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નૈસગી મહને્દ્રકુમાર પટેલ 

એસ.વાય.બી.એડ. શ્રીરંગ શિક્ષણ મહાશવદ્યાલય, બીલીમોરા.  
Email: patelnaisargi1415@gmail.com 

ઇ.સ. 1915 - 17 થી 1947 ના 
લગભગ ત્રણ દાયકાની રાષ્ટ્રીય પ્રવશૃિનો 
સરવાળો એટલે ગાધંીજી! ત્રીસ વર્ષ - 
એટલે કે પરેૂપરૂી એક પઢેી સધુી શવશ્વની 
રંગભશૂમ પર ગાધંીજી-એટલ ેજ ભારત ! 

વીસમી સદીના કેવળ ગજુરાતના 
જ નહીં પણ સમગ્ર ભારતના પ્રજાજીવન 
તથા સાહહત્ય પર જેમનો અપવૂષ ઘટનાત્મક 
પ્રભાવ પડલેો છે તે યગુપરુુર્ મહાત્મા 
ગાધંીજીએ પોતાના જીવન અન ે કાયષથી 
સમગ્ર શવશ્વની માનવજાત સાથ ે
આત્મીયતાનો સેત ુ રચ્યો હતો. સેવા, 
સદાચાર, ઈશ્વર શનષ્ટ્ઠા તમેજ સવષ ધમષ 
સમભાવ જેવા સસં્કારો ગાધંીજીન ે
બાળપણથી જ માતા શપતા પાસેથી 
વારસામા ંમળ્યા હતા.  

બેહરસ્ટર થઈને દક્ષક્ષણ આહિકામા ં
વકીલાત કરતા કરતા ગાધંીજીન ે એવા 
પ્રસગંો સાપંડયા જેમા ંએમના હૃદયમા ંઊંડ ે
ઊંડ ે પડલેી ત્યાગ, આત્મસમપષણ અન ે
સેવાની ભાવનાને અમલૂ્ય તક મળી. 
એમાથંી સ્વદેિ સેવાનુ ંવ્રત જન્મયુ.ં દક્ષક્ષણ 
આહિકાની લડતથી તેમન ે એક અજોડ 
લોકસેવક અન ે લોકનેતા તરીકે પ્રશતષ્ટ્ઠા 
મળી. 

ગાધંીજીના જીવન કાયષના ઊંડા 
અભ્યાસી પ્રો. ચી. ના. પટેલ નોંધ ે છે : 
દક્ષક્ષણ આહિકામા ંગાધંીજીએ હહન્દી કોમની 

સધુારણા માટે અનેક પ્રવશૃિઓ કરી. 
આહારના, ઉપચારના, કેળવણીના અનેક 
પ્રયોગો કયાષ. તપસ્વી જીવનની ઉગ્રતા પણ 
અપનાવી. એમા ં કુટંુબ, અંતેવાસીઓ અન ે
પોત ેપણ તવાયા . છેવટે 1915 મા ંદક્ષક્ષણ 
આહિકાની લડતના શવજય સેનાની તરીકે 
પોતાના જીવન કાયષ ના સ્પષ્ટ્ટ નકિા સાથ ે
તેઓ ભારત આવ્યા. ગાધંીજીના આગમન 
બાદ ભારતના પ્રજા જીવનનો જાણ ેનકિો 
બદલાઈ ગયો. 

ગાધંીજી દક્ષક્ષણ આહિકાથી ભારત 
પાછા આવ્યા ત્યારથી ભારતની આઝાદી 
સધુીનો સમયગાળો શવશ્વ વ્યાપી જાગશૃત 
અન ેવ્યાપક હલચલનો સમય ગાળો છે. 

ભારતમા ં આવીન ે ગાધંીજીએ 
સૌપ્રથમ તો શવનીત શવચારક ગણાતા 
ગોપાલ કૃષ્ટ્ણ ગોખલ ે ની સલાહ અન ે
સચુના અનસુાર ગ્રામ સમાજ રૂપે વસતા 
સાચા હહિંદનુ ંદિષન કરવામા ં કેટલોક સમય 
ગાળ્યો. તેમાથંી આશ્રમ જીવનનો સકંલ્પ 
ગાધંીજીના ક્ષચિમા ં સ્પષ્ટ્ટપણે તરી આવ્યો. 
ચપંારણની ગરીબી જોયા પછી તેમણ ે
રેહટયો અપનાવ્યો અન ે ગળીના ખેતરના 
ખેડતૂો પરના જુલમમાથંી સત્યાગ્રહનો રાહ 
અપનાવ્યો. અહહિંસા અન ે રોજજિંદા પ્રજા 
જીવનની સમસ્યાના ઉકેલના પ્રશતકરુપ 
ખાદીનો શવચાર પ્રજા સમક્ષ ગભંીરતાપવૂષક 
તેમણ ે સ્વ આચરણ સાથ ે રજૂ કયો.
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ગાધંીજીએ ભારતમા ં જોયુ ં તો - 
અંગ્રેજ રાજ્ય દરશમયાન મડૂીવાદી 
અથષવ્યવસ્થા હતી અન ે ગામડાનો 
આત્મશનભષર અવસ્થાનો અંત આવ્યો હતો. 
જમીનદાર વગષ ખેડતૂોનુ ંિોર્ણ કરતો હતો. 
પચંાયતોના હાથમાથંી ન્યાયનુ ં સકુાન 
ઝટંવાયુ ં હતુ ં . અંગ્રેજી ન્યાય મોંઘો હતો. 
નોકરિાહી અન ે જમીનદારિાહીની 
નાગચડૂમા ં પ્રજા શપસાતી હતી. મહસેલુની 
સાથ ે સાથ ે વેઠ પ્રથા, હાળી પ્રથા જેવી 
ગલુામીની પ્રથાઓ શ્રમજીવીઓનુ ં લોહી 
ચસુતી હતી. માક્ષલકો અન ેમજૂરોનો સઘંર્ષ 
પણ ઉગ્ર થતો જતો હતો. ગરીબ વધ ુ
ગરીબ, તવગંર વધ ુ તવગંર થતા જતા 
હતા. ગ્રામજીવન અિાતં બન્યુ ં હતુ.ં 
ગ્રામોદ્યોગોનો નાિ થઈ રહ્યો હતો ને મોટા 
યતં્રોથી સજ્જ ભારે ઉદ્યોગોથી િહરેો 
ધમધમવા લાગ્યા હતા. ગામડ ે શવદેિી 
વસ્તઓુ સહલેાઈથી પહોંચી જતી હતી અન ે
દેિી વસ્તઓુનો કોઈ ભાવ પછૂતુ ંન હતુ.ં 
લાખો ગામડાઓમા ં વસેલા ભારતનુ ં
લોકજીવન, અથષકારણ પડી ભાગંવાથી 
ક્ષતશવક્ષત થઈ ગયુ ંહતુ.ં  

પ્રાકૃશતક સાધનો તથા કલા 
કૌિલન ુ વૈપલુ્ય હોવા છતા ં દેિ હદવસ ે
હદવસ ે દહરદ્ર બનતો જતો હતો. તેથી 
ભારતીય જીવનમા ંસગંઠન વ્યવસ્થા તથા 
એકતા ની ભાવના નાિ પામતી જતી હતી. 
જમીનના નાના નાના ટુકડાઓ થતા જતા 
હતા અન ેશવભક્ત કુટંુબો વધતા જતા હતા. 
ભારતીય કુટંુબવ્યવસ્થા છીન્નક્ષભન્ન થતી 
જતી હતી. દેિની દુદષિા નો પાર ન હતો . 

બીજી બાજુ, હહન્દુ - મસુલમાનોના 
લોહહયાળ ઝઘડા થતા હતા, સવણો 
અસ્પશૃ્યોને શધકકારતા હતા , ઊંચનીચના, 
ગરીબ તવગંરના, નાત જાતના 
,જાતભાતના પારાવાર ભેદ હતા. સરકારની 
નીશત ભગલાવાદી હતી. 

અશિક્ષક્ષત બહજુન સમાજ નો મોટો 
ભાગ બાળકો, હકિોરો, શવદ્યાથીઓ ,સ્ત્રીઓ 
,મજૂરો, હકસાનો, કામદારો વગેરે હજુ 
રાષ્ટ્રીય અસ્સ્મતા અને સ્વતતં્રતાની 
ભાવનાથી વકં્ષચત હતા. આમજનતા હજુય 
અજ્ઞાન હતી, વહમેી હતી , દંભી હતી , જડ 
હતી , વ્યસની હતી , અંધશ્રદ્ધાળુ હતી,  
અશિક્ષક્ષત હતી, અંધકારમા ંજીવતી હતી. 

કન્યાકુમારી થી કાશ્મીર સધુી ફરી 
ફરીને ગાધંીજીએ દેિની દયનીય 
દહરદ્રતાના દિષન કયાષ. બધી રીતે દેિ 
પારાવાર ગદંકી અન ેગરીબાઈ મા ંસબડી 
રહ્યો હતો. 

આવી પહરસ્સ્થશતમા ં ગાધંીજીએ 
રાષ્ટ્રના પ્રાણને હલાવી નાખે એવી રાષ્ટ્રીય 
અસ્સ્મતાની ભાવના ગામડ ે અને િહરેે 
વહતેી મકૂી. આમજનતાના સપંકષમા ં
આવીન ે આમ જનતાની વાણીમા ં તેમણ ે
પોતાના શવચારો રજૂ કયાષ. 

માટી માથંી મદષ જગાડયા. 
શ્રમજીવીઓ, દબાયલેા , કચડાયેલા 
,પીડાયેલા, રહેંસાતા સૌને જગાડયા. 
રચનાત્મક કાયષક્રમોનો અમલ શમિનરી 
જુસ્સાથી કરીને રાષ્ટ્રના સવાાંગી 
પનુરુથ્થાનની ભાવના જગાડી. રાષ્ટ્રીય 
એકતા માટે કાયષક્રમો આપ્યા. આશથિક ઉત્કર્ષ 
માટે હસ્તઉદ્યોગ, ગ્રામોદ્યોગ, ગહૃ ઉદ્યોગ, 
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પરદેિી માલનો બહહષ્ટ્કાર, સ્વદેિી નો 
આગ્રહ, રેંહટયો, ખાદી વગેરે શવિે નવી દૃષ્ષ્ટ્ટ 
લોકોમા ં કેળવી. સમાજની નૈશતક પ્રગશત 
માટે દારૂબધંી જેવા કાયષક્રમો યોજ્યા. પ્રજાન ે
સ્વરાજન ે લાયક બનાવવા રાષ્ટ્રીય 
કેળવણીનુ ં માળખુ ં રચ્યુ.ં  આમ અનેક 
સફળ યોજનાઓ એમણ ેઘડી આપી. 

ગાધંીજી સામ ે અનેક પડકારો 
આકરી કસોટી કરવા તૈયાર હતા. પરંત ુ
તેમણ ે પ્રજાના નૈશતક અન ે ભૌશતક ઉત્કર્ષ 
માટે પ્રચડં પરુુર્ાથષ નો સવેા યજ્ઞ િરૂ કયો 
. સાદી સરળ છતા ંઅથષપણૂષ ભાર્ામા ંતઓે 
લોકોન ેસદેંિ આપતા.  

"સાદંુ જીવન અન ે ઉચ્ચ શવચાર" 
એ સતૂ્ર તેમણ ેવહતે ુ ંમકૂ્ુ ંહતુ.ં ગાધંીજીએ 
રચનાત્મક કાયષક્રમો દ્વારા ગામડ ે ગામડ ે
સધુારાની પ્રવશૃિ શવસ્તારી . નગર અન ે
ગ્રામ જીવનના સવાાંગી શવકાસની એ 
યોજના હતી . હરીજનો અન ે
આહદવાસીઓના ઉત્કર્ષ ની પ્રવશૃિઓનો 
પણ જોરદાર પ્રારંભ કયો. દીનહહન, 
દબાયેલા, કચડાયેલા દહરદ્ર સમાજન ેખોરડ ે
ખોરડ,ે ઝપંડીએ ઝપંડીએ ફરીને એમણે 
પ્રજાના દુુઃખ દદષ જાણ્યા. એમના દોર્ 
જોયા, એમની ભાવનાઓ પ્રમાણી. ભારતના 
લોકોએ આવો દહરદ્ર નારાયણનો દેવતા પવેૂ 
કદી જોયો ન હતો. 

પ્રજાના જ્ઞાન અન ેસમજ સધુારવા 
અન ે આમ સમાજ સધુારો કરવા તેમણ ે
અથાક પ્રયત્નો કયાષ.તેમના જીવન અન ે
વ્યવહારમા ં શવચાર, વાણી અન ે વતષનની 
શત્રવેણી સમરસ થઈન ેવહતેી જોવા મળે છે. 
જીવનના હર કોઈ ક્ષેત્રમા ં એમણે વૈશશ્વક 

દ્રષ્ષ્ટ્ટ અપનાવી સમન્વયના પહરબળની 
ભશૂમકા પરૂી પાડી. એમણે સમાજના નીચલા 
થરના ઉપેક્ષક્ષત લોકો તરફ સહાનભુશૂત ભયુાં 
માનવતા વાદી વલણ અપનાવ્યુ ં હતુ.ં 
એમનો દક્ષલત પ્રેમ અન ેદીનજન વાત્સલ્ય 
નો ભાવ અજોડ હતો. 

સમાજ સધુારાના એક ભાગરૂપ ે
ગાધંીજીએ ગજુરાતી સાહહત્યમા ંપ્રવેિ કયો 
અન ે પરાક્રમ તેમજ ઉલ્લાસ, રાષ્ટ્ર ભસ્ક્ત 
અન ે માનવતાની ભાવનાઓ જાણે મહોરી 
ઊઠી. પ્રથમ વર્ાષ એ તપ્ત ધહરત્રી" 
ગધંવતી" બની રહ ે છે તેમ ગાધંીજીના 
પ્રભાવે ગજુરાતી સાહહત્યમા ં નવી ફોરમ 
પ્રસરી રહી . સાહહત્યની  ક્ષક્ષશતજો એ પણ 
શવસ્તાર સાધ્યો. 

ગાધંીજી પ્રજા જીવનના સવષ 
અંગોને સ્પિષતા હતા. ગાધંીજીના શવચારો 
સમાજ, ધમષ, શિક્ષણ, રાજકારણ, સાહહત્ય 
એમ તમામ ક્ષેત્રોમા ં પહરવતષનની છડી 
પોકારતા આવ્યા. ગાધંીજીએ જીવનન ેએક 
અખડં સ્વરૂપમા ં અન ે વ્યાપક દ્રષ્ષ્ટ્ટથી 
જોવાની સમજ આપી. વાણી , શવચાર અન ે
આચારની શસદ્ધદ્ધના તેઓ આગ્રહી હતા તેથી 
શવશ્વ બધંતુ્વ, શવશ્વ પ્રેમ અન ેશવશ્વ િાશંત ના 
તેમના ખ્યાલો ઝડપથી સ્વીકૃશત પામયા. 
લોકોમા ં વૈચાહરક ક્રાશંત જન્મી. ગાધંીજી 
ભારત માટે કોઈ વ્યસ્ક્ત ન હતા, બલ્કે 
દેિની ચેતના િસ્ક્ત હતા,  મહામાનવ 
હતા. આમ ગાધંીજીએ સવાાંગી શવકાસની 
કેડીએ મહાપ્રયાણ આદયુાં .તેઓ  તેમના 
પ્રામાક્ષણક પ્રયત્નોથી દેિની જનતાના પ્રશ્નો 
પરેૂપરૂા ઉકેલી તો ન િક્યા પણ હળવા તો 
જરૂર કરી િક્યા. 
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