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સ ાંપ્રત સમયમ ાં ગ ાંધીજીન  ર જકીય વિચ રોન ાં દર્શન 
હતેલ ડી .ર ણ  

સરદાર પટેલ યનુિવસીટી વલ્લભ નવદ્યાિગર મો.િ.ં8200653406, hvrana99@gmail.com 
સ ર ાંર્: 
          રાષ્ટ્રનપતા મહાત્મા ગાધંીજીએ સ્વતતં્રતાિી લડતમા ંસત્ય, અહહિંસા અિે સત્યાગ્રહિા પ્રયોગથી 
સફળતા મેળવી અિે લોકોિે પણ સત્ય અિે અહહિંસાિા માગે ચાલવાિી  હહમાયત કરે છે. પરંત ુસાપં્રત 
સમયમા ંલોકો પોતાિા સ્વાથથ માટે અિે સત્તા મેળવવા માટે આ સાધિો ઉપયોગ કરે છે. ગાધંીજી સેવા 
ધમથિી ભાવિાથી કાયથ કરતા. જ્યારે જ્યારે લોકો સત્તાિી લાલચમા ંસેવાભાવ ભલૂી ગયા છે. પરંત ુજો 
તેમિા નસદ્ાતંોિો યોગ્ય રીતે અમલ થાય તો દેશિા લોકોિે એક સમાિતાિા અિે ભાઈચારાિા સતૂ્રમા ં
બાધંી શકાય. 
 કીિર્ડશસ: ગાધંીજી, સત્ય, અહહિંસા, સત્યાગ્રહ, ગાધંી નવચારધારા, રસ્ટીશીપ, હહન્દ સ્વરાજ. 
પ્રસ્ત િન : 
   ભારતિા સ્વાતતં્ર્ય સગં્રામિા મહાિાયક 
એવા મોહિદાસ કરમચદં ગાધંીિો જન્મ 2 
ઓક્ટોબર 1869િા રોજ પોરબદંર 
(ગજુરાત)મા ં થયો હતો. ગાધંીજીિા નપતા 
કરમચદં ગાધંી પોરબદંર સ્ટેટિા હદવાિ 
હતા. તેમિો જન્મ હહન્દુ વૈષ્ટ્ણવ પહરવારમા ં
થયો હોવાિે કારણે તઓે ચસુ્ત શાકાહારી 
અિ ેસાદુ જીવિ જીવતા હતા. તેમિા લગ્િ 
13 વર્થિી વયે કસ્તરુબા સાથ ેથયા હતા. 
તેમિે સતંાિમા ંચાર દીકરા હતા. 
     ગાધંીજીએ અભ્યાસમા ં મેહરક 
ઈ.સ.1987મા ં રાજકોટિી આલ્ફેડ 
હાઈસ્કલૂમા ં પાસ કરી. અિ ે ત્યારબાદ 
વકીલાત કરવા ઇંગ્લેન્ડ ગયા. અિ ે
ઈ.સ.1891મા ંભારત પાછા ફરી વકીલાતિો 
વ્યવસાય શરૂ કયો. 
      'ભારતીય સ્વતતં્રતાિા મકુ્ક્તદાતા 
ગાધંીજીએ આધનુિક નવશ્વિ ે રાજકીય, 
સામાજજક અિે આનથિક પહરવતથિ માટે 

વ્યક્ક્તગત અિ ેસામહુહક રીતે અમલ કરી 
શકાય એવુ ં 'સત્યાગ્રહ' એવુ ંઅમોદ બ્રહ્માસ્ત્ર 
(સાધિ) નવશ્વિે ભેટ આપયુ.ં સત્યાગ્રહ એ 
લોકશાહી નસદ્ાતંનુ ંઅંનતમ રહસ્ય અિ ેતેનુ ં
પરમ સાધિ કે શસ્ત્ર છે. સત્યાગ્રહ એવુ ં
રસાયણ હતુ ં કે જેમા ંસત્ય અિ ેઆગ્રહિા 
નમશ્રણ દ્વારા ધમથ અિ ે ક્ાનંતિો સમન્વય 
થયો. અિે આવા અદભતુ સમન્વયિે લીધે. 
તે જીવિમા ં તમામ ક્ષતે્રોમા ં સમળૂગ ુ
પહરવતથિ લાવ ે તેવુ ંચાલકબળ બિી રહ્ુ.ં 
તમોગણુમા ં પડલેી પ્રજાિ ે તેમણ ે
આંદોલિિા રજોગણુ જગાડી અિે સત્યિા 
સત્વગણુે તેિ ેશોભાવી.'૧ 
  ગ ાંધી વિચ રધ ર : 
     ગાધંીજી નવચારપરુૂર્ હતા. તેમિી 
નવચારધારા અિ ે જીવિ નસદ્ાતંોિી અસર 
ભારતીય હોવા છતા ં ભારતપનૂતિ જ િહીં 
પરંત ુ આખા નવશ્વ પર જોવા મળે છે. 
મહાત્મા ગાધંીજીિી ગણિા બદુ્, મહાવીર, 
સ્વામી નવવેકાિદં જેવા મહાિ પરુુર્ો સાથ ે
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કરવામા ંઆવે છે. મહાત્મા ગાધંી સત્ય અિ ે
અહહિંસાિા પજૂારી હતા. તેમણ ે જીવિિા 
દરેક પડાવ ઉપર સત્યિ ે અપિાવવાિી 
વાત કરી છે. તેઓ આધ્યાજત્મકતા અિ ે
િૈનતકતામા ંમાિિારા હતા. તેમણ ેપોતાિા 
જીવિમા ં દરેક ક્ષેત્રે સત્ય અિ ે અહહિંસા 
િામિા બ ે સાધિોથી આધ્યાજત્મક, 
સામાજજક, રાજકીય દરેક ક્ષેત્ર સફળતા 
મેળવી. તમેણ ેકોઈપણ વસ્તિેુ લડીિે િહીં 
પરંત ુ સત્યિે અપિાવી, અહહિંસાિી સાથ ે
રહી, સત્યાગ્રહરૂપી હનથયારિો ઉપયોગ કરી 
સાધ્ય સધુી પહોંચવાિી હહમાયત કરે છે. 
તેમણ ે સમાજમા ં સમાિતાિા મલૂ્યોિે 
જાળવી રાખવા માિવ ધમથિ ેમહત્વ આપયુ.ં 
     ગાધંીજી ભારત દેશિે અંગ્રેજોિી 
ગલુામીમાથંી દેશિે આઝાદ કરાવવા સતત 
પ્રયત્િશીલ રહ્યા. તેમણે સત્ય, અહહિંસા અિ ે
સત્યાગ્રહ રૂપી સાધિથી સફળતા પણ 
મેળવી.  તેમણ ે સમાજમા ં સવોદય, હહન્દ 
સ્વરાજ, સત્યિા પ્રયોગ જેવી નવચારધારા 
લોકોિા મિમા ંજાગતૃ કરી. તેમણ ેઆ માટે 
પસુ્તકો પણ લખ્યા. પરંત ુ સમાજિી 
દૂર્ણતાિે દૂર કરવા લાબં ુ જીવી શક્યા 
િહીં. તેમણ ે દેશિે આઝાદ કરાવી લોકોિ ે
અંગ્રેજોિી ગલુામીમાથંી મકુ્ક્ત તો અપાવી, 
પરંત ુ લોકોિ ે પોતાિા જ સ્વાથથિા 
દૂર્ણમાથંી આઝાદ કરાવી શક્યા િહીં. 
મનષુ્ટ્ય અંત ે સ્વાથી બિતો ગયો. ક્યાકં 
મનષુ્ટ્ય પોતાિા સ્વાથથમા ંજીવતો હતો. 
        ગાધંીજી અંગ્રેજોિી નવરુદ્ િહોતા. 
પરંત ુ અંગ્રેજોિી િીનતઓ અિ ે લોકોનુ ં
તેમિા દ્વારા થતા શોર્ણ નવરોધી હતા. 
દેશિા કેટલાક ક્ાનંતકારીઓ દેશનુ ંસચંાલિ 

ભારતીયોિા હાથમા ં પાછ ં આવ ે એવા 
પ્રયત્િો કરતા હતા. તેમણ ે પોતાિા 
જીવિમા ં બિાવેલા નસદ્ાતંો જેિે તેમણ ે
સત્યિા પ્રયોગો કહયા. જેમા ંસત્ય, અહહિંસા, 
સત્યાગ્રહ, રસ્ટીશીપ, હહન્દ સ્વરાજ, સત્યિા 
પ્રયોગો વગેરે નસદ્ાતંોિો પ્રયોગ દેશ 
કલ્યાણ અિે પ્રજાહહત માટે કયો. તેમણ ે
અંગ્રેજોિા ખોટા કાયદા, િીનતિી નવરોધ 
તથા પ્રજા પર થતા અત્યાચારોિી નવરુદ્ 
અિેક ચળવળો કરી. જેમા ંતેમણે પોતાિા 
નસદ્ાતંોિો પ્રયોગ કયો. અિ ે લોકો દ્વારા 
તેમિી આ નવચારધારાિે ગાધંીવાદ તરીકે 
ઓળખવામા ંઆવ ેછે. 
         ગાધંીજી ભારત પાછા આવ્યા બાદ 
ઈ.સ.1915મા ં અમદાવાદિા કોચરબ ગામ ે
સત્યાગ્રહ આશ્રમિી સ્થાપિા કરી. અિ ે
તેમિે અંગ્રેજોિી િીનતઓ ભારતીય સામ ે
થતા અત્યાચારો સામ ે સત્યાગ્રહ કરી. 
અહહિંસારૂપી યદુ્િો શખંિાદ ફકં્યો. 
          ગાધંીજીએ સૌ પ્રથમ સત્યાગ્રહ 
ભારતમા ં ચપંારણ ખાત ે કયો. ઇ.સ.1918 
મા ંગાધંીજી પ્રેહરત નમલ મજૂર અમદાવાદ 
ખાત ે થયો હતો. જેમા ં મજૂર અિે નમલ 
માલલકોિી લડતમા ં ગાધંીજીએ સૌપ્રથમ 
ભખુ હડતાલ કરી હતી. અિ ે આ ધમથયદુ્ 
અંતે સફળ થયુ.ં 
         ઈ.સ.1917મા ં ખડેા જજલ્લામા ં
અનતવષૃ્ષ્ટ્ટિા કારણે પાક નિષ્ટ્ફળ જતા 
સરકારે મહસેલુ માફ િ કરતા ઉઘરાવવાનુ ં
ચાલ ુરાખ્યુ ંતે માટે સત્યાગ્રહ કયો. સરદાર 
વલ્લભભાઈ પટેલિા હાથમા ં આપી. અિ ે
આમ ગાધંીજીિી પટેલ સાથ ેઓળખ થઈ. 
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અિ ે નમત્રો બન્યા અિ ે ખેડતૂોિે મહસેલુ 
માફ કરાવ્યુ.ં 

  ઈ.સ. 1919  ફેબ્રઆુરીમા ં સત્યાગ્રહ 
સભાિી શરૂઆત થઈ. ઈ.સ.1920મા ં
ગાધંીજીિી હોમ રૂલ લીગિા પ્રમખુ તરીકે 
વરણી થઈ. અિ ેઅંગ્રેજોિી નશક્ષણ નિતીિો 
બહહષ્ટ્કાર કરવા નવદ્યાપીઠ િી સ્થાપિા કરી. 

12 માચથ 1930 થી 6 એનપ્રલ 1930 
સધુી મીઠાિા કર નવરુદ્ દાડંી યાત્રા કરી. 
અિ ે અહહિંસક આંદોલિ કયુું. જેમા ં
ગાધંીજીએ સનવિય કાનિૂિો ભગં કયો 
અિે સફળતા પ્રાપત કરી. 

ઈ.સ.1932મા ં પણ ગાધંીજી અિ ે
ડોક્ટર બાબા સાહબે આંબડેકર વચ્ચે પિુા 
કરાર થયેલ જેિા માટે ગાધંીજીએ 
અમરણાતં ઉપવાસ કરેલા. 

 1942મા ંતેમિા દ્વારા છેલ્લી ચળવળ 
' હહન્દ છોડો' ચળવળ થઈ. જેમા ંગાધંીજીિ ે
પિુા જેલમા ંપરૂી દેવામા ંઆવ્યા હતા. 
      આમ ગાધંીજીિા નવચારો, નસદ્ાતંો 
અિ ે તેમિા અહીંસાત્મક હનથયારોથી દેશ 
આઝાદ થયો. પરંત ુ મનષુ્ટ્ય પોતાિા 
દુર્ણથી ગલુામ રહ્યો. લોકો ગાધંીજીિા 
નવચારોથી ચાલ ે છે. સત્તાિ ે પામવા માટે 
તેમિા સત્ય, અહહિંસા અિ ેસત્યાગ્રહિે લઈ 
સાપં્રત સમયમા ંતેમિા નવચારોિો ઉપયોગ 
સત્તાિે પામવા માટે કરવામા ંઆવે છે. 
  સત્ય :  
   ગાધંીજી સત્યિા આગ્રહી હતા. તેઓ 
સત્યિ ે ઈશ્વર માિતા. અિ ે સત્ય એમિા 
માટે સવોપહર નસદ્ાતં છે. દરેક કાયથમા ં
સત્યિી સાથ ેરહતેા. સત્ય એ જ પરમેશ્વર. 
પરમેશ્વર ખટા િથી તમે સત્ય પણ ક્યારેય 

ખોટંુ િ હોવુ ં જોઈએ ગાધંીજી કહ ે છે કે 
સત્યથી લડવામા ંઆવેલી લડતમા ંઅવશ્ય 
સફળતા મળે છે. 
      પરંત ુ વતથમાિ સમયમા ં જોઈએ તો 
લોકો પોતાિા સ્વાથથ માટે અસત્યિો સહારો 
લેતા ગયા છે. જેિા કારણે દુનિયામા ં
અસત્યનુ ં દુર્ણ ફેલાયુ ં છે. અિે અસત્ય 
બોલીિે લોકો સ્વાથથિ ે સાધ ે છે. જેિાથી 
ક્યારેક પાછળથી સત્યિી જાણ થતા 
િકારાત્મકત પહરણામ મળે છે. એકબીજાિા 
નવશ્વાસ તટેૂ છે. અિ ે સબંધંો પછી 
વ્યક્ક્તગત હોય કે વ્યવસાય તેમા ં નવશ્વાસ 
જળવાતો િથી. અિ ેલોકો ઉદારતા છોડી દે 
છે રાજકીય ક્ષેત્ર જોવામા ં આવ ે તો વોટ 
લેતી વખતે બોલવામા ં આવતુ ં સત્ય અંત ે
અસત્ય ઠરે છે.  
અહહિંસ : 
      ગાધંીજી અહહિંસાિા ં ઉપાસક હતા. 
ગાધંીજીિા મત અનસુાર નવચારવાણી કે 
બળથી કોઈિ ે નકુશાિ િ પહોંચે એ જ 
અહહિંસા. ગાધંીજીિા કહતેા કે સત્ય અિ ે
અહહિંસાથી કોઈપણ વ્યક્ક્તમા ં હૃદય 
પહરવતથિ લાવી શકીએ છીએ. ક્રૂર વ્યક્ક્ત 
પણ અહહિંસા સામ ેઅિ ેસત્ય સામે પોતાિા 
હનથયાર મકૂી દેતો હોય છે. 'અહહિંસાિો 
મતલબ હહિંસા નવિાન'ુ. અહહિંસાિી લડતમા ં
હહિંસા િ કરતા નવચારો અિે કાયોથી અડગ 
રહવે ુ.ં ગાધંીજી એ પણ કહ ેછે કે સત્ય અિ ે
અહહિંસાિી લડતમા ં તમિે તકલીફ પડશ ે
પરંત ુઅંતે નવજય  થશો. 
      વતથમાિમા ં લોકો અહહિંસાિી જગ્યાએ 
હહિંસા કરીિે ધાક ધમકાવીિે કાયથ 
કરાવવામા ંમાિ ે છે. હહિંસાિો ઉપયોગ કરી 
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પોત ે પોતાનુ ં વચથસ્વ વધારવા માગંે છે. 
જ્યા ંજુઓ ત્યા ંઅત્યારે હહિંસા વધી ગઈ છે. 
આડોસ, પાડોશ, કુટંુબ, સમાજ, રાજ્ય વચ્ચ ે
વાતચીત સમાધાિ છોડી હહિંસાથી બીજાિ ે
જીતવા પ્રયાસ કરે છે. અિ ે 'વસદેુવ 
કુટંુબકમ' િી ભાવિા ઓસરતી જાય છે. 
હહિંસાિ ે કારણે શાનંત જોખમાય છે. વૈનશ્વક 
સ્તરે પણ શસ્ત્રોિી દોડ જોવા મળે છે. 
સત્ય ગ્રહ:  
   સત્યાગ્રહ એટલે સત્યિો આગ્રહ 
રાખિાર. સત્યિી લડાઈ માટે સત્યિ ે
વળગી રહી શદુ્ મિથી એટલે કે 
આત્મબળથી હહિંસા કયાથ નવિા અન્યાય સામ ે
લડવામા ંઆવત ુયદુ્. ગાધંીજીિા મતે સત્ય 
સામેિી કોઈપણ લડતમા ંસત્યાગ્રહ િામિા 
હનથયારિો ઉપયોગ કરવામા ં આવે તેમા ં
જરૂરથી સફળતા મળે છે. સત્યાગ્રહ કરવા 
માટે ગાધંીજીએ કેટલીક પદ્નતઓ 
અપિાવેલી જેમા ંઉપવાસ, સનવિય કાનિૂ 
ભગં, સામાજજક બહહષ્ટ્કાર, અસહકાર, 
હહજરત વગેરે છે. 
  ગાધંીજી સત્યાગ્રહિે સમજાવતા કહ ેછે કે, 
"સત્યાગ્રહ એટલ ે સત્યાદી ધમથ નુ ં જાત ે
પાલિ કરવાિો આગ્રહ અિ ે અધમથનુ ં
સત્યાદી સાધિો દ્વારા નવરોધ." 
         સાપં્રત સમયમા ં સત્યાગ્રહ 
સાધિિો ઉપયોગ િહીં પરંત ુ ઉપભોગ 
થતો જોવા મળ્યો છે. આ માટે લોકો ખોટંુ 
બોલી હહિંસા કરી, રાજકીય ક્ષતે્ર ે સત્તા 
મેળવવાિી લાલસામા ં ગાધંીજીિા આ 
નસધ્ધાતંોિો દુરૂપયોગ કરે છે. વતથમાિ 
સમયમા ંરાજિીનતનુ ંસ્તર એટલી હદે િીચુ ં
ગયુ ં છે, કે લોકો એિ ે ગદું રાજકારણ 

ગણવા મળ્યા છે. લોકોિી નવચારધારા 
ક્યાકં આવી પણ જોવા મળે છે. 
''ભ્રષ્ટ્ટ હોઈ રાજિીનત , ચોપટ હવુા સમાજ, 
યહા હર વાિર કો ચાહહય,ે કીષ્ટ્કીન્ધા કા 

રાજ.''(2) 
      મતલબ કોઈપણ વ્યક્ક્ત અસત્ય 
બોલી હહિંસા દ્વારા સત્તા મેળવવાિી 
લાલચમા ં કઈપણ કરવા માટે તૈયાર થઈ 
જાય છે. 
       ગાધંીજીએ વ્યક્ક્તગત શકૈ્ષલણક 
સામાજજક આધ્યાજત્મક પયાથવરણીય 
આરોગ્ય સબંધંી આનથિકક્ષેત્ર,ે 
રાજિીનતકક્ષેત્રે, હક મેળવવા માટે 
નવચારોરૂપી હનથયાર આપયુ.ં સાથ ેસમાજમા ં
કેટલાક નસદ્ાતંો આપયા. જેમા ં સવોદય, 
રષ્ટ્ટીશીપ, હહન્દ સ્વરાજ, અિે તમેિા 
નસધ્ધાતંોમા ંદરેક પ્રશ્નિો નિરાકરણ કરેલ છે. 
પરંત ુસાપં્રત સમયમા ંલોકોમા ંસદાચારિા 
ગણુોિો અભાવ જોવા મળે છે. દુરાચાર, 
લાગવત, લાચં, ભ્રષ્ટ્ટાચાર જેવા દૂર્ણો 
પ્રત્ય ેઆકર્ાથઈ શોટથકટ રસ્તો અપિાવે છે. 
આિાથી હક અિે શાસિ મળી જશે. પરંત ુ
વ્યક્ક્ત હમંેશા વ્યક્ક્તિો ગલુામ રહશેે. જો 
વ્યક્ક્ત સ્વતતં્ર િહીં હોય, તેમિી 
નવચારધારા સ્વતતં્ર િહીં હોય તો સમાજ કે 
દેશ કઈ રીતે સ્વતતં્ર હોય? 
 ઉપસાંહ ર:  
        ટૂંકમા ંહુ ંએટલુ ંકહીશ કે ગાધંીજીએ 
પોતાિા નસદ્ાતંોિો સફળ પ્રયોગ કરેલો છે. 
અિ ે તે લોકોિ ે ઉપયોગ કરવા પે્રરે છે. 
પરંત ુ સેવા અિ ે સદાચાર માટે લોકોએ 
સહાનભુનૂત, કુટંુબિી ભાવિા, સદાચાર 
રાખશે. વ્યક્ક્તિે પોતાિામા ંઆ બધા ગણુો 



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

Page | 391  

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

નવકસાવા જરૂરી છે. તો જ ગાધંીજીિા મતે 
એક સારા અિ ે યોગ્ય નવકાસશીલ દેશનુ ં
ચહરત્ર ઘડાશે. કેમ કે વ્યક્ક્તિા ઘડતરમા ં
જ દેશનુ ંઘડતર છે. 
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