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૧૯૪૧મા ં रचना�मक काय	बम - तेनुं रहःय अने ःथान નામની ' ચોપડ* મ+ 

પહ�લવહ�લી લખી હતી તેની આ /રૂ�/રૂ* 1ધુાર�લી આ�િૃ� છે. રચના�મક 

કાય
�મને 6ગે ' બાબતો એમા ં ગણાવવામા ંઆવી છે તેમનો કોઈ ખાસ �મ 

રા<યો નથી; દર�કના મહ��વના �મમા ંતો તેમને નથી જ ગણાવી. /ણૂ
 @વરાજની 

રચનાની AૃBCટથી મહ��વની હોય તેવી કોઈ બાબત આ કાય
�મમા ંસમાવવામા ં

આવી નથી એમ વાચકને લાગે તો તેણે એમ ન માની લે�ુ ંક� તેને Eણી જોઈને 

પડતી Fકૂવામા ંઆવી છે. એવી કોઈ બાબત 1ઝેૂ તો વાચક� બેધડક મ+ ગણાવેલી 

બાબતોમા ંતેને ઉમરે* લેવી ને મને ખબર આપવી. મ+ ' યાદ* બનાવી છે તેમા ં

રચનાકાય
ની એક�એક બાબત આવી Eય છે એવો મારો દાવો નથી; માર* યાદ* 

ક�વળ દાખલા Jપે છે. વાચક જોશે ક� આ આ�િૃ�મા ંમ+ પોતે ક�ટલીક નવી બાબતો 

અસલ યાદ*મા ંઉમેર* છે. 

વાચકો Eતે કાય
કતા
ઓ અથવા સયસંવેકો હોય ક� ન હોય; પણ તે બધાએ એક 

વાત બરાબર સમ� લેવી જોઈશે ક� રચના�મક કાય
�મ એ /ણૂ
 @વરાજ 

મેળવવાનો સ�ય ને અ�હLસાનો ર@તો છે. Mુ ં એમ કMુ ં ક� રચના�મક કાય
�મનો 

/રૂ�/રૂો અમલ એ જ /ણૂ
 @વરાજ છે. આપણા રાCNOુ ં ઠ�ઠ પાયામાથંી ઘડતર 

કરવાને ' રચના�મક કાય
�મ અહR બતાવવામા ંઆSયો છે તે આખાયે કાય
�મના 

અમલમા ંઆપણી ચાળ*સે કરોડની વ@તી લાગી ગઈ છે એવા TચUની કVપના 

કર* Wુઓ. પછ* /ણૂ
 @વરાજનો ગમે તે અથ
 કરો, પરદ�શી અમલને અહRથી 

કાઢવાનો છે તે અથ
 પણ તેમા ંસમાવી લો, એ બધાયે અથ
મા ંઆ જ /ણૂ
 @વરાજ 

છે એ વાતમા ંકોઈથી તકરાર ઉઠાવી શકાશે ખર*? આ કાય
�મની ટ*કા કરનારા 

લોકો Zયાર� રચના�મક કાય
�મ તે જ @વરાજ એ માર* વાતને હસી કાઢ� છે �યાર� 
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તેમના કહ�વાનો અથ
 એટલો જ હોય છે ક� આ કાય
�મના અમલને માટ� ' 

�Eક*ય /[ુુષાથ
ની અપે]ા રાખવામા ં આવે છે તેમા ં ચાળ*સે કરોડ મળ*ન ે

સહકાર કર� એ વાત જ બને તેવી નથી. ટ*કાકારો રચના�મક કાય
�મની આ 

Eતની ઠ�કડ* ઉડાવે છે તેમા ંબેશક ઘ^ુ ંત_ય છે. પણ એ ઠ�કડ*નો મારો જવાબ 

એ છે ક� એ બધી વાત સાચી હોય તો પણ આટલો /[ુુષાથ
 કર* જોવા 'વો છે. 

6તરથી ને ઊલટથી કામ કરનારા કાય
કતા
ઓનો એક સFહૂ જો Aૃઢ સકંVપ કર*ન ે

એ કાય
�મના અમલમા ંલાગી Eય તો જણાશે ક� એ બીE કોઈ પણ કાય
�મના 

'વો જ, અને ઘણાખરાના કરતા ંતો વધાર� વહ�વા[ુ છે. એ ગમે તે હો; @વરાજની 

લડતનો કાય
�મ આપણે અ�હLસાના પાયા પર ઘડવો હોય તો રાCNની આગળ 

આની અવે�મા ંFકૂવાને બીજો કાય
�મ માર* પાસે નથી. 

Sયabતગત ક� સFદુાિયક સિવનયભગં અથવા સ�યાdહ રચના�મક કાય
ન ે

મદદJપ થાય છે અન ેસશe બળાવાની અવે�મા ંબરાબર તેના 'ટfુ ંકામ આપ ે

તેવો ઇલાજ છે. 'મ સશe બળવાને માટ� તાલીમની જJર છે તેવી જ સ�યાdહને 

માટ� પણ તાલીમની જJર છે. અલબ�, બhે તાલીમના ર@તા Wુદા છે. બhેમા ં

Zયાર� �સગં આવે �યાર� જ કાય
 થાય છે. લiકર* પjિતથી બળવો કરવાનો અથ
 

એવો થાય ક� આપણે બધાએ હિથયારો વાપરતા ં શીખ�ુ;ં અને હવે તો કદાચ 

ઍટમ બૉmબનો ઉપયોગ કરતા ંપણ શીખ�ુ.ં સ�યાdહ કરવાનો અથ
 એવો થાય ક� 

આપણે બધાએ રચના�મક કાય
�મના ંWુદા ંWુદા ં6ગોનો અમલ કરવો. 

તેથી એ વાત સાTબત થાય છે ક�, કાય
કતા
ઓ સ�યાdહ કરવાન ેમાટ� કદ* �સગંો 

ખોnયા ન કર�. oદુ રચનાકાય
ને અટકાવવાનો ક� તેને િવફળ કરવાનો �યાસ 

થાય, તેવે �સગેં સ�યાdહ કરવાને માU તેમણે તયૈાર રહ��ુ ં જોઈશે. સ�યાdહ 

કયે �સગેં કરવો જોઈએ ને કયે �સગેં ન કરવો જોઈએ એ બાબતો એકબે 

દાખલા પરથી સમEશે. આપણે Eણીએ છ*એ ક� રાજકારણના ]ેUમા ં અFકુ 
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�કારના કરારો થતા અટકાવવામા ંઆSયા છે, અને થતા અટકાવી શકાય એમ 

બને; પરંr ુSયabત Sયabત વsચે મૈUી બધંાય તેને ન અટકાવી શકાય; એટલે ક� 

અટકાવવાનો �યાસ થાય તો તેની સામે સ�યાdહ કરવો પડ�. આ �કારની 

િન:@વાથ
 અને સાચી મૈUી જ રાજક*ય કરારોના પાયાJપ થવી જોઈએ. એવી જ 

ર*તે ખાદ*ના એકક�uvી ઉ�પાદનને સરકાર રોક* શક�; ખાદ*ના Sયabતગત એટલે ક� 

સૌ સૌના ઉપયોગ /રૂતા ઉ�પાદનને ને તેવા જ વપરાશને અટકાવવાની કોઈ 

સ�ાની તાકાત નથી. એટલે ખાદ*ની પેદાશOુ ંકાય
 અને તેને વાપરવાની ફરજ 

લોકો પર જબરદ@તીથી ઠોક* બેસાડવાOુ ં બરાબર નહR થાય; આપણી Faુbતની 

લડતના એક 6ગ લેખે લોકોએ તેને સમજ/વૂ
ક ને રા�oશુીથી આપમેળે 

@વીકારવી જોઈશે. આપણે આપણા ં ગામડાનંે આપણી Sયવ@થાનો ને રચનાનો 

છેવટનો ઘટક ગણતા થઈએ તો જ ઠ�ઠ નીચેથી રચના�મક કાય
�મના ખાદ*ના 

6ગનો અમલ થાય તેવો છે. આ Eતના કાય
�મનો અમલ શJ કરનારા ને તેન ે

માટ� નવો ચીલો પાડનારા લોકોને પણ રોકવાનો �યાસ થાય એમ બને. આખી 

Aુિનયામા ંનવો ચીલો પાડવા નીકળનારા લોકોને Fસુીબતોની તાવણીમાથંી પસાર 

થ�ુ ં પડxુ ં છે. પણ કCટો વેઠyા િવના @વરાજની �ાz{ત છે ખર*? �હLસાને ર@ત ે

સ�યને સૌથી પહ�લા ંઅને સૌથી વધાર� વેઠ�ુ ંપડ� છે; અ�હLસાન ેમાગ| તેનો સદ}વ 

િવજય થાય છે. ઉપરાતં આ' ' લોકોની સરકાર બનેલી છે, એટલે ક� ' લોકો 

તેOુ ં તUં ચલાવે છે તેમને આપણા Aુiમન માની લેવાની જJર નથી. તેમન ે

Aુiમન ગણીને ચાલ�ુ ંએ અ�હLસાથી ઊલટ* વાત થાય. આપણે એ લોકોથી ~ટા 

થઈ જ�ુ ંછે; પણ બે િમUો Wુદા પડ� તેમ Wુદા થ�ુ ંછે. 

રચના�મક કાય
�મ રWૂ કરતા ંપહ�લા ંમ+ ઉપર ' વાત કર* છે તે જો વાચકના 

�દલમા ંવસી હશે તો એ કાય
�મમા ંઅને તેના અમલના કાય
મા ંઅoટૂ રસ રહ�લો 

છે એ વાત તેને સમEશ;ે એટfુ ંજ નહR, રાજકારણને નામે ' ��િૃ� ઓળખાય 
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છે, અને સભાઓમા ંભાષણો �ડવાની ' ��િૃ� છે તેના 'ટલો જ �ડો રસ આ 

��િૃ�મા ં પણ પડ� તેમ છે. કંઈ નહR તો આ રચના�મક ��િૃ� ખ1સૂ વધાર� 

મહ��વની ને વધાર� ઉપયોગી છે. 

/નૂા, ૧૩-૧૧-૧૯૪૫ 

મો.ક. ગાધંી 
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રચના�મક કાય
�મને બી� ર*તે અને વધાર� ઘ�ટત નામથી ઓળખાવીએ તો સ�ય 

ને અ�હLસાના ંસાધન વડ� /ણૂ
 @વરાજ એટલે ક� સ/ંણૂ
 @વતUંતાની રચના કહ* 

શકાય. 

@વતUંતાને નામે ઓળખાતી વ@rનુી �હLસા વડ� અને તેથી ખ1સૂ અસ�યના ં

સાધનો વડ� થતી રચનાના �યાસો ક�ટલા બધા Aુઃખદાયક હોય છે તે આપણે 

બરાબર Eણીએ છ*એ. હાલ ચાલી રહ�લી લડાઈમા ંરો'રોજ ક�ટલી િમલકતની ને 

ક�ટલા ંમાણસોની oવુાર* થઈ રહ* છે, ને સ�યOુ ંક�� ુ ંoનૂ થઈ ર�ુ ંછે ! 

સ�ય ને અ�હLસા વડ� સ/ંણૂ
 @વતUંતાની િસ�j એટલે uયાતEત, વણ
 ક� ધમ
ના 

ભેદ િવના રાCNના એક�એક ઘટકની, અને તેમાયંે તેના રંકમા ં રંક ઘટકની 

@વતUંતાની િસ�j. આવી @વતUંતામાથંી કોઈનેયે અળગા રાખવાપ^ુ ં ન હોય. 

અને તેથી રાCNની બહાર બીEં રાCNો સાથનેા અને �Eની 6દર તેના Wુદા Wુદા 

વગ�ના પર@પરાવલબંન સાથે એ @વતUંતાનો /રૂ�/રૂો મેળ હશે. અલબ�, 'મ 

આપણે દોર�લી કોઈ પણ લીટ* �zુbલડની તાz��વક Sયા<યાની લીટ*ના કરતા ં

અ�રૂ* હોય તમે તાz��વક િસjાતંના કરતા ંતેનો વહ�વારમા ંઅમલ અ�રૂો રહ� છે. 

તેથી 'ટલા �માણમા ંઆપણે સ�ય ને અ�હLસાનો વહ�વારમા ંઅમલ કર*�ુ ંતેટલા 

જ �માણમા ંઆપણે મેળવેલી સ/ંણૂ
 @વતUંતા સ/ંણૂ
 હશે. 

વાચક આખા રચના�મક કાય
�મનો નકશો પોતાના મનમા ંદોર* જોશે તો તે માર* 

વાત ક�લૂ રાખશે ક�, એ કાય
�મનો સફળ અમલ થાય તો તેOુ ંફળ આપણને ' 

@વતUંતા જોઈએ છે તે જ હશે. oદુ િમ.ઍમર*એ નથી ક�ુ ંક�, �હLદના F<ુય F<ુય 

પ]ો ' સમWૂતી કરશે તેને માuય રાખવામા ંઆવશ ે? િમ.ઍમર*ની વાતને માર* 
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ભાષામા ંMુ ંએવી ર*તે કMુ ંક� કોમી એકતા, ' રચના�મક કાય
�મના અનેક F�ુાઓ 

પૈક*નો ક�વળ એક F�ુો છે તેની િસ�j પછ* થયેલી સવ
 પ]ો વsચેની સમWૂતીન ે

T��ટશ સરકાર માuય રાખશે. િમ.ઍમર*એ આ વાત સાચા �દલથી કર* છે ક� નહR 

તે િવશે શકંા�ુશકંા કરવાની જJર રહ�તી નથી ક�મ ક�, એ Eતની એકતા જો 

�ામાTણકપણે એટલે ક� અ�હLસા �ારા સધાય તો તે પછ* થયેલી સમWૂતીની 

પોતાની અસલ તાકાત જ એવી થશે ક�, સવ
 પ]ોએ મળ*ને કર�લી માગણીનો 

@વીકાર કયા
 િવના કોઈનો ~ટકો નહR થાય. 

આથી ઊલ�ંુ �હLસા �ારા િસj થયેલી @વતUંતાની કાVપિનક તો �ુ,ં સ/ંણૂ
 કહ* 

શકાય તેવી Sયા<યાયે નથી. ક�મ ક� એ Eતની @વતUંતામા ં રાCNનો ' પ] 

�હLસાના ં સાધનોને સૌથી વધાર� અસરકારક ર*તે યો� શકશે તેની દ�શમા ં હાક 

વાગશ,ે એ વાતનો સહ�' સમાવેશ થઈ Eય છે. એવા /ણૂ
 @વરાજમા ંઆિથ�ક �ુ ં

ક� બી� �ુ,ં કોઈ પણ �કારની સ/ંણૂ
 સમાનતાનો <યાલ સરખો થઈ શક� તેવો 

નથી. 

પરંr ુ મારો આશય અ�યાર� તો વાચકને એટfુ ં જ ઠસાવવાનો છે ક�, 

@વરાZય@થાપનાના અ�હLસક /[ુુષાથ
મા ં રચના�મક કાય
�મનો સમ�ને અમલ 

કરવાની જJર છે; અને તેથી /ણૂ
 @વરાજની િસ�jને માટ� �હLસાOુ ંસાધન જરાય ે

કામ આવે એ�ુ ંનથી, એ માર* દલીલ તેણે @વીકારવાની જJર નથી. �હLસાની કોઈ 

યોજનામા ંરાCNના રંકમા ંરંક ઘટકની @વતUંતા પણ સમાવી શકાય એમ વાચકને 

માન�ુ ંહોય તો oશુીથી માને; પણ તેની સાથે એટfુ ંક�લૂ રાખવાOુ ંબની શકr ુ ં

હોય ક� રચના�મક કાય
�મનો બરાબર અમલ થાય તો તેમાથંી એ �કારની 

@વતUંતા અ�કૂ નીપ' તો વાચકની સાથે તેની માuયતા માટ� માર� અ�યાર� 

તકરાર કરવી નથી. 

હવે આપણે રચના�મક કાય
�મના ંWુદા ંWુદા ં6ગો તરફ વળ*એ. 
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1. к���  к�� 

કોમી એકતાની જJર સૌ કોઈ @વીકાર� છે. પણ બધા લોકોને હ� એટલી સમજ 

નથી પડ* ક� એકતાનો અથ
 ક�વળ રાજક*ય એકતા નથી. રાજક*ય એકતા 

બળજબર*થી પણ લાદ* શકાય. એકતાનો સાચો અથ
 છે �દલની તોડ* rટૂ� નહR 

તેવી દો@તી. એવી Eતની એકતા િસj કરવાને માટ� સૌથી પહ�લી જJર એ છે ક� 

મહાસભાવાદ* ગમે તે ધમ
નો હોય પણ �હLAુ, Fસુલમાન, T�@તી, પારસી, યMદૂ* 

વગેર� સૌને પોતાના �િતિનિધ સમ'; એટલે ક� �ૂંકમા ં�હLAુ ક� Tબન�હLAુ સૌનો પોતે 

�િતિનિધ છે એમ માને. �હLAુ@તાનના કરોડો વતનીઓ પૈક*ના એક�એકની સાથે તે 

આ�મીયતા અOભુવે; એટલેક� તેના ં1ખુAુઃખનો Mુ ંભાગીદાર � ંએમ સમ'. આવી 

આ�મીયતા િસj કરવાને સા[ુ એક�એક મહાસભાવાદ* પોતાના ધમ
થી Wુદો ધમ
 

પાળનારા લોકો સાથે અસગંત દો@તી બાધંે. વળ* તેને પોતાના ધમ
ને માટ� 'વો 

�ેમ હોય તેવો જ તે બીE ધમ� પર રાખે. 

આ Eતની આપણી 1ખુદ a@થતી હશે �યાર� ર�Vવેના @ટ�શનો પર આ' આપણને 

શરમાવનાર* '�હuAુ ચા' ને 'F@ુલીમ ચા' તથા '�હLAુ પાણી' ને 'Fસુલમાન પાણી' 

'વી �મૂો પડ� છે તે સાભંળવાની નહR હોય વળ* તે a@થતીમા ંઆપણી િનશાળોમા ં

ને કૉલેજોમા ં �હLAુની ને Tબન�હLAુની પાણી પીવાની Wુદ* ઓરડ* ક� Wુદા ંવાસણો 

કોમી િનશાળો, કોમી કૉલેજો ક� કોમી ઇa@પતાલો પણ નહR હોય. આવી �ાિંતની 

શJઆત મહાસભાવાદ*ઓએ કરવી જોઇશે અને સાથે સાથ ે પોતાના યો�ય 

વત
નથી તેમણે કોઈ રાજક*ય ફાયદો મેળવી લેવાનો <યાલ છોડ* દ�વો જોઈએ. 

રાજક*ય એકતા તો તેમના સાચા વત
નમાથંી �ુદરતી ર*તે આવીને ઊભી રહ�શે. 
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આપણે લાબંા વખતથી એમ માનવાને ટ�વાયા છ*એ ક� �Eને સ�ા ક�વળ 

ધારાસભાઓ મારફતે મળે છે. આ માuયતાને Mુ ંઆપણી એક ગભંીર �લૂ માનતો 

આSયો �.ં એ �મOુ ં કારણ કા ં તો આપણી જડતા છે, કાતંો 6dેજોના 

ર*ત�રવાજોએ આપણા પર ' �રૂક* નાખી છે તે છે. T��ટશ લોકોના ઈિતહાસના 

ઉપરચો�ટયા અ�યાસ પરથી આપણે એ�ુ ં સમZયા છ*એ ક�, રાZયતUંની ટોચે 

આવેલી પાલ
મેuટોમાથંી સ�ા ઝમીને �Eની 6દર ઊતર� છે. સાચી વાત એ છે 

ક�, સ�ા લોકોમા ંવસે છે, લોકોની હોય છે, અને લોકો પોતાના �િતિનિધઓ તર*ક� 

વખતો વખત 'મને પસદં કર� છે તેમને તેટલા વખત /રૂતી તનેી સ�પણ કર� છે. 

અર�, લોકોથી @વતUં એવી પાલ
મ+uટોની સ�ા તો �ુ,ં હ@તીયે હોતી નથી. છેVલા ં

એકવીસથીયે વધાર� વષ�થી આટલી સીધીસાદ* વાત લોકોને ગળે ઉતારવાને Mુ ં

મ_યા ક[ંુ �.ં સ�ાનો અસલ ભડંાર તો સ�યાdહ અથવા સિવનય ભગંની તાકાત 

છે. એક આખી �E પોતાની ધારાસભાના કાયદાઓ �માણે ચાલવાનો ઈનકાર 

કર�, અને એવા સિવનયભગંના પ�રણામો વેઠવાને તયૈાર થાય તો �ુ ંથાય તેની 

કVપના કરો! એવી �E સરકારના ધારાસભાના ને વહ*વટ* તUંને આoુ ંને આoુ ં

થભંાવી દ�શે. સરકારOુ ં , પોલીસOુ ં ને લiકરOુ ંબળ, ગમે તેવી જબર* હોય તો 

પણ લ�મુતીને દબાવવા /રુr ુ ંજ કામ આવે છે. પણ આવી પડ� તે બ�ુ ંસહન 

કરવાને ' આખી �E તૈયાર હોય તેના vઢ સકંVપને નમાવવા કોઈ પોલીસની ક� 

કોઈ લiકરની જબરદ@તી કામ આવતી નથી. 

વળ* પાલ
મેuટની પjિતનો રાજવહ*વટ પાલ
મેuટના બધા સ�યો વ�મુતીથી 

થયેલા િનણ
યોને તાબે થવાને oશુી હોય તો જ ઉપયોગી થાય છે. બીE શ�દોમા ં

એમ કહ�વાય ક� પાલ
મેuટની રાZયપjિતનો વહ*વટ પર@પર અO�ુૂળ સFહૂોમા ંજ 

ઠ*ક ઠ*ક કામ આપે છે. 
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હવે અહR �હLAુ@તાનમા ં T��ટશ સરકાર� કોમી ધોરણે અલગ અલગ મતદારમડંળો 

ઊભા ં કયા� છે ને તેને લીધે 'મનો પર@પર મેળ ન ખાય એવા આપણા 

�ૃિUમવાડાઓ બધંાઈ ગયા ંછે; અને તે Sયવ@થામા ંઆપણે પાલ
મેuટની પjિતના 

રાજવહ*વટાનો ડોળ કરવા આSયા છ*એ. આવા પર@પર મળે વગરના Wુદા Wુદા 

�ૃિUમ ઘટાકોને એક જ ત<તા પર સમાન કાય
 ને માટ� ભેગા કરવાથી �વuત 

એકતા કદ* િસj થવાની નથી. આ Eતની ધારાસભાઓ મારફતે રાજવહ*વટOુ ં

કામ ગમે તે�ુ ં પણ ગબડrુ ં રહ� છે એ ખ[ંુ ; પણ તેમના ત<તાઓ પર ભેગા 

થઈને આપણે 6દર �દર ઝગડyા ં કરવાના ને ' કોઈ આપણા પર હ�ૂમત 

ચલાવતા હોય તેમની પાસે થી વખતો વખત મળતા સ�ાના �ુકડાઓ વહ�ચી 

ખાવાને તલ{યા કરવાના . પેલા હ�ૂમત ચલાવનારાઓ આપણને સખત હાથે 

કા�મૂા ં રાખે છે ને પર@પર િવરોધી ત�વોને બાઝી પડતા ં રોક� છે. આવી 

નામોશીમાથંી /ણૂ
 @વરાજ �ગટ થાય એ વાત Mુ ંઅસભંવીત માOુ ં�.ં 

ધારાસભાઓ અને તેમના ંકાય� િવશે મારા આવા કડક િવચારો છે; છતા ંMુ ંએવા 

િનણ
ય પર આSયો � ંક�, Zયા ં1ધુી � ૂટંણીથી રચાતી �િતિનિધ સ@ંથાઓને માટ� 

ખોટા ઉમેદવારો ઊભા રહ� છે �યા ં1ધુી તે સ@ંથાઓમા ં�ગિતિવરોધી લોકોને �સૂી 

જતા અટકાવવાઅને ક�dેસે પોતાના ઉમદેવારો ઊભા રાખવા જોઈશે. 
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2. �	" #$
�������% 

છેક આજની ઘડ*એ �હLAુ ધમ
ને વળગેલા અ@/iૃયતાJપી શાપ ને કલકંને ધોઈ 

કાઢવાની જJરને િવશે લબંાણથી લખવાની જJર નથીઆ બાબતમા ં  .

પણ માર� �દલગીર* સાથે  .મહાસાભાવાદ*ઓએ ઘ^ુ ં ક�ુ� છે એ વાત સાચી છે

કહ��ુ ં પડ� છે ક� ઘણા મહાસાભાવાદ*ઓએ અ@/iૃયતાિનવારણને �હLAુઓન ે

લાગેવળગે છે તેટલા �માણમા ં oદુ �હLAુ ધમ
ની હયાતીન ે માટ� અિનવાય
 

ગણવાને બદલે ક�વળ રાજક*ય ગરજની એક બાબત ગણી છે�હLAુ ક�dેસીઓ આ  .

 કાય
 કરવામા ં પોતાની સાથ
કતા છે એમ માનીને તેન ે ઉપાડ* લે તો

'સનાતાની'ઓને નામ ેઓળખાતા તેમના ધમ
બધંાવો પર આજ 1ધુી 'ટલી અસર 

પડ* છે તેના કરતા ંઅનેકગણી વધાર� અસર પહોચાડ*ને તેમOુ ં �દલ પલટાવી 

શકશે .'સનાતાની'ઓ પાસે તેમણે લડવાના Wુ@સામા ંનહR પણ પોતાની અ�હLસાન ે

છા' તેવી િમUાચાર*ની લાગણીથી પહ�ચ�ુ ં જોઈએઅને oદુ હ�રજનોની  .

બાબતમા ંતો એક�એક �હLAુએ તેમના કાય
ને પોતાOુ ંમાનીને તેમને મદદગાર થ�ુ ં

જોઈએ, અને તેમના અકળાવી Fકૂ� તેવા ભયાનક અળગાપણામા ં તેમની પડખે 

જઈને ઊભા રહ��ુ ં જોઈએ; અને એ વાતનો તો કોણ ઇનકાર કરશે ક� આપણા ં

હ�રજન ભાઈબહ�નોને બાક*ના �હLAુઓ પોતનાથી બાદ રાખે છે ને પ�રણામે તેમન ે

' Tબહામ^ુ ંને રા]સી અળગાપ^ુ ંવેઠ�ુ ંપડ� છે તેનો જોટો Aુિનયામા ંબી'  ાયં 

શોધેલો જડ� તેમ નથી? આ કામ ક�ટfુ ં કપ[ંુ છે તે Mુ ંઅOભુવે E^ુ ં�પંણ  .

@વરાZયની ઇમારત ઊભી કરવાOુ ં' કાય
 આપણે લઈ બેઠા છ*એ તેનો જ આ 

અને અલબ� એ @વરાજ 1ધુી પહ�ચવાનો ર@તો સીધા ચડાણનો ને  .એક ભાગ છે

એ ર@તે ક�ટલાયે લપસણા ચડાણ ન .સાકંડો છે◌ે ક�ટલીયે �ડ* ખાઈઓ છેપણ  .

છેક ટોચે પહ�ચીને Faુbતની હવા લેવાને એ બધા ચડાણો ને એ બધી ખાઈઓને 

.જરાયે ડ�યા િવના a@થર પગfુ ંરાખીને આપણે વટાવવી જોઇશે 
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3. ��'(��� 

કોમી એકતા અને અ@/iૃયતાિનવારણની માફક દાJબધંીની બાબત રાCN*ય 

મહાસભાના કાય
�મમા ં છેક ૧૯૨૦ની સાલથી સમાવવામા ં આવી છે, છતા ં એ 

અ�યતં જJર* સામા£જક તેમ જ નૈિતક 1ધુારાના કામમા ંમહાસભાવાદ*ઓએ ' 

રસ લેવો જોઈતો હતો તે લીધો નથી. આપણે આપ^ુ ં ¤યેય અ�હLસક /[ુુષાથ
ન ે

ર@તે મેળવ�ુ ંહોય તો અફ*ણ, દાJ વગેર� પદાથ�ના Sયસનમા ંસપડાયેલા ંઆપણા ં

કરોડો ભાઈબહ�નોOુ ંભાિવ ભિવCયની સરકારની મહ�રબાની ક� મર� પર લટકr ુ ં

ન રાખીએ. 

આ બદ* Aૂર કરવાના કાય
મા ં દાbતર લોકો સૌના કરતા ં અસરકારક તેમજ 

ઉપયોગી ફાળો આપી શક�. દાJના તેમજ અફ*ણના પEંમા ં સપડાયલેા 

Sયસનીઓન ે તેમાથંી છોડાવવાના ઉપાયો તેમણે ખોળ* કાઢ*ને અજમાવવા 

જોઈશે. 

આ 1ધુારાના કાય
ને આગળ વધારવામા ંeીઓને અને િવ¥ાથ¦ઓને ખાસ તક છે. 

�ેમથી કર�લી સેવાના ંઅનેક નાનામંોટા ં કાય� �ારા તે બનંે વગ� Sયસનીઓના 

�દલ પર એવો કા� ૂજમાવશે ક� પોતાની � ૂડં* �ુટ�વ છોડવાને પોતાના ંઆ �ેમાળ 

સેવકોએ કર�લી અરજ કાને ધયા
 િવના તેમનો ~ટકો નહR થાય. 

રાCN*ય મહાસભાની સિમિતઓ આનદં આપે તેવા ંરંજનના ંમથકો ક� િવ§ાિંત¨હૃો 

ઉઘાડ�, Zયા ંથા ાપા ા મWૂરો પોતાના ં6ગોને આરામ આપી શક�, ચો<ખા ંઅન ે

તAુંર@તી આપનારા ંપીણા ંક� સ�ઘી ના@તાની વ@rઓુ મેળવી શક� અને મનગમતી 

તેમજ અO�ુૂળ રમત-ગમતો રમી શક�. આ બ�ુ ંકામ મનને oબૂ આકષ| તે�ુ ંને 

©દયને ક�ળવીને �ચે ચડાવના[ંુ છે. @વરાજ મેળવવાનો અ�હLસાનો ર@તો ત�ન 
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નવો છે, તે માગ| Wૂના ં FVૂયોને ઠ�કાણે નવા FVૂયો @વીકારવાના રહ� છે. Wૂની 

વાતોને નવી ર*તે ઓળખવાની રહ� છે. @વરાZય�ાz{તના �હLસાના ર@તામા ંઆ 

Eતના 1ધુારાઓને કદાચ @થાન પણ ન હોય. 

એ ર@તાને િવશે §jા ધરાવનારા લોકો @વરાZય મેળવી લેવાની અધીરાઇન ે

કારણે અથવા કહો ક� પોતાના અªાનને કારણે આવી બધી બાબતો Faુbત મેળSયા 

પછ* સાધવાની છે એમ માનશે, અને તેથી તે �દવસ 1ધુી તેમનો અમલ Fલુતવી 

રાખશે. પરંr ુએ લોકો એક વાત �લૂી Eય છે; કાયમની અને એબ વગરની 

સાચી Faુbત 6તરમાથંી �ગટ થાય છે, એટલે ક� આ�મ��ુjથી મળે છે. રચના�મક 

કાય
 કરનારા કાયદાથી કરવાની દાJબધંીના કાય
ને ર@તો નહR પાડ* આપે તોયે 

તેને સહ�fુ ંકર* શકશે અને તેની સફળતાને માટ� �િૂમકા તૈયાર કર* રાખશે. 
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4. х��* 

ખાદ*નો િવષય ચચા
@પદ છે. ઘણા ંલોકોને એમ લાગે છે ક�, ખાદ*ની �હમાયત 

કરવામા ં Mુ ં સામે પવને હોડ* હાકંવાની Fખૂા
ઈ ક[ંુ �,ં તેથી આખર� @વરાજOુ ં

વહાણ «ુબાડવાનો � ં ને દ�શને પાછો 6ધકારના જમાનામા ંધક�લી ર¬ો �.ં આ 

�ૂંકા અવલોકનમા ં માર� ખાદ*ની તરફ�ણની દલીલો કરવી નથી. એ દલીલો મ+ 

બી' /રૂ�/રૂ* કર�લી છે. અહR તો દર�ક મહાસભાવાદ* અને આમ Wુઓ તો એક�એક 

�હLદ* ખાદ*કાય
ને આગળ વધારવાને �ુ ંકર* શક� તે જ બતાવવાનો મારો ઇરાદો 

છે. ખાદ* એટલે દ�શના બધા વતનીઓની આિથ�ક @વતUંતા તમે જ સમાનતાની 

શJઆત. પણ કોઇ વ@r ુ ક�વી છે તે વાપરવાથી જણાય, ઝાડOુ ં પારoુ ં તેના ં

ફળથી થાય. તેથી Mુ ં' કંઇ કMુ ં� ંતેમા ંસાચી વાત ક�ટલી છે તે દર�ક eી/[ુુષ 

Eતે અમલ કર*ને શોધી લે. વળ* ખાદ*મા ં' ' બાબતો સમાયેલી છે તે બધી 

સાથે ખાદ*નો @વીકાર કરવો જોઇએ. ખાદ*નો એક અથ
 એ છે ક�, આપણે દર�ક� 

/રૂ�/રૂ* @વદ�શ �િૃ� ક�ળવવી જોઈએ ને રાખવી જોઈએ; એટલે ક� �વનની 

સઘળ* જJ�રયાતો �હLદમાથંી અને તેમાયં આપણા ં ગામડાઓંમા ં રહ�નાર* 

આમજનતાની મહ�નત તથા ��ુjથી નીપ'લી ચીજો વડ� /રૂ* કર* લેવાનો vઢ 

સકંVપ કરવો જોઈએ. અ�યાર� આ બાબતમા ં આપણો ' �મ છે તે ઉલટાવી 

નાખવાની આ વાત છે. એટલે ક� આ' �હLAુ@તાનના ં સાત લાખ ગામડાઓંન ે

�સૂીને પાયમાલ કર* �હLદના ં તેમ જ dેટ T�ટનના ં મળ*ને પાચં પદંર શહ�રો 

ગ�બર થાય તેને બદલે તે બધા ંગામડાઓં @વાવલબંી તેમ જ @વય ંસ/ંણૂ
 થાય 

અને બનંે પ]ને લાભ થાય તે ર*તે પોતાની oશુીથી �હLદના ં શહ�રોને અન ે

બહારની Aુિનયાનેયે ઉપયોગી થાય. 
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આનો અથ
 એવો થાય છે ક� આપણામાથંી ઘણાએ પોતાના માનસમા ં તેમ જ 

[ુTચમા ં ધરFળૂથી પલટો કરવો જોઈશે અ�હLસાનો ર@તો ઘણી બાબતોમા ં બM ુ

1તુરો છે તો વળ* બી� ઘણી બાબતોમા ંબMુ કપરો છે . તે �હLAુ@તાનના ંએક�એક 

વતનીના �વન પર �ડ* અસર કર� છે, પોતાની 6દર 1તૂલેી ને આજ 1ધુી 

અણછતી રહ�લી શabતઓOુ ંતેને ભાન કરાવી તે શabત ને સ�ા આપણી પાસે છે 

એવા ªાનથી તેને ઉ�સાહ આપે છે અને �હLદ* માનવસFહૂના ંમહાસાગરના ંઅનેક 

ટ*પા ંમાOં ુ ંMુ ંપણ એક � ંએવા અOભુવથી તે મગJબ થાય છે. જમાનાઓથી ' 

માદંલી �િૃ�ને આપણી �લૂમા ં આપણે અ�હLસા કહ�તા હતા ને મનતા હતા તે 

અ�હLસા આ નથી. માનવEિતએ આજ 1ધુી ' અનેક શabતઓ જોઈ છે તે બધી 

કરતા ં આ અ�હLસા વધાર� જોરાવર શabત છે, ને તેના પર જ માનવEિતની 

હયાતીનો આધર છે. વળ* આ અ�હLસા તે શabત છે 'નો મહાસભાને અને તેની 

મારફતે આખી Aુિનયાને પ�રચય કરાવવાનો મ+ �યાસ કય� છે. માર� મન ખાદ* 

�હLAુ@તાનની આખી વ@તીની એકતાOુ,ં તેના આિથ�ક @વાતUંય ને સમાનતાOુ ં

�તીક છે અને તેથી જવાહરલાલના કાSયમય શ�દોમા ંકMુ ંતો '�હLદની આઝાદ*નો 

પોશાક છે.' 

વળ* ખાદ*માનસનો અથ
 થાય છે �વનની જJ�રયાતોની પેદાશ તેમજ 

વહ�ચણીOુ ં િવક�vીકરણ. તેથી આજ 1ધુીમા ં ' િસjાતં ઘડyો છે તે એ છે ક�, 

દર�ક�દર�ક ગામે પોતપોતાની સઘળ* જJ�રયાત Eતે પેદા કર* લેવી અને ઉપરાતં 

શહ�રોની જJ�રયાતો /રૂ* કરવાને ખાતર થોડ*ક વધાર� પેદાશ કરવી. 

મોટા ભાગના ઉ¥ોગો તો અલબ� એકક�uvી તેમ જ રાCNને હ@તક રાખવા પડશ.ે 

પણ આoુ ંરાCN મળ*ને ' િવરાટ આિથ�ક ��િૃ� ગામડાઓંમા ંચલાવશે તેનો આ 

તો ન�વો ભાગ રહ�શ.ે 
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આટલે 1ધુી ખાદ*મા ંકઈ કઈ બાબતો સમાયેલી છે તેની સમWૂતી આપીને હવ ે

તેOુ ં કાય
 આગળ વધારવાને મહાસભાવાદ*ઓ �ુ ં �ુ ં કર* શક� ને તેમણે �ુ ં �ુ ં

કર�ુ ં તે માર� બતાવ�ુ ં જોઈએ. ખાદ*ની બનાવટમા ં આટલી બાબતો આવે છે: 

કપાસ ઉગાડવો, કપાસ વણવો, તેને �ડવો, સાફ કરવો ને લોઢવો, J પRજ�ુ,ં 

/ણૂીઓ બનાવવી, કાતં�ુ,ં 1તૂરની પવાયત કરવી ક� તેને કા�ં પાવી, 1તૂરન ે

રંગ�ુ,ં તેનો તાણો /રૂવો ને વાણો તૈયાર કરવો, વણાટ અને ધોલાઈ. આ માથંી 

રંગાટ* કામ િસવાયના ંબાક*ના ંબધા ંકામો ખાદ*ને 6ગે જ[ુર* તેમ જ મહ�વના ં

છે, ને કયા
 િવના ચાલે તેવા ંનથી. એમાOં ુ ંએક�એક કામ ગામડાઓંમા ંસાર* ર*ત ે

થઈ શક� તે�ુ ંછે, અને હક*કતમા ંઅTખલ ભારત ચરખા સઘં �હLદભરના ં' અનેક 

ગામડાઓંમા ં કાય
 કર� છે તે બધા ંમા ંએ કામો આ' ચાf ુ છે . સઘંના ં છેVલા 

અહ�વાલ Fજુબ આ કામોને લાગતા નીચે Fજુબના ંરિસક �કડાઓ છે. 

૧૯૪૦ની સાલમા ં ૧૩,૪૫૧થીયે વધાર� ગામડાઓંમા ં વેરાયલેા,ં ૨,૭૫,૧૪૬ 

ગામડાનંા ં વતનીઓને કાતંણ ,પRજણ, વણાટ વગેર� મળ*ને �ુલ ૩૪,૮૫,૬૦૯ 

Jિપયા મWૂર* પટે� મnયા હતા. આ સ<ંયામા ં ૧૯,૬૪૫ હ�રજન અને ૫૭,૩૭૮ 

Fસુલમાનો હતા, અન ેકાતંનારામંા ંમોટા ભાગની eીઓ હતી. 

પણ મહાસભાવાદ*ઓ સાચા �દલથી ને ઊલટથી ખાદ*નો કાય
�મ અમલમા ંFકૂ� 

તો 'ટfુ ંકામ નીપ' તેનો આ બMુ તો સોમો ભાગ થાય. ગામડાઓંમા ંચાલતા 

અનેક ઉ¥ોગો પૈક*ના આ F<ુય ઉ¥ોગનો અને તેની આWુબાWુ વRટળાયેલા હાથ 

કાર*ગર*ના અનેક ધધંાઓનો વગર િવચાર� ને ફાવે તેમ તેમ જ િનદ
ય પણે નાશ 

કરવામા ંઆSયો �યારથી આપણા ંગામડાઓમાથંી ��ુj ને Oરૂ ઊડ* ગયા,ં તે બધા ં

ઝાખંા ને ચેતન વગરના ંથઈ ગયા,ં અને તેમની દશા તેમના ંપોતાના ં�ખેૂ મરતા ં

ને Aૂબળા ંઢોર 'વી થઈ ગઈ. 
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ખાદ*ના કામને 6ગે મહાસભા તરફથી ' હાકલ કરવામા ં આવી તેન ે

મહાસભાવાદ*ઓ વફાદાર રહ�વા માગતા હોય તો ખાદ* કાય
ની યોજનામા ંતેમણે 

ક�વી ર*તે ને ક�ટલો ભાગ લેવાનો છે તે િવશે ' ' 1ચૂનાઓ અTખલ ભારત 

ચરખા સઘં તરફથી વખતો વખત કાઢવામા ં આવે છે તેમનો તેમણે બરાબર 

અમલ કરવો જોઈએ. અહR તો Mુ ંથોડાક સામાuય િનયમો જણા�ુ.ં 

૧. ' ' �ુ�ંુબ પાસે નાનો સરખોયે જમીનનો કકડો હોય તેણે ઓછામા ંઓછો 

પોતાના વપરાશ /રૂતો કપાસ ઉગાડ* લેવો. કપાસ ઉગાડવાOુ ં કામ �માણમા ં

બMુ સહ�fુ ં છે. એક જમાનામા ં Tબહારના ખે«તૂો પર કાયદાથી એવી ફરજ 

લાદવામા ં આવી હતી ક� પોતાની ખેડ* શકાય તવેી જમીનના ૩/૨૦ ભાગમા ં

તેમણે ગળ*Oુ ં વાવતેર કર�ુ.ં આ ફરજ પરદ�શી નીલવરોના @વાથ
ને ખાતર 

ખે«તૂો પર નાખવામા ં આવી હતી. તો આપણે રાCNના �હતને ખાતર આપણી 

જમીનના થોડા ંભાગમા ંઆપમેળે સમ�ને oશુીથી કપાસ ક�મ ન કર*એ? આહR 

વાચકના ¤યાન પર એ વાત આવી જશે ક� ખાદ* કામના Wુદા ં Wુદા ં 6ગોમા ં

િવક�vીકરણOુ ંત��વ છેક પાયામાથંી દાખલ થાય છે. આ' કપાસOુ ંવાવેતર ન ે

ખેતી એક જ ઠ�કાણે મોટા પાયા પર કરવામા ંઆવે છે અને �હLદના Aૂર Aૂરના 

ભાગોમા ં તે મોકલવો પડ� છે. લડાઈ પહ�લા ંએ બધો કપાસ મોટ� ભાગે °�લડં 

અને Eપાન મોકલવામા ંઆવતો હતો. પહ�લા ં કપાસની ખેતી કપાસOુ ં વેચાણ 

કર*ને રોકડ ના^ુ ં મેળવવાના હ�rથુી કરવામા ંઆવતી હતી અને હ� યે તેમજ 

થાય છે, અને તેથી કપાસ ક� Jના બEરની તે�મદં* ખે«તૂની આવક પર અસર 

કર� છે. ખાદ*કાય
ની યોજનામા ં કપાસની ખેતી આ સ±ામાથંી ને Wુગારના દાવ 

'વી હાલતમાથંી ઊગર* Eય છે. એ યોજનામા ં ખે«તૂ �થમ પોતાની 

જJ�રયાતની વ@rઓુની ખેતી કર� છે. પોતાની જJ�રયાતની ચીજોની ખેતી 

કરવાની પોતાની સૌથી પહ�લી ફરજ છે એ વાત આપણા ખે«તૂોએ શીખવાની છે. 
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આટfુ ં શીખીને ખે«તૂો જો તે �માણે પોતાOુ ં કામ કરતા થાય તો બEરની 

મદં*થી તેમને પાયમાલ થવાનો વારો નહR આવે. ૨. કાતંનારની પાસે પોતાનો 

કપાસ ન હોય તો તેણે લોઢવાને માટ� જોઈએ તેટલો કપાસ વેચાતો લઈ લેવો. 

લોઢવાOુ ંકામ હાથચરખાની મદદ િવના પણ બMુ સહ�લાઈથી થાય તે�ુ ંછે. એક 

પા�ટ�ુ ં ને એક લોઢાનો �ૂંકો સTળયો દર�ક જણને પોતાનો કપાસ પીલી લેવાન ે

/રૂr ુ ંસાધન છે. Zયા ંઆ કામ ન બની શક� �યા ંકાતંનાર� હાથે લોઢ�fુ ંJ ખર*દ* 

લે�ુ ં ને તેને પR� લે�ુ.ં પોતાના વપરાશ /રૂr ુ ંપRજણ નાનકડ* ધOષુ પRજણ 

પર ઝાઝી મહ�નત વગર સરસ થાય છે. અOભુવ એવો છે ક� મWૂર*ની મહ�નતની 

વહ�ચણી 'ટલી વધાર� એટલે ક� કામ 'ટલા વધાર� હાથે થાય તેટલા �માણમા ં

તેને માટ� જJર* ઓEરો ને હિથયારો સ�ઘા ને સાદા.ં પR'લા Jની /ણૂીઓ 

બનાવી લીધી ક� કાતંણ શJ થાય . કાતંવાને માટ� Mુ ં ધOષુ તકલીની ખાસ 

ભલામણ ક[ંુ �.ં મ+ તે ધણીવાર વાપર* છે. તેના પર માર* કાતંવાની ઝડપ 

લગભગ ર��ટયાના 'ટલી જ છે. વધારામા ંર��ટયા પર મા[ંુ 1તૂર '�ુ ંનીકળે છે 

તેના કરતા ંધOષુ તકલી પર વધાર� ઝી^ુ,ં વધાર� વળદાર ને વધાર� સરoુ ંઊતર� 

છે. બધા કાતંનારાઓOુ ં એમ ન પણ બને. Mુ ં ર��ટયાને બદલે ધOષુ તકલી 

વાપરવાનો આdહ ક[ંુ � ંતે આટલા ંકારણસર ક� ક� ધOષુ તકલી બનાવી લેવાOુ ં

વધાર� સહ�fુ ં છે, ર��ટયા કરતા ંસ�ઘી પડ� છે ને ર��ટયાની માફક તેમા ં વાર�વાર� 

સમારકામ કર�ુ ંનથી પડr ુ.ં કાતંનારને Eડ* ને પાતળ* બhે માળ બનાવી લેતા ં

અને તે ઊતર* Eય ક� સરક* Eય �યાર� બરાબર બેસાડ* લેતા ંન આવડrુ ંહોય, 

અથવા ર��ટયો બરાબર કામ ન આપે �યાર� તેને 1ધુાર* લેતા ંન આવડrુ ંહોય તો 

તે ઘણી વાર બેકાર પડ* રહ� છે. વળ* આ' એમ લાગે છે ક� લાખો લોકોએ 

એક*સાથે કાતંવા માડં�ુ ંપડશે ને તે વાત સાચી પડ* તો ધOષુ તકલી સહ�લાઈ 

થી બની શક� તેવી ને વાપરવામા ંસરળ હોવાથી તે જ એક ઓEર એ�ુ ં છે ' 
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એવે વખતે ઝટ કામ આવે. oદુ તકલી કરતા ંપણ આ ધOષુ તકલી બનાવવાOુ ં

સહ�fુ ંછે, અને તે મેળવવાનો સૌથી સહ�લો, સૌથી સારો ને સૌથી સ�ઘો ર@તો Eતે 

બનાવી લેવાનો છે. વળ* એક વાત યાદ રાખવા 'વી છે ક� આપણે દર�ક� સાદા ં

ઓજરો બનાવવાOુ ં ને વાપરવાOુ ંશીખી લે�ુ ં જોઈએ. હવે કાતંણ 1ધુીના Wુદા ં

Wુદા ં કામોમા ં આપણો આખો Fલુક એક* સાથે મડં* Eય તો આપણા લોકોમા ં

ક�ટલી એકતા થાય ને તેમની ક�ટલી ક�ળવણી થાય તેનો <યાલ કરો! વળ* ગર*બ 

ને તવગંર સૌ એકજ EતOુ ં કામ કર� તો તેમાથંી નીપજતા �ીિતના બધંથી 

બધંાઈ પોતપોતાના ભેદો �લૂી ને ક�ટલા ંસરખા ંથાય તેનો <યાલ કરો! 

આ ર*તે કંતાયેfુ ં 1તૂર Uણ ર*ત વપરાય : એક તો ગર*બોને ખાતર ચરખા 

સઘંને ભેટ આપી દ��ુ,ં અથવા બીWુ,ં પોતાના વપરાશને માટ� વણાવી લે�ુ,ં 

અથવા UીWુ,ં તેના બદલામા ં'ટલી મળે તેટલી ખાદ* વેચાતી લેવી. એતો દ�ખીr ુ ં

છે ક� 1તૂર 'મ ઝી^ુ ં ને બી� ર*તે સા[ંુ તેમ તેની �કLમત વધાર�. એટલ ે

મહાસભાવાદ*ઓ ખરા £જગરથી આ કામમા ં લાગે તો કાતંવાના ને બીE 

ઓEરોમા ંનવા નવા 1ધુારા કરતા રહ�શે ને ઘણી નવી નવી શોધ ખોળ કરશે. 

આપણા દ�શમા ં ��ુjને મWૂર*ની છેક ફારગતી થઈ ગઈ છે પ�રણામે આપ^ુ ં

�વન બિંધયાર ખાબોTચયાના પાણી '�ુ ંથઈ ગ�ુ ંછે. મ+ અહR 1ધુી દશા
S�ુ ંછે 

તે ધોરણે તે બનંેO ુ ંએટલે ક� ��ુjOુ ંને મWૂર*Oુ ંઅrટૂ લ�ન થાય તો તેના ' ફળ 

આવશે તેનો �ક બધંાય તેવો નથી. 

સેવાને અથ| કરવાના કાતંણની આ રાCNSયાપી યોજના પાર પાડવાને આપણા ં

સામાuય eી અથવા /[ુુષે રોજ કલાકથી વધાર� વખત આપવાની જJર રહ�શ.ે 

એમ મને નથી લાગr ુ.ં 
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5. (�, -��./��� 

ખાદ*ની સરખામણીમા ંગામડામંા ંચાલતા ને ગામડાઓંને જJર* બીE ધધંાઓની 

વાત Wુદ* છેએ બધા ધધંાઓમા ંઆપમળેે oશુીથી મWૂર* કરવાની વાત બMુ  .

વળ* એ દર�ક ધધંામા ંક� ઊ¥ોગમા ંઅFકુ થોડ* સ<ંયાના ં .કામ આવે તેવી નથી

એટલે આ ઉ¥ોગો ખાદ*ના F<ુય કા[્ .માણસોને જ મWૂર* મળ* શક�યને મદદ[ુપ 

થાય તેવા છેખાદ* િવના તેમની હયાતી નથી અને તેમના િવના ખાદ*Oુ ંગૌરવ  .

હાથે દળવાનો .ક� શોભા નથી, હાથે છડવાનો ને ખાડંવાનો, સા� ુબનાવવાનો, 

કાગળ બનાવવાનો, દ*વાસળ*ઓ બનાવવાનો, ચામડા ં કમાવવાનો, તેલની 

ઘાણીનો અને એવા જ બીE સમાજ�વનને જ[ુર* તમે જ મહ�વના ધધંાઓ 

િવના ગામડાનંી અથ
રચના સ/ંણુ
 નહR થાય એટલે ક� તે @વયસં/ંણૂ
 ઘટક નહR 

બનેમહાસભાવાદ* આ બધા ધધંાઓમા ંરસ લેશ ે ., અને વધારામા ં તે ગામડાનો 

વતની હશે અથવા ગામડ� જઈને રહ�તો હશે તો આ ધધંાઓને ન�ુ ંચેતન ને ન�ુ ં

વલણ આપશેદર�ક જણે ., દર�ક �હLદ*એ Zયાર� Zયાર� ને Zયા ંZયા ંમળે �યા ંક�વળ 

ગામડામંા ં બનેલી વ@rઓુ વાપરવાનો પોતાનો ધમ
 માનવો જોઈએઆવી  .

વ@rઓુની માગ ઊભી થાય તો આપણી મોટા ભાગની જJ�રયાતો ગામડાઓં /રૂ* 

ગામડાઓંને િવશે આપણને લાગણી થશે ને  .પાડ* શક� એમા ંજરાયે શકંા નથી

તેમા ંબનેલી વ@rઓુ આપણને ગમતી થશે તો પિ³મની નકલમા ંમળતી સચંામા ં

બનેલી ચીજો આપણને નહR ખપે, અને 'મા ં ગર*બી, �ખૂમરો ને આળસ ક� 

બેકાર* નહR હોય તે નવીન ભારતના આદશ
ની સાથે મેળ ખાય એવી અTભ[ુTચ 

આપણે ક�ળવી�ુ.ં 
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6. ��� �1�2 

મWૂર* ને ��ુj વsચે ફારગતી થઈ છે તેથી ¨નુો ગણાય તેટલી હદ 1ધુી આપણા ં

ગામડાઓં તરફ આપણે બેદરકાર થયા છ*એએટલે શોભીતા ં ને રTળયામણા ં  .

નાના ં નાના ં ગામો ઠ�ર ઠ�ર પથરાયલેા ં હોય તેને બદલે આપણે �યા ં ઉકરડા 

ઘણા ં.જોવાના મળે છે, કહો ક� લગભગ બધા,ં ગામોમા ંપેસતી વખતે ' અOભુવ 

થાય છે તેનાથી આનદં ઊપજતો નથીભાગોળે જ આWુબાWુ એવી ગદંક* હોય છે  .

ને તેમા◌ંથી એવી બદબો ઊઠ� છે ક� ઘણી વાર ગામમા ં પેસનારને �ખ મRચી 

જવી પડ� છે ને નાક દબાવ�ુ ંપડ� છેમોટા ભાગના મહાસભાવાદ*ઓ ગામડાનંા  .

તેમ હોય .વતનીઓ હોવા જોઈએ, તો તેમણે આપણા ં ગામડાઓંને બધી ર*તે 

ચો<ખાઈના નFનૂા બનાવવા ં જોઈએપણ ગામડાનંા લોકોના િન�ય એટલે ક�  .

 રો'રોજના�વનમા ં ભાગ લેવાની અથવા તેની સાથે એકJપ થવાની તેમણે 

પોતાની ફરજ કદ* માની નથીરાCN*ય ક� સામા£જક સફાઈને આપણે જJર* ¨ણુ  .

આપણે �રવાજથી અFકુ ઢબે નહાઈએ છ*એ એટfુ ં .માuયો નથી ને ક�ળSયો નથી

જ, બાક* ' નદ*, તળાવ ક� �ૂવાને કાઠં� આપણે §ાj ને એવા બીE ધમ
િવિધ 

કર*એ છ*એ, ને ' જળાશયોમા ંઆપણે પિવU થવાને @નાન કર*એ છ*એ તેમOુ ં

પાણી બગાડતા ંક� ગAંું કરતા ંઆપણને છ*ત થતી નથીઆપણી આ ખામીને Mુ ં .

એક મોટો Aુ¨ુ
ણ ગ^ુ ં � ં અન ે આપણા ં ગામડાઓંની તેમ જ આપણી પિવU 

નદ*ઓના પિવU કાઠંાઓની નામોશી ઉપEવે તેવી અવદશા અને ગદંવાડમાથં◌ી 

પેદા થતા રોગો આપણે તે Aુ¨ુ
ણના ંફળJપ ેભોગવીએ છ*એ. 
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7. ��� ��4�� ��� 5�
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આ િવષય નવો છેપણ મહાસભાની કાય
વાહક સિમિતના સ�યોને તેમા ંએટલો  .

બધો રસ પડyો ને તેમને તે એટલો બધો મહ�વનો લા�યો ક� હ�ર/રુાની 

 મહાસભાની બેઠક વખતે તેમણે �હLAુ@તાનીતાલીમ સઘંને મહાસભાની મWૂંર*નો 

લેખ કર* આ{યો ને �યારથી તે પોતાOુ ં કાય
 કરતો આSયો છેઘણા  .

ગામડાનંા ંબાળકોને  .મહાસભાવાદ*ઓને રોક* શક� એટfુ ંમો�ંુ આ કામOુ ં]ેU છે

તેની  .ઘડ*ને નFનૂેદાર ગામવાસીઓ બનાવવાનો આ ક�ળવણીનો આશય છે

યોજના F<ુય�વે તેમનો <યાલ રાખીને કરવામા ં આવી છે, એ યોજનાની Fળૂ 

�ેરણા પણ ગામડાઓંમાથંી આવી છે' મહાસભાવાદ*ઓ @વરાજની ઇમારતOુ ં .

ઠ�ઠ પાયામાથંી ચણતર કરવા માગે છે તેમને દ�શના બાળકોની ઉપે]ા કરવી 

પરદ�શી અમલ ચલાવનારા લોકોએ .પરવડ� તેવી નથી, અEણપણે ભલે હોય, 

ક�ળવણીના ]ેUમા ં પોતાના કાય
ની શJઆત અ�કૂપણે ઠ�ઠ નાના ં છોકરાઓંથી 

કર* છેઆપણે �યા ં�ાથિમક ક�ળવણીને નામે ' નFનૂો ઓળખાય છે તે એક  .

ફારસ છે; ગામડાઓંમા ં' �હuAુ@તાન વસે છે તેની જJર*યાતો ક� માગણીઓનો 

જરાયે િવચાર કયા
 િવના તેની યોજના થઈ છે; અને આમ Wુઓ તો શહ�રોનો પણ 

તેમા ં કશો િવચાર થયેલો નથીપાયાની ક�ળવણી ગામડામંા ં�ુ ં ક� શહ�રોમા ં�ુ ં ., 

�હuAુ@તાનના ંબધાયંે બાળકોને �હLદના ં' કંઈ ઉ�મ તેમ જ કાયમના ંત��વો છે 

તેમની સાથ ે સાકંળ* દ� છેએ ક�ળવણી બાળકના ં મન તેમ જ શર*ર બનંનેો  .

િવકાસ કર� છે; બાળકને પોતાની �િૂમ સાથે જડ* રાખે છે; તનેે પોતાના તથા 

પોતાના Fલુકના ભાિવOુ ં ગૌરવભ�ુ� TચU બતાવે છે, અને તે TચUમા ં જોયેfુ ં

ભાિવ �હLદ રચવાના કાય
મા ં દર�ક છોકરો ક� છોકર* પોતે િનશાળે જતા ંથાય તે 

�દવસથી જ પોતાનો ફાળો આપે એવી ગોઠવણ કર� છેપાયાની ક�ળવણીOુ ંકામ  .
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મહાસભાવાદ*ઓને અoટૂ રસ આપે તે�ુ ં છે અને તેમાથંી જ◌ે બાળકોની સાથે 

તેઓ સબંધંમા ંઆવશે તેમને 'ટલો ફાયદો થશે તેટલો જ ફાયદો oદુ તેમન ે

થશે' મહાસભાવાદ*ઓને આ કામ ઉપાડવાની ઇsછા હોય તમેણે સેવાdામને  .

.સરનામે તાલીમી સઘંના મUંીને લખીને જોઈતી મા�હતી મેળવવી 
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8. �9:�ш<% 

મહાસભાવાદ*ઓએ આ કામ તરફ નહR '�ુ ં¤યાન આ{�ુ ંછેZયા ંઆ િવષયમા ં .

તેમણે થો«ુ ંઘ^ુ ં¤યાન આ{�ુ ંછે �યા ંવગર ભણેલા લોકોને માU લખતાવંાચંતા ં

મોટ* ´મરના eી/[ુુષોને ક�ળવવાOુ ં ક� ભણાવવાOુ ં .શીખવીને સતંોષ માuયો છે

 કામ જો માર� હ@તક હોય તો Mુ ંમારા િવ¥ાથ¦ઓને પોતાના Fલુકનોિવ@તાર અન ે

તેની મહ�ાનો <યાલ આપીને તેમની ક�ળવણીની શJઆત ક[ંુઆપણા ં  .

તે લોકો  .ગામડાઓંના ંવતનીઓને મન પોતાOુ ંગામ તે જ પોતાનો આખો દ�શ

જો પરગામ Eય તો �યા ંપોતાOુ ંગામ એ જ Eણે પોતાનો આખો Fલુક ક� વતન 

�હuAુ@તાન શ�દ તેમને મન ક�વળ �ગૂો .હોય તેવી વાત કર� છેળની ચોપડ*ઓમા ં

વપરાતો બોલ છેઆપણા ંગામડાઓંમા ંક�� ુ ંઘોર અªાન વસે છે તેનો આપણને  .

આપણા ં ગામડાનંા ં ભાઈઓ ને બહ�નો આપણા દ�શ પર  .<યાલ સરખો નથી

આમતમેથી '  .ચાલતી પરદ�શી હ�મૂત ક� તેના ંમાઠા ંફળ િવશે ક�ુ ંEણતા ંનથી

કંઈ થો«ુ ંEણવાOુ ંમળે છે તેને લીધે પોતાના પરદ�શી રાજકતા
ઓનો તેમના �દલ 

પર ધાક બેસી ગયો છેએટલે પરદ�શીઓથી ને તેમની હ�મૂતથી તે ડર� છે પણ  .

એ હ�ૂમતની બલામાથંી ક�મ ~ટ�ુ ં તેની તેમને સમજ  .તેને 6તરમા ં િધµાર� છે

વળ* તેમને એ વાતનો પણ <યાલ નથી ક� પરદ�શીઓની અહR હ�મૂત  .નથી

 ચાલે છે તેOુ ંએક કારણ તેમની પોતાનીજ નબળાઈઓ ક� ખામીઓ છે, અને બીWુ ં

એ પરદ�શી અમલની બલાને કાઢવાને પોતાOુ ં ' સામ_ય
 છે તેOુ ં તેમને ભાન 

નથીતેથી મોટ* ´મરના ંઆપણા ંભાઈબહ�નોની ક�ળવણીનો સૌથી પહ�લો Mુ ંએવો  .

અથ
 ક[ંુ � ંક� મોઢાના બોલથી એટલે ક� સીધી વાતચીતથી તેમને સાચી રાજક*ય 

આ ક�ળ .ક�ળવણી આપવીવણી �મે �મે ક�વી ર*તે આપવી તેનો નbશો પહ�લેથી 

દોર* રાખેલો હશે એટલે તે આપવામા ંકોઈ Eતનો ડર રાખવાOુ ં કારણ નથી .
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મા[ંુ એ�ુ ં માન�ુ ં છે ક� સરકાર* અમલદારો તરફથી આ Eતની ક�ળવણીના 

પણ ધારો ક� એવી દખલગીર*  .કામમા ંદખલગીર* થાય એ જમાનો વહ* ગયો છે

થાય તો પોતાના ંભાઈબહ�નોને ભેગા ંકર*ન ેવાતોચીતો �ારા તેમને સાચી ક�ળવણી 

આપવાના આ સૌથી Fળૂ હકના અમલને માટ� લડ* જ લે�ુ,ં ક�મ ક� એ Fળૂ�તૂ 

હક િવના @વરાજની િસ�j નથીબેશક મ+ આ ક�ળવણીને િવશે ' કંઈ સલાહ અહR  .

અ .આપી છે તેમા ંબ�ુ ંકાય
 oVુલoંVુલા થશે એ વાત મ+ માની લીધેલી છે�હLસાની 

પjિતમા ંડરને જરાય ેઅવકાશ નથી ને તેથી ~પાપણાને પણ અવકાશ નથીઆ  .

આ કામમા ંખાસ  .મોઢાની ક�ળવણી સાથે જ લખવાવાચંવાOુ ંભણતર પણ ચાલે

એને 6ગે ભણતરનો ગાળો બને તેટલો �ૂંકો કરવાને ખાતર  .આવડતની જJર છે

માર* ભલામણ એવી છે ક� આ ક .અનેક પjિતઓ અજમાવવામા ંઆવે છે◌ામમા ં

િનCણાત ગણાતા લોકોOુ ં એક કાયમOુ ં અથવા કામચલાઉ મડંળ કાય
વાહક 

સિમિતએ નીમ�ુ,ં ' અહR મ+ ' િવચાર દશા
Sયો છે ને �ૌઢિશ]ણ ક��ુ ં હો�ુ ં

જોઈએ એ િવશે ' <યાલ રWૂ કય� છે તેને ચોµસ યોજનામા ં સમાવીન ે

કાય
કતા
ઓને દોરવણી આપેMુ ં ક�લૂ ક[ંુ � ં ક� મ+ . આ �ૂંકા પરૅામા ં' ક�ુ ં છે 

તેનાથી ક�વળ કામની �દશા બતાવાઈ છે, પણ એ કામ ક�મ ચાf ુ કર�ુ ં તેની 

સામાuય મહાસભાવાદ*ને િવગતે દોરવણી મળતી નથીવળ* ખાસ આવડતની  .

 .અપે]ા રાખના[ંુ આ કાય
 કરવાને એક�એક મહાસભાવાદ* લાયક પણ ન હોય

પણ ' મહાસભાવાદ*ઓ િશ]ણનો Sયવસાય કર� છ◌ે તેમને મ+ અહR ' 1ચૂનાઓ 

કર* છે તેમને અOJુપ ભણતરનો �મ દોર* આપવામા ંFiુક�લી ન લાગવી જોઈએ. 
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9. >�? 

�હLદની eીઓ ' 6ધકારમા ં «બેૂલી હતી તેમાથંી તેમને સ�યાdહની પjિતએ 

આપોઆપ બહાર કાઢ* છે; અને એ વાત પણ સાચી છે ક� બી� કોઈ પણ 

પjિતથી eીઓ આટલા માની ન શકાય તેટલા �ૂંકા ગાળામા ંઆગળ ન આવી 

હોત. તેમ છતા ંeીવગ
ની સેવાના કાય
ને મ+ રચના�મક કાય
�મમા ંસમાS�ુ ં છે, 

ક�મ ક� eીઓને /[ુુષોની સાથે સરખા દર·Eથી ને હકથી @વરાજની લડતમા ં

ભાગ લેતી કરવાને ' કર�ુ ં જોઈએ તે કરવાOુ ં મહાસભાવાદ*ઓને હ� ઊ��ુ ં

નથી. મહાસભાવાદ*ઓને હ� એ નથી સમE�ુ ં ક� સેવાના ધમ
કાય
મા ં eી જ 

/[ુુષની સાચી મદદગાર ને સાથી છે. ' J�ઢ અને કાયદાના ઘડતરમા ંeીનો કશો 

�હ@સો નહોતો ને 'ને માટ� ક�વળ /[ુુષ જ જવાબદાર છે તે કાયદા ને તે J�ઢના 

Wુલમ નીચે eી કચડાતી આવી છે. અ�હLસાના પાયા પર રચાયેલી �વનની 

યોજનામા ં /[ુુષને પોતાOુ ં ભાિવ િનમા
ણ કરવાનો 'વો ને 'ટલો અિધકાર છે 

તેવો ને તેટલો જ પોતાOુ ં ભાિવ નµ* કરવાનો હક eીન ે છે. પણ અ�હLસક 

સમાજની Sયવ@થામા ં' અિધકાર ક� હક મળે છે તે કોઈ ને કોઈ ફરજ ક� ધમ
ના 

પાલનમાથંી ફTલત થાય છે, તેથી એ વાત પણ @વીકારવી જોઈએ ક� સમાજમા ં

વત
વાના ક� વહ�વાર કરવાના િનયમો eી ને /[ુુષ બhે પર@પર સહકાર ન ે

સમWૂતીથી નµ* કર�. એ િનયમોના પાલનને માટ� બહારની કોઈ સ�ાની 

જબરદ@તી કામ ન આવે. eીઓ સાથેના પોતાના વત
નમા ંક� વહ�વારમા ં/[ુુષોએ 

આ સ�યને /રૂ�/[ંુૂ ઓળ<�ુ ંનથી. eીને પોતાની િમU ક� સાથી ગણવાને બદલે 

/[ુુષે પોતાને તેનો @વામી ક� ધણી માuયો છે. �હLAુ@તાનની eીઓને આ હલકા 

દર·E પરથી હાથ પકડ*ન ેઉપર લેવાનો ખાસ અિધકાર મહાસભાવાદ*ઓનો છે. 

Wૂના જમાનાના ¨લુામને ભાન નહોr ુ ંક� માર� @વતUં થવાOુ ંછે અથવા મારાથી 
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@વતUં થવાય. આ' eીની દશા પણ કંઈક એવીજ છે. પેલા ¨લુામને Zયાર� 

Faુbત મળ* �યાર� થોડો વખત તેને એમ લા��ુ ં ક� મારો આધાર જતો ર¬ો. 

eીઓને એ�ુ ંશીખવવામા ંઆS�ુ ંછે ક� તમાર� આપણે /[ુુષોના ં¨લુામ છ*એ એમ 

માન�ુ.ં અહR મહાસભાવાદ*ઓની ફરજ એ છે ક� તેઓ eીઓને પોતાના અસલ 

સ/ંણૂ
 દર·EOુ ં ભાન કરાવ,ે અને �વનમા ં /[ુુષ સાથે સરખા દર·Eથી 

પોતાનો ભાગ લેવાને તેમને ક�ળવીને લાયક બનાવે. 

એક વખત મનનો સકંVપ થઈ Eય પછ* આ �ાિંતOુ ં કામ સહ�fુ ં છે. તથેી 

મહાસભાવાદ*ઓ તે �ાિંતની શJઆત પોતાના ઘરથી કર�. પોતાની ધTણયાણીઓને 

મનરમાડો કરવાની ઢRગલીઓ ક� ભોગિવલાસOુ ં સાધન માનવાને બદલે તેમણે 

સેવાના ંસમાન કાય�મા ંસમાન સાથીઓ ગણવી. આટલા ખાતર ' eીઓને શાળા 

ક� કૉલેજની ક�ળવણી મળ* નથી તેઓ બની શક� તેટfુ ં િશ]ણ પોતાના પિત 

પાસેથી મેળવે. ' વાત પ�નીઓની તેવી ઘટતા ફ�રફારો સાથે માતાઓની ન ે

દ*કર*ઓની સમજવાની છે. 

એ જણાવવાની જJર નથી ક� �હLદની eીઓની લાચાર દશાOુ ંમ+ એક જ બાWુOુ ં

TચU દો�ુ� છે. Mુ ં એ વાત બરાબર E^ુ ં � ં ક� ગામડાઓમા ં eીઓ પોતાના 

/[ુુષવગ
ની સામે બરાબર ટµર લે છે અને ક�ટલીક બાબતોમા ંતો તેમના પર 

સરસાઈ ભોગવે છે, ને દોર ચલાવે છે. પણ બહારથી આપણને જોનાર કોઈ પણ 

તટ@થ માણસ કહ�શે ક� આપણા આખા સમાજમા ં eીને કાયદાથી ને J�ઢથી ' 

દર·જો મળે છે તે ઘણી ખામીવાળો છે અને તેમા ં ધરFળૂથી 1ધુારો કરવાની 

જJર છે. 
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રચના�મક કાય
�મમા ંગામસફાઇને સમાSયા પછ* તAુંર@તીના િનયમોની ક�ળવણી 

અલગ ગણવાની શી જJર પડ* એવો સવાલ સહ�' થાય. ગામસફાઇની સાથે જ 

એને પણ ગણી લેવાત, પણ માર� રચના�મક કાય
ના ંWુદા ંWુદા ં6ગોને ભેળસેળ 

કર* દ�વા ં નહોતા.ં ક�વળ ગામસફાઇની બાબત ગણાવવાથી તેમા ં તAુંર@તીના 

િનયમોની ક�ળવણીની બાબત સમાઇ જતી નથી. પોતાના શર*રને સાચવવાની 

આવડત, અને તAુંર@તીના િનયમોOુ ં ªાનએ અ�યાસ તમેજ તેનાથી મળેલા 

ªાનના અમલનો Wુદો જ િવષય છે. ' સમાજ 1Sુયવa@થત છે તેમા ંસૌ શહ�ર*ઓ 

તAુંર@તીના િનયમોને Eણે છે ને તેમનો અમલ કર� છે. હવે તો એ વાત િનિવ�વાદ 

સાTબત થઇ છે ક� તAુંર@તીના િનયમોOુ ં અªાન અને તે િનયમોને પાળવાની 

બેદરકાર* એ બમેાથંી જ માણસEતને ' ' રોગો Eણીતા થયેલા છે તેમાનંા 

ઘણાખરા થાય છે. આપણે �યાOં ુ ં મરણOુ ંવધાર� પડr ુ ંમો�ંુ �માણ બેશક ઘણે 

ભાગે આપણા લોકોના ંશર*રોને કોતર* ખાતી ગર*બીOુ ંપ�રણામ છે પણ તેમન ે

તAુંર@તીના િનયમોની ક�ળવણી બરાબર આપવામા ં આવે તો એ �માણ ઘ^ુ ં

ઘટાડ* શકાય. 

મન નીરોગી તો શર*ર નીરોગી એ સામuયપણે માણસEતને માટ�નો પહ�લો 

કાયદો છે. નીરોગી શર*રમા ં િનિવ�કાર* મન વસે છે એ આપમેળે /રુવાર થાય 

તે�ુ ં સ�ય છે. મન અને શર*રની વsચે અપ�રહાય
 સબંધં છે. આપણા ંમન જો 

િનિવ�કાર એટલે ક� નીરોગી હોય તો એક�એક Eતની �હLસા તમેાથંી ખર* પડ� અન ે

પછ* @વાભાિવક ર*તે તAુંર@તીના િનયમોOુ ંઆપણે હાથે પાલન થાય ને કોઇ પણ 

Eતની ખાસ કોિશશ વગર આપણા ંશર*રો તAુંર@ત રહ�. આ કારણોસર Mુ ંએવી 

આશા રાoુ ં � ં ક� કોઇ મહાસભાવાદ* રચના�મક કાય
�મના આ 6ગ િવશે 
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બેદરકાર ન રહ�. તAુંર@તીના કાયદા અને આરો�યશાeના િનયમો ત�ન સરળ ને 

સાદા છે ને સહ�લાઇથી શીખી લેવાય તેવા છે. Fiુક�લી તેમના અમલની છે. આ 

ર¬ા તેમાનંા થોડા િનયમો: 

• હમંેશ �jુ િવચારો કરવા ને મનામાથંી બધા મેલા ને નકામા િવચારો કાઢ* 

નાખવા. 

• રાત ને �દવસ તાEમા ંતા� હવા લેવી. 

• શર*રના તમે જ મનના કામની સમrલુા Eળવવી એટલે ક� તેમનો મેળ 

બેસાડવો. 

• ટટાર ઊભા રહ��ુ,ં ટાટાર બેસ�ુ ંઅને પોતાના એક�એક કામમા ં1ઘુડ અને સાફ 

રહ��ુ;ં વળ* આ બધી ટ�વો 6તરની @વ@થતાના �િતTબLબJપ હોવી જોઇએ. 

તમારા 'વા તમારા માનવબ�ંઓુની ક�વળ સેવાને ખાતર £જવાય તે માટ� 

ખાવાOુ ંરાખો.ભોગ ભોગવવાને માટ� �વવાOુ ંક� ખાવાOુ ંનથી. તેથી તમા[ંુ મન 

ને તમા[ંુ શર*ર સાર* a@થિતમા ંરહ� ને બરાબર કામ આપે તેટલા /રૂr ુ ંજ ખાઓ. 

'વો આહાર તવેો આદમી. 

તમે ' પાણી પીઓ, ' ખોરાક ખાઓ અને ' હવા લો, તે બધા ંત�ન @વsછ 

હોય. વળ* ક�વળ પડંની ચો<ખાઈ રાખીને સતંોષ ન માનતા તમાર� પોતાને માટ� 

'ટલી ચો<ખાઈ રાખો તે જ �માણમા ંતમાર* આWુ બાWુના વાતાવરણને તેમ જ 

·�યાને િUિવધ ચો<ખાઈનો રંગ લગાડો. 
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11. �����к B�C�? 

આપણી પોતાની માrભૃાષાઓના કરતા ં6dે� પર આપણે વધાર� �ેમ રા<યો 

તેથી ક�ળવાયેલા તેમ જ રાજક*ય vBCટથી Edત એવા ઉપલા વગ�ના લોકોથી 

આમસFદુાય છેક િવoટૂો પડ* ગયો છે ને તે બhે વsચે �ડ* ખાઈ પડ* ગઈ છે .

વળ* તેજ કારણે �હLAુ@તાનની ભાષાઓ ગર*બ બની છે ને તેમને /રૂr ુ ં પોષણ 

અટપટા ને �ડા તા�વ .મn�ુ ંનથીિ◌ક િવચારો આપણી માrભૃાષામા ંદશા
વવાની 

ફોગટ મહ�નત કરતી વખતે આપણે ગોથા ંખાઈએ છ*એઆપણી પાસે િવªાનની  .

આપણી  .આ બધાOં ુ ં પ�રણામ ખતરનાક આS�ુ ં છે .ચોµસ પ�રભાષા નથી

આમજનતા આ�િુનક માનસથી એટલે ક� નવા જમાનાના િવચારોથી છેક અળગી 

 �હLAુ@તાનની મહાન ભાષાઓની ' .રહ* છેઅવગણના થઈ છે, ને તેને પ�રણામ ે

�હLદને ' પારાવાર Oકુશાન થ�ુ ંછે તેOુ ંમાપ આ' આપણાથી કાઢ* શકાય તમે 

નથી ક�મક� આપણે તે બનાવની બMુ ન�ક છ*એપણ એટલી વાત તો સમજવી  .

સહ�લી છે ક� આજ 1ધુી થયેલા Oકુશાનનો ઈલાજ નહR થાય, એટલે ક� ગયેલી 

ખોટ /રૂવાની મહ�નત આપણે નહR કર*એ તો આપણી આમજનતાOુ ંમાનસ Fbુત 

નહR થાય , તે J�ઢ ને વહ�મોમા ં /રુાયfે ુ ં રહ�શ,ે અને આમસFદુાય @વરાજના 

ચણતરમા ં કશો સગંીન ફાળો નહR આપી શક�અ�હLસાના પાયા પર રચાયેલા  .

@વરાજની વાતમા ંએ વાત આવી Eય છે ક� અપણો એક�એક મ◌ાણસ આપણે 

@વતUંતાની લડતમા ં પોતાનો @વતUં સીધો ફાળો આપેપણ આપણી  .

આમજનતા લડતOુ ંએક�એક પગિથ�ુ ંEણે નહR અને તે દર�કમા ંસમાયેfુ ંરહ@ય 

/રૂ�/[ંુૂ સમ' નહR તો @વરાજના ઘડતરમા ં પોતાનો ફાળો ક�મ આપશે? અન ે

આમજનતાની પોતાની બોલીમા ંલડતના એક�એક પગિથયાની બરાબર સમWૂતી 

નહR અપાય તો એ બનવાની આશા ક�મ રખાય? 
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12. ��DE B�C�? 

વળ*, �હLAુ@તાનભરમા ં વહ�વાર કરવાને માટ� �હLદ* ભાષાઓમાથંી એક એવી 

ભાષાની આપણને જJર છે ' આ' વધાર�મા ંવધાર� સ<ંયાના લોકો Eણતા હોય 

ને સમજતા હોય અને બાક*ના લોકો ઝટ શીખી શક� . આવી ભાષા બેશક �હLદ* છે. 

ઉ�રના �હLAુઓ ને Fસુલમાનો બhે એ ભાષા બોલે છે ને સમ' છે. એજ બોલી 

ઉAૂ
  Tલિપમા ં લખાય છે �યાર� તે નામે ઓળખાય છે.૧૯૨૫ની સાલમા ં કાન/રુ 

Fકુામે ભરાયેલી બેઠકમા ંમWૂંર કર�લા પોતાના નામા�ંકત ઠરાવમા ં �હLદભરની એ 

જ બોલીને રાCN*ય મહાસભાએ �હLAુ@તાનીને નામે ઓળખાવી. અને �યારથી કંઈ 

નહR તો િસjાતંમા ં �હLAુ@તાની રાCNભાષા ગણાઈ છે. િસjાતંમા ં એમ મ+ Eણી 

જોઈમે ક�ુ ં છે ક�મક� oદુ રાCN*ય મહાસભાવાદ*ઓએ પણ તેનો રાખવો જોઈએ 

તેટલો મહાવરો રા<યો નથી. �હLAુ@તાનની આમ જનતાની રાCN*ય ક�ળવણીને 

ખાતર �હLદની બોલીઓOુ ંમહ��વ ઓળખવાની ને @વીકારવાની એક F�ુામ કોિશશ 

૧૯૨૦ની સાલમા ંશJ કરવામા ંઆવી હતી. તેથી રાજક*ય vCટ*થી Edત થયfેુ ં

�હLદ સહ�લથી બોલી શક� , અને �હLદના Wુદા Wુદા �ાuતોમાથંી મહાસભાના અTખલ 

�હLદ મેળાવડાઓમા ં એકઠા થતા મહાસભાવાદ*ઓ સમ� શક� તેવી સમ@ત 

�હLAુ@તાનની એક બોલીને ઓળખવાનો ને @વીકારવાનોઇ ખાસ �યાસ પણ શJ 

થયો હતો. આ રાCNભાષા આપણે બધા તેની બhે શલૈીઓ સમ� તથા બોલી 

શક*એ અને તેને બનં ેTલિપમા ંલખી શક*એ તે ર*તે શીખવી જોઈએ. 

માર� ખેદથી જણાવ�ુ ંપડ� છે ક� ઘણા મહાસભાવાદ*ઓએ એ ઠરાવનો અમલ કય� 

નથી. અને તેથી માર* સમજ �માણે નામોશી ભર�લો કહ* શકાય તેવો 6dે�મા ં

બોલવાનો આdહ રાખનારા ને પોતાના સમEય તેટલા ખાતર બીE લોકોને પણ 

તે જ ભાષામા ંબોલવાની ફરજ પાડનારા મહાસભાવાદ*ઓનો બેMદૂો દ�ખાવ હ� 
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આપણને જોવો પડ� છે. 6dે� બોલીએ ' �રૂક* નાખી છે તેની અસરમાથંી હ� 

આપણે ~ટ¸ા ંનથી. તે �રૂક*ને વશ થયેલા આપણે �હLAુ@તાનની પોતાના ¤યેય 

તરફની �ૂચને રોક* ર¬ા ંછ*એ. 6dે� ભણવામા ંઆપણે 'ટલા ંવરસ બગાડ*એ 

છ*એ તેટલા મ�હના પણ આપણે �હLAુ@તાની શીખવાની ત@દ* ન લઈએ તો સાચે 

જ આમજનતા પરના આપણા ' �ેમની વાતો આપણે ઠો ા કર*એ છ*એ ત ે

ઉપર ઉપરનો હોવો જોઈએ. 
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13. ��Fк ������ 

રચના�મક કાય
નો આ F�ુો અ�હLસક /ણૂ
 @વરાજની F<ુય ચાવી છે. આિથ�ક 

સમાનતાને માટ� કાય
 કર�ુ ં એટલે Fડૂ* ને મWૂર* વsચેના કાયમના ઝઘડાન ે

િમટાવવો. એનો અથ
 એવો થાય ક� એક બાWુથી ' થોડા પૈસાવાળા લોકોના 

હાથમા ંરાCNની સપંિ�નો F<ુય ભાગ એકઠો થયો છે તેમની સપંિ� કમી કરવી 

અને બી� બાWુથી અધા� �<ૂયા ંને નાગા ંરહ�તા ંકરોડોની સપંિ� વધારવી. Zયા ં

લગી ખોબા 'ટલા પૈસાવાળા ને �<ૂયા ંરહ�તા ંકરોડો વsચેOુ ંબહો¹ં 6તર ચાf ુ

રહ� �યા ંલગી અ�હLસાના પાયા પર ચાલતો રાજવહ*વટ સભંિવત નથી. ' @વતUં 

�હLAુ@તાનમા ંદ�શના સૌથી તવગંર માણસો 'ટલી સ�ા ભોગવતા હશે તેટલી જ 

ગર*બોની હશે. તેમા ં નવી �દVહ*ના મહ�લો ને તેમની પડખે જ આવેલા ંગર*બ 

મWૂર વ@તીના ંકંગાળ ઘોલકાઓં વsચે ' કારમો તફાવત આ' દ�ખાય છે તે એક 

�દવસભર પણ નહR નભે. પૈસાવાળાઓ પોતાનો પૈસો અને તેને લીધે મળતી 

સ�ા એ બનંે આપમળેે રા�oશુીથી છોડ* દઈ સવ
ના કVયાણને માટ� બધાનંી 

સાથે મળ*ને વાપરવાને તૈયાર નહR થાય તો �હLસક તેમ જ oનૂખાર �ાિંત અહR 

થયા િવના રહ�વાની નથી એમ ચોµસ સમજ�ુ.ં 

N@ટ*પણાના મારા િસjાતંને ઘણો હસી કાઢવામા ં આSયો છે છતા ં Mુ ં હ� તેન ે

વળગી રMુ ં�.ં તેને પહ�ચવાOુ ંએટલે ક� તેનો /રૂ�/રૂો અમલ કરવાOુ ંકામ કપ[ંુ 

છે એ વાત સાચી છે. અ�હLસાOુ ં એ�ુ ં નથી ? પણ ૧૯૨૦ની સાલમા ં એ સી�ુ ં

ચઢાણ ચડવાનો આપણે સકંVપ કય�. તેને માટ� આપણે ' /[ુુષાથ
 અ�યાર 1ધુી 

કય� તે કર* જોવા 'વો હતો એમ આપણે સમZયા છ*એ. એ /[ુુષાથ
મા ં' F<ુય 

વાત સમાયેલી છે તે અ�હLસાOુ ંત��વ ક�મ કાય
 કર� છે તે રો'રોજ શોધીને વ� ુને 

વ� ુઓળખવાની છે. મહાસભાવાદ*ઓ પાસે એવી અપે]ા રાખવામા ંઆવે છે ક� 
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તે બધા અ�હLસા �ુ ંછે, શા માટ� તેનો અમલ કરવાનો છે ને તે ક�મ કાય
 કર� છે એ 

બધી બાબતો િવશે Eગતા રહ*ને ચીવટથી શોધ ચલાવે ને તેના ં કાય
કારણો 

િવચાર�. આજની સમાજSયવ@થામા ં માણસ માણસ વsચે EતEતની ' 

અસમાનતાઓ હયાતીમા ં છે તે �હLસાથી ના�દૂ થાય ક� અ�હLસાથી એ સવાલનો 

પણ તે બધા િવચાર કર�. મને લાગે છે ક� �હLસાનો ર@તો ક�વો છે તે આપણે 

Eણીએ છ*એ. તે ર@તે સમાનતાની બાબતમા ં ાયંે સફળતા મળેલી Eણવામા ં

નથી. 

અ�હLસાથી સમાજમા ંફ�રફારો કરવાનો �યોગ હ� ચાf ુછે ને તેની િવગતો ઘડાય 

છે. તે �યોગમા ં સી�ુ ં બતાવી શકાય તે�ુ ં ઝાº ંઆપણે ક�ુ� નથી. પરંr ુ ગમે 

તેટલી ધીમી ગિતથી કા ંન હોય પણ તે પjિતOુ ંકાય
 સમાનતાની �દશામા ંશJ 

થઈ �»ૂુ ંછે એ વાત ચોµસ છે. અને અ�હLસાનો ર@તો ©દયપ�રવત
નનો ર@તો 

છે એટલે ' ફ�રફાર થાય તે કાયમનો થાય. ' સમાજ ક� રાCNOુ ં ચણતર 

અ�હLસાના પાયા પર થયેfુ ંહોય તે પોતાની ઇમારત પર બહારથી ક� 6દરથી ' 

Mુમલા થાય તે બધાને પહ�ચી વળવાને સમથ
 હોય. રાCN*ય મહાસભામા ં

પૈસાવાળા મહાસભાવાદ*ઓ પણ છે. આ િવષયમા ં પહ�fુ ં પગfુ ં ભર*ને ર@તો 

તેમણે બતાવવાનો છે. એક�એક મહાસભાવાદ*ને પોતાના �દલOુ ં �ડામા ં �ડા 

ઊતર*ને 6ગત પર*]ણ કરવાની તક આપણી આ @વરાજની લડત /રૂ* પાડ� છે. 

આપણી લડતને 6ત ે' �હLAુ@તાનની રચના આપણે કરવી છે તેમા ંસમાનતાની 

િસ�j કરવી હોય તો તેનો પાયો અ�યાર� જ નાખવો જોઈએ. ' લોકો એમ માનીને 

ચાલે છે ક� મોટા મોટા 1ધુારાઓ તો @વરાજની @થાપના પછ* થવાના છે અથવા 

કરવાના છે તે બધા અ�હLસક @વરાજOુ ંકાય
 ક�મ થાય છે તે સમજવાની બાબતમા ં

Fળૂમા ં જ ગોથા ં ખાય છે. એ અ�હLસક @વરાજ એક �ભુ ચોઘ�ડયે આભમાથંી 

એકાએક ટપક* પડવાOુ ંનથી. આપણા સૌની ભેગી Eતમહ�નતથી એક�એક ¼ટન ે
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બરાબર ગોઠવતા જઈ�ુ ં તો તેOુ ં ચણતર થવાOુ ં છે. એ �દશામા ંઆપણે સાર* 

સરખી મજલ કાપી છે. પણ @વરાજની સ/ંણૂ
 શોભા ને ભSયતાOુ ં દશ
ન કરતા ં

પહ�લા ંહ� આપણે એથીયે વધાર� લાબંો ને થકવે તેવો ર@તો કાપવાનો બાક* છે. 

તેથી દર�ક મહાસભાવાદ*એ પોતાની Eતને એ સવાલ કરવાનો છે ક� આિથ�ક 

સમાનતા @થાપવામા ંમ+ �ુ ં�ુ ંક�ુ� ? 
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14. Gк���� 

આ રચના�મક કાય
�મમા ંએક�એક િવગત આવી જતી નથી. @વરાજની ઇમારત 

જબરદ@ત છે, તેન ે બાધંવામા ં ½શી કરોડ હાથોએ કામ કરવાOુ ં છે. એ 

બાધંનારાઓમા ં �કસાનો એટલે ક� ખે«તૂોની સ<ંયા મોટામા ં મોટ* છે. હક*કતમા ં

@વરાજની ઇમારત બાધંનારાઓ પકૈ* F<ુય તે જ લોકો (ઘ^ ુ ખ[ંુ ૮૦ ટકા) 

હોવાથી �કસાનો તે જ ક�dેસ, એવી a@થિત હોવી જોઈએ. આ' તેમ નથી. પણ 

�કસાનોને Zયાર� પોતાની અ�હLસક તાકાતOુ ંભાન થશે �યાર� Aુિનયાની કોઈ સ�ા 

તેમની સામે ટક* શકવાની નથી. 

સ�ાનો કબજો લેવાને માટ� ખેલાતા ં રાજકારણમા ં તેમનો કદ* ઉપયોગ ન થવો 

જોઈએ. તેમના એ Eતના ગેરઉપયોગને Mુ ંઅ�હLસાની પjિતથી િવરોધી ગ^ુ ં�.ં 

�કસાનો અથવા ખે«તૂોOુ ંસગંઠન ક�મ કર�ુ ં તેની માર* ર*ત 'મને Eણવી હોય 

તેમને ચપંારણની લડતનો અ�યાસ કરવાથી લાભ થશે. �હLAુ@તાનમા ંસ�યાdહનો 

પહ�લવહ�લો �યોગ ચપંારણમા ંથયો હતો અને તેOુ ંક�� ુ ંસા[ંુ પ�રણામ આS�ુ ંહr ુ ં

તે આoુ ં�હuAુ@તાન બરાબર Eણે છે. ચપંારણની �હલચાલ આમસFદુાયની એવી 

લડત બની હતી ' છેક શJથી માડં*ને છેવટ 1ધુી /રૂ�/રૂ* અ�હLસક રહ* હતી. 

તેમા ંએકંદર� વીસ લાખથીયે વધાર� �કસાનોને સબંધં હતો. એક સૈકાથી ચાલતી 

આવેલી એક ચોµસ હાડમાર*ની ફ�રયાદના િનવારણને માટ� તે લડત ઉપાડવામા ં

આવી હતી. એ જ ફ�રયાદને Aૂર કરવાને પહ�લા ંક�ટલાયંે �હLસક બડંો થયા ંહતા.ં 

ખે«તૂોને ત�ન દબાવી દ�વામા ંઆSયા હતા. અહR અ�હLસક ઇલાજ છ મ�હનાના 

ગાળામા ં /રૂ�/રૂો સફળ થયો. કોઈ પણ Eતની સીધી રાજકારણી ચળવળ ક� 

રાજકારણના સીધા �ચારની મહ�નત વગર ચપંારણના ખે«તૂો રાજકારણની 
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બાબતમા ં E�યા. પોતાની ફ�રયાદ Aૂર કરવામા ં અ�હLસાએ ' કાય
 ક�ુ� તેની 

દ�ખીતી સાTબતી મળવાથી તે બધા રાCN*ય મહાસભામા ં ખ+ચાયા અને બા� ુ

�જ�કશોર�સાદ તમે જ બા� ુ રા'uv�સાદની આગેવાની નીચે પાછલી 

સિવનયભગંની લડતોમા ંતેમણે પોતાની તાકાતનો /રૂતો પરચો બતાSયો. 

આ ઉપરાતં ખેડા, બારડોલી તથા બોરસદમા ંચાલેલી ખે«તૂોની લડતોનો અ�યાસ 

કરવાથી પણ વાચકને લાભ થશે. �કસાન સગંઠનમા ંસફળતાની ચાવી એ છે ક� 

તેમની પોતાની અને તેમને સમEતી હોય તથા કઠતી હોય તેવી ફ�રયાદો Aૂર 

કરાવવાના કામ િસવાય બીE કોઈ પણ રાજક*ય આશયથી તેમના સગંઠનનો 

Aુ[ુપયોગ ન કરવો. કોઈ એક ચોµસ અuયાય ક� ફ�રયાદના કારણને Aૂર કરવાન ે

માટ� સગં�ઠત થવાની વાત તેમને તરત સમEય છે. તેમને અ�હLસાનો ઉપદ�શ 

કરવો નથી પડતો. પોતાની ફ�રયાદોના એક અસરકારક ઇલાજ તર*ક� તે લોકો 

અ�હLસાને સમ�ને અજમાવે અને પાછળથી તેમને જણાવવામા ંઆવે ક� તમે ' 

અજમાવી તે જ અ�હLસક પjિત છે એટલે તરત તે લોકો અ�હLસાને ઓળખી Eય 

છે ને તેOુ ંરહ@ય પામી Eય છે. 

' ' મહાસભાવાદ*ઓએને રસ હોય તે �કસાનોમા ંતેમની સેવાને અથ| ક�મ કાય
 

કર�ુ ંતે ઉપર જણાવલેા દાખલાઓના અ�યાસથી Eણી લે. મા[ંુ એમ માન�ુ ંછે 

ક� �કસાન સગંઠનની ' પjિત ક�ટલાક મહાસભાવાદ*ઓએ અખ�યાર કર* છે 

તેનાથી તેમને જરાય ે ફાયદો થયો નથી. ઊલ�ંુ કદાચ Oકુસાન થ�ુ ં હશે. પણ 

ફાયદાOકુસાનની વાત જવા દઈને માર� એટfુ ં તો કહ��ુ ં જ જોઈએ ક� તેમણે 

અખ�યાર કર�લી ર*ત અ�હLસાની નથી. આ કાય
કતા
ઓમાનંા ક�ટલાકને િવશે એટfુ ં

કહ��ુ ં જોઈએ ક� અમ ે અ�હLસક પjિતને માનતા નથી એમ તેઓ િનખાલસપણે 

ક�લૂ કર� છે. આવા કાય
કતા
ઓને માર* સલાહ છે ક� તેમણે પોતાOુ ંકામ કરવામા ં

મહાસભાOુ ંનામ ન વાપર�ુ ંને મહાસભાવાદ*ઓ તર*ક� કાય
 ન કર�ુ.ં 
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�કસાનો ને મWૂરોને અTખલ �હLદને ધોરણે સગં�ઠત કરવાની ' ચડસાચડસી ચાલે 

છે તેનાથી Mુ ંક�મ અળગો ર¬ો � ંતેનો વાચકને માર* આટલે 1ધુીની વાત પરથી 

<યાલ આSયો હશે. આપણે બધા મળ*ને એક જ �દશામા ંખ+ચીએ તો ક��ુ ંસા[ંુ! 

પણ આપણા 'વા મોટા દ�શમા ંએ�ુ ંકદાચ બને નહR. એ બધી વાત જવા દો. 

અ�હLસાને ર@તે કોઈના પર કોઈ Eતની જબરદ@તી ન હોય એટલી વાત સાચી. 

અ�હLસાની પjિતOુ ં��ય] કાય
 અને ક�વળ તક
થી સાTબત થાય તેવી દલીલો બનં ે

મળ*ને પોતાOુ ંકામ કયા
 િવના રહ�વાના ંનથી. 

મારો એવો અTભ�ાય છે ક� મWૂરોની માફક �કસાનો અથવા ખે«તૂોના ગણાય તેવા 

સવાલો િવશે કામ કરના[ંુ એક ખાr ુ ંમહાસભાએ પોતાની દ�ખર�ખ નીચે ચલાવ�ુ ં

જોઈએ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



રચના�મક કાય
�મ 

 

www.mkgandhi.org Page 39 

 

15. �HI�� 

મદાવાદ મWૂર મહાજનનો નFનૂો આખા �હLAુ@તાને અOસુરવા 'વો છે�¤ુધ  .

પોતાની આજ 1ધુીની કાર�ક[્ .અ�હLસાના પાયા પર તેની યોજના થઈ છેદ*મા ં

પાછા પડવાનો એક� �સગં તેને આSયો નથીકશીયે હોહા ક� ધાધંલ અથવા કશો  .

તેની પોતાની  .દ�ખાવ કયા
 િવના તેની તાકાત ઉ�રો�ર વધતી ગઈ છે

ઇa@પતાલ, િમલમWૂરોના ં છોકરાઓં માટ�ની િનશાળો, મોટ* ´મરના મWૂરોન ે

ભણાવવાના વગ�, તેOુ ંપોતાOુ ંછાપખાOુ ંને ખાદ*ભડંાર તે ચલાવે છે, ને મWૂરોન ે

રહ�વાને માટ�ના ં ઘરો તેણે બધંાSયા ં છેઅમદાવાદના લગભગ બધા મWૂરો  .

મહાસભાની  .મતપUકોમા ંન�ધાયેલા છે અને � ૂÀંણીઓમા ંઅસરકારક ભાગ લે છે

@થાિનક �ાિંતક સિમિતના કહ�વાથી અમદાવાદના મWૂરોએ મતદારો તર*ક� 

મહાજન કદ .પોતાના ં નામો ન�ધાSયા ં હતા◌ંી મહાસભાના પ]ાપ]ીના 

રાજકારણમા ંસડોવાયfે ુ ંનથીશહ�રની 1ધુરાઈની નીિત પર તે લોકોની અસર  .

મહાજનને ફાળે સાર* પેઠ� સફળ નીવડ�લી હડતાળો છે ને તે બધી /રૂ�/રૂ*  .પડ� છે

અહRના મWૂર� ને િમલમાTલકોએ પોતાનો સબંધં મોટ� ભાગે  .અ�હLસક હતી

રા�oશુીથી લવાદ*ને ધોરણે રા<યો છ◌ેમા[ંુ ચાલે તો Mુ ં�હLAુ@તાનભરની તમામ  .

અTખલ �હLદ N�ડ  .મWૂર સ@ંથાઓOુ ંસચંાલન અમદાવાદના મહાજનને ધોરણે ક[ંુ

ને તે ક�dેસની  .�િુનયન ક�dેસમા ંમાÁુ ંમારવાની મહાજને કદ* ઇsછા રાખી નથી

અમદાવાદ મWૂર મહાજનની  .અસર તેણે પોતાના સગંઠન પર થવા દ*ધી નથી

ર*ત N�ડ �િુનયન ક�dેસ અખ�યાર કર* શક� અને અTખલ �હLદ ની મWૂર સ@ંથાના 

એક 6ગ તર*ક� અમદાવાદOુ ંમહાજન તેમા ંસમાઈ Eય તેવો �દવસ ઊગે એવી 

માર* ઉમેદ છેસમય પાકશે એટલે એ �દવસ  .પણ મને તેની ઉતાવળ નથી .

.એની મેળે આવશે 



રચના�મક કાય
�મ 

 

www.mkgandhi.org Page 40 

 

16. �G�����? 

રાનીપરજ શ�દની માફક આ આ�દવાસી શ�દ નવો બનાવેલો છે. રાનીપરજન ે

ઠ�કાણે પહ�લા ં કાળ*પરજ (એટલે ક� કાળ* �E, પણ તેમની ચામડ* બીE કોઈ 

લોકોની ચામડ*થી વધાર� કાળ* નથી) શ�દ વપરાતો હતો. એ શ�દ લાગે છે §ી 

Wુગતરામે બનાવેલો. ભીલ, ગ�ડ, અને એવા જ બીE 'મને પહાડ* અથવા 

જગંલી Eિતઓ 'વા ંઅનેક ભાતભાતના ંનામોથી ઓળખવામા ંઆવે છે તેમન ે

માટ� યોEયલેા આ નવા શ�દનો અ]રશઃ અથ
 દ�શના અસલ વતનીઓ થાય છે 

ને તે Mુ ંમાOુ ં� ંઠµરબાપાએ બનાવેલો છે. 

આ�દવાસીઓની સેવા પણ રચના�મક કાય
�મOુ ં એક 6ગ છે. આ કાય
�મના ં

Wુદા ંWુદા ં6ગો ગણાવતા ંગણાવતા ંતેમનો વારો છેક સોળમો આSયો પણ તેમOુ ં

મહ��વ ઓ� ંસમજવાOુ ંનથી. આપણો Fલુક એટલો િવશાળ છે અને તેમા ંવસતી 

Eિતઓ એટલી બધી ભાતભાતની છે ક� આપણા ં દ�શના ં સવ
 વતનીઓન ે

તેમનીએ દશા િવશે આપણામાનંા સારામા ંસારા લોકો પણ 'ટfુ ંEણી લેવાની 

જJર છે તે બ�ુ ં Eણવા ન પામે. આપણી �Eમા ં સમાતા એક�એક ઘટકન ે

બાક*ના બીE બધા ંઘટકોના ં1ખુAુઃખ તે મારા ં1ખુAુઃખ છે એમ લાગે ને અપણે 

સૌ એક છ*એ એ વાતOુ ંEdત ભાન થાય તે િસવાય આપણા Fલુકની િવશાળતા 

ને િવિવધતાની આ વાત સમEતી Eય છે તેમ તેમ આપણે સૌ એક રાCN છ*એ 

એવો દાવો સાTબત કરવાOુ ંકામ ક�ટfુ ંઅઘ[ંુ છે તેOુ ંઆપણને ભાન થાય છે. 

આખા �હLAુ@તાનમા ં આ આ�દવાસીઓની વસતી બે કરોડની છે. ઠµરબાપાએ 

¨જુરાતના ભીલોની સેવાOુ ં કાય
 વરસો પહ�લા ં શJ કર�fુ ં . ૧૯૪૦ની સાલના 

અરસામા ંથાણા £જVલામા ં§ી બાળાસાહ�બ ખેર� પોતાના @વાભાિવક ધગશથી આ 
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અ�યતં જJર* એવા સેવાના કાય
મા ં ઝપંલાS�ુ.ં અ�યાર� તેઓ આ�દવાસી સેવા 

મડંળ ના �Fખુ છે. 

�હLદના બીE ભાગોમા ંઆવા બીE ઘણા ંસેવકો કાય
 કર� છે તે છતા ંતેમની સ<ંયા 

હ� /રૂતી નથી. સાચે જ 'સેવાની ખેતીનો ફાલ બહોળો છે પણ તેના લણનારા 

થોડા છે'. અને એ વાતનો તો કોણ ઇનકાર કરશે ક� આ Eતની બધી સેવા ક�વળ 

માનવદયા �ે�રત સવેા નથી પણ સગંીન રાCNસેવા છે અને આપણને /ણૂ
 

@વરાZયના ¤યેયની વધાર� નજદ*ક લઈ Eય છે? 
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17. �J��5K�� ����? 

પિતયો એટલે ક� રbતિપ�નો રોગી એ બદનામીનો શ�દ છેરbતિપ�ના  .

 રોગીઓના ધામ તર*ક� �હLAુ@તાનનો નબંર મ¤ય આ�Âકાથી બીજો આવેછેપણ  .

આપણામાનંા સૌથી ચ�ડયાતા લોકોના 'વા જ આ રોગીઓ આપણા સમાજOુ ં

પણ બને છે એ�ુ ંક� ટોચે બેઠ�લા લોકોને સૌથી ઓછ* જ[ુર હોવા છતા ં .6ગ છે

અને આ રbતિપ�ના રોગીઓ  .તેમના તરફ આપણા સૌOુ ં ¤યાન રોકાયfે ુ ં છે

'મની સભંાળ લેવાની સૌથી વધાર� જ[ુર છે તેમને Eણી જોઈને તરછોડવામા ં

આવે છેઆ બેદરકાર*ને હ}યા1નૂી કહ�વાOુ ંમને મન થાય છે અને અ�હLસાની  .

�હLAુ@તાનમા ં કાય
 કરતા  .vBCટથી તો સાચે જ એને માટ� બીWુ ં િવશેષણ નથી

T�@તી િમશનર*ઓ એકલા પિતયાનંી દરકાર રાખે છે ને તેટલા ખાતર તેમને જJર 

રbતિપ�ના રોગીઓની સભં .ધuયવાદ ઘટ� છે◌ાળ માટ�ની �હLદ*ઓ તરફથી 

ચાલતી એકમાU સ@ંથા વધા
ની પાસે §ી મનોહર દ*વાન ક�વળ �ેમભર* સવેા 

કરવાના આશયથી ચલાવે છેએ સ@ંથાન ે§ી િવનોબા ભાવેની �ેરણા તમે જ  .

�હLAુ@તાનમા ંજો સાચે જ નવ�વનનો સચંાર થયો હોય .દોરવણી છે, અને આપણે 

સૌ જો સ�ય ને અ�હLસાને માગ| �ૂંકામા ં �ૂંકા વખતમા ં /ણૂ
 @વરાજ મેળવવાન ે

6તરથી ઝખંતા હોઈએ તો �હLદમા ં એક પણ રbતિપ�નો રોગી ક� એક પણ 

Tભખાર* વણન�ધાયેલો ક� સભંાળ વગરનો રહ� નહRરચના�મક કાય
�મની આ  .

1ધુાર�લી આ�િૃ�મા ં આપણા રચનાકાય
ની સાકંળના એક 6કોડા તર*ક� 

રbતિપ�ના રોગીને અન◌ે તનેી સેવાને Mુ ંF�ુામ ઉમે[ંુ � ંક�મ ક� આ' આપણે 

�યા ંપિતયાનંી ' દશા છે તે જ, આપણે જો આપણી આWુબાWુ બરાબર ¤યાનથી 

િનહાળ*એ તો, 1ધુર�લી આ�િુનક Aુિનયામા ંઆપણી છેદ�રયા પારના દ�શોમા ં  .
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આપણા ભા«ુંઓની દશાનો <યાલ કરવાથી મ+ ' વાત કહ* છે તે સાચી છે એમ 

સૌની ખ◌ાતર* થશે. 

 

18. ��/�L? 

િવ¥ાથ¦ઓને રચનાકાય
ની વાતમા ં છેક છેવટ� લેવાને માટ� મ+ અનામત રા<યા 

હતા. મ+ હમંશે તેમની સાથે ઘાટો સબંધં રા<યો છે ને ક�ળSયો છે. િવ¥ાથ¦ઓ મન ે

ઓળખે છે ને Mુ ં તેમને ઓળoુ ં�.ં તેઓ મને oબૂ કામ આSયા છે. કૉલેજોમાથંી 

નીકળેલા ઘણા િવ¥ાથ¦ઓ આ' મારા ક*મતી સાથીઓ છે. વળ* િવ¥ાથ¦ઓ 

ભાિવની આશા છે એ પણ Mુ ંE^ુ ં�.ં અસહકારની �હલચાલ /રુબહારમા ંખીલી 

�યાર� પોતાની િનશાળો અને કૉલેજો છોડ* દ�વાને તેમને નોતરવામા ં આSયા. 

મહાસભાની હાકલના જવાબમા ં ' અ¤યાપકો તેમ જ િવ¥ાથ¦ઓ શાળાકૉલેજો 

છોડ*ને બહાર પડyા હતા તેમાનંા ક�ટલાયે હ� રાCNકાય
ને મµમપણે વળગી 

ર¬ા છે ને તેથી તેમને પોતાને તેમ જ દ�શને ઘણો ફાયદો થયો છે. એ હાકલ ફર* 

કરવામા ં નથી આવી કારણ આ' તેને લાયકની હવા નથી. પણ તે વખતના 

અOભુવે એટfુ ંબતાS�ુ ંક� ચાf ુક�ળવણીનો મોહ Wૂઠો ને અ�ુદરતી છે પણ દ�શના 

�વુકોને એવો વળ�યો છે ક� તે તેમાથંી ~ટ* શકતા નથી. કૉલેજની ક�ળવણી 

લેવાથી કર*અર સહ* થઈ Eય છે. વળ* આપણા દ�શમા ં T��ટશ અમલે ઉજળા 

લોકોનો ' વગ
 પેદા કય� છે તેમા ંપેસવાનો પરવાનો પણ કૉલેજની ક�ળવણીથી 

મળે છે. ªાનની �ખૂ ' @વાભાિવક ને ]mય ગણાય તે /રૂ* કરવાને ચાf ુચીલે 

ચડyા િવના આરો નથી. માrભૃાષાOુ ં@થાન ' પડાવી લે છે તે સાવ પારક* ભાષા 

શીખવામા ંપોતાના ંક�ટલાયંે ક*મતી વષ� બગડ� છે તેની તેમન ેપડ* નથી. વળ* 

આમા ં' ગભંીર vોહ થાય છે તેOુ ંતો તેમને ભાન પણ નથી. આ િવ¥ાથ¦ઓ ને 

તેમના િશ]કોના મનમા ંકંઈ એ�ુ ં�તૂ ભરાઈ ગ�ુ ંછે ક� આજના જમાનાના નવા 
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િવચારોOુ ં તેમ જ આ�િુનક િવªાનOુ ંªાન મેળવવામા ંઆપણી ઘરની ભાષાઓ 

છેક નકામી છે. પેલા Eપાનના લોકો પોતાOુ ં ક�મ ચલાવતા હશે તેOુ ં મને 

અચરજ થાય છે. ક�મ ક� Mુ ં સમWુ ં � ં તે Fજુબ તેમની બધી ક�ળવણી Eપાની 

ભાષામા ંઅપાય છે. વળ* ચીનના સૌથી વડા અિધકાર* જનરલ લેસીમો ચાગં 

કાઈ શૅકને 6dે� આવડrુ ંહશે તોયે નહR '�ુ ંજ આવડ� છે. 

પણ આપણા આ િવ¥ાથ¦ઓ ' છે તે છે અને એ જ Wુવાન eીઓ ને /[ુુષોમાથંી 

રાCNના ભાિવ આગેવાનો ઘડાવાના છે. કમનસીબ એ છે ક� તેમના પર નહR નહR 

તે પવનની અસર થાય છે. અ�હLસાOુ ં તેમને ઝાº ં ખ+ચાણ નથી. ફટકાના 

બદલામા ંસામો પટકો બVક� એકની સામે બે ફટકાની વાત સહ�' ગળે ઊતર� તેવી 

ને ભાવી Eય તેવી છે. તેનાથી ]ણ�વી કા ંન હોય પણ ઝટ પ�રણામ આવrુ ં

દ�ખાય છે. લડાઈના હગંામમા ંજનાવરો અથવા માણસો વsચે પાશવી એટલે ક� 

�હLસાની શabતની ' કાયમ ચાલતી આવેલી ચડસાચડસી આપણને જોવાની મળે 

છે તે જ આ વાત છે. અ�હLસાને બરાબર ઓળખવાને ધીરજભર* શોધખોળ અને 

તેથીયે વધાર� ચીવટભયા
 તેમ જ Fiુક�લ અમલ ક� આચરણની જJર પડ� છે. 

�કસાનો અને મWૂરોની બાબતમા ં' કારણોસર મ+ મારો ર@તો પસદં કય� છે તે જ 

કારણોસર િવ¥ાથ¦ઓના �દલનો કબજો મેળવવાને ઉમેદવાર લોકો સાથેની 

હ�રફાઈમા ંMુ ંપડyો નથી. પણ િવ¥ાથ¦ શ�દનો વધાર� બહોળો અથ
 કરો તો Mુ ં

પણ તેમનો િવ¥ાથ¦બ�ં ુ �.ં માર* �િુનવિસ�ટ*મા ં દાખલ થવાOુ ં મા[ંુ તેમન ે

કાયમOુ ંનોત[ંુ છે. તમેા ંદાખલ થવાની શરતો આ રહ*: 

૧. િવ¥ાથ¦ઓએ પ]ાપ]ીના રાજકારણમા ં કદ* ન પડ�ુ.ં િવ¥ાથ¦ઓ િવ¥ાના 

ખોળનારા ને ªાનના ંશોધનારા છે, રાજકારણના ખેલાડ*ઓ નથી. 

૨. તેમણે રાજક*ય હડતાળો ન પાડવી. િવ¥ાથ¦ઓ વીરોની /Eૂ ભલે કર�, તેમણે 

કરવી જોઈએ; પણ પોતાના વીરો 'લમા ંEય, ક� અવસાન પામે, બVક� તેમન ે
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ફાસંીએ ચડાવવામા ં આવે તે �સગંોએ તેમના તરફની પોતાની ભabત �ગટ 

કરવાને તે વીરોના ઉ�મ 6શોOુ ં તેમણે અOકુરણ કર�ુ ં જોઈએ, હડતાળો ન 

પાડવી જોઈએ. એવા �સગંોએ િવ¥ાથ¦ઓનો શોક અસ¬ થાય અને એક�એક 

િવ¥ાથ¦ની એવી લાગણી થાય તો પોતપોતાની સ@ંથાના વડાની સમંિતથી 

િનશાળો ને કૉલેજો બધં રાખવામા ં આવે. સ@ંથાના વડાઓ િવ¥ાથ¦ઓની વાત 

કાને ન ધર� તો તેમન ેઘટતી ર*ત,ે સ�યતાથી પોતપોતાની સ@ંથાઓમાથંી બહાર 

નીકળ* જવાની અને Sયવ@થાપકો પ@તાઈને પાછા ન બોલાવે �યા ં1ધુી પાછા ન 

જવાની ~ટ છે. કોઈ પણ સજંોગોમા ં અથવા કોઈ પણ �હસાબે Wુદો મત 

ધરાવનારા િવ¥ાથ¦ઓ ક� શાળાકૉલેજઓના અિધકાર*ઓ પર તેમણે જબરદ@તી ન 

કરવી. તમેને એટલો ભરોસો હોવો જોઈએ ક�, આપણે જો આપણા મોભાને ઘટr ુ ં

વત
ન રાખી�ુ ંને સપંીને એક રહ*�ુ ંતો આપણી �ત જ છે. 

૩. તેમણે બધાએ સેવાને અથ| શાeીય ર*તે કાતં�ુ ં જોઈએ. કાતંવાના ં પોતાના ં

સાધનો ને બીEં ઓEરો તેઓ હમંશે @વsછ, 1ઘુડ ને સાર* a@થિતમા ં તેમ જ 

Sયવa@થત રાખે. બની શક� તો પોતાના ંહિથયારો, ઓEરો અથવા સાધનો Eતે જ 

બનાવવાOુ ંશીખી લે. અલબ� તેમOુ ંકાતંfે ુ ં1તૂર સૌથી ચ�ડયાr ુ ંહશે. કાતંણને 

લગતા બધા સા�હ�યનો અને તેમા ં સમાયેલા ં આિથ�ક, સામા£જક, નૈિતક, અન ે

રાજક*ય એ બધા ંરહ@યોનો તે સૌ અ�યાસ કર�. 

૪. તેઓ પહ�રવાઓઢવામા ં બધે ક�વળ ખાદ* વાપર�, અને ગામડામંા ં બનેલી 

ચીજોને બદલે તેવી પરદ�શી ક� સચંાની બનેલી કદ* ન વાપર�. 

૫. બીE લોકો પર વદં� માતરF ્ ગાવાની ક� રાCN¤વજ રાખવાની જબરદ@તી 

તેઓ ન કર�. રાCN¤વજવાળા ં Ãલ તે લોકો પોતાના 6ગ પર પહ�ર� પણ બીE 

લોકોને તેમ કરવાની ફરજ ન પાડ�. 
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૬. િUરંગી ¤વજનો સદં�શો પોતાના �વનમા ં ઉતાર* �દલમા ં કોમવાદ ક� 

અ@/iૃયતાને પેસવા ન દ�. બીE ધમ�ના િવ¥ાથ¦ઓ અને હ�રજનો પોતાના ં

ભા«ુંઓ હોય તેમ તેમની સાથે તેઓ સાચી દો@તી બાધંે. 

૭. ઈE પામેલા પોતાના પડોશીઓની મદદ� િવ¥ાથ¦ઓ તરત દોડ* Eય, 

આWુબાWુના ં ગામોમા ં સફાઈOુ ં તેમ જ ભગંીકામ કર� અને તે ગામોમા ં મોટ* 

´મરના ંeી/[ુુષો તેમ જ બાળકોને ભણાવે. 

૮. �હLAુ@તાનીOુ ંઆ' ' બેવ«ુ ં@વJપ Fકુરર થ�ુ ંછે તે Fજુબ તેની બનંે શૈલીઓ 

ને તેની બનંે Tલિપઓ સાથે તેઓ રાCNભાષા �હLAુ@તાની શીખી લે 'થી �હLદ* ક� ઉAૂ
  

બોલાય અથવા નાગર* ક� ઉAૂ
  Tલિપ લખાય �યાર� તેમને અEÄ�ુ ંન લાગે. 

૯. િવ¥ાથ¦ઓ ' ' ન�ુ ં શીખે તે બ�ુ ં પોતાની માrભૃાષામા ં ઉતાર� અને દર 

અઠવા�ડયે આસપાસના ં ગામડામંા ં પોતાનો વારો ફરવા નીકળે �યાર� �યા ં બધે 

લેતા Eય ને પહ�ચાડ�. 

૧૦. તેઓ ક�ુ ં ~પી ર*તે ન કર�, ' કર� તે છડ�ચોક કર�. પોતાના એક�એક 

વહ�વારમા ં તેમOુ ં વત
ન અTણ�jુ હોય. પોતાOુ ં�વન સયંમી ને િનમ
ળ રાખે. 

કોઈ વાતથી ન ડરતા ં િનભ
ય રહ* પોતાના Aૂબળા િવ¥ાથ¦બ�ંઓુના બચાવમા ં

ત�પર રહ�, અને રમખાણો થાય �યાર� પોતાના Eનને ભોગે અ�હLસક વત
નથી 

તેમને શમાવવાને તયૈાર રહ�. અને @વરાZયની આખર* લડત Eગે �યાર� પોતાની 

સ@ંથાઓ છોડ* તમેા ંઝપંલાવે ને જJર પડ� તો દ�શની આઝાદ*ને અથ| પોતાના 

Eન �ુરબાન કર�. 

૧૧. પોતાની િવ¥ાથ¦ બહ�નો સાથે ત�ન @વsછ ને સ�યતાOુ ંવત
ન રાખે. 

અહR 1ધુી િવ¥ાથ¦ઓને માટ� ' કાય
�મ મ+ બતાSયો છે તેના અમલને માટ� તેમણે 

વખત કાઢવો જોઈશે. તેઓ આળસમા ંઘણો વખત બગાડ� છે તે Mુ ંE^ુ ં�.ં કડક 
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કરકસર કર*ને તેઓ ઘણા કલાકો મ+ બતાવેલા કામને માટ� ફાજલ પાડ* શક�. 

પરંr ુકોઈ પણ િવ¥ાથ¦ પર અણઘટતો ભાર નાખવાનો મારો ઇરાદો નથી. તેથી 

દ�શ માટ� �ીિત રાખનારા િવ¥ાથ¦ઓન ે માર* એવી સલાહ છે ક� પોતાના 

અ�યાસના સમયમાથંી એક વષ
 તેમણે આને માટ� ફાજલ પાડ�ુ;ં અને Mુ ંએમ 

નથી 1ચૂવતો ક� એક* વખતે અને આoુ ંવરસ તેઓ આપ;ે માર* સલાહ એ છે ક� 

અ�યાસના આખા ગાળા પર તેઓ એ વરસ વહ�ચી નાખે ને કટક� કટક� /[ંુૂ કર�. 

તેમને Eણીને અચરજ થશે ક� આ ર*તે કાઢ�fુ ં તેમOુ ંવષ
 ફોકટ નથી જr ુ.ં એ 

વખત દરmયાન કર�લી મહ�નતથી દ�શની આઝાદ*ની લડતમા ંસગંીન ફાળો ભરવા 

ઉપરાતં તેમણે પોતાની માનિસક, નૈિતક તેમ જ શાર*�રક શabતઓમા ં ક�ટલોય ે

ઉમેરો કય� હશે. 
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આ પાનાઓંમા ં મ+ એમ જણાS�ુ ં છે ક� રચના�મક કાય
�મના અમલમા ંઆપણે 

આપણી આખી �Eનો સહકાર મેળવી શક*એ તો �jુ અ�હLસક /[ુુષાથ
થી 

આઝાદ* હાસંલ કરવામા ંસિવનયભગંની લડતની જJર પડ� જ એ�ુ ંનથી. પણ �ુ ં

Sયabત ક� �ુ ં રાCN કોઈOુ ં એ�ુ ં સા[ંુ નસીબ ભા�યે જ હોય. તેથી સમ@ત 

રાCNSયાપી અ�હLસક /[ુુષાથ
મા ં સિવનયભગંની લડતOુ ં @થાન �ુ ં છે તે સમ� 

લેવાની જJર છે. 

સિવનયભગં Uણ Wુદા ંWુદા ંકામ બEવે છે: 

૧. કોઈક એક @થાિનક અuયાય ક� ફ�રયાદOુ ં િનવારણ કરવાને સિવનયભગંની 

લડત /રૂ�/રૂ* કામ આવે. 

૨. કોઈ એક ચોµસ અuયાય ક� ફ�રયાદની ક� અિનCટની સામે તેને Aૂર કરવાની 

બાબતમા ંખાસ કશી અસર પાડવાનો ઇરાદો રા<યા િવના તે અuયાય ક� ફ�રયાદ 

ક� અિનCટOુ ં @થાિનક �Eને ભાન કરાવવાને અથવા તેના �દલ પર અસર 

કરવાને �ુરબાની આપવાના આશયથી પણ કાયદાનો સિવનયભગં થઈ શક�. 

મારા કાય
ની શી અસર થશે તેની ગણતર* કયા
 િવના અને લોકો કદાચ કશીએ 

લાગણી નહR બતાવે તે Mુ ંબરાબર Eણતો હતો છતા ંચપંારણમા ંમ+ કાયદાનો 

સિવનયભગં કર�લો તે આ Eતનો હતો. મારા કાય
Oુ ં પ�રણામ અણધાર�fુ ં WુAંુ 

આS�ુ ંતેને સૌ પોતાને [ુચે તેમ ઈÅરની મહ�રબાની ક� નસીબનો ખેલ માને. 

૩. રચના�મક કાય
નો /રૂતો જવાબ ન મળે તો તેની અવે�મા ં૧૯૪૧ની સાલમા ં

ઉપાડવામા ંઆવી હતી તે ર*તે સિવનય કાOનૂભગંની લડત ઉપાડ* શકાય. ત ે

લડત આપણી આઝાદ*ની સળંગ લડતના ભાગ લેખે અને તેમા ંફાળો ભરવાના 
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ઉ�ેશથી ઉપાડવામા ં આવી હતી છતા ં વાણી@વાતÆંયના ચોµસ F�ુા /રૂતી 

મયા
�દત રાખવામા ં આવી હતી. સિવનયભગંની લડત કોઈ એક મોઘમ હ�rનુ ે

માટ�, 'મ ક�, /ણૂ
 @વરાજને માટ� ન થઈ શક�. લડતની માગણી ચોµસ, સામા 

પ]ને @પCટ સમEય તેવી ને તેનાથી /રૂ* પાડ* શકાય તેવી હોવી જોઈએ. આ 

પjિત જો બરાબર અમલમા ંFકુાય તો આપણને ઠ�ઠ આપણા 6િતમ લÇય 1ધુી 

જJર લઈ Eય. 

અહR સિવનયભગંOુ ંઆoુ ં]ેU અથવા તેની બધી શ તાઓની તપાસ મ+ માડં* 

નથી. વાચકને રચના�મક કાય
�મ અને સિવનયભગંનો સબંધં સમજવામા ં કામ 

આવે તેટલા ખાતર 'ટલો છેડવો જોઈએ તેટલો જ તે િવષય મ+ અહR છેડyો છે. 

અહR ગણાવેલા પહ�લા બે દાખલાઓમા ંમોટા પાયા પરની રચના�મક ��િૃ�ની 

જJર નહોતી, ને હોય નહR. પણ કાયદાના સિવનયભગં મારફતે /ણૂ
 @વરાજ િસj 

કરવાનો આશય હોય તો પહ�લેથી તયૈાર* કરવાની જJર રહ� છે અને તે તૈયાર*ન ે

' ' લોકો તે તે લડતમા ંભાગ લેતા હોય તેમના સહ�' દ�ખાય તેવા તેમ જ 

બરાબર સમજ/વૂ
ક આદર�લા /[ુુષાથ
નો આધાર હોવો જોઈએ. આ ર*તે 

સિવનયભગં લડત લડનારા લોકોને ઉ�સાહ ને સામાવાળાન ે પડકાર આપે છે. 

વળ* વાચકને એટfુ ંસમE�ુ ંહશે ક� /ણૂ
 @વરાજની િસ�j માટ�ની સિવનયભગંની 

લડત આપણી કરોડોની વ@તીની રચનાકાય
 માટ�ના સહકાર િવના ક�વળ મોટ* 

મોટ* ને ખાલી બડાશોOુ ંJપ લે છે ને ત�ન નકામી બVક� Oકુસાનકારક છે. 
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રાCN*ય મહાસભાની વતી અથવા તેની મ¤ય@થ કચેર*ના કહ�વાથી લખાયેલો 

રચનાકાય
 િવશેનો આ કોઈ િનબધં નથી. સવેાdામમા ંમારા ક�ટલાક સાથીઓ જોડ� 

માર� ' વાતોચીતો થયેલી તેમાથંી આ લખાણ નીપZ�ુ ં છે. રચના�મક કાય
�મ 

અને સિવનય કાOનૂભગંની લડત એ બે વsચેનો સબંધં તેમ જ તે કાય
�મનો 

અમલ ક�મ કરવો તે બતાવનારા મારા હાથના લખાણની ખોટ તેમને લાગતી 

હતી. આ ચોપડ*મા ં તે ખોટ /રૂવાનો મારો �યાસ છે. રચના�મક કાય
�મની 

સ/ંણૂ
 િવચારણા કરવાનો અથવા તેની એક�એક િવગત ચચ
વાનો આ લખાણનો 

આશય નથી, પણ ' ર*તે તે કાય
�મનો અમલ થઈ શક� અથવા કરવો જોઈએ તે 

ર*ત બતાવવાને તે /રૂr ુ ંછે. 

અહR ગણાવેલી બાબતોમાથંી કોઈ પણ એકને /ણૂ
 @વરાજની @થાપના માટ�ની 

લડતના એક 6ગ લેખે બતાવેલી જોઈને કોઈ વાચક તેની હાસંી ઉડાવવાની 

�લૂમા ંન પડ�. અ�હLસા અથવા /ણૂ
 @વરાજની @થાપના સાથે સબંધં જોડyા ંિવના 

ઘણાયે લોકો ઘણા ંનાનામંોટા ંકામો કયા
 કર� છે. અને તેથી તે કામોOુ ં�ુદરતી ર*ત ે

જ 'ટfુ ંધાર�fુ ંહોય તેટfુ ંમયા
�દત ફળ મળે છે. એક સેનાપિત સામાuય શહ�ર* 

તર*ક�ના પોશાકમા ં ફરતો હોય તો આ કોણ છે એમ કોઈ /છેૂ નહR, પણ તે જ 

પોતાના હો�ાના પોશાકમા ંબMુ મોટો બની Eય છે ને તેના એક બોલ પર લાખો 

લોકોના �વનમરણનો આધાર રહ� છે. તેજ �માણે એક ગર*બ િવધવાના હાથમા ં

ફરતો ર��ટયો બMુ તો તેને પૈસા બે પૈસાની કમાણી કરાવ,ે પ�ંડત જવાહરલાલના 

હાથમા ંતે �હLદની આઝાદ*Oુ ંહિથયાર બની Eય. ર��ટયાને આપણે ' હો�ો આ{યો 

છે ને તેને આપણે ' કામ સ�{�ુ ં છે તેથી તેને મોભો મnયો છે. રચના�મક 



રચના�મક કાય
�મ 
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કાય
�મને ' કામ સ�પવામા ંઆS�ુ ં છે ને તેને લીધે તેને ' અિધકાર મnયો છે 

તેનાથી તેને અસાઅધારણ મોભો ને અમોઘ સ�ા મળ* છે. 

આ Eણે ક� મારો અTભ�ાય થયો. એ અTભ�ાય એક પાગલની �નૂ પણ હોય. 

મારો અTભ�ાય મહાસભાવાદ*ઓને માuય ન હોય તો તેમણે મને પડતો Fકૂવો 

જોઇએ. ક�મક� રચના�મક કાય
 �મ િવનાની સિવનયભગંની લડત Mુ ંલડવા E´ 

તો લકવાથી Wૂઠો પડ�લો હાથ ચમચો ઉપાડવા Eય તેના '�ુ ંથાય 

/નૂા, ૧૩ -૧૧-૧૯૪૫  
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