, હોતર્યાર ડોતટરો પાસે 
િપાસ કરાિડાવુાં અને જ્યાાં જરૂર હોય ત્યાાં એમને 
પ્રમાણપત્રોિાળા દિાના િેપારીઓ પાસેથી 
ઠરાિેલા પ્રમાણમાાં આ જલદ પીણા મેળિિાનો 
અતધકાર આપનારા પ્રમાણપત્રો આપિામાાં આિે 
એિી ગોઠિણ કરુાં. દારૂની આિક પરૂિી ખોટને 
માટે હુાં સીધો જ લશ્કરી ખચટ પર કાપ મકુુાં અન ે
સેનાતધપતિ નિી સ્સ્થતિમાાં ગમેિેમ કરીને 
ચલાિી એિી િેની પાસે અપેક્ષા રાખુાં.” 
• દારૂ તનષેધ માટેના ગાાંધીજીના પ્રયાસો - 

 મુાંબઈ ર્હરેમાાં દારૂનો ધાંધો મોટાભાગ ે
પારસીઓ કરિા હિા. એમને એ ધાંધો છોડિા 
માટે સમજાિિાના પ્રયત્નો કયાટ હિા. ગાાંધીજીએ 
એમને ઉદે્દર્ીને પત્રો પ્રગટ કયાટ. િદઉપરાાંિ 
દારૂની દુકાનિાળાઓને સમજાિિા ઉપરાાંિ 
દારૂની દુકાનો પર તપકેહટિંગની વ્યિસ્થા કરિામાાં 
આિી, આ માટે િેમણ ે દારૂના દુકાનદારો માટે 
સદભાિ દાખિિો જોઈએ િેમ કહ્ુાં. બહનેોના 
સાથ સહકારથી અસરકારક તપકેહટિંગ ર્ક્ય બન્યુાં 
હત ુાં. ૧૯૩૭માાં ભારિના કેટલાક પ્રાાંિોમાાં કોંગ્રેસ 
સિા પર આિી ત્યારે િેણ ેમદ્રાસ, મુાંબઈ, ઉિર 
પ્રદેર્, ચબહાર, મધ્યપ્રાાંિ અને  િાયવ્ય સરહદના 
પ્રાાંિના કેટલાક ભાગમાાં દારૂબાંધી દાખલ કરી 

અને આસામ િથા ઓહરસ્સામાાં અફીણની બાંધી 
કરી. આ ર્ક્ય બન્યુાં ગાાંધીજીના પ્રયાસોને કારણ ે
જ. 
• મલૂ્યાાંકન - 

ગાાંધીજીના રચનાત્મક કાયો પરસ્પર 
પરૂક છે અને ક્યારેક એકમાાં બીજુ ાં સમાઈ જાય છે. 
કાયટ િરીકે એ ચભન્ન હોય િો પણ િેની પાછળનો 
ઉદે્દર્, િેના પાયાના તસદ્ધાાંિો અને િેન ે
વ્યિહારમાાં મકૂિાની પદ્ધતિ તિરે્ બહ ુ િફાિિ 
નથી. દા.િ. હહિંદના કરોડો ગામડામાાં પડલે ગરીબ 
માણસને સાચા સ્િરાજ્ય માટે િૈયાર કરિાના, 
સિોદયના પ્રયત્નમાાંથી ખાદીની પ્રવતૃિ એ પ્રજા 
સમક્ષ મકેૂ છે. આ ખાદી પાછળનો મળૂ અને 
અંતિમ આદર્ટ અને એ આદર્ટની સાથે ગ્રામોદ્યોગ, 
ગ્રામસફાઈ અને આતથિક સમાનિા સાંકળાઈ જાય 
છે, એ જ રીિે કેળિણી એ જીિનલક્ષી, 
જીિનવ્યાપી અને સિાાંગી જીિનનો તિકાસ 
કરનારી હોય િો પ્રૌઢતર્ક્ષણ, માતભૃાષા પ્રેમ, કે 
રાટરભાષા પ્રચાર, એ એના જ અંગો બની રહ ેછે. 
૧૯૪૦માાં આ રચનાત્મક કાયટક્રમના ૧૩ તિષયો 
દર્ાટવ્યા પછી ગાાંધીજી કહ ે છે – “આમાાં બીજુ ાં 
ઉમેરી ર્કાય છે અથિા નોંધ એિી વ્યાપક છે કે 
જે રહી ગયુાં દેખાય છે િે આમાાં આિી જાય છે 
એમ તસદ્ધ કરી ર્કાય.” 

આમ િો ગાાંધીજીનો સત્યાગ્રહ એ ર્બ્દ જ 
એિો વ્યાપક છે કે િેમના સમગ્ર જીિનચચિંિનને 
િેમાાં સમાિી ર્કાય. જીિનના કોઈપણ પ્રશ્ન 
પરત્િે એમનો અચભગમ એમનો ઉકેલ અને એમનુાં 
દર્ટન સમાન જ રહ્ુાં છે. એટલે હિે બીજી કેટલીક 
તિચારણા જેનો જુદો ઉલ્લખે અતનિાયટ નથી િેને 
ગાાંધીજીના ચચિંિન જગિમાાં એ ભતૂમકાએ 
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ગોઠિાયેલા છે િે ભતૂમકાનો તનદેર્ કરી સમગ્ર 
ચચિંિન સાથેનુાં િેનુાં અનસુાંધાન દર્ાટિી ગાાંધીજીના 
સાંિાદી જીિનમાનસમાાં ચચત્રની રૂપરેખાન ેસાંકોરી 
લઈએ. 
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