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આત્મકથા જીિનલીલાના મેઘધનષુી 
રંગોથી રંગાયલેી હોય છે. આત્મકથા મળૂ 
તો કબલૂાત કે એકરારની વવૃિમાથંી જ 
ઉદ્ભિી છે. ણિસ્તી ધમમમા ં પોતાના પાપની 
કબલૂાત કરિાનો એક રરિાજ પરંપરાથી 
ચાલ્યો આવ્યો છે. તેમાથંી 'કન્ફેશન્સ' 
(કબલૂાત/ એકરાર) શરૂ થઈ. અન ે ધીમ ે
ધીમ ે આત્મકથાનો ઉદ્ભિ થયો. પાચંમી 
સદીમા ં સેન્ટ ઑગસ્ટાઇન ે 'કન્ફેશન્સ' આ 
રીતે આલેખ્યા હતા. ત્યારથી આત્મકથાનો 
આરંભ થયો. ફ્રેંચ સારહત્ય (1798- 1837) 
ના 'કન્ફેશન્સ'મા ં આત્મનવનરીક્ષિ જોિા 
મળે છે. 
     "છેલ્લો કટોરો ઝેરનો આ પી જજો 
બાપ ુ સાગર પીનારા અંજણલ નિ ઢોળજો 
બાપ"ુ. -મેઘાિી 
  મોહનલાલ કરમચદં ગાધંી દ્વારા 
લખાયેલી 'સત્યના પ્રયોગો' નામક 
આત્મકથા ગજુરાતી સારહત્યની જ નહીં 
પિ, જગતભરની ઉિમ આત્મકથાઓમાનંી 
એક છે. આ કૃવતમા ં એક વિભવૂતિતં 
મહાત્માના વિભવૂત મતંજીિનની ઉગ્ર અન ે
ઉજ્જિળ તપશ્ચયામને શબ્દદેહ મળ્યો છે. 
માનિમાથંી મહામાનિ, અલ્પાત્મામાથંી 
મહાત્મા, અન ેવ્યક્તતમાથંી વિરાટ બનિાની 

એક આગિી આધ્યાત્ત્મક પ્રરિયા ને 
એમાથંી જન્મતા અનેકાનેક આંતરપ્રિાહો 
આ કૃવતમા ં આલેખાયા છે. બાપ ુ ચસુ્તપિ ે
માનતા હતા કે સત્ય એ જ પ્રધાનિસ્ત ુછે. 
એન ેઆધારે જ જીિન જીિાવુ ંજોઈએ. આ 
કૃવતમા ંસત્યન ે વિકૃત કરિાનો, ઢાકંિાનો કે 
તેનુ ં અપિૂમ દશમન કરાિિાનો અપરાધ 
જાિ-ે અજાિે ન થઈ જાય તેની બાપએુ 
સપંિૂમ કાળજી રાખી છે. સરુુણચનો ભગં કયામ 
વિના સત્યનુ ં ઉચ્ચારિ કરિાની જે 
કુશળતા ગાધંીજીએ બતાિી છે તે બીજા 
કોઈની લીખીનીમા ંનથી. ભાષા સાદી અન ે
સરળ છે. સત્ય કલાથી વિમખુ હોત ુ ં નથી. 
તેની સચોટ પ્રતીવત ‘સત્યના પ્રયોગો’ 
િાચંતા થાય છે. 
ભારતના રાષ્ટ્રવપતા અન ે વિશ્વને સત્ય 
તેમજ અરહિંસાની શક્તતનુ ં દશમન કરાિનાર 
મહાત્મા ગાધંીના જીિનના બાળપિથી 
માડંીને ઈ.સ. ૧૯૨૧ સધુીના સમયગાળાના 
સારા- નરસા પ્રસગંોને આિરી લેત ુ ંપસુ્તક 
એટલે 'સત્યના પ્રયોગો.' આ કૃવતમા ંતેમિ ે
સત્ય, અરહિંસા, આધ્યાત્ત્મકતા,બ્રહ્મચયમ, 
આત્મજ્ઞાન, તેમજ શાકાહાર જેિા વિવિધ 
વસદ્ાતંોની, તેમજ પ્રયોગો અન ે તેના 
પરરિામોની વિગત ેિાત કરી છે. આ કૃવત 
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કુલ પાચં ભાગમા ં ૧૭૭ પ્રકરિોમા ં
આલેખાઈ છે. દરેક પ્રકરિના મળૂમા ંએક 
જ અિાજ છે- 'સત્યનો જ જય થાઓ'. 
આત્મવનરીક્ષિ અને આત્મપરીક્ષિની 
બેિડી ધારે ચાલતુ ં વનરૂપિ, વનવ્યામજ 
સરળતા,અન ે સહૃદયતાથી ઉઘડતી જતી 
િાત, વિનોદ અને નમમવવૃિનો વિિેકપિૂમ 
વિવનયોગ- આ બધા િડ ેશ્રષે્ટ્ઠ આત્મકથાનો 
આદશમ સ્થાવપત થયો છે. જગતભરની 
ઉિમ આત્મકથાઓમા ં 'સત્યના પ્રયોગો' નુ ં
સ્થાન મોખરે છે. 
'સત્યના પ્રયોગો' એ ગાધંીજીએ પોતાના 
જીિનમા ં કરેલ પ્રયોગો અન ે મેળિલેા 
પરરિામો વિશે લખેલી આ કથા છે. જેમા ં
તેમના બાળપિથી માડંીન ે ઈ.સ.૧૯૨૧ 
સધુીની એમની ત્જિંદગીન ે પ્રયોગો રૂપે 
એમન ે િિમિી છે.ઈ.સ. ૧૯૨૭ મા ં કૃવત 
પ્રકાવશત થઈ. પસુ્તકની પ્રસ્તાિનામા ં જ 
ગાધંીજી જિાિ ે છે કે તેમિે ખરેખર ઈ.સ. 
૧૯૨૧ ની શરૂઆતમા ંપોતાની આત્મકથાનુ ં
કામ હાથ ધર્ુું હતુ.ં પરંત ુતેમની રાજકીય 
વ્યસ્તતાન ેકારિે તેમિે તે કામ બાજુ પર 
મકૂવુ ં પડ્ુ ં હત.ુ બાદમા ં સાથી  
સત્યાગ્રહીઓએ એમના જીિન વિશે 
જાિિાની ઈચ્છા વ્યતત કરી, અન ેપછીથી 
પ્રકરિો સાથ ે શ્રેિીબધં સ્િરૂપમા ં તેન ે
સાપ્તારહક પ્રકાવશત કરિા માટે સમંવત 
આપી હતી. સત્ય એટલે માત્ર િાિીનુ ંસત્ય 
નહીં,સત્ય એટલે ખદુ પરમાત્મા. આિા 
પરમ તત્િ સત્યન ેપામિા માટેના મહાત્મા 
ગાધંીજીના પ્રયત્નો અન ે પરુુષાથોનુ ં સરળ 
ભાષામા ંઅહીં આલેખન થર્ુ ંછે. અન્ય સહ ુ
સત્યાથીન ેપોતપોતાની સત્ય સાધનામા ંઆ 

અનભુિકથા મદદરૂપ બની શકે તેિા 
આશયથીથી પ્રેરાઈન ે જ ગાધંીજીએ આ 
આત્મકથા લખી છે. 
           પાચં ભાગમા ં વિસ્તરરત આ 
આત્મકથાની શરૂઆત થાય છે ગાધંીજીના 
બાળપિના પ્રસગંોથી. શાળામા ંઇન્સ્પતેશન 
સમયે  માસ્તરના કહિેા છતા ં ચોરી ન 
કરિી, બહાદુરી દેખાડિા માસં- મરદરાનુ ં
સેિન કરવુ,ંબીડી પીિી અન ે દેવુ ં ભરિા 
સોનાની ચોરીનો પ્રસગં-  ણચઠ્ઠી લખી વપતા 
પાસ ે કબલુાત કરિી - િગેરે જેિા 
પ્રસગંોની િાત કરી છે.બીજા ભાગમા ંદણક્ષિ 
આરફ્રકાના અનભુિોની િાત છે. રંગદ્વષેનો 
પ્રથમ અપમાનજનક અનભુિનો પ્રસગં, 
ભારતીયોન ે થતા અન્યાય સામ ે તેમની 
અરહિંસક લડત- િગેરે   પ્રસગંો આલખેાયા 
છે.ત્રીજા ભાગમા ંતેમિે બ્રહ્મચયમ ને લગતા 
પ્રસગંોની િાત કરી છે. ચોથા ભાગમા ં
તેમિ ેદણક્ષિ આરફ્રકન સરકારની અન્યાયી 
નીવત સામ ે સખત લડતની િાત કરી છે. 
સાથોસાથ આહારન ે લગતા કેટલાક 
પ્રયોગોની પિ િાત કરી છે. તો બ્રહ્મચયમ 
અન ેઆત્મસયંમને લગતા તેમના વિચારો 
પિ આલેખ્યા છે.પાચંમા ભાગમા ંગાધંીજી 
ભારતમા ં અંગ્રેજોની અન્યાયી નીવત સામ ે
આંદોલનો કરતા જોિા મળે છે.આહારના 
એક બીજા પ્રયોગમા ં તઓે બકરીનુ ં દૂધ 
અપનાિ ે છે.ભારતની આઝાદીના 
આંદોલનોની સાથ ે સાથ ે સમાજમા ં વ્યાપ્ત 
અનેક દૂષિોને નાબદૂ કરિાની પ્રવતજ્ઞા 
સાથ ેઆત્મકથા પિૂમ થાય છે. 
      આ આત્મકથામા ં ગાધંીજીની સમથમ 
પ્રસગંવનરૂપિ  શક્તતનો ઠેકઠેકાિે અનભુિ 
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થાય છે. પ્રસગંોમા ં રહલેા નાટયતત્િન ે
બહાર આિી, પ્રસગંોનો સાક્ષાત્કાર થઈ શકે 
તેિી ઢબ ે તેન ે આલખેિાની ફાિટ 
ગાધંીજીમા ં છે. 'તોફાન' પ્રકરિમા ં
આલેખાયલેો ગોરાઓના હમુલાઓનો 
પ્રસગં, કસ્તરુબા પર ધિીપણ ુઆદરિાનો 
પ્રસગં- આિા અનેક પ્રસગંોમા ં ગાધંીજીની 
પ્રસગંવનરૂપિ શક્તતના ંદશમન થાય છે. અહીં 
જે વ્યક્તતણચત્રો આલેખાયા ંછે તે સરેુખ અન ે
અસરકારક છે. નારાયિ હમેચદં્ર, 
ગોપાલકૃષ્ટ્િ ગોખલે, રાયચદંભાઈ, બાલા 
સનુ્દરમ- મા ં જરૂર જેટલી જ રેખાઓ 
ઉપસાિી છે. જ્યારે માતા-વપતા, પત્ની, 
ભાઈ, કાકા- િગેરે સ્િજનોના ં ણચત્રો િધ ુ
વિસ્તતૃ અન ે સ્પષ્ટ્ટ બન્યા છે. તેમને મન 
વ્યક્તત નહીં પિ સદંભમ અવત મહત્િનો છે. 
એ િાત તેમિે આલખેેલા વ્યક્તતણચત્રો દ્વારા 
સચૂિાય છે. આહાર, વશક્ષિ, બ્રહ્મચયમ, 
દાપંત્યજીિન, બાળઉછેર િગેરે જેિા અનેક 
જીિન ઉપયોગી વિષયો પરનુ ંમૌણલક અન ે
રહતકારક ણચિંતન આપિન ેઆત્મકથામા ંઠેર 
ઠેર જોિા મળે છે.આ આત્મકથામા ં
આરંભથી માડંીને અંત સધુી સત્યના 
પ્રયોગોની જ રજૂઆત થયેલી છે. 
આત્મકથાના આરંભે જ ગાધંીજી લખે છે કે: 
       " હુ ંપજુારી તો સત્યરૂપી પરમેશ્વરનો 
જ છ.ં એ એક જ સત્ય છે. અન ેબીજુ ંબધુ ં
વમથ્યા છે. એ સત્ય મને જડ્ુ ં નથી પિ 
એનો હુ ંશોધક છ.ં એ શોધિાની અથ ેજે જે 
િસ્ત ુ મને વપ્રયમા ં વપ્રય હોય એનો ત્યાગ 
કરિા પિ હુ ંતયૈાર છ ંઅન ેએ શોધરૂપી 
યજ્ઞમા ં આ શરીરને પિ હોિાની મારી 

તૈયારી છે. અન ે શક્તત છે. એિો મને 
વિશ્વાસ છે."  
('સત્યના પ્રયોગો' પ.ૃ૬) 
"ભલ ેમારા જેિા અનેકોનો ક્ષય થાઓ, પિ 
સત્યનો જ જય થાઓ. અલ્પાત્માન ે
પામિાન ે સારૂ સત્યનો ગજ કદી ટૂંકો ન 
બનો. ('સત્યના પ્રયોગો' પ.ૃ૬) 
            ગાધંીજીના આિા દૃઢ સકંલ્પન ે
કારિે જ એમની આત્મકથાનો નાયક પિ 
સત્ય જ છે. ગાધંીજીની વનખાલસતા પિ 
અમાપ છે. 'એક પણુ્યસ્મરિ ને પ્રાયવશ્ચત' 
પ્રકરિમા ં ગાધંીજી પોતાના વિશે કડક 
આલોચના કરતા જિાિે છે કે: 
     "હુ ંતો જેિો પ્રેમાળ તિેો ઘાતકી પવત 
હતો. મને પોતાન ેહુ ંતનેો વશક્ષક માનતો,ને 
તેથી મારા અંધપ્રેમન ેિશ થઈ સારી પેઠે  
પજિતો... પત્ની એ કેિળ સહધવમિિી, 
સહચારરિી અન ેસખુદુુઃખની સાથી છે, એવુ ં
મને સ્પષ્ટ્ટ ભાન નહોત ુ.ંતે વિષયભોગનુ ં
સાધન છે.પવતની આજ્ઞા ગમે તે હોય તો 
પિ તે ઉઠાિિા સજામયેલી છે.એમ માની હુ ં
િતમતો એ હુ ંજાણુ ંછ.ં"   (‘સત્યના પ્રયોગો’ 
પ.ૃ૨૪૦) 
            નાની િયના લગ્ન, લગ્ન 
અંગેના ખોટા ખ્યાલોથી આદરેલુ ંધિીપણુ,ં 
જાવતય વવૃતની દુવનિારતા -  આરદનુ ંઅહીં 
ગાધંીજીએ યથાથમ વનરૂપિ કરેલુ ં છે. 
'સત્યના પ્રયોગો' ની ભાષાશૈલી સાદી-સરળ 
હોિા છતા ં ક્ાકં પ્રસગંોપાત િેધક ને 
કટાક્ષમય પિ છે. આ કૃવતમા ં જેવુ ં તેમનુ ં
જીિન છે તેવુ ં જ તેમનુ ં કિન છે.અહી 
ક્ાયં દંભ,આડબંર કે શબ્દોનો ખોટો 
ખડખડાટ નથી.'શીલ તિેી શૈલી' આ 
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આત્મકથા સદંભ ે યથાથમ સાણબત થાય 
છે.અનેક આિકારદાયક, ઉદાહરિીય, 
પ્રેરિાદાયક અન ે સમાજ માટે આંખ 
ઉઘાડનારી િાસ્તવિતતાઓના બયાન 
સાથેની આ બેજોડ આત્મકથા છે.'સત્ય સજં્ઞા 
સાપેક્ષ છે.' આત્મકથાકાર સત્ય શોધન કરે 
છે, એમ જ્યારે કહિેાય છે ત્યારે એ સત્ય 
પિ લખેકના ર્ગુદશમકની જેમ જ લેખક 
સાપેક્ષ છે એમ જ માનિાનુ ં છે.ટોલ્સટોય ે
તો 'સત્ય એ જ મારી કથાનો નાયક છે.' 
એમ કહ્ુ ં છે.નમમદ 'મારી હકીકત' મા ં
પ્રવતજ્ઞા કરતા ંકહ ેછે કે : 
       " જે જે હુ ં લખીશ તે મારી જાિ 
પ્રમાિે સાચે સાચુ ંજ લખીશ,પછી તે ભલ ે
ને સારંુ હોય,લોકોને પસદં પડો કે ન પડો.”  
('મારી હકીકત' પ.ૃ૯) 
                          જ્યારે 'સત્યના 
પ્રયોગો'મા ંગાધંીજી લખ ેછે કે: 
    "સત્યના શોધકને રજકિથી પિ નીચ ે
રહવે ુ ંપડ ે છે. જગત આખુ ં રજકિને કચડ ે
છે. પિ સત્યનો પજુારી તો રજકિ સદુ્ા ં
તેન ે કચડી શકે એિો અલ્પ બની ન શકે 
ત્યા ં સધુી તેન ે સ્િતતં્ર ઝાખંી પિ દુલમભ 
છે.” ('સત્યના પ્રયોગો' પ.ૃ૬) 
   ટોલ્સટોય, નમમદ, ગાધંીજી, મણિલાલ 
નભભુાઈ દ્વદ્વિેદી, વિનાયક સાિરકર- જેિા 
મહાનભુાિો શીખિ ે છે કે સત્યનુ ં
આત્મકથામા ં ઘણુ ં બધુ ં મહત્િ છે.વનભીક 
વ્યક્તત વનખાલસ બનીને સત્યનુ ં આચરિ 
કરી શકે છે. 
આત્મકથાનો સર્જક પોતાના જીિનના 
આંતર અન ે બાહ્ય બનં ે પ્રકારના સઘંષમનુ ં
વનરૂપિ કરતો હોય છે. 'ચોરી અન ે

પ્રાયવશ્ચત', 'દુુઃખદ પ્રસગં- 1- 2’, 
'શરમાળપણુ-ં મારી ઢાલ', 'અસત્યરૂપી 
ઝેર', 'મારી મ ૂઝંિિ', 'કુલીપિાનો 
અનભુિ', 'કસોટી', 'કાળો કાઠંલો', 
'ધમમસકંટ', 'એક પણુ્યસ્મરિ અન ે
પ્રાયવશ્ચત', 'ઘરમા ંસત્યાગ્રહ', 'એ સપ્તાહ', 
'ડુગંળીચોર', અન ે 'ણગરમીટની પ્રથા'- િગેરે 
જેિા પ્રકરિોમા ં ગાધંીજીએ પોતાના 
આંતરસઘંષમનુ ં વનરૂપિ કર્ુું છે. જ્યારે 
'બોઅર ર્દુ્' જેિા પ્રકરિમા ંતેમિ ેપોતાના 
જીિનમા ં વનમામિ થયેલા બાહ્ય સઘંષમને 
આલેખ્યો છે. મહાત્મા બન્યા છતા ં તેમિ ે
સરળતા અન ે વનખાલસતાથી પોતાની રાય 
જેિડી ભલૂોને પિ 'પહાડ' જેિડી ગિાિી 
છે. અહીં જીિન કલાકારની વિવશષ્ટ્ટ દ્રષ્ષ્ટ્ટ 
અન ે સષૃ્ષ્ટ્ટ વનરૂપાયા છે. ચોરી, જૂઠ, 
સ્ખલન, ભીરૂતા, માસંાહાર, શરમ -આરદ 
સામાન્ય માનિીય અિગિુોની સાથોસાથ 
અહીં મહાન માનિીના અસામાન્ય ગિુોનુ ં
ગૌરિ પિ છે. સત્યાગ્રહરૂપી શસ્ત્રથી એમિ ે
અરહિંસાનુ ંપોતાના જીિનમા ંઆચરિ કરેલ 
છે. વિચાર,િાિી, અન ે િતમનનો વત્રિિેી 
સગંમ-એની એકરૂપતા ગાધંીજીની 
જીિનદ્રષ્ષ્ટ્ટન ે તેમજ તમેના સત્યપાલનના 
હઠાગ્રહન ે સમજિા માટે અગત્યની ચાિી 
બની રહ ેછે. 
            'સત્યના પ્રયોગો'ની મયામદાઓ 
વિશે જિાિતા ંશ્રી સતીશ વ્યાસ લખ ેછે કે: 
      " ઘિીિાર લાગ્યા કરે છે કે વ્યક્તત 
તરીકે ગાધંીજી પોતાના મથંનોનો ણચતાર 
આપતા નથી. કથાનાયક કથાના વિચાર 
અન ે પરરિામ િચ્ચેનુ ં મથંન વનરૂપિાથી 
આત્મકથાની અસરકારકતા િધતી હોય 
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છે.આિી પ્રતીવત કરિાનુ ં એક સ્િયવંસદ્ 
મલૂ્ય હોય છે. ગાધંીજીએ અનેક વનિમય 
લીધા છે. પિ એ લતેા ં એમિે જે 
વિચારવિમશમ કરિો પડયો હોય એ 
આપિામા ંએ ચકૂ કરે છે. (‘આત્મકથા’ લ:ે 
ડો.સતીશ વ્યાસ પ.ૃ200) 
"ગાધંીજીમા ં સત્યદશમનની સઝૂ ઓછી હોય 
એમ લાગે છે. કંઈક એમિ ેજીિિાનો માગમ 
જ એિો પસદં કયો હતો કે આિી વવૃિ 
કેળિિી અન ે ણબનજરૂરી લાગી હશ.ે 
પેરીસનો 'એરફલટાિર' એમન ે
સૌંદયમવિહોિો લાગલેો.આ કૃવતમા ં
સ્થળિિમનો પિ કદાચ આ અણભગમન ે
લીધ ે જ રસસભર બની શક્ા ં હતા.ં  
(‘આત્મકથા’લ:ે ડૉ.સતીશ વ્યાસ પ.ૃ67) 
શ્રી સતીશ વ્યાસના આ મદુ્દાઓ ણચિંત્ય જરૂર 
છે. પરંત ુ એથી કરીને આત્મકથા કલાના 
ધોરિે ઉતરતી નથી. સત્યશોધનના માગ ે
એમન ેજે શૈલી અનકુળૂ- અનરુૂપ પડી તેનો 
તેમિે ઉપયોગ કયો. એ રીતે પિ આ 
આત્મકથા ગજુરાતી આત્મકથા સારહત્ય 
પરત્િ ેપ્રભાિક છે. ગાધંીજીની રાષ્ટ્રવ્યાપી 
ચેતનાએ માત્ર ગજુરાતી સારહત્યન ેજ નહીં 
પરંત ુ અન્ય ભાષા સારહત્યન ે પિ સમદૃ્ 
કયામ છે. વનદમભ રજૂઆત, વનભીક કબલુાત, 
પોતાની ભીતરમા ં િાિી, વિચાર, અન ે
િતમનન ે એક કરિાના મકુાબલાની આ 
સઘંષમકથા છે. પોતાના સારા- નરસા 
પાસાઓને રજૂ કરતા પ્રસગંોના વનરૂપિમા ં
આપમેળે સયંમ અને વિિેક જળિાયલેા 
જોિા મળે છે. સત્યને આચરિમા ંઉતારિા 
જતા કેટકેટલી કરઠનાઈઓનો સામનો કરિો 
પડ ે છે તેની ઉિમ પ્રતીવત આ આત્મકથા 

કરાિે છે. સત્યની ખોજ એ બાપનુ ુલક્ષ્ય છે. 
સત્ય માટે જીિતા,અન ે સમય આિ ે
ઝઝૂમતા સત્યના પ્રિાસીની આ રામકહાની 
છે. પાિીના, બ્રહ્મચયમના, માટીના, 
ખોરાકના, ધમમના, વિિેકના, સત્યાગ્રહના- 
એમ અનેક પ્રયોગોની આ નોંધપોથી છે. 
આત્મકથાન ે માટે આમ તો અનેકનેક 
પ્રકારના શીષમક અપાય છે. નમમદે પોતાની 
આત્મકથાન ે 'મારી હકીકત', ગાધંીજીએ 
'સત્યના પ્રયોગો', કાકાસાહબે કાલેલકરે 
'સ્મરિયાત્રા', કવિ ન્હાનાલાલ ે
'અધમશતાબ્દીના અનભુિબોલ', શારદાબેન 
મહતેાએ 'જીિન સભંારિા', નારાયિ 
હમેચદં્ર ે 'હુ ં પોત'ે,બ.ક. ઠાકોરે 'પચંોતેરમ'ે, 
કનૈયાલાલ મનુશીએ 'અડધે રસ્ત'ે, 'સીધા ં
ચઢાિ', 'સ્િપ્ન વસદ્વદ્ની શોધમા'ં, ઝિેરચદં 
મેઘાિીએ 'છેલ્લુ ં પ્રયાિ', ચ.ંચી. મહતેાએ 
'બાધં ગઠરીયા'ં, 'છોડ ગઠરીયા'ં,'સફર 
ગઠરીયા'ં,પજંાબી લેણખકા અમતૃા પ્રીતમ ે
'રેિન્ર્ ુ સ્ટેમ્પ', કૃષ્ટ્િા હઠીવસિંગે ',વિથ નો 
રરગ્રેટ્સ' જમમની સરમખુત્યાર રહટલરે 
'માઈન કામ્ફ' -િગેરે જેિા વશષમકોથી 
આત્મકથાઓ લખી છે. 
           સત્ય અન ે અરહિંસારૂપી અમોઘ 
શસ્ત્રો કઈ રીતે મનષુ્ટ્યને અન્યાય સામ ે
લડિાની રહિંમત અન ે શક્તત આપે છે, ને 
અંત ે ધમમ અન ે સત્યનો જ જય થાય છે 
એિો ઉમદા સદેંશ આ આત્મકથા આપ ે
છે.પોતાના ઉમદા ગિુોથી ગાધંીજી 
માિસમાથંી મહાત્મા બન્યા છે. સત્ય તેમને 
જીિનમા ં ડગલ ે ને પગલ ે ખબૂ ઉપયોગી 
થઈ પડ્ુ ં છે. દરેક પ્રસગંે તેમિે કરેલુ ં
સત્યનુ ં પરીક્ષિ તેમને ઉધ્િમગામી બનાિ ે
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છે. તેમના વ્યક્તતત્િનો િવમક વિકાસ પિ 
ચોક્કસ થયો છે. તેમના ગિુો,તેમનુ ંમનન, 
ણચિંતન, આચરિ એ બધાના બળથી તે 
મોહનમાથંી મહાત્મા બને છે. આમ 'સત્યના 
પ્રયોગો'મા ંતેમના આંતરવ્યક્તતત્િનુ ંતેમિ ે
પારદશમક દશમન કરાવ્ર્ ુછે. 
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