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‘હ િંદ સ્વરાજ’ એક અભ્યાસ 
નિલેશ લલિંબાચીયા 

રિસર્ચ સ્કોલિ (પીએર્.ડી), ગજુિાત વિદ્યાપીઠ, સાદિા. 
પ્રસ્તાવિા 
      ‘ર િંદ સ્િિાજ' એટલ ે ર િંદ માટે જેવુું 
સ્િિાજ ઝુંખ્ુું છે, તેવુું સ્િિાજ ર િંદનુું 
સ્િિાજ આવુું  ોય; અને વ્યાપક અર્ચમાું 
લઈએ તો આખીયે માનિતા માટેનુું સ્િિાજ 
પણ આવુું વિશેષ સ્િિાજ  ોય. આપણ ે
આપણી ઉપિ િાજ ભોગિીએ, એ જ 
સ્િિાજ ગાુંધી ક  ે આપણ ે સ્િિાજનુું નામ 
લીધુું છે, પણ તેનુું સ્િરૂપ સમજ્યા નર્ી. 
સ્િિાજ તે આપણા આત્માનુું િાજ છે, એટલ ે
કે સ્િ-શાસન, આત્મ-શાસન, મનષુ્યનુું 
પોતાની ઉપિ પોતાનુું િાજ. સ્િિાજ તો 
સહએુ સહનુ ુું લેવ ુું જોઈએ, કિવુું જોઈએ. 
બીજા મેળિ ે તે સ્િિાજ નર્ી, પણ 
પિિાજ્ય છે. આપણી ઉપિ આપણ ે િાજ 
ભોગિીએ, તે જ સ્િિાજ છે, અન ે એ 
સ્િિાજ આપણી  રે્ળીમાું છે. મખુય િાત 
જણે જણ ેસ્િિાજ ભોગિિાની છે. 
      ‘ર િંદ સ્િિાજ’ની મળૂ િાત આ છે. 
ઉપિ આપ્ુું છે, ત ેલગભગ ગાુંધીજીના જ 
શબ્દોમાું ‘ર િંદ સ્િિાજ'માુંર્ી સાિિીન ે
સુંકલલત કિીને આપેલુું છે. ‘ર િંદ સ્િિાજ'ની 
આટલી મળૂ િાત પકડાશે, તો જ તેન ે
સમજી શકાશે, તેનુું મળૂભતૂ તત્ત્િ ગ્રાહ્ય 
ર્શે તર્ા તેનુું સિચકાલીન મલૂ્ય, મ ત્ત્િ, 
પ્રસ્તતુતા આપણ ે મન િસશે. ‘ર િંદ 
સ્િિાજ’ની આ મળૂ િાતને પકડિી જિીક 
અઘિી છે. અને તેને લીધ ે જ તેના વિશ ે
ઘણી ગેિસમજ ર્તી આિી છે તર્ા કેટલાક 

ના કના વિિાદો પણ ઊઠયા કયાચ છે, 
ગાુંધીર્ી અવત વનકટના એિા ઘણા તેમજ 
ગાુંધીને અને ગાુંધી-વિર્ાિને સાિી પેઠે 
સમજેલા એિા ઘણા પણ આ મળૂ િાત ન 
પકડી શકિાને કાિણે ‘ર િંદ સ્િિાજ’ વિશ ે
વિપિીત અલભપ્રાયો સધુધાું બાુંધી બેઠા છે. 
ખદુ ગાુંધીએ ૧૯૩૮માું અંગ્રેજી માવસક 
‘આયચન પાર્'ના ‘ર િંદ સ્િિાજ વિશેષાુંક' 
માટે મોકલેલા પોતાના સુંદેશામાું નોધ્ુું છે : 
‘‘િાર્ક માિા એક સ્િગચસ્ર્ વમત્રનો એ 
અલભપ્રાય પણ જાણે કે ‘આ મિૂખ માણસની 
કૃવત છે.’ ગોખલ ેઅને ગાુંધી તો એકબીજાની 
કેટલા બધા વનકટ ! છતાું ગોખલે જેિા 
ગોખલે પણ ‘ર િંદ સ્િિાજ'ના  ાદચને ન ોતા 
ઝીલી શક્યા. ગોખલ ે ૧૯૧૨માું દલિણ 
આરિકા ગયા, ત્યાિે ‘ર િંદ સ્િિાજ'નો અંગ્રેજી 
અનિુાદ એમણે જોયો  તો. તેમને આ 
લખાણ એટલુું અણઘડ લાગ્ુું અને એમાુંના 
વિર્ાિો એિા ઉતાિળે બાુંધેલા લાગયા કે 
તેમણ ે ભવિષ્ય ભાખ્ુું કે ગાુંધીજી ર િંદમાું 
એક િિસ િહ્યા પછી જાતે જ આ પસુ્તકનો 
નાશ કિશે. મનભુાઈ પુંર્ોળી ગાુંધી- 
વિર્ાિના ખાસ્સા જાણકાિ, સિસ ભાષ્યકાિ 
અને ઉપાસક. પિુંત ુ ‘ર િંદ સ્િિાજ’નેતેઓ 
એક કાર્ી કૃવત જ ગણતા, કયાિેક તેમાુંની 
કેટલીક િાતોને  સી કાઢતા બાબત ને 
ઉડાિતા. 'ર િંદ સ્િિાજ'માું દશાચિાયેલા 
ગાુંધીજીના કેટલાક વિર્ાિો ને અલભપ્રાયો 
—જેિા કે પવિમના સધુાિા, ઇંગલેન્ડની 
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પાલચમેન્ટ, દાક્તિ- િકીલ, િેલિે િગેિે 
વિશેના ઘણાને ગળે નર્ી ઊતિતા અન ે
તેર્ી ત ે ઉગ્ર ર્ર્ાચ ન ે િાદવિિાદ પણ 
ર્ાલ્યા કિે છે. અને ત્યાિે ‘ર િંદ સ્િિાજ’ની 
મળૂ િાત ના ક અટિાઈ જતી  ોય છે, 
 ાર્માુંર્ી સિી જતી  ોય છે. 
         ‘ર િંદ સ્િિાજ’ની મળૂ િાતને ન 
પકડી શકિામાું તેની િજૂઆતનુું સ્િરૂપ 
શૈલી પણ કાિણભતૂ બને છે.‘ર િંદ સ્િિાજ' 
િાર્ક અને અવધપવત (તુંત્રી) િચ્ર્ેની 
િાતર્ીતના સ્િરૂપે લખાયેલુું છે. ગાુંધીજીએ 
પલેટોમાુંર્ી સૉકે્રટીસન સુંિાદો િાુંચ્યા  તા 
અને સૉકે્રરટસ વિશે એક લેખમાળા ‘એક 
સત્યિીિન કર્ા’ નામે ૧૯૮૦માું ‘ઈંરડયન 
ઓવપવનયન'માું આપી  તી. આ સુંદભચમાું 
વનિુંજન ભગતે નોંધ્ુું છે : “પ્રવતપિી 
પોતાનો વિર્ાિ પ્રર્મ પ્રગટ કિે, પછી એ 
વિર્ાિના દોષોનુું એને દશચન કિાિવુું, પછી 
પોતાનો વનદોષ વિર્ાિ પ્રગટ કિિો અને 
એમ પોતાના વનદોષ વિર્ાિની પ્રવતપિીન ે
પ્રતીવત કિાિિી જેર્ી પ્રવતપિી પોતાના 
સદોષ વિર્ાિનો અંતે સ્િેચ્છાએ ત્યાગ કિે 
—આ સૉકે્રરટસી િક્રતાનો ગાુંધીજીને 
પરિર્ય  તો. આ છે ગાુંધીજીના ‘ર િંદ 
સ્િિાજ’ના સ્િરૂપની, અને કુંઈક અંશે 
શૈલીની પણ પ્રેિણા, અને પિૂચભવૂમકા.'' 
લખાણને સુંિાદનુું રૂપ આપિા સામે 
કેટલાકે િાુંધો બતાવ્યો, ત્યાિે સ્પષ્ટતા 
કિતાું અંગ્રેજી આવવૃિની પ્રસ્તાિનામાું 
ગાુંધીજીએ કહ્ુું : ‘“હુું એટલો જ જિાબ 
આપી શકુું છું કે સુંિાદનુું રૂપ આપિાનુું 
ગજુિાતીમાું સ લેાઈર્ી બની શકે છે, તમે 
જ કઠણ વિષયોને સિળબનાિિાની 
સિસમાું સિસ િીત એ જ છે. જો એ વિષય 

અંગ્રેજી િાર્કો સારુ મેં લખયો  ોત, તો હુું 
તેને બીજી િીતે ઘડત. િળી, જે સુંિાદ 
આપિામાું આવ્યો છે, તે કેટલાક વમત્રોની 
અને માિી િચ્ર્ ેખિેખિ ર્ાલ્યો  તો.'' 
       દલિણ આરિકાના ગાુંધીન ે તો 
પોતાના લખાણ પ્રત્યે વિશાળ જનસુંખયાનુું 
ધયાન ખેંર્વુું  ત ુું, પોતાના વિર્ાિો 
બહજુનસમાજ સધુી પ ોંર્ાડિા  ત અને 
સામાન્યમાું સામાન્ય માણસને પોતાના 
અલભયાનમાું ભેળિિો  તો. એટલે એ બધા 
સમજી શકે એિી ભાષામાું લખવુું અને એિી 
શૈલીમાું િજૂઆત એ એમને માટે અવનિાયચ 
 ત ુું. ‘ઇન્ન્ડયન ઓવપવનયન'ના જે િાર્કો 
 તા, કિિી, તેમાું મોટે ભાગે મજૂિો, 
િેપાિીઓ િગેિે  તા, ત ે પણ ગાુંધીની 
નજિ સામે  ત ુું. આ બધી બાબતોની અસિ 
'ર િંદ સ્િિાજ'ના સ્િરૂપ ન ેશૈલી ઉપિ પડી 
છે. ઉપિાુંત, આ લખતી િખતે સમકાલીન 
દેશ, દુવનયા અને દલિણ આરિકાની પ્રાપત 
પરિસ્સ્ર્વતના સુંદભ ે પણ પોતાની ભવૂમકા 
ભજિી છે. આ બધાનો પિેૂપિૂો ખયાલ 
િાખીને જ આપણ ે 'ર િંદ સ્િિાજ' િાુંર્િાનુું 
છે, સમજિાનુું છે અને તેનો સાિ ગ્ર ણ 
કિિાનો છે. તો જ તેને પિૂતો ન્યાય આપી 
શકીશુું, તેનુું યર્ોલર્ત મલૂ્યાુંકન કિી શકીશુું 
અને આજે પણ તેની પ્રસ્તતુતા પામી 
શકીશુું. 
       તેર્ી 'ર િંદ સ્િિાજ'ની આટલી મળૂ 
િાત અન્ય વિગતો, ર્ર્ાચઓ, દલીલો 
િગેિેમાું અટિાઈ ન જાય તે આપણ ે
જોિાનુું છે. અંત:પે્રિણાર્ી અનપુ્રાલણત 
ગાુંધીના વિશદુ્ધ હૃદયમાું જે આપચ દશચન 
લઝલા્ુું છે, ત ેઆ છે. સ્િયું ગાુંઘીએ પણ 
‘ર િંદ સ્િિાજ'ના અંતે પોતાના લખાણનુું 
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સમાપન કિતાું સાિ રૂપે આ ર્ાિ મદુ્દા જ 
ગણાવ્યા છે - સ્િિાજ, સત્યાગ્ર , સ્િદેશી 
અને અંગ્રેજોના કુધાિાની જગયાએ આપણો 
ખિો સધુાિો. એટલે આટલી મળૂ િાત 
આપણ ે પકડી લેિાની છે. આમાું સ્ર્ળ-
કાળને િળોટી જતુું એક વનમચળ વનિામય 
દશચન છે. આમાું ઉત્ક્રાુંવતની વિકાસયાત્રામાું 
માણસ  િે જે નવુું પગલુું ભિી િહ્યો છે, 
તેની રૂપિેખા છે. િાજાશા ી અને 
સામુંતશા ીના જમાનામાુંર્ી બ ાિ નીકળતા 
માનિીએ લોકશા ીનો પ્રયોગ આદયો છે. 
તે પ્રયોગનો ઘ્રિુતાિક ગાુંધીએ ‘સ્િ + 
િાજ’ની અલભનિ વિભાિનામાું દશાચિી 
દીધો છે. ‘સ્િિાજ’ એ મળૂમાું િૈરદક 
પરિભાષાનો શબ્દ છે. સયૂચને ‘સ્િિા’ કહ્યો 
છે. ત ેસ્િયુંપ્રકાશી છે. ર્ુંદ્રન ેઅન્યિાજ કહ્યો 
છે. અંતતોગત્િા માણસે આવુું સ્િિાજ 
સાધિાનુું છે.તે માટેનો માગચ સત્યાગ્ર નો જ 
 ોઇ શકે. માણસ  િે સામદુાવયક અર િંસાની 
આિાધના કિિાનો છે. તે માટે સ્િદેશીનુું 
આર્િણ સ્િાભાવિક જ ર્િાનુું છે. આ 
નિપ્રયાણમાું અંગ્રેજોનો ને ્િુોપનો સધુાિો 
વિિેપ રૂપ છે, અિળે માિગે દોિી જનાિો 
છે. એટલે તે કુધાિાર્ી મકુ્ત ર્ઇ ખિો સ-ુ
ધાિો આપણ ેલાિિાનો છે. 
     આ વનમચળ, વનિામય દશચન પ્રેિણાદાયી 
છે. સાિ સિળ શબ્દોમાું તદ્દન વનિાડુંબિી 
ઢબ ે તે િજૂ ર્્ુું છે. સિળ િર્નોની 
દાશચવનક ગ નતાનુું આ એક ઉિમ 
ઉદા િણ છે.  જી ભલ ે એ ગગનગામી 
લાગતુું  ોય, પણ વનિુંતન વિકાસશીલ 
માનિી તેન ે ધિાતલ ઉપિ લાિિા 
અવિિત મર્િાનો જ. અન ેઆ મર્ામણમાું 
ગાુંધીનુું આ દશચન માગચદશચક બનિાનુું. 

એિિેસ્ટના આિો ણ માટે સિચ પ્રર્મ તેનુું 
દશચન –  િાઈ દશચન, ગગનગામી દશચન 
ર્વુું આિશ્યક છે. એ દશચન જ આિો ણ 
માટેનુું પે્રિકબળ અને ર્ાલકબળ બની િ  ે
છે. 
      અ ીં અંગ્રેજોનો ને ્િુોપનો સધુાિો 
િાસ્તિમાું કુધાિો છે અને નિપ્રયાણમાું 
વિિેપ રૂપ છે, એમ ક િેા્ુું છે. આની 
વિગત ેછણાિટ ‘ર િંદ સ્િિાજ’માું ર્યલેી છે, 
તે  િે આપણે આગળ જોઈશુું. સુંભિ છે, 
તેના અંગે મતમતાુંતિો પણ  ોય. જુદા 
જુદા દન્ષ્ટકોણ, મુંતવ્ય, િલણ િગેિે પણ 
 ોય. તેમ છતાું સ્િિાજ, સત્યાગ્ર , સાધય-
સાધન એકરૂપતા અંગેનુું આ જે વનમચળ, 
વનિામય દશચન છે, ત ે માણસજાતન ે
ઉત્ક્રાુંવતનુું એક સોપાન ઊંર્ ેર્ઢાિનારુું તેમ 
જ સમાજ-વિજ્ઞાનના િતે્રે નિી ખોજ 
કિનારુું દશચન છે, એટલી િાત ગાુંઠે બાુંધી 
લઈએ. પદાર્ચવિજ્ઞાનમાું જેમ આઈન્સ્ટાઈન ે
ન્્ટૂનર્ી આગળનુું પગલુું ભ્ુું, તેમ 
સમાજ-વિજ્ઞાનના િેતે્ર ગાુંધીનુું આ 
આગળનુું પગલુું છે. 
       આવુું સ્િિાજ મેળિિાની ર્ાિી છે, 
સત્યાગ્ર , આત્મબળ કે પે્રમબળ છે. તે બળ 
અવિનાશી છે. તે બળ જેનામાું છે, તેની 
પાસે  વર્યાિબળ કામ કિી શકતુું જ નર્ી. 
આ સત્યાગ્ર  એ કોઈ િાુંક, બીકણ કે 
નમાલાનુું સાધન નર્ી, બલ્કે એ તો 
આત્મશસ્ક્તનો, પ્રેમના પરિબળનો પ્રકષચ છે. 
તેમાું ર િંસાના માગચ કિતાું િધાિે ર િંમત ને 
બ ાદુિીની જરૂિ પડ ે છે. સારુ સત્યાગ્ર  તે 
સિોપિી છે. તે તોપબળ કિતાું િધાિે કામ 
કિે છે. સત્યાગ્ર ને જે ર િંમત અને મદાચની 
ઘટે છે, તે તોપલળયા પાસે  ોઈ શકે જ 
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ન ીં. નમાલો માણસ પોતાને નાપસુંદ 
કાયદાનો ભુંગ કિી શકશે ? પણ સત્યાગ્ર ી 
તો ક શેે કે જે કાયદા તેને પસુંદ ન ીં  ોય 
તે કબલૂ ન ીં કિે, પછી ભલે તનેે તોપન ે
મોઢે બાુંધે ! તોપ છોડી સેંકડોને માિિામાું 
ર િંમત જોઇએ છે જે તોપને મોઢે  સતે 
ર્ િેે બુંધાતાું ર િંમત જોઈએ છે ? પોત ે
મૉત મારે્ લઈ ફિે છે તે િણિીિ કે 
બીજાનાું મૉત પોતાના  ાર્માું િાખે છે તે ? 
નામદચ  માણસર્ી એક ઘડીભિ સત્યાગ્ર ી 
િ િેાય ન ીં. ખિી ખમુાિી તેને જ  ોઈ 
શકશે કે જે આત્મબળ અનભુિી 
શિીિબળર્ી ન ીં દબાતાું નીડિ િ શેે અને 
તોપબળનો સ્િપને પણ ઉપયોગ કિિા ન ીં 
ધાિે. સત્યાગ્ર  એક અમોઘ સાધન છે. જે 
માણસ પોતે માણસાઈમાું છે, જેને ખદુાનો 
ડિ છે, તે બીજાર્ી ડિિાનો નર્ી. તેન ે
બીજાના કિેલા કાયદા બુંધન કિનાિા નર્ી. 
જો લોકો એક િાિ શીખી લે કે, આપણન ે
અન્યાયી લાગ ેતે કાયદાને માન આપવુું એ 
નામદાચઈ છે, તો પછી આપણને કોઈનો 
જુલમ બુંધન કિી શકતો નર્ી. િળી, 
તમાિી મિજીમાું આિે તો તમ ે અમન ે
કાપજો, મિજીમાું આિે તો તોપ ે ઉડાિો, 
પણ અમન ેજે પસુંદ નર્ી તે તમ ેકિો તો 
તેમાું અમે તમને મદદ નર્ી કિિાના, અને 
અમાિી મદદ વિના તમાિાર્ી એક ડગ 
ભિી શકાય તેમ નર્ી. આ સ્િિાજની ર્ાિી 
છે. સત્યાગ્ર  અર્િા આત્મબળ એ શબ્દ જે 
માણસો પોતાના  ક મેળિિા પોતે દુ:ખ 
સ ન કિે છે, તે િીતને લાગ ુપડ ેછે. જ્યાિે 
મને કુંઈ કામ પસુંદ ન પડ,ે ત્યાિે તે કામ હુું 
ન કરુું, તેમાું હુું સત્યાગ્ર  અર્િા આત્મબળ 
િાપરુું છું. સત્યાગ્ર માું હુું આપભોગ આપુું 

છું. અમકુ કાયચ ખિાબ લાગ્ુું, તો તે ન કિવુું 
અને તેમ કિતાું દુ:ખ ભોગિવુું. આ 
સત્યાગ્ર નુું સ્િરૂપ છે. 
      સત્યાગ્ર ી ર્વુું જેટલુું સ લેુું છે, તેટલુું 
જ કઠણ છે. જે માણસ દેશર તને કાિણે 
સત્યાગ્ર ી ર્િા માગ ે છે, તેણે બ્રહ્મર્યચ 
પાળવુું જોઈએ, ગિીબાઈ ધાિણ કિિી 
જોઈએ, સત્યનુું તો સેિન કિવુું જ પડ ેઅને 
તેનામાું અભયતા આિિી જ જોઈએ. 
બ્રહ્મર્યચ વિના મનની ગાુંઠ સજ્જડ ર્નાિ 
નર્ી. જેનુું મન વિષયમાું ભમે છે, તેનાર્ી 
કશી દોડ ર્િાની નર્ી. જેમ બ્રહ્મર્યચની 
જરૂિ છે, તમે ગિીબાઈ લિેાનીયે જરૂિ છે. 
પૈસાનો લોભ અને સત્યાગ્ર નુું સેિન, એ 
સાર્-ેસારે્ બની શકે તેવુું નર્ી. સત્યાગ્ર નુું 
સેિન કિતાું પૈસો ર્ાલ્યો જાય તો બેરફકિ 
િ વે ુું ઘટે છે. અને સત્યનુું સેિન ન કિે, ત ે
સત્યનુું બળ કેમ દેખાડી શકે ? એટલ ે
સત્યની તો બિોબિ જરૂિ પડશ ે જ. ગમ ે
તેટલુું નકુસાન ર્તુું  ોય, તો પણ સત્યન ે
ન ીં છોડી શકાય. ‘સિોદય’  જી એક સદી 
પ લેાું ઉદ્દભિેલો એક નિો શબ્દ છે. 
પ્રાર્ીન સાર ત્યમાું પણ ત ેકોઈક ન ેકોઈક 
સુંદભચમાું િપિાયો છે. પિુંત ુઆજે જે િીતે 
તે એક જીિનની લફીના અર્ચમાું, એક 
ર્ોક્કસ વિર્ાિધાિાના અર્ચમાું પ્રર્લલત છે, 
એિો તેનો ઉપયોગ તો  જી માત્ર એક સદી 
જ જૂનો છે. 
      ‘ર િંદ સ્િિાજ’માું યુંત્રો વિશે જે ક િેા્ુું 
છે, ત ેઅંગ ેઘણી ગેિસમજ પ્રિતે છે. ગાુંધી 
યુંત્રોની વિરુદ્ધ  તા એિો એક ખયાલ 
કેટલાકના મનમાું ઊભી ર્યો છે. પિુંત ુ તે 
સદુંતિ ખોટો છે. તેમાું નિી ગેિસમજ છે. 
એિી એક 'ઈમેજ ઊભી ર્ઈ  ોય, તો ત ે



Research Guru: Volume-16, Issue-4, March-2023 (ISSN:2349-266X) 

Page | 355  

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed) 

લબલકુલ િજૂદ વિનાની છે. િાસ્તવિકતા એ 
છે કે આધવુનક સભ્યતાના િોગની એક 
મખુય જ, ગાુંધીએ યુંત્રોની ઘલેછા અન ે
અંધાધ ૂુંધ ઉદ્યોગીકિણમાું જોઇ  તી, એટલ ે
એમણે તેની તીવ્ર આલોર્ના કિી. 
      પિુંત ુ ગાુંધીની આ િાતનુું  ાદચ  ન 
પકડાિાને કાિણે ઘણી ગેિસમજ ર્ઈ. તેમાું 
ગાુંધીની ‘ર િંદ સ્િિાજ'માુંની ભાષા ન ે
િજૂઆત પણ ઠીક ઠી કાિણભતૂ  તી. 
૧૯૪૧માું પ્રવસદ્ધ ર્યલેી 'ર િંદ સ્િિાજ'ની 
નિી આવવૃિન પ્રસ્તાિનામાું મ ાદેિભાઈ 
દેસાઈએ લખ્ુું  “ ‘ર િંદ સ્િિાજ'ની પ્રર્મ 
આવવૃિમ દશાચિેલા ગાુંધીજીના વિર્ાિો 
બદલાયા નર્ી એ સાચુું, પણ તેનો 
ઉિિોિિ વિકાસ તો ર્તો જ ગયો છે.... 
માિે એટલુું કબલૂ કિવુું જોઈએ કે 
ગાુંધીજીએ તેમના વિર્ાિની તીવ્રતામાું 
યુંત્રો વિશે અણઘડ ભાષા િાપિી છે, અન ે
આજે જો તેઓ એ પસુ્તક ફિી સધુાિિા 
બેસે, તો એ ભાષા પોત ે જ બદલે.’' અન ે
પછી મ ાદેિભાઈએ ૧૯૨૪માું િામર્ન્દ્રન 
સાર્ે ર્યેલો ગાુંધીજીનો આ વિશેનો સુંિાદ 
વિસ્તાિર્ી આ નિી આવવૃિમાું ટાુંકયો છે. 
તેમાું યુંત્રો વિશેની ગાુંધીજીની ભવૂમકા 
એકદમ સસુ્પષ્ટ ર્ઈ જાય છે. 
      ઉપિોકત સુંિાદમાું ગાુંધીજીએ કહ્ુું : 
“હુું યુંત્રોની વિરુદ્ધ કેમ  ોઈ શકુું ? આ શિીિ 
પણ એક અવતશય નાજુક યુંત્ર જ છે. ખદુ 
િેંરટયો પણ યુંત્ર જ છે. નાની દાુંતખોતિણી 
પણ યુંત્ર છે. માિો િાુંધો યુંત્રો સામ ેન ીં, 
પણ યુંત્રોની ઘલેછા સામ ે છે. આજે જેન ે
શ્રમનો બર્ાિ કિનાિાું યુંત્રો ક િેામાું આિે 
છે, તેની લોકોને ઘલેછા લાગી છે. શ્રમનો 
બર્ાિ ર્ાય છે ખિો, પણ લાખો લોકો કામ 

વિનાના ર્ઈ ભખૂે મિતા િસ્તા ઉપિ ભટકે 
છે. સમય શ્રમનો બર્ાિ હુું પણ ઇચ્છું છું; 
પિુંત ુ તે અમકુ િગચનો ન ીં, આખી 
માનિજાવતનો ર્િો જોઈએ.... આજે તો 
ર્ોડા માણસોન ે કિોડોની કાુંધ ઉપિ ર્ડી 
બેસિામાું અને યુંત્રો મદદગાિ ર્ઇ િહ્યાું છે. 
અત્યાિની આ ર્ાલ ુ અર્ચવ્યિસ્ર્ા સામે 
માિી તમામ શસ્ક્ત ખર્ીને ્દુ્ધ ર્લાિી 
િહ્યો છું. યાુંવત્રક સુંશોધનો અને વિજ્ઞાન એ 
પ લે પ્રર્મ લોભનાું સાધનો મટી જિાું 
જોઈએ.... માિો ઉદે્દશ યુંત્ર માત્રનો વિનાશ 
કિિાનો નર્ી, પણ યુંત્રોની મયાચદા 
આંકિાનો છે.' સાિાુંશ કે, આ એક માનિીય 
સિાલ છે. મળૂમાું, સિચનો ઉદય આંખ સામ ે
િ િેો જ જોઈએ. યુંત્રના સ્િરૂપ કિતાું 
યુંત્રના ઉપયોગ ઉપિ અને તેનાર્ી આિતાું 
પરિણામ ઉપિ ગાુંધીનો ભાિ છે. માણસ 
યુંત્ર માટે નર્ી, યુંત્ર માણસ માટે છે. એટલ ે
જે યુંત્ર સિચના ઉદય માટે મદદગાિ ન ર્તુું 
 ોય, તે ગાુંધીને કામનુું નર્ી. બલ્કે, તેન ે
તેઓ સમાજ માટે અલભશાપ રૂપ લખેે છે. 
       તેર્ી િામર્ુંદ્રન સાર્નેી િાતર્ીતમાું 
ગાુંધીજી આગળ ક  ે છે : “આપણે જે કાુંઈ 
કિીએ, તેમાું પ્રધાન વિર્ાિ માનિર તનો 
 ોિો જોઈએ. િળી, માણસનાું અંગોન ે
કામને અભાિે જડ અને વનરુપયોગી કિી 
નાખિા તિફ યુંત્રોની પ્રવવૃિ ન  ોિી 
જોઈએ. એટલા માટે હુું યુંત્રોનો વિિેક કરુું.'' 
ગાુંધીના આ અલભગમને સમગ્રપણે સિાુંગી 
દન્ષ્ટએ સમજિાની જરૂિ છે, તે ન 
સમજિાને કાિણે જ સિોદય યુંત્રોની વિરુદ્ધ 
છે, એિો ભ્રમ કેટલાકના મનમાું ર્ાલ ુિહ્યો 
છે. આિા ભ્રમને નેસ્તનાબદૂ કિિાની 
કોવશશ વિનોબાએ સતત કયે િાખી. 
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સિોદય યુંત્રોનો અને ઉદ્યોગોનો વિિોધી 
નર્ી જ નર્ી તર્ા ઉદ્યોગોનુું તે ઓછું મલૂ્ય 
પણ આંકતો નર્ી. એક િાિ તો વિનોબાએ 
વિલિણ ઢબ ે ક ી પાડ્ુું : “ભાિતન ે
‘ખેતીપ્રધાન' દેશ ક િેામાું આિે છે, તેન ે
‘ઉદ્યોગ ીન' દેશ ક િેો ન પડ ેએટલા િાસ્તે 
! (એટલે કે કાણાને કાણો ન ક િેો પડ.ે) 
આપણે ત્યાું ઉદ્યોગની ઘણી ઉપેિા ર્ઈ છે, 
અને ખેતીપ્રધાન દેશ ક િેા છતાું 
ખેતીનીયે.'' અન ે ઉદ્યોગોના મ ત્ત્િ ઉપિ 
ભાિ મકૂતાું ફિી એક િાિ વિનોબાએ કહ્ુું : 
‘‘માણસને જીિતા િ િેા માટે ‘ભવૂમ’ 
આધાિ છે, પણ શ્રીમાન બનિા માટે 
‘ઉદ્યોગ’ આધાિ છે. ગામડાુંની ઉન્નવત કિિી 
 ોય, તો ગામડાુંમાું ઉદ્યોગો િધાિિા 
જોઈએ. જે દેશમાું ઉદ્યોગો નર્ી, તે દેશમાું 
લક્ષ્મી નર્ી િ તેી.’' ગામેગામ વિનોબા 
લોકોને સમજાિતા કે આપણને સીતા અને 
િામ બેઉ સારે્ જોઈએ. ભવૂમ એ સીતા છે 
અને ઉદ્યોગ એ િામ છે. ભવૂમદાનનુું આિડુું 
મોટુું આંદોલન ર્લાવ્્ુું, પણ વિનોબાએ 
અનેક િાિ ઘ ૂુંટી-ઘ ૂુંટીને કહ્ુું કે પિૂા જીિન-
વનિાચ  માટે એકેએકને પિૂતી આપી શકાય 
એટલી જમીન જ કયાુંછે ? એટલ ે ખતેીન ે
પિૂક ઉદ્યોગો કિિા જ પડશે. િળી, ‘“એક 
િાત તમને લોકોને ક ી દેિા માગુું છું કે 
લોકોને જમીન આપી દઇશુું, એટલા માત્રર્ી 
આપણા સહનુ ુું જીિન પણૂચ સખુી ન ીં બને. 
ખેતીની સાર્ે સાર્ે બીજા ઉદ્યોગ- ધુંધા પણ 
ગામમાું ર્ાલિા જોઈશે.’’ 
      ઉદ્યોગ ઉપિ વિનોબાનો ભાિ કાયમ 
િહ્યો. વશિણની ર્ર્ાચ કિતાું એમણે 
વશિણનાું ત્રણ અવનિાયચ તત્ત્િો ગણાવ્યાું. 
વશિણમાું આ ત્રણ ર્ીજની તાલીમ અિશ્ય 

મળિી જોઈએ —યોગ, ઉદ્યોગ અન ે
સ યોગ. આમાું ઉદ્યોગનુું મ ત્ત્િ દશાચિતાું 
એમણે કહ્ુું : ‘‘વશિણમાું મખુય દૃન્ષ્ટ 
ગણુવિકાસની  ોિી જોઈએ પિુંત ુ ઉદ્યોગ 
િગિ ન ગણુવિકાસ ર્ાય છે, ન ગણુોની 
પિખ ર્ાય છે... િળી, ઉદ્યોગમાું કેિળ 
ર્િખો કે તકલી જ ન  ોય, આધવુનક યુંત્ર 
પણ  ોય િકચશૉપ પણ  ોય, ખેતી પણ 
 ોય.'' યુંત્રો વિશે પણ વિનોબાએ સાફ-સાફ 
ક ી દીધુું : ‘“સિોદયનો એિો આગ્ર  
 િલગજ નર્ી કે યુંત્રોની મદદ લીધા વિના 
માત્ર  ાર્ર્ી જ કામ કિિામાું આિે. યુંત્રો 
સામે તેનો વિિોધ નર્ી. બલ્કે, સિોદય તો 
વિજ્ઞાનનો અને યુંત્ર- વિજ્ઞાનનો પિેૂપિૂો 
ઉપયોગ કિિા માગે છે. પિુંત ુ તે ઉપયોગ 
કયાું કિિામાું આિે, કેટલો કિિામાું આિે, 
કયા પ્રકાિનો કિિામાું આિે, કેિી િીતે 
કિિામાું આિે, ત ે બાબત વિિેકની જરૂિ 
છે.'' િળી, આ વિિેક કેિો  ોય ? તો કહ્ુું : 
“યુંત્રો ત્રણ પ્રકાિનાું છે —સું ાિક, 
સમયસાધક અને ઉત્પાદક. તેમાું સું ાિક 
યુંત્રોનો આપણે વિિોધ કિિો છે, 
સમયસાધક યુંત્રોનો વિિોધ નર્ી કિિો 
અને ઉત્પાદક યુંત્રોમાું વિિેક િાપિિો છે કે 
તે પિૂક નીિડ,ે માિક ન નીિડ.ે એટલે કે 
યુંત્ર જોઇએ કે ન ીં એમ ન ીં, પણ દેશ, 
કાળ અન ે પરિસ્સ્ર્વત-સાપિે જ યુંત્રો અંગ ે
વિર્ાિી શકાય. એકનુું એક યુંત્ર એક 
જગયાએ પિૂક  ોય, છતાું બીજી જગયાએ 
માિક બની જઈ શકે. ઉપિાુંત, યુંત્રો વિશે 
એક બીજી િીતેયે વિર્ાિ કિિો જોઈએ. 
યુંત્રને પોતાની કીમત જેટલી કમાણી કિતાું 
જે સમય લાગે, તેને હુું તેનો ‘આત્મદશચનનો 
સમય' કહુું છું. મડૂી-િોકાણની દૃન્ષ્ટએ 
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આત્મ-દશચન એ યુંત્રની િમતાની એક 
કસોટી છે. આપણા જેિા દેશમાું લાુંબા 
આત્મદશચનના સમયિાળાું યુંત્રો માિક 
પિુિાિ ર્ાય. િળી, યુંત્ર બહ ુમાર્ાકટૂિાળું 
પણ ન જોઈએ. ન ીં તો માણસ કુંટાળી 
જાય. યુંત્ર  ોય કે માણસ ઝાઝી આનુંદર્ી 
ર્લાિી શકે. બાકી, આજે તો આઠ કલાક 
‘ટીઝીંગ’(પિેશાની કડાકટૂ વિના) અને બાકી 
'ઇઝીંગ' (ફુિસદ, આિામ), એિી યોજના 
ર્ાલે છે ! પણ બાપ તો ૨૪ કલાક 
આનુંદની યોજના કિિી છે. યુંત્ર માણસન ે
નીિસ બનાિી મકેૂ એવુું ન  ોય.'' 
        યુંત્રો બાબત વિનોબા  જી િધ ુ
ઊંડાણમાું ઊતયાચ. એમણ ે કહ્ુું : “માણસ 
પાસે ઇન્ન્દ્રયો એટલે કે કિણ છે અને 
ઇન્ન્દ્રયોને મદદ કિનાિાું સાધનો એટલે } 
ઉપકિણ છે. કિણ કિતાું ઉપકિણનુું મ ત્ત્િ 
િધી જશ,ે તો માણસ દુ:ખી તો ઉપકિણો 
ગૌણ સ્ર્ાને િ િેાું જોઇએ. આ કિણ-
ઉપકિણ-વિિેક એ એક મળૂભતૂ તત્ત્િ છે. 
ઉપકિણો પાછળ દોડિાની ઘલેછા ન  ોિી 
જોઈએ.’’ િળી, વિનોબાએ કહ્ુું : ‘‘આ તો 
યુંત્ર્ગુ છે, તેમાું નાનાું નાનાું ઓજાિો પ્રેમ 
ર્ાલે, એિો એક અવિશ્વાસ ઊભો ર્ઈ ગયો 
છે, તે સદુંતિ કાઢી નાખિો પડશે. 
વિજ્ઞાનને કાિણ ેજ ુંગી યુંત્રો પણ બની શકે, 
અને નાનાું યુંત્રો પણ બની શકે. યુંત્રો તો 
આપણ ે જેિાું બનાિિાું  ોય તેિાું બને. 
વિજ્ઞાનનો ઉપયોગ આપણાું નાનાું નાનાું 
ઓજાિોની મદદમાું ર્ઇ શકે, તેમાું સિળતા 
લાિિામાું ર્ઈ શકે !! 
       યુંત્રોમાું િીજળી િગેિેના િપિાશ 
અંગે પણ વિનોબાએ સિસ છણાિટ કિી 
આપી : ‘‘ઘિનાું કામોમાું તમે જ સુંસ્ર્ાકીય 

કામોમાું નિાું ઉપકિણો હુું પસુંદ કરુું છું. 
મોટી સુંખયા  ોય તો િીજળીર્ી ર્ાલતી 
લોટની ઘુંટી અને િીજળીર્ી ર્ાલતા 
િોટલી-યુંત્રને િાપિિામાું કશો બાધ હુું 
જોતો નર્ી. િનાિમાું બ્રહ્મવિદ્યા મુંરદિની 
બ નેોને પોતાના િજ્ર-સ્િાિલુંબન માટે 
અંબિ મા પિ િીજળી લગાડિાની છૂટ પણ 
મેં આપી છે. ગામમાું પણ િીજળીનો કે 
બીજી કોઈ ર્ાલકશસ્ક્તનો ઉપયોગ કિીને 
ર્િખા ર્લાિાય અને તેનુું કાપડ તે 
ગામના સ્િાિલુંબન માટે િપિાય. તેને 
ખાદી ન ક િેી  ોય, તો લોકિા ક જેો. આ 
બાબત વિનોબાના મનમાું કશો ડગડગો 
નર્ી : ‘“િીજળી કે અન્ય . ર્ાલકિાસ્ક્તના 
ઉપયોગ સામે આપણો કોઈ વિિોધ નર્ી. 
ગ્રામોદ્યોગમાું પણ તેનો ઉપયોગ ખશુીર્ી 
ર્ઈ શકે. તેમ કિિા માટે આપણ ેઆપણાું 
ઓજાિો કોઈ સધુાિતા જઈશુું, તો તેર્ી 
અર િંસા ભાુંગી પડશે, એિો કોઈ ડિ મને 
નર્ી. જીિનને િધ ુસખુી, િધ ુસિળ, િધ ુ
વિકેન્ન્દ્રત અને વ્યાપક અર્ચમાું િધ ુ
સ્િાિલુંબી અર િંસક સમાજિર્નામાું પણ 
િીજળી િગેિેને અિશ્ય સ્ર્ાન છે. તેની 
મદદર્ી મનાર્ી િાકાશે, એિી શક્યતા હુું 
જોઈ શકુું છું અને તેનુું સ્િાગત કરુું છું.'' 
      આની સાર્ોસાર્ આમાું કેટલીક 
મયાચદાઓનો ખયાલ બિાબિ િાખિ પડશે, 
તે પણ વિનોબાએ ભાિપિૂચક કહ્ુું છે : ‘‘બ ે
મયાચદા મને મખુય જણાય છે. એક તો એ કે 
ર્ાલકશસ્ક્ત સમ ૂમાું આિે, તેન ે કાિણ ે
અંદિોઅંદ કોઈનુું શોષણ ન ર્વુું જોઈએ; 
અને બીજી મયાચદા એ કે આખા સમ ૂ દ્વાિા 
બીજા સમ ૂનુુંયે આને કાિણે શોષણ ન 
ર્ાય. ન ીં તો ગણયાુંગાુંઠયાુંને ઘીકેળ ર્ાય 
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અને બાકીનાું બધાું ઘાણીએ ઘલાય, એિો 
ઘાટ ર્શે ! સયૂચની જેમ િીજળી પણ બધાને 
એકસિખી મળતી  ોય, એમ ર્વુું જોઈએ. 
િીજળીનો  
ઉપયોગ ગ્રામસ્િાિલુંબન કે 
િેત્રસ્િાિલુંબન પિૂતો જ કિિામાું આિે. 
ઉપિાુંત, બીજી પણ એક રદષ્ટ િ .ે આજે તો 
િીજળી પ લેાું મોટાું શ િેોને અપાય છે 
અને છેક છેલ્લે ગામડાુંને અપાય છે. આમાું 
પણ શોષણ સમાયેલુું છે. આ િીતે આપણ ે
વિષમતા પેદા કિીશુું, તો દેશની અંદિ 
સમત્િ્કુ્ત વિકાસ ન ીં ર્ઈ શકે.'' 
અંગ્રેજોની પાલચમેન્ટિી વ્યિસ્ર્ાનયે 
આધવુનક સભ્યતાના જ એક અંગ રૂપ માની 
છે. જેમ આધવુનક સધુાિાર્ી તેઓ ન ોતા 
અંજાયા, તેમ આનાર્ી પણ ન ોતા અંજાયા.  
‘ર િંદ સ્િિાજ'માું એમણ ે જેમ આધવુનક 
સભ્યતાની તીવ્રમાું તીવ્ર આલોર્ના કિી છે, 
તેમ આ પાલચમેન્ટિી વ્યિસ્ર્ાનીય તીવ્ર 
આલોર્ના કિી છે. ત્યાું સધુી ક ી દીધુું કે, 
“ર િંદુસ્તાન આની નક કિિા જશે, તો 
પાયમાલ ર્ઈ જશે.'' 
          સ્પષ્ટ જ છે કે ગાુંઘી આનાર્ી 
કાુંઈક જુદુું કિિા માગતા  તા. પિુંત ુ
ગાુંધીનો આ અલભગમ બહ ુ ઓછા લોકો 
યર્ાર્ચપણે સમજી શક્યા છે. અને સમજિા 
માટે ર્ોડીક સકૂ્ષ્મ છણાિટ કિિી પડ ે તેમ 
છે. સપુ્રવસદ્ધ વિર્ાિક અમ્લાન દિે એક 
િાિ ક લેુું કે, ‘િાજકાિણ અંગ ે અન્ય 
ક્રાુંવતકાિીઓ કિતાું ગાુંધીજીની ભવૂમકા જુદી 
 તી. ગાુંધી એમ ઇચ્છતા  તા કે સમાજનુું 
ધાિણ-પોષણ ધમચ, બુંધતુ્િ અને પરિિાિ-
ભાિનાર્ી ર્ાય તેમ ન ીં કિીએ, તો તમાિે 
પરિબળોનો આશિો લેિો પડશે. તેમ 

બળજબિી, આતુંક િગેિે આિશે અને તેના 
સમર્ચન માટે તમાિે િાજ્ય, લોકશા ી, 
ચ ૂુંટણી, સમાજિાદ જેિી કાુંઈ ને કાુંઈ 
પ્રવતમા ઊભી કિિી પડશે. તેર્ી િ ગાુંધીએ 
આને બદલે પાયામાુંર્ી ગ્રામસમાજે ઊભા 
કિિા ઉપિ ભાિ મકૂયો. અને આિી લભન્ન 
ભવૂમકાને લીધે જ અમકુ બાબત ગાુંધીના 
અને મકચસના પ્રવતભાિો સાિ જુદા-જુદા 
િહ્યા. ઔદ્યોલગક ક્રાુંવતની સાર્ોસાર્ ગ્રામ- 
સુંસ્કૃવત તટૂિા લાગી, તે વિશે માકચસે એમ 
કહ્ુું કે, કેિી આનુંદની િાત છે કે ગામડાું 
તટૂી િહ્યાું છે અને શ િેો િધી િહ્યાું છે ! 
આપણી ક્રાુંવતમાું એ મદદરૂપ ર્શે. ત્યાિે આ 
જ િસ્ત ુ તિફ જોિાનો ગાુંધીનો દૃન્ષ્ટકોણ 
લબલકુલ જુદો  તો. એમણે તો શ િેોના 
િધતા જતા પ્રભતુ્િ સામે અિાજ ઉઠાવ્યો 
અને ગામડાુંની િ ાિે ધાિાની  ાકલ કિી. 
બુંને િચ્ર્ ે આ પાયાનો ભેદ છે. “એટલ ે
આપણી સામ ે બે વિકલ્પ છે : (૧) સભ્ય 
સમાજ, જે સ્િતુંત્ર વ્યસ્ક્તઓનો બનલેો  ોય 
અને જેના ધાિણ-પોષણ માટે કાયદો, 
વ્યિસ્ર્ા, િાજ્યતુંત્રનુું માળખુું, બુંધાિણ 
િગેિે જરટલ તુંત્ર  ોય, અને રદિસે રદિસ ે
તેનો વ્યાપ િધતો જાય. (૨) પારિિારિક 
સમાજ, જેનુું ધાિણ-પોષણ કુટુુંબની 
ભાિનાર્ી ર્ાય. તેમાું બુંધાિણ િગેિે 
ઔપર્ારિક માળખાની જરૂરિયાત રદિસે 
રદિસે ઘટતી જાય......સિોદય આંદોલન ે
આ બીજો વિકલ્પ પસુંદ કયો છે. એટલ ે
તેની ભવૂમકા ઇવત ાસમાું સાિ જુદી જ છે, 
અને જુદા જ સ્તિે તેણે કામ કિિાનુું છે.'' 
        સિોદયની આ વિવશષ્ટ ભવૂમકાની 
વિશદ ને વિસ્તતૃ છણાિટ કિિામાું તેમ જ 
તેની પવૂતિ માટે વ્યિ ારુ માગચની ખોજ 
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કિિામાું વિનોબા ઘણુું બધુું મ ત્ત્િનુું પ્રદાન 
કિી ગયા છે. એમણ ે સતૂ્રબદ્ધ કિેલી િાત 
—‘ર િંસા-શસ્ક્તની વિિોઘી અને દુંડશસ્ક્તર્ી 
લભન્ન એિી સ્િતુંત્ર લોકશસ્ક્ત' —આ 
બાબતમાું કાયમ ધ્રિુતાિક સમી િ શેે. 
એમનુું લખેલુું ‘સ્િિાજશાસ્ત્ર' િાજ્ય-શાસ્ત્ર 
અંગે લખાયલેા દુવનયાના ઉિમ ગ્રુંર્ોમાુંનો 
એક છે. તેમાુંની સ્િ-િાજની વિભાિના આ 
રદશામાું જિા મર્નાિાઓને લર્િકાળ સધુી 
માગચદશચન કિાિતી િ શેે.વિનોબા માવમિક 
િીતે ક તેા કે આખી દુવનયાને સિકાિોના 
બોજમાુંર્ી ત ે આ સિકાિનો િોગ છે, 
િાજિોગ છે. પિુંત ુઆની મસુ્ક્ત માટે જેટલા 
પ્રયત્નો ન કિિી જોઈએ. આખીયે દુવનયા 
જો કોઈ એક િોગર્ી પીડાતી  ોય, તો મા 
છે, ત ે જાણે-અજાણ ે આ િોગને િધ ુ
િકિાિતા જિામાું જ ફાળો આપતા ગયા 
છે. માકચસે મનોિર્ સેવ્યો કે િાજ્ય આખિે 
ર્ીમળાઈને ખિી પડ;ે પિુંત ુ| કન્્ુું એવુું કે 
િાજ્યસિાનો વિલય એ તો પ્રોવમસિી 
નોટની જેમ ઉધાિ િ ી આ ્ુું. પણ 
િાજ્યનો જુલમ એ િોકડી િાત બની ગઈ. 
એટલે જો ક્યાિેય િાજ્યને વિલલન કિવુું 
 ોય, તો આજર્ી જ િાજ્યની સિા િીણ 
કિતા જિાનો આિુંભ કિી દેિો જોઈએ. 
િાજ્યસિાનો પિૂો વિલય ર્તાું ભલ ેિિસો 
પણ તેની શરૂઆત તો આજર્ી જ કિી દેિી 
જોઈએ. 
          આિી જ માવમિક િીતે વિનોબાએ 
આજની લોકશા ીમાું ર્ાલી િ લે વિપિીત 
રદશાના પ્રયાસો વિશે પણ ધયાન ખેચ્્ુું. 
લોકશા ીમાું આપણ ે લોકોને જાતે પોતાનુું 
શાસન કિતા કિિા છે ને ! પણ આજે શુું 
ર્ાય છે ? આજની લોકશા ી તો લોકોન ે

િધ ુને િધ ુપાુંગળા બનાિતી જાય છ, િધ ુ
ને : િાજ્ય ઉપિ વનભચિ અને િાજ્યના 
આવશ્રત બનાિતી જાય છે. 'કલ્યાણ િાજ'ન ે
િધ ુ 
નામે િાજ્ય આજે જીિનના એકેએક િેત્રમાું 
ઘસૂી જઈ િહ્ુું છે. આ ‘િેલફેિ સ્ટેટ ન ીં, 
‘ઈલફેિ’ સ્ટેટ છે. તે લોકોનુું બસેમૂાિ 
અકલ્યાણ કિી િહ્ુું છે આ િીતે લોકો 
પોતાનો િ ીિટ પોતે ર્લાિતા કયાિેય 
ન ીં ર્ઈ શકે. વિનોબા એમ પણ ક તેા 
િહ્યા કે આજની લોકશા ી જ્યાું સધુી ર િંસ 
પિ આધારિત િ શેે, ત્યાું સધુી તે જનતાનુું 
િાજ કદાવપ બની શકશે ન ીં એમણ ે એ 
િાત ઉપિ પણ ભાિ મકૂયો કે િાજકીય 
સ્િતુંત્રતાની સાર્ે આવર્િક સ્િતુંત્રતા પણ 
 ોિી જ જોઈએ. મતદાિને આવર્િક િીતે 
પગભિ કયાચ વિના તેન ે આપેલ સાિચવત્રક 
મતાવધકાિનો વ્યિ ાિમાું ઝાઝો અર્ચ િ તેો 
નર્ી. આજની નામ માત્રની લોકશા ી અન ે
તેમાું ર્ાલતા ચ ૂુંટણીના ઔપર્ારિક 
રક્રયાકાુંડની મયાચદા પણ વિનોબા િેધક િીતે 
બતાિતા િહ્યા. આજે તો ચ ૂુંટણીનુું મખુય 
કામ એ છે કે ર્ાલ ુિાજકીય વ્યિસ્ર્ા ઉપિ 
કાયદેસિતાનો વસક્કો માિી આપિો અને 
િાજકીય ભદ્ર િગચને લોકોના નામે િાજ 
કિિાનો પિિાનો આપિો. આપણે આનાર્ી 
કાુંઈ જુદુું કિવુું  ોય અને અસલ લોકશા ી 
સ્ર્ાપિી  ોય, તો આ રક્રયાકાુંડમાું ભળી 
ગયા વિના તર્ા આજની સિાની અન ે
પિની િાજનીવતર્ી અળગા િ ીને જ ત ે
ર્ઈ શકશે.  વિનોબાએ આને ‘લોકનીવત’ 
એવુું અત્યુંત સમપચક નામ આપ્ુું. 
‘િાજ’નીવત ન ીં, ‘લોક’નીવત. આજનુું 
પિુંપિાગત સિાનુું િાજકાિણ ન ીં, 
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િાજ્યન ુ અને િાજકાજનુું િાજકાિણ ન ીં, 
પણ લોકોનુું ને લોકકાજનુું િાજકાિણ જે 
ખિેખિ લોકકાિણ છે અને લોકનીવત છે. 
લોકશા ીના વિર્ાિ અને વ્યિ ાિના 
વિકાસમાું વિનોબાની આ એક મોટી દેણ છે. 
લોકશા ીને તેના યર્ાર્ચ સ્િરૂપમાું કેમ 
ર્રિતાર્ચ કિી શકાય, લોકો જેમાું પ્રત્યિ 
ભાગ લતેા  ોય એિી ‘રડિેક્ટ ઍન્ડ 
પારટિવસપેટિી ડમેોક્રસી' (પ્રત્યિ અન ે
સ યોગાત્મક લોકશા ી) કેિી  ોય અને 
કેિી િીતે લાિી શકાય, તે રદશાનુું લર્િંતન 
અને પરુુષાર્ચ જેટલા વિનોબા અને એમના 
સાર્ીઓએ કયાચ છે, તેટલા ભાગયે જ 
દુવનયામાું બીજા કોઈએ કયાચ  શે. 
વિનોબાએ ગાુંધીની ગ્રામસ્િિાજની િાતને 
ઘણી ઘ ૂુંટી આપી અને તેને માટે ર્ોક્કસ 
કાયચક્રમ આપીને તને ે ધિતી ઉપિ 
ઉતાિિાનોયે પ્રર્ુંડ પરુુષાર્ચ કયો. 
         આ વસિાય બીજો કોઈ ટૂુંકો િસ્તો 
છે ન ીં. જયપ્રકાશજીએ સુંપણૂચ ક્રાુંવતના 
આંદોલન દ્વાિા લોકશા ીમાું લોકો સતત 
એની પ્રરક્રયામાું ભાગ લેતા ર્ાય, પોતાનો 
ઉમેદિાિ ઊભો કિે અને તેના ઉપિ અંકુશ 
િાખ,ે એવુું કિિા ખબૂ મર્ામણ કિી. દેશમાું 
ર્ોડા િખત માટે એક નિો લોક-જુિાળ 
આવ્યો. આ આંદોલન સામ ે ટક્કિ લેિાની 
અને તેને દબાિી દેિાની કોવશશ કિનાિ 
વનિુંકુશ બનેલી િાજ્યસિા સિાસ્ર્ાનેર્ી 
ઊર્લી ગઈ. આ તમુલુ મુંર્નની સૌર્ી 
મોટી વનષ્પવિ એ િ ી કે લોકશસ્ક્તની 
સિોપરિતા વસદ્ધ ર્ઈ. લોકશા ીમાું લોક 
સિોપિી છે, િાજ્યાવત જનશસ્ક્તને આધીન 
છે, જનશરકત િાજ્યશસ્ક્ત કિતાું સિોપિી 

છે, એટલી િાત લોકમાનસમાું ફિી 
પ્રસ્ર્ાવપત ર્ઈ. 
         પિુંત ુ આના કિતાું વિશેષ બીજુ ું 
કાુંઈ ન ર્ઈ શક્ુું. ર્ીલાર્ાલ ુ લોકશા ી 
વ્યિસ્ર્ામાું કોઈ ઝાઝો ફેિફાિ ન લાિી 
શકાયો. જે.પી.એ અફસોસ વ્યકત કયો કે 
સિા બદલાઈ, પણ વ્યિસ્ર્ા ન બદલાઈ. 
સાપનાર્ની જગયાએ નાગનાર્ આવ્યા, 
એટલુું જ. પોતાના જીિનનાું છેલ્લાું ત્રણ-
ર્ાિ િિસમાું જયપ્રકાશજી ફિી િાિુંિાિ 
ક તેા િહ્યા : ‘સુંપણૂચ ક્રાુંવતની માિી 
કલ્પનામાું ગ્રામસ્િિાજનો વિર્ાિ વનર ત 
 તો અન ે છે. આપણી ગ્રામસ્િિાજની િાત 
આજેય એટલી જ પ્રસ્તતુ છે.'' વિનોબા આ 
ગ્રામસ્િિાજની િાત જ સતત ઘ ૂુંટતા િ લેા 
: ‘‘ગાુંધી- વિર્ાિમાું માનનાિાઓ સામ ે
મખુય ધયેય છે, જનતાને જગાડિાનુું અને 
િાજ્યનો િય કિિાનુું. આત્મવનભચિ 
ગામડાુંઓ જો ન ીં ઊભાું કિી શકીએ, તો 
ગાુંધીનુું નામ અને કામ બઉે ભ ૂુંસાઈ જશે. 
ગાુંધી જે જીિશે, તો આિાું ગામડાુંઓ 
માિફત જીિશે. અર િંસક સુંસ્કૃવત જો લાિિી 
 ોય, તો તે આત્મવનભચિ ગામડાુંઓન ે
આધાિે જ લાિી શકાશે. આપણી પોતાની 
શસ્ક્તર્ી ગામને ઉન્નત કિી િહ્યા છીએ, એમ 
લોકોને લાગવુું જોઈએ.''              
            ૧૯૦૪માું િન્સ્કનનુું ‘અન ટુ 
વધસ લાસ્ટ' પસુ્તક ગાુંધીના  ાર્માું આવ્્ુું, 
િન્સ્કનનુું વિર્ાિ-બીજ ગાુંધીની મનોભવૂમમાું, 
કમચભવૂમમાું વિકસતુું િહ્ુું. એક જીિન-દશચન 
રૂપે ત્યાિે એ પરિપક્િ ર્્ુું, ત્યાિે 
‘સિોદય’ના મુંત્ર રૂપે પ્રગટ ર્્ુું. જ્યાિે 
િન્સ્કનના પસુ્તકનુું તાિણ ૧૯૦૮માું 
ગજુિાતીમાું ગાુંધીએ આપ્ુું, ત્યાિે 'સિોદય' 
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શબ્દનો જન્મ ર્યો.‘સિોદય’ પસુ્સ્તકાની 
પ્રસ્તાિનામાું ગાુંધીએ લખેલુું : ‘‘પવિમ 
દેશમાું સાધાિણ િીતે એમ માનિામાું આિે 
છે કે િધાિે માણસનુું (મૅજોરિટીનુું) સખુ – 
તેઓનો ઉદય - એ િધાિિાનુું માણસનુું 
કામ છે. સખુ એટલે માત્ર શાિીરિક સખુ, 
પૈસા ટકાનુું સખુ, એિો અર્ચ કિિામાું આિ ે
છે. એવુું સખુ મેળિિામાું નીવતના વનયમોનો 
ભુંગ ર્ાય તેની ખાસ દિકાિ કિિામાું 
આિતી નર્ી. તેમ જ િધાિે માણસોનુું સખુ 
જાળિવુું એિો  તે ુ િાખયો છે, તેર્ી જો 
ર્ોડાને દુુઃખ દઈને િધાિેને સખુ અપાય, 
તો તેમ ફિિામાું  િકત છે, એમ પવિમના 
લોકો માનતા નર્ી.'' આ જ િાતનુું વિગતે 
વિિિણ ‘ર િંદ સ્િિાજ’માું કિેલુું આપણ ેજોઈ 
શકીએ છીએ. સિચમાું એક જ આત્મા વિલસ ે
છે, એ અધયાત્મનુું નિનીત છે. તે પ્રત્યિ 
વ્યિ ાિમાું અને સમાજની વ્યિસ્ર્ામાું 
ઊતિવુું જોઈએ. એ જ ગાુંધીનુું સિોદયનુું 
દશચન, સિોદયની વિર્ાિધાિા, સિોદયનો 
સિચ કાયચકલાપ. એ જ સિોદય 
વિર્ાિધાિાનુું આધયાત્ત્મક અવધષ્ઠાન. એને 
જ વિનોબાએ ‘સામ્યયોગ' કહ્યો અન ે
ગાુંધીએ સિળ લૌરકક ભાષામાું ‘સિોદય’ 
કહ્યો. સ્િ' સામ ે ‘સિચ'ની રફલસફૂી 
માનિજાત સામે આિી. આની સ્િાભાવિક 
સ જ વનષ્પવિ એટલે જ સામદુાવયક 
અર િંસાની ગાુંધીની અને માનિજાતની 
આિાધના. સિચમાું એક જ આત્મા વિલસે છે. 
તો કોણ કોની ર િંસા કિે ? આિી િીતે ‘ર િંદ 
સ્િિાજ' એ અર િંસાની તેમ જ અર િંસા ઉપિ 
આધારિત નિી સમાજિર્નાની અ ાલેક 
જગિ ેછે. 


