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હિન્દ સ્વરાજ

પ્રકાશકન ં નનવેદન
'હિિંદ સ્વરાજ'ની નવી આવ ૃત્તિ ૧૯૪૧ની સાલમાં બિાર પડી તે ત્તવશે સ્વ. મિાદે વભાઈએ તથા
પ ૂ. બાપુએ તે વખતે કરે લાં ત્તનવે દનો આપયાં િતાં.
ત્યાર પછી એ નવી આવત્તૃ િનુ ં ૧૯૪૫માં પુનર્ુદ્ર
ુ ણ થયુ.ં તેની નકલો પ ૂરી થવાથી આ આવ ૃત્તિ
ફરી છપાય છે ત્યારે એક વાત વાચકોના ધ્યાન પર લાવવા જેવી છે .
૧૯૪૫ના પુનર્ુુદ્રણ પછી એક ભાઈએ, પાન ૫૮ પર તે રમી લીટીમાં જે આ વાક્ય છે કે, "તે ઓને
કાં તો તોપબળ કાં તો િત્તથયાર-બળ શીખવુ ં જોઈએ" - તે ના તરફ ધ્યાન ખેંચતાં લખયુ ં િતુ ં કે ,
વાક્યમાં तोपबलને બદલે तपबल િોવુ ં જોઈએ. સંદભુ જોતાં લાગે છે કે, બાપુ તે વાક્યમાં
તોપબળ અને આત્મબળ કે સત્યાગ્રિ એ બે બળની વાત કરે છે તે ઉઘાડુ ં છે , 'હિિંદ સ્વરાજ'નુ ં
ર્ ૂળ લખાણ ગુજરાતીમાં છે . તે ની િસ્તાક્ષર આવત્તૃ િ નવજીવને[૧] બિાર પાડી છે તે જોતાં
જણાશે કે, તે માં तोपबल અને हथियारबल એ જ શબ્દો છે , એથી તે સુધાયુું નથી, પણ આ
બાબત વાચકોની જાણ સારુ અિીં નોંધી છે .
૧-૬-'૫૪
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હહિંદ સ્વરાજ નવશે
મારા આ નાનકડા પુસ્તક તરફ ત્તવશાળ જનસંખયાનું ધ્યાન ખેંચાઈ ગયું છે એ
ખરે ખર મારું સદભાગ્ય છે , તે ર્ ૂળ ગુજરાતીમાં લખાયેલ ું છે . તેની કારહકદી ત્તવત્તવધ
છે . તે પિેલવિેલ ું દક્ષક્ષણ આહિકામાં નીકળતા સાપતાહિક 'ઇન્ન્ડયન ઓત્તપત્તનયન'માં
પ્રત્તસદ્ધ થયેલ,ું ૧૯૦૮માં લંડનથી દક્ષક્ષણ આહિકા પાછા ફરતાં આગબોટ પર,
હિિંદીઓના હિિંસાવાદી સંપ્રદાયને અને દક્ષક્ષણ આહિકામાંના તેને મળતા ત્તવચાર
ધરાવનાર વગુને જવાબરૂપે , તે લખાયું િતુ.ં લંડનમાં વસતા એકેએક જાણીતા
અરાજકતાવાદી હિિંદીના પ્રસંગમાં હું આવ્યો િતો. એમના શ ૂરાતનની છાપ મારા
મન પર પડેલી, પણ મને લાગ્યું કે એમની ધગશે અવળી હદશા પકડી છે . મને
લાગ્યું કે હિિંસા એ હિિંદુસ્તાનનાં દુુઃખોનો ઈલાજ નથી, અને તેની સંસ્કૃત્તત જોતાં તેણે
આત્મરક્ષાને સારુ ક્ષભન્ન અને ઉચ્ચતર પ્રકારનું કોઈ શસ્ત્ર વાપરવું જોઈએ. દક્ષક્ષણ
આહિકાનો સત્યાગ્રિ તે વખતે િજુ માંડ બે વરસનું બાળક િતો. પણ તેનો ત્તવકાસ
એટલો થઈ ચ ૂક્યો િતો કે મેં એને ત્તવશે અર્ુક અંશે આત્મત્તવશ્વાસથી લખવાની
િામ ભીડી િતી. મારી એ લેખમાળા વાચકવગન
ુ ે એટલી બધી ગમી કે તે
પુસ્તકાકારે પ્રત્તસદ્ધ કરવામાં આવી. તેના તરફ હિિંદુસ્તાનમાં કંઈક ધ્યાન ખેંચાયુ.ં
ર્ુબ
ં ઈ સરકારે એના પ્રચારની મનાઈ કરી. તેનો જવાબ મેં એનો અંગ્રેજી અનુવાદ
પ્રત્તસદ્ધ કરીને વાળ્યો. મને થયું કે , મારા અંગ્રેજ ત્તમત્રોને એ પુસ્તકના લખાણથી
વાકેફ કરવા એ મારી તેમના પ્રત્યેની ફરજ છે .
મારા અક્ષભપ્રાય પ્રમાણે આ ચોપડી એવી છે જે બાળકના િાથમાં પણ ર્ ૂકી શકાય.
તે દ્વેષધમુની જગાએ પ્રેમધમુ શીખવે છે ; હિિંસાને સ્થાને આપભોગને ર્ ૂકે છે ;
પશુબળની સામે ટક્કર ઝીલવા આત્મબળને ખડું કરે છે . તેની અનેક આવ ૃત્તિઓ
થઈ છે , અને જેમને તે વાંચવાની દરકાર િોય તેમને તે ખસ ૂસ વાંચવાની હું
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ભલામણ કરું છં. એમાંથી મેં ફક્ત એક જ શબ્દ - ને તે એક મહિલા ત્તમત્રની
ઇચ્છાને માન આપીને - રદ કરે લો છે ; તે ત્તસવાય કશો ફેરફાર કયો નથી.
આ પુસ્તકમાં 'આધુત્તનક સુધારા'ની સખત ઝાટકણી છે . તે ૧૯૦૮માં લખાયું િતુ.ં
મારી જે પ્રતીત્તત એમાં પ્રગટ કરી છે તે આજે અગાઉના કરતાં વધારે દૃઢ થયેલી
છે . મને લાગે છે કે જો હિિંદુસ્તાન 'આધુત્તનક સુધારા'નો ત્યાગ કરશે તો તેમ
કરવાથી તેને લાભ જ થવાનો છે .
પણ હું વાચકને એક ચેતવણી આપવા ઇચ્છં છં. તે એમ ન માની બેસે કે આ
પુસ્તકમાં જે સ્વરાજનો ક્ષચતાર આપયો છે તેવા સ્વરાજની સ્થાપના માટે હું આજે
પ્રયત્ન કરી રહ્યો છં. હું જાણું છં કે હિિંદુસ્તાન િજુ એને માટે તૈયાર નથી. એમ
કિેવામાં કદાચ ઉદ્ધતાઈનો ભાસ થાય. પણ મારી એવી પાકી ખાતરી છે . એમાં જે
સ્વ-રાજનું ક્ષચત્ર આલેખેલ ું છે તેવ ું સ્વ-રાજ મેળવવાને હું વ્યક્ક્તગત રીતે પ્રયત્ન
કરી રહ્યો છં ખરો. પણ આજે મારી સાર્ુદાત્તયક પ્રવ ૃત્તિનું ધ્યેય હિિંદુસ્તાનની પ્રજાની
ઇચ્છા પ્રમાણેન ું પાલુમેન્ટરી ઢબનું સ્વરાજ પ્રાપત કરવાનું છે એ ત્તવશે કશી શંકા
નથી. હું રે લવે કે ઇક્સ્પતાલનો નાશ કરવાનું ધ્યેય નથી સેવતો, જોકે તેમનો
કુદરતી રીતે નાશ થાય તો હું તેને અવશ્ય વધાવી લઉં. રે લવે અથવા ઇક્સ્પતાલો
બેમાંથી એક ઊંચી ને ત્તવશુદ્ધ સંસ્કૃત્તતની સ ૂચક નથી. બહુ બહુ તો એમ કિી શકાય
કે એ અત્તનષ્ટ તો છે પણ અપહરિાયુ છે . બેમાંથી એકે રાષ્રની નૈત્તતક ઊંચાઈમાં
એક તસુનો પણ ઊમેરો કરતી નથી. તે જ પ્રમાણે હું અદાલતોના કાયમના નાશનું
ધ્યેય નથી સેવતો, જોકે એવું પહરણામ આવે તો મને બહુ ગમે ખરું. યંત્રો અને
ત્તમલોના નાશને માટે તો હું એથીયે ઓછો પ્રયાસ કરું છં. એને માટે, લોકોની આજે
જે તૈયારી છે એના કરતાં ઘણાં વધારે સાદાઈ અને ત્યાગની જરૂર રિે છે .
આ પુસ્તકમાં આલેખેલા કાયક્ર
ુ મના એક જ અંશનો અત્યારે અમલ થઈ રહ્યો છે , ને
તે અહિિંસાનો. પણ મને કબ ૂલ કરતાં ખેદ થાય છે કે એનો અમલ પણ આ
www.mkgandhi.org

Page 4

હિન્દ સ્વરાજ

પુસ્તકમાં વણુવી છે એવી ભાવનાપ ૂવુક નથી થતો. થતો િોય તો હિિંદુસ્તાન એક
હદવસમાં જ સ્વરાજ મેળવીને બેસી જાય. હિિંદુસ્તાન જો પ્રેમના ત્તસદ્ધાંતને તેના
ધમુના એક સહક્રય અંશરૂપે સ્વીકારે અને તેને પોતાના રાજકારણમાં દાખલ કરે ,
તો હિિંદુસ્તાનમાં સ્વરાજ સ્વગુમાંથી ઊતરી આવે. પણ મને સખેદ ભાન છે કે એ
ઘટના િજુ ઘણી દૂર છે .
આ વાક્યો હું લખું છં તેન ું કારણ એ છે કે અત્યારની હિલચાલને ત્તનિંદવા માટે આ
પુસ્તકમાંથી ઘણા ઉતારા ટંકાતા મારા જોવામાં આવ્યા છે . મેં એવી મતલબનાં
લખાણો પણ જોયાં છે કે હું ઊંડી બાજી ખેલી રહ્યો છં, અત્યારની ઊથલપાથલનો
લાભ લઈને મારા ક્ષચત્રત્તવક્ષચત્ર ખયાલો હિિંદને માથે લાદવા મથી રહ્યો છં. અને
હિિંદુસ્તાનને ભોગે ધાત્તમિક અખતરાઓ કરી રહ્યો છં. આનો જવાબ મારી પાસે
એટલો જ છે કે સત્યાગ્રિ એવી કાચીપોચી તકલાદી વસ્તુ નથી. એમાં કશી
મનચોરી નથી, કશી ગુપતતા નથી. 'હિિંદ સ્વરાજ'માં વણુવેલા આખા જીવનત્તસદ્ધાંતના એક અંશને આચારમાં ઉતારવાનો પ્રયત્ન ચાલી રહ્યો છે એમાં કશી
શંકા નથી. એ સમગ્ર ત્તસદ્ધાંતનો અમલ કરવામાં કશું જોખમ છે એમ નથી; પણ
આજે દેશની સામે જે પ્રશ્ન છે તેની સામે જેને કશી લેવાદેવા નથી એવા ફકરા
મારાં લખાણોમાંથી ટાંકીને લોકોને ભડકાવવા એમાં તો ન્યાય નથી જ.
મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી
('યંગ ઇન્ડિયા')
જાડયઆરી, ૧૯૨૧
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પ્રસ્તાવના
આ ત્તવષય ઉપર મેં વીસ પ્રકરણ લખયાં છે , તે વાંચનાર આગળ ર્ ૂકવાની હિિંમત
કરું છં.
જ્યારે મારાથી નથી રિેવાયું ત્યારે જ મેં લખયું છે . બહુ વાંચ્યુ,ં બહુ ત્તવચાયુ.ું વળી
ત્તવલાયતમાં રાન્સવાલ ડેપયુટેશન સારુ ચાર માસ રહ્યો તે ર્ુદતમાં મારાથી બન્યા
તેટલા હિિંદીની સાથે ત્તવચાર કયાુ, બન્યા તેટલા અંગ્રેજોને પણ મળ્યો. જે મારા
ત્તવચાર છે વટના લાગ્યા તે વાંચનારની પાસે ર્ ૂકવા એ મારી ફરજ સમજ્યો.
'ઈન્ન્ડયન ઓત્તપત્તનયન'ના ગુજરાતી ઘરાક આઠસેંને આશરે છે . ઘરાક દીઠ દસ
જણ ઓછામાં ઓછા તે છાપું રસપ ૂવક
ુ વાંચે છે એમ મેં અનુભવ્યું છે . જેઓ
ગુજરાતી નથી જાણતા તેઓ બીજા પાસે વંચાવે છે . આવા ભાઈઓએ મારી પાસે
હિિંદની દશા ત્તવશે બહુ સવાલ કયાુ છે . એવા જ સવાલ મારી પાસે ત્તવલાયતમાં
થયા. તેથી મને લાગ્યું કે જે ત્તવચારો મેં આમ ખાનગીમાં બતાવ્યા તે મારે
જાિેરમાં ર્ ૂકવા એ દોત્તષત નિીં ગણાય.
જે ત્તવચારો બતાવ્યા તે મારા છે , ને મારા નથી. તે મારા છે , કેમ કે તે પ્રમાણે
વતુન કરવાની મારી ઉમેદ છે ; તે મારા આત્મામાં ઘડાઈ ગયા જેવા છે . મારા
નથી, કેમ કે તે મેં જ ત્તવચાયાુ છે એમ નથી; તે કેટલાંક પુસ્તકો વાંચ્યા પછી
બંધાયેલા છે . મનમાં જે ઊંડું ઊંડું જોતો િતો તેને પુસ્તકોએ ટેકો આપયો.
જે ત્તવચારો વાંચનાર પસે રજુ કરું છં તે હિિંદુસ્તાનમાં સુધારાની ધ ૂનમાં નિીં
આવેલા એવા ઘણા હિિંદી ધરાવે છે , એ તો કંઈ સાક્ષબત કરવા જેવું રિેત ું નથી.
પણ તે જ ત્તવચારો યુરોપના િજારો માણસો ધરાવે છે એ હું વાંચનારના મનમાં
મારા પુરાવાથી જ ઠસાવવા માંગ ું છં. જેને તે શોધ કરવી િોય, જેને તેવો અવકાશ
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િોય, તે માણસ તે પુસ્તક જોઈ શકશે. જ્યારે મને અવકાશ મળશે ત્યારે તે
પુસ્તકોમાંથી કંઈ કંઈ વાંચનાર આગળ રજૂ કરવાની ઉમેદ છે .
'ઇન્ન્ડયન ઓત્તપત્તનયન'ના વાંચનાર અથવા બીજાના મનમાં મારું લખાણ વાંચીને
જે ત્તવચારો આવે તે તેઓ જણાવશે તો આભારી થઈશ.
ઉદ્દે શ માત્ર દેશની સેવા કરવાનો, ને સત્ય શોધવાનો, ને તે પ્રમાણે વતુવાનો છે .
એટલે મારા ત્તવચાર ખોટા નીવડે તો તેને પકડી રાખવાનો મને આગ્રિ નથી. જો
તે સાચા નીવડે તો તે પ્રમાણે બીજાઓ કરે એમ દેશના હિતાથે સાધારણ રીતે
લાગણી રિેશે.
સરળતાની ખાતર લખાણને વાચક અને અત્તધપત્તત વચ્ચે સંવાદ િોય એવા રૂપમાં
આપયું છે .
મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી
ક્લિિૉનન કૅસિ,
૨૨-૧૧-૧૯૦૯
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૧. કોંગ્રેસ અને તેના કારભારીઓ
वाचकः િાલ હિિંદુસ્તાનમાં સ્વરાજનો પવન ચાલી રહ્યો છે . સહુ હિિંદી ટાટા થવાની
ઝંખના કરતા જોવામાં આવે છે . દક્ષક્ષણ આહિકામાં પણ તેવી જ જાતનો જુ સ્સો
ચાલી રહ્યો છે . હિિંદીને િકો મેળવવાની ભારે િામ થઈ જોવામાં આવે છે . આ
બાબત તમારા ત્તવચાર જણાવશો?
अथिपथतः તમે સવાલ ઠીક પ ૂછયો છે , પણ જવાબ દેવો એ સિેલી વાત નથી.
છાપાનું કામ લોકોની લાગણી જાણવી અને તેને પ્રગટ કરવી એ એક છે ; બીજુ ં
કામ લોકોમાં અર્ુક લાગણીઓ જરૂરની િોય તે પેદા કરવી એ છે ; ને ત્રીજુ ં કામ
લોકોમાં એબ િોય તો તે ગમે તેટલી ર્ુસીબતો પડે તોપણ બેધડક થઇ બતાવવી.
તમારા સવાલનો જવાબ આપવામાં આ ત્રણે કામ સાથે આવી જાય છે .
લોકલાગણી કેટલેક દરજ્જજે બતાવવી પડશે. નિીં િોય તેથી પેદા કરવાનો પ્રયત્ન
કરવો પડશે, ને ખામી િશે તે વખોડવી પડશે. છતાં તમે સવાલ પ ૂછયો એટલે
તેનો જવાબ આપવાની મારી ફરજ છે એમ જણાય છે .
वाचकः સ્વરાજની લાગણી હિિંદમાં ઉત્પન્ન થયેલી તમે જુ ઓ છો ખરા?
अथिपथतः એ તો જ્યારે નેશનલ કૉંગ્રેસ સ્થપાઇ ત્યારથી જોવામાં આવી છે .
'નેશનલ'નો અથુ જ તે ત્તવચાર જણાવે છે .
वाचकः આ વાત તો તમે ઠીક કરી લાગતી નથી. કૉંગ્રેસને તો અત્યારે જુ વાત્તનયા
હિિંદી ગણકારતા નથી, અને તેને તો અંગ્રેજી રાજ્ય ત્તનભાવવાનું િત્તથયાર તેઓ
ગણે છે .
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अथिपथतः જુ વાત્તનયાનો આવો ત્તવચાર બરોબર નથી. હિિંદના દાદા દાદાભાઇએ
જમીન તૈયાર ન કરી િોય તો જુ વાત્તનયા આજે વાતો કરે છે તે પણ ન કરી શકત.
ત્તમ. હ્યુમે જે લખાણો લખયાં છે , જે ચાબખા આપણને માયાુ છે , અને જે જુ સ્સાથી
આપણને જગાડયા છે તે કેમ ભુલાય? સર ત્તવક્ષલયમ વેડરબને પોતાનાં તન, મન
અને ધન કૉંગ્રેસના િેત ુ પાર પાડવા આપેલાં. તેમણે અંગ્રેજી રાજ્યને ત્તવશે જે
લખાણો લખયાં છે તે આજે પણ વાંચવાલાયક છે . પ્રોફેસર ગોખલેએ પ્રજાને તૈયાર
કરવા ખાતર પોતાનાં ૨૦ વરસ ક્ષભખારી ક્સ્થત્તતમાં રિી આપયાં છે . િાલ પણ તેઓ
સાિેબ ગરીબાઈથી રિે છે . કૉંગ્રેસ મારફતે સ્વરાજનું બીજ રોપનાર મરહમ
ૂ જન્સ્ટસ
બદરુદ્દીન પણ િતા. આ પ્રમાણે બંગાળા, મદ્રાસ, પંજાબ વગેરેમાં કૉંગ્રેસના અને
હિિંદના હિતક્ષચિંતક હિિંદી તેમ જ ગોરા થઇ ગયા છે એ યાદ રાખવાનું છે .
वाचकः થોભો, થોભો. તમે બહુ આગળ ચાલી ગયા. મારો સવાલ કંઈ છે , ને તમે
જવાબ કંઈ આપો છો. હું સ્વરાજની વાત કરું છં ને તમે તો પરરાજ્યની વાત કરો
છો. મારે અંગ્રેજનું નામ ન ખપે , ને તમે અંગ્રેજોનાં નામ આપવા લાગ્યા. આ
પ્રમાણે તો આપણું ગાડું પાટે ચડે તેમ જોતો નથી. મને તો સ્વરાજની જ વાતો
કરો તો ગમે; બીજી ડાિી વાતોથી સંતોષ વળવાનો નથી.
अथिपथतः તમે અધીરા થયા છો. મારાથી અધીરાપણું નિીં ચલાવી લેવાય. તમે
જરા ખામોશ પકડશો તો તમને જે જોઇએ છે તે જ મળશે. 'ઉતાવળે આંબા ન
પાકે,' એ કિેવત યાદ રાખજો. તમે મને રોક્યો અને તમને હિિંદના ઉપકારીની
વાત સાંભળવી નથી ગમતી તે બતાવે છે કે િજુ તમારે સારુ તો સ્વરાજ છે ટે છે .
તમારા જેવા ઘણા હિિંદી િોય તો આપણે આઘા જઇ પાછા પડીએ. આ વાત જરા
ત્તવચારવા જેવી છે .
वाचकः એમ ગોળ ગોળ વાત કરીને તમે મારો સવાલ છે તે ઉડાવી દે વા માગો
છો એમ મને લાગે છે . તમે હિિંન્દુસ્તાનના ઉપકારી જેને ગણો તેને હું ન ગણુ;ં પછી
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મારે કોના ઉપકારની વાત સાંભળવી રિી? હિિંદના દાદા તમે જેને કિો છો તેણે શો
ઉપકાર કયો? એ તો કિે છે કે અંગ્રેજ રાજ્યકતાુ ન્યાય આપશે ને તેની સાથે
મળીને રિેવ.ું
अथिपथतः મારે તમને ત્તવનયપ ૂવુક કિેવ ું જોઇએ કે એ પુરુષને ત્તવશે તમારે
બેઅદબીથી બોલવું એ આપણને શરમાવા જેવું છે . તેમનાં કામ તરફ નજર કરો.
તેમણે પોતાની જજિંદગી હિિંદને અપુણ કરી છે . તેમની પાસેથી આપણે શીખયા.
હિિંદનું લોિી અંગ્રેજો ચ ૂસી ગયા એ શીખવનાર માનવંતા દાદાભાઈ છે . આજે
તેમને અંગ્રેજોની ઉપર ત્તવશ્વાસ છે તેથી શું થયુ?ં આપણે જુ વાનીના આવેશમાં એક
પગલું આગળ ભરીએ તો તેથી શું દાદાભાઇ ઓછા પ ૂજ્ય છે ? તેથી શું આપણે
વધારે જ્ઞાની થયા? જે પગત્તથયેથી આપણે ચડયા છીએ તે પગત્તથયાંને પાટુ ન
મારવી એ ડિાપણ છે ; જો તે પગત્તથયું કાઢી નાખીએ તો આખી સીડી પડી જાય એ
યાદ રાખવાનું છે . આપણે બચપણમાંથી જુ વાનીમાં આવીએ છીએ ત્યારે
બચપણનો ત્તતરસ્કાર નથી કરતા, પણ તે દિાડા પયારથી સંભારીએ છીએ. ઘણાં
વરસ સુધી અભ્યાસ કરી મને કોઇ શીખવે ને તે ઉપરથી હું જરા વધારે જાણી લઉં
તો કંઈ મારા ત્તશક્ષક કરતાં હું વધારે જ્ઞાની નિીં ગણાઉં; મારા ત્તશક્ષકને તો મારે
માન આપવું જ પડશે. તેમ જ હિિંદના દાદાને સારુ સમજવું ઘટે છે . તેમની પછાડી
હિિંદી પ્રજા છે એમ તો આપણે કિેવ ું જ પડશે.
वाचकः આ તમે ઠીક કહ્યું દાદાભાઇ સાિેબને માન આપવું એ તો સમજી શકાય
તેવ ું છે . તેમનાં અને તેવા પુરુષોનાં કામ ત્તવના આપણે આજનો જુ સ્સો ન ભોગવત
એ બરોબર જણાય છે . પણ તેવ ું પ્રોફેસર ગોખલેન ું કેમ ગણાય? તે તો અંગ્રેજના
બડા ભાઇબંધ થઇ બેઠા છે ; તે તો કિે છે કે અંગ્રેજોની પાસે આપણે ઘણું શીખવાનું
છે . તેઓની રાજનીત્તતથી વાકેફ થઈએ પછી સ્વરાજની વાત કરાય. તેઓ
સાિેબનાં ભાષણોથી મને કંટાળો આવ્યો છે .
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अथिपथतः તમને કંટાળો આવ્યો છે તે તમારી ઉતાવળી પ્રકૃત્તત બતાવે છે . પણ જે
જુ વાત્તનયા પોતાનાં માબાપની ઠંડી પ્રકૃત્તતથી કંટાળે ને તેઓ પોતાની સાથે ન દોડે
તો ગુસ્સે થાય, તેઓ પોતાનાં માબાપનો અનાદર કરે છે એમ આપણે માનીએ
છીએ, તેમ જ પ્રોફેસર ગોખલેન ું સમજવાનું છે . પ્રોફેસર ગોખલે આપણી સાથે નિીં
દોડે તેથી શું થયુ?ં સ્વરાજ ભોગવવા ઇચ્છતી પ્રજા પોતાના વડીલોનો ત્તતરસ્કાર
કરી શકતી નથી. આપણામાંથી માન આપવાની ટેવ જાય ત્યારે આપણે નકામા
થઇ પડવાના. સ્વરાજ એ પીઢ માણસો ભોગવી શકે છે , નિીં કે ઉચ્રંખલ માણસો.
વળી જૂઓ, પ્રોફેસર ગોખલેએ જે વેળા પોતાનો ભોગ હિિંદી કેળવણી ખાતર આપયો
ત્યારે કેટલા એવા કેટલા હિિંદી િતા? હું તો ખાસ માનું છં કે પ્રોફેસર ગોખલે જે કંઇ
કરે તે શુધ્ધ ભાવથી ને હિિંદુસ્તાનનું હિત માનીને કરે છે . જો હિિંદને સારુ પોતાનો
જાન આપવો પડે તો આપી દે એવી તેમનામાં હિિંદની ભક્ક્ત છે . તે જે કિે છે તે
કોઇની ખુશામત કરવાને સારુ નિીં, પણ ખરું માનીને. એટલે તેમના પ્રત્યે આપણા
મનમાં પ ૂજ્યભાવ િોવો જોઇએ.
वाचकः ત્યારે શું તેઓ સાિેબ જે કિે છે તે પ્રમાણે આપણે પણ કરવુ?ં
अथिपथतः હું એવું કશું કિેતો નથી. આપણે શુદ્ધ બુદ્ધદ્ધથી જુ દો ત્તવચાર ધરાવીએ તો
તે ત્તવચાર પ્રમાણે ચાલવાની પ્રોફેસર સાિેબ પોતે જ આપણને સલાિ આપશે.
આપણું ર્ુખય કામ તો એ છે કે , આપણે તેમના કામને વખોડવું નિીં; તે આપણા
કરતાં મિાન છે એમ માનવુ.ં તેમના પ્રમાણમાં આપણે હિિં દને સારું કંઈ જ નથી
કયુું એવી ખાતરી રાખવી, તેમને ત્તવશે કેટલાંક છાપાં તોછડું લખે તે વખોડી કાઢવુ,ં
ને પ્રોફેસર ગોખલે જેવાને આપણે સ્વરાજના સ્તંભ ગણવા. તેમના ત્તવચાર ખોટા
ને આપણા ખરા જ છે , તથા આપણા ત્તવચાર પ્રમાણે ન વતે તે દેશના દુશ્મન છે ,
એમ ગણી લેવ ું એ ખરાબ વ ૃત્તિ છે .
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वाचकः મને િવે તમે કિો છો તે કંઇક સમજાય છે . છતાં મારે એ બાબત ત્તવચાર
કરવો પડશે. પણ ત્તમ. હ્યુમ, સર ત્તવક્ષલયમ વેડરબનુ વગેરેન ું જે તમે કહ્યું એ તો
િદ વળી.
अथिपथतः જે ત્તનયમ હિિંદીને ત્તવશે છે તે જ અંગ્રેજને ત્તવશે પણ જાણવાનો છે .
અંગ્રેજમાત્ર ખરાબ એમ તો હું માનીશ નિીં, ઘણા અંગ્રેજો હિિંદુસ્તાનને સ્વરાજ મળે
એવું ઇચ્છે છે . તે પ્રજામાં સ્વાથુ વધારે પડતો છે એ વાત બરોબર છે , પણ તેથી
દરે ક અંગ્રેજ ખરાબ છે એમ સાક્ષબત થતું નથી. જેઓ િક-ન્યાય-માગે છે તેમણે
બધાની તરફ ન્યાય કરવો પડશે. સર ત્તવક્ષલયમએ હિિંદુસ્તાનનું બ ૂરું ઇચ્છનાર નથી
એટલું આપણે સારુ બસ છે . આગળ વધીશું તેમ તેમ જોશો કે આપણે ન્યાયની
વ ૃત્તિથી કામ લઈશું તો હિિંદુસ્તાનનો છટકારો વિેલો થશે. તમે એમ પણ જોશો કે
અંગ્રેજમાત્રનો દ્વેષ કરીશું તેથી સ્વરાજ છે ટું જશે ; પણ જો તેઓને પણ ન્યાય કરીશું
તો સ્વરાજમાં તેઓની મદદ મળશે.
वाचकः આ બધું મને િાલ તો ટાયલું જણાય છે . અંગ્રેજની મદદ મળે ને સ્વરાજ
મળે એ તો તમે ત્તવરોધી વાત કરી. સ્વરાજને અને અંગ્રેજને શો સંબધ
ં ? છતાં એ
સવાલનો ફડચો મારે િમણાં ન જોઇએ. તેમાં વખત ગાળવો એ નકાર્ું છે . સ્વરાજ
કેમ મળે એ જ્યારે તમે બતાવશો ત્યારે , હું વખતે તમારા ત્તવચાર સમજી શકું તો
ભલે. િાલ તો તમે અંગ્રેજની મદદની વાત કરી મને વિેમમાં નાખી દીધો છે , ને
તમારા ત્તવચારની સામે મને ભરમાવ્યો છે . એટલે એ વાતને ન લંબાવો તો સારું.
अथिपथतः હું અંગ્રેજની વાત લંબાવવા નથી માગતો. તમે વિેમમાં પડયા તેની
હફકર નિીં. મારે જે ભારે પડત ું કિેવાનું િોય તે આગળથી જ જણાવી દઉં તે ઠીક
ગણાય. તમારા વિેમને સબ ૂરી પકડી દૂર કરવો એ મારી ફરજ છે.
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वाचकः તમારું આ વાક્ય મને પસંદ પડ્ું છે . તેથી મને જે ઠીક લાગે તે
બોલવાની હિિંમત આવી છે . િજુ મારી એક શંકા રિી ગઇ છે . કૉંગ્રેસની શરૂઆતથી
સ્વરાજનો પાયો, તે કેમ?
अथिपथतः જુ ઓ; કૉંગ્રેસે જુ દા જુ દા ભાગમાં હિિંદીઓને એકઠા કરી તેઓને 'એક
પ્રજા છીએ' એવો જુ સ્સો આપયો. કૉંગ્રેસની ઉપર સરકારની કરડી નજર રિેતી
િતી. કૉંગ્રેસે િંમેશાં મિેસ ૂલ સંબધ
ં ી િક પ્રજાને િોવો જોઇએ એવી માગણી કરી છે .
જેવું કૅનેડામાં સ્વરાજ છે તેવ ું કૉંગ્રેસે િંમેશાં ઇચ્છ્ું છે . તેવ ું મળે કે ન મળે , તેવ ું
જોઇએ કે ન જોઇએ, તેના કરતાં બીજુ ં વધારે સરસ છે કે નિીં, એ સવાલ જુ દો છે .
મારે બતાવવાનું તો એટલું જ છે કે કૉંગ્રેસે સ્વરાજનો રસ હિિંદને ચખાડયો. બીજા
તેન ું માન લેવાને માગે તે અઠીક ગણાય, અને તેમ આપણે માનીએ તો આપણે
નગણા કિેવાઈએ; એટલું જ નિીં પણ તેથી આપણો જે િેત ુ છે તે પાર પાડવામાં
ર્ુશ્કેલીઓ આવે છે . કૉંગ્રેસને નોખી ગણવાથી ને સ્વરાજની ત્તવરોધી ગણવાથી
આપણે તેનો ઉપયોગ નથી કરી શકતા.
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૨. બંગાળાના ભાગિા
वाचकः તમે કિો છો તે પ્રમાણે ત્તવચારતાં કૉંગ્રેસથી સ્વરાજનો પાયો રોપાયો એ
ઠીક જણાય છે . છતાં તે ખરી જાગત્તૃ ત ન કિેવાય, એમ તો તમારે કબ ૂલ કરવું
જોઇએ. ખરી જાગ ૃત્તત ક્યારે ને કેમ થઈ?
अथिपथतः િમેશાં બીજ જોવામાં આવતું નથી. બીજ પોતાનું કામ માટીને નીચે કરે
છે ને પોતે નાબ ૂદ થાય છે ત્યારે ઝાડ જમીન ઉપર જોવામાં આવે છે . તેમ
કૉંગ્રેસને ત્તવશે સમજજો. જેને તમે ખરી જાગ ૃત્તત ગણો છો તે તો બંગાળાના
ભાગલાથી થઈ. તેને સારુ આપણે લૉડુ કઝુનનો આભાર માનવો પડશે.
બંગાળાના ભાગલા વખતે બંગાળીઓએ કઝુન સાિેબને બહુ વીનવ્યા પણ તેઓ
સાિેબ પોતાની સિાના અક્ષભમાનથી બેદરકાર રહ્યા. તેમણે માની લીધું કે હિિંદીઓ
માત્ર બકવાદ કરશે ; બાકી તેઓનાથી કંઈ જ થવાનું નથી. તેમણે અપમાનભરે લી
ભાષા વાપરી ને મરડી મચડીને બંગાળાના ત્તવભાગ કયાુ. તે દિાડેથી અંગ્રેજ
રાજ્યના ત્તવભાગ થયા એમ ગણી શકાય છે .બંગાળાના ભાગલાથી જે ધક્કો
અંગ્રેજી સિાને પિોંચ્યો છે તે ધક્કો બીજા કોઈ પણ કાયુથી નથી પિોંચ્યો. આનો
અથુ એમ નથી કે, બીજા ગેરઇન્સાફો થયા છે તે કંઇ ભાગલાથી ઊતરતા િતા.
ત્તનમકવેરો એ કંઇ ઓછો ગેરઇન્સાફ નથી. એવું બીજુ ં તો આપણે આગળ ઉપર
ઘણું જોઇશુ.ં પણ બંગાળાના ભાગલાની સામે થવાને પ્રજા તૈયાર િતી. પ્રજાની
લાગણી તે વખતે તીવ્ર િતી. તે વેળા બંગાળામાં ઘણા આગેવાનો પોતાનું બધું
જતું કરવા તૈયાર િતા. પોતાની સિાનું તેમને ભાન િતું તેથી એકદમ ભડકો
થયો. તે િવે ઓલવાય તેવો નથી, ઓલવવાની જરૂર પણ નથી. ભાગલા ત ૂટશે,
બગાળા પાછં જોડાશે , પણ અંગ્રેજી વિાણની જે તડ પડી છે તે તો રિેવાની જ. તે
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દિાડે દિાડે મોટી થશે. જાગેલ ું હિિંદ પાછં સ ૂઇ જાય એ બનવા જેવું નથી. ભાગલા
રદ કરવા એ સ્વરાજની માગણી બરોબર છે . બંગાળાના આગેવાન આ વાત
બરાબર સમજે છે . અંગ્રેજી સિાવાળા પણ એ વાત સમજે છે . તેથી જ ભાગલા
ગયા નથી. જેમ હદવસ જાય છે તેમ પ્રજા ઘડાય છે . પ્રજા કંઈ એક દિાડામાં થતી
નથી; તેને વરસો જોઇએ છે .
वाचकः ભાગલાનાં પહરણામો તમે શું જોયાં?
अथिपथतः આજ લગી આપણે ધારતા આવ્યા છીએ કે બાદશાિની પાસે અરજી
કરવી ને અરજી કરતાં દાદ ન મળે તો સિન કરવુ;ં જોકે અરજી તો કયાુ જ કરવી.
ભાગલા પડયા પછી લોકોએ જોયું કે અરજીની પાછળ બળ જોઈએ, લોકોમાં
સિનશક્ક્ત જોઈએ. આ નવો જુ સ્સો તે ભાગલાનું ર્ુખય પહરણામ ગણાય. તે
જુ સ્સો છાપાનાં લખાણોમાં જોવામાં આવ્યો. લખાણો કડક થવા લાગ્યાં. જે વાત
લોકો બીકમાં કે છાની કરતા, તે જાિેરમાં થવા-લખાવા લાગી. સ્વદેશી હિલચાલ
ચાલી. અંગ્રેજને જોઈ નાનામોટા નાસતા તે િવે બીતા બંધ થયા; મારામારીથી
પણ ન ડયાુ ; જેલ જવું તેમાં િરકત ન ગણી; અને હિિંદનાં પુત્રરત્ન િાલ દે શત્તનકાલ
થઇ ત્તવરાજે છે . આવી સામગ્રી તે અરજીનાં કરતાં જુ દી જાતની છે . આમ લોકોમાં
કોલાિલ થઇ રહ્યો છે . બંગાળાનો પવન ઉિરમાં પંજાબ લગી અને મદ્રાસ
ઇલાકામાં કન્યાકુમારી ભ ૂત્તશર સુધી પિોંચી વળ્યો છે .
वाचकः આ ત્તસવાય બીજુ ં કંઇ જાણવા જેવું પહરણામ તમને સ ૂઝે છે ?
अथिपथतः બંગાળાના ભાગલાથી અંગ્રેજી વિાણમાં ભાગલો પડયો છે , તેમ
આપણામાં પણ ભાગલો પડયો છે . મોટા બનાવોનાં પહરણામ એમ મોટાં જ આવે
છે . આપણા આગવાનોનાં બે તડાં થયાં છે . એક મૉડરે ટ અને બીજા એક્સ્રીત્તમસ્ટ.
તેમને આપણે 'ધીમા' અને 'ઉતાવળા' એમ કિી શકીએ છીએ. કોઇ મૉડરે ટને
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બીકણ પક્ષ અને એક્સ્રીત્તમસ્ટને હિિંમતવાન પક્ષ, એમ પણ કિે છે . સહુ
પોતપોતાના ત્તવચાર પ્રમાણ તે બે શબ્દનો અથુ કરે છે . એટલું તો ખરું છે કે આ
પક્ષ પડયા છે તેની વચ્ચે ઝેર પણ પેદા થયું છે . એક પક્ષ બીજાનો અત્તવશ્વાસ કરે
છે ને એકબીજાંને મિેણાં મારે છે . સુરતની કૉંગ્રેસ વખતે લગભગ મારામારી પણ
થઇ. આ બે પક્ષ પડયા છે તે ત્તનશાની દેશને સારુ ઠીક નથી એમ મને તો લાગે છે .
પણ હું એમ માનું છં કે આવા પક્ષ લાંબી ર્ુદ્દત સુધી ટકશે નિીં. કેટલી ર્ુદ્દત સુધી
આમ તડાં રિેશે એ આગેવાનોની ઉપર આધાર રાખે છે .

૩. અશાન્ડત અને અસંતોષ
वाचक : ત્યારે બંગભંગ એ તમે જાગ ૃત્તતનું કારણ માન્યુ.ં તેથી ફેલાયેલી અશાંત્તત તે
ઠીક ગણાય કે અઠીક?
अथिपथत : માણસ ઊંઘમાંથી ઊઠે છે ત્યારે આળસ મરડે છે , આમતેમ ફરે છે ને
અશાંત િોય છે . તેને પ ૂરું ભાન આવતાં વખત લાગે છે . તેમ જ જોકે બંગભંગથી
જાગ ૃત્તત થઈ છે તોપણ બેભાની નથી ગઈ. િજુ આળસ મરડવાની ક્સ્થત્તતમાં અપણે
છીએ. િજુ ક્સ્થત્તત અશાક્ન્તની છે , જેમ ઊંઘ અને જાગ ૃત્તતની વચ્ચેની અવસ્થા
જરૂરની ગણવી જોઈએ ને તેથી તે ઠીક છે એમ કિેવાય, તેમ બંગાળમાં ને તેથી
હિિંદુસ્તાનમાં અશાક્ન્ત તે પણ ઠીક કિેવાય. અશાંત્તત છે એમ આપણે જાણીએ છીએ
તેથી શાક્ન્તનો વખત આવવા સંભવ છે . ઊંઘમાંથી ઊઠતાં સદાય આળસ
મરડવાની ક્સ્થત્તતમાં આપણે નથી રિેતા, પણ વિેલામોડા આપણી શક્ક્ત પ્રમાણે
પ ૂરા જાગીએ છીએ. તેમ આ અશાક્ન્તમાંથી આપણે જરૂર ટાટીશુ.ં અશાક્ન્ત કોઈને
ગમતી વસ્તુ નથી.
वाचक : અશાક્ન્તનું બીજુ ં રૂપ શું ગણાય?
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अथिपथत : અશાક્ન્ત એ ખરું જોતા અસંતોષ છે , તેને િાલ આપણે 'અનરે સ્ટ' કિીએ
છીએ. કોંગ્રેસકાળમાં તે 'હડસકન્ટેન્ટ' કિેવાતો. ત્તમ. હ્યુમ િમેંશા કિેતા કે
હિિંદુસ્તાનમાં અસંતોષ ફેલાવાની જરૂર છે . તે અસંતોષ બહુ ઉપયોક્ષગ વસ્તુ છે .
જ્યાં સુધી માણસ પોતાની ચાલુ ક્સ્થત્તતમાં રાજી રિે ત્યાં સુધી તેને તેમાંથી
નીકળવાનું સમજાવવું એ ર્ુશ્કે લીની વાત છે . તેથી દરે ક સુધારાની પ ૂવે અસંતોષ
િોવો જ જોઈએ. ચાલુ ચીજનો અણગમો પેદા થાય ત્યારે જ તેને નાખી દેવાનું
મન થાય. તેવો અસંતોષ આપણે મિાન હિિંદીઓનાં તેમ જ અંગ્રેજોનાં પુસ્તકો
વાંચીને પામ્યા છીએ. તે અસંતોષથી અશાક્ન્ત થઈ, ને એ અશાક્ન્તમાં કંઈ ર્ ૂઆ,
કંઈ આખડયા, કંઈ જેલ ગયા, કંઈ દેશત્તનકાલ થયા. િજુ તેમ થશે, થવું જોઈએ. એ
બધાં ક્ષચહ્ન સારાં ગણી શકાય છે . પણ તેન ું પહરણામ માઠુ ં આવી શકે છે.
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૪. સ્વરાજ તે શ?ં
वाचक : કૉંગ્રેસે હિિંદુસ્તાનને એક પ્રજા કરવા શું કયુું, બંગભંગથી કેમ જાગત્તૃ ત થઈ,
અશાંત્તત અને અસંતોષ કેમ ફેલાયાં એ જાણયુ.ં િવે સ્વરાજ ત્તવશે તમારા ત્તવચાર શા
છે તે જાણવા માગું છં. મને ધાસ્તી છે કે વખતે આપણી સમજમાં ફેરફાર િોય.
अथिपथत : ફેરફાર િોવા સંભવ છે . સ્વરાજને સારુ તમે અમે સહુ અધીરા બની રહ્યા
છીએ, પણ તે શું એ બાબત આપણે ચોક્કસ ત્તવચાર ઉપર આવ્યા નથી. અંગેજોને
કાઢી ર્ ૂકવા એ ત્તવચાર ઘણાખરાને મોઢેથી સંભળાય છે , પણ તે શા કારણથી એનો
કંઈ ત્તવચાર બરોબર કયો િોય એવું લાગતું નથી, તમને જ હું એક સવાલ પ ૂછં છં.
કદાચ જેટલું આપણે માગીએ છીએ તેટલું બધું અંગ્રેજ આપે તો પછી અંગ્રેજને
કાઢી ર્ ૂકવાની જરૂર તમે ગણો છો ખરા?
वाचक : હું તો તેઓની પાસે એક જ ચીજ માગુ.ં મિેરબાની કરીને તમે અમારા
ર્ુલકમાંથી જાઓ. આ માગણી તેઓ કબ ૂલ રાખે ને પછી તેઓ હિિંદુસ્તાનમાંથી
ગયા છતાં રહ્યા એમ અથુનો અનથુ કોઈ કરી બેસાડે તો મને િરકત નથી. તો
પછી એમ માનીશું કે ગુજરાતી ભાષામાં 'ગયા' એ શબ્દનો અથુ કોઈ 'રહ્યા' એમ
કરે છે .
अथिपथत : વારુ, આપણે ધારી લઈએ કે માગણી ર્ુજબ અંગ્રેજો ગયા, પછી શું
કરશો?
वाचक : એ સવાલનો જવાબ અત્યારથી અપાય જ નિીં. જેવી રીતે તેઓ જાય
તેને ઉપર પાછળની ક્સ્થત્તતનો આધાર રિેશે. તમે કિો છો તેમ ધારીએ કે તેઓ
ગયા, તો મને લાગે છે કે તેઓએ બાંધેલ ું બંધારણ આપણે રાખીએ અને
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રાજકારભાર ચલાવીએ. તેઓ એમ જ ચાલ્યા જાય તો આપણી પાસે લશ્કર વગેરે
તૈયાર જ િશે, એટલે આપણને રાજકારભાર ચલાવતાં અડચણ નિીં આવે.
अथिपथत : તમે ભલે એમ ધારો; હું તો નિી ધારું. છતાં હું તે બાબત િમણાં વધારે
નથી ચચુવા માગતો. મારે તો તમારા સવાલનો જવાબ આપવો રહ્યો છે . તે હું
તમને જ કેટલાય સવાલ પ ૂછીને સારી રીતે આપી શકું. તેટલા જ સારુ કંઈક
સવાલો પ ૂછં છં. આપણે અંગ્રેજને શા સારુ કાઢવા માગીએ છીએ?
वाचक : કેમ કે તેઓના રાજકારભારથી દેશ કંગાલ થતો જાય છે . તેઓ દર વરસે
દેશમાંથી પૈસા લઈ જાય છે . તેઓ પોતાની જ ચામડીના માણસને મોટા િોદ્દા
આપે છે . આપણને માત્ર ગુલામીમાં રાખે છે , આપણી તરફ ઉદ્ધતાઈથી વતે છે . ને
આપણી કશી દરકાર નથી કરતા.
अथिपथत : જો તેઓ પૈસા બિાર ન લઈ જાય, નમ્ર બને અને આપણને મોટા િોદ્દા
આપે તો કંઈ તેઓના રિેવાથી અડચણ તમે માનો છો ખરા?
वाचक : એ સવાલ જ નકામો છે . વાઘ પોતાનું રૂપ ફેરવે તો તેની ભાઈબંધીમાં
નુકશાન ખરું? એવી જાતનો સવાલ તમે પ ૂછયો છે તે ખાલી વખત ગુમાવવાને
ખાતર. જો વાઘ પોતાનો સ્વભાવ ફેરવે તો અંગ્રેજો પોતાની આદત છોડે. જે
બનવા જેવું નથી તે બનશે એમ માનવું તે માણસની રીત ન જ કિેવાય.
अथिपथत : કૅનેડાને જે રાજસિા મળી છે , બોઅર લોકોને જે રાજસિા મળી છે , તેવી
જ આપણને મળે તો?
वाचक : એ પણ નકામો સવાલ છે . આપણી પાસે તેઓની જેમ દારૂગોળો િોય
ત્યારે એમ થાય ખરું. પણ જ્યારે તે લોકોના જેટલી સિા આપણને આપશે ત્યારે
તો આપણે આપણો જ વાવટો રાખીશુ.ં જેવું જાપાન તેવ ું હિિંદુસ્તાન, આપણને
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આપણો કાફલો, આપણું લશ્કર, આપણી જાિોજલાલી અને ત્યારે જ હિિંદુસ્તાન
આખી દુત્તનયામાં ગાજી રિેશે.
अथिपथत : આ તો તમે ભલો ક્ષચતાર ક્ષચતયો. આનો અથુ તો એ થયો કે આપણને
અંગ્રેજી રાજ્ય જોઈશે, પણ અંગ્રેજો નિીં જોઈએ. તમે વાઘનો સ્વભાવ માગો છો,
પણ વાઘને માગતા નથી. એટલે કે તમે હિિંદુસ્તાનને અંગ્રેજ બનાવવા માંગો છો.
અને જ્યારે હિિંદુસ્તાન અંગ્રેજી થશે ત્યારે તે હિિંદુસ્તાન નિીં કિેવાય પણ ખરે ખરું
ઈંગ્ગ્લસ્તાન કિેવાશે. આ સ્વરાજ મારા ત્તવચારનું નથી.
वाचक : મેં તો મને સ ૂઝે છે તેવ ું સ્વરાજ બતાવ્યુ.ં જો આપણે કેળવણી લઈએ છીએ
તે કંઈ કામની િોય, સ્પેન્સર, ત્તમલ વગેરે મિાન લેખકોનાં લખાણો વાંચીએ છીએ
તે કંઈ કામનાં િોય, અંગ્રેજની પાલુમેન્ટ તે પાલુમેન્ટોની માતા િોય તો પછી
બેશક મને તો લાગે છે કે આપણે તે લોકોની નકલ કરવી જોઈએ; તે એટલે લગી
કે જેમ તેઓ પોતાના ર્ુલકમાં બીજાને પેસવા નથી દેતા તેમ આપણે પણ ન
પેસવા દઈએ. બાકી પોતાના જ ર્ુલકમાં જે તેઓએ કયુું છે તેવ ું તો િજી બીજી
જગ્યાએ જોવામાં નથી આવતુ.ં એટલે આપણે તે તો દાખલ કરવું જ ઘટે. પણ
િવે તમારા ત્તવચાર જણાવો.
अथिपथत : િજી વાર છે . મારા ત્તવચાર એની મેળે આ ચચાુમાં જણાઈ રિેશે. સ્વરાજ
સમજવું તમને જેટલું સિેલ લાગે છે તેટલું જ મને તો ર્ુશ્કેલ લાગે છે . એટલે
િમણાં તો હું તમને એટલું જ સમજાવવા પ્રયત્ન કરીશ કે જેને તમે સ્વરાજ કિો
છો તે તો ખરું જોતાં સ્વરાજ નથી.
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૫. ઈંગ્િંિની ન્સ્િનત
वाचक : ત્યારે તમારા કિેવા ઉપરથી હું એ અનુમાન કરું છં કે ઇંગ્લંડ જેવું ભોગવે
છે તે બરોબર નથી ને આપણને તે ન ઘટે.
अथिपथत : આ અનુમાન તમે બરોબર કયુું છે . ઈંગ્લંડમાં જે ક્સ્થત્તત િાલ છે તે
ખરે ખર દયામણી છે , અને હું તો ઈશ્વરની પાસે માગું છં કે તેવી ક્સ્થત્તત
હિિંદુસ્તાનની કદી ન થજો. જેને તમે પાલુમેન્ટની માતા કિો છો તે પાલુમેન્ટ તો
વાંઝણી છે અને વેશ્યા છે . આ બન્ને શબ્દો આકરા છે , છતાં બરોબર લાગુ પડે છે .
મેં વાંઝણી કિી, કેમ કે િજુ સુધી પાલુમેન્ટ પોતાની મેળે એક પણ સારું કામ કયુું
નથી. જો તેની ઉપર કોઈ જોર કરનાર ન િોય તો તે કંઈ જ ન કરે એથી તેની
ક્સ્થત્તત સ્વાભાત્તવક રીતે છે , અને તે વેશ્યા છે , કેમ કે તેને જે પ્રધાનમંડલ રાખે તે
પ્રધાનમંડળની પાસે તે રિે છે . આજે તેનો ધણી એસ્કવીથ, તો કાલે બાલફર અને
પરમ હદવસે ત્રીજો.
वाचक : આ તો તમે કંઈક વ્યંગમાં બોલ્યા છો. વાંઝણી શબ્દ િજી તમે લાગુ પડયો
નથી. પાલુમેન્ટ લોકોની બનેલી છે , એટલે બેશક લોકોના િાથ નીચે જ કામ કરે .
તે જ તેનો જ ગુણ છે , તેની ઉપરનો અંકુશ છે .
अथिपथत :આ વાત મિા ભ ૂલભરે લી છે . જો પાલુમેન્ટ વાંઝણી ન િોય તો આમ
થવું જોઈએ : લોકો તેમાં સરસમાં સરસ મેમ્બરોને ચટીને
ંૂ
મોકલે છે . મેમ્બરો વગર
પગારે જાય છે , એટલે લોકકલ્યાણને સારુ જવા જોઈએ. લોકો પોતે કે ળવાયેલા
ગણાય છે . એટલે ભ ૂલ ન કરે એમ આપને માનવું જોઈએ. આવી પાલુમેન્ટને
અરજી ન ઘટે , તેની ઉપર દાબ ન ઘટે. તે પાલુમેન્ટનું કામ એવું સરળ િોવું
જોઈએ કે દિાડે દિાડે તેન ું તેજ વધારે દેખાય ને લોકોની ઉપર તેની અસર થતી
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જાય. તેને બદલે આટલું તો સૌ કબ ૂલ કરે છે કે પાલુમેન્ટ મેમ્બરો આડંબહરયા
અને સ્વાથી જોવામાં આવે છે . સૌ પોતાનું ખેંચે છે . માત્ર ધાસ્તીને લીધે જ
પાલુમેન્ટ કંઈ કામ કરે છે . આજ કયુું િોય તે કાલે રદ કરવું પડે છે . એક પણ
વસ્ત ુ આજ સુધીમાં પાલુમેન્ટે ઠેકાણે પાડી િોય એવો દાખલો જોવામાં નથી
આવતો. મોટા સવાલોની ચચાુ જ્યારે પાલમ
ુ ેન્ટમાં ચાલતી િોય ત્યારે તેના
મેમ્બરો લાંબા થઈને પડે છે અથવા બેઠાં ઝોલા ખાય છે . તે પાલુમેન્ટમાં મેમ્બરો
એવા બરાડા પાડે છે કે સાંભળનારા કાયર થઈ જાય છે . તેના એક મિાન લેખકે
તેને 'દુત્તનયાની વાત ૂડો' એવું નામ આપયું છે . મેમ્બરો જે પક્ષના િોય તે પક્ષ તરફ
પોતાનો મત વગર ત્તવચારે આપે છે , આપવા બંધાયેલા છે . તેમાં કોઈ અપવાદરૂપે
નીકળી આવે તો તે મેમ્બરના ભોગ સમજવા. જેટલો વખત અને પૈસા પાલમ
ુ ેન્ટ
ગાળે છે તેટલો વખત અને પૈસા જો સારા માણસોને મળે તો પ્રજાનો ઉદ્ધાર થઈ
જાય. આ પાલુમેન્ટ તો પ્રજાનું રમકડું છે , ને તે રમકડું પ્રજાને બહુ ખરચમાં નાખે
છે . આ ત્તવચારો મારા અંગત છે એમ તમે ન જાણશો. મોટા અને ત્તવચારવાન
અંગ્રેજો તેવો ત્તવચાર કરે છે . એક મેમ્બરે તો એમ જ કહ્યું કે પાલુમેન્ટ ધત્તમિષ્ઠ
માણસને લાયકની નથી રિી. બીજા મેમ્બરે કહ્યું કે પાલુમેન્ટ તો 'બેબી' (બચ્ચુ)ં છે .
બચ્ચાંને કોઈ દિાડો તમે સદાય બચ્ચાં રિેલ જોયેલાં? આજ સાતસેં વષુ પછી જો
પાલુમેન્ટ બચ્ચું િોય તો ક્યારે મોટી થશે?
वाचक : તમે મને ત્તવચારમાં નાખયો. આ બધું મારે એકદમ માની લેવ ું એમ તો
તમે નિીં જ કિો. તદ્દન જુ દા ત્તવચાર તમે મારા મનમાં પેદા કરો છો. તેને મારે
પચાવવા જોઈશે. ઠીક છે ; િવે 'વેશ્યા' શબ્દનું ત્તવવેચન કરો.
अथिपथत : તમારાથી મારા ત્તવચાર એકદમ ન મનાય એ વાત બરોબર છે . તે ત્તવશે
તમારે જે વાંચવું ઘટે છે તે વાંચશો તો તમને કઈંક ખયાલ આવશે. પાલમ
ુ ેન્ટને
વેશ્યાનું નામ આપયું છે એ પણ બરોબર છે . તેને કોઈ ધણી નથી. તેનો ધણી એક
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િોઈ ન શકે. પણ મારો કિેવાનો ભાવાથુ એટલો જ નથી. જ્યારે તેનો ધણી કોઈ
બને છે - જેમ કે ર્ુખય પ્રધાન - ત્યારે પણ તેની ચાલ એકસરખી નથી રિેતી.
જેવા બેિાલ વેશ્યાના િોય છે તેવા જ પાલુમેન્ટના સદા રિે છે . ર્ુખય પ્રધાનને
પાલુમેન્ટની દાઝ થોડી જ રિે છે . તે તેની સિાના તોરમાં ગુલતાન રિે છે . તેનો
પક્ષ કેમ જીતે એ જ તેને લગની રિે છે . પાલમ
ુ ેન્ટ કેમ ખરું કરે તે ત્તવચાર તેને
થોડો જ રિે છે. પોતાના પક્ષને જોર આપવા પાલુમેન્ટની પાસે કંઈ કામો ર્ુખય
પ્રધાન કરાવે છે એવા દાખલા જોઈએ તેટલા મળી આવે છે . આ બધું ત્તવચારવા
લાયક છે .
वाचक : ત્યારે તમે તો, જેઓને આજ લગી આપણે દેશાક્ષભમાની અને પ્રમાક્ષણક
માણસો ગણતા આવ્યા છીએ, તેમની ઉપર પણ હુમલો કરો છો.
अथिपथत : િા, એ ખરું છં, મારે કંઈ ર્ુખય પ્રધાનોનો દ્વેષ નથી. પણ અનુભવે મેં
જોયું કે તેઓ ખરા દેશાક્ષભમાની ન ગણાય. તેઓ જાિેરમાં જેને લાંચ કિીએ છીએ
તે લેતા દેતા નથી તેથી પ્રમાક્ષણક ભલે ગણાય. પણ તેઓની પાસે વગ પિોંચી
શકે છે . તેઓ બીજાની પાસેથી કામ લેવાને સારુ ઈલકાબો વગેરેની લાંચ પુષ્કળ
આપે છે . શુદ્ધ ભાવ ને શુદ્ધ પ્રમાક્ષણકપણું તેઓમાં નથી એમ હું હિિંમતથી કિી શકું
છં.
वाचक : આમ તમારા ત્તવચાર છે ત્યારે તો અંગ્રેજ લોકો કે જેને નામે પાલમ
ુ ેન્ટ
રાજ્ય કરે છે તેને ત્તવશે પણ કંઈક કિો, એટલે તેઓના સ્વરાજ્યનો પ ૂરો ખયાલ
આવે.
अथिपथत : અંગ્રેજો જેઓ 'વોટર' છે (ચટણી
ંૂ
કરે છે ). તેઓનું ધમુ પુસ્તક
(બાઈબલ) વતુમાન પત્ર થઈ પડયાં છે . તેઓ તે પત્રમાંથી પોતાના ત્તવચારો બાંધે
છે . પત્રો અપ્રામાક્ષણક છે ; એક જ વાતને બે રૂપ આપે છે . એક પક્ષવાળા તે જ
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વાત મોટી કરી બતાવે છે . બીજા પક્ષવાળા તે જ વાત છોટી કરી નાખે છે . એક
છાપાવાળો એક આગેવાન અંગ્રેજને પ્રામાક્ષણક ગણશે , બીજો છાપાવાળો તેને
અપ્રામાક્ષણક ગણશે. આવા જે દેશમાં છાપાં છે તે દેશના માણસોના કેવા બેિાલ
િોવા જોઈએ?
वाचक : તે તમે જ બતાવો.
अथिपथत : તે લોકો ઘડીઘડીમાં ત્તવચારો બદલાવે છે . એમ તો એ લોકોમાં કિેણી છે
કે સાત સાત વરસે રં ગ બદલાય છે . ઘહડયાળના લોલકની માફક તે લોકો આમ
તેમ ફયાુ કરે છે ; ઠેકાણાસર બેસી શકતા નથી. કોઈ માણસ જરા છટાદાર િોય તે
વાતો ભારે કરી દે અથવા તેઓને ત્તમજલસ વગેરે આપે તો નગારચીની માફક
ઢોલકી વગાડવા બેસી જાય છે . તેવા માણસોની પાલુમેન્ટ તેવી જ િોય.
તેઓનામાં એક વસ્તુ છે ખરી, તે એ કે પોતાના દેશને જવા નિીં દે; ને જો કોઈ
તેની ઉપર નજર કરે તો તેને આંધળોભીંત કરી ર્ુકશે. પણ તેથી કંઈ તે પ્રજામાં
બધા ગુણ આવી ગયા, અથવા તે પ્રજાની નકલ કરવી, એમ કિી શકાય નિીં. જો
હિિંદુસ્તાન અંગ્રેજી પ્રજાની નકલ કરે તો હિિંદુસ્તાન પાયમાલ થઈ જાય એવો મારો
તો ખાસ ત્તવચાર છે .
वाचक : અંગ્રેજી પ્રજા આવી થઈ ગઈ છે તેનાં શાં કારણ માનો છો?
अथिपथत : તેમાં અંગ્રેજોનો ખાસ દોષ નથી, પણ તેઓના - બલ્કે યુરોપના આજકાલના સુધારાનો દોષ છે . તે સુધારો કુધારો છે અને તેથી યુરોપની પ્રજા
પાયમાલ થતી ચાલી છે .

www.mkgandhi.org

Page 24

હિન્દ સ્વરાજ

૬. સધારાન ં દશશન
वाचक : િવે તો તમારે સુધારાની વાત પણ કરવી પડશે. તમારે હિસાબે તો
સુધારો તે કુધારો થયો.
अथिपथत : મારે હિસાબે જ નિીં, પણ અંગ્રેજ લેખકોને હિસાબે સુધારો તે કુધારો છે ;
તે ત્તવશે બહુ પુસ્તકો લખાયાં છે . તેઓમાં સુધારાની સામે થવાના મંડળો પણ
સ્થપાતાં જાય છે . એક માણસે, "સુધારો, તેનાં કારણો અને તેની દવા" એ નામે
પુસ્તક લખયું છે . તેમાં તેણે સુધારો એ એક પ્રકારનો રોગ છે એમ બતાવી આપયું
છે .
वाचक : આ બધું આપણે કેમ નથી જાણી શક્તા?
अथिपथत : એ તો દેખાઈ આવે એવું કારણ છે. કોઈ પણ માણસ પોતાની ત્તવરુદ્ધ
વાત કરે એવું ભાગ્યે જ બને છે . સુધારામાં મોિાઈ પડેલા માણસ તેની સામે નિીં
લખે; પણ તેને ટેકો મળે એવી વાતો અને દલીલો શોધે કાઢશે, આ તેઓ
જાણીજોઈને કરે છે એમ પણ નથી. તેઓ જે લખે છે તે પોતે માને છે . ત્તનદ્રાવશ
થયેલો માણસ પોતાને સ્વપનું આવે છે તે ખરું જ માને છે . જ્યારે તેની ઊંઘ ઊડે
ત્યારે જ તેને પોતાની ભ ૂલ માલ ૂમ પડે છે . આવી દશા સુધારાવશ માણસની છે .
આપણે જે કંઈ વાંચીએ છીએ તે સુધારાના હિમાયતીનાં લખાણ િોય છે . તેમાં બહુ
િોત્તશયાર અને બહુ ભલા માણસો પડયા છે . તેઓના લખાણથી આપણે અંજાઈ
જઈએ છીએ. એમાં એક પછી એક માણસ ફસાતા જાય છે .
वाचक : આ વાત તમે બરોબર કરી છે . તમે જે વાંચ્યું ત્તવચાયુું છે તેનો ખયાલ
આપો.
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अथिपथत : પ્રથમ તો સુધારો એ નામ કઈ ક્સ્થત્તતને આપવામાં આવે છે તે
ત્તવચારીએ. આ સુધારાની ખરી ઓળખ તો એ છે કે માણસો બહિર ની શોધોમાં ને
શરીરસુખમાં સાથુક્ય અને પુરુષાથુ માને છે . તેના દાખલા લઈએ. સો વરસ
પિેલાં જેવા ઘરમાં યુરોપના લોકો રિેતા િતા તેના કરતા િાલ વધારે સરસ
ઘરમાં રિે છે ; આ સુધારાની ત્તનશાની ગણાય છે . આમાં શરીરસુખની વાત રિેલી
છે . તે અગાઉ માણસો ચામડાંના વસ્ત્ર પિેરતા ને ભાલાં વાપરતા. િવે તેઓ મોટા
લેંઘા પિેરે છે ને શરીરશણગાર સારુ તરે િવાર કપડાં બનાવે છે , તથા ભાલાંને
બદલે એક પછી એક પાંચ ઘા કરી શકે એવી ચક્કરવાળી બંદૂકડી વાપરે છે ; તે
સુધારાની ત્તનશાની છે . કોઈ ર્ુલકના માણસ જોડા વગેરે ન પિેરતા િોય તે જ્યારે
યુરોપના કપડાં પિેરતાં શીખે છે ત્યારે જગલી
ં
દશામાંથી સુધરે લી દશામાં આવ્યા
ગણાય છે . અગાઉ યુરોપમાં માણસો સાધારણ િળથી પોતાના જોગી જમીન
જાતમિેનતથી ખેડતા, તેને બદલે િાલ વરાળયંત્રથી િળ ચલાવી એક માણસ
ઘણી જમીન ખેડી શકે છે ને ખ ૂબ પૈસો એકઠો કરી શકે છે ; તે સુધારાની ત્તનશાની
ગણાય છે . અગાઉ માણસો કોઈક જ પુસ્તકો લખતાં તે અર્ ૂલ્ય ગણાતાં, આજે જેને
જેવું ફાવે તેવ ું લખે છે ને છાપે છે તથા લોકોના મન ભમાવે છે ; આ સુધારાની
ત્તનશાની છે . અગાઉ માણસો ગાડાં વાટે દિાડાની બાર ગાઉની મજલ કરતા. િાલ
રે લગાડીથી ચારસેં ગાઉની મજલ કરી શકે છે ; આ તો સુધારાની ટોચ ગણાઈ છે .
િજુ જેમ સુધારો વધતો જાય છે તેમ એવું ધારવામાં આવે છે કે માણસો િવાઈ
વિાણથી ર્ુસાફરી કરશે ને થોડા કલાકમાં દુત્તનયાના ગમે તે ભાગમાં જઈ
પિોંચશે. માણસોને િાથપગ નિીં વાપરવા પડે. એક બટન ચાંપશે ત્યારે તેને
પિેરવાનો પોશાક આવી મળશે, બીજુ ં બટન ચાંપશે ત્યારે તેનાં છાપાં આવશે,
ત્રીજુ ં બટન ચાંપશે ત્યારે તેની ગાડી તૈયાર થઈ જશે, ત્તનત્ય નવાં ભોજન મળશે,
િાથ અથવા પગનો ખપ જ નિીં પડે. બધું સંચાથી જ કામ લેવાશે. અગાઉ
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માણસો જ્યારે લડવા માગતા ત્યારે એકબીજાનું શરીરબળ અજમાવતા. િવે તો
તોપના એક ગોળાથી િજારો જાન લઈ શકે છે , આ સુધારાની ત્તનશાની છે . અગાઉ
લોકો ખુલ્લી િવામાં પોતાને ઠીક પડે તેટલું સ્વતંત્રપણે કામ કરતા, િવે િજારો
મજૂરો પોતાના ગુજરાનને ખાતર એકઠા મળી મોટાં કારખાનાં કે ખાણોમાં કામ કરે
છે , તેઓની દશા જાનવર કરતાં િલકી થઈ પડી છે . તેઓની સીસા વગેરેના
કારખાનાંઓમાં જાનની ખુવારી કરી કામ કરવું પડે છે . આનો ભોગ પૈસાદાર
માણસોને મળે છે . અગાઉ માણસોને મારીને ગુલામ કરતા; િાલ માણસોને પૈસાની
અને ભોગની લાલચ આપીને ગુલામ બનાવે છે . અગાઉ લોકોમાં દરદ ન િતાં
તેવા દરદ પેદા થયાં છે , ને તેની સાથે દાકતરો શોધ કરવા લાગ્યા છે કે તે દરદો
કેમ મટાડવાં. આમ કરતા ઇસ્પતાલો વધી છે ; તે સુધારાની ત્તનશાની ગણાય છે .
અગાઉ કાગળો લખતા ત્યારે ખસ ૂસ ખેત્તપયો જતા અને બહુ ખરચે તેવ ું બની શકત.ું
આજ મારે કોઈને ગાળ ભાંડવાનો કાગળ લખવો િોય તો એક દોહઢયે હું ગાળ
કાઢી શકું છં. કોઈને મારે શાબાશી આપવી િોય તો તે પણ હું તેટલી જ હકિંમતે
પિોંચાડી શકું છં; આ સુધારાની ત્તનશાની છે . અગાઉ માણસો બેથી ત્રણ વખત
ખાતા ને તે પણ િાથે પકાવેલી રોટી ને થોડી તરકારી િોય તો તે િવે બબ્બે
કલાકે ખાવાનું જોઈએ, અને તે એટલે દરજ્જજે કે ખાવામાંથી લોકો નવરા જ નથી
થતા િવે કેટલું કહ?
ું આ બધું તમે ગમે તે પુસ્તકમાં જોઈ શકો છો. સુધારાની આ
બધી ખરી ત્તનશાની છે . અને જો કોઈ પણ માણસ તેથી જુ દી વાત સમજાવે તો તે
ભોળો છે એમ ચોક્કસ માનજો. સુધારો તો હું જણાવી ગયો છં તે જ ગણાય છે .
તેમાં નીત્તતની કે ધમુની વાત છે જ નિીં, સુધારાના હિમાયતી ચોખખી વાત કરે છે
કે તેઓનું કામ લોકોને ધમુ શીખવવાનું નથી. ધમુ તે તો ઢોંગ છે એમ કેટલાક
માને છે . કેટલાક વળી ધમુનો ડોળ કરે છે , નીત્તતની વાતાુ પણ કરે છે ; છતાં હું
તમને વીસ વરસના અનુભવ પછી કહું છં કે નીત્તતને નામે અનીત્તત શીખવવામાં
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આવે છે . નીત્તત ઉપલી વાતોમાં િોઈ ન શકે એ બાળક પણ સમજી શકે એવું છે ,
શરીરનું સુખ કેમ મળે એ જ સુધારો શોધે છે ; એ જ તે આપવા મિેનત કરે છે ,
છતાં તે સુખ પણ નથી મળી શકતુ.ં
આ સુધારો તે અધમુ છે અને તે યુરોપમાં એટલે દરજ્જજે ફેલાયો છે કે ત્યાંના
માણસો અધાુગાંડા જેવા જોવામાં આવે છે . તેઓનામાં ખરું કૌવત નથી; પોતાનું
જોર નશો કરી ટકાવી રાખે છે . એકાન્તે તે લોકો બેસી શકતા નથી, સ્ત્રીઓ ઘરની
રાણી િોવી જોઈએ તેમને શેરીઓમાં ભટકવું પડે છે , અથવા તો તેઓને મજૂરીએ
જવું પડે છે . ઇંગ્લંડમાં જ ચાળીસ લાખ રં ક અબળાઓ પેટને અથે ગધ્ધામજૂરી કરે
છે , અને િાલ તેને લીધે સિૅજેટની હિલચાલ ચાલી રિી છે .
આ સુધારો એવો છે કે , જો આપણે ધીરજ રાખી બેસીશું તો સુધારાની િડફેટમાં
આવેલા માણસો પોતે સળગાવેલા અક્ગ્નમાં બળી મરશે. પેગમ્બર મિમ્મદના
ત્તશક્ષણ પ્રમાણે આ શયતાની રાજ્ય ગણાય. હિિંદુ ધમુ આને િડિડતો કક્ષળકાળ કિે
છે . હું તમને આ સુધારાનો આબેહબ
ૂ ક્ષચતાર નથી આપી શકતો. મારી શક્ક્ત
બિારની એ વાત છે . પણ તમે સમજશો કે આ સુધારાથી અંગ્રેજી પ્રજામાં સડો ઘર
કરી ગયો છે . તે સુધારો નશાકારક અને નાશવંત છે . તેનાથી દૂર રિેવ ું ઘટે છે
અને તેથી જ અંગ્રેજ પાલુમેન્ટ ને બીજી પાલુમેન્ટો નકામી થઈ પડી છે . તે
પાલુમેન્ટ તે પ્રજાની ગુલામીની ત્તનશાની છે એ ખચીત વાત છે . વાંચો ત્તવચારો તો
તમને પણ તેમ જ લાગશે. તેમાં અંગ્રેજનો વાંક તમે નિીં કાઢો. તેમની ઉપર તો
દયા ખાવા જેવું છે . તેઓ બાિોશ માણસ છે , એટલે એ જાળમાંથી નીકળી આવશે
એમ મારું માનવું છે . તેઓ સાિત્તસક છે ને મિેનતુ છે . તેઓના ત્તવચાર ર્ ૂળે
અનીત્તતભરે લા નથી, એટલે તેમને ત્તવશે મારા મનમાં ઉિમ ત્તવચાર જ છે , તેઓનું
િાડ ખરાબ નથી. ને સુધારો એ તેઓને અસાધ્ય રોગ નથી, પણ િાલ તેઓ તે
રોગમાં ઘેરાયા છે એ તો ભ ૂલવાનું જ નથી.
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૭. હહિંદસ્તાન કેમ ગય?ં
वाचक : તમે સુધારાને ત્તવશે તો બહુ બોલ્યા : મને ત્તવચારમાં નાખી દીધો. િવે મારે
યુરોપની પ્રજા પાસેથી શું લેવ ું ને શું ન લેવ ું ને શું ન લેવ ું એ સંકટ આવી પડ્ુ,ં
પણ મને એક સવાલ તો તરત ઊગી આવે છે . સુધારો એ કુધારો છે , એ રોગ છે ,
તો અંગ્રેજ આવા સુધારામાં પડેલા તે હિિંદ કેમ લઈ શક્યા? તેમાં કેમ રિી શકે ?
अथिपथत : તમારા આ સવાલનો જવાબ િવે કંઈક સિેલથી આપી શકાશે અને િવે
આપણે સ્વરાજનો ત્તવચાર પણ થોડી વારમાં કરી શકીશુ.ં તમારા એ સવાલનો
જવાબ મારે િજુ આપવાનો છે એ કંઈ ભ ૂલ્યો નથી. પણ તમારા છે લ્લા સવાલ
ઉપર આપણે આવીએ. હિિંદુસ્તાન અંગ્રેજે લીધું એમ નથી, પણ આપણે તેને દીધું
છે . હિિંદુસ્તાનમાં તેઓ પોતાના બળે નથી ટકી શક્યા, પણ આપણે તેઓને રાખયા
છે . તે કેમ, એ જોઈએ. તમને યાદ આપું છં કે આપણા દેશમાં તેઓ અસલમાં
વેપાર અથે આવ્યા. તમારી કંપની બિાદુરને યાદ કરો. તેને બિાદુર કોણે
બનાવી? તેઓ ક્ષબચારા રાજ્ય કરવાનો ઇરાદો પણ નિોતા રાખતા. કંપનીના
માણસોને મદદ કોણે કરી? તેઓનું રૂપ જોઈને કોણ મોિાઈ જતા? તેઓનો માલ
કોણ વેચી આપતુ?ં ઇત્તતિાસ પુરાવો આપે છે કે આપણે જ તે બધું કરતા. પૈસો
જલદી મેળવવાના િેતથ
ુ ી આપણે તેઓને વધાવી લેતા. આપણે તેઓ ને મદદ
કરતા. મને ભાંગ પીવાની આદત િોય અને ભાંગ વેચનારો મને ભાંગ વેચે તેમાં
મારે વેચનારનો વાંક કાઢવો કે મારો પોતાનો? વેચનારનો વાંક કાઢવાથી મારું
વ્યસન કંઈ જવાનું છે ? તે વેચનારને િાંકી કાઢીશું તો શું બીજા મને ભાંગ નિીં
વેચ?
ે હિિંદુસ્તાનના ખરા સેવકે બરોબર શોધ કરી ર્ ૂળ તપાસવું પડશે. મને બહુ
ખાવાથી અપચો થયો િશે તો હું પાણીનો દોષ કાઢી અપચો દૂર નિીં કરી શકું.
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તબીબ તો એ કે જે દરદનું ર્ ૂળ શોધે. તમે હિિંદી રોગીના તબીબ થવા માગો છો
તો તમારે દરદનું ર્ ૂળ શોધ્યે જ ટાટકો છે .
वाचक : તમે ખરું બોલો છો. િવે તમારે મને સમજાવવાને દલીલ કરવાની જરૂર
નિીં રિે. હું તમારા ત્તવચાર જાણવા અધીરો બન્યો છં. આપણે િવે અત્યંત રત્તસક
ભાગ ઉપર આવ્યા છીએ એટલે મને તમારા ત્તવચારો જ વતાવો. મને તેમાં શંકા
આવશે ત્યારે હું તમને અટકાવીશ.
अथिपथत : બહુ સારું, પણ મને ધાસ્તી છે કે આગળ ચાલીશું ત્યારે વળી આપણને
મતભેદ તો થશે જ. છતાં તમે અટકાવશો ત્યારે જ દલીલમાં ઊતરીશ. આપણે
જોયું કે અંગ્રેજી વેપારીને આપણે ઉિેજન આપયું ત્યારે તેઓ પગપેસારો કરી
શક્યા. તેમ જ જ્યારે આપણા રાજાઓ માંિોમાંિે લડયા ત્યારે તેઓએ કંપની
બિાદુરની મદદ માગી. કંપની બિાદુર વેપારમાં ને લડાઈના કામમાં કુશળ િતી.
તેમાં તેને નીત્તત-અનીત્તતની નડતર ન િતી. વેપાર વધારવો ને પૈસા કમાવા એ
તેનો ધંધો િતો. તેમાં જ્યારે આપણે મદદ આપી ત્યારે તેણે મદદ લીધી ને
પોતાની કોઠીઓ વધારી. કોઠીઓનો બચાવ કરવા તેણે લશ્કર રાખયુ.ં તે લશ્કરનો
આપણે ઉપયોગ કયો, ને િવે તેની ઉપર દોષ રાખીએ તે નકાર્ું છે . આ વખતે
હિિંદુ-ર્ુસલમાન વચ્ચે વેર પણ ચાલતું િતુ.ં તેમાં કંપનીને લાગ મળ્યો. આમ
બધી રીતે કંપનીનો કાબ ૂ હિિંદુસ્તાનમાં જામે તેવ ું આપણે તેને સારુ કયુું. એટલે
આપણે હિિંદુસ્તાન અંગ્રેજને આપયું એમ કિેવ ું એ હિિંદુસ્તાન ગયું એમ કિેવા કરતાં
વધારે સાચું છે .
वाचक : િવે અંગ્રેજો હિિંદુસ્તાન કેમ રાખી શકે છે એ કિો.
अथिपथत : જેમ આપણે તેઓને આપયું તેમ આપણે હિિંદુસ્તાન તેઓની પાસે રિેવા
દઈએ છીએ. તેઓએ હિિંદુસ્તાન તલવારથી લીધું એમ તેઓમાંના કેટલાક કિે છે ,
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અને તલવારથી રાખે છે એમ પણ કિે છે . આ બંને વાત ગલત છે . હિિંદુસ્તાનને
રાખવામાં તલવાર કંઈ જ કામ આવે એમ નથી; આપણે જ તેઓને રિેવા દઈએ
છીએ.
નેપોક્ષલયને અંગ્રેજોને વેપારી પ્રજા કિી છે એ તદ્દન વાજબી વાત છે . તેઓ જે
દેશને રાખે છે તે દેશ વેપારને અથે રાખે છે એ જાણવા જેવું છે . તેઓનાં લશ્કર કે
કાફલા માત્ર વેપારની રક્ષા કરવા અથે છે . જ્યારે રાન્સવાલમાં વેપાર નિોતો
ત્યારે ત્તમ. ગ્લૅડસ્ટનને તરત સ ૂઝી આવ્યું કે રાન્સવાલને અંગ્રેજોએ નિીં રાખવું
જોઈએ. જ્યારે રાન્સવાલમાં વેપાર જોયો ત્યારે તેની સાથે લડાઈ કરી અને ત્તમ.
ચેમ્બરલેને શોધી કાઢ્ું કે રાન્સવાલની ઉપર અંગ્રેજની િકુ મત છે . મરહમ
ૂ
પ્રેત્તસડન્ટ ક્રૂગરને કોઈએ સવાલ પ ૂછયો : 'ચાંદમાં સોનું છે કે નિીં?' તેણે જવાબ
આપયો કે , 'ચાંદમાં સોનું િોવાનો સંભવ નથી; કેમ કે જો િોત તો અંગ્રેજો તેને
પોતાના રાજ્ય સાથે જોડી દેત.' તેઓનો પરમેશ્વર પૈસો છે , એ ધ્યાનમાં રાખવાથી
બધા ખુલાસા થઈ શકશે.
ત્યારે અંગ્રેજોને આપણે હિિંદુસ્તાનમાં રાખીએ છીએ તે માત્ર આપણી ગરજે.
આપણને તેઓનો વેપાર પસંદ આવે છે . તેઓ કાવાદાવા કરી આપણને રીઝવે છે
ને રીઝવીને આપણી પાસેથી કામ લે છે . તેમાં આપણે તેઓનો દોષ કાઢવો એ
તેઓની સિા ત્તનભાવવા જેવું છે . આમાં વળી આપણે માંિોમાંિે તકરાર કરી
તેઓને વધારે ઉિેજન આપીએ છીએ.
જો તમે ઉપરની વાત બરાબર માનો તો આપણે સાક્ષબત કયુું કે અંગ્રેજો વેપારને
અથે આવ્યા, વેપારને અથે રિે છે , ને તેઓને રાખવામાં આપણે જ મદદગાર
છીએ. તેઓનાં િત્તથયાર તે તદ્દન નકામાં છે .
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આ પ્રસંગે તમને હું યાદ આપું છં કે જાપાનમાં અંગ્રેજી વાવટો ઊડે છે એમ તમે
માનજો. જાપાનની સાથે અંગ્રેજે કરાર કયો છે તે તેના વેપારને સારુ; અને
જાપાનમાં તમે જોશો કે અંગ્રેજો પોતાનો વેપાર ખ ૂબ જમાવશે. અંગ્રેજ પોતાના
માલને સારુ દુત્તનયાને પોતાની બજાર બનાવવા માગે છે . આમ નિીં કરી શકે એ
બરોબર છે . તેમાં કંઈ તેઓનો વાંક નિીં ગણાય. તેઓ પોતાની મિેનતમાં કચાશ
રાખવાના નથી.

www.mkgandhi.org

Page 32

હિન્દ સ્વરાજ

૮. હહિંદસ્તાનની દશા
वाचक : હિિંદુસ્તાન કેમ અંગ્રેજના િાથમાં છે એ સમજી શકાય છે. િવે હિિંદુસ્તાનની
દશા ત્તવશે તમારા ત્તવચાર જાણવા માગું છં.
अथिपथत : હિિંદુસ્તાનની અત્યારે રાંકડી દશા છે . તે તમને કિેતાં મારી આંખમાં
પાણી આવે છે ને મારું ગળં સુકાય છે . તે હું તમને પ ૂરી રીતે સમજાવી શકીશ કે
નિીં તે ત્તવશે મને શક છે . મારો ખાસ અક્ષભપ્રાય છે કે હિિંદુસ્તાન અંગ્રેજથી નિીં,
પણ આજકાલના સુધારા નીચે કચરાયેલ ું છે ; તેની ઝડપમાં તે આવી ગયું છે .
તેમાંથી બચવાનો િજી ઉપાય છે ખરો, પણ હદવસે હદવસે વખત જતો જાય છે .
મને તો ધમુ વિાલો છે , એટલે પ્રથમ દુુઃખ તો એ છે કે હિિંદુસ્તાન ધમુભ્રષ્ટ થત ું
ચાલ્યું છે , ધમુનો અથુ હું અિીં હિિંદુ કે ર્ુસલમાન કે જરથોસ્તી એમ નથી કરતો;
પણ એ બધા ધમુમાં જે ધમુ રહ્યો છે તે જતો રિે છે ; આપણે ઈશ્વરથી ત્તવર્ુખ થતા
જઈએ છીએ.
वाचक : તે કે મ?
अथिपथत : હિિંદુસ્તાન ઉપર એવું તિોમત છે કે, આપણે આળસુ છીએ અને ગોરાઓ
મિેનતુ તથા ઉત્સાિી છે . આ આપણે માની લીધું છે , ને તેથી આપણે આપણી
ક્સ્થત્તત બદલાવવા માગીએ છીએ.
હિિંદુ, ર્ુસલમાન, પારસી, ક્ષિસ્તી બધા ધમુ શીખવે છે કે, આપણે દુન્યવી વસ્તુઓ
ત્તવશે મંદ રિેવ ું ને ધાત્તમિક વસ્તુઓ ત્તવશે ઉત્સાિી રિેવ;ું આપણે આપણા દુન્યવી
લોભની િદ બાંધવી ને ધાત્તમિક લોભને મોકળો રાખવો. આપણો ઉત્સાિ તેમાં જ
રાખવો.
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वाचक : આ તો તમે પાખંડી થવાનું ત્તશક્ષણ આપતા લાગો છો. આવી વાતો કરી
ધુતારાઓ ધ ૂતી ગયા છે ને િજુ ધ ૂતે છે .
अथिपथत : તમે ધમુ ઉપર ખોટો આરોપ ર્ ૂકો છો. પાખંડ તો બધા ધમુમાં રહ્યો છે .
જ્યાં સ ૂયુ િોય ત્યાં અંધારું રિેલ ું જ છે . પડછાયો દરે ક વસ્તુ ત્તવશે છે . ધમુધત
ુ ારા
એ દુન્યવી ધુતારા કરતાં સારા છે એમ તમે જોશો. સુધારામાં જે પાખંડ હું તમને
બતાવી ગયો તે પાખંડ ધમુમાં જોયું જ નથી.
वाचक : એમ કેમ કિેવાય? ધમુને બિાને હિિંદુ-ર્ુસલમાન લડયા, ધમુને બિાને
ક્ષિસ્તીઓમાં મિાયુદ્ધો થયાં. ધમન
ુ ે બિાને િજારો ત્તનરપરાધી માણસો માયાું ગયાં,
તેઓને બાળી નાખયાં, તેઓની ઉપર મિાસંકટો પાડયાં. આ તો સુધારા કરતાં
ખરાબ જ ગણાય.
अथिपथत : તો કહું છં કે એ બધું સુધારાના દુુઃખ કરતાં વધારે સિન થઈ શકે તેવ ું
છે . તમે કહ્યું તે પાખંડ છે એમ સહુ સમજે છે . તેથી પાખંડમાં આવેલાં માણસો મરી
રિે એટલે ઊકલી જાય છે . જ્યાં ભોળાં માણસો રહ્યાં છે ત્યાં તેવ ું ચાલ્યા જ કરશે ,
પણ તેની અસર સદાયને સારુ બ ૂરી રિેતી નથી, સુધારાની િોળીમાં જે માણસો
બળી ર્ ૂઆં છે તેની તો િદ જ નથી. તેની ખ ૂબી તો એ છે કે માણસો સારું માનીને
તેમાં ઝંપલાવે છે . તેઓ નથી રિેતા દીનના કે નથી રિેતા દુત્તનયાના. તેઓ ખરી
વસ્તુને તદ્દન ભ ૂલી જાય છે . સુધારો તે ઉંદરની જેમ ફંકીને ફોલી ખાય છે . તેની
અસર જ્યારે આપણે જાણીશું ત્યારે અગાઉના વિેમો તે આપણને પ્રમાણમાં મીઠા
લાગશે. હું એમ નથી કિેતો કે આપણે તે વિેમોને કાયમ રાખવા. નિીં, તેની સામે
તો લડીશું જ; પણ તે લડત કંઈ ધમુ ભ ૂલી જવાથી નથી લેવાવાની, પણ ખરી
રીતે ધમુ સંપાદન કરી લેવાશે.
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वाचक : ત્યારે તો તમે એમ પણ કિેશો કે અંગ્રેજે હિિંદુસ્તાનમાં શાંત્તતનું સુખ આપયું
છે તે નકાર્ું છે .
अथिपथत : તમે શાંત્તત જુ ઓ તો ભલે. હું તો શાક્ન્તસુખ જોતો નથી.
वाचक : ત્યારે ઠગ, પીંઢારા, ભીલ વગેરે જે ત્રાસ ઉપજાવતા િતા તે તમારે હિસાબે
કંઈ િરકત જેવું નિોતુ!ં
अथिपथत : તમે જરા ત્તવચારી જોશો તો માલ ૂમ પડશે કે તેઓનો ત્રાસ માત્ર નજીવો
િતો. જો તેઓનો ત્રાસ ખરો જ િોત તો પ્રજા જડર્ ૂળથી ક્યારની નાશ પામી િોત.
વળી િાલની શાંત્તત તો માત્ર નામની જ છે . હું એમ કિેવા માગું છં કે આપણે તે
શાંત્તતથી નામદુ, બાયલા અને ભીરુ બની ગયા છીએ. ભીલ-પીંઢારાનો સ્વભાવ
અંગ્રેજે ફેરવ્યો છે એમ માની લેવાનું નથી. આપણને તેવી જાતની પીડા િોય તે
સિન કરવા જેવું છે , પણ બીજા માણસ તે પીડામાંથી આપણને બચાવે તે તદ્દન
િીણપત

ઉપજાવનારું

છે .

આપણે

અબળા

બનીએ

તેના

કરતાં ભીલનાં

તીરકામઠાંથી મરવું એ મને વધારે પસંદ છે . તે ક્સ્થત્તતમાં જે હિિંદુસ્તાન િતું તે
હિિંદુસ્તાન જુ દા જ જુ સ્સાનું િતુ.ં મૅકૉલૅએ હિિંદીને નામદુ ગણેલા તે તેની અધમ
અજ્ઞાન દશા સ ૂચવે છે . હિિંદી બાયલા કદી િતા જ નિીં. જાણજો કે જે દેશમાં
પિાડી લોકો વસે છે , જેમાં વાઘવરુ વસે છે , તે દેશમાં રિેનારા માણસો જો ખરે ખરા
બીકણ િોય તો તેમનો નાશ જ થાય. તમે કોઈ હદવસ ખેતરોમાં ગયા છો? તમને
હું ખાતરીપ ૂવુક કહું છં કે ખેતરોમાં આપણા ખેડૂતો ત્તનભુય થઈને આજ પણ સ ૂએ
છે ; ત્યારે ત્યાં અંગ્રેજ અને તમે સ ૂવાની આનાકાની કરશો. બળ તે ત્તનભુયતામાં રહ્યું
છે ; શરીરમાં માંસના લોચા બહુ િોવામાં બળ નથી, એ તમે થોડો જ ખયાલ કરશો
તો જાણી લેશો.
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વળી તમે જે સ્વરાજ ઇચ્છનારા છો તેમને ચેતવું છં કે ભીલ, પીંઢારા અને ઠગ તે
આપણા જ દેશી ભાઈ છે . તેને જીતવા તે તમારું ને મારું કામ છે. તમારા જ
ભાઈનો તમને જ્યાં સુધી ભય રિેશે , ત્યાં સુધી તમે કદી ઠેકાણાસર પિોંચવાના
નથી.

www.mkgandhi.org

Page 36

હિન્દ સ્વરાજ

૯. હહિંદસ્તાનની દશા–રે િવેઓ
वाचक : હિિંદુસ્તાનની શાંત્તતનો જે મારો મોિ િતો તે તમે લઈ લીધો. િવે તો મારી
પાસે તમે કંઈ રિેવા દીધું િોય એમ યાદ આવતું નથી.
अथिपथत : િજુ તો તમને માત્ર ધમુની દશાનો મેં ખયાલ આપયો છે . પણ હિિંદુસ્તાન
કેમ રાંક છે , એ ત્તવશે તમને મારા ત્તવચારો હું જણાવીશ ત્યારે વખતે તમને મારી
ઉપર જ ત્તતરસ્કાર ટાટશે; કેમકે જે કંઈ આજ સુધી તમે અમે લાભકારક માન્યું છે તે
મને તો ગેરલાભકારક જણાય છે .
वाचक : એવું વળી શું છે ?
अथिपथत : હિિંદુસ્તાનને રે લવેએ , વકીલોએ ને દાક્તરોએ કંગાલ બનાવ્યું છે . તે
દશા એવી છે કે , જો આપણે વેળાસર નિીં જાગીએ તો ચોમેરથી ઘેરાઈ જઈશુ.ં
वाचक : આપણો સંઘ દ્વારકા જશે કે નિીં એ ત્તવશે મને ધાસ્તી છે . તમે તો બધું જે
સરસ જોવામાં આવ્યું છે , મનાયું છે , તેની ઉપર જ હુમલો શરૂ કયો! િવે શું રહ્યુ?ં
अथिपथत : તમારે ધીરજ રાખવી પડશે. સુધારો તે કેવો કુધારો એ તો ર્ુસીબતે
માલ ૂમ પડે તેમ છે . તબીબો તમને કિેશે કે , ઘાસણીના દરદવાળો મોતના િાડા
લગી પણ જીવવાની આશા રાખયા કરે છે . ઘાસણીનો રોગ ઉપરથી દેખાય એવી
ઈજા કરતો નથી. વળી તે રોગ માણસને ખોટી લાલી આપે છે . તેથી રોગી ત્તવશ્વાસે
તણાયા કરે છે અને છે વટે ડૂબે છે . તેમ જ સુધારાનું સમજવુ,ં તે અદૃશ્ય રોગ છે .
તેનાથી ચેતજો.
वाचक : ઠીક છે ત્યારે િવે રે લવે પુરાણ સંભળાવો.
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अथिपथत : તમને ઊગી આવશે કે રે લવે ન િોય તો અંગ્રેજોનો કાબ ૂ હિિંદુસ્તાન
ઉપર છે તેટલો ન જ રિે. રે લવેથી મરકી ફેલાઈ છે . જો રે લ ન િોય તો થોડાં જ
માણસો એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જશે અને તેથી ચેપી રોગો આખા દેશમાં
નિીં જઈ શકે. સિેજે 'સેગ્રેગેશન' - સ ૂતક - આપણે પિેલાં પાળતા. રે લવેથી દુકાળ
વધ્યા છે , કેમ કે રે લવેની સગવડતાથી લોકો પોતાનો દાણો વેચી કાઢે છે . જ્યાં
મોંઘવારી િોય ત્યાં અનાજ તણાઈ જાય છે , લોકો બેદરકાર બને છે અને તેથી
દુકાળનું દુુઃખ વધે છે . રે લવેથી દુષ્ટતા વધે છે . ખરાબ માણસો પોતાનો ખરાબો
ઝપાટાથી ફેલાવી શકે છે . હિિંદુસ્તાનમાં જે પત્તવત્ર સ્થાનો િતાં તે અપત્તવત્ર થયાં
છે . અગાઉ લોકો બહુ ર્ુસીબતે તેવી જગ્યાએ જતા. તેવા લોકો ખરે ખર ભાવથી
ઈશ્વર ભજવા જતા, િવે તો ધુતારાની ટોળી માત ધ ૂતવા જાય છે .
वाचक : આ તો એકતરફી વાત તમે કરી. જેમ ખરાબ માણસો જઈ શકે તેમ સારા
પણ જઈ શકે છે . તેઓ કેમ રે લવેનો પ ૂરો લાભ નથી લેતા?
अथिपथत : સારું િોય એ તો ગોકળગાયની જેમ ચાલે છે . તેને તો રે લવેની સાથે ન
જ બને. સારું કરનારને સ્વાથુ િોય નિીં. તે ઉતાવળ નિીં કરે . તે જાણે છે કે
માણસની ઉપર સારાની છાપ પાડતાં જમાનો જોઈશે. નઠારું જ કૂદી શકે છે . ઘર
બાંધવું ર્ુશ્કેલ છે , પાડવું એ સિેલ ું છે . એટલે િમેશાં રે લવે એ દુષ્ટતાનો ફેલાવો જ
કરશે એમ ચોક્કસ સમજવા જેવું છે . તેથી દુકાળનો ફેલાવો થાય કે નિીં તે ત્તવશે
કોઈ શાસ્ત્રકાર મારા મનમાં ઘડીભર વિેમ પેસાડી શકશે , પણ રે લવેથી દુષ્ટતા
વધે છે તે તો મનમાં કોતરાઈ ગયું છે તે જનાર નથી.
वाचक : પણ રે લવેનો મોટામાં મોટો લાભ બીજા ગેરફાયદાને ભુલાવી દે છે . રે લવે
છે તો આજે હિિંદુસ્તાનમાં એક પ્રજાનો જુ સ્સો જોવામાં આવે છે . એટલે હું તો કહું છં
કે રે લવે ભલે આવી.
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अथिपथत : આ તમારી ભ ૂલ જ છે . તમને અંગ્રેજે શીખવ્યું છે કે તમે એક-પ્રજા ન
િતા, ને થતાં સેંકડો વષો જશે. આ વાત તદ્દન પાયા વગરની છે . જ્યારે અંગ્રેજો
હિિંદુસ્તાનમાં ન િતા ત્યારે આપણે એક-પ્રજા િતા, આપણા ત્તવચારો એક િતા,
આપણી રિેણી એક િતી ત્યારે તો તેઓએ એકરાજ્ય સ્થાપયુ.ં ભેદ તો પછી તેમણે
જ પાડયા.
वाचक : આ વાત વધારે સમજવી પડશે.
अथिपथत : હું જે કહું છં તે વગર ત્તવચાયે નથી કિેતો. એક-પ્રજાનો અથુ એવો નથી
કે આપની વચ્ચે અંતર ન િતુ;ં પણ આપણા ર્ુખય માણસો પગપાળા કે ગાડાંમાં
આખા હિિંદુસ્તાનમાં ફરતા, તેઓ એક-બીજાની ભાષા શીખતા ને તેઓની વચ્ચે
અંતર ન િતુ.ં જે દીઘુદશી પુરુષોએ સેતબ
ુ ન્ધ રામેશ્વર, જગન્નાથ અને િરદ્વારની
જાત્રા ઠરાવી તેઓનો શો ત્તવચાર િતો એમ તમે માનો છો? તેઓ ર્ ૂખુ ન િતા એમ
તમે કબ ૂલ કરશો. તેઓ જાણતા િતા કે ઈશ્વરભજન તો ઘેર બેઠાં થાય છે . તેઓએ
જ આપણને શીખવ્યું છે કે મન ચંગા છે તેને ઘેર બેઠે ગંગા છે . પણ તેઓએ
ત્તવચાયુું કે હિિંદુસ્તાન તેઓએ એક ર્ુલક બનાવ્યો છે તે એક-પ્રજાનો િોવો જોઈએ.
તેથી તેઓએ જુ દાં જુ દાં સ્થાનકો ઠરાવી લોકોને એકતા નો ખયાલ એવી રીતે
આપયો કે , જેવું દુત્તનયામાં બીજી જગ્યાએ નથી. બે અંગ્રેજ એક નથી તેટલા એક
આપણે હિિંદી િતા અને છીએ. માત્ર તમે અમે જે સુધયાુ છીએ તેને મન જ
હિિંદુસ્તાનમાં જુ દી જુ દી પ્રજા છીએ એમ આભાસ આવ્યો. રે લવેથી આપણે જુ દી
પ્રજા માનતા થયા ને રે લવેથી આપણે એક-પ્રજાનો ખયાલ પાછો લાવતા થયા
છીએ એમ માનો તો મને બાધ નથી. અફીણી કિી શકે છે કે અફીણના
ગેરફાયદાની આપણને ખબર પડી, વાસ્તે અફીણ એ સારી વસ્તુ છે . આ બધું તમે
ખ ૂબ ત્તવચારજો. તમને િજુ શંકાઓ ઊઠશે. પણ તે બધીનો ત્તનણુય તમારી મેળે
તમે કરી શકશો.
www.mkgandhi.org

Page 39

હિન્દ સ્વરાજ

वाचक : તમે કિેલ ું હું ત્તવચારીશ. પણ એક સવાલ તો મને િમણાં જ ઊઠે છે .
ર્ુસલમાન હિિંદુસ્તાનમાં દાખલ થયા તે પિેલાંના હિિંદુસ્તાનની તમે વાત કરી.
પણ િવે તો ર્ુસલમાનોની, પારસીની, ક્ષિસ્તીની એમ મોટી સંખયા છે . તે એકપ્રજા િોય નિીં, હિિંદુ-ર્ુસલમાનને તો િાડવેર છે એમ કિેવાય છે . આપણી કિેવત
પણ તેવી જ છે . 'ત્તમયાંને ને મિાદેવને ન બને.' હિિંદુ પ ૂવુમાં તો ર્ુસલમાન
પત્તિમમાં પ ૂજે, ર્ુસલમાન હિિંદુને બુતપરાસ્ત - ર્ ૂત્તતિના પ ૂજનાર - ગણી તેમનો
ત્તતરસ્કાર કરે . હિિંદુ ર્ ૂત્તતિ-પ ૂજક છે , ર્ુસલમાન ર્ ૂત્તતિન ું ખંડન કરનાર છે . હિિંદુ ગાયને
પ ૂજે, ર્ુસલમાન તેને મારે . હિિંદુ અહિિંસક, ર્ુસલમાન હિિંસક. આમ ડગલે ડગલે
ત્તવરોધ છે તે ક્યાંથી મટે ને હિિંદુસ્તાન ક્યાંથી એક થાય?

www.mkgandhi.org

Page 40

હિન્દ સ્વરાજ

૧૦. હહિંદસ્તાનની દશા–હહિંદ-મસિમાન
अथिपथत : તમારો છે લ્લો સવાલ મિાગંભીર જણાય છે . પણ તે ત્તવચાર કરતાં
સિેલો લાગશે. આ સવાલ ઊઠયો છે તેન ું કારણ પણ રે લવે, વકીલ અને દાક્તર
છે , વકીલ અને દાક્તરનો ત્તવચાર તો આપણે િવે કરવો પડશે ; રે લવેનો કરી ગયા.
આટલું ઉમેરું છં કે માણસને એવી રીતે પેદા કરે લ છે કે , તેણે પોતાના િાથપગથી
બને તેટલું જ આવાગમન વગેરે કરવુ.ં જો આપણે રે લવે વગેરે સાધનોથી
દોડધામ ન જ કરીએ તો આપણને બહુ ચચવાડા
ંૂ
ભરે લા સવાલો ન આવી પડે.
આપણે િાથે કરીને દુુઃખ ઓઢી લઈએ છીએ. માણસની િદ ખુદાએ તેના શરીરના
ઘાટથી જ બાંધી, તો માણસે તે ઘાટની િદ ઓળંગવા ઉપાય શોધી કાઢયા.
માણસને અક્કલ એવા કારણસર આપી કે, તેથી તે ખુદાને ત્તપછાને ; માણસે
અક્ક્લનો ઉપયોગ ખુદાને ભ ૂલવામાં કયો. મારાથી મારી કુદરતી િદ ર્ુજબ મારી
આસપાસ વસતા માણસોની સેવા થઈ શકે ; તો મેં ઝટ લઈને મારી મગરૂરીમાં
શોધી કાઢ્ું કે મારે તો આખી દુત્તનયાની સેવા મારા શરીર વતી કરવી. આમ
કરવા જતાં ઘણા ધમુના ને પ્રકારના માણસો સાથે આવે. તે બોજો માણસ જાત
ઉપાડી શકે જ નિીં એટલે પછી અકળાય. આ ત્તવચાર પ્રમાણે તમે સમજી લેશો કે
રે લવે એ ખરે ખરું તોફાની સાધન છે . માણસ રે લવેનો ઉપયોગ કરી ખુદાને ભુલેલ
છે .
वाचक : પણ હું તો િવે મારા ઉઠાવેલા સવાલનો જવાબ સાંભળવા અધીરો બની
રહ્યો છં. ર્ુસલમાન દાખલ થવાથી એક-પ્રજા રિી કે ગઈ?
अथिपथत : હિિંદુસ્તાનમાં ગમે તે ધમુના માણસો રિી શકે છે તેથી કંઈ તે એક-પ્રજા
મટનાર નથી. નવા માણસો દાખલ થાય તે પ્રજા ભંગ નથી કરી શકતા; તેઓ
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પ્રજામાં ભળી જાય છે . એમ થાય ત્યારે જ અર્ુક ર્ુલક એક-પ્રજા ગણાય. તે
ર્ુલકમાં બીજા માણસોનો સમાસ કરવાનો ગુણ િોવો જોઈએ. તેવ ું હિિંદુસ્તાનમાં
િત ું અને છે . બાકી ખરું જોતાં, જેટલા માણસ તેટલા ધમુ છે એમ ગણી શકાય.
એક - પ્રજા થઈ રિેનાર માણસો એકબીજાના ધમુની વચમાં પડતા જ નથી; જો
પડે તો સમજવું કે તેઓ એક-પ્રજા થવાને લાયક નથી. હિિંદુ જો એમ માને કે
આખું હિિંદુસ્તાન હિિંદુથી જ ભરે લ ું િોય તો તે સ્વપનું છે . ર્ુસલમાન એમ માને કે
તેમાં માત્ર ર્ુસલમાન જ વસે તો તે પણ સ્વપન સમજવુ,ં છતાં હિિંદુ, ર્ુસલમાન,
પારસી, ક્ષિસ્તી, જેઓ તે દેશને ર્ુલક કરી વસ્યા છે તેઓ એકદેશી, એકર્ુલકી છે ;
તે ર્ુલકી ભાઈ છે , અને તેમણે એકબીજાના સ્વાથુને ખાતર એક થઈ રિેવ ું પડશે.
દુત્તનયા કોઈ પણ ભાગમાં એક-પ્રજાનો અથુ એક-ધમુ એમ થયો નથી,
હિિંદુસ્તાનમાં િતો નિીં.
वाचक : પણ િાડવેરનું શુ?
ં
अथिपथत : 'િાડવેર' એ બંનેના દુશ્મને લીધેલ ું વચન છે . જ્યારે હિિંદુ-ર્ુસલમાન
લડતા ત્યારે તેવી વાતો પણ કરતા. લડતા તો ક્યારના બંધ થયા છીએ. પછી
િાડવેર શાનાં? વળી એટલું યાદ રાખજો કે અંગ્રેજ આવ્યા પછી આપણે લડતા
બંધ થયા છીએ એવું કંઈ નથી, હિિંદુઓ ર્ુસલમાન રાજાઓની નીચે, અને
ર્ુસલમાનો હિિંદુ રાજાઓ નીચે રિેતા આવ્યા છે . બંને જણને પાછળથી માલ ૂમ
પડ્ું કે લડાઈ કરવાથી કોઈને ફાયદો નથી, લડાઈથી એકબીજા પોતાનો ધમુ
નિીં છોડે, તેમ એકબીજા પોતાની િઠ પણ નિીં ર્ ૂકે. તેથી બંને એ સંપીને
રિેવાનો ઠરાવ કયો. કજજયા તો પાછા અંગ્રેજોએ શરૂ કરાવ્યા.
'ત્તમયાંને ને મિાદેવને બને નિીં ' એ કિેવત પણ ઉપર પ્રમાણે સમજવી. કેટલીક
કિેવતો રિી જાય છે તે નુકશાન કયાુ જ કરે છે . આપણે કિેવતની ધ ૂનમાં એટલું
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પણ યાદ નથી કરતા કે ઘણા હિિંદુ તથા ર્ુસલમાનના બાપદાદા એક જ િતા;
આપણામાં એક જ લોિી છે . શું ધમુ બદલ્યો એટલે દુશ્મન થઈ ગયા? શું બંનેના
ખુદા તે જુ દો છે ? ધમુ તો એક જ જગ્યાએ પિોંચવાના બે જુ દા જુ દા રસ્તા છે .
આપણે બંને નોખા માગુ લઈએ તેમાં શું થયુ?ં તેમાં દુુઃખ શુ?
ં
વળી એવી કિેવતો શૈવો-વૈષ્ણવોમાં પણ રિેલી છે ; તેથી કોઈ એમ નિીં કિે કે
તેઓ એક-પ્રજા નથી. વેદધમી અને જૈન વચ્ચે બહુ જ તફાવત મનાય છે , છતાં
તેથી તે બે જુ દી પ્રજા નથી થતા, આપણે ગુલામ બની ગયા છીએ તેથી જ આપણે
કજજયો ત્રીજે ઠેકાણે લઈ જઈએ છીએ.
જેમ ર્ુસલમાન ર્ ૂત્તતિન ું ખંડન કરનાર છે . તેમ હિિંદુમાં પણ એવી શાખા જોવામાં
આવે છે . જેમ જેમ ખરું જ્ઞાન વધતું જશે તેમ તેમ આપણે સમજીશું કે , આપણને
પસંદ ન પડે એવો ધમુ સામેનો માણસ પાળતો િોય તો પણ આપને તેની સામે
વેરભાવ ન રાખવો ઘટે ; આપણે તેની સામે જબરદસ્તી ન કરીએ.
वाचक : િવે ગોરક્ષા ત્તવશે તમારા ત્તવચાર કિો.
अथिपथत : હું પોતે ગાયને પ ૂજુ ં છં એટલે કે માન આપું છં. ગાય એ હિિંદુસ્તાનની
રક્ષા કરનારી છે , કેમ કે તેની પ્રજા ઉપર હિિંદુસ્તાન, જે ખેતીનો ર્ુલક છે , તેનો
આધાર છે . સેંકડો રીતે ગાય એ ઉપયોગી પ્રાણી છે . તે ઉપયોગી પ્રાણી છે એ તો
ર્ુસલમાન ભાઈઓ પણ કબ ૂલ કરશે.
પણ જેમ હું ગાયને પ ૂજુ ં છં તેમ હું માણસને પણ પ ૂજુ ં છં. જેમ ગાય ઉપયોગી છે
તેમ માણસ પણ - પછી તે ર્ુસલમાન િોય કે હિિંદુ િોય - ઉપયોગી છે . ત્યારે શું હું
ગાયને બચાવવા હું ર્ુસલમાનની સાથે લડીશ? હું તેને મારીશ? આમ કરવા જતાં
હું ર્ુસલમાનનો તેમજ ગાયનો દુશ્મન બનીશ, એટલે મારા ત્તવચાર પ્રમાણે તો હું
કહું છં કે, ગાયની રક્ષા કરવાનો ઉપાય એક જ છે , કે મારે મારા ર્ુસલમાન
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ભાઈની પાસે િાથ જોડવા ને તેને દેશની ખાતર ગાયને ઉગારવા સમજાવવુ.ં જો
તે ન સમજે તો મારે ગાયને જતી કરવી, કેમ કે તે મારા અખત્યારની વાત નથી.
મને જો ગાયની ઉપર અત્યંત દયા આવતી િોય તો મારે મારો પ્રાણ દેવો પણ
કંઈ ર્ુસલમાનનો પ્રાણ લેવો નિીં, આ ધાત્તમિક કાયદો છે એમ હું તો માનું છં.
'િા'ને અને 'ના'ને િંમેશા વેર છે . જો હું વાદ કરું તો ર્ુસલમાન પણ વાદ કરશે. જો
હું ટેડો બનીશ તો તે પણ ટેડો થશે. જો હું વેંત નમીશ તો તે િાથ નમશે ; ને કદાચ
નિીં નમે તો કંઈ હું નમ્યો તે ખોટું કયુું નિીં કિેવાય. જ્યારે આપણે િદ કરી ત્યારે
ગાયનો

વધ

વધ્યો.

મારો

અક્ષભપ્રાય

છે

કે

ગોરક્ષાપ્રચાહરણી

સભા

ને

ગોવધપ્રચાહરણી સભા ગણાવી જોઈએ. તેવી સભા છે એ આપણને નામોશી
પિોંચાડે છે . વધારે ગાયની રક્ષા કરતાં ભ ૂલ્યા ત્યારે તેવી સભાની જરૂર પડી િશે.
મારો ભાઈ ગાયને મારવા દોડ તો અમારે તેન ું શું કરવુ?ં તેને મારે મારવો કે પગે
પડવુ?ં જો તેને પગે પડવું એમ તમે કિેશો તો ર્ુસલમાન ભાઈને પણ પગે પડવુ.ં
ગાયને દુુઃખ દઈને ગાયનો વધ હિિંદુ કરે છે , તેને કોણ છોડવે છે ? ગાયની પ્રજાને
જે પરોણા હિિંદુ મારે છે , તે હિિંદુને કોણ સમજાવે છે ? તેથી એક-પ્રજા થતાં આપણે
અટક્યા નથી.
છે વટમાં, હિિંદુ અહિિંસક અને ર્ુસલમાન હિિંસક છે એ ખરું િોય તો અહિિંસકનો શો
ધમુ છે ? અહિિંસકે કંઈ માણસની હિિંસા કરવી એમ લખયું નથી. અહિિંસકને તો સીધો
રસ્તો છે . તેણે એકને બચાવવા બીજાને હિિંસા કરવાની જ નથી, તેને તો માત્ર
પાચનમન કરવાનું રહ્યું છે . તેમાં તેનો પુરુષાથુ છે .
પણ શું હિિંદુમાત્ર અહિિંસક છે ? ર્ ૂળ ત્તવચારતા કોઈ અહિિંસક નથી, કેમ કે જીવની
િાત્તન તો આપણે કરીએ છીએ. પણ તેમાંથી ટાટવા માગીએ છીએ, તેથી અહિિંસક,
સાધારણ ત્તવચાર કરતાં જોઈએ છીએ કે , ઘણાં હિિંદુ માંસાિારી છે એટલે તે અહિિંસક
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ન ગણાય. તાણીતોડીને જુ દો અથુ કરવો િોય તો મારે કંઈ કિેવાનું નથી, જ્યારે
આમ છે ત્યારે એક હિિંસક અને બીજા અહિિંસક છે તેથી ન બને , એ વાત તદ્દન
ક્ષખલાફ છે .
આવા ત્તવચારો સ્વાથી ધમુત્તશક્ષક, શાસ્ત્રીઓ-ર્ુલ્લાંઓએ આપયો છે ; તે અધુરું િતું તે
પ ૂરું અંગ્રેજોએ કયુું છે . તેઓને ઈત્તતિાસો લખવાની ટેવ રિી; દરે ક જાત્તતના
રીત્તતહરવાજો જાણવાનો ડોળ રહ્યો. ઈશ્વરે મન નાનકડું બનાવ્યું છતાં તેઓ ઈશ્વરી
દાવો કરતા ચાલ્યા છે , ને કંઈ કંઈ અખતરા કરે છે . પોતાનો ઢોલ પોતે વગાડે છે ,
ને આપણાં મન પર તેની ખાતરી બેસાડે છે , આપણે ભોળપણમાં તે બધું માનીએ
છીએ.
જેઓ આડું નથી જોવા માગતા તેઓ જોઈ શકે છે કે , કુરાને શરીફમાં એવાં સેંકડો
વચનો છે કે, જે હિિંદુને માન્ય િોય; ભગવદ્ગીતામાં એવું લખેલ ું છે કે તેની સામે
ર્ુસલમાનને કંઈ જ કિેવાપણું ન રિે. કુરાને શરીફમાં કેટલુકં મારાથી ન સમજાય
અથવા મને પસંદ ન આવે તેથી શું મારે તેને માનનારનો ત્તતરસ્કાર કરવો?
કજજયો બે માણસથી જ થાય. મારે કજજયો નિીં જ કરવો િોય તો ર્ુસલમાન શું
કરે ? અને ર્ુસલમાનને નિીં કરવો િોય તો હું શું કરવાનો િતો? િવામાં િાથ
ઉગામનારનો િાથ પડી જાય છે . સહુ પોતપોતાના ધમુન ું સ્વરૂપ સમજી તેને
વળગી રિે છે ને શાસ્ત્રી-ર્ુલ્લાને વચમાં ન પડવા દે તો કજજયાનું મોં કાળં
રિેવાનુ.ં
वाचक : અંગ્રેજો બંને કોમને બનવા દેશે ખરા?
अथिपथत : આ સવાલ બીકણ માણસનો છે . એ સવાલ આપણી િલકાઈ બતાવે છે .
બે ભાઈને બનાડવું િોય તો તેમાં કોણ ભંગ પાડી શકે છે ? જો તેઓ વચ્ચે બીજો
માણસ તકરાર કરાવી શકે તો તે ભાઈઓને આપણે કાચા િૈયાના કિીશુ.ં તેમ જ
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જો આપણે - હિિંદુ ર્ુસલમાન - કાચા િૈયાના િોઈશું તો તેમાં અંગ્રેજનો વાંક
કાઢવાનો નિીં રિે. કાચો ઘડો એક કાંકરે થી નિીં તો બીજેથી ફટશે. તેને
બચાવવાનો રસ્તો ઘડાને કાંકરાથી દૂર રાખવો એ નથી, પણ તેને પાકો કરવો કે
જેથી કાંકરાનો ભય જ ન રિે. તેમ જ આપણે પાકા િૈયાના થવાનું છે . વળી
બેમાંથી એક પાકા િૈયાનો િોઈશું તો ત્રીજો ફાવી શકે તેમ નથી. આ કામ હિિંદુથી
સિેલમાં બની શકે તેમ છે . તેમની સંખયા મોટી છે , તેઓ વધારે ભણેલા છે એમ
તેઓ માને છે ; તો પછી તેઓ પાકું િૈય ું રાખી શકે છે .
બંને કોમ વચ્ચે અત્તવશ્વાસ છે . તેથી ર્ુસલમાન લોડુ મોલેની પાસેથી અર્ુક િક
માગે છે . આમાં હિિંદુ શું કામ સામે થાય? જો હિિંદુ સામે ન થાય તો અંગ્રેજ ચમકે ,
ર્ુસલમાન ધીમે ધીમે ત્તવશ્વાસ કરે અને ભાઈચારો વધે. આપણી તકરાર તેઓની
પાસે લઈ જતાં આપણે શરમાવું જોઈએ. હિિંદુ આમ કરતાં કંઈ ખોવાના નથી; એ
તમે તમારી મેળે હિસાબ કરી શકશો. જે માણસ બીજા પર ત્તવશ્વાસ બેસડી શક્યો
છે , તેણે આજ લગી કશું ખોયું નથી.
હું એમ કિેવા નથી માગતો કે હિિંદુ-ર્ુસલમાન કોઈ દિાડો લડશે જ નિીં. બે ભાઈ
ભેગા રિે ત્યારે તકરાર થાય છે . કોઈ વેળા આપણાં માથાં ફટશે. તેમ થવાની
જરૂર િોય નિીં, પણ બધા માણસો સરખી મત્તતના નથી િોઈ શકતાં. એક બીજા
આવેશમાં આવે ત્યારે ઘણી વાર સાિસકામ કરે છે . તે આપને સિન કરવાં પડશે.
પણ આપણે તેવી તકરાર પણ મોટી વકીલાત ડિોળીને અંગ્રેજોની અદાલતમાં
નિીં લઈ જઈએ. બે જણ લડયા, બંનેના કે એકના માથાં ફુટયા પછી તેમાં બીજા
માણસ શો ન્યાય કરનાર િતો? લડશે તે ઘવાશે પણ ખરા. શરીરે શરીર અફલાય
ત્યારે તેની ત્તનશાની રિે જ. તેમાં ન્યાય શો િોઈ શકે?
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૧૧. હહિંદસ્તાનની દશા–વકીિ
वाचक : તમે તો કિો છો કે બે જણ વઢે ત્યારે તેનો ન્યાય પણ ન કરાવવો. આ તો
તમે અજબ વાત કિી.
अथिपथत : અજબ કિો કે બીજુ ં ત્તવશેષણ આપો, પણ તે વાત ખરી છે અને તમારી
શંકા તે આપણને વકીલ-દાક્તરની ઓળખાણ કરાવે છે . મારો મત એવો છે કે
વકીલે હિિંદુસ્તાનને ગુલામી અપાવી છે અને તેઓએ હિિંદુ -ર્ુસલમાનના કજજયા
વધાયાુ છે ; તેઓએ અંગ્રેજોની સિા વધારી છે .
वाचक : આવાં તિોમતો ર્ ૂકવાં સિેલાં છે ; પણ સાક્ષબત કરતાં ર્ુશ્કેલી પડે. વકીલ
ત્તવના કોણ આપણને સ્વતંત્રતાનો માગુ બતાવત? તેઓ ત્તવના ગરીબનો બચાવ
કોણ કરત? તેઓ ત્તવના દાદ કોણ અપાવત? જુ ઓ; મરહમ
ૂ મનમોિન ઘોષે
કેટલાને બચાવ્યા? પોતે તેમાંથી એક પેની સરખી નિીં લીધેલી. કૉંગ્રેસ કે જેનાં
તમે જ વખાણ કરી ગયા તે વકીલોથી નભે છે ને તેઓની મિેનતથી તેમાં કામ
થાય છે . આ વગુને તમે વખોડો એ તો ન્યાયનો અન્યાય કયાુ બરોબર છે . એ તો
તમારે િાથ છાપું આવ્યું એટલે તમે ગમે તેમ બોલવાની ટાટ લીધા જેવું જણાય
છે .
अथिपथत : તમે માનો છો તેમ એક વેળા હું પણ માનતો. વકીલોએ કોઈ દિાડો
કંઈ જ સારું નથી કયુું એમ મારે તમને નથી બતાવવુ.ં ત્તમ. મનમોિન ઘોષને હું
માન આપું છં. તેમણે ગરીબોને મદદ કરે લી એ વાત બરોબર છે . કૉંગ્રેસમાં
વકીલોએ કંઈક કયુું તે પણ માની શકાય. વકીલો પણ માણસ છે અને
માણસજાતમાં કંઈક તો સારું રિેલ ું જ છે . ઘણાખરા દાખલા જે વકીલોની
સારમાણસાઈના જોવામાં આવે છે તે, તેઓ વકીલ છે એ ભ ૂલી ગયેલા છે , ત્યારે
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બનેલા છે . મારે તો તમને એટલું જ બતાવવાનું છે કે તેઓનો ધંધો તેઓને
અનીત્તત શીખવનારો છે . તેઓ બ ૂરી લાલચમાં પડે છે ; તેમાંથી ઊગરનાર થોડા જ
છે .
હિિંદુ અને ર્ુસલમાન લડયા છે . તેઓને ત્રાહિત માણસ કિેશે કે િવે ભ ૂલી જાઓ;
બેઉનો વાંક િશે; એકબીજા સંપીને રિેજો. તેઓ વકીલની પાસે ગયા. વકીલની
ફરજ થઈ પડી કે તેણે તો અસીલનો પક્ષ ખેંચવો. અસીલ ધારતો ન િોય તેવી
દલીલો અસીલના પક્ષની તેણે શોધવી એ તેન ું કામ છે . જો એમ ન કરે તો તેણે
પોતાના ધંધાને લાંછન લગાડ્ું ગણાય. એટલે વકીલ તો ઘણે ભાગે લડત
આગળ વધારવાની સલાિ આપશે.
વળી માણસો વકીલ થાય છે તે કંઈ પરદુુઃખ ભાંગવાને સારુ નિીં, પણ પૈસા પેદા
કરવાને. તે એક કમાણીનો રસ્તો છે . ત્યારે વકીલનો સ્વાથુ કજજયા વધારવામાં
રિેલો છે . મારી જાણની વાત છે કે વકીલો પોતે જ્યારે કજજયા થાય છે ત્યારે રાજી
થાય છે . ર્ુખત્યારો તે પણ વકીલની જાત છે . નહિિં િોય ત્યાંથી તેઓ કજજયા ઊભા
કરશે. તેઓના દલાલો િોય છે તે જળોની માફક ગરીબોને વળગે છે ને તેઓનું
લોિી ચ ૂસી લે છે . એ ધંધો જ એવા પ્રકારનો રહ્યો છે કે તેમાં માણસોને કંકાસનું
ઉિેજન મળે જ. વકીલો એ નવરા માણસો છે . આળસુ માણસો એ એશાઅરામ
ભોગવવાને ખાતર વકીલ બને છે . આ ખરી િકીકત છે . બીજી દલીલો અપાય તે
બિાનાં છે . વકીલાત એ ભારે આબરૂદાર ધંધો છે એમ શોધી કાઢનારા વકીલ જ
છે . કાયદા તેઓ ઘડે છે , તેનાં વખાણ પણ તેઓ જ કરે છે . માણસોની પાસેથી શું
દામ લેવ ું એ પણ તેઓ જ ર્ુકરર કરે છે ને માણસોની ઉપર દાબ બેસાડવા
આડંબર એવો કરે છે કે જાણે તેઓ કોઈ આકાશમાંથી ઊતરી આવેલા દેવતાઈ
પુરુષ ન િોય!
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મજૂરના કરતાં તેઓ શા સારુ વધારે દિાહડયું માગે છે ? તેઓની િાજતો મજૂર
કરતાં વધારે શા સારુ છે ? મજૂર કરતાં તેઓએ દેશનું શું વધારે ભલું કયુું છે ? ભલું
કરનારને કંઈ વધારે પૈસા લેવાનો િક છે ખરો? જો પૈસાની ખાતર તેમણે કયુું તો
પછી તે ભલું કેમ ગણાયુ?ં આ તો તે ધંધાનો જે ગુણ છે એ તમને હું કિી ગયો,
પણ તે તો અલગ વાત રિી છે .
વકીલોથી કેટલાક હિિંદુ-ર્ુસલમાન વચ્ચેનાં હલ્ુ લડ થયાં છે એ જેમણે અનુભવ
લીધો છે તે જાણતા િશે. તેથી કેટલાંક કુટુંબો પાયમાલ થઈ ગયાં. તેઓનાથી
ભાઈઓ વચ્ચે ઝેર દાખલ થયાં છે . કેટલાંક રજવાડાં વકીલોની જાળમાં ફસાઈ
જઈ કરજદાર થઈ પડયાં છે . ઘણા ગરાત્તસયા તે વકીલોના કારસ્તાનથી લટં ૂ ાઈ
ગયા છે . આવા દાખલા ઘણા આપી શકાય છે .
પણ વધારે માં વધારે નુકસાન તેઓને િાથે એ થયું છે કે અંગ્રેજી ધસરી
ંૂ
આપણા
ગળામાં સજ્જજડ પેસી ગઈ છે . તમે ત્તવચારો. તમને લાગે છે કે અંગ્રેજી અદાલતો ન
િોત તો અંગ્રેજો રાજ ચલાવી શકત? અદાલતો એ કંઈ લોકોના સ્વાથુને સારુ
નથી. જેને પોતાની સિા ત્તનભાવવી છે તે અદાલતની વાટે લોકોને વશ કરે છે .
લોકો પોતે લડી લે તેમાં ત્રીજો માણસ પોતાની સિા નથી બેસાડી શકતો. ખરે ખર,
જ્યારે માણસો પોતાને િાથે મારામારી કરીને અથવા તો સગાંને પંચ નીમીને લડી
લેતા ત્યારે મરદ રિેતા. અદાલતો આવી ત્યારે બાયલા બન્યા. એકબીજાએ લડી
મરવું તે જગલી
ં
ગણાત.ું િવે ત્રીજો માણસ મારો કજજયો પતાવે ત્યારે ઓછં
જગલીપણુ
ં
ં છે ? કોઈ કિી શકશે કે જ્યારે ત્રીજો માણસ ઠરાવ આપે ત્યારે તે ખરો
જ િોય છે ? કોણ ખરું છે એ બંને પક્ષકાર જાણે છે . આપણે ભોળપણમાં માની
લઈએ છીએ કે ત્રીજો માણસ આપણા પૈસા લઈ જઈ આપણો ઇન્સાફ કરે છે .
તે વાત અલગ રાખીએ. િકીકત તો આટલી જ બતાવવાની છે કે અંગ્રેજોએ
અદાલતોની મારફતે આપણી ઉપર દાબ બેસાડયો છે ને તે અદાલતો આપણે
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વકીલ ન થઈએ તો ચાલી જ ન શકે. અંગ્રેજો જડ્જ િોત, અંગ્રેજો જ વકીલ િોત,
અંગ્રેજો જ ત્તસપાઈ િોત તો અંગ્રેજો માત્ર અંગ્રેજો ઉપર જ રાજ્ય કરત. હિિંદી જડજ
અને હિિંદી વકીલ ત્તવના ન જ ચાલી શક્ુ.ં વકીલો કેમ થયા, તેઓએ કેવી
ધાલાવેલી કરે લી એ બધું તમે સમજી શકો તો મારા જેટલો જ ત્તતરસ્કાર તમને એ
ધંધા તરફ ટાટશે. અંગ્રેજી સતાની એક ર્ુખય ચાવી તેઓની અદાલત છે ને
અદાલતની ચાવી વકીલો છે . જો વકીલો વકીલાત છોડી દે ને તે ધંધો વેશ્યાના
જેવો નીચ ગણાય તો અંગ્રેજી રાજ્ય એક હદવસમાં પડી ભાંગે. વકીલોએ હિિંદી
પ્રજાની ઉપર આરોપ ર્ુકાવ્યો છે કે આપણને કજજયા વિાલા છે ને કોરટદરબારરૂપી પાણીનાં માછલાં છીએ.
વકીલને ત્તવશે જે શબ્દો હું વાપરું છં તે જ શબ્દો જડ્જોને લાગુ પડે છે . તે બંને
મત્તસયાઈ ભાઈ છે , ને એકબીજાને જોર આપનારા છે .
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૧૨. હહિંદસ્તાનની દશા–દાલતર
वाचक : વકીલનું તો સમજાય છે . તેઓએ સારું કયુું છે તે માત્ર અનાયાસે, એમ
પ્રતીત્તત આવે છે . બાકી તેઓનો ધંધો જોતાં તો તે કત્તનષ્ઠ જ છે , પણ દાક્તરને
પણ તમે તો સાથે ઘસડો છો. એ કેમ િશે?
अथिपथत : હું જે ત્તવચારો તમારી આગળ રજૂ કરું છં તે અત્યારે મારા પોતાના છે ,
પણ તે કંઈ મેં જ કરે લા છે એમ નથી. પત્તિમના સુધારકો પોતે મારા કરતાં વધારે
સખત શબ્દોમાં લખી ગયા છે . તેઓએ વકીલ-દાક્તરોને બહુ વખોડયા છે . તેમાંના
એક લેખકે એક ઝેરી ઝાડ બનાવ્યું છે . તેની ડાળ વકીલ-દાક્તર વગેરે નકામા
ધંધાદારીઓની કરી છે અને તે ઝાડના થડની ઉપર નીત્તતધમુ રૂપ કુિાડી ઉગામી
છે . અનીત્તતને તે બધા ધંધાનું ર્ ૂળ રૂપ આપયું છે . એટલે તમે સમજશો કે હું તમારી
આગળ મારા ખીસામાંથી કાઢેલા નવા ત્તવચાર નથી ર્ ૂકતો, પણ બીજાનો તેમ જ
મારો અનુભવ રજૂ કરું છં.
દાક્તરના ત્તવશે જેમ તમને મોિ છે તેમ મને પણ િતો. એક વખત એવો િતો કે
જ્યારે મેં પોતે દાક્તર થવાનો ઇરાદો રાખેલો અને દાક્તર થઈ મારે કોમની સેવા
કરવી એમ ધાયુું િત.ું િવે તે મોિ ગયો છે . આપણે ત્યાં વૈદ્યનો ધંધો સારા ધંધામાં
ગણાયો નથી, એનું િવે મને ભાન આવ્યું છે ને હું તે ત્તવચારની હકિંમત પારખી શકું
છં.
અંગ્રેજોએ દાક્તરી ત્તવદ્યાથી પણ આપણી ઉપર કાબ ૂ બેસાડયો છે . દાક્તરોના
દંભની પણ ખામી નથી. મોગલ બાદશાિને ભમાવનાર તે અંગ્રેજી તબીબ િતો.
તેણે ઘરમાં કંઈ માંદગી મટાડી એટલે તેને ત્તશરપાવ મળ્યો. અમીરની પાસે
પિોંચી જનાર તે પણ દાક્તર છે .
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દાક્તરે આપણને િલમાલાવી નાખયા છે . દાક્તરોના કરતાં ઊંટવૈદ્ય ભલા એમ
કિેવાનું મન થઈ જાય છે . આપણે ત્તવચારીએ.
દાક્તરોનું કામ શરીર સંભાળવાનું છે એમ પણ નથી. તેઓનું કામ શરીરમાં રોગ
થાય તે દૂર કરવાનું છે . રોગ કે મ થાય છે ? આપણી જ ગફલતથી. હું બહુ જર્ુ,ં
મને અજીણુ થાય, હું દાક્તર પાસે જાઉં, તે મને ગોળી આપે. હું સાજો થાઉં, પાછો
ખ ૂબ ખાઉં ને પાછો ગોળી લઉં. આમાં બન્યું છે તે આ છે . જો હું ગોળી ન લેત, તો
અજીણુની સજા ભોગવત અને ફરી પાછો િદ ઉપરાંત ન જમત. દાક્તર વચમાં
આવ્યો ને તેણે મને િદ ઉપરાંત ખાવામાં મદદ કરી. તેથી મને શરીરમાં આરામ
તો થયો, પણ મારું મન નબળં થયુ.ં આમ ચાલતાં છે વટે મારી ક્સ્થત્તત એવી થાય
કે મારા મનની ઉપર હું જરાયે કાબ ૂ ન રાખી શકું.
મેં ત્તવષય કયો. હું માંદો પડયો, મને દાક્તરે દવા આપી, હું સાજો થયો. હું ફરી
ત્તવષય નિીં કરું ? કરીશ જ. જો દાક્તર વચ્ચે ન આવત તો કુદરત પોતાનું કામ
કરત, મારું મન દૃઢ થાત ને હું અંતે ત્તનત્તવિષયી થઈ સુખી થાત.
ઈક્સ્પતાલો એ પાપની જડ છે . તેનાથી માણસો શરીરનું જતન ઓછં કરે છે અને
અનીત્તત વધારે કરે છે .
યુરોપી દાક્તરો િદ વાળે છે . તેઓ માત્ર શરીરના જ ખોટા જતનને ખાતર લાખો
જીવોને દર વરસે મારે છે , જીવતા જીવ ઉપર અખતરા કરે છે . આવું એક પણ
ધમન
ુ ે કબ ૂલ નથી. હિિંદુ, ર્ુસલમાન, ક્ષિસ્તી, પારસી બધા કિે છે કે માણસના
શરીરને સારુ આટલા જીવો મારવાની જરૂર નથી.
દાક્તરો આપણને ધમુભ્રષ્ટ કરે છે . તેઓની ઘણીખરી દવામાં ચરબી અથવા દારૂ
િોય છે . આ બંનેમાંથી એક પણ વસ્તુ હિિંદુ-ર્ુસલમાનને ખપે તેવી નથી. આપણે
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સુધરે લાનો ડોળ કરી, બધાઓને વિેમી ગણી સ્વચ્છંદે ગમે તેમ કયાુ કરીએ તે
જુ દી વાત છે , પણ દાક્તરો ઉપર પ્રમાણે કરે છે એ ચોખખી ને સીધી વાત છે .
આનું પહરણામ એ આવ્યું છે કે આપણે નમાલા અને નામદુ બનીએ છીએ. આવી
ક્સ્થત્તતમાં આપણે લોકસેવા કરવાને લાયક નથી રિેતા અને આપણે શરીરિીન
તથા બુદ્ધદ્ધિીન થતા જઈએ છીએ. અંગ્રેજી કે યુરોપી દાક્તરી શીખવી તે માત્ર
ગુલામીની ગાંઠ મજબ ૂત કરવાને ખાતર છે .
આપણે દાક્તર કેમ થઈએ છીએ એ પણ ત્તવચારવાનું છે . તેન ું ખરું કારણ તો
આબરુદાર અને પૈસા કમાવાનો ધંધો કરવાનું છે ; પરોપકારની વાત નથી. તે
ધંધામાં પરોપકાર નથી એ તો હું બતાવી ગયો. તેથી લોકોને નુકસાન છે . દાક્તરો
માત્ર આડંબરથી લોકોની પાસેથી મોટી ફી લે છે અને તેઓની દવા જે એક
પાઈની હકિંમતની િોય છે તેના તેઓ રૂત્તપયા લે છે . આમ ત્તવશ્વાસમાં ને સારા
થવાની આશામાં લોકો ઠગાય છે . આવું જ છે ત્યારે ભલાઈનો ડોળ ઘાલનાર
દાક્તરો કરતાં દેખીતા ઠગવૈદ સારા ગણાય.
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૧૩. ખરો સધારો શ?ં
वाचक : તમે રે લવેને બાતલ કરી, વકીલને વખોડયા, દાક્તરને દબાવી દીધા,
સંચાકામ માત્ર તમે નુકસાનકારક ગણશો એમ હું જોઈ શકું છં. િવે સુધારો તે કોને
કિેવો?
अथिपथत : એ સવાલનો જવાબ ર્ુશ્કેલ નથી. હું માનું છં કે જે સુધારો હિિંદુસ્તાને
બતાવ્યો છે તેને દુત્તનયામાં કંઈ જ પિોંચી શકે તેમ નથી. જે બીજ આપણા
વડવાઓએ રોપયાં છે તેની બરોબરી કરી શકે તેવ ું કંઈ જોવામાં આવ્યું નથી. રોમ
ધ ૂળધાણી થઈ ગયુ,ં ગ્રીસનું નામ જ રહ્યુ,ં હફરયાની (ઇજજપતની) બાદશાિી ચાલી
ગઈ, જાપાન પત્તિમના પંજામાં આવ્યુ.ં ચીનનું કંઈ કિેવાય નિીં. પણ પડ્ું
આખડ્ું તો પણ હિિંદુસ્તાન િજુ તો તક્ષળયે મજબ ૂત છે .
જે રોમ અને ગ્રીસ પડયાં છે તેનાં પુસ્તકોમાંથી યુરોપના લોકો શીખે છે . તેઓની
ભ ૂલો પોતે નિીં કરે એવું ગુમાન કરે છે . આવી તેઓની કંગાલ ક્સ્થત્તત છે , ત્યારે
હિિંદ અચક્ષલત છે . એ જ તેન ું ભ ૂષણ છે . હિિંદની સામે આરોપ છે કે તે એવું જગલી,
ં
એવું અજ્ઞાન છે કે તેની પાસે કંઈ ફેરફાર કરાવી શકાતા નથી. આ આરોપ એ
આપણો ગુણ છે, દોષ નથી. અનુભવે આપણને જે ઠીક લાગ્યું છે તે આપણે કેમ
ફેરવીશુ?ં ઘણા અક્કલ દેનારા આવજા કયાુ કરે છે , ત્યારે હિિંદ અડગ રિે છે . આ
તેની ખ ૂબી છે , આ તેન ું લંગર છે .
સુધારો એ વતુન છે કે જેથી માણસ પોતાની ફરજ બજાવે. ફરજ બજાવવી તે
નીત્તત પાળવી એ છે . નીત્તત પાળવી એ આપણાં મનને તથા આપણી ઇંહદ્રયોને વશ
રાખવી એ છે . એમ કરતાં આપણે આપણને ઓળખીએ છીએ. આ જ 'સુ' એટલે
સારો ધારો છે . તેથી જે ત્તવરુદ્ધ તે કુધારો છે .
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ઘણા અંગ્રેજ લેખકો લખી ગયા છે કે ઉપરની વ્યાખયા પ્રમાણે હિિંદુસ્તાનને કંઈ જ
શીખવવાનું નથી રિેત.ું આ વાત બરોબર છે . આપણે જોયું કે માણસની વ ૃત્તિઓ
ચંચળ છે . તેન ું મન ફાંફાં માયાુ કરે છે . તેના શરીરને જેમ વધારે આપીએ તેમ
વધારે માગે છે . વધારે લઈને પણ સુખી નથી થતુ.ં ભોગ ભોગવતાં ભોગની ઇચ્છા
વધતી જય છે . તેથી પ ૂવજ
ુ ોએ િદ બાંધી. ઘણા ત્તવચારો કરીને જોયું કે સુખદુુઃખ
મનનાં કારણ છે . તવંગર તે તવંગરીના કારણથી સુખી નથી; ગરીબ તે
ગરીબાઈના કારણથી દુુઃખી નથી. તવંગર દુુઃખી જોવામાં આવે છે , ગરીબ સુખી
જોવામાં આવે છે . કરોડો તો ગરીબ જ રિેશે. આમ જોઈ તેઓએ ભોગની વાસના
છોડાવી. િજારો વરસ પિેલાં જે િળ િતું તેથી આપણે ચલાવ્યુ.ં િજારો વરસ
પિેલાં જેવાં આપણાં ઝંપડાં િતાં તે આપણે કાયમ રાખયાં. િજારો વરસ પિેલાં
જેવી આપણી કેળવણી િતી તે ચાલતી આવી. આપણે નાશકારક િરીફાઈ રાખી
નિીં; સહુ સહુનો ધંધો કરતા રહ્યા. તેમાં તેઓએ દસ્ત ૂર ર્ુજબ કામ લીધુ.ં કંઈ
સંચા વગેરે શોધતાં ન આવડે તેમ ન િતુ;ં પણ આપણા પ ૂવુજોએ જોયું કે સંચા
વગેરેની જજાળમાં
ં
માણસો પડશે તો પછી ગુલામ જ બનશે ને પોતાની નીત્તત
તજશે. તેઓએ ત્તવચારપ ૂવુક કહ્યું કે આપણે િાથેપગે જે બને તે જ કરવુ.ં િાથપગ
વાપરવામાં જ ખરું સુખ છે , તેમાં જ તંદુરસ્તી છે .
તેઓએ ત્તવચાયુું કે મોટાં શિેરો સ્થાપવાં તે નકામી ભાંજગડ છે . તેમાં લોકો સુખી
નિીં થાય. તેમાં સોનેરી ટોળીઓ અને સફેદ ગલીઓ જાગશે , રાંક માણસો
તવંગરોથી લટં ૂ ાશે. તેથી તેઓએ નાનાં ગામડાંથી સંતોષ રાખયો.
તેઓએ જોયું કે રાજાઓ અને તેઓની તલવાર કરતાં નીત્તતબળ વધારે બળવાન
છે . તેથી તેઓએ રાજાને નીત્તતવાન પુરુષો - ઋત્તષઓ અને ફકીરોના કરતાં
ઊતરતા ગણયા.
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આવું જે પ્રજાનું બંધારણ છે તે પ્રજા બીજાને શીખવવાને લાયક છે , તે બીજાની
પાસેથી શીખવાલાયક નથી.
આ પ્રજામાં અદાલતો િતી, વકીલો િતા, તબીબો િતા, પણ તે બધા રીતસર
ત્તનયમમાં િતા. સહુ જાણતું િતું કે એ ધંધા કંઈ ભારે ન િતા. વળી વકીલો,
તબીબો વગેરે લોકોમાં લટં ૂ નિીં ચલાવતા; એ તો લોકોના આત્તિત િતા. લોકોના
ઉપરી થઈ ન રિેતા. ઈન્સાફ તો ઠીક ઠીક થતો. અદાલતે ન જવું એ લોકોની નેમ
િતી. તેઓને ભમાવવાને સ્વાથી માણસો ન િતા. આટલો સડો પણ માત્ર
રાજારજવાડાની આસપાસમાં જ િતો. આમ (સામાન્ય) પ્રજા તો તેથી ત્તનરાળી
રીતે પોતાના ખેતરનું ધણીપદું કરતી. તેઓની આગળ ખરું સ્વરાજ િતુ.ં
અને જ્યાં ચાંડાળ સુધારો નથી પિોંચ્યો ત્યાં તેવ ું હિિંદુસ્તાન િજુ યે છે . તેને તમારા
નવા ઢોંગોની વાત કરશો તે િસી કાઢશે. તેની ઉપર અંગ્રેજ રાજ્ય કરતા નથી,
તમે રાજ્ય કરવાના નથી.
જે લોકોને નામે આપણે વાત કરીએ છીએ તેને આપણે ઓળખતા નથી, તેઓ
આપણને નથી ઓળખતા. તમને અને જેને દેશદાઝ છે તેમને મારી સલાિ છે કે
તમારે ર્ુલકમાં - જ્યાં રે લની રે લ નથી ફરી વળી તેવા ભાગમાં - છ મહિના ફરવું
ને પછી દેશની દાઝ લાવવી; પછી સ્વરાજની વાત કરવી.
િવે તમે જોયું કે ખરો સુધારો હું કઈ વસ્તુને કહું છં. ઉપર મેં જે ક્ષચતાર આપયો છે
તેવ ું હિિંદુસ્તાન જ્યાં િોય ત્યાં જે માણસ ફેરફાર કરશે તેને દુશ્મન જાણવો. તે નર
પાપી છે .
वाचक : તમે જે કહ્યું તેવ ું જ હિિંદુસ્તાન િોય તો તો ઠીક, પણ જે દેશમાં િજારો
બાળત્તવધવાઓ છે , જે દેશમાં બે વરસની બાળકીનાં લગ્ન થાય છે , જે દેશમાં બાર
વષે છોકરા-છોકરી ઘરસંસાર ચલાવે છે , જે દે શમાં સ્ત્રી એક કરતાં વધારે ભરથાર
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કરે છે , જે દેશમાં ત્તનયોગનો ચાલ છે , જે દેશમાં ધમુને નામે કુમાહરકાઓ વેશ્યા
બને છે , જે દેશમાં ધમન
ુ ે નામે પાડા-બકરાંઓનો વધ થાય છે તે દેશ પણ
હિિંદુસ્તાન છે . તો પણ તમે જે કહ્યું તે સુધારાનું લક્ષણ છે શુ?ં
अथिपथत : તમે ભ ૂલ્યા છો. તમે જે ખામીઓ બતાવી તે ખામી છે . તેને કોઈ સુધારો
નથી કિેત.ું તે ખામીઓ સુધારા છતાં રિેલી છે . તે દૂર કરવા િંમેશાં પ્રયત્ન થયા
છે ને થયા જ કરશે. આપણને જે નવો જુ સ્સો આવ્યો છે તેને આપણે તે ખામીઓ
દૂર કરવામાં વાપરી શકીએ છીએ.
મેં તમને જે આધુત્તનક સુધારાની ત્તનશાની કિી તે તે સુધારાના હિમાયતી પોતે
બતાવે છે . મેં જે હિિંદનો સુધારો વણુવ્યો છે તે તેના હિમાયતી વણુવે છે .
કોઈ પણ દેશમાં કોઈ પણ સુધારા નીચે બધા માણસો સંપ ૂણુતા નથી પામ્યા. હિિંદી
સુધારાનું વલણ નીત્તત દૃઢ કરવા તરફ છે ; તેથી તેને કુધારો કહ્યો. પત્તિમનો
સુધારો ત્તનરીશ્વરી છે , હિિંદી સુધારો સેશ્વરી છે .
આમ સમજી, િદ્ધા રાખી, હિિંદના હિતેચ્છઓએ હિિંદી સુધારાને જેમ બાળક માને
વળગી રિે તેમ વળગી રિેવ ું ઘટે છે .
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૧૪. હહિંદ કેમ છૂટે?
वाचक : સુધારા ત્તવશે તમારા ત્તવચાર સમજ્યો. તમારા કિેવા ઉપર ધ્યાન દેવ ું
પડશે. એકદમ બધું ગ્રિણ કરાય એમ તમે નિીં માનો. એવી આશા પણ નિીં
રાખતા િો. તમારા આવા ત્તવચાર પ્રમાણે હિિંદને ટાટવાનો શો ઉપાય તમે ધારો
છો ?
अथिपथत : મારા ત્તવચાર એકદમ સહુ કબ ૂલ કરે એવું હું ધારતો જ નથી. તમારા
જેવા માણસો જે મારા ત્તવચાર જાણવા માગે તેને મારે જણાવવા એ જ મારું કતુવ્ય
છે . પછી તે ત્તવચારો તેવાને પસંદ પડે કે નિીં તે તો કાળે કરીને જ જણાશે.
હિિંદને ટાટવાના ઉપાય તો ખરું જોતાં આપણે જોઈ ગયા; છતાં તે બીજે રૂપે જોયા.
િવે આપણે સ્વ-રૂપે તપાસીએ.
જે કારણથી દરદી માંદો પડયો િોય તે કારણ દૂર કરે તો દરદી સાજો થાય, એ
જગતપ્રત્તસદ્ધ વાત છે . તેમ જ જે કારણથી હિિંદ ગુલામીમાં આવ્યું તે કારણ દૂર
થાય તો તે બંધનર્ુક્ત થાય.
वाचक : હિિંદનો સુધારો તમે ગણો છો તેમ સવોિમ છે , તો પછી તે કેમ ગુલામીમાં
આવ્યું ?
अथिपथत : સુધારો તો મેં કહ્યો તેવો જ છે , પણ એમ જોવામાં આવે છે કે બધા
સુધારાની ઉપર આફત આવ્યા જ કરે છે . જે સુધારો અચક્ષલત છે તે છે વટે
આફતને દૂર કરે છે . હિિંદના બાળકમાં કચાશ િતી તેથી તે સુધારો ઘેરાયો, પણ
ઘેરામાંથી ટાટવાની તેની તાકાત છે , એ તેન ું ગૌરવ બતાવે છે .
વળી કંઈ આખું હિિંદ તેમાં ઘેરાયેલ ું નથી. જેઓ પત્તિમની કેળવણી પામ્યાં છે ને
તેના પાશમાં આવ્યાં છે તે જ ગુલામીમાં ઘેરાયાં છે . આપણે જગતને આપણા
દમડીના માપથી પામીએ છીએ. જો અપણે કંગાલ દશા ભોગવીએ છીએ તેથી
આખું હિિંદુસ્તાન તેવ ું છે એમ માનીએ છીએ. િકીકતમાં તેવ ું કંઈ નથી. છતાં
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આપણી ગુલામી તે દેશની છે એમ માનવું એ વાસ્તત્તવક છે , પણ ઉપલી વાત
ધ્યાનમાં લઈએ તો આપણે સમજી શકીશું કે આપણી પોતાની ગુલામી જાય તો
હિિંદુસ્તાનની ગુલામી ગઈ સમજવી. આમાં તમને સ્વરાજની વ્યાખયા મળી રિે છે .
આપણી ઉપર આપણે રાજ્ય ભોગવીએ તે સ્વરાજ છે અને એ સ્વરાજ આપણી
િથેળીમાં છે .
તે સ્વરાજ સ્વપનવત ન માનશો. મનથી માનીને બેસી રિેવાનું એ સ્વરાજ નથી.
એ તો એવું છે કે તમે ચાખયા પછી બીજાને તેનો સ્વાદ આપવા તરફ તમારી
જજિંદગી પયત
ું પ્રયત્ન કરશો, પણ ર્ુખય વાત જણે જણે સ્વરાજ ભોગવવાની છે .
ડૂબતો બીજાને નિીં તારે , પણ તરતો તારશે. આપણે પોતે ગુલામ િોઈશું ને
બીજાને છોડવાની વાત કરીશું તે બનવાજોગ નથી.
પણ આટલેથી બસ નથી. િજુ આપણે આગળ ત્તવચારવું પડશે.
वाचक : અંગ્રેજ હિિંદી બને એ વાત તમે કરો છો તે ન બનવા જેવી છે .
अथिपथत : એમ આપણે કિેવ ું તે તો અંગ્રેજ માણસ નથી એમ કિેવા બરોબર થયુ.ં
તેઓ આપણા જેવા થાય કે નિીં તેની આપણને પરવા નથી રિેતી. આપણે
આપણું ઘર સાફ કરીએ છીએ, પછી તેમાં રિેવા લાયક માણસ જ રિેશે; બીજા
પોતાની મેળે ચાલ્યા જશે. આવો અનુભવ તો દરે ક માણસને થયો િશે.
वाचक : આવું થયેલ ું તવારીખમાં તો નથી વાંચવામાં આવ્યુ.ં
अथिपथत : તવારીખમાં ન જોયું િોય તે ન બને એમ માનવું એ િીણપદ છે . જે
વાત આપણી અક્કલમાં આવી શકે તે આપણે છે વટે અજમાવવી તો ઘટે જ છે .
દરે ક દેશની ક્સ્થત્તત એક િોતી નથી. હિિંદુસ્તાનની ક્સ્થત્તત ત્તવક્ષચત્ર છે . હિિંદુસ્તાનનું
બળ અતુક્ષલત છે . એટલે આપણે બીજી તવારીખની સાથે સંબધ
ં થોડો છે . મેં તમને
બતાવ્યું કે જ્યારે બીજા સુધારા રગદોળાઈ ગયા ત્યારે હિિંદી સુધારાને આંચ નથી
આવી.
वाचक : મને આ બધી વાત ઠીક નથી લાગતી. આપણે અંગ્રેજને લડીને કાઢવા
પડશે , એમાં શક થોડો જ લાગે છે . તેઓ જ્યાં સુધી ર્ુલકમાં છે ત્યાં સુધી જપ
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નથી વળવાનો. 'પરાધીન સપને સુખ નાિીં.' એવું જોવામાં આવે છે . તેઓ છે તેથી
આપણે દૂબળા થતા જઈએ છીએ. આપણું તેજ જતું રહ્યું છે ને આપણા લોકો
ગાભરા જેવા દીસે છે . તેઓ આપણા દેશ ઉપર કાળરૂપ છે . તે કાળને આપણે ગમે
તેવો પ્રયત્ન કરીને નસાડયે જ ટાટકો છે .
अथिपथत : તમે મારું કિેવ ું બધું તમારા આવેશમાં ભ ૂલી ગયા છો. અંગ્રેજોને લાવ્યા
આપણે અને તેઓ રિે છે આપણે લીધે. આપણે તેમનો સુધારો ગ્રિણ કયો છે તેથી
તે રિી શકે છે , એ કેમ ભ ૂલો છો ? તેઓની ઉપર તમે ત્તતરસ્કાર કરો છો તે તેઓના
સુધારા ઉપર કરવો ઘટે છે . છતાં િવે ધારો કે આપણે લડાઈ કરી તેમને કાઢીએ.
તે કેમ થઈ શકશે ?
वाचक : જેમ ઇટાલીએ કયુું તેમ. મૅક્ષઝનીએ અને ગૅહરબાલ્ડીએ કયુું તે તો
આપણાથી પણ કરાય. તેઓ મિાવીર થઈ ગયા તેની તમે ના પાડી શકશો ?
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૧૫. ઈટાિી અને હહિંદ
अथिपथत : તમે ઇટાલીનો દાખલો ભલો આપયો. મૅક્ષઝની મિાત્મા િતો. ગૅહરબાલ્ડી
ભારે યોદ્ધો થઈ ગયો. તે બંને પ ૂજનીય િતા. તેમાંથી આપણે બહુ શીખી શકીએ
છીએ. છતાં ઇટાલીની દશા ને હિિંદની દશા જુ દી છે .
પ્રથમ તો મૅક્ષઝની અને ગૅહરબાલ્ડી વચ્ચેનો તફાવત જાણવા જેવો છે . મૅક્ષઝનીનો
મનોરથ જુ દો િતો. મૅક્ષઝની જે ધારતો તે ઇટાલીમાં નથી થયુ,ં મૅક્ષઝનીએ
માણસજાતની ફરજ ઉપર લખતાં બતાવી આપયું છે કે દરે ક માણસે સ્વરાજ
ભોગવતા થઈ જવું જોઈએ. એ તો તેને સ્વપનવત રહ્યુ.ં ગૅહરબાલ્ડી તથા
મૅક્ષઝનીની વચ્ચે મતભેદ થયેલો એ યાદ રાખજો. વળી ગૅહરબાલ્ડીએ દરે ક
ઇટાક્ષલયનને િત્તથયાર આપયાં ને દરે ક ઇટાક્ષલયને િત્તથયાર લીધાં.
ઇટાલી અને ઑન્સ્રયા એ બેમાં સુધારા-ભેદ ન િતો. એ તો 'કાકા કાકાના' ગણાય.
'જૈસે કો તૈસા' એવી વાત ઇટાલીની િતી. ઇટાલીને પરદેશી(ઑન્સ્રયા)ની
ધસરીમાં
ંૂ
થી છોડાવવું એવો ગૅહરબાલ્ડીનો મોિ િતો. તેને અંગે તેણે કાવ ૂરની
મારફતે જે કાવતરાં કયાું તે તેના શૌયુને ઝાંખપ લગાડે છે .
અને અંતે ફળ શું આવ્યું ? ઇટાલીમાં ઇટાક્ષલયન રાજ્ય કરે છે તેથી ઇટાલીની પ્રજા
સુખી છે એમ તમે માનતા િો, તો મારે તમને કિેવ ું જોઈએ કે તમે અંધારામાં ભમો
છો. મૅક્ષઝનીએ આબેહબ
ૂ બતાવી આપયું છે કે ઇટાલી કંઈ ટાટ્ું નિીં. ઇટાલીનો
એક અથુ ત્તવક્ટર ઇમૅન્યુઅલે કયો, ને મૅક્ષઝનીએ બીજો કયો. ઇમૅન્યુઅલ, કાવ ૂર
અને ગૅહરબાલ્ડીના મનથી ઇટાલી એટલે ઇમૅન્યુઅલ અથવા ઇટાલીનો રાજા અને
તેના પાક્ષગયા મૅક્ષઝનીના ત્તવચાર પ્રમાણે ઇટાલીના લોક-તેના ખેડૂતો એ જ ઇટાલી;
ઇમૅન્યુઅલ વગેરે તેના નોકર, મૅક્ષઝનીનું ઇટાલી િજી ગુલામ છે . બે રાજા વચ્ચે
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શેતરં જની બાજી િતી. ઇટાલીની પ્રજા તો માત્ર પાયદળ િતી, અને છે . ઇટાલીના
મજૂરો િજુ દૂુઃખી છે . ઇટાલીના મજૂરોની દાદ -નથી સંભળાતી, તેથી તે લોકો ખ ૂન
કરે છે , સામે થાય છે , માથાં ફોડે છે ને તેમાં બંડ થવાની ધાસ્તી િજુ રહ્યા જ કરે
છે . આમાં ઇટાલીને ઑન્સ્રયાના જવાથી શો લાભ મળ્યો ? નામનો જ લાભ થયો.
જે સુધારાને અથે જગ
ં મચ્યો એ સુધારા થયા નથી, પ્રજાની ક્સ્થત્તત સુધરી નથી.
હિિંદુસ્તાનની દશા આવી કરવાનો તમારો ઇરાદો ન જ િોય. હું માનું છં કે તમારો
ત્તવચાર હિિંદુસ્તાનના કરોડોને સુખી કરવાનો છે , નિીં કે તમારે ને મારે રાજ્યસિા
લેવી છે . જો આમ િોય તો આપણે એક જ ત્તવચાર કરવો ઘટશે તે એ કે પ્રજા કેમ
સ્વતંત્ર બને.
તમે કબ ૂલ કરશો કે કેટલાંક દેશી રજવાડાં નીચે પ્રજા કચરાય છે . તેઓ
અધમતાથી લોકોને પીડે છે . તેઓના જુ લમ અંગ્રેજના કરતાં વધારે છે . આવો
જુ લમ તમારે હિિંદુસ્તાનમાં જોઈતો િોય તો આપણો પાટો ઠેકાણાસર બેસે એમ છે
જ નિીં.
મારું સ્વદેશાક્ષભમાન મને એમ નથી શીખવતું કે, મારે દેશી રાજા નીચે તો રૈ યત
જેમ ટાંદાય તેમ ટાંદાવા દેવી. મારામાં બળ િશે તો હું તો દેશી રાજાના જુ લમ
સામે તેમ જ અંગ્રેજી જુ લમ સામે ઝઝીશ.
સ્વદેશાક્ષભમાન એટલે હું દેશનું હિત સમજુ ં છં. જો કોઈ અંગ્રેજ કિેશે કે હિિંદને ટાટું
કરવુ,ં જુ લમની સામે થવુ,ં ને લોકોની સેવા કરવી, તો તે અંગ્રેજને હું હિિંદી તરીકે
વધાવી લઈશ.
વળી ઇટાલીની જેમ હિિંદને િત્તથયાર મળે ત્યારે હિિંદ લડે, આ મિાભારત કામનો
તમે ત્તવચાર જ નથી કયો જણાતો. અંગ્રેજ દારૂગોળે પ ૂરા છે ; તેથી કંઈ ડર નથી
લાગતો, પણ એમ તો જણાય છે કે તેમનાં િત્તથયાર વતી તેમની સામે લડવું િશે
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તો હિિંદને િત્તથયારબંધ કરવું જ જોઈશે. જો આ થઈ શકતું િોય તો તેને કેટલાં
વરસો જોઈએ ? વળી હિિંદીમાત્રને િત્તથયારબંધ કરવા તે તો હિિંદુસ્તાનને યુરોપની
જેમ બનાવવા જેવું છે . તેમ થાય તો યુરોપના જે બેિાલ છે તે હિિંદના થાય.
ૂ ામાં, હિિંદે યુરોપનો સુધારો ગ્રિણ કરવો. આમ જ થવાનું િોય તો સરસ વાત એ
ટંક
છે કે જેઓ તે સુધારામાં કુશળ છે તેને જ રિેવા દઈએ, તેઓની સાથે થોડુંઘણું
લડી કંઈક િક લઈશુ,ં નિીં લઈશું ને હદવસ ગુજારીશુ.ં
પણ વાત એવી છે કે હિિંદની પ્રજા કદી િત્તથયાર ધારણ નિીં કરે , ન કરે એ જ ઠીક
છે .
वाचक : તમે બહુ આગળ વધ્યા. બધાને િત્તથયારબંધ થવાની જરૂર િોય નિીં.
આપણે પ્રથમ તો કેટલાંક ખ ૂન કરી ત્રાસ છોડાવશુ.ં પછી થોડા માણસો
િત્તથયરબંધ તૈયાર થયા િશે તે ઉઘાડા લડશે. તેમાં પ્રથમ તો વીસ-પચ્ચીસેક
લાખ હિિંદી મરશે ખરા. પણ છે વટે આપણે દેશ િાથ કરીશુ.ં આપણે ગેરીલા
(બિારવહટયાઓને મળતી) લડત ચલાવી અંગ્રેજોને િરાવી દઈશુ.ં
अथिपथत : તમારો ત્તવચાર હિિંદની પત્તવત્ર ભ ૂત્તમને રાક્ષસી બનાવવાનો લાગે છે . ખ ૂન
કરીને હિિંદને છોડાવશું એ ત્તવચાર કરતાં તમને ત્રાસ કેમ નથી ટાટતો ? ખ ૂન તો
આપણે આપણું કરવું ઘટે છે , કેમ કે આપણે બાયલા બન્યા છીએ ત્યારે ખ ૂનનો
ત્તવચાર કરીએ છીએ. આવું કામ કરીને તમે કોને છોડાવશો ? હિિંદી પ્રજા એવું કદી
ઇચ્છતી નથી. આપણા જેવા, જેમણે અધમ સુધારારૂપી ભાંગ પીધી છે , તે જ એવો
ત્તવચાર કેફમાં કરીએ છીએ. ખ ૂન કરીને રાજ્ય ભોગવશે તે પ્રજાને સુખી કરવાના
નથી. જે ખ ૂન ધીંગરાએ કયુું, જે ખ ૂન હિિંદુસ્તાનમાં થયાં છે , તેથી ફાયદો થયો છે
એમ માનતા િોય તે મોટી ભ ૂલ કરે છે . ધીંગરાને હું દેશક્ષભમાની ગણું છં, પણ તેની
પ્રીત્તત ઘેલી િતી. તેણે પોતાન શરીરનો ભોગ કુમાગે આપયો છે. તેથી અંતે
ગેરફાયદો જ છે .
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वाचक : પણ તમારે એટલું તો કબ ૂલ કરવું જ પડશે કે અંગ્રેજ આ ખ ૂનથી ડરી
ગયેલ છે , અને લૉડુ મોલેંગ્ને જે આપયું છે તે તેવી ધાસ્તીથી આપયું છે .
अथिपथत : અંગ્રેજ બીકા પ્રજા છે , તેમ જ બિાદુર છે . દારૂગોળાની અસર તેની
ઉપર તરુ ત જ થાય છે એ હું માનું છં. લૉડુ મોલેંગ્ને જે આપયું િોય તે ધાસ્તીથી
આપયું િોય એવો સંભવ છે , પણ ધાસ્તીથી મળે લી વસ્તુ ધાસ્તી િોય ત્યાં સુધી જ
નભી શકે છે .
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૧૬. દારૂગોળો
वाचक : ધાસ્તીથી અપાયેલ ું ધાસ્તી િોય ત્યાં સુધી જ નભી શકે , એ વળી ત્તવક્ષચત્ર
વાત કરી. આપયું તે આપયુ.ં તેમાં વળી શો ફેરફાર થાય ?
अथिपथत : એમ નથી. ૧૮૫૭નો રુક્કો અપાયો તે બંડને અંતે, લોકશાક્ન્ત જાળવવા
સારુ. જ્યારે શાક્ન્ત થઈ અને લોકો ભોળા હદલના બની ગયા ત્યારે એનો અથુ
ફયો. હું સજાની ધાસ્તીથી ચોરી ન કરું, તો જ્યારે સજાની ધાસ્તી જતી રિે ત્યારે
ચોરી.. કરવાનું પાછં મન થશે ને હું ચોરી કરીશ. આ તો બહુ સાધારણ અનુભવ
છે ; તેમાં ઈનકાર કરી શકાય એવું નથી. આપણે ધારી લીધું છે કે દમ ભરાવીને
લોકોની પાસેથી કામ લઈ શકાય છે , અને તેથી આપણે તેમ કરતા આવ્યા છીએ.
वाचक : આમ તમે બોલો છો તે તમારી ત્તવરુદ્ધ જાય છે એમ તમને નથી જણાતું ?
તમારે કબ ૂલ કરવું પડશે કે અંગ્રેજોએ પોતે જે કંઈ મેળવ્યું તે મારામારી કરીને
મેળવ્યું છે . તમે કિી ગયા છો કે તેઓએ મેળવેલ ું નકાર્ું છે , એ મને યાદ છે . તેથી
મારી દલીલને ધક્કો નથી પિોંચતો. તેઓએ નકાર્ું મેળવવા ધાયુું ને તે મેળવ્યુ,ં
મતલબ એ છે કે તેઓએ પોતાની ધારણા પાર પાડી. સાધન શું િતું તેની શી
હફકર છે ? આપણી ર્ુરાદ સરસ િોય તે કેમ આપણે ગમે તે સાધનથી, મારામારી
કરીને પણ, પાર ન પાડીએ ? ચોર મારા ઘરમાં પેસે ત્યારે કંઈ હું સાધનનો ત્તવચાર
કરીશ ? મારો ધમુ તો તેને ગમે તેમ કરીને કાઢવાનો જ છે .
તમે કબ ૂલ કરતા જણાઓ છો કે આપણને અરજી કરતાં કશું મળ્યું નથી અને
મળવાનું નથી. ત્યારપછી મારીને કેમ ન લઈએ ? જરૂર જણાશે તો તેટલી મારની
બીક િમેશાં જારી રાખીશુ.ં બચ્ચું આગમાં પગ ર્ ૂકે, તેને તેમાંથી બચાવવા આપણે
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તેની ઉપર દાબ રાખીએ તેમાં તમે પણ દોષ નિીં જોશો. જ્યાં ત્યાંથી આપણે તો
કાયત્તુ સદ્ધદ્ધ કરી લેવાની છે .
अथिपथत : તમે ઠીક દલીલ કરી છે . તે એવી છે કે તેથી ઘણા છે તરાયા છે . હું પણ
તેવી દલીલ કરતો. પણ િવે મારી આંખ ખ ૂલી છે ને હું મારી ભ ૂલ જોઈ શકું છં.
તમને તે બતાવવા મિેનત કરીશ.
પ્રથમ તો અંગ્રેજોએ જે મેળવ્યું તે મારામારી કરી મેળવ્યુ,ં તેથી આપણે પણ તેમ
કરી મેળવીએ, એ ત્તવચાર લઈએ. અંગ્રેજે મારામારી કરી અને આપણે પણ કરી
શકીએ, એ વાત તો બરાબર છે . પણ જે વસ્તુ તેઓને મળી તેવી જ આપણે લઈ
શકીએ છીએ. તમે કબ ૂલ કરશો કે તેવ ું આપણને ન જ જોઈએ.
તમે માનો છો તેમ સાધન અને સાધ્ય - મરાદ - વચ્ચે સંબધ
ં નથી તે બહુ જ
મોટી ભ ૂલ છે . એ ભ ૂલથી, જે ધત્તમિષ્ઠ માણસો ગણાયા છે , તેઓએ ઘોર કમુ કયાું છે .
એ તો કડવીનો વેલો વાવી તેમાંથી મોગરાના ફલની ઇચ્છા રાખવા જેવું થયુ.ં
મારે દહરયો ઓળંગવાનું સાધન વિાણ જ િોઈ શકે. જો ગાડું પાણીમાં ઝંપલાવું
તો ગાડું અને હું બંને તક્ષળયે જઈએ. જેવા દેવ તેવી પ ૂજા, એ બહુ ત્તવચરવા જેવું
વાક્ય છે . તેનો ખોટો અથુ કરી લોકો ભરમાયા છે . સાધન એ બીજ છે ; અને સાધ્ય
- મેળવવાનું - એ ઝાડ છે . એટલે જેટલો સંબધ
ં બીજ અને ઝાડ વચ્ચે છે તેટલો
સાધન અને સાધ્ય વચ્ચે છે . સેતાનને ભજીને હું ઈશ્વરભજનનું ફળ મેળવું એ
બનવા જોગ નથી. એટલે એમ કિેવ ું કે આપણે તો ઈશ્વરને જ ભજવો છે , સાધન
ભલે સેતાન િોય, એ તો તદ્દન અજ્ઞાનની વાત છે . જેવી કરણી તેવી પારઉતરણી
િોય છે . અંગ્રેજોએ મારામારી કરીને ૧૮૩૩માં વોટના ત્તવશેષ િક્કો લીધા, શું
મારામારી કરીને તેઓ પોતાની ફરજ સમજી શક્યા ? તેઓની ધારણા િક
મેળવવાની િતી તે તેઓએ મારામારી કરીને મેળવ્યા. ખરા િક ફરજનું ફળ છે , તે
તેઓએ નથી મેળવ્યા. પહરણામ એ આવ્યું છે કે સહુ િક મેળવવા મથ્યા છે , ફરજ
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ઊંઘી ગઈ છે . જ્યાં બધા િકની વાતો કરે , ત્યાં કોણ કોને આપે ? તેઓ કશી ફરજ
નથી બજાવતા એમ કિેવાનો િેત ુ અિીં નથી. પણ જે િક તેઓ માગતા િતા તેને
લઈને બજાવવાની ફરજ તેઓએ બજાવી નથી. તેઓએ લાયકાત મેળવી નથી.
તેથી તેઓના િક તેઓને ગળે ધસ
ં ૂ રીરૂપ થઈ પડયા છે . એટલે જે તેઓને મળ્યું છે ,
તે તેઓના સાધનનું જ પહરણામ છે . તેઓને જેવું જોઈતું િતું તેવાં સાધન તેઓએ
વાપયાું.
મારે તમારી પાસેથી તમારી ઘહડયાળ છીનવી લેવી િશે તો મારે બેશક તમારી
સાથે મારામારી કરવી પડશે. પણ જો મારે તમારી ઘહડયાળ વેચાતી લેવી િશે તો
તમને દામ આપવા પડશે. જો મારે બક્ષક્ષસ લેવી િશે તો મારે કરગરવું પડશે.
ઘહડયાળ મેળવવામાં મેં જે સાધન વાપયુું તે પ્રમાણે તે ચોરીનો માલ, મારો માલ
કે બક્ષક્ષસ, એમ થયુ.ં ત્રણ સાધનનાં ત્રણ જુ દાં જુ દાં પહરણામ આવ્યાં. િવે તમે કેમ
કિી શકશો કે સાધનની હફકર નથી ?
િવે ચોરને કાઢવાનો દાખલો લઈએ; હું તમારા ત્તવચારને મળતો નથી કે ચોરને
કાઢવામાં ગમે તે સાધન વાપરી શકાય છે .
જો મારા ઘરમાં મારો બાપ ચોરી કરવા આવશે તો હું એક સાધન વાપરીશ. તે જ
સાધન મારો કોઈ ઓળખીતો ચોરી કરવા આવ્યો િશે તો નિીં વાપરું. વળી કોઈ
અજાણયો માણસ આવ્યો િશે તો ત્રીજુ ં સાધન વાપરીશ. જો તે માણસ ગોરો િશે
તો એક સાધન, હિિંદી િશે તો બીજુ ં સાધન, એ પણ વખતે તમે કિેશો. જો કોઈ
ર્ુડદાલ છોકરો ચોરી કરવા આવ્યો િશે તો વળી તદ્દન જુ દું સાધન વાપરીશ. જો
તે મારો બરોબહરયો િશે તો વળી કંઈ જુ દું, અને જો તે માણસ િત્તથયારબંધ
જોરાવર િશે તો હું છાનો સ ૂતો રિીશ. આમાં બાપથી માંડીને બક્ષળયાની વચ્ચે
જુ દાં સાધનો વપરાશે. બાપ િશે તોપણ મને લાગે છે કે હું સ ૂતો રિીશ અને પેલો
િત્તથયારબક્ષળયો િશે તોપણ સ ૂતો રિીશ. બાપમાં પણ બળ છે , િત્તથયારબંધ
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માણસમાં પણ બળ છે . બંને બળને વશ રિી હું મારી વસ્તુ જતી કરીશ. બાપનું
બળ મને દયાઅથી રોવરાવશે , િત્તથયારનું બળ મારા મનમાં રોષ ઉત્પન્ન કરશે.
અમે કટ્ટા દુશ્મન થઈશુ,ં આવી કફોડી દશા છે . આ દાખલાઓ ઉપરથી આપણે બન્ને
સાધનના ત્તનિય ઉપર તો નિીં આવી શકીએ. મને તો આ ચોરના સંબધ
ં માં શું
કરવું એ સ ૂઝી આવે છે . પણ તે ઈલાજ તમને ભડકાવે તેથી હું તમારી પાસે ર્ ૂકતો
નથી. તમે સમજી લેજો, અને નિીં સમજો તો દરે ક વખતે જુ દાં સાધન તમારે
લેવાં પડશે, પણ તમે એટલું તો જોયું કે ચોરને કાઢવાને ગમે તે સાધન નિીં કામ
આવે, અને જેવું સાધન લેશો તેને લગતું પહરણામ આવશે. તમારો ધમુ ગમે તેમ
કરીને ચોરને કાઢવાનો નથી જ.
જરા આગળ વધીએ.પેલો િત્તથયારબક્ષળયો તમારી વસ્તુ લઈ ગયો છે . તમે તે યાદ
રાખી. તમને ગુસ્સો છે . તમે તે લુચ્ચાને તમારે સારુ નિીં, પણ લોકકલ્યાણને સારુ
ત્તશક્ષા કરવા માગો છો. તમે માણસો એકઠા કયાુ. તેના ઘર ઉપર તમે ચઢી ગયા.
તેને ખબર પડી. તે નાઠો. તેણે બીજા લટં ૂ ારા એકઠા કયાુ. તે ક્ષખજાયો છે . તેણે
તમારું ઘર ધોળે દિાડે લટં ૂ વાનું કિેણ િવે તો મોકલ્યું છે . તમે બળવાન છો, ડરતા
નથી. તમે તમારી તૈયારીમાં છો. દરત્તમયાન લટં ૂ ારા તમારી આસપાસના લોકોને
કનડે છે . તેઓ તમારી પાસે ફહરયાદ કરે છે . તમે કિો છો : 'હું તમારે સારુ તો આ
બધું કરું છં. મારો માલ ગયો તે તો કંઈ જ ત્તવસાતની વાત ન િતી.' લોકો કિે છે :
'પિેલાં તો અમને તે ન જ લટં ૂ તો. તમે તેની સાથે લડાઈ શરૂ કરી ત્યારથી તેણે
આ શરૂ કયુું છે .' તમે સપડાયા છો. ગરીબ ઉપર તમને રિેમ છે . તેઓની વાત
સાચી છે . િવે શું કરવું ? લટં ૂ ારાને છોડવો ? તેમાં તો તમારી લાજ જાય. લાજ તો
સહુને વિાલી િોય. તમે ગરીબોને કિો છો : 'હફકર નિીં, આવો, મારું ધન તેતમારું
છે . હું તમને િત્તથયાર આપું છં. તમને તેનો ઉપયોગ શીખવીશ, ને તમે બદમાશને
મારજો; મેલશો મા.' આમ સંગ્રામ વધ્યો. લટં ૂ ારા વધ્યા, લોકોએ િાથે ચોલીને
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આંખો લાલ કરી. ચોરની નુપર વેર લેવાનું પહરણામ એ આવ્યું કે ઊંઘ વેચીને
ઉજાગરો લીધો. શાક્ન્ત િતી ત્યાં અશાક્ન્ત થઈ. પિેલાં તો મોત આવતું ત્યારે
મરતા. િવે તો સદાય મરવાનો દિાડો આવ્યો. હિિંમતવાન મટી નાહિિંમત બન્યા.
આમાં કંઈ વધારે પડતો ક્ષચતાર નથી આપયો, એમ તમે ધીરજથી જોઈ શકશો. આ
એક સાધન.
િવે બીજુ ં સાધન તપાસીએ. ચોરને તમે અજ્ઞાન ગણયો, કોઈ વેળા લાગ આવશે
તો તમે તેને સમજાવવા ધાયુું છે . તમે ત્તવચાયુું કે તે પણ આદમજાત છે . તેણે શા
િેતથ
ુ ી ચોરી કરી તે તમે કેમ જાણો ? તમારો સારો રસ્તો તો એ જ છે કે , જ્યારે
સમય આવશે ત્યારે તમે તેનામાંથી ચોરીનું બીજ જ કાઢશો. આમ તમે ખયાલ કરો
છો તેવામાં તો ભાઈસાિેબ પાછા ચોરી કરવા આવ્યા. તમે ગુસ્સે ન થયા. તમે
તેની ઉપર દયા ખાધી. તમને લાગ્યું કે આ માણસ દરદી છે . તમે બારીબારણાં
ખુલ્લાં ર્ ૂક્યાં. તમે સ ૂવાની જગ્યા બદલી. તમારી જણસો ઝટ લેવાય તેમ રાખી.
ચોર આવ્યો. તે ગભરાયો, આ તો તેણે નવું જોયુ.ં માલ તો લઈ ગયો, પણ તેન ું
મન ચકડોળે ચઢ્ુ.ં તેણે ગામમાં તપાસ કરી. તમારી દયાની તેને જાણ થઈ. એ
પસ્તાયો ને તમારી માફી માગી. તમારી જણસ પાછી લાવ્યો. તેણે ચોરીનો ધંધો
છોડયો. તમારો તે સેવક બન્યો. તમે તેને ધંધે વળગાડયો. આ બીજુ ં સાધન.
તમે જુ ઓ છો કે જુ દા સાધનથી જુ દું પહરણામ આવે છે . બધા ચોર આમ જ વતે
અથવા બહ્દામાં તમારા જેવો દયાભાવ િોય એમ આમાંથી હું સાક્ષબત કરવા નથી
માગતો. પણ એટલું જ બતાવવા માગું છં કે સારાં પહરણામ લવવાને સારાં જ
સાધન જોઈએ. અને િમેશાં નિીં, તો ઘણેખરે ભાગે િત્તથયારબળ કરતાં દયાબળ
વધારે જોરાવર છે . િત્તથયારમાં િાત્તન છે , દયામાં કદી નથી.
િવે અરજીની વાત લઈએ. જેની પછવાડે બળ નથી તે અરજી નકામી છે , એ શંકા
ત્તવનાની વાત છે . છતાં મરહમ
ૂ જન્સ્ટસ રાનડે કિેતા કે અરજી એ લોકોને
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કેળવવાનું સાધન છે . તેથી લોકોને પોતાની ક્સ્થત્તતનું ભાન આપી શકાય છે ને
રાજકતાુને ચેતવણી આપી શકાય છે . આમ ત્તવચારતાં અરજી એ નકામી વસ્ત ુ
નથી. બરોબહરયો માણસ અરજી કરે તે તેના ત્તવનયની ત્તનશાની ગણાશે. ગુલામ
અરજી કરે તે તેની ગુલામીની ત્તનશાની છે . જે અરજીની પાછળ બળ છે તે
બરોબહરયાની અરજી છે , અને તે પોતાની માગણી અરજીરૂપે જાિેર કરે તે તેની
ખાનદાની બતાવે છે .
અરજીની પાછળ બે પ્રકારનાં બળ છે . એક તો 'નિીં આપો તો તમને મારીશુ.ં ' આ
દારૂગોળાબળ છે . તેન ું ખરાબ પહરણામ આપણે જોઈ ગયા. બીજુ ં બળ તે આ છે :
'તમે નિીં આપો તો અમે તમારા અરજદાર નિીં રિીએ. અમે અરજદાર િોઈશું તો
તમે બાદશાિ રિેશો. અમે તમારી સાથે રમવાના નથી.' આ બળને દયાબળ કિો,
આત્મબળ કિો, કે સત્યાગ્રિ કિો. તે બળ અત્તવનાશી છે ને તે બળ વાપરનાર
પોતાની ક્સ્થત્તત બરોબર સમજનારો છે . તેનો સમાવેશ આપણા ઘરડાઓએ 'એક
નન્નો છત્રીસ રોગને િરે ' તેમાં કયો છે . તે બળ જેનામાં છે તેની પાસે િત્તથયારબળ
કામ કરી શકત ું જ નથી.
બચ્ચું આગમાં પગ ર્ ૂકે તેને દબાવવાની વાતનો દાખલો તપાસતાં તમે િારી
જવાના છો. તમે બચ્ચાની ઉપર શું કરો છો ? કદી માનો છો કે બચ્ચું તમારી પાસે
એવું જોર કરી શકે કે તમને તે મારીને આગમાં જશે; આગમાં જતું તે અટકશે જ
નિીં. એનો ઉપાય તમારી પાસે આ છે : કાં તો આગમાં જતું અટકાવવા તમારે
એનો પ્રાણ લેવો અથવા તો તેને આગમાં જતું તમે નથી જોઈ શકતા, તેથી તમે
તેને તમારો પ્રાણ આપો. તમે બચ્ચાનો પ્રાણ તો નથી લેવાના. તમારામાં
દયાભાવ સંપ ૂણુ નિીં િોય તો તમે તમારો પ્રાણ નિીં આપો એવો સંભવ છે . તો
તમે લાચારીથી બચ્ચાંને આગમાં જવા દેશો. એટલે તમે લાચારીથી બચ્ચાને
આગમાં જવા દેશો. એટલે તમે બચ્ચાની ઉપર િત્તથયારબળ નથી વાપરતા.
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બચ્ચાને તમે બીજી રીતે રોકી શકો તો રોકો એ ઓછં; પણ તે િત્તથયારબળ છે એમ
ન માની લેજો. એ બળ જુ દા જ પ્રકારનું છે . તે જ સમજી લેવાનું રહ્યું છે .
વળી બચ્ચાને અટકાવવામાં તમે માત્ર બચ્ચાનો સ્વાથુ જુ ઓ છો. જેની ઉપ્ર અંકુશ
ર્ ૂકવા માગો છો તેના જ સ્વાથુ ખાતર તમે અંકુશ ર્ ૂકશો. આ દાખલો અંગ્રેજને
લાગુ પડતો જ નથી. તમે અંગ્રેજની ઉપર િત્તથયારબળ વાપરવા માગો તેમાં
તમારો જ, એટલે પ્રજાનો સ્વાથુ જુ ઓ છો. તેમાં દયા લેશમાત્ર નથી. જો તમે એમ
કિો કે અંગ્રેજ અધમ કામ કરે છે તે આગ છે , તે આગમાં અજ્ઞાનથી જાય છે ,
તેમાંથી તમે દયા ખાઈ અજ્ઞાનીને એટલે બચ્ચાને બચાવવા માગો છો, તો તે
અખતરો અજમાવવા તમારે જ્યાં જ્યાં જે જે માણસ અધમ કામ કરતા િોય ત્યાં
ત્યાં પિોંચવું પડશે , અને ત્યાં ત્યાં સામેનાનો - બચ્ચાનો - પ્રાણ લેવાને બદલે
તમારો પ્રાણ િોમવો પડશે. એટલો પુરુષાથુ કરવા ધારો તો તમે ર્ુખત્યાર છો.
વાત અસંભત્તવત છે .
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૧૭. સત્યાગ્રહ–આત્મબળ
वाचकः તમે જે સત્યાગ્રિ અથવા આત્મબળએએ વાત કરો છો તેનો કમી
ઐત્તતિાત્તસક પુરાવો છે ? આજ લગી એક પણ પ્રજા તેવા બળથી ચઢી િોય તેવ ું
જોવામાં નથી આવતુ.ં મારફાડ ત્તવના દુષ્ટ સીધા રિે જ નિીં, એવી પ્રતીત્તત િજુ
પણ રહ્યાં કરે છે .
अथिपथतः કત્તવ તુલસીદાસજીએ ગાયું છે કે,
'દયા ધરમ િો ર્ ૂલ િૈ , દેિ ર્ ૂલ અક્ષભમાન;
તુલસી દયા ન છોહડયે, જબ લગ ઘટમેં પ્રાન.'
મને તો આ વાક્ય શાસ્ત્ર વચન જેવું જણાય છે . જેમ બે ને બે તે ચાર જ િોય,
તેટલો ભરોસો ઉપરના વાક્ય ઉપર પડે છે . દયાબળ તે આત્મબળ છે , તે સત્યાગ્રિ
છે . અને આ બળના પુરાવા ડગલે ડગલે નજરે આવી રિે છે . તે બલ ન િોય તો
પ ૃથ્વી રસાતળ પિોંચી ગઈ િોત.
પણ તમે તો ઐત્તતિાત્તસક પુરાવો માગો છો. એટલે આપણે ઈત્તતિાસ કોને કિીએ
છીએ.
'ઇત્તતિાસ'નો, શબ્દાથુ 'આમ થઈ ગયુ'ં એ છે . એ અથુ કરીએ તો તમને સત્યાગ્રિનાં
પ્રમાણ પુષ્કળ આપી શકાશે. જે અંગ્રેજી શબ્દનો 'ઈત્તતિાસ; એ તરજુ મો છે અને જે
શબ્દનો અથુ બાદશાિોની તવારીખ છે , તે અથુ લેતાં સત્યાગ્રિનું પ્રમાણ ન િોઈ
શકે. કથીરની ખાણમાં તમે ચાંદી શોધશો તે કેમ મળશે ? 'હિસ્ટરી' માં દુત્તનયાના
કોલાિલની જ કિાણી મળશે. તેથી ગોરા લોકોમાં કિેવત છે કે જે પ્રજાને 'હિસ્ટરી'
(કોલાિલ) નથી તે પ્રજા સુખી છે . રાજાઓ કેમ રમતા, તેઓ કેમ ખ ૂન કરતા, તેઓ
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કેમ વેર બાંધતા, એ બધુર્ 'હિસ્ટરી', માં મળી આવે છે . જો આ જ ઈત્તતિાસમાં
િોય, જો આટલું જ થયું િોય, તો દુત્તનયા ક્યારની ડૂબી ગઈ િોય. જો દુત્તનયાની
લડાઈથી શરૂ થતી િોય તો આજે એક પણ માણસ જીવતો ન િોય. જે પ્રજા
લડાઈનો જ ભોગ થઈ પડી છે તેની આવી જ દશા થઈ છે . ઑસ્રેક્ષલયાના િબસી
લોકોનું ત્તનકંદન થઈ ગયું છે . તેઓમાંના ભાગ્યે જ કોઈને ઑસ્રેક્ષલયાના ગોરાઓએ
જીવવા દીધા છે . જેઓની જડ નીકળી ગઈ છે . તેઓ સત્યાગ્રિીઓ ન િતા. જે
જીવશે ને જોશે કે ઑસ્રેક્ષલયાના ગોરાના પણ તેવા જ િાલ થશે. 'જેઓ તલવાર
ચલાવે છે તેમનું મોત તલવારથી થાય છે . ' 'તારાનું મોત પાણીમાં છે ', એથી
આપણામાં કિેતી છે .
દુત્તનયામાં આટલા બધા માણસો િજુ છે એ જ્જણાવે છે કે , દુત્તનયાનું બંધારણ
િત્તથયારબળ ઉપર નથી, પણસત્ય, દયા કે , આત્મ બળ ઉપર છે . એટલે મોટો
ઐત્તતિાત્તસક પુરાવો તો એ જ છે કે દુત્તનયા લડાઈના િંગામા છતાં નભી છે . એટલે
લડાઈના બળ કરતાં બીજુ ં બળ તેનો આધાર છે .
િજારો બલ્કે લાખો માણસો પ્રેમવશ રિી પોતાનું જીવન ગુજારે છે , કરોડો કુટુંબોના
ક્લેશનો સમાવેશ પ્રેમભાવનામાં થઈ જાય છે . સેંકડો પ્રજા સંપથી રિેલી છે એની
નોંધ 'હિસ્ટરી' લેતી નથી, 'હિસ્ટરી' લઈ પણ ન શકે. જયારે આ દયાનો, પ્રેમનો કે
સત્યનો પ્રવાિ રોકાય છે , તેમાં ભમ્ગાણ પડે છે , ત્યારે જ તેની નોંધ તવારીખે ચઢે
છે . એક કુટંબના બે ભાઈ લડયા. તેમાં એકે બીજાની સામે સત્યાગ્રિ વાપયો. બંને
ભાઈ પાછા સમ્પીને રિેવા લાગ્યા. આની નોંધ કોણ લે છે ? જો બંને ભાઈમાં
વકીલોની મદદથી કે એવાં બીજાં કારાણોથી વેરભાવ વધતાં, તેઓ િત્તથયારથી કે
અદાલતો ( અદાલત તો એક પ્રકારનું િત્તથયાર, શરીરબળ છે .)થી લડત તો
તેઓનાં નામ છાપે ચઢત, આડોશી પાડોશી જાણત અને વકહ્તે તવારીજખમાં
નોંધાત. જેમ કુટુંબોમાં, જેમ જમતોમાં, જેમ સંઘોમાં તેમ જ પ્રજામાં સમજી લેવ.ું
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કુટુંબોમાં એક કાયદો અને પ્રજામાં બીજો એમ માનવાનું કંઈ જ કારણ નથી.
'હિસ્ટરી' એ અસ્વાભાત્તવક ક્ષબનાની નોંધ લે છે . સત્યાગ્રિ એ સ્વાભાત્તવક છે એટલે
તેની નોંધ લેવાપણું રિેત ું નથી.
वाचकः તમે કિો છો એ પ્રમણે તો સમજાય છે કે, સત્યાગ્રિના દાખલા ઇત્તતિાસે ન
જ ચડી શકે. આ સત્યાગ્રિ વધારે સમજવાની જરૂર છે તમે શું કિેવા માગો છો. તે
વધારે ચોખવટ કરી સમજવો તો સારું.
अथिपथतः સત્યાગ્રિ અથવા આત્મબળ એનું અંગ્રેજી 'પૅત્તસવ હરક્ષઝસ્ટન્સ' એમ
કિેવાય છે . એ શબ્દ જે માણસોએ પોતાના િક્ક મેળવવા પોતે દુુઃખ સિન કરે લ ું
તે રીતને લાગુ આડવામાંઅ અવેલો છે . એનો િેત ુ લડાઈબળનો ત્તવરોધી છે . જ્યારે
મને કંઈ કામ પસંદ ન પડે ત્યારે તે કામ હું ન કરું તેમાં હું સત્યાગ્રિ અથવા
આત્મબળ વાપરું છં.
દાખલા તરીકે , મને લાગુ પડતો અર્ુક કાયદો સરકારે કયો. તે મને પસંદ નથી.
ત્યારે હું સરકારની ઉપર હુમલો કરી કાયદો રદ કરાવું તો મેં શરીરબળ વાપયુ.ું
જો હું તે કાયદો કબ ૂલ જ ન કરું ને તેને લીધે પડતી સજા ભોગવી લઉં, તો મેં
આત્મબળ અથવા સત્યાગ્રિ વાપયો. સત્યાગ્રિમાં હું આપભોગ આપું છં.
આપભોગ આપવો તે પરભોગ કરતાં સરસ છે , એમ સહુ કોઈ કિેશે. વળી
સત્યાગ્રિથી લડતાં જો લડત ખોટી િોય તો માત્ર લડત લેનાર દુુઃખ ભોગવે છે .
એટલે પોતાની ભ ૂલની સજા પોતે ઊઠાવે છે . એવા ઘણા બનાવો થઈ ગયા છે કે
જેમાં માણસો ભ ૂલથી સામે થેયેલા, કોઈ પણ માણ સ બેધડક રીતે નથી કિી
શકતો કે અર્ુક કાયુ ખરાબ જ છે. પણ જયારે તેને તે ખરાબ લાગ્યું ત્યારે તેને
સારુ તો તે ખરાબ જ છે . એમ છે તો તેણે તે ન કરવું ને તેમ કરતાં દુુઃખ ભોગવવુ.ં
આ સત્યાગ્રિની ચાવી છે .
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वाचकः ત્યારે તમે તો કાયદાની સામે થાઓ છો ! આ તો બેવફાદારી ગણાય.
આપણે તો િમેંશા કાયદાને માન આપનારી પ્રજા ગણાઈએ છીએ. તમે તો
એકસ્રીત્તમસ્ટથી પણ આઘે જતા જણાઓ છો. એકસ્રીત્તમસ્ટ તો કિે છે કે, થયેલા
કાઅદાને તો માન આપવું જ જોઈએ, પણ કાયદા ખરાબ છે તેથી કાયદા કરનારને
મારીને કાંકી કાઢો.
अथिपथतः હું આઘે જાઉં છં કે પાછોઇ રહું છં તેની તમારે કે અમરે દરકાર િોય
નિીં. આપણે તો જે સારું છે તે શોધવા ને તે પ્રમાણે વતુવા માગીએ છીએ.
આપણે કાયદાને માન આપનારી પ્રજા છીએ, તેનો કહ્રો અથુ તો એ છે કે આપણે
સત્યાગ્રિી પ્રજા છીએ. કાયદા પસંદ ન પડે ત્યારે આપણે કાયદા અક્રનારનુર્ માથું
નથી તોડતા. પણ આપણે તે રદ કરાવવા સારુ લાંધીએ છીએ.
આપણે સારા કે નઠારા કાયદા કબ ૂલ કરીલઈએ છીએ, એ અથુ તો આજકાલનો
જોવામાં આવે છે . પ ૂવે એવું કંઈ ન િતુ.ં મરજીમાં આવે તે કાયદા લોકો તોડતા ને
તેની સજા ઉઠાવી લેતા.
કાયદા આપણને પસંદ ન િોવા છતાં તે પ્રમાણે ચાલવું એવું ત્તશક્ષન મદાુઈથી
ત્તવરુદ્ધ છે , ધમુ ત્તવરુદ્ધ છે ને ગુલામીની િદ છે .
સરકાર તો કિેશે કે આપણે નાગા થઈને તેમની પાસે નાચવુર્. તો શું આપણે
નાચીશુ?
ં સત્યાગ્રિી િોઉં તો હું તો સરકારને કહું : ' એ કાયદો તમારા ઘરમાં રાખુ.ં
હું તમારી પાસે નાગો નથી થનારો ને નાચનારો પણ નથી.' છતાં આપણે એવા
અસ્ત્યાગ્રિી થયા છીએ કે, સરકારના જોહુકમ પાછળ નાગા થઈ નાચવા કરતાં
વધારે િલકાં કામ કરીએ છીએ.
જે માણસ પોતે માણસાઈમાં છે , જેને ખુદાનો ડર છે , તે બીજાથી ડરવાનો નથી.
તેને બીજાન કરે લા કાયદા બંધન કરનારા નથી. સરકાર પણ ક્ષબચારી નથી કિેતી
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કે, ' તમારે આમ કરવું જ પડશે.' તે પણ કિે છે કે, ' તમે આમ નિીં કરો તો તમને
સજા થશે.' આપણે અિમ દશામાં માની લઈએ છીએ કે આપણે 'આમ કરવુ'ં એ
આપણી ફરજ છે , એ આપણો ધમુ છે .
જો લોકો એક વાર શીખી લે કે, આપણને અન્યાયી લાગે તે કાયદાને માન આપવું
જોઈએ નામદાુઈ છે તો પછી આપણને કોઈનો જુ લમ કરી શકતો નથી. તે
સ્વરાજની ચાવી છે .
ઘણા માણસોએ કહ્યું એ થોડાએ કબ ૂલ કરવું તે અનીશ્વરની વાતાુ છે , તે વિેમ છે .
એવા દાખલા િજારો મળી આવશે કે જેમાં ઘણા કહ્યું તે ખોટું િોય છે .અને થોડાએ
કહ્યું િોય એ જ સાચું િોય છે . સઘળા સુધારા ઘણા માણસોની સામે થઈને થોડા
માણસોએ દાખલ કરાવ્યા છે . ઠગન ગામમાં ઘણાં કિેશે કે ઠગત્તવદ્યા શેખવીએ જ
જોઈએ. તો શું એક સાધુ િશે તે પણ ઠગ બનશે ? નિીં નિીં. અન્યાયી કાયદાને
માન આપવું જોઈએ એ વિેમ જ્યાં સુધી દૂર નિીં થાય ત્યાં સુધી આપણી ગુલામી
જનારી જ નથી. અને આવો વિેમ માત્ર સત્યાગ્રિી જ દૂર કરી શકે છે .
શરીરબળ કરવુ,ં દારૂગોળો લગાવવો તે તો આપણા ઉપલા કાન ૂનને ખલેલ
પિોંચાડે છે . તેનો અથુ તો એમ થયો કે આપણને પસંદ છે તે સામા માણસ પાસે
આપણે કરાવવા માગી છીએ. જો એ બરોબર િોય તો પછી સામેનો માણસ
પોતાનું કિેલ ું કરાવવા આપણી ઉપર દારૂગોળો ચલાવવા અત્તધકારી છે . આમ
કરતાં કોઈ દિાડો આપણે બંદરે પિોંચીએ જ નિીં. ઘાંચીના બાદની માફક આંખે
પાટ િોવાથી માની લઈએ કે આગળ વધીએ છીએ, તો ભલે. પણ ખરું જોતાં તો
ૂ ાળાની પ્રદક્ષક્ષણા ફરીએ છીએ. જેઓ એમ માને
તે બળદની જેમ આપણે તે જ કંડ
છે કે પોતાને નાપસંદ કાયદાને માન આપવા માણસ બંધાયેલ નથી તેમણે તો
સત્યાગ્રિ એ જ સાધન ખરું માનવું જોઈએ; નિીં ઓ મિા ત્તવકટ પહરણામ આવે.
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वाचकः તમે જે કિો છો તેમાંથી હું એમ જોઉં છં કે સત્યાગ્રિ નબળા માણસને ઠીક
કામનો છે . તેઓ જ્કરૂર સબળા થાય ત્યારે તો તોપ ચલાવે.
अथिपथतः આ તો તને બહુ અજ્ઞાનની વાત અક્રી. સત્યાગ્રિતો સવોપરી છે . તે
તોપબળ કરતાં વધારે કામ કરે છે , તો પછી નબળાનું િત્તથયાર કેમ ગણી શકાય?
સત્યાગ્રિને સારુ જે હિિંમત અને મદાુની ઘટૅ છે તે તોપબક્ષળયા પાસે િોઈ જ શકે
નિીં. શું તમે એમ માનો છો કે નમાલો માણસ પોતાને નાપસંદ કાયદાનો ભંગ
કરી શકશે > એકસ્રીત્રીત્તમસ્ટ તોપબક્ષળયા છે . તેઓ કાં કાયદાને માન આપવાની
વાત કરી રહ્યા છે . તેઓનો હું દોષ નથી કાઢતો. એતોથી બીજી વાત થાય જ નિીં.
તેઓ પોતે જ્યારે અંગ્રેજોને મારી રાજ્ય કરે ત્યારે ત્યારે મારી તમારી પાસે
કાયદાને માન અપાવવા માગે છે . તેમના ધોરણને તે જ વાત ઘાજે. પણ
સત્યાગ્રિી તો કિેશે કે જે કાયદા તેને પસંદ નિીં િોય તેને તે કબ ૂલ નિીં કરે ;
પછી ભલે તેને તોપને મોઢે બાંધે !
તમે શું માનો છો ? તોપ વછોડી સેંકડોને મારવામાં હિિંમત જોઈએ છે કે તોપનેમોઢે
િસતે વિેરે બંધાતા હિિંમત જોઈએ છે ? પોતે મોત માથે લઈ ફરે છે તે રણવીર કે
બીજાનાં મોત પોતાના િાથમાં રાખે છે તે ?
નામદુ માણસથી એક ઘડીભર સત્યાગ્રિી રિેવાય નિીં એ ખચીત માનજો.
િા, એટલું ખરું કે શરીરે ક્ષીણ િોય તે પણ સ્ત્યાગ્રિી થઈ શકે. એક માણસ પણ
થઈ શકે અને લાખો પણ થઈ શકે. ભાઈ માનસ પણ થઈ શકે તેમ બાઈ માણસ
થઈ શકે. તેને લશ્કરો તૈયાર કરવાની જરૂર નથી પડતી. તેને મલકુસ્તી
શીખવવાની જરૂર નથી પડતી. તેણે પોતાના મનની ઉપર કાબ ૂ લીધો એટલે તે
વનરાજ ત્તસિંિની માફક ગર્જના કરી શકે છે ને તેની ગર્જનાથી દુશ્મન થઈ બેઠા
િોય તેમનાં હ્રદય ક્ષચરાય છે .
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સત્યાગ્રિ એ સવુધારી તલવાર છે . તે જેમ વાપરો તેમ વપરાય. વાપરનાર તથા
જેને ઉપર તે વપરાય છે તે સુખી થાય છે . તે લોિી કાઢતી નથી, છતાં પહરણામ
તેથી પણ ભારે લાવી શકે છે . તેને __ __ __ શકતી નથી. તે કોઈ લઈ જઈ શકતું
નથી. સત્યાગ્રિી જો િરીફાઈ કરે તો તેમાં થાક પડે જ નિીં. સત્યાગ્રિીની
તલવારને મ્યાનનએએ જરૂર ન મળે . તે કોઈથી છીનવી શકાતી નથી. છતાં તમે
સત્યાગ્રિીને નબળાનું િત્તથયાર છે .એમ ગણી એ તો કેવળ ---નું કારખાનું જ
ગણાય.
वाचकः તમે કહ્યું કે હિિંદુસ્તાનનું તે ખાસ િત્તથયાર છે , તો શું હિિંદુસ્તાનમાં તોપબળ
નથી ચાલ્યું ?
अथिपथतः તમારે મન હિિંદુસ્તાન એટલે ખોબા જેવડા રાજાઓ છે . મારે મન તો
હિિંદુસ્તાન એ કરોડો ખેડૂતો છે કે જેના આધારે રાજા તથા આપણે બધા વસીએ
છીએ.
રાજાઓ તો િત્તથયાર ચાપરશે જ. તેમની તો તે રીતે પડી. તેમને તો હુકમ
ચલાવવો છે . પણ હુકમ ઉઠાવનારને તોપબળની જરૂર નથી. દુત્તનયાનો મોટો
ભાગ હક
ુ મ ઉઠાવનારો છે . તેઓને કાં તો તોઅબળ કાં તો તોપબળ કાંતો
િત્તથયારબળ શીખવવું જોઈએ. તેઓ જ્યાં તોપબળ શીખે છે ત્યાં રાજા પ્રજા બમ્ને
ગાંડાં જેવાં બની જાય છે . જ્યાં હુકમ ઉઠાવનારા સત્યાગ્રિ શીખયા છે ત્યાં રાજાનો
જુ લમ તેની ત્રણ ગજની તલવારથી છે ટો જઈ શક્યો નથી ને હક
ુ મ ઉથાવનારે
અન્યાયી હુકમની દરકાર અકરી નથી. ખેડૂતો કોઈના તલવારબળને વશ થયા
નથી ને થવાના નથી. તેઓને તલવાર વાપરતા આવડતી નથી, બીજાની
તલવારથી તેઓ ડરતા નથી. મોતને િંમેશા પોતાનો તહકયો કરી સ ૂનારી તે
મિાન પ્રજા છે . તેણે મોતનો ડર છોડેલો છે , એટલે બિાનો ડર છોડયો છે . આ હું
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કઈંક વધારે પડત ું ક્ષચત્ર આપું છં, એ બરોઅબ્ર છે . પણ આપણે જે તલવારન
બળથી છક થઈ ગયા છીએ તેને સારુ એ ક્ષચત્ર વધારે પડતું નથી.
વાત એ છે કે ખેડૂતોએ, પ્રજામંડળે પોતાના તેમ જ રાજ્યના કારભારમાં સત્યાગ્રિ
વાપરે લ છે . જ્યારે રાજા જુ લમ કરે છે ત્યારે રૈ યત હરસાય છે , એ સત્યાગ્રિ છે .
મને ખયાલ છે કે એક રાજસ્થાનમાં રૈ યતને અર્ુક હક
ુ મ પસંદ નિીં પડયો તેથી
રૈ યતે ગામ ખાલી કરવાનું શરૂ કયુ.ું રાજા ગભરાયા ને રૈ ય તની માફી માગી ને
હક
ુ મ પાછો ખેંચ્યો. આવા દાખલા તો ઘણા મળી શકે છે પણ ર્ુખયત્વે કરીને
ભરતભ ૂત્તમનો જ પાક િોય. આવી જ્યાં રૈ યત છે , ત્યાં સ્વરાજ છે . તે ત્તવનાનું
સ્વરાજ તે કુરાજ છે .
वाचकः ત્યારે તમે એક કિેશો કે આપણે શરીર કસવાની જરૂર જ નથી.
अथिपथतः એવું તમે ક્યાં જોયું ? શરીર કસ્યા ત્તવના સત્યાગ્રિી થવું ર્ુશ્કેલ છે . પન
-- જે શરીર પંપાળીને નબળાં કરી નાખયાં છે તે શરીરમાં જે મન રિે છે તે પણ
નબળં િોય છે . ને જ્યાં મનોબળ નથી ત્યાં આત્મબળ ક્યાંથી િોય ? આપણે
બાળલગ્ન વગેનો તથા આળપંપાળવાળી રિેણીનો કુચાલ કાઢી શરીર તો --- જ
જોઈશે . રેં જીપેંજી માણસને એકાએક તોપને મોઢે ચઢવાનું હું કિીશ તો તે તો
મારી િાંસી કરાવવાનું થશે.
वाचकः તમે કિો છો તે જોતાં એમ લાગે છે કે સત્યાગ્રિી થવ્ય ં એ કંઈ જેવી તેવી
વાત નથી, અને જો તેમ િોય તો સત્યાગ્રિી કેમ થવાય એ તમારે સમજાવવાની
જરૂર છે .
अथिपथतः સત્યાગ્રિી થ્વું એ સિેલ ું છે . પણ જેટલું સિેલ ું છે તેટલું જ કઠણ છે .
ચૌદવરસનો છોકરો સત્યાગ્રિી બન્યો એ મેં અનુભવ્યું છે . રોગી માણસ સત્યાગ્રિી
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થાય એ પણ મેં જોયુ.ં શરીરે જોરાવર અને બીજી રીતે સુખી તે માણસ નથી થઈ
શક્યા એ પણ જોયુ.ં
અનુભવે જોઉં છં કે જે માણસ દેશહિતને કારણે સત્યાગ્રિી થવા માગે છે તેણે
બ્રહ્મચયુ પાળવું જોઈએ, ગરીબાઈ ધારણ કરવી જોઈએ. સત્યનું તો સેવન કરવું જ
પડે અને અભયતા આવવી જ જોઈએ.
બ્રહ્મચયુ એ મિાવ્રત છે , અને તે ત્તવના મનની ગાંઘ સજ્જજડા થનાર નથી.
અબ્રહ્મચયુથી માણસ અવીયુવાન, બાયલો અને િીણો થાય છે . જેનું મન ત્તવષયમાં
ભમે છે તેનાથી કશી દોડ થવાની નથી. આ વાત અગક્ષણત દાખલાથી બતાવી
શકાય છે . ત્યારે ઘરસંસાતીએ શુકં રવું એ સવાલ ઊભો થાય છે . પન એ ઊભો
થવાની કશી જરૂર નથી. ઘરસંસારીએ સંગ કયો તે ત્તવષય નથી એમ કોઈ નથી
કિી શકત ું નથી. પ્રજાની ઉત્પત્તિને જ ખાતર સ્વસ્ત્રીસંગ કહ્યો છે . ત્યારે સ્ત્યગ્રિીને
પ્રજોત્પત્તતની વાસના ન િોવી ઘટે. તેથી સંસારી છતાં બ્રહ્મચયુ પાળી શકે છે . આ
વાત વધારે સ્પષ્ટ કરીને લખવા જેવી નથી. સ્ત્રીનો શો ત્તવચાર છે ? કેમ એ બધું
થાય ? આવા ત્તવચારો ઉત્પન્ન થાય છે . છતાં જેને મિાકાયુમાં ભાગ લેવો છે . તેને
એ સવાલનું ત્તનરાકરાણ કયાુ ત્તવના ટાટકો જ નથી.
જેમ બ્રિમ્ચયુની જરૂર છે તેમ ગરીબાઈ લેવાની જરૂર છે . પૈસાનો લોભ અને
સત્યાગ્રિનું સેવન એ બની શકે તેવ ું નથી. પણ જેની પાસે પૈસો છે તેણે તે ફેંકી
દેવો, એવું સમજાવવાનો અિીં િેત ુ નથી. પણ પૈસાને ત્તવશે બેદરકાર રિેવાની
જરૂર છે . સત્યાગ્રિનું સેવન કરતાં પૈસો ચાલ્યો જાય તો બેહફકર રિેવ ું ઘટે છે .
સતયનું સેવન ન કરે તે સત્યનું બળ કેમ દેખાડી શકે? એટાલે સત્યની તો બરાબર
જરૂર પડશે જ. ગમે તેટલું નુકશાન થતું િોય તોપણ સત્યને નિીં છોડી શકાય.
સતયને કંઈ સંતાડવાનું ન જ િોય. એટલે સત્યાગ્રિીને ટાપી સેના ન જ િોઈ શકે.
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આ સંબધ
ં માં, જીવ બચાવવા જૂઠું બોલવું કે નિીં એવા સવાલ મનમાં ન લાવવા.
જેને જૂઠાનો બચાવ કરવો છે તે જે અએવા સવાલ ફોકટ ઉઠાવે છે. જેને સત્યનો
જ રસ્તો લેવો છે તેને એવાં ધમુ સંકટ આવતં નથી. તેવી કફોડી ક્સ્થત્તતમાં આવી
પડે તોપણ સત્યવાદી માણસ ઉગરી જાય છે .
અભયતા ત્તવના તો સત્યાગ્રિીની ગાડી એક ડગલું પણ નિીં ચાલી શકે. અભય
સવથ
ુ ા અને સવુ વસ્તુ બાબત ઘટશે. માલનો, ખોટા માનનો, સગાંસાંઈનો,
રાજદરબારનો, જખમનો, મરણનો અભય િોય ત્યારે જ સત્યાગ્રિ પાળી શકાય.
આ બધું ર્ુશ્કેલ છે એમ માનીને છોડી દેવાનું નથી. માથે આવી પડેલ ું સિી
લેવાની શક્ક્ત કુદરતે માણસમાત્રમાં ર્ ૂકે લી છે . આવા ગુણ દેશસેવા ન કરવી િોય
તો પણ સેવવા યોગ્ય છે .
ઉપરાંત એટાલું પણ સમજાય તેમ છે કે , જેને િત્તથયાર બળ મેળવવું િશે તેને માટે
પણ આટલી વસ્તુની જરૂર પડશે. રણવીર થવું એ કંઈ બધાયને ઈચ્છા થઈ કે
તરુ ત સાંપડી જાય તેમ નથી. લડવૈયા બ્રહ્મચયુ પાળવું ઈચ્છા થઈ કે તુરત
સાંપડી જાય તેમ નથી. લડવૈયાને બ્રહ્મચયુ પાળવું પડશે , ક્ષભખારી થવું પડશે.
રણમાં અભયતા ન િોય તે લડી રહ્યા. તેને સત્યવ્રત પાળવાની તેટલી જરૂર ન
જણાય એમ વખતે કોઈને લાગશે પણ જ્યાં અભયતા છે ત્યાં સત્યતા સિેજે વસે
છે . માણસ જ્યારે સત્ય છોડે છે ત્યારે તે કોઈ પણ પ્રકારના ભયને લીધે જ છોડે
છે .
એટલે આ ચાર ગુણથી ડરી જવાનું પ્રયોજન નથી. વલી કેટલાંક બીજો ફોકટ
પ્રયાસ તલવારબાજને કરવો રહ્યો તે સ્ત્યાગ્રિીને રિેતો નથી. જેટલો બીજો પ્રયાસ
તલવારબાજને કરવો પડે છે તેન ું કારણ ભય છે . જો તેને તદ્દન અભયતા આવે તો
તે જ ઘડી તેની તલવાર તેના િાથમાંથી પડી જાય. તે ટેકાની તેને જરૂર રિેતી
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નથી, જેને વેર નિીં તેને તલવાર નિીં. ત્તસિંિની સામે આવનાર માણસથી એની
મેળે જ લાકડી ઊંચકાઈ ગઈ. તે માણસે જોયું કે તેણે અભયતાનો પાઠ માત્ર મોઢે
કયો િતો. તે દિાડે તેણે લાકડી છોડી અને અભયવાન થયો

www.mkgandhi.org

Page 82

હિન્દ સ્વરાજ

૧૮. કેળવણી
वाचक : તમે આટલું બધું બોલ્યા તેમાં તમે ક્યાંયે કેળવણીની તો જરૂર જ ન
બતાવી. આપણે કે ળવણીની ખામીની િંમેશાં રાવ ખાઈએ છીએ. ફરજજયાત
કેળવણી આપવાની હિલચાલ આખા હિિંદુસ્તાનમાં જોઈએ છીએ. મિારાજા
ગાયકવાડે ફરજજયાત કેળવણી દાખલ કરી છે . તેની તરફ બધાની આંખ દોરવાઈ
છે . આપણે તેમને ધન્યવાદ આપીએ છીએ. આ બધો પ્રયાસ શું વ ૃથા સમજવો ?
अथिपथत : જો આપણે આપણો સુધારો સવોિમ માનીએ તો મારે હદલગીરીપ ૂવુક
કિેવ ું પડશે કે એ પ્રયાસ ઘણે ભાગે વ ૃથા છે . મિારાજા સાિેબ તથા બીજા આપણા
ધુરંધર આગેવાનો બધાને કેળવણી આપવા મથી રહ્યા છે . એમાં તેમનો િેત ુ
ત્તનમુળ છે , તેથી તેમને ધન્યવાદ જ ઘટે છે . પણ તેમના િેતન
ુ ું પહરણામ જે
આવવા સંભવ છે તે આપણે ઢાંકી શકતા નથી.
કેળવણી એટલે શું ? જો તેનો અથુ અક્ષરજ્ઞાન એટલો જ િોય તો તે એક િત્તથયાર
થયુ.ં તેનો સદુપયોગ પણ થાય અને દુરુપયોગ પણ થાય. એક િત્તથયારથી
વાઢકાપ કરીને દરદીને સાજો કરાય, તે જ િત્તથયાર જાન લેવાને સારુ વપરાય.
એમ અક્ષરજ્ઞાન છે તેનો ગેરઉપયોગ પણ માણસ કરે છે એ તો આપણે જોઈએ
છીએ. તેનો સદુપયોગ પ્રમાણમાં ઓછા જ માણસો કરે છે . આ વાત બરોબર િોય
તો એમ ત્તસદ્ધ થાય છે કે અક્ષરજ્ઞાનથી દુત્તનયાને ફાયદાને બદલે િાત્તન થઈ શકે છે .
કેળવણીનો સાધારણ અથુ અક્ષરજ્ઞાન એ જ થાય છે . લોકોને લખતાં, વાંચતાં,
હિસાબ ગણતાં શીખવવું એ ર્ ૂળ અથવા પ્રાથત્તમક કેળવણી કિેવાય છે . એક ખેડૂત
પોતે પ્રામાક્ષણકપણે ખેતી કરી રોટી કમાય છે . તેને સાધારણ રીતે દુન્યવી જ્ઞાન છે .
તેણે માબાપ પ્રત્યે કેમ વતવ
ુ ,ું છોકરાં તરફ કેમ ચાલવુ,ં જે ગામડામાં તે વસે છે
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ત્યાં તેણે કેમ રીતભાત રાખવી, આ બધાનું જ્ઞાન પ ૂરતું છે . તે નીત્તતના ત્તનયમો
સમજે છે ને પાળે છે . પણ તેને પોતાની સિી કરતાં આવડતી નથી. આ માણસને
તમે અક્ષરજ્ઞાન આપી શું કરવા માગો છો ? તેના સુખમાં શો વધારો કરશો ? તેના
ઝંપડાનો કે તેની ક્સ્થત્તતનો તમારે અસંતોષ ઉપજાવવો છે ? તેમ કરવું િોય
તોપણ તમારે તેને અક્ષરજ્ઞાન આપવાની જરૂર નથી. પત્તિમના પ્રતાપમાં દબાઈ
જઈ આપણે લઈ ભાગીએ છીએ કે લોકોને કેળવણી આપવી. પણ તેમાં
આગળપાછળનો ત્તવચાર કરતા નથી.
િવે ઊંચી કેળવણી લઈએ. હું ભ ૂગોળત્તવદ્યા શીખયો, ખગોળત્તવદ્યા શીખયો,
બીજગક્ષણત મને આવડ્ુ,ં મેં ભ ૂત્તમત્તતનું જ્ઞાન લીધુ,ં ભ ૂસ્તરત્તવદ્યાને ભસ
ં ૂ ી બાળી; તેથી
શું ? તેથી મારું મેં શું ઉજાળ્યું ? મારી આસપાસનાને શું ઉજાળ્યા ? મેં તે જ્ઞાન શા
િેતથ
ુ ી લીધું ? તેમાં મને શો ફાયદો થયો ? અંગ્રેજોના જ એક ત્તવદ્વાને (િકસ્લીએ)
આ પ્રમાણે કેળવણી ત્તવશે કહ્યું છે : 'તે માણસને ખરી કેળવણી મળી છે કે જે
માણસનું શરીર એવું કેળવાયું છે કે તે તેના અંકુશમાં રિી શકે છે , તે શરીર ચેનથી
અને સરળતાથી તેને સોંપેલ ું કામ કરે છે . તે માણસને ખરી કેળવણી મળી છે કે
જેની બુદ્ધદ્ધ શુદ્ધ છે , શાંત છે ને ન્યાયદશી છે . તે માણસે ખરી કેળવણી લીધી છે કે
જેનું મન કુદરતના કાયદાઓથી ભરે લ ું છે ને જેની ઈંહદ્રયો તેને વશ છે . જેની
અંતવત્તુ ૃ િ ત્તવશુદ્ધ છે , અને જે માણસ નીચ કામને ત્તધક્કારે છે તથા પોતાના સરખા
બીજાઓને ગણે છે ; આવો માણસ ખરો કેળવાયેલો ગણાય. કેમ કે તે કુદરતના
ત્તનયમ પ્રમાણે ચાલે છે . કુદરત તેનો સારો ઉપયોગ કરશે અને કુદરતનો તે સારો
ઉપયોગ કરશે.' જો આ ખરી કેળવણી િોય તો મારે સોગનપ ૂવુક કિેવ ું જોઈએ કે
ઉપર હું જે શાસ્ત્રો ગણાવી ગયો તેનો ઉપયોગ મારા શરીરને કે મારી ઇંહદ્રયોને વશ
કરવામાં મારે નથી કરવો પડયો. એટલે પ્રાથત્તમક કેળવણી લો કે ઊંચી કેળવણી
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લો, પણ તેનો ઉપયોગ ર્ુખય વાતમાં નથી આવતો. તેથી આપણે માણસ નથી
બનતા - તેથી આપણે આપણું કતવ્ુ ય નથી જાણતા.
वाचक : જ્યારે એમ જ છે ત્યારે તમને મારે સવાલ પ ૂછવો પડશે. તમે આ બધું
બોલો છો તે શાના પ્રતાપ ? તમે અક્ષરજ્ઞાન અને ઊંચી કેળવણી ન લીધાં િોત તો
તમે કેમ સમજાવી શકત ?
अथिपथत : તમે ઠીક સપાટો માયો છે , પણ મારો જવાબ તમને સીધો જ છે . જો મેં
ઊંચી કે નીચી કેળવણી ન લીધી િોત તો કંઈ હું ત્તનરુપયોગી થાત એમ માનતો
નથી. િવે બોલીને ઉપયોગી થવાની ઇચ્છા રાખું છં. તેમ કરતાં જે ભણયો છં તેને
કામે લગાડું છં, અને તેનો ઉપયોગ, જો તે ઉપયોગ િોય તો, હું મારા કરોડો
ભાઈઓને નથી આપી શકતો, પણ માત્ર તમારા જેવા ભણેલાને આપું છં. તેમાં
પણ મારા ત્તવચારને ટેકો મળે છે . તમે અને હું બંને ખોટી કેળવણીના પંજામાં
ફસાયા. હું તેમાંથી ર્ુક્ત થયેલો માનું છં. િવે તે અનુભવ તમને આપું છં ને તે
આપતાં લીધેલી કેળવણીનો ઉપયોગ કરી તમને તેનો સડો બતાવું છં.
વળી તમે મને સપાટો મારવામાં ભ ૂલ્યા છો, કેમ કે મેં કંઈ અક્ષરજ્ઞાનને દરે ક
ક્સ્થત્તત માટે વખોડ્ું નથી. માત્ર એટલું જ બતાવ્યું છે કે તે જ્ઞાનની આપણે
ર્ ૂત્તતિપ ૂજા નથી કરવાની. તે કંઈ આપણી કામધુક નથી. તેની જગ્યાએ તે શોભી
શકે છે . અને તે જગ્યા તો એ છે કે જ્યારે મેં ને તમે આપણી ઇંહદ્રયોને વશ કરી
િોય, જ્યારે આપણે નીત્તતનો મજબ ૂત પાયો નાખીએ, ત્યારે આપણને અક્ષરજ્ઞાન
લેવાની ઇચ્છા થાય તો તે લઈને તેનો સદુપયોગ કરી શકીએ ખરા. તે આભ ૂષણ
ઠીક લાગવા સંભવ છે . પણ જો અક્ષરજ્ઞાનનો એ ઉપયોગ િોય તો આપણે તેવી
કેળવણી ફરજજયાત આપવાની જરૂર નથી રિેતી. આપણી પુરાણી ત્તનશાળો બસ
છે . તેમાં નીત્તતની કેળવણીને પ્રથમ ર્ ૂકી છે . તે પ્રાથત્તમક કેળવણી છે . તેની ઉપર
જે ચણતર કરીશું તે નભી શકશે.
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वाचक : ત્યારે અંગ્રેજી કેળવણીનો ઉપયોગ સ્વરાજને સારુ તમે ગણતા નથી. એ હું
બરોબર સમજ્યો છં ?
अथिपथत : િા અને ના એવો મારો જવાબ છે . કરોડો માણસોને અંગ્રેજી કેળવણી
દેવી તે તેઓને ગુલામીમાં નાખવા બરોબર છે . મેકોલેએ જે કેળવણીનો પાયો
રચ્યો તે ખરું જોતાં ગુલામીનો પાયો િતો. તેણે તેવ ું સમજીને પોતાનો લેખ ઘડયો
એમ હું નથી સમજાવતો. પણ તેના કાયુન ું એ જ પહરણામ આવ્યું છે . આપણે
સ્વરાજની વાત પરભાષામાં કરીએ છીએ એ કેવી કંગાક્ષલયત !
જે કેળવણી અંગ્રેજીનો ઉતાર છે તે આપણો શણગાર બને છે એ જાણવા જેવું છે .
તેઓના જ ત્તવદ્વાનો બોલ્યા કરે છે કે આ સારું નથી, તે સારું નથી. કેળવણીના
ધોરણો ફયાુ જ કરે છે. આપણે તો તેઓ જે ભ ૂલી ગયા જેવા િોય તેને પણ
અજ્ઞાનપણે વળગી રિીએ છીએ. તેઓમાં સહુ સહન
ુ ી ભાષા વધારવાને મિેનત
થાય છે . વેલ્સ એ એક ઇંગ્લાંડનું પરગણુ.ં તેની ભાષા ધ ૂળ જેવી ગણાય. તેનો
જીણોદ્ધાર િવે થઈ રહ્યો છે .
વેલ્સનાં છોકરાંઓ પાસે વેલ્સ બોલાવવું એવો પ્રયાસ ચાલે છે . તેમાં ઇંગ્લાંડનો
ખજાનચી લૉઈડ જ્યૉર્જ ર્ુખય ભાગ લે છે . ત્યારે આપણી દશા કેવી છે ? આપણે
એકબીજાને કાગળ લખીએ તે ભ ૂલભરે લા અંગ્રેજીમાં. આવા ખોડવાળા અંગ્રેજીમાંથી
સાધારણ એમ. એ. પણ ર્ુક્ત નથી. આપણા સરસમાં સરસ ત્તવચાર બતાવવાનું
વાિન તે અંગ્રેજી, આપણી કોંગ્રેસ તે અંગ્રેજીમાં ચાલે, આપણાં સરસ છાપાં તે
અંગ્રેજીમાં. જો આવું લાંબી ર્ુદત સુધી ચાલશે તો આપણા પછીની પ્રજા અપણો
ત્તતરસ્કાર કરશે ને તેમનો શાપ આપણા આત્માને લાગશે એમ મારું માનવું છે .
તમારે સમજવા જેવું છે કે અંગ્રેજી કેળવણી લઈને આપણે પ્રજાને ગુલામ બનાવી
છે . અંગ્રેજી કેળવણીથી દંભ, રાગ, જુ લમ વગેરે વધ્યાં. અંગ્રેજી ભણનારે લોકોને
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ધ ૂતવામાં, તેઓને ત્રાસ પમાડવામાં મણા નથી રાખી. િવે જો આપણેતેઓને સારુ
કંઈ જ કરીએ છીએ તો તે આપણે કરે લા કરજનો એક કટકો વાળીએ છીએ.
એ કંઈ થોડી જુ લમની વાત છે કે પોતાના દેશમાં મારે ઇનસાફ મેળવાવો િોય તો
મારે અંગ્રેજી ભાષા વાપરવી પડે ! હું જ્યારે બૅહરસ્ટર થાઉં ત્યારે મારાથી
સ્વભાષામાં બોલાય નિીં ! મારી પાસે બીજા માણસે તરજુ મો કરવો જોઈએ ! આ
કંઈ થોડો દંભ ! આ ગુલામીની સીમા નથી તો શું છે ? તેમાં હું અંગ્રેજનો દોષ કાઢુ ં
કે મારો પોતાનો ? હિિંદુસ્તાનને ગુલામ બનાવનાર તો આપણે અંગ્રેજી જાણનાર
છીએ. પ્રજાની િાય અંગ્રેજ ઉપર નથી પડવાની, પણ આપણી ઉપર પડવાની છે .
પણ મેં તમને કહ્યું કે મારો જવાબ િા અને ના છે . િા છે કેમ તે સમજાવી ગયો.
ના તે કેમ તે િવે કહું છં. આપણે દરદમાં એવા ઘેરાઈ ગયા છીએ કે તદ્દન અંગ્રેજી
કેળવણી લીધા ત્તવના ચાલે તેવો સમય રહ્યો નથી. જેણે તે કેળવણી લીધી છે તે
તેનો સદુપયોગ કરે . પોતે તેનો ઉપયોગ માની જરૂર જણાય ત્યાં કરે , અંગ્રેજોની
સાથે વિેવારમાં, બીજા હિિંદી જેની ભાષા આપણે ન સમજીએ તેને સારુ, અને
અંગ્રેજો પોતે પોતાના સુધારાથી કેવા કાયર થાય છે તે જાણવા સારુ. જેઓ અંગ્રેજી
ભણયા છે તેમની પ્રજાને પ્રથમ નીત્તત શીખવવી, તેઓને સ્વભાષા શીખવવી,
તેઓને એક બીજી હિિંદની ભાષા શીખવવી. પ્રજા જ્યારે પાકી ઉંમરે પિોંચે ત્યારે
ભલે અંગ્રેજી કેળવણી લે. તે માત્ર તેન ું છે દન કરવાના ઇરાદાથી નિીં. આમ કરતાં
પણ આપણે ત્તવચારવું પડશે કે અંગ્રેજી શું શીખવું ને શું ન શીખવુ.ં કયાં શાસ્ત્રનો
અભ્યાસ કરવો તે ત્તવચારવું પડશે. સિેજ ખયાલ કરતાં જણાઈ રિેશે કે જો અંગ્રેજી
હડગ્રી વગેરે લેતા આપણે બંધ થઈએ તો અંગ્રેજ રાજ્યત્તધકારી ચમકશે.
वाचक : ત્યારે કેળવણી કેવી આપવી ?
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अथिपथत : તેનો જવાબ ઉપર કંઈક આવી ગયો. છતાં વધુ ત્તવચારીએ, મને તો
લાગે છે કે આપણે આપણી બધી ભાષાને ઉજ્જજવળ કરવી ઘટે છે . આપણી
ભાષામાં આપણે કેળવણી લેવી તે શુ,ં તેનો ત્તવસ્તાર કરવાની આ જગ્યા નથી.
આપણે અંગ્રેજી પુસ્તકો જે કામનાં છે તેનો તરજુ મો કરવો પડશે. ઘણાં શાસ્ત્રો
શીખવાનો ત્તમથ્યા ડોળ ને વિેમ છોડવાં. ધમુકેળવણી અથવા નીત્તતકેળવણી તે
પિેલાં િોવી જ જોઈએ. દરે ક કેળવાયેલા હિિંદીને સ્વભાષા, હિિંદુને સંસ્કૃત,
ર્ુસલમાનને અરબી, પારસીને પત્તશિયનનું અને બધાને હિિંદીનું જ્ઞાન િોવું જોઈએ.
કેટલાક હિિંદુએ અરબી તથા કેટલાક ર્ુસલમાને તથા પારસીએ સંસ્કૃત શીખવું
જોઈએ. ઉિર અને પત્તિમ હિિંદુસ્તાનના હિિંદીએ તાત્તમલ શીખવું જોઈએ. આખા
હિિંદુસ્તાનને જોઈએ તે તો હિિંદી િોવી જોઈએ. તે ઉદુ ૂ અથવા નાગરી ક્ષલત્તપમાં
લખવાની ટાટ ઘટે છે . હિિંદુ-ર્ુસલમાનના ત્તવચાર ઠીક રિે, તેથી આ બંને ત્તવત્તધ
ઘણા હિિંદીએ જાણી લેવાની જરૂર છે . આમ થતાં આપણે એકબીજાની સાથે
વ્યવિાર રાખવામાં અંગ્રેજીને િંકારી શકીશુ.ં
અને આ બધું પણ કોને સારુ છે ? આપણે કે જેઓ ગુલામ થયા છીએ તેને સારુ છે .
આપણી ગુલામીએ પ્રજા ગુલામ થઈ છે . આપણે ટાટીએ તો પ્રજા ટાટી જ છે.
वाचक : તમે ધમુકેળવણીની વાત કરી એ ભારે પડતી છે .
अथिपथत : છતાં તે ત્તવના ટાટકો નથી. હિિંદુસ્તાન કદી નાક્સ્તક બનવાનું નથી.
નાક્સ્તકનો પાક હિિંદની ભ ૂત્તમને ભાવતો નથી. કામ ત્તવકટ છે . ધમુની કેળવણીનો
ત્તવચાર કરતાં માથું ફરવા લાગે છે . ધમાુચાયો દંભી અને સ્વાથી જોવામાં આવે છે .
તેઓને આપણે વીનવવા પડશે. ર્ુલ્લાં, દસ્ત ૂર અને બ્રાહ્મણના િાથમાં તે ચાવી
છે . પણ જો તેઓને સદબુદ્ધદ્ધ ન આવે તો અંગ્રેજી કેળવણીથી જે ઉત્સાિ આપણને
આવ્યો છે તે ઉત્સાિ વાપરી આપણે લોકોને નીત્તતની કેળવણી આપી શકીએ છીએ.
આ બહુ ર્ુશ્કેલીની વાત નથી. હિિંદી દહરયાની હકનારીને મેલ લાગ્યો છે . તે મેલમાં
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જે ખરડાયા છે તેમને સાફ થવું રહ્યું છે તેવા આપણે, તે પોતાની મેળે પણ ઘણે
ભાગે સાફ થઈ શકીએ છીએ. મારી ટીકા કંઈ કરોડોને સારુ નથી, હિિંદુસ્તાનને ર્ ૂળ
હદશા ઉપર લાવવામાં આપણે ર્ ૂળ હદશામાં આવવું જ રહ્યું છે . બાકી કરોડો તો
ર્ ૂળ હદશામાં જ છે . તેમાં સુધારા, ક્ષબગાડા, વધારા કાળાનુક્રમે થયા જ કરશે.
પત્તિમના સુધારાને િાંકી કાઢવો એ જ પ્રયત્ન કરવો રહ્યો. બીજુ ં તેની મેળે આવી
રિેશે.
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૧૯. સંચાકામ
वाचक : તમે પત્તિમના સુધારાને િાંકી કાઢવાની વાત કરો છો ત્યારે તો તમે એમ
પણ કિેશો કે સંચાકામમાત્ર આપણને ન જ જોઈએ.
अथिपथत : તમે આ સવાલ કરી મને જે ઘા લાગ્યો િતો તે તાજો કયો છે . ત્તમ.
રોમેશચંદ્ર દિનું પુસ્તક 'હિિંદુસ્તાનનો આત્તથિક (ઈકૉનૉત્તમક) ઇત્તતિાસ' વાંચ્યું ત્યારે
મને એવું થઈ આવ્યું િતુ.ં તેનો પાછો ત્તવચાર કરું છં ત્યાં મસ્ું હદલ ભરાઈ આવે
છે . સંચાકામનો સપાટો લાગ્યો ત્યારે તો હિન્દુસ્તાન પાયમાલ થયુ.ં માન્ચેસ્ટરે તો
આપણને જે નુકસાન પિોંચાડ્ું છે તેની િદ બાંધી શકાતી નથી. હિિંદુસ્તાનમાંથી
કારીગરી લગભગ ગઈ તે તો માન્ચેસ્ટરનું જ કામ.
પણ હું ભ ૂલું છં. માન્ચેસ્ટરને દોષ કેમ દેવાય ? આપણે તેનાં કપડાં પિેયાું ત્યારે
માન્ચેસ્ટરે તે વણયાં. બંગાળની બિાદુરીનું જ્યારે મેં વણુન વાંચ્યું ત્યારે મને િષુ
થયો. બંગાળમાં કાપડની ત્તમલો નથી, તો લોકોએ અસલ ધંધો પાછો પકડી લીધો.
બંગાળ ર્ુબઈની
ં
ત્તમલને ઉિેજન આપે છે તે ઠીક જ છે , પણ જો બંગાળે
સંચાકામમાત્રની આભડછે ટ (બૉયકોટ) રાખી િોત તો િજુ ત્તવશેષ ઠીક થાત.
સંચાએ યુરોપને ઉજ્જજાડ કરવા માંડ્ું છે ને તેનો વાયરો હિિંદુસ્તાનમાં છે . સંચો એ
આધુત્તનક સુધારાની ર્ુખય ત્તનશાની છે ને તે મિાપાપ છે એમ હું તો ચોખખું જોઈ
શકું છં.
ર્ુબઈની
ં
ત્તમલોમાં જે મજૂરો કામ કરે છે તે ગુલામ બન્યા છે . જે બૈરાંઓ તેમાં કામ
કરે છે તેમની દશા જોઈ િરકોઈને કમકમાટી આવશે. ત્તમલનો વરસાદ નિોતો
વરસ્યો ત્યારે કંઈ તે ઓરતો ભ ૂખે નિોતી મરતી. આ સંચાનો વાયરો વધે તો
હિિંદુસ્તાનની બહુ દુુઃખી દશા થશે. મારી વાત ભારે પડતી જણાશે, પણ મારે કિેવ ું
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જોઈએ કે આપણે હિિંદુસ્તાનમાં ત્તમલો કરીએ તેના કરતાં િજુ માન્ચેસ્ટરમાં પૈસા
મોકલી તેન ું સડેલ ું કાપડ વાપરવું એ ભલું છે , કેમ કે તેન ું કાપડ વાપરવાથી
આપણો જ પૈસો જશે. આપણે હિિંદુસ્તાનમાં માન્ચેસ્ટર સ્થાપવાથી આપણો પૈસો
હિિંદુસ્તાનમાં રિેશે, પણ તે પૈસો આપણું લોિી લેશ,ે કેમ કે આપણી નીત્તત લઈ
જશે. જેઓ ત્તમલમાં કામ કરે છે તેમની નીત્તત કેવી છે તે તેઓને પ ૂછવુ.ં તેઓમાંથી
જેઓએ પૈસો એકઠો કયો છે તેઓની નીત્તત બીજા પૈસાદાર કરતાં સરસ િોવાનો
સંભવ નથી, અમેહરકાના રૉકફેલર કરતાં હિિંદના રૉકફેલર કંઈ ઊતરે એમ માનવું
એ તો અજ્ઞાન જ ગણાય. ગરીબ હિિંદુસ્તાનથી ટાટી શકશે, પણ અનીત્તતથી થયેલ ું
પૈસાદાર હિિંદુસ્તાન ટાટનાર નથી.
મને તો લાગે છે કે આપણે કબ ૂલ કરવું પડશે કે અંગ્રેજી રાજ્યને ત્તનભાવી રાખનાર
તે પૈસાદાર માણસો છે . તેઓનો સ્વાથુ તેવી ક્સ્થત્તતમાં રિેલ છે . પૈસો માણસને
રાંક બનાવે છે . એવી બીજી વસ્તુ તો દુત્તનયામાં ત્તવષય છે . એ બંને ત્તવષય ત્તવષમય
છે . તેનો દંશ સપુના દંશ કરતાં ભડં ૂ ો છે . સપુ કરડે ત્યારે દેિ , જીવ, મન, બધું લેતાં
પણ છટકારો થતો નથી. એટલે આપણા દેશમાં ત્તમલો થાય તેથી ખાસ રાજી થવા
જેવું રિેત ું નથી.
वाचक : ત્યારે શું ત્તમલોને બંધ કરી દેવી ?
अथिपथत : એ વાત ર્ુશ્કેલ છે . સ્થાયી થયેલી વસ્તુને કાઢવી તે ભારે પડતું છે .
તેથી કાયન
ુ ો અનારં ભ તે પ્રથમ ડિાપણમાં ગણાયું છે . ત્તમલના ધણીની ઉપર
આપણે ત્તતરસ્કારની નજરે નથી જોઈ શકતા. તેઓની ઉપર દયા ખાઈએ. તેઓ
એકાએક ત્તમલ છોડી દે એ તો ન બને , પણ આપણે તેઓનાં સાિસ ન વધારવાની
અરજી કરી શકીએ છીએ. તેઓ ભલાઈ કરે તો તેઓ પોતે પોતાનું કામ ધીમે ધીમે
ૂ ુ ં કરે . તેઓ પોતે જ જૂના, પૌઢ, પત્તવત્ર રેં હટયા ઘેર સ્થાપી શકે છે , લોકોનું વણેલ ું
ટંક
કાપડ લઈ વેચી શકે છે .
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તેઓ તેમ ન કરે તોપણ લોકો પોતે સંચાકામની વસ્તુ વાપરતા બંધ થઈ શકે છે .
वाचक : એ તો કાપડનું કહ્યુ.ં પણ સંચાની તો અસંખય વસ્તુ છે . કાં તો પરદેશથી
લેવી, કાં તો આપણે તેવા સંચા દાખલ કરવા.
अथिपथत : ખરે ખર, આપણા દેવતા પણ જમુનીના સંચામાં ઘડાઈને આવે છે .
એટલે પછી દીવાસળી કે ટાંકણીથી કરી કાચના ઝુમ્મરની શી વાત કરવી ? મારો
જવાબ તો એક જ છે . જ્યરે એ બધી વસ્તુ સંચાની નિોતી બની ત્યારે હિિંદ શું
કરત ું િતું ? તેવ ું તે આજે પણ કરશે . જ્યાં સુધી િથે ટાંકણી ન બનાવીએ ત્યાં
લગી ટાંકણી ત્તવના ચલાવીશુ.ં િાંડીઝુમ્મરને ટાંગી દઈશુ.ં કોહડયામાં તેલ નાખી
આપણા ખેતરમાં પાકેલા રૂની વાટ વણી બિી કરીશુ.ં તેમ કરતાં આંખ બચ્શે ,
પૈસો બચશે ને સ્વદેશી રિીશુ,ં થઈશુ,ં સ્વરાજની ધ ૂણી ધખાવીશુ.ં
આ બધું બધા માણસો એકી વખતે કરશે અથવા તો એકી વખતે કેટ લાક માણસો
બધી સંચાની વસ્તુઓ છોડી દેશે. એમ બનવાનું નથી. પણ તે ત્તવચાર ખરો િશે
તો આપણે િમેશાં શોધ કરીશુ,ં િમેશાં થોડી થોડી વસ્તુ ર્ ૂકતા જઈશુ;ં તેમ કરતાં
બીજા પણ કરશે. પ્રથમ તે ત્તવચાર બંધાવાની જરૂર છે ; પછી તે પ્રમાણે કાયુ થશે.
પ્રથમ એક જ માણસ કરશે; પછી દસ, પછી સો. એમ નાક્ષળયેરની વાત માફક
વધ્યા જ કરશે. જે મોટા કરે છે તે નાના કરે છે ને કરશે. સમજીએ તો રમત ઘણી
ૂ ી ને સિેલી છે . નીજો કરે ત્યાં લગી મારે તમારે રાિ જોવાની નથી. આપણે તો
ટંક
સમજીએ કે તુરત શરૂ કરી જ દેવાનુ.ં નિીં કરે તેની ગાંઠ જશે. સમજશે છતાં નિીં
કરે તે તો માત્ર દંભી ગણાશે.
वाचक : રામગાડી ને વીજળીની બિીનું કેમ ?
अथिपथत : આ સવાલ તમે બહુ મોડો પ ૂછયો. એ સવાલમાં િવે કંઈ જીવ રહ્યો
નથી. રે લે જો આપણો નાશ કયો છે તો વળી રામ શું નથી કરતી ? સંચો એ તો
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રાફડૉ છે . તેમાં એક સપુ ન િોય પણ સેંકડો, એકની પાછા બીજા, એમ લાગેલ ું જ
છે . જ્યાં સંચા ત્યાં મોટાં શિેર. જ્યાં મોટાં શિેર ત્યાં રામગાડી ને રે લગાડી. ત્યાં જ
વીજળીની બિીની જરૂર િોય. ઇંગ્લંડમાં પણ ગામડાંઓમાં વીજળીની બિી કે રામ
નથી એ તમે જાણતા િશો. પામાક્ષણક વૈદ અને દાક્તરો તમને કિી આપશે કે જ્યાં
રે લગાડી, રામગાડી વગેરે સાધનો વધ્યાં છે ત્યાં લોકોની તંદુરસ્તી બગડેલી િોય
છે . મને યાદ છે કે એક શિેરમાં જ્યારે પૈસાની તંગી આવી ત્યારે રામની, વકીલની
તથા દાક્તરની આવક ઘટી ને લોકો તંદુરસ્ત થયા.
સંચાનો ગુણ તો મને એકે યાદ નથી આવતો; અવગુણનો તો ચોપડો ચીતરી શકું
છં.
वाचक : આ બધું લખેલ ું સંચાની મદદથી છપાશે, તેની મદદથી વિેંચાશે, એ
સંચાનો ગુણ કે અવગુણ ?
अथिपथत : ઝેરથી ઝેરનો નાશ થવાનો આ દાખલો છે . એ કંઈ સંચાનો ગુણ નથી.
સંચો મરતાં મરતાં બોલી જાય છે કે સાંભળજો ને ચેતજો; મારામાંથી તમે લાભ
નથી લેવાના, અંદરથી ઠીક પ્રયાસ સંઘે કયો કિેવાય તે પણ માત્ર સંચાની
જાળમાં ફસાયેલા છે તેને જ સાચું પડે છે .
પણ ર્ ૂળ વાત ન ભ ૂલજો. સંચો એ ખરાબ વસ્તુ છે એ મનમાં ઠસાવવુ.ં પછી
આપણે તેન ું ધીમે ધીમે છે દન કરીશુ.ં એવો સરળ રસ્તો કુદરતે ઘડયો જ નથી કે
જે વસ્તુની આપણને અક્ષભલાષા થઈ કે તુરત પ્રાપત થાય. સંચાની ઉપર આપણી
મીઠી નજરને બદલે ઝેરી નજર પડશે તો છે વટે તે જશે જ.
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૨૦. છુટકારો
वाचकः તમારા ત્તવચાર ઉપરથી હું એમ જોઇ શકું છં કે તમે ત્રીજો પક્ષ સ્થાપવા
માગો છો. તમે એક્સ્રીત્તમસ્ટ નિીં, તેમ મૉડરે ટ નિીં.
अथिपथतः એ ભ ૂલ થાય છે . મારા મનમાં ત્રીજા પક્ષનો ત્તવચાર રિેતો જ નથી.
બધાના ત્તવચાર સરખા નથી િોતા. મૉડરે ટમાં બધા એક જ ત્તવચારના છે એમ નથી
ધારવાનુ.ં જેને નોકરી કરી ટાટવું છે તેને પક્ષ કેવા? હું તો મૉડરે ટની સેવા કરું,
તેમ જ એક્સ્રીત્તમસ્ટની. જ્યાં તેઓના ત્તવચારથી મારો મત નોખો પડે ત્યાં હું
તેઓને ત્તવનયપ ૂવુક જણાવું ને મારું કામ કયે જાઉં.
वाचकः ત્યારે તમારે બંનેને કિેવ ું િોય તો શું કરો?
अथिपथतः એક્સ્રીમીસ્ટને હું કહું કે તમારો િેત ુ હિિંદને સારુ સ્વરાજ મેળવવાનો છે .
સ્વરાજ તમારું મેળવ્યું મળે તેમ નથી. સ્વરાજ તો સહુએ સહુન ું લેવ ું જોઇએ કરવું જોઇએ.બીજા મેળવે તે સ્વરાજ્ય નથી, પણ પરરાજ્ય છે . એટલે તમે
અંગ્રેજને કાઢીને સ્વરાજ લીધું એમ ધારો તો તે ઠીક નથી. ખરું સ્વરાજ જે તમે
માગો છો તે તો હું અગાઉ જણાવી ગયો છં તે જ િોવું જોઇએ. તે તમે દારૂગોળાથી
કદી લેવાના નથી. દારૂગોળો હિિંદને સદે તેવી વસ્તુ નથી. વાસ્તે સત્યાગ્રિ ઉપર
જ ભરોસો રાખો. મનમાં એવો વિેમ પણ ન લાવો કે આપણને સ્વરાજ મળવામાં
દારૂગોળાની જરૂર છે .
મૉડરે ટને કહું કે આપણે માત્ર આજીજી કરવા મગીએ છીએ તે તો આપણી િીણપત
છે . તેમાં આપણે આપણી િલકાઈ કબ ૂલ કરીએ છીએ. અંગ્રેજી સંબધ
ં ની જરૂર છે જે
એમ કિેવ ું એ આપણે ઇશ્વરના ચોર થયા બરોબર છે .આપણને ઇશ્વર ત્તસવાય
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કોઈની જરૂર છે એમ તો કિેવ ું ઘટે નિીં. વળી સાધારણ ત્તવચાર કરતાં પણ એમ
કિેવ ું કે અંગ્રેજ ત્તવના િાલ તો ન જ ચાલે, એ અંગ્રેજને અક્ષભમાની કરવા જેવું છે .
અંગ્રેજ ગાંસડી બાંધીને ચાલ્યા જશે તો કંઈ હિિંદુસ્તાન રાંડશે એમ જાણવાનું નથી.
તેમ થતાં જેઓ દાબથી બેસી રહ્યા િશે તે લડશે એવો સંભવ છે. ભરનીંગળને
દાબવાથી કશો ફાયદો નથી. તે તો ફટયે જ ટાટકો. એટલે જો આપણે માંિોમાંિે
લડવાનું સરજ્યું િશે તો લડી મરીશુ.ં તેમાં બીજાએ નબળાને બચાવવાના
બિાનાથી પડવાની જરૂર નથી. તેમાં તો આપણું નખોદ વળ્યું છે . નબળાનો એમ
બચાવ કરવો તે નબળાને વધારે નબળા બનાવવા જેવું છે. આ ત્તવચાર મૉડરે ટે
બરોબર કરવો ઘટે છે . તે ત્તવના સ્વરાજ િોય નિીં. એક અંગ્રેજી પાદરીએ કિેલા
શબ્દો તેઓને હું યાદ આપીશ કે ,"આપણે સ્વરાજ્ય ભોગવતાં અંધેર િોય તે સિન
કરવા જેવું છે , પણ પરરાજ્યની સફાઈ તે દહરદ્રતા છે.' માત્ર તે પાદરીના
સ્વરાજનો ને હિિંદના સ્વરાજનો અથુ જુ દો છે . આપણે ગોરાનો કે હિિંદીનો - કોઈનો
જુ લમ કે દાબ માગતા નથી, બધાને તરતાં શીખવા શીખવવાનુ છે .
આમ બને તો એક્સ્રીત્તમસ્ટ તથા મૉડરે ટ બંને મળે - મળી શકે - મળવા જોઇએ;
એકબીજાથી બીવાની કે અત્તવશ્વાસ રાખવાની જરીર નથી.
वाचकः એટલું તમે બે પક્ષને કિો. અંગ્રેજને શું કિેશો?
अथिपथतः તેમને હું ત્તવનયપ ૂવુક કિીશ કે તમે મારા રાજા ખરા. તમે તમારી
તલવારથી છો કે મારી ઈચ્છાથી છો, એ સવાલની ચચાુ મારે કરવાની જરૂર નથી.
તમે મારા દેશમાં રિો તેનો પણ મને દ્વેષ નથી. પણ તમારે રાજા કરતાં નોકર
થઇ ને રિેવ ું પડશે. તમારૂં કહ્યું અમારે નિીં,પણ અમારું કહ્યું તમારે માનવું પડશે.
આજ લગી તમે આ દેશમાંથી જે ધન લઇ ગયા તે તમને પચ્યું પણ. િવે તમે
તેમ કરશો તે નિીં ફાવે. તમે હિિંદુસ્તાનનું ત્તસપાઈગરું કરવાની ઈચ્છા રાખો તો
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રિી શકાય તેવ ું છે . તમારે અમારી સાથે વેપારની લાલચ છોડવી. તમે જે
સુધારાની હિમાયત કરો છો તેને અમે કુધારો જાણીએ છીએ. અમારા સુધારાને
અમે તમારા કરતાં અત્યંત ચહઢયાતો માનીએ છીએ. તેમ તમને સ ૂઝી આવે તો
તમારો લાભ છે . તેમ તમને ન સ ૂઝે તો પણ તમારી જ કિેવત પ્રમાણે તમારે
અમારા દેશમાં દેશી થઇને રિેવ ું જોઈશે. તમારાથી અમારા ધમન
ુ ે બાધ આવે તેમ
ન થવું જોઈએ. તમારો ધમુ છે કે, તમારે રાજ્યકતાુ િોઈ હિિંદુના માનને ખાતર
ગાયના માંસનો આિાર છોડવો અને ર્ુસલમાનના માનને ખાતર તમારે બ ૂરા
જનાવરનો આિાર છોડવો. અમે દબાયેલા તેથી બોલી શક્યા નથી, પણ અમારી
લાગણી નથી દુખાઈ એમ તમારે સમજવાનું નથી. અમે સ્વાથુ કે બીજા ભયથી
તમને કિી નથી શક્યા, પણ િવે કિેવ ું એ અમારી ફરજ છે . તમે સ્થાપેલી ત્તનશાળો
અને અદાલતો કંઈ કામની નથી એમ અમે માનીએ છીએ. તેને બદલે અમારી
અસલી અદાલતો ને શાળાઓ િતી તે અમારે જોઈશે.
હિિંદુસ્તાનની ભાષા અંગ્રેજી નથી પણ હિિંદી છે . તે તમારે શીખવી ઘટશે ને અમે તો
તમારી સાથે વ્યવિાર અમારી જ ભાષામાં રાખી શકીશુ.ં
તમે રે લવે અને સોલ્જરોમાં અખ ૂટ પૈસા વાપરો છો તે અમે દેખી શકતા નથી,
તેની અમને જરૂર નથી જણાતી. રત્તશયાની બીક તમને િશે, અમને નથી. તે
આવશે ત્યારે અમે જોઈ લઈશુ;ં તમે િશો તો આપણે સાથે જોઈ લઇશુ.ં અમારે
ત્તવલાયતી કે યુરોપી કાપડ ન જોઇએ. આ દેશમાં પેદા થયેલી વસ્તુઓથી અમે
ચલાવી લઇશુ.ં તમારાથી એક આંખ માંન્ચેસ્ટર ઉપર ને બીજી અમારી ઉપર, એમ
નિીં પરવડે. તમારો અને અમારો એક જ સ્વાથુ છે એમ તમે વતો ત્યારે સાથ
ચાલી શકે.
તમારી સાથે આ વાત તોછડાઈથી નથી કરી. તમારી પાસે િત્તથયારબળ છે ,
નૌકાસૈન્ય ભારે છે . તેની સામે અમે તેવા જ બળથી નિીં લડી શકીએ. પણ જો
www.mkgandhi.org

Page 96

હિન્દ સ્વરાજ

અમને ઉપલી વાત કબ ૂલ નિીં િોય તો અમે તમારી સાથે નિીં રમીએ. તમારી
મરજીમાં આવે તો અને બને તો તમે અમને કાપજો; મરજીમાં આવે તો તોપે
ઉડાવજો. અમને જે પસંદ નથી તે તમે કરો તેમાં અમે તમને મદદ નથી
કરવાના, ને અમારી મદદ ત્તવના તમારાથી ડગ ભરી શકાય તેમ નથી. આ વાત
તમે તમારી સિાના મદમાં િસી કાઢશો એવો સંભવ છે . આજકાલમાં તમારું િસવું
ત્તમથ્યા છે એમ તો તમને વખતે નિીં દેખાડી શકાય, પણ જો અમારામાં દમ િશે
તો તમે જોશો કે તમારો મદ નકામો છે ને તમારું િસવું ત્તવપરીત બુગ્ધ્ધની ત્તનશાની
િત.ું અમે તો માનીએ છીએ કે તમે િાડે ધમી પ્રજાના માણસ છો. અમે તો
ધમુસ્થાનમાં જ વસી છીએ. તમે ને અમે કેમ સાથે થયા તે ત્તવચારવું ફોકટ છે .
પણ આપણા સંબધ
ં નો આપણે બંને સદુપયોગ કરી શકીએ છીએ.
તમે હિિંદમાં આવનાર અંગ્રેજો તે અંગ્રેજી પ્રજાનો ખરો નર્ ૂનો નથી. તેમ અમે
અધાુ અંગ્રેજ જેવા બનેલા હિિંદીઓ પણ ખરી હિિંદી પ્રજાનો નર્ ૂનો કિેવાઈ શકતા
નથી. અંગ્રેજી પ્રજા જો બધું સમજે તો તમારા કાયુની સામે થાય. હિિંદી પ્રજાએ તો
તમારી સાથે સંબધ
ં થોડો જ રાખયો છે . તમે જો તમારો સુધારો જે કુધારો છે , તેને
છોડી તમારા ધમુન ું શોધન કરશો તો તમે જોશો કે અમારી માગણી બરોબર છે .
એ જ રીતે તમારાથી હિિંદુસ્તાનમાં રિેવાય. એમ તમે રિો તો તમારી પાસેથી
અમારે કેટલુકં શીખવાનું છે તે શીખીશુ, અને અમારી પાસેથી તમારે ઘણું
શીખવાનું છે તે તમે શીખશો. આમ કરતાં આપણે લાભ લઇશું ને દુત્તનયાને લાભ
કરીશુ.ં પણ તે તો જ્યારે આપણા સંબધ
ં ની જડ ધમક્ષ
ુ ેત્રમાં નકાય ત્યારે જ બને.
वाचकः પ્રજાને શું કિેશો?
अथिपथतः પ્રજા તે કોણ?
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वाचकः અત્યારે તો તમે જે અથુમાં વાપરો છો તે જ પ્રજા; એટલે જેઓ યુરોપી
સુધારાથી ખરડાયેલા છે , જેઓ સ્વરાજનો ધ્વત્તન કાઢી રહ્યા છે તે.
अथिपथतः આ પ્રજાને હું કિીશ કે જે હિિંદીને ખરી ખુમારી ચઢી િશે તે જ ઉપર
પ્રમાણે અંગ્રેજને કિી શકશે ને તેઓના રુઆબમાં નિીં દબાય.
ખરી ખુમારી તો તેને જ ચઢે છે જે જ્ઞાનપ ૂવુક માને કે, હિિંદી સુધારો તે સવોપરી છે
ને યુરોપી સુધારો તે ત્રણ દિાડાનો તમાશો છે . એવા સુધારા તો કંઈ થઈ ગયા ને
રોળાયા; કંઈ થશે ને રોળાશે.
ખરી ખુમારી તેને જ રિેશે કે જે હિિંદી અત્યારની દયામણી દશાથી બહુ જ
અકળાયો િશે ને જેણે ઝેરનો પયાલો પિેલેથી જ પી લીધો િશે.
તેવો હિિંદી એક જ િશે તો તે પણ ઉપર ર્ુજબ અંગ્રેજને કિેશે અને તે અંગ્રેજને
સાંભળવું જોઈશે.
ઉપરની માગણી તે માગણી નથી, પણ હિિંદીના મનની દશા સ ૂચવે છે . માગ્યું નિીં
મળે ; લીધું લેવાશે. લેવાનું બળ જોઈશે. તે બળ તો તેને જ િશે કે (૧) જે અંગ્રેજી ભાષાનો ઉપયોગ ન ચાલતાં જ કરશે.
(૨) જે વકીલ િોઈ પોતાની વકીલાત છોડી દેશે ને ઘરમાં રેં હટયો લઈ લ ૂગડાં
વણશે.
(૩) જે વકીલ િોઈ પોતાનું જ્ઞાન માત્ર લોકોને સમજાવવામાં ને અંગ્રેજોની આંખ
ઉઘાડવામાં ગાળશે.
(૪) જે વકીલ િોઈ વાદી પ્રત્તતવાદીના કજજયામાં પડશે નિીં, પણ અદાલતોને
તજશે ને પોતાના અનુભવે લોકોને તે છોડવાનું સમજાવશે.
(૫) જે વકીલ િોવા છતાં, જેમ વકીલપણું છોડશે , તેમ જડજપણું પણ છોડશે.
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(૬) જે દાક્તર િોઈ પોતાનો ધંધો તજશે ને સમજશે કે લોકોનાં ચામ ચથવા
ંૂ
કરતાં લોકોના આત્માને ચથી
ં ૂ તેન ું સંશોધન કરી તેમને સાજા બનાવવા.
(૭) જે દાક્તર િોઇ સમજશે કે પોતે ગમે તે ધમુનો િોય છતાં જે ઘાતકીપણું જીવો
ઉપર અંગ્રેજી વૈદકશાળામઓમાં વાપરવામા આવે છે તે ઘાતકીપણા દ્વારા શરીર
સાજુ ં થત ું િોય તો પણ તે માંદું રિે તે ઠીક છે .
(૮) જે દાક્તર િોવા છતાં રેં હટયો પોતે પણ લેશે ને લોકો જે માંદા િશે તેમને
તેમની માંદગીનું કારણ બતાવી તે કારણ દૂર કરવા કિેશે ; પણ નકામી દવાઓ
આપી તેમને પંપાળશે નિીં. તે સમજશે કે નકામી દવા નિીં લેતાં તેવાં માંદાનું
શરીર પડી જશે તો દુત્તનયા રં ડાવાની નથી, ને તે માણસની ઉપર ખરી દયા
વાપરી ગણાશે.
(૯) જે ધાનાઢય િશે છતાં પોતાના પૈસાની દરકાર રાખયા ત્તવના જે મનમાં છે તે
જ બોલશે ને ચમરબંધીની પરવા નિીં રાખે.
(૧૦) જે ધનાઢય િોઈ પોતાનો પૈસો રેં હટયો સ્થાપવામાં વાપરશે ને પોતે માત્ર
સ્વદેશી માલ પિેરી, વાપરી બીજાને ઉિેજન આપશે.
(૧૧) બધા હિિંદી સમજશે કે આ સમય પિાતાપનો, પ્રાયત્તિતનો, શોકનો છે .
(૧૨) બધા સમજશે કે અંગ્રેજોનો દોષ કાઢવો તે વ્યથુ છે . તેઓ આપણે વાંકે
આવ્યા, આપણે વાંકે રહ્યા છે ને આપણો વાંક દૂર થયે જશે કે બદલાશે.
(૧૩) બધા સમજશે કે શોકદશામાં મોજશોખ િોઈ ન શકે ; જ્યાં સુધી આપણને ચેન
નથી ત્યાં સુધી આપણે જેલમાં કે દેશપાર િોઈએ તે ઠીક છે .
(૧૪) બધા હિિંદી સમજશે કે આપણે લોકોને સમજાવવાને ખાતર જેલમાં ન જવાય
તેવી સાવચેતી રાખવી એ તદ્દન મોિ છે .
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(૧૫) સહુ સમજશે કે કિેવા કરતાં કરવાની અસર અજબ થાય છે ; નીડર થી જે
મનમાં છે તે બોલવું જ ને તે બોલતાં પહરણામ આવે તે સિેવ;ું ત્યારે તો આપણે
આપણા બોલવાની છાપ પાડી શકીએ.
(૧૬) બધા હિિંદી સમજશે કે આપણે દુુઃખ સિન કરીને જ બંધન છોડાવી શકીશુ.ં
(૧૭) બધા હિિંદી સમજશે કે આપણે જે પાપ અંગ્રેજોને તેમના સુધારામાં ઉિેજન
આપીને કયુું છે તેન ું ત્તનવારણ કરવા દેિાંત લગી આંદામાનમાં રિીએ તો જરાયે
વધારે પડત ું નથી થયુ.ં
(૧૮) બધા હિિંદી સમજશે કે કોઈ પણ પ્રજા દુુઃખ વેઠયા ત્તવના ચઢી નથી.
રણસંગ્રામમાં પણ કસોટી તે દુુઃખ છે , બીજાને મારવા તે નથી. તેમ જ સત્યાગ્રિ
ત્તવશે છે .
(૧૯ )બધા હિિંદી સમજશે કે 'બીજા કરે ત્યારે આપણે કરીશુ'ં એ ન કરવાનું બિાનું
છે . આપણને સારું લાગે છે વાસ્તે આપણે કરો, બીજાને ભાસશે ત્યારે તે કરશે; એ
જ કરવાનો રસ્તો છે . મને સ્વાહદષ્ટ ભોજન જોવામાં આવે તે લેતાં હું બીજાંની રાિ
નથી જોતો. ઉપર ર્ુજબ પ્રયત્ન કરવો, દુુઃખ ભોગવવું એ સ્વાહદષ્ટ ભોજન છે .
અકળાઈને કરવુ,ં દુુઃખ ઉઠાવવું તે વેઠમાત્ર છે .
वाचकः આમ સૌ ક્યારે કરે ને ક્યારે આરો આવે?
अथिपथतः તમે વળી ભ ૂલ્યા. સૌની સાથે મારે ને તમારે પરવા નથી. 'આપ આપકી
ફોહડયો, મેં મેરી સમાલતા હુ'ં એ સ્વાથુવચન ગણાય છે . પણ તે પરમાથવ
ુ ચન છે .
હું મારું ઉજાળીશ તો જ બીજાનું કરીશ.મારું કતુવ્ય મારે કરી લેવ ું તેમાં બધી
કાયુત્તસગ્ધ્ધ આવે છે .
તમને છોડયા પિેલાં વળી હું કુઃઈ જવાની રજા લઉં છં (૧) સ્વરાજ તે આપણા મનનું રાજ્ય છે .
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(૨) તેની ચાવી સત્યાગ્રિ, આત્મબળ કે દયાબળ છે .
(૩) તે બળ અજમાવવા સવુથા સ્વદેશી પકડવાની જરૂર છે .
(૪) જે આપણે કરવા માગીએ છીએ તે અંગ્રેજની ઉપર દ્વેષભાવે નિીં, તેમને દંડ
કરવા ખાતર નિીં, પણ તેમ કરવું એ આપણું કતવ્ુ ય છે . એટલે જ અંગ્રેજ
ત્તનમકવેરો કાઢી નાખે , લીધેલ ું ધન પાછં આપે , બધા હિિંદીને મોટા િોદ્દા આપે,
લશ્કર ખેંચી લે, તો કંઈ આપણે સંચાનું કાપડ પિેરીશું કે અંગ્રેજી ભાષા વાપરીશું
અથવા તેમની હન્ન
ુ રકળાનો ઉપયોગ કરીશું એમ નથી. તે બધું વસ્તુતુઃ એ ન
કરવા જેવું છે વાસ્તે નથી કરવાના, એ સમજવાનુ છે .
જે કંઈ મેં કહ્યું છે તે અંગ્રેજના દ્વેષભાવે નિીં, પણ તેમના સુધારાના દ્વેષભાવે કહ્યું
છે .
મને લાગે છે કે આપણે સ્વરાજનું નામ લીધું છે પણ તેન ું સ્વરૂપ સમજ્યા નથી. તે
જેવું હું સમજયો છં તેવ ું સમજાવવા મેં પ્રયત્ન કયો છે . તેવ ું સ્વરાજ લેવા ખાતર
આ દેિ અપુણ છે , એમ મન સાક્ષી પ ૂરે છે .
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