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ગૌધીછના આર્વેત્વના બેટો “ભગ એશ નથી. 
તેમનું જવન અતે આપભોાગ એ બે એક 
અથના શબ્દ થઈ પડ્યા છે. તેએ આાપસોગની 
સાક્ષાત્ પ્રતિત્રા છે. 

રવીન્દ્રનાથ કુ 
તેએ પુરવોમાં પુરુતાતતમ, વારમાં વારતમ, 

દેશસેવકેમાં અમેસર દેરાસેવક છે; અને-આપસે 
ગમ કહીં શકોએ કે એમનાર્મા ભારતવર્વની 
માનવતા અધા રે.તેને પર્મોસ્ય શિખરે પહોંચી છે. 

મધપાળા ફુષ્યુ માખલે, 
ન્ન્ક્રા સધા આપી પાસે ચાધાજ જેવા (દા _ 

યુરો ને શ્રીમતી ગાંધી જવા (તેરી બજિલાએ છે [૧ 
વ્યાં સુધી આપસે આપપષ્યુદ દર બારે 'નિસસ્ ૨ 
થવાની જ્સયે જરર બ. યી 

" ડ્રિજશાહ હતા 

તા વવના લબ સરા ગ્ય 
ફયુરસનાં કરતાં વધાર “૬૬% જં, અને સધાક અં 

તૈકતળનાં ચમ ચડા ડિ રી ક્યાંષમ 
'થ્તુમાત્ર તરફ નેઈ કકે છે, _ 

“હ# લપ્લા લજપતરાય “* પબ 
* ક તઓ અજન છે. જ્મ દ, ત્ર 

તેરમો ન્નહાતા નથી તેમના, દમાં એ કમાતા * 
શામર નવા છે 

. શ્રોનિવાસ સાસરી. 
માંધીજ નિનમો કરવામાં મહાન કે, સા 

ખભસ. ઝરવાંમાં મહાન &ક. 

દહ 

શિત્તરંજન ક 
મે જા ગવા લોહીના કલમોથા ઊગરી ગયે 

'છે'તેતા મરા મહાત્મા માંધીં અને તેમના જ 
આથીગોને'છે. 

'* જોભાના મહમદખુલી 
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ય પુણ્ય£લોક ગાંધીજી 
[ ગાંધીજના જીવન અને કાર્ય વિષેના લેખોને સંમ્રહ ] 

શ્ર (0-1- 
: સંપ્રાહક અને અનુવાદક : (પ૦. | પ શી 

ચંદ્રશકર પ્રાણશંકર શુક્લ 

ર સોલ એજટ : 

એન. એમ. ઠકર એન્ડ કંપની, પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ, સુંબઈ ર્? 

: બમકાફ્ઞક : 

૩, શઉન્ડ ળિશ્ડિ'મ, સુંઅઈ ૨૦ 
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શ્રી, ચદ્રશેકર શુક્લનાં ધતર પુસ્તકે 

ં ઉધા૫0૭ જ 

સીતાહરણુ ( પાંચમી આશિ હેડે લાઈ 
પિરામીડની છાયામાં નિ 

જ રાલી કોંપીરાઇ ૪ સંગ્રહ 
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: અનુવાદો : 

ચીનનો અવાજ -- લૉવેઝ ડિકિન્સન (ખીજ આજત્તિ ) 
ધમેસસ્થાપન -- ગાંધીજ 
રચનાત્મક કાર્યક્રમ -- ગાંધીજ 
“રચનાત્મક કાર્યક્રમ -- રાજેન્દ્રપ્રસાદ 
હિંદુ જીવનદર્શન -- રાધાકૃષ્ણુન 
મહાત્મા ગાંધી -- રાધાકૃષ્ગુન 
અહિંસાની તાલીમ -- ગ્રેગ 
ગાંધીજને જગર્વદના -- રાધાડૃષ્ણુન ( ખીજ આજત્તિ ) 
ધર્મોનું મિલન -- રાધામૃષ્ણુન 
ગાંધીજીના જીવનપ્રસંગ -- મીલી પોલાક 
હિંદુ ધમે -- રાધામૃષ્ણુન 
ગાંધીજી સાથે અઠવાડિયું -- લુઈ ફ્રીશર 
વૈદતી વિચારધારા -- રાધામૃષ્મુન 
ચૂપ તહીં રહેવાય -- ટૉંલસ્ટોય 
યન્ત્રો સામે બળવો -- જેફસ 
ખે નવલકથા --- ટૉલસ્ટૉય ક 
સ્વરાજ અને સંસ્કૃતિ -- રાધાકૃષ્યુન 
ગીતાદશેન -- રાધાકૃષ્ણુન 

આર્શત્ત પહેલી : ગાંધી જર્યતી, ૧૯૪૪ 

કિંમત ચા૨ રૂપિયા ચાર આના 
મકાઇ ાારબારમમઇ' . સમાયા મારામા સાાવરાઇનાઇરમરમર 



ગસ્તાવના 

ગાંધીજને ખરા દિલથી “ બાપુ ' તરી કે સ્વીકારનારાઓથી માંડી તેમના 
કટ્ટર વિરોધી સુધીના તમામને ગાંધીજને વિશે એક બાબતમાં તો એકમત છે. 
આજની દુનિયામાં એ સૌથી જુદા તરી આવે એવા પુસ્ષ છે, એમ સૌ 
માને છે અને કબૂલ કરે છે. આ શ્રેઇત્વ અગર જુદાધ્નાં મૂછ શામાં છે એ 
નળણુવાની સહેજે જિત્તાસા થાય છે. નિશ્ઞાળના અભ્યાસકાળમાં પરિસ્થિતિને 
વશ થઇ ચોરીએ કરતો, બીડીઓનાં ટૂંઠાં બેમાં કરતો એક બાળક સાથેસાથે 
પરિસ્થિતિનો સામનો પણુ કરતો ને સયને વળગી રહેતો, એ પરસ્પરવિરોધી 
દેખાતી ધટનાનું શું રહસ્ય હશે ? 

' પૂર્વજન્મના સંસ્કારો ? પણુ પૂર્વજન્મમાં ન માનનારાઓને આ 
ખુલાસો ગળે નહીં ઊતરે. “ આનુવૅશિક સંસ્કારો ' ? એ ઉત્તર હાલની શાસ્ત્રીય 
સંશોધન પદ્દતિની કસોટીએ ઊતરે, માનવી જીવનના ધડતરમાં માખાપના 
જીવનનું, ચાસિત્રનું કેટલું મહત્વ છે, કેટલી જવાબદારી છે, એનું પણુ કંધકે 
ભાન આ ઉત્તર કરાવે છે. માનવતાના પાયા ઉપર સમાજરચના કરવા મારે 
હરેક વ્યક્તિ કેવો ને કેટલો કાળા આપી શકે, તેણે આપવો જેઈ એ, એ 
દિશામાં વિચારો કરવાતે પણુ “ આનુવંશિક સંસ્કારો'નું શાર મદદરૂપ 
નીવડે. ગાંધીજીને સંસ્કાર આપનાર, દોરવધ્ણી આપનાર એમનાં માતુશ્રીના 
જવન વિશેની આપણી જિજ્તાસા તૃમ કરી શકે એવી હકીકત હજ આપણી 
પાસે નથી. એ કોઈ પૂરી પાડશે તો દુનિયા પર તેતો મહદુપકાર ચશે. 

પણુ આપણે તો આટલા ઊંડા જવાનીયે જરૂર નથી. દરેક માણુસને 
પરમેશ્વરે વિવેકબુદ્ધિ (108110૯6 ) આપી છે. તેની દોરવણી એ સ્વીકારે 
તોપણુ તેનામાં માનવતાનો વિકાસ થઈ શકે. ગાંધીજીના નાનપણુથી માંડીને 
તેમને વિશેની નાની નાની બાખતો ધણુ જણુવાની ઇચ્છા અને પુતૂહલ જેમ 
સ્વાભાવિક છે, તેમ તેમના વિકાસની માહિતી માર્ગેદરીક અને પ્રેરક છે. 

ગાંધીજી વકીલાતના ધધાને અર્થે દક્ષિણુ આક્રિ કા ગયા. તેમનામાં સલનિછા, 
સેવાભાવ, ભૂતદયા, ગરીબો પ્રત્યેની હમદર્દી, ઈશ્વરભક્તિ, ન્યાય અને નીતિ 
માટેતી તાલાવેલી વગેરે સદગુણી ને સદ્ભાવનાઓનાં બીન્ને હતાં, તેના ઉપર્ 
લાંતી પરિસ્થિતિએ સિંચનનું કાર્ય કર્યું, અને એ ખીન્ને શૃક્ષસ્વરપે પ્રાલ્યાં 



૫ 

અને યૂલ્યાં. તેતો વટશ્ક્ષ જેવો ભવ્ય અને બહેળે વિકાસ થયો. એ વિકાસનું 
દરીત આહ્લાદકારક અને સ્કૂતિદાયક છે. પ્રસ્તુત મ્રન્થમાં ભાઈ ચેદ્રશેકરે ખૂબ 
પરિશ્રમ વેડી અનેક વ્યક્તિઓનાં દષિબિન્દુઓ સાદી, સરળ ગુજરાતી ભાષામાં 
એકત્રિત કરી, ભગવાનના વિશ્ચરૂપદશીન જેવું જ મહાત્માજના “ અન્નેડ 
વ્યક્તિત્વ' નું જુદે જુદે પ્રકારે દર્રીન કરાવ્યું છે; પુણ્યશ્લેકનાં સર્વાગીણુ 
પુણ્યદશ્ીન કરાવ્યાં છે. 
 ભહાત્માજ આફ્રિકા ગયા ને યાંના હિંદીઓઆની આગેવાની લઈ આખરે 
તેમણું લડત ઉપાડી તે વેળાએ, હિંદમાં તેમજ ગોરા જગતમાં પશ્ચિમતી હખે 
રહેવામાં ને ચાલવામાં જ પ્રગતિ છે એમ મતાતું. પહેરવેશ, ભાષા, રહેણી- 
કરણી, રાજઠ્દારી યા ખીજ ચળવળના માર્ગો, એ ખધું જ પશ્રિમતી ઢબનું 
હતું.. યુરોપીય પ્રે્નઓનું જે પ્રેકારતું રાજશાસન -- લોકશાહીનું -- હતું 
તેનાથી લાં લોકમતને। પ્રભાવ પડી શકતો; તેવું શાસન ન હોય તોપણુ, સુધારા 
મેળવવાને અંગે મતપ્રદશેન સિવાય ખીજ્ને માર્ગ જ કોઈ એ ચીષ્યો નહોતો. 
અંગ્રેજ ન્યાયષ્રુદ્ધિ ઉપર વિશ્વાસ એ પણુ એક કારણુ હતું. પરન્તુ મતપ્રદર્શીન, 
અને તેથી ન વળે તો હિંસક શસ્ત્રભળ, એ સિવાય ત્રીજે કોઈ માર્ગ દુનિયાએ 
શ્રક્ય માન્યો નહેતો તેમ વિચાર્યા પણુ નહોતો. રાજકારણુ એટલે મીઠાશથી 
દ્વિઅર્થી ખોલવું, ફાવે તેમ પાધડી ફેરવવી, નબળે સમયે નમી જઈ લાગ 
આવ્યે ચડી બેસવું, દેશના સ્વાથે ખાતર ન્યાય કૈ નીતિની પરવા ન કરવી, 
“દુનિયા ઝુકતી હૈ, ઝુકાનેવાલા ચાહિએ! રે ન્યાયે દુનિયાને ઝુકાવી દરેક 
પ્રકારે પોતાનું વચેસ્વ રાખવું વગેરે, એમ માનવામાં આવતું. હજ પણુ એમાં 
ફેર થયો છે એમ ન કહી શકાય. આવી વિચાર અને આચારતી પ્રણુલિકામાં 
મહાત્માજએ નવે। માર્ગ ચીંધ્યો; તેની શ્રેઇતા, ઉપયોગિતા, અને અસરકારક 
પરિણામ લાવવાની સફળતા સિદ્ધ કરવા માટે અપાર શ્રમ વેઠ્યા; જિંદગીનું 
સ્વાત્માર્પણુ કરી માનવતા, ન્યાય અતે નીતિની દૃષ્ટિએ નીચી જતી દુનિયાને 
બચાવી લઈ, દુઃખી અને દુબળા માતવસમૂહેમાં નવે! અને સુખી જિ#દગીની 
આશ્ચા ઉત્પન્ન કરનારા નવે! માર્ગે બતાવ્યો; એમાં જ મહાત્માજની 
અપૂર્વતા -- અજેડ વ્યક્તિત્વ “-- છે. 

ધધાદારી બારિસ્ટર પ્રથમ પ્રત્નના વકીલ થયા, અને વછીલના સેવક 
ખત્યા, સેવા દારા માર્ગદર્શક બન્યા. સયનિદા અને યાગને કારણે પ્રજ્નના 



પ્ 
હ. 

વિશ્વાસ સંપાદન કરી નેતા થયા. પ્રજ્નજવનમાં એકરૂપ થયા. આમ જનતાને 
સુખે સુખી અને દુઃખે દુ:ખી થઈ પ્રજ્નનાં માતા તેમજ પિતાનું સ્થાન મેળવ્યું, 
અને “ બાપુ ' થયા. એક જ જિદગીમાં, એક જ દેહે -- પુતજેન્મ વિનતા -- 
આત્મોન્નતિની ટોચે પહોંચ્યા. આવા જીવનપથનાં નિરીક્ષણુ અને અભ્યાસ 
વાચકનેભ્પણુ ઉન્નતિને પંથે જ લઈ જય, વાચકનું કુતૂહલ તૃત કરે, અગર તો 
વધુ જિત્તાસા કેળવી વધુ જણુવા માટે-વાચકને પ્રેરી સદાયે અતૃષ્ જ રાખે, 
એવા પ્રકારના લેખસમ્રહતો આ ગ્રન્થ છે. 

ગાંધીજીનું આફ્રિકાનું જહેર જીવન તો ૧૮૯૫ ના અરસામાં શુરૂ થયું. 
દેશી-પરદેશી, નાના-મોટા, ગરીબ-તવંગર, સારા-ખોટા, સ્્રી-પુરુષો, જુવાન- 
ભૃદ્ધો વગેરે અનેકના ગાઢ પરિચયમાં આવ્યા. અનેક પ્રકારના અનુભવે। મેળવ્યા. 
એથી ગાંધીજના વિચારોમાં ઉત્કાંતિ થઈડ એમના સિદ્ધાન્તોની કસોટી થઈ 
સ્તભાવ અને પ્રકૃતિ ધડાયાં; તેખા આજનું સ્વરૂપ પામ્યા. 

“સલ અને અહિંસા ' એ ખે શખ્દ્ોમાં ગાંધીજનું આખુયે તત્ત્વસાન 
ટૂંકમાં વણવી શકાય. એ ખેને કારણે અસ્તેય, અપરિત્રહ, ભહ્મચર્ય, રસાસ્વાદનું 
નિયમન, પ્રેમ, નિલયતા આદિ અનેક ગુણો કેળવવા રભ્રા. તે વગર સંપૂણું 
સલપાલન કે “ મનસા, વાચા, કમેણા ' અહિંસાનું પાલન ન થઈ શકે; એ 
સિદ્ધાન્તનું તેમજ સપૂણુ સચ અને અહિંસાનું પાલન માતવી જવનના દરેક 
ક્ષેત્રમાં -- રાજદારી ક્ષેત્રમ્રાં સુદ્ધાં -- થઈ શકે, એટલું જ નહીં પણુ એકંદર 
દુનિયાભરના માનવસમાજ માટે તે આવસ્યક છે, એમ ગાંધીજીએ પોતાનું 
જવન તે પ્રમાણે જવીતે બતાવી આપ્યું છે. વિશ્વશાન્તિ માટે શરબળ 
ઉપર વિશ્ચાસ અને આધાર રાખી થતા પ્રયત્નોના આ જમાનામાં તો તેમનું 
તત્ત્તજ્ઞાન સમજવું વધુ આવશ્યક છે. એ તત્તન્તાન મહાન ક્ાન્તિકારી છે. પણુ 
એ કાન્તિથી દુનિયા વેરાન અને દુ:ખી થવાને બદલે સમૃહ્દ અને સુખી ચશે, 
એવી એ કાન્તિ છે. 

ગાંધીજીના પરિચયમાં લાખો બલ્કે કરોડો આવી ગયા. ગાંધીજ વિશે 
તેમને શું લાગ્યું એ ન્નણુવાથી ગાંધીજને આપણે વધારે સારી રીતે સમજી 
શકીએ. આપણા પોતાના પરિચયથી આપણે જરર તેમને ઓળખી શકીએ, 
પણુ એ એળખાણુ ફક્ત આપણી જ દણ્રિથી કરેલી હેઈ એકાંગી જ થાય. 



વુ ર 

દરેક જણુ પોતાની મમદૂર પ્રમાણુ જ બીન્નઓનું મૂલ્યાંકન કરે છે. કોઈ પણુ 
વ્યક્તિ વિષેના જુદા જુદ્ય વિચારોના, જુદી જુદી ભૂમિકા પરના, ભિન્ન ભિન્ન 
પરિસ્થિતિમાં રહેનારા માણુસોના અભિપ્રાયો જાણીએ થારે જ તે વ્યક્તિતું 
સંપૂર્ણું અને સવૌગીણુ દરીન થાય. આ પુસ્તકમાં ગાંધીજના પરિચયમાં આવેલી 
અનેક વ્યક્તિઓનાં અભિપ્રાયો ને મૂલ્યાંકના આપણુને જેવા મળે છે. ૧૯૦૮થી 
માંડીને ૧૯૪૨ સુધીના સમય દરમ્યાનનાં લખાણુ કે ભાષણુમાંથી ઉતારા 

' તારવી કાઢવામાં આવેલા છે. ૧૯૨૦-૨૧ ને ૧૯૩૦-૩૧, જે વેળાએ 

ગાંધીજએ હિંદુસ્તાનમાં નવી ઢબનાં મોટાં આંદ્દોલતો જગાક્યાં, તે સમયના 
પરિચયો મોટી સેખ્યામાં આપવામાં આવ્યા છે. ૩૫ વર્ષેના લાંબા 
સમયમાંના આ પરિચયો હોવાથી ગાંધીજીના તત્તસાનતી ઉત્કાંતિ પણુ તેમાં 
સદ્દમતાથી જેઈ શકાય છે. 

આ ગ્રેથમાં ગાંધીજતા “ અન્નેડ વ્યક્તિત્વ ' નું “ સપૂ્ણું અને સર્વાગીણુ ' 
દરીન થાય છે, એમ મેં ઉપર જણાવ્યું તે ઈરાદાપૂર્વક જ જણાવ્યું છે. ગાંધીજ 
વિશેનાં જેમનાં અભિત્રાયો કે સસ્મરણા આ ગ્રેથમાં સેકલિત કરવામાં આવ્યાં 
છે તેમાં જુદ જુદ દેશના ને ધમેતા, અને ગાંધીજ પ્રત્યે જુદ્દાં જુદાં ભાવ 
અને વલણુ ધરાવનારાઓને સમાવેશ થયેલો છે. હિંદી, અંગ્રેજ, અમેરિકન, 
દ્રેન્ચ, આફ્રિકાના ગોરા વસાહતવાળાઓના, તેમજ ગોખલે અને ફ્રિજશાહ 
મહેતા જેવા જેમને ગાંધીજ પોતાના ચુરુજનો માને છે તેવાથી માંડી, સ્વ. મહા- 
દવભાઈ જેવા તેમના શિષ્યો, એડ્ઝ અને પોલાક જેવા તેમના સહકારીએ તથા 
ચાહનારાઓ, લજપતરાય તથા દાસબાણુ જવા તેમના હિંદી સાથીઓ, કવિવર્ય 

ટાગોર જેવા મહાન હિંદીઓ, શાસ્ત્રીજી જેવા જુદા મતો ધરાવતા છતાં આત્મીય 
ભાવના રાખનારાઓ, લંડત “ ટાઈમ્સ' જેવા વિરેધકો -- ટૂંકામાં ગાંધીજના 
ગુરુ, ચેલા, પ્રશેસકો, અનુયાયીઓ, મિત્રો, પૂજકો, વિરેધકો વગેરે તમામનાં 
સંસ્મરણ અને અભિપ્રાયો છે. ગાંધીજ “ અન્નેડ ' છે એ સૌનો સ્પટ્ટ અભિ- 
પ્રાય છે. પણુ ગાંધીજની ખરી કિંમત તો ભવિષ્યનો જગતનો ઇતિહાસ 
આંકશે. આપણે બહુ નજીકના કાળમાં છીએ; તેથી આપણી ૬દછ્િ પ્રેમ યા 
વિરોધથી યા આપણી આસપાસના વાતાવરણુથી સ્પણ અને અચૂક જોઈ ન 
શકે એ સ્વાભાવિક છે. પરંતુ ભવિષ્યના ઇતિહાસનો અભિપ્રાય પણુ “ અન્નેડ 



્ઠ 

વ્યક્તિત્વ ' નો હશે, એ વિષે પ્રસ્તુત ત્રેથના પુરાવાથી મનને કોઈ પ્રકારનો 
સદેહે રહેતો નથી. ' 

ભાઈ ચદ્રશેકરતે ગાંધીજતા પ્રયક્ષ પરિચયમાં રહેવાનું અને ફાય 
કરવાનું સદૂભાગ્ય મળેલું હોવાથી આ વિષયમાં લેખન કરવાને તેમનો વિશેષ 
અધિકાર છે. આ ત્રેથ તૈયાર કરવામાં તેમણે કેટલો પરિશ્રમ ઉઠાવ્યો છે, 
કેટલું વિસ્તૃત વાચન તયાં સશોધન કર્યું છે, તે વાચક સહેજે જેઈ શકશે. 
પણુ આ ત્રેથનું ભાષાતી દણ્િએ એ વિશેષ ગૌરવ છે કે તે એવી સરળ, 
સુંદર, સ્વાભાવિક ગુજરાતીમાં લખાયો છે કે વાંચનારને આપણે અંગ્રેજના 
તરજીમા વાંચીએ છીએ એમ જરા પણુ લાગતું નથી. ભાઈ ચેદ્રશંકરની 
લખવાની શૈલી ગુજરાતી વાચકને “ નવજીવન ' તેમજ “ હરિજનબંધુ ' દ્વારા 
અતે તેમના બીન્ન ત્રથે। દ્દારા સુપરિચિત છે. એટલે મારે વધુ લખવાનું 
હોય જ શું? 

ગણેશ વાસુદેવ માવળકર 
ભદ્ર-અમદાવાદ 
૧-૧૦-૪૪ 

ઉપોદૂઘાત 

ગયે વરસે ગાંધી જયંતીને પ્રસંગે રાધાકૃષ્ણુને સપાદ્તિ કરેલા ગાંધીજી 
વિષેના પુસ્તકનો ગુજરાતી અતુવાદ --- “ ગાંધીજને જગવંદના '-- પ્રસિદ્ધ 
કર્યો તેનો વાચકવર્ગે તરફ્થી સરસ આવકાર મળ્યો, ને ૭ 'માસમાં તેની બીજી 
આજંત્તિ કાઢ્વી પડી, લારે જ પ્રસ્તુત સંગ્ર$ તૈયાર કરવાનો વિચાર આવ્યે. 
ગાંધીજ સાથેના પ્રસગોતાં વર્ણનો, તેમની સાથેની વાતચીતો, તેમને વિષેનાં 
મૂલ્યાંકનો, તે તેમના જીવન તથા કાર્યનાં અનેકવિધ અંગો વિષેના અભ્યાસપૂર્ણ 
લેખો, વગેરે સાહિલ ગયાં ૩૫ વરસમાં ધણું લખાયેલું છે. પણુ તે 
હેકઠેકાણુ વિખેરાયેલું પડ્યુ છે. તેમાંનું જે ચિર્જવી બનવાને લાયક હોય તેનો 
સંમ્રહ ગાંધીજના જીવન તયા કાર્યની આલોચના કરનાર વર્તમાન તેમજ ભાવિ 
અભ્યાસીઓને ઉપયોગી નીવક્યા વિના ન જ રહે, દરેક મહાન વ્યક્તિને વિષે 
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તેના સમકાલીનોનો પુરાવો એતિહાસિક દષ્ટિએ મોટો ભાગ ભજવે છે. આ 

વિચારથી ભેમા કરવા માંડેલા સાહિયમાંથી જે પહેલું અનાયાસે હાથ આવ્યું 

તેતો સમાવેશ આ ત્રેથમાં કરેલો છે. ખીન્ને ત્રેથ તૈયાર થાય છે. શોધ કરતાં 
કરતાં આવું સાહિલ એટલું બધું મળતું જાય છે કે વાચકવર્ગને જને રસ પડે 

તો આ ખે ઉપરાંત ખીનન પણુ સંત્રહો એમાંથી તૈયાર કરી શકાય. 

ગાંધીજના અનેક તેજસ્વી પાસાવાળા વ્યક્તિત્વ અને કાર્યનો અભ્યાસ જેટલો 

થયો છે એના કરતાંયે વધારે હજુ હવેનાં વરસોમાં થશે. એટલે આ પ્રેકારનું 

સાહિય ઉત્તરોત્તર વધતું જ જવાનું એમાં શકા નથી. અંગ્રેજી ન જાણુનાર, 

તેમજ અંગ્રેજી જણુનાર છતાં એ બધું મૂળ સાહિય મેળવીને વાંચી ન શકે 

એવા, વાચકોતે એ લખાણોને કંઈક લાભ આપવાનો આ સંગ્રહનો હેતુ છે. 

ભલે જુદી જુદી વ્યક્તિઓએ પણુ એક જ વિષય પર લખેલા લેખોમાં 

અમુક પુનરુક્તિ હોવી અનિવાર્ય છે. છતાં તે ટાળવાનો બને એટલે પ્રયતન 

કરવામાં આવ્યો છે, ને તેને માટે લેખોને ક્યાંક ટૂંકાવ્યા પણુ છે. છતાં એને 

લીધે લેખક 'ે લેખિકાના મુખ્ય વક્તવ્યમાં હ્ષતિ ન આવે એની કાળજ રાખી 
છે. આવા સંમ્રહોમાં નિન્દકોને સ્થાન ત હોય એ દેખીતું છે. છતાં જેમણે 

સિત્રભાવે ને આદરપૂર્વક પોતાની પ્રશેસા વ્યક્ત કરવાની સાથે ક્યાંક ટીકા પણુ 
કરી છે, તેમતી ટીકાના એ અંશો અનુવાદ કરતાં છોડી ન દેવાની સંભાળ 

રાખી છે. એવી મિત્રભાવવાળી ટીકાને ગાંધીજ હંમેશાં આવકાર આપે છે ને 

તેના પર પૂરો વિચાર કરે છે. 

આબ સંમ્રહમાં ગાંધીજના નિકટના હિંદી સાથીઓના લેખો ઓછા 
જવામાં આવશે. એનું કારણુ એ છે કે તેમણે ગાંધીજના અનેક ગ્રેષોગોમાં 
તેમના સાધનભૂત થવામાં જ કૃતાર્થતા માની છે. અને સર્વ અભ્યાસની પણુ 
સાર્થકતા તો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને સક્રિયપણે એમને અનુસરવામાં જ રહેલી છે. 
તેમનાં કાર્યોનું ચિન્તન અને નિરીક્ષણુ, ને તેમનાં કથતોનો અભ્યાસ એ તો 
એ શ્રદ્ધામાં માત્ર સાનનું બળ પૂરવાતું કામ કરે છે. ગાંધીજીએ આદરેલા 

મહાયન્તમાં જે જે આપુરુષોએ કંઈ ને કંઈ ફાળા આપ્યો છે તેમણે કંઈજ 

ગુમાવ્યું નથી. તેમનાં જવન એટલે અંશે ધન્ય થયાં છે. જેમણે એ યમાં 
પ્રાણુતી આહુતિ આપી તેએ મરીને જીવી ગયાં છે. ગાંધીજીતું તાત્કાળિક કાજે 
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હજુ ભલે પૂરં થયું ન દેખાતું હોય, પણુ તેમણે જે હુતાશન પ્રગટાવ્યો છે તે 
તો કદી હોલાવાને નથી. 

ગાંધીજના વિરાટ વ્યક્તિત્વની સમક્ષ ઊભા રહીને તેતું દરીન કરનાર 
દરેક જણુના મુખમાંથી અહોભાવના ઉદ્ગાર નીકળે છે, એમ આ સંગ્રહમાંથી 
પણુ આપણે જેઈએ છીએ. દરેક જણુ એ પ્રચંડ તેજનું ઉગમસ્થાન ક્યાં 
છે, તેમના અસાધારણુ પ્રભાવની ચાવી શામાં છે, એ શોધવા મથે છે. 
ગાંધીજ તેમનાં મહાન કાર્યોમાં જ મહાન છે એવું નથી; તેમનાં નાનાંમાં નાનાં 
કાર્યોમાં પણુ તેમના અનેક વિરલ ને લોકોત્તર ગુણોનું પ્રતિક્ષણુ દશન થાય છે. 
એટલે વિચારશીલ નિરીક્ષક તો એ મોટાં ને નાનાં કાર્યોનું, તેમજ મોટા ને 
નાના પ્રસંગો ને ઉદ્ગારોનું અવલોકન કરતાં ધરાતો જ નથી. તે દરૅકમાં તેને 
નિરંતર કંઈક નવી ને નવી ચમક દેખાય છે, અને રં તે ફરીક્રી વિસ્મયનાં 
રેમાંચ અનુભવે છે. જ્યારે જુએ યારે તેને એ વ્યક્તિત્વમાં કંઈ નવું જ 
આશ્ચયે દેખાય છે. મવત્તિ ત ઇવ નવો નવોડયનકળો: ।* અને તેથી જ ગાંધીજ 
વિષેના પ્રેસગાનાં જેટલાં વરુતો મળે તેટલાં આપણને ઓછાં લાગે છે, ને 
આપણી જિન્તાસા તૃપ્ત થતી જ નથી. 

ગાંધીજીનું કાર્ય ભલે મુખ્યત્વે હિંદુસ્તાનમાં જ થયું હોય, પણુ આખા 
જગતને માટે તેનું મહત્ત્ત છે એમ જગતના વિચારશીલ ને આદશેનિઇ લેકે 
સ્વીકારે છે, એને ઠીકડીક પુરાવો આ સમ્રહમાંનાં લખાણો પણુ આપે છે. 
એક કાળે જ્યારે ગાંધીજ પર સંકાંચેત રાષ્ટ્રવાદતો આક્ષેપ કરવામાં આવતો 
થારે તેમણે કહેલું કે “ મારી રાષ્ટ્રીયતા તે અતિશય તીવ્ર કોટિતી આંતર- 
રાષ્ટ્રીયતા છે.' જે ભૂમિએ તેમને જન્મ આપ્યો તેમની સેવા પ્રથમ 
કરવાનું તેમતો “સ્વદેશીધમે ' તેમતે સૂચવે છે; પણુ એ ભૂમિની સેવા 
દારા તેએ સમગ્ર જગતની પણુ સેવા કરૈ છે. જગતની સેવા એટલે 
એકીસાથે જગતનાં મનુષ્યમાત્રની સેવા નહીં, પણુ જગતના કોઈ પણુ ભાગમાં 
રહીને કરેલું શુદ્ધ સેવાનું કાર્ય, એમ આંતરરાષ્ટ્રીયતાના મહાન સમથેક કવિવર 
ર્વીન્દ્રનાથે જ કહેલું છે. તેઓ કહે છે: “ એ પરમાત્માની સાથે તાદાત્મ્ય 
સાધવાને સારુ આપણે આપણા કાર્યમાંથી સ્વાથેનો અંશ્ઞ કારી નાખવો 

જન સ ક- ઉઇનન-૦----નનમજાન- -... __...__ નત. સછાક૧ઝ. 

* તે આંખને નિરંતર નવે નવે રૂપે ભાસે છે. 
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જેઈ એ, અતે વિશ્વકર્મા બનવું જોઈએ -- આપણે સહુને કાજે કામ કરવું 
જેઈએ. “ સહુતે માટે' એ શખ્દો હું વાપર છું યારે એનો અથે વ્ક્તિઓની 
અગણિત સંપ્યા એવે। નથી કરતો. સર્વ પ્રકારનું સત્કાર્ય, વિસ્તારમાં ગમે તેટલું 
નાનું હેય તોપણુ, તે વિકશ્ચકાર્યે છે. એવું કાયે' સહુતે કાજે કામ કરનાર 
વિશ્ચકર્મા--પરમાત્મા-- તે સાક્ષાત્કાર કરવામાં મદદ કરે છે. એ “મહાત્મા'ની 
સાથે અભેદ સાધવાને સારું માણુસે આત્માની મહત્તા કેળવવી જ્નેઈ એ. 
એવી મહત્તા માત્ર પોતાની જ પ્રજાના નહીં, પણુ સરવ પ્રન્નઓના, આત્મા 

' સાથે તાદાત્મ્ય સાધે છે.” ગાંધીજીએ અનેકવાર કહેલું કે હિંદુસ્તાનમાં ચાલતા 
તેમના પ્રયોગને જ્યાં સુધી પૂરી સફળતા મળી નથી યાં સુધી તેમની નમ્રતા 
જગતને સંદેશો આપતાં તેમને રૅકે છે. પણુ ૧૯૩૮ થી જગતમાં ભીષણુતાનાં 
વાદળ ઘેરાવા માંડ્યાં યારે તેમતો એ સંકોચ છૂવ્યો, ને તેમણે આખા જગતને 
અહિંસાધમેનો સંદેશે। બુલેદ અવાજે સેભળાવ્યો. હિંસક બળ પર્ જ મદાર 
બાંધીને બેઠેલા મોટા ભાગના જગતે એ સંદેશે। કાને ધર્યો નથી. ૭તાં તેને પણુ, 
જે જીવવું હશે તો, હારીથાકીને વહેલામોડા ગાંધીજને માર્ગે ચડ્યા વિના 
હૂટકો નથી. ને યારૈ જગત ગાંધીજીનું મૂલ્લ આજના કરતાં અનેકગણું 
અધિક આંક્યા વિના રહેવાનું નથી. » 

ગાંધીજીની દરેક જયંતીને પ્રસગે જ નહીં પણુ અહેરાત્ર તેમના 
દીર્ધાયુષ્યતે માટે ભારતવર્ષનાં કરોડો મનુષ્યોનાં અંતરમાંથી પ્રાથેનાનો સર 
નીકળે છે. તેમણે મુંબઈના છેલ્લા નનહેર ભાષણુમાં કહેલું તેમ, તેમણે તો 
પોતાને માટે ૧૨૦ વરસતો આવરદા કલ્પ્યો છે. કોઈ વૈજ્ઞાનિક જેટલી 
કાળજીથી પોતાના સદ્ટમમાં સૂદ્દમ યંત્રતે સાચવે તેટલી જ કાળજથી ગાંધીજ 
એ દેઠરૂપી પશ્વિરદત્ત સાધનની કાળજ રાખે છે. ફરક માત્ર એટલો જ છે કે 
પ્રસંગ આવ્યે એ દેઠને હોડમાં મૂકતાં પણ તેએ અચકાતા નથી. મૈવી અનેક 
અગ્તિપરીક્ષાઓમાંથી ઈશ્વરે જ, આપણે ને જગતને સદ્ભાગ્યે, તેમને પાર 
ઉતાર્યા છે. હજુ પણું તે ધણાં વરસ ગાંધીજને આ ભૂતળ પર તેતું જ કાર્ય 
કરવાને રાખા, ને તેમના યુગમાં જન્મેલું સાથેક કરવાનું બળ આપણુને આપો, 
એવી પ્રાર્થના આ જયંતીને શુભ પ્રસગે ઓપણે વધારે તીત્રતાથી કરીએ. 

-....*-ન---------------- નૂ -૦--ૂ -૦--------ૂૂ-------- - --ન્--- 

[4 “ધી રિલિજિયન એફ મૈન ', પૃ. ૬૯. 
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આ સંગ્રહમાં જેમના લેખ લીધા છે તેમાંના જેટલાનાં લેખક લેખિકા 
યા પ્રેકાશકની પરવાનગી લેવી આજના સળ્નેગોમાં લેવી શક્ય હતી તેમની 
લીધી છે. કેટલાંકની પરવાનગીની અપેક્ષાએ તેમના લેખ લીધા છે. કેટલાક 
લેખો તો છૂટાછવાયા છપાયેલા મળ્યા છે. એ સર્વના લેખકોને પહોંચવું પણુ 
અશ્રક્ય હવું. જેમણે જેમણે ઉદારભાવે આમાં લેખ લેવાની પરવાનગી 
આપી છે તેમનો હું આ સ્થળે આભાર માનું છું. પુસ્તક ર્ જી અકટોબર 

લગીમાં છાપીને પ્રસિદ્દ કરવાની આજ્ઞાએ કેટલીક ઉતાવળ કરી તેને લીધે જે 

મુદ્રગુદોષો રહી જવા પામ્યા છે તેને સારુ હું સુનત વાચકોની ક્ષમા માગી લઉં છું. 

આવું દરેક કામ જેમતી આગળ જ ને બતાવવાની વરસોની ટેવ હતી 
તે મહાદેવભાઈની ખોટ આવે પ્રસગે વિશેષપણે સાલે છે. કોને નહીં સાલતી 
હેય ? તેમના અકાળ મૃત્યુની કાને સ્વપ્ને પણુ કલ્પના હતી ? ૧૯૪૨ ના 
નનન્યુઆરીમાં તો તેમણે મને લખેલું કે “ મારે જે અનેક કામો કરવાનાં છે 
તેમાં તમારી મદદની જરૂર રહેશે. ' પણુ વિધાતાની ધારણા જુદી જ હતી. 
“મરવાં સોલલાં રે, સંતો સુખે જગતથી જશે, ' એ વચન તેમની કલમે 
અતેકવાર ચડતું. એવા જ સુખે તેઓ ચાલ્યા ગયા. પચીસ વરસ સુધી 

જેમનાં અખંડ સાંનિષ્ય ને સેવામાં જવન વિતાવ્યું હતું તેમના ચરણુ આગળ 
જ એ જવનનું અંતિમ સમપૈણુ થયું. “ ચાહે ગંગાજીકા બટ હો, ચાહે જમના- 
જીકા તટ હો; એક સાંવરા નિકટ હો, જબ પ્રાન તનસે નિકલે; એ કોઈ 
ભક્તજને જ ગાયું છે ને? પચીસ વરસમાં તેમણે ન કદી સ્વેચ્છાએ આરામ 
લીધે।. ન પરિશ્રૅમ કરવામાં કદી પાછું વાળી જ્નેયું. અંગ્રેજમાં કહે છે તેમ જવનની 
મીણુખત્તીને ખે છેડેથી બાળી. ને જે સન્નેગામાં એમનું મૃત્યુ થયું તે જતાં, એ 
મૃત્યુ એમના અવિરત, અવિશ્રાન્ત સેવામય જવન પર કળશરૂપ દવું. ગાંધીજએ 
કહ્યું છે : “ એમનો પ્રધાન રસ ભક્તિ હતો. ' વરસે! પર એકવાર કહે : “ મને 
રામ થવાની ઈચ્છા જ નથી થતી. મારી પાસે તો હનુમાનનું હ્ય છે, તેજ્ને હું 
રામને ચરણે અપૈણુ કરી શકું તો બસ છે. ' વસ્તુતઃ હનુમાતૃતી ભક્તિની 
કુહપના પણુ તેમની ભક્તિ જનેઈ ને જ વધારે યથાથે રીતે આવે છે. એકવાર 
મહાદેવભાઈની ગેરહાજરીમાં ગાંધીજની સાથે વરસ દહાડે ફરવાનો પ્રસંગ મને 
મળ્યો યારે ગાંધીજી એમતું કેવું અખંડ રટણુ કરતા તે જ્નેવા મળેલું. એવા 
તાદાત્મ્યતો દાખલો આ કલિયુગમાં તો અજ્નેડ જ છે. એ ભક્તિતો ઉપયોગ 

હા 
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પણુ દેશની સેવામાં જ થયો. એને ખાતર લીધેલી ફૂકીરીમાં તેઓ રાયતા. 
એકવાર લખે : “ કરના ફકીરી તેરી ક્યા દિલગીરી, સદા મગનમેં રહતા રે.” 
ખીનન એક પ્રિય મિત્રને વિષે તેમણે લખેલું કે “એ તો જટ જટટં વુતરવિ 
વુસયટ્સે ચાદ્મન્યપ્ ના જેવા છે.' એ વાક્ય એમને પોતાને વિષે પણુ એટલું 
જ સાચુ હતું. એમનું જવન જેમ જેમ સેવામાં ધસાવું ગયું તેમ તેમ તેતી સુગંધ 
વધતી જ ગઈ, એ અનુભવ તેમના સૌ સ્તેહીઓએ લીધે છે. 

મહાદેવભાઈની મહેનત કરવાતી શક્તિ અજબ હતી. આખો દ્વિસ કામ 
કરીને પણુ રાતે મોડા સુધી કંધફે વાંચતા હોય. તેમનું વાચન અતિવિશાળ હતું. 
પણુએ વિઠ્ત્તાનો તેમને કદી ભાર લાગ્યો નહોતો. એક અંગ્રેજ લેખકે કહ્યું છે તેમ 
' તેઓ એ બધી વિઠ્ત્તાનો ભાર સહેલાઈથી -- હળવા ફૂલની પેઠે -- ઉપાડતા.” 
પણુ સૌથી અધિક તો હવું તેમના પ્રેમનું આકર્ષણુ. તેમના પરિચયમાં 
આવનાર સહુનું હૃદય તેઓ હરી લેતા, ને તેથી તેઓ સકડાના પરમ મિત્ર હતા. 
ગાંધીજ ધણીવાર કહેતા : “મહાદેવ તો સ્વર્યભૂ કવિ છે.' તેમનું આખું જીવન જ 
એક અત્યંત સુરીલું મધુર કાવ્ય હતું. તેમનાં યાગ, તપસ્યા ને નમ્રતાની વાતો તો 
તેમના નિકટ પરિચયમાં આવેલા જ ન્નણુતા હશે. તેઓ ભારતના નવોધ્યાનમાં 
ખીલેલું એક અમેલું પુષ્પ હતા. ગાંધીજએ એકવાર જે “ બત્રીસલક્ષણા। ' 
હેોમવાની વાત કરેલી એવા એ “ બત્રીસલક્ષણા ' હતા. તેઓ તો મરીતે પણુ 
અમર થઈ ગયા. જેણે તેમનું વરસો સુધી ભક્તિભાવે પ્યાન ધરી પ્રેરણા 
મેળવી, ને તેમનો સહોદર સમાન સ્નેઠ અનુભવ્યો, તેતું આ સંગ્રહરૂપ અલ્પ 
કાર્યે પણુ તેમના યહિચિત્ તર્પણુરૂપ નીવડો, એ ભાવનાથી આ સંગ્રહ તેમની 
પુણ્યસ્મૃતિને અર્પણ કર્યો છે. 

ગોધરા, ૨-૧૦-૪૪ ચંદ્રશકર પ્રાણશકર શુક્લ 



શિરચ્છત્રરૂપ 

મહાદેવભાઈની 
પુણ્યસ્કૃતિને 



અહા | એવા રંગે બહુ બહુ પડ્યા વીર રણુમાં, 

અહા | એ એકાન્તે સુજત જત જયા જગતમાં; 

ગયા ગાતા, બ્હેતા રસિક ર્સસિન્ધુઝરણુમાં; 

અહા ! તેની મૂર્તિ પ્રમટ નિરખાતી મરણમાં. 

--મણિલાલ 
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જૂનાં સ્મરણો ( ઓલ્ડફીલડ )... મ ટ 
વહેવાર આદરીવાદી ( ફીરાર )... રે ક 
એક વિરાટ આત્મા ( વેલૉક » ... ક કા 
પીડિત પ્રન્નના મહાન નેતા ( કર્ક ) ક 
ગાંધીજની આત્મકથા (“ટાઈસ્સ') ટ 
ગાંધીજના અનોખો માગે (“ ચર્ચ ટાઈમ્સ ?)... 

ગાંધીજી અને અમેરિકા ( હોમ્સ ) 
પૂર્વનું સર્વોત્તમ આત્મબળ ( કિકહેડ ) 
સ્વેશ્રેષ્ઠ રાષ્ટ્રવિધાતા ( કલોઝ ) 
મહાત્મા અને મુત્સદી (બરનેસ ) 
વિલાચતમાં આવકાર ( હાઉસમૅન ) 
લંડનમાં મુલાકાત (વેખ મીલર ) ક, ટ 
લૅકેશાયરમાં ગાંધીજ ( ક્રોઝિયર ) ક ક 
રેખાચિત્ર અને મુલાકાત ( અજ્ઞાત ) ક પ 
એક સંવાદ ( મિલ્સ) ક 
ગાંધીજી અને હરિજનો ( સપુ ) 
ભારતન્યોાતિ ( ડડલી) * ર્જ 
ગાંધીજીનું એક મોટામાં મોટું કાય (“ઈકૉનૉમિસ્ટ ' ) . 
ગાંધીજ અને તામીલનાડ ( રાજ્ત્રી ) દ કક 
દીનદલિતના ભેરુ ( રેની મીલર ) * 
નત્રા આહુતિમાગે (રોલાં) ... 
પ્રેમનાં ન્નદુ (ચંદ્રશંકર » 
ગાંધીજ અને રશ્કીન ( મહાદેવ દેસાઈ ) 
જગતના અન્ડ નેતા ( હૉલ )... 
ગાંધીજની ફ્લસૂકી (વાડિયા ) જડ 
દાદાભાઈ અને ગાંધીજ ( મસાણી ) ક 
એં ચિરસ્મરણીય દિવસે। ! ( હેરીસન ) 
ગાંધીજ નિષ્ફળ નાવડયા છે ? ( ડેમિગ ) 
ગાંધીજને। અન્નેડ પ્રભાવ (પેટન ) . 
આખા જગતને કાજે (રાજગોપાલાચાર્ય) ટ... 
મૅસૅરીક અને ગાંધીજ ( મહાદેવ દેસાઈ ) પ 
લેખક-પરશિચય હ ડી  ** 
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પુણ્ય&લોક ગાંધીજી 

ભાગ ૧લે 



શિવાય જોજસ્ય મવાય મૂલચે ચ રસસજોમપરાથળા ગનાઃ । 
ઝ્ીવસ્તિ નાસ્માર્યસશી' વરાન્રચં સુમોગ્ચ સિર્યિચ ઝુસઃ વષેવરસ્ | 

માગવત ૧; ૪; ૧૨, 

( જે માણુસે। ભગવાનના ભક્ત છે તેઓ જગતનાં સુખ, સંપત્તિ ને સમૃદ્ધિ 
માંટે જ જવે છે; પોતાના સ્વાર્થને સારુ જવતા નથી. તે। આ રાન્નએ નિવેંદ પામીને 
દેહનો ત્યાગ રા સારુ કયો ? ) 

જ્લાવાસ્જિ પ્રમોરસ્થો ચરીનપરિપાજનમ્ । 
પ્રાળેઃ સ્્વેઃ ત્રાળિનઃ વાસ્સિ સાષવઃ ક્ષળમંગુરેઃ ॥ 

માગવત ૮; ૭; ર્ ૮-૨. 

(ખળવાનનું કામ જ એ છે કે દીનતું પાલન કરવું. સાધુ પુસ્ષાો પોતાના 
ક્ષણુભંગુર પ્રાણ વડે પ્રાણીઓની રક્ષા કરે છે. » 

સપ્યન્સે જોજતાવેન લાષવઃ પ્રાચશો ઝનાઃ । 

વરસારપન લસ વૂરવસ્ચાસિજાય્તનઃ ॥ 

માગવત ૮; ૭; ૪૪, 

( સાધુ પુસ્ષ। મોટે ભાગે જગતને દુઃખે દુ:ખ પામે છે. ભૂતમાત્રના આત્મા 
એવા પુરષોાત્તમની એ જ મોટામાં મોટી આરાધના છે. ) 

ન જાસચેડઇં મતિસીશ્રરાલ્વરસરઇસિયુશામપુતરમયં વા । 
આસિ પ્રવશેડસિજરેદમાગાસન્સઃ સ્થિતો ચેન મયમ્્ચછુઃ ણાઃ ॥ 

માગવત ૧૬; ૨૧; ૧૨, 

(હું ઈશ્વરની પાસેથી અષ્ટ મહાસિષ્દ્રિવાળી પરમ ગતિની કે મોક્ષની ઈચ્છા 
રાખતો નથી. પણુ સર્વ દેહધારીઓની અંદર રહીને હું તેમની પીડા ભેોગવું, અને 
એને લીધે તેઓનું દુઃખ દૂર થાચ, એવી મારી પ્રાર્થના છે. ) 



૧. હિંરીએના નેતા 
જેસેર્ ડોક 

૧૯૦૭ ના ડિસેબરના પાછલા ભાગમાં હું ગાંધીજને પહેલવહેલો મળ્યો. 
એમને વિષે ખરીખોટી અફવાઓ ધણી ચાલતી હતી. સલાગ્રહની હિલચાલે 
કંધકિ ઉત્ર રૂપ ધારણુ કરવા માંજ્ર હતું. એક પંડિતના કારાવાસથી છાપાંમાં 
થોડેક ખળભળાટ થયો હતો, અને ગાંધીજનું તામ એક યા ખીજ રીતે 
લોકોની બત્રીસીએ ચજ્યું હતું. એક દિવસ સાંજે જમતી વ'ખખતે એક મિત્રે 
એશિયાવાસીઓના પ્રશ્નની વાત ઉપાડી. અમે દંપતી દક્ષિણુ આફ્રિકામાં નવાં 
નહોતાં, પણુ જેહાનીસબગમાં નવાં નવાં આવેલાં; એટલે પેલા મિત્રે 
હિંદી વિષેનો પોતાનો અભિપ્રાય અમને જણાવ્યો. એમનું વણુન એવું 
વિચિત્ર ને અમારા અગાઉના તમામ અતુભવથી એવું ઊલડું હતું કે એ 
સાંભળીને અમાર પૃતૂહલ જગ્યું; ને એને લીધે જ મે જઈને હિંદીઓના 
નેતાની મુલાકાત લેવાને નિશ્ચય કર્યો, 

એમની ઔ[ફરીસ રીસીક સ્ટ્રીટ અને એડરસન સ્ટ્રીટના ખૂણા! પર હતી. 
તે મને ખીજી ઓફ્રીસોના જેવી જ લાગી. તે દેખાવ માટે નહીં પણુ કામ 
માટે હતી એવી છાપ મારા મન પર પડી. બારીઓ ને ખારણા પર અ[ફ્રીસના 
માલિકનું નામ હવું, ને જડે એમતી પદવી જણાવવા લખેલું હતું ' એટની. ' 
પહેલી ઓરડી એક સ્ત્રી ટાઈ પિસ્ટને આપી રાખેલી હતી. ખીજી ઓરડી, 
જેમાં મને પ્રવેશ આપવામાં આવ્યો, તેમાં ઓફીસના માલિક પોતે ખેસતા, 
તેમાં રાચરચીલું નહીંજેવું હતું ને તેના પર ધૂળ , જામેલી હતી, ભીંતો પર 
થોડાંક ચિત્રો હૂટાંછવાયાં ટાંગેલાં હતાં. એ મોટે ભાગે છબીઓ હતી, ને 
બહુ સરસ હતી એમ ન કહેવાય. જે દહિદીઓની ટુકડીએ ઝુલુ બળવામાં 
ધાયલોની શુશ્રૂષા કરેલી તે હુકડીની ૭ખિ ઉપરાંત સિસિસ બિસેટ, સર 



૨૦ જેસેક્ ડોઇ 

વિલિયમ વિલસન હંટર, અને ન્યાયમૂર્તિ શાનડેની છબિઓ, કેટલાક હિંદી- 
ઓની છૂટી હૂટી ૭બિઓ, અતે પ્સિ ખ્રિસ્તતું એક સુંદર્ ચિત્ર, એટલું 
હતું. કેટલીક જેવીતેવી ખુરસીઓ હતી, ને છાજલીઓ પર કાયદાનાં પુસ્તકે 
ગોદવેલાં હતાં. આટલું એ ઓફીસનું રાચરચીલું. 

હું ફુબૂલ કરં છું કે આ બધું તો મારા ધ્યાનમાં પાછળથી આવ્યું. એ 
વખતે તો, જે પુસ્ષે મતે આવકાર આપ્યા તેમના ઉપર જ મારં બધું ધ્યાન 
એકાત્ર થઈ રહ્યું હતું; તે જે અણધાર્યા અતુભવોા થવા લાગ્યા હતા તે 
પ્રમાણે મારા ખ્યાલો નવેસર ગોઠવવાનો પ્રયત્ન હું કરી રહો હતો. સૈ હિદુ- 
સ્તાનમાં મુસાફરી કરેલી, એટલે મેં કલ્પેલી અમુક પ્રકારની મુખાકૃતિ મને 
જેવા મળશે એમ મેં અનાયાસે ધારી લીધેલું. મેં ધારેલું કે જનેહાનીસબગેમાં 
એમતે જે પ્રભાવ પડતો દેખાય છે તેતે અનુરૂપ એવા કોઈ ઊંચા ને કદાવર * 
શરીરવાળા, ને તેજસ્વી પ્રતાપી ચહેરાવાળા માણસ મને નેવા મળશે. એમના 
વર્તનમાં ઉદ્દતાઈ ને ઉત્રતા દેખાશે એમ પણુ મેં ધારેલું. એને બદલે અહીં 
ત્તો એક નાનકડી, ચપળ તે પાતળી કાયાવાળા પુસ્ષ મારી સામે ઊભા હતા, 
:અતે એમને સંસ્કારી ને ગંભીર ચહેરો મારા ચહેરા સામે બ્નેઈ રજો હતો. 
એમની ચામડી ઘઉંવર્ણી હતી; આંખો કાળી હતી; પણુ જે સ્મિતને 
પ્રકાશ એમના મુખ પર છવાયો હતો, તે એમની આંખો જે સીધે ને નિર્ભય 
ટૃણિપાત કરતી હતી, તે જેતાંવેત સામા માણુસનું હૃદય મોહવશ થઈ ન્નય 
એવું હતું. એમની ઉમર અડત્રીસેક વરસની હશે એવો 'ખ્યાલ મૈં ખાંપ્યો, 
તે ખરે નીવડ્યો. પણુ એમના માથા પર ક્યાંક ક્યાંક ધોળા વાળની છાંટ 
હતી તે એમને માથે કામનો જે ભારે ખાજે પડતો હતો તેની નિશાની હતી. 
એમનું અંગ્રેજ જરા પણુ ભૂલ કે ખોડખાંપણુ વિનાનું, અણીશુદ્ધ હતું. તેએ 
ભારે સસ્કારી માણુસ હતા એ સ્પ દેખાતું હતું. 

તૅમણે મને બેસવાનું કહ્યું, ને મારા આગમનનું કારણુ મે સમજન્યું તે 
સાંભળી લીધું. મેં મારું કહેવાનું પૂરું કર્યું યાં સુધી, મૈ જે જે મુદ્દા રજૂ કર્યા 
તેતી મનમાં નોંધ લેતાં તેએ માથ્રુ હલાવતા હતા, અને વચ્ચે વચ્ચે ઝડપથી 
“હા',“હા' એમ કલે જતા હતા. પછી એમણે સુખ્ય મુદ્દાની જ ચર્ચા 
એકદમ ઉપાડી. પોતાના વિચારો ભારપૂવક દર્શાવવાતે ક્યાંક ક્યાંક તેઓ 
આંગળીઓના ઉપષોગ કરતા હતા. તેમણે થોડાંક ટૂંકાંટય ને અર્થવાહી 
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વાક્યોમાં એશ્િયાવાસીઓની સ્થિતિનું જેવું સપજ્ટ, દીવા જેવું બયાન આપ્યું 
તેવું મેં કદી સાંભળ્યું નથી. એ લડતમાં ધાચિક તત્ત્વો કયાં ને કેટલાં હતાં 
એ જણુવાને હું આતુર હતો. એ તત્ત્વાનું વયુન તેમણે મને સહેજે ગળે 
ઊતરી જય એટલી સ્પણતાથી આપ્યું; અને જ્યાં જ્યાં સહેજ પણુ અટપટો 
મુદ્દો આવે યાં ધીરજથી ખુલાસા કર્યા. હું એમને મુદ્દો સમજ્યો છું એવો 
સંતોષ એમને થાય પછી જ આગલા મુદ્દાની ચર્ચા શરૂ કરતા. એકવાર, હું 
એમને વિચાર ખરૅખર સમજ્યે છું કે મેં વિવેકને ખાતર જ સમજ્યાની હા 
પાડી છે, એ જેવાને તેઓ કંઈક વધારે વાર્ થેભી ગયા. એટલે મેં તાંધપોથી 
બંધ કરી. મતને લાગ્યું કે એમણે કહેવાનું બધું કહી દીધું. એમણે કહ્યું : 
“એ ખેધ ન કરશે. મુખ્ય વાત તો હજી હવે આવવાની છે. ” 

એમનામાં શાંતિ ને આત્મવિશ્રાસવાળું મનોબળ હતું, હંદ્યની વિશાળતા 
હતી, પારદર્શક સયનિદા હતી; તેને લીધે હું આ હિંદી નેતા તરક્ પ્રથમ 
દરીને જ આકર્ષાયો. અમે મિત્ર બનીને હૂટા પડ્યા. 

અથારે હું એમનો વિચાર કરં છું યારે મારી નજર આગળ ખે 
દૃશ્યોનેો બીન કરતાં વધારે તાદૃશ ચિતાર ખડે થાય છે. 

' « ' ફોજદારી અદાલતમાં મુકદમો ચાલી રહ્યો છે. ઉશ્કેરાયેલા એશિયા- 
વાસીઓની મોટી મેદની અદાલતને ખારણે ભચડાઈ રહી છે, ને અદાલતની 
બહાર પણુ મોડું ટોછુ ઊભુ છે. મૅજિસ્ટ્રેટના મનમાં શકા ને અશ્રહ્ધાનો ભાવ 
છે. તેના ચહેરા પર ખેચેતી ને ગભરાટનાં ચિહ્ન છે. એની ખેઠકની નીચે 
અધવ્તુળના આકારમાં વકીલો વગેરેની બેઠક છે. 

“મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી? ના નામની ખૂમ પડતાં હું શરી પાછી 
એ પાતળી, ચપળ કાયાને મો"ખરે આવી ચપ ૬ ને કેદીની જગા લેતી ન્નેઉં 
છું. પોતાના પીડિત દેશભાઈ ઓને કાજે તે “ બે માંહેનાની કેદ' ની સજ 
સ્વીકારી લે છે. એ પહેલાં જ મસજન્તદિમાં ભેગા થયેલા સકડો હિંદીઓની 
આગળ ભાષણુ કરતાં એમણે આ વચને કહેલાં : “ કોઈ ગમે તેમ કહે, તોયે 
હું તો હંમેશાં ફરીકરીને કહીશ કે આ લડત એ ધામિક સ્વતત્રતા માટેની લડત 
છે. ધમ એટલે ધમની રૂહિએ કે ધાર્મિક સંપ્રદાયના આચારો એવો અર્થે હું 
નથી કરતો. હું તો એ ધર્મની વાત કરું છું જે સર્વ ધર્મોના કે સગ્રદાયમાત્રના 
મૂળમાં રહેલો છે, અને જે આપણુને આપણા સરજનહણાચ્તું મોઢામોઢ દરીન 
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કરાવે છે. વિચારપૂર્વક પ્રતિજ્ઞા લઈ તે પછી તમે, ટ્રાન્સવાલમાં વિના- 
અડચણે રહી શકાય એટલા માટે, જે એ પ્રાતિનાનો ભગ કરશે તો તમે 
માણુસ મટી જશે; તો તમે જરૂર પશ્વિરને તજી દીધો ગણાશે. પસિના 
શખ્દોમાં ફરી કહું કે જેઓ પશ્વિરતે અનુસરવા માગતા હોય તેમણે જગતને 
લાગ કરવો પડે છે. હું મારા દેશભાઈ ઓને આ પ્રસંગે જગતને! યાગ 
કરવા, ને ખાળક જેમ માતાના થાનને વળગે તેમ પક્િર્તે વળગી રહેવા, 
વિનંતી કરં છું. ” કેવાં વીરતાભર્યો ને ચિરસ્મરણીય વચને ! 

ખીન્ન એક ૬શ્યનો પણુ એટલે જ તાદૃશ ચિતાર મારી નજર આગળ 
ખડે થાય છે. કેટલાક પઠાણાએ એમના પર્ હુમલો કર્યો હતો, ને એમને 
મરણતોલ માર માર્યો હતો. એમને ભાન આવ્યું યારે તેઓ પાસેની એક 
ઓફીસમાં પડ્યા હતા. મારતી જગાએથી એમને યાં ઉપાડી જવામાં આવ્યા 
હતા. એક પળ પછી હૈ તેમને મળ્યો. તેઆ અસહાય હતા. લોહી વલ્લે જતું 
હતું. ૩32ર ધા ધોઈ રલ્ો હતો. પોલીસ અમલદારો પાસે ખેસી તેમને જેઈ 
રહ્યા હતા ને તેમનું કહેવું સાંભળી રહા હતા. તેમતા શરીરમાં જે કંઈ થોક 
ખળ હતું તે વાપરીને તેમણે સાફ કહી દીધું કે એ હુમલો કરનારાની સામે 
મુકદમો ન જ ચાલવે। જેઈ એ. તેમણે કહ્યું: “ એમણે તો માનેલું કે તેએ 
જે કરી રહ્યા છે તે વાજબી છે. એમની સામે ફરિયાદ કરવાની મારી જરાયે 
ઇસ્છા નથી. ” પેલાઓને સન્ન તો થઈ, પણુ ગાંધીજએ એ મુકદ્મામાં કશે 
ભાગ ન લીધો. 

આ ૨શ્યો સ્મરણુમાંથી કદી ભૂંસાય એવાં નથી. એમાં એ પુસ્ષનું ખરું 
દર્શન થાય છે. આપણુ આ હિંદી મિત્ર ધણાખરા માણુસોના કરતાં ઊંચી 
કક્ષાએ જીવે છે. એમનાં કામો! ધણીવાર વેલાં ને વિચિત્ર ગણાય છે, ને કેટલાક 
લે'કો ધણીવાર એને ઊલટા રૂપમાં જ સમજે છે. જે ગારાએ એમને એઓળ- 
ખતા નથી તેઓ માતે છે કે એમના મનમાં કંઈકે નીચ હેતુ છે, પૂર્વની 
ત્રનમાં કલ્પાય છે એવું કંઈક “ કપટીપણું ' છે, ને તેથી જ તેએ આટલા 
ખધા સંસારવિમુખ દેખાય છે. પણુ જે ગોરાઓ ગાંધીજને ઓળખે છે તેમને 
એમતી હાજરીમાં પોતાને વિષે શરમ ઊપજે છે. 

હું માનું છું પૈસાનું એમને જરાયે આકષેણુ નથી. એમના દેશભાઈ ઓ 
ગુસ્સે થાય છે, ને કહે છેઃ “ તેએ કશું લેતા જ નથી, તેઓ અમારા પ્રતિ- 
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નિધિ તરીકે વિલાયત ગયા લારે અમે જે પૈસા આપેલા તે તેમણે પાછા 
લાવીને અમને આપી દીધા. અમે એમને તાતાલમાં જે ભેટો આપી તે તેમણે 
અમારા નહેર ફૂડમાં આપી દીધી. ” તેઓ ગરીબ છે કમકે તેએ ગરીબ 
ખનવા માગે છે. 

એમના દેશભાઈ એ એમને જેઈ ને આશ્ચર્ય પામે છે; એમની વિચિત્ર 
લાગતી નિઃસ્વાર્થેતા માટે એમના પર ગુસ્સે થાય છે; અને ગર્વ ને વિશ્વાસપૂર્વક 
એમને ચાહે છે. તેઆ એક અગ્રેસર ને અસાધારણુ પુસ્ષ છે. એમની સાથે 
ફરવું એ જ એક મોડું શિક્ષણુ છે; ને એમનો પરિચય થતાંવેત એમને વિષે 
પ્રેમ ઊપજે છે. 

(૧૯૦૮) 

૨. ગાંધીજની ધસઞેભાવના 

જોસેક્ ડોક 

ગાંધીજીના ધામિક વિચાર અને ધમેના વિષયમાં એમનું સ્થાન, એને 
વિષે આ દેશમાં ધણી ચર્ચા થઈ છે એ સ્વાભાવિક છે. થોડા દિવસ પહેલાં 
મને કહેવામાં આવ્યું કે “તેઓ બૌદ્ધ છે.' થોડા જ વખત પર એક 
છ૭ાપાએ એમને “ખ્રિસ્તી મુસલમાન ' તરીકે વણુવ્યા હતા -- એ મિશ્રણુ 
તો અસાધારણુ કહેવાય ! ખીન કેટલાક માને છે કે તેઓ મૂર્તિપૂન્ન કરે છે. 
ધણા તેમને થિયોસોફિસ્ટ માને છે. કોઈ પણુ એક ધાર્મિક સંપ્રદાય તેમને 
સર્વોશે પોતાના હાથમાં રાખી શકે કે કેમ એ વિષે મને શેકા છે. એક રાતે 
ધરમાં શાંતિ હતી યારે અમે સવાર સુધી આ વિષયની ચર્ચા કરી. એનું 
પરિણામ નીચે આપ્યું છે. 

તેમની ૬ઢ પ્રતીતિ છે કે પ્રાચીન હિંદુ ધમે--એટલે કે જૂનામાં 
જના ધમૈમ્રન્થામાં વ્ણુવેલો હિંદુ ધમે -- શુદ્ધ ધમે હતો, ને તેમાં મૂર્તિપૂન્ન 
નહેતી; હિંદુસ્તાનની આષ્યાત્મિક શ્રદ્ધા જડવાદથી કલુષિત થવા પામી છે, 
ને તેને લીધે એ દેશે રાષ્ટ્રોમાં પોતાનું જે અગ્ેસરપદ હતું તે ગુમાવ્યું છે; 
સર્વવ્યાપી પશ્વિરે યુગે યુગે જુદા જુદા અવતાર લીધા છે; ગીતામાં 
શ્રીકૃષ્ણે કહું છે: 



૧૪ 
ભજેસેફે ડાઇ : 

“ જ્યારે જ્યારે મય મેદ પડે છે ને અધમે જેર કરે છે બારે સારે 

હું અવતાર લઉં છું. સજ્જનોની રક્ષા માટે, દુર્જનોના વિનાશ માટે, ને ધમની 

સસ્થાપના માટે હું યુગે યુગે જન્મ લઉં છું. ” 

મે કહ્યું: “ પણુ તમારા ધમૈવિચારમાં ખ્રિસ્તી ધમને કેઈ અગલનું 
સ્થાન છે ખરું?” 

તેમણે કહ્યું: “ હા, છે. પ્સિ ખ્રિસ્ત એક તેજસ્વી અવતાર છે. ” 
મૈ કહ્યું: “ એમ તો હું પણુ માતું છું. ” 
ગાંધીજએ નિખાલસતાથી કહયું: “ તમારો તે મારે અર્થે એક નથી. 

હું એમને એ સિંહાસન પર એકલા ખેઠેલા નથી જેઈ શકતો; કેમકે હું 
માનું છું કે ઈશ્વરે ફરીફ્રીને અનેક અવતાર લીધા છે. ” 

તેમને મન ધમૈ એ અતિશય વહેવાર વસ્તુ છે. તેમનાં સર્વ કાર્યોનું 
મૂળ ધય છે. દક્ષિણુ આફ્રિકામાં ચાલી રહેલી સયામ્રહતી લડત સામે એક 

એવી દલીલ ધણીવાર કરવામાં આવે છે કે “ તે કેવળ રાજકીય હિલચાલ 
છે. તેમાં નૈતિક અંશો છે ખરા, પણુ 'તેની સાથે ધમેને કશૈી। સંબન્ધ નથી. ” 
ગાંધીજી પોતે માને છે કે રાજકારણુ, નીતિ, વૈપાર-- જે જે વસ્તુને 
અંતરાત્મા સાથે સંબંધ છે તે બધી --ને ધર્મમાં સમાવેશ થવો! ન્નેઈએ. 

એમના મન પર્ પસિના ગિરિપ્રવચનની બહુ જ ઊંડી ૭ાપ પડી છે એ 

સ્વાભાવિક છે. એ પ્રવચનમાં તેમજ ગીતામાં અને “ લાધ્ટ ઔક એશિયા *- 

માં જે યાગભૃતિનો ચેતાર છે તે તેમને પૂરેપૂરી રચે છે. આત્મા પર્ જ્ય 

મેળવવો, અને પરમાત્માને જવનનો સુકાની માની એ ખતાવે તે રસ્તે 

ચાલવું, એ પરમ પુરુષાર્થનાં સાધન છે એમ તેઓ માને છે. સર્વોચ્ચ 
પ્ચેય તે ખુદ્દે સાષ્યું તે, ગાંધીજીના અયે પ્રમાણે સૅંટ ન્નૅને બતાવ્યું તે -- 

એટલે કે મુઠતાત્માનું પરમાત્મા સાથે સંપૂર્ણું તાદાત્મ્ય -- છે, એવો 
તેમનો મત છે. 

જાઈ પણુ ધર્મે ઠરાવેલા મત “એમના વિચારોને સમાવી લેવા જેટલા 

વિશાળ હશે કે કેમ, અથવા તો કેઈ પણુ ધાર્મિક સંપ્રદાય એમને પોતાના 

વાડામાં પૂરી રાખી શકશે કે કેમ, એ વિષે મને શેકા છે. મહદી, ખ્રિસ્તી, 

હિંદુ, મુસલમાન, પારસી, બૌદ્ધ અને કનક્યુશિયન એ સર્વેને ઈશ્વરનાં સતાનો 
જ 

તરીકે એમના હદયમાં સ્થાન છે. “ યારે તમે થિયોસોક્રિસ્ટ છે ? ” મે પૂછ્યુ, 
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તેમણે ભાર દઈને કહ્યું: “ ના. હું થિયૉસોફ્સ્ટિ નથી. થિયોસોફ્ીમાં એવું ધણે 
છે જે મને આકર્વેક લાગે છે. પણુ એના બધા મતો ને સિદ્ધાન્તો દું કદી 
સ્વીકારી શકયો નથી. ” 

આ વિશાળ સમભાવ એ ખરેખર સલામ્રહની હિલચાલનેો એક પ્રધાનં 
સર છે. તેણે હિંદી કોમના સર્વ વિભાગોને સ્નેહત્રંથીથી બાંધ્યા છે. કયા ધમેના 
માણુસોએ લડતમાં મોટામાં મોટો ફાળે આપ્યો છે તે નક્કી કરવું અશક્ય છે. 
અહમદ મહમદ કાછલિયા, દાઉદ મહમદ, અને ઈમામસાહેબ અબદુલ કાદર્ 
ખાવઝીર મુસલમાન છે. પારસી સ્સ્તમજ અને સોરાબજી અડાજણિયા પારસી 
છે. વ્યાસ અને થખી નાધ્ડુ હિંદુ છે. સહુએ જેલ ભોગવી છે. સહુએ 
યથાશક્તિ સેવા કરવામાં મણા નથી રાખી. સાથે રહીને દુઃખો ભોગવવાથી આ 
અને ખીન્ન સહાયકોમાં જે પ્રેમ અને ભ્રાતૃભાવ પેદા થયા છે તેને લીધે ધમેના 
ભેદો ભુલાઈ ગયા છે. - 

ગયા ઔંગસ્ટમાં બનેલો એક બનાવ આના રષ્રન્તરૂપ છે. તામીલ નેતા 
ચંખી નાને પખવાડિયાની સખત કેદની સન્ન થઈ હતી. આ તેમની ત્રીજ- 
વારની જેલન્નત્રા હતી. ગાંધીજએ મતે કહ્યું : “ ચાલો આપણે સાથે જઈ ને 
એમનાં બીમાર પત્તીને મળી આવીએ. ” સેં ખુશીથી હા પાડી. રસ્તે મસ" 
જિદ્ના મોલવી ને ધમામ, ને એક યટી ગૃહસ્થ અમારી સાથે થયા. એક 
નાનકડી હિદુ મહિલાને તેને ધેર આશ્વસન આપવા જનાર આ મેડળ વિંચૅત્ર 
હતું--ખે મુસલમાન, એક હિંદુ, એક યહૂદી, ને એક ખ્રિસ્તી. એ બહેન 
ધર્માં ઊભી હતી. મોટા છોકરાએ એને ટેકા આપ્યો હતો, ને તેની આંખ- 
માંથી આંસુતી ધારા ચાલી રહી હતી. તેને થોડા જ દ્વિસમાં પ્રસૂતિ થવાની 
હતી. અમે બધાએ પ્રાર્થના કરવા સાથે માથાં નમાવ્યાં. તે પછી મોલવી 
ઉર્દૂમાં દિલાસાના થોડાક શખ્દો બોલ્યા. અમે દરેકે અમારી પોતપોતાની રીતે 
એને આશ્ચાસન આપવાને જે કહી શકાય તે કહ્યું. જે દૈવી પ્રેમ ધમેના 
વાડાઓ ને ન્નતિ ને રંગના ભેદો જેઈ ને હસે છે તે પ્રેમતી ઝાંખી થવાના જે 
અનેક પ્રસંગો છેલ્લા કેટલાક વખત થયાં જેવામાં આવ્યા છે તેમાંના આ એક 
પ્રસંગ હતો. ગાંધીજના આદશેનું એ પ્રેયક્ષ દરીન હવું. 

“મુખ્યત્વે ગાંધીજની અહિંસાની ભાવનાને લીધે, તથા આરિગ્ય વિષેના 
તેમના વિચારોને લીધે, નિરામિષાહાર એ તેમને ધાર્મિક સિદ્ધાંત છે. એ 
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લડાઈ તેમની માતાની અસર તળે નાનપણુમાં જ લડાઈ ચૂકેલી, પણુ યારથી 
માંસાહારનો યાગ એમને માટે પાકી શ્રદ્ધાનો વિષય થઈ પડ્યો છે, ને તેઓ 
ઉત્સાહપૂર્વક એને! ઉપદેશ કરે છે. ટ્રાન્સવાલની જેલોમાં ન્યારે અધિકારી- 
ઓએ ખોરાકમાં ધીની જગાએ જાનવરની ચરખી વાપરવાનો આગ્રહ રાખ્યો 
સારે તેમના અનુયાયીઓએ એને અડકવાને બદલે ભૂખ્યા રહેવું પસંદ કર્યું હતું. 

સાદી રહેણી એ પણુ એમને એક સિદ્ધાંત છે. સર્વ પ્રકારના મોજશોખ 
ને ભોગવિલાસ એ ખૂરી ચીજ છે એમ તેઓ માને છે. તેએ કહે છે કે આપણા 
જમાનાની ધણી બીમારીઓ ને ધણુંખરંં પાપ આ કારણુને જ આભારી 
છે. દેહ પર્ કડક સયમ રાખવે।, તપ ને તિતિક્ષા વડે દેહનું દમન કરવું, ને 
થોર તથા ટૌલસ્ટૌયતી પેઠે પોતાની જરૂરિયાતો ધટાડી ઓછામાં ઓછી કરી 
નાખવી, એમાં એમતે ખરેખરો આનંદ આવે છે. એ આનંદની બરેખરી કરી 
શકે એવો ખીન્ને કોઈ આનંદ હોય, તો તે ખીન્ન માણસોને એ જ રસ્તે 
દોરવાનો છે. તેઓ જેહાનીસખગેમાં જે ધરમાં સામાન્યપણે રહે છે યાં બેસીને 
હું આ લખી રહ્યો છું. એક બાજુ ખુલ્લો ચૂલો છે. એક તરક્ તેમની સૂવાની 
પથારીને વીરે વાળીને મૂકેલો છે. તેઓ અહીં જે જીવન ગાળે છે તેના કરતાં 
અધિક અભિમાનરહિત ને પ્રમાદરહિત જીવન કલ્પવું મુશ્કેલ છે. દેહની 
આળપંપાળ કરે એવી એકેએક ચીજને અહીં યાગ કરેલો છે. આપણા આ 
મિત્ર જેને કર્તવ્ય માને છે તે કરે છે; જે જે અનુભવ થાય છે તેને શાંતિથી 
ઝીલી લે છે; માન મળે તો અભિમાન વિના લે છે; અને કૂરજ બનવતાં 
અપમાન વેઠવા વારે આવે તો, જેમ નકામો થયેલો ડગલે માણુસ ઉતારી 
નાખે, તેમ માનને જતું કરે છે. 

વશે જિ ચય્ચેસ્દ્રિયાળિ તસ્ય પ્રજ્ઞા પ્રતિજિસા । 
ગાંધીજ સાંપ્રદાયિક અર્થમાં ખ્રિસ્તી નથી. એને માટે રૂહઢિમાન્ય ખ્રિસ્તી 

ધર્મે પોતાનો જ વાંક કાઢવાનો છે. ખ્રિસ્તી ધમે ધસિ ખ્રિસ્તતે જે વેશ 
પહેરાવે છે તે વેશમાં ઘસતી પ્રેમળતા જવાનું આ વસાહતોમાં કેઈ હિંદીને 
મન ભાગ્યે જ થાય એવું છે. હિદ અને ચીનના આ જે હરે માણસો 
આપણી વચ્ચે વસેલા છે તેમના જીવનમાં જનેહાનીસબર્ગના ખ્રિસ્તી ધમેસંધે 
સૈ રસ લીધો છે ? લગભગ કૅઈ જ નહીં. ધ્સિએ જેમને માટે પ્રાણાર્પણુ કર્યુ * 
તે જીવોમાં એમનો પણુ સમાવેશ થાય છે, એવી લાગણી તેમનાં મનમાં પેદા 
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કરવાને આપણે પ્રેયત્ન કર્યો છે ખરે ? જરાયે નહીં. કોઈ કોઈ વ્ક્તિઓએ 
હૂટાછવાયા પ્રયત્નો કર્યા છે ખરા; અને થોડાક હિંદીઓ ખ્રિસ્તી દેવળામાં આવે 
પણુ છે. પણુ મોટે ભાગે તો આપણે તેમને અળગા જ રાખ્યા છે. જે ખોબા 
જેટલા માણુસોએ પસુના ધમેસંધમાં હજુ પણુ પ્રેમાળ હઘ્ય છે એમ 
બતાવવાને। પ્રયાસ કર્યો છે, અને એફ પીડિત પ્રજ્નની વતી એક શખ્દ પણુ 
ખોલવાની હિંમત કરી છે, તેમને સર્વ પ્રકારની ગાળો દેવામાં આવી છે, ને 
હિદીઓની સાથે તેમના પર પણુ સિતમ ગુજ્નરવામાં આવ્યો છે. એક સુન્દર 
સિદ્ધાન્ત, અને આપણે આંગણે વસતા હિંદીઓ પ્રેત્યેતું આપણું વર્તન, એ 
એની વચ્ચે આ જે વિરોધ છે તે જનેઈ ને વિચારશીલ માણુસનું મન પાછું પડે છે. 

હું માનું છું આપણુ આ સસલામ્રહનું આંતરિક સ્વરૂપ પણુ સમજી 
શક્યા નથી; અને ખ્રિસ્તી ધમેસંધ્રેોએ એ લડત પ્રત્યે જે દેખીતી બેદરકારી 
રાખી છે તે પણુ આ લેકાને ધણી જ કડી છે. વસ્તુતઃ આ લડત એ 
મજૂરમાલિકને ઝઘડો નથી, તેમ રાજદ્દારી ચાલબાજ પણુ નથી. એ તો 
એ લડતનાં ગૌણુ અંગો છે. એ લડત તો એશિયાવાસીઓમાં તેમના મનુષ્યત્વનું 
ભાન જગ્યાની નિશાની છે; આપણા સમાજમાં તેઓ ગુલામ કે દલિત 
ખતીને રહેવા માગતા નથી એનું ચિહ્ન છે. ખ્િસ્તીઓએ તેમના પ્રેત્યે ઈસુની 
રીતે વર્તવું જનેઈએ એવે। તેમનો દાવો તેઆ આ લડત વાટે રજૂ કરે છે, 
ને એતે માટે કણો સહત કરે છે. આ અદ્ભુત વસ્તુ સરકાર અતે ખ્રિસ્તી 
સંઘો! બને જેઈ શક્યાં નથી. 

હજુ યાત્રી તેને મુકામે પહોંચ્યો નથી એમ હું માનું છું; છતાં તે 
દરમ્યાન ભગવાન પ્સિએ પોતે કહેલાં વચનો હું ભૂલી શકતો નથી: “ નાથ, 
નાથ કહીને મારું ર્ટણુ કરનાર દરૅક જણુ સ્વગેરાજ્યમાં પ્રવેશ પામવાનો 
નથી; પણુ જે મારા સ્વર્ગવાસી પિતાની ઇચ્છા અનુસાર વતેશે તેને જ યાં 
પ્રવેશ મળવાને છે. ” 

(૧૯૦૮) 

૩, ગાંધીજીની હિંમત 
એક અજ્ઞાત લેખક 

ગાંધીજી સાથેની મારી મુલાકાત વિચિત્ર સન્નેગોમાં થઈ હતી. ખોઅર 
યુદ્ધ દરમ્યાન, ૧૯૦૦ ના નનન્યુઆરીમાં બ્રિટિશ લસ્કરે મોટી પીછેહઠ 



૨૮ એક અજ્ઞાત લેખક 

કરેલી તે વેળાએ, સ્પાયન કોપથી જવાના રસ્તા પર એ મુલાકાત થયેલી. 
આગલે દિવસે ખપેરે, હેરાન થઈ રહેલા જે સૈનિકો ટેકરી પર 
લાચાર બતીને પડ્યા હતા તેમની પાસે પાણી લઈ જતી ખચ્ચરની 
હારને સ્પાયન કોંપનું ચઢાણુ ચઢતી મે જ્નયેલી. ખચ્ચર તેમની પીઠ 
પર્ બને બાજુ અકેકેક એમ નાખેલી બખ્બે મોટી પખાલેોમાં પાણી લઈ 
જતાં હતાં; ને કેટલાક હિંદીઓ તેમની આગળ ચાલી તેમને દોરી જતા હતા. 
તેઓ ટેકરી પર ચડી રહ્યાં એટલે સામેથી શગઞુની બદૂકોનો સખત મારે 
ચાલ્યો. પણુ તેથી આ વિચિત્ર લાગતો ખચ્ચરનો કાફલો ન અટકતાં ધીરે 
ધીરે આગળ ચાલ્યો. અક્કેક હિંદી પડતો ન્નય તેમ તેમ તેની ખાલી જગા 
પૂરવાને ખીજ હિંદી આગળ આવતો. તે પછી ગાંધીજએ નાતાલમાં ઊભા 
કરેલા શુશ્રષાપથકની આકરી ફરજ શરૂ થતી. આવા પ્રેસેગોએ હિદીએઓ 
તેમની હિંમતને પુરાવો આપતા; અને સૌથી વિરેષ [હેમત તો જેમનું આ 
રેખાચિત્ર લખાય છે તે પુસષે બતાવેલી. આખી રાત જે કામ ચાલ્યું તેનાથી 
એમના કરતાં ધણી જબ્બર કાયાવાળા માણુસો પણુ લોથ થઈ ગયા હતા. 
પરેડિયે મે' ગાંધીજને રસ્તાની બાજુએ ખેસી લસ્કરના નિયમ પ્રેમાણે 
મળેલું મોડું બિસકીટ ખાતા જ્નેયા. બુલરના લશ્કરનો એકેએક માણુસ થાકેલો 
ને નાસીપાસ થઈ ગયેલો હતો, તે વાતવાતમાં ગાળાની ઝડી વરસતી. પણુ 
ગાંધીજીની મુખમુદ્રા પર ગાંભીર્ય ને ગૌરવ હતાં, ને પ્રસન્નતા હતી. તેમની 
વાતચીતમાં આત્મવિશ્વાસ દેખાઈ આવતો હતો. અને તેમતી આંખમાં હેતનું 
અમી હતું. તેમણે એક વસ્તુ સરસ કરી. અમારી ઓળખાણુ સહેજ વાતમાં 
થઈ, ને તે વધીને આગળ જતાં મિત્રતા બધાઈ, નાતાલના યુદ્ધ દરમ્યાન સે 
આ પુરુષને તે એમના બિનધડાયેલા શુશ્રૂષાપથકને ધણી લડાઈઓમાં કામ 
કરતાં જોયાં. જ્યારે જ્યારે કયાંક મદદ પહોંચાડવાની હોય યારે યારે તેઓ 
હાજર હોય જ. એમની નિરભિમાન નિર્ભયતાને લીધે એમને ધણુ। જીવનો 
ભોગ આપવો પડ્યો. છેવટે, જ્યાં ગોળીઓ વરસલી હોય એવી જગાએ તેમને 
જવાની મનાઈ કરનારે હુકમ કાઢવામાં આવ્યો. ગાંધીજ તો એ વેળા પોતાની 
કૂરજ બક્નવ્યે જ ગયા. અને થોડા વખત પર, એમના વિજયની ધડીએ, 
હેંદીઓની હિલચાલમાં મદદ કરનાર ગોરાએને અપાયેલા જમણુ વખતે, 
જ્યારે એમના સેકડો દેશભાઈ એઓ અને ધણા ગાોરાઓએ એમની મુક્ત કંઠે 



માનવતાતું પર્માચ્ચ શિખર ર૯ 

સ્તુતિ કરી, યારે ગાંધીજએ તો જવાબમાં એટલું જ કહ્યું કે “ મેં તો માત્ર 
મારી ફર્જ બનવી છે. » 

(૧૯૧૧) 

૪. સાનવતાનું પરસોચ્ચ શિ'ખર 
ગોપાળ કૃષ્ણ ગોખલે 

શૂ 

મારે કહેવું જેનેઈ એ કે ગાંધીજએ આ સથામ્રહને અંગે જે અમર ભાગ 
ભજવ્યો છે તે પછી, કેઈ પણુ હિંદીના મતમાં -- અહીયાં શું કે હિદીઓની 
બીજ કોઈ પણુ સભામાં શું -- તેમનું નામ ઉચ્ચારતાં ઊંડી લાગણી ને ગર્વ 
ઊપજ્યા વિના નહીં રહે.« મારે ગાંધીજી સાથે નિકટનો પરિચય છે એતે હું 
મારા જીવનનો એક લહાવો સમજી છું. અને હું તમને કહી શકુ છું કે એમના 
કરતાં અધિક શુદ્ધ, અધિક પુણ્યશાળી, અધિક શર્વીર, ને અધિક ઉન્નત કોઈ 
આત્મા આ પૃથ્વી પર્ કદી વિચર્યો નથી. ગાંધીજી એવા પુસ્ષામાંના એક છે 
જેઓ, પોતે સાદું તે તપોમય જીવન ગાળતા હોઈ ને માનવપ્રેમ તથા સલ 
અને ન્યાયના ઉચ્ચતમ સિદ્ધાંતોને એકનિદાથી અનુસરતા હોઈ, તેમના નબળા 
માનવબંધુઓની આંખોને ન્નણુ જાદુ વડે સ્પશે છે તે તેમને નવી દણિ આપે 

છે. તેઓ એક એવા પુસ્ષ છે જેમને વિષે યથાર્થપે એમ કહી શકાય કે 
તેઓ પુરુષોમાં પુસ્ષોત્તમ, વીરોમાં વીરતમ, દેશસેવકોમાં અગ્રેસર દેશસેવક છે; 
અને આપણે એમ પણુ કહી શકીએ કે એમનામાં ભારતવર્ષની માનવતા 
અચારે તેને પરમાચ્ચ શિખરે પહોંચી છે. ન- 

ર્ 

જેએ ગાંધીજના અંગત સમાગમમાં આવ્યા હશે તેઓ જ એ 

પુરુષનું વ્યક્તિત્વ કેવું અદ્ભુત છે તે સમજી શકશે. જે ખમીરમાંથી વીર- 

* ૬૯૬૧ ના જુલાઈમાં નેહાનીસખર્ગના “ ઈલસ્ટ્રેટેડ સ્ટાર ' નામના પત્રમાં, 
બે।અર યુદ્ધમાં ભાગ લેનાર એક ગોરા સનન્જને સહી વિના લખેલો લેખ. 

ન ૧૯૦૯ માં લાહેરમાં મળેલી રાષ્ટ્રીય મહાસભાની બેઠકમાં દક્ષિણુ 
આડ્રિકાના સત્યાગ્રહનો લગતે! ઠરાવ રજૂ કરતાં આપેલા શાષણુમાંથી. 



3૦ ગોપાળ કૃષ્ણ ગાખલે 

પુરુષો ને શહીદો પાકે છે તે જ ખમીરમાંથી તેઓ પેદા થયા છે એ વિષે 
શૈકા નથી. પણુ એમનામાં એથી કંઈક વધારે છે. એમનામાં તો આસ- 
પાસના સામાન્ય માણુસોને વીર ને શહીદ બનાવવાનું અજબ આત્મબળ છે. 
તમે ખરં માનશે ? ટ્રાન્સવાલમાં ચાલેલી સયાગ્રહતી લડતમાં આપણા 
દેશની ધઈજ્જત સાચવવાને ગાંધીજની આગેવાની નીચે આપણા સત્તાવીસસે। 
દેશભાઈઓએએ કારાવાસની સજ સ્વીકારી હતી. એમાં કેટલાક માણસો તો 
સારી પેઠે શ્રીમંત હતા; કેટલાક નાના નાના વેપારી હતા; પણુ મોટા 
ભાગના તો ફર્યા, મજર વગેરે સાવ ગરીબ માણુસો। હતા -- તેમને શિક્ષણ 
મળેલું નહોતું, પોતાના જીવનમાં સ્વદેશને વિષે વિચાર કે વાત કરવાની રેવ 
નહોતી. ૭તાં એ માણુસોએ ટ્રાન્સવાલમાં હિંમત કરીને કારાવાસની 
યાતનાઓ વેડી. અતે કેટલાક તો પોતાના દેશવાસીઓની સામે થયેલા 
અપમાનકારક કાયદાને તાખે થવાને બદલે ફરીફરીને જેલમાં ગયા. એ લડત 
દરમ્યાન ધણાં ધર ભાંગ્યાં; ધણાં કુડુંબા ષ્િન્નભિ્ન થઈ ગયાં; એક કાળે 
શ્રીમંત એવા કેટલાક માણુસોનું સર્વસ્વ ગયું ને તેઓ સાવ નિર્ધન બતી ગયા; 
સ્રીઓ ને બાળકોએ પારાવાર મુસીબતો વેડી. પણુ તેમનામાં ગાંધીજીની 
ભાવનાએ સંચાર કર્યો હતો, અને એ ભાવનાએ તેમનામાં પરિવર્તન કરાવ્યું 
હતું. મનુષ્યની ભાવના માણુસોનાં મન પર, એટલું જ નહીં પણુ આસ- 
પાસના ભૌતિક વાતાવરણુ પર્ પણુ, કેટલો ભારે પ્રભાવ પાડી શકે છે એનું 
આ. ૬દૃણન્ત આપણે જેઈએ છીએ. ગાંધીજએ મારા પર જેવી આપ્યાત્મિક 
અસર પાડી છેએવી અસર પાડનાર ખે પુરુષોને મેં આખી નિગીમાં ન્નેયા છે 
--એક આપણા વયોશૃહ્દ નેતા દાદાભાઈ નવરોજી, ને ખીજ મારા સ્વર્ગસ્થ ગુરુ 
રાનડે. એ પુરુષોની સમક્ષ આપણે કઈ પણુ અધટિત કામ કરતાં શરમાઈ એ 
છીએ, એટલું જ નહીં પણુ એમની હાજરીમાં આપણાં મન પણુ કશે। મુવિચાર 
કરતાં ડરે છે. દક્ષિણુ આફ્રિકાના હિંદીઓની લડત ખરેખર ગાંધીજીએ જ 
પ્રયત્નપૂર્વક ઊભી કરી છે. તેએ સ્વાથેરહિત અને નિષ્કલંક છે. ગયાં વીસ 
વરસથી તેએ આ દેશને માટે એ મોટી લડત લડી રહ્યા છે; અને હિંદુસ્તાન 
એમનું અર્ત્યંત ત્રદણી બન્યું છે. એ લડતને કાજે તેમણે સર્વસ્વનો ભોગ 
આપ્યો છે. તેમતી ધીકતી વકીલાત ચાલતી હતી. વરસે પાંચથી ૭ હન્નર 
પાઉંડની આવક હતી, દક્ષિણુ આફ્રિકામાં વકીલને માટે એટલી આવક ધણી 



વીર અને વીરાંગના ૩૨ 

સારી ગણાય છે. પણુ એમણે એ ખધાને તિલાંજલિ આપી છે; અતે 
હવે રસ્તાના ગરીબમાં ગરીબ માણસની પેઠે મહિને ત્રણુ પાઉંડમાં પોતાને 
નિર્વાહ કરે છે. તેમને વિષે એક બહુ જ પ્યાન ખેંચે એવી હકીકત એ છે કકે 
તેમણે આ મોટી લડત આટલી અવિશ્રાન્તપણે ચલાવી છે તે ૭તાં તેમના 
મનમાં યુરેપિયનોને વિષે છાંટાભાર કટુતાનો ભાવ નથી. દક્ષિણુ આફ્રિકાના 
મારા પ્રવાસમાં મેં નનેયું કે દક્ષિણુ આફ્રિકાની ગોરી કોમ ગાંધીજને વિષે 
સાર્વત્રિક આદર્ ધરાવે છે. એ ન્નેઈ ને મારા હૃદયને જેટલું પ્રોત્સાહન મળ્યું 
તેટલું ખીજ કશી વાતથી નથી મળ્યું. દરેક સભામાં અગ્રગણ્ય ગોરાઓ જ્યારે 
ન્નણુતા કે ગાંધીજ સભામાં હાજર છે, યારે તેઓ એકદમ તેમની આસપાસ 
વીંટળાઈ વળતા; તેમની સાથે હાથ મિલાવવા આતુર રહેતા; ને ગાંધીજતે 
સ્પણ્પણે બતાવતા કે તેઓ ગાંધીજની સામે લડતમાં સખત રીતે લડતા હતા 
ને તેમને કચડવાને પ્રયત્ન કરતા હતા, ૭તાં ગાંધીજ પ્રત્યે માણુસ તરીકે તો 
આદર્ જ ધરાવતા હતા. હું માનું છું કે દક્ષિણુ આફ્રિકાના હિંદીઓનું નેતૃત્વ 
ગાંધીજના હાથમાં છે એ લડતની મોટામાં મોરી મૂડી છે. મારા પ્રવાસમાં 
મતે મુસીબતોમાંથી સુરક્ષિતપણે પાર ઉતારવાને તેઓ બધો વખત મારી 
સાથે હતા એ 'મારે માટે એક અમૂલ્ય લહાવો હતો.* 

"પ. વીર અને વીરાંગના 

સર્ ફ્રિજશાહુ મહેતા 

જ્ 

ગાંધીજીનાં મહાન કાર્યો, તેમતી હિમત, તેમના મહાનં નૈતિક ગુણો, 
દક્ષિણુ આફ્રિકાના હિંદીઓને કાજે તેમણે ઉઠ્ાવેલી મહેનત ને વેઠેલાં કણો, 
એ બધાંની વાતથી આખો દેશ ગાજી ઊઠ્યો છે. ન્યાં સુધી આપણી પાસે 
ગાંધીજી જેવા [હેંદી પુસ્ષાો ને શ્રીમતી ગાંધી જેવી [હિંદી મહિલાઓ છે યાં 
સુધી આપણે આપણા દેશને માટે નિરાશ થવાની જરાયે જરૂર નથી. તેમણે 
બતાવી આપ્યું છે કે યોગ્ય સમયે, ને જેમ જેમ પ્રેસેગો ઊભા થશે તેમ તેમ, 

* ૧૯૧૨ ના ડિસેંખરમાં મુંબઈના ટાઉન હોલમાં આપેલા ભાષણુમાંથી. 
છરે 
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તેને પહોંચી વળવાને જે [હેમત, શરાતન, સહનશીલતા ને કણસહનના 
ઊંચામાં ઊંચા ગુણ જોઈ એ તે [હિદીઓમાં છે. * 

ર 

જે વસ્તુ મારા મનથી ખરેખર લાગે છે તે હું તમને કહું છું. ગાંધીજીનાં 
પત્તીએ ગાંધીજીની સાથે સલાગ્રહની લડતમાં ઝંપલાવ્યું તે પહેલાં તેમના 
પતિની સાથે તેમને જે વાતચીત થયેલી તેના કરતાં હદયને વધારે હલાવનારે 
પ્રસેગ આ લડતના આખા પ્રતિહાસમાં બીન્ને એકે બન્યો નથી. હિંદુ અને 
મુસલમાન લમોને ગેરકાયદેસર ઠેરાવનારો ચુકાદો દક્ષિણુ અફ્રેકાતી વડી 
અદાલતે આપ્યો તે પછી શ્રીમતી ગાંધીએ તેમના પતિને પૃછ્યૂઃ “ હું તમારી 
સ્રી છું કે નહીં ? આ ચુકાદો કાયમ રહે તો હું તમારી સ્રી ન ગણાઉં. અને 
હું તમારી પરણેતર સ્ત્રી ન હોઉં, તો હું સ્્રીનનતિની નજરમાં સાચી સ્રી જ 
ન ગણાઉં, ને મારાં છોકરાં તમારાં ખરાં છોકરાં ન ગણાય. ” સુકુમાર સ્રીઓને 
લડતની હાડમારી વેઠવા મોકલવી એ કેવી વાત હતી એની ગાંધીજને ખબર 
હતી. પણુ તેમતા સમજવવા હતાં એ નિભેય મહિલાએ તો લડતમાં લડી 
રહેલા પુરુષોની સાથે જ લડતમાં ઝંપલાવવાને નિશ્ચય કર્યો. પ્રતિહાસે ધણી 
વીરાંગનાઓનાં વીરકર્મોની નૉંધ લીધી છે. અને મને લાગે છે કે શ્રીમતી 
ગાંધી આખા જગતની મોટામાં મોટી વીરાંગનાઓમાંની એક તરીકે ઇતિહાસમાં 
સ્થાન પામશે. ૨ 

૬, ખ અને બાપુને વિદાય 
(૧૯૧૪માં ગાંધીજએ દક્ષિણુ આફ્દિકા છોડ્ય તે વખતે “ ઇન્ડિયન 

એપીનિયન ' માં આવેલો વિદાયલેખ ) 
આ પત્ર ચાલ્યું છે તે વરસોમાં ધણા મિત્રોને વિદાય આપવાના પ્રસંગ 

અમારે આવ્યા છે. પણુ ગાંધીજ અને તેમનાં પ્રિય પત્તી અભારે હિંદુસ્તાન 

૨. ૧૯૬૨ના ડિસબરમાં મુંબઈના ટાઉન હૉલમાં મળેલી સભામાં આપેલઃ 
ભાષણુમાથી. 

૨. ૧૯૬૩ ના ડિસૅબરમાં સ્ુંબઈના ટાઉન હોલમાં મળેલી સભામાં આપેલા 
ભાષણમાથી. 

જે 
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જવા માટે વિદ્યાય લે છે એ પ્રસગે અમને જેવી ખોટ પડતી લાગે છે તેવી 
ખોટની લાગણી અમે અગાઉ કદી અનુભવી નથી. આ પત્રની સાથે તથા 
ફિનિક્સ આશ્રમની સાથે ગાંધીજને એવો આત્મીયતાનો સંબંધ છે કે અમારી 
વતી તેમણે કરેલી વિવિધ પ્રર્ટત્તિઓતો લાંબો ઉલ્લેખ કરવાનું સામર્થ્ય 
અમારામાં નથી. ગાંધીજી અમાર અંગ છે. તેમનું જવન તે અમારું જવન છે. 
તેમના આદર્શો તે અમારા આદર્શો રહા છે. આ પ્રસગે અમારી લાગણી 
છાપેલા શખ્દોમાં વ્યક્ત કરી શકાય એમ નથી. તેએ અમારા “ માર્ગદશેક, 
ગુરુ ને મિત્ર” રહ્યા છે; એટલું જ નહીં પણુ અમારા ભાઈ છે, જેમની 
આગળ અમે અમારાં સુખદુઃખ તે આશાનિરાશા વિશ્વાસપૂર્વક દિલ ખોલીને 
કભ્રાં છે. અમે એટલું કહેવાની હામ ભીડીએ છીએ કકે તેમનો સ્યૂલ દેહ દૂર 
જાય છે તોપણુ તેમનો અમારા ઉપરનો પ્રભાવ તો કાયમ જ રહેશે. ગાંધી-- 
જના જવનમાં ષ્યેયની ઉચ્ચતા, મનની ઉદારતા, ને ચારિત્રની નિઃસ્વાર્થતાના 
જે ઉજ્જ્વલ ગુણો જવામાં આવ્યા છે તેની એકાદ ચિનગારી પણુ હિંદી કોમની 
વતી અમે જે અલ્પ ત્રેયત્ત કરીએ તેમાં આવો, એટલી જ આશા અમે તો 
રાખીએ છીએ. 

(૧૯૫૪) 

૭. પ્રથસ દર્શન 

સરોજિની નાઈડુ 

તેઓ (ખા ) તેમના પતિની ખાજુમાં બેઠાં હતાં. કસોટી ને કછીસહનની 
ઘડીએ તેઓ જેટલાં સાદાં, શાંત ને અડગ રહ્યાં હતાં તેટલાં જ સાદાં, 
શાન્ત ને ગૌરવશાળી વિજયની ઘડીએ પણુ હતાં. હું પણુ એક પરદેશમાં 
અજાારે ધાયલ સૈનિકોને માટે કપડાં સીવવાનું કામ કરી રહી છું. તે કરતાં 
કરતાં મારી નજર આગળ એવું દશ્ય તરી રહ્યું છે નજનણે ખા તેમના શા, 
ક્ષીગુ તે દુ:ખપીડિત હાથે ખીશ્ત એક પરદેશમાં એમના દેશની જત 
આખરૂનો અખંડ દીવે। ઝાલી રહ્યાં છે. દક્ષિણુ આફ્રિકાના આ મહાન નેતા, 
જેમતે વિષે ગો'ખલેજએ સમુચિત શખ્દમાં કહેલું કે તેમણું માટીમાંથી વીર 
ધડ્યા છે, તેઓ સહેજ માંદા ને થાકેલા જમીન પર્ જરા આડા પડીને લીલાં- 
સુકાં રૂળના એમતેો જે સાદો ખોરાક છે તે ખાતા હતા (તેમાં સે પણુ 

ર્ 



૩૪ સિસિસ એની બિસેન્ટ 

ભાગ પડાવ્યો ); અને તેમનાં પત્તી કંધ્કિ કામ કરતાં હતાં, ને એવાં સંતુણ 
દૃખાતાં હતાં -- ણે તેઓ પોતાના રાષ્ટ્રને ખાતર સેંકડો કણો ગૌરવભેર 
સહન કરનાર જગત્પ્રસિદ્ધ વીરાંગના નહીં, પણુ ધરકામની અનેક ઝીણી 
ઝીણી વીગતોમાં પરોવાઈ ગયેલાં નમ્ર, સુશીલ ગૃહિણી જ કેમ ન હોય !1 

(૧૯૧૯) 

૮. અસર આત્મા 

સિસિસ એની બિસૅન્ટ 

હુંઆ લખી રહી છું તે વેળાએ આપણી વચ્ચે અલ્પ કાળને માટે 
એક એવા પુસ્ષ વસે છે જેમનું સાંનિષ્ય આશીર્વાદરૂપ છે, ને તેઓ જે 

' ધરમાં પ્રવેશ કરે છે તે ધર્ તેમતી ચરણુરજથી પાવન થાય છે. એ છે ગાંધી 
---આપણા શહીદ અતે સંત. કશાથી ડગે નહીં એવી ધીરજવાળી ને કદી 
ન થાકનારી હિંમત, આપભેોગમાં આનંદ અતુભવનારી નિઃસ્વાર્થતા, જેની 
સધુર નમ્રતાને લીધે તેતો પ્રભાવ તત્કાળ સમન્નયો નહોતો એવી સહનશક્તિ, 
એ ગુણો તેઓ પોતાની સાથે જન્મથી લાવેલા છે. એ ગુણો જે સન્નેગોમાં 
જ ખીલી શકે તે સન્નેગામાં તેઓ કાળખળે ખેંચાઈ ગયા. એક ક્ષણુભર હું 
એમની સામે, હાથમાં હાથ મિલાવીને, ઊભી રહી યાં મૈ એમનામાં એ 
અમર આત્મા નનૈયો જે જતે કણે સહીને બીજાનો ઉદ્ધાર કરે છે, ને પોતે 
મરીને ખીન્નને જિવાડૅ છે. માનવન્નતિના તારક ને સહાયક બનવાની ઊંચા 
પ્રકારતી સેવા કરવાનું જેમને માટે નિર્માયેલું છે એવા એક પુસ્ષ સૈ એમને 
ભાળ્યા. હું પોતે તો સતને નહીં પણુ સૈનિકને માર્ગે ચાલી રહી છું; ”નમી 
ગયેલા અન્યાય સામે નમ્રતાથી નહીં પણુ હુમલો કરીને લડું છું. એવી હું, 
ક્ષીણુકાય છતાં મહાપ્રબળ એવા આ પુસ્ષમાં એવી અનેક વ્યક્તિઓમાંની 
એક ન્ેઉં છું જેમનાં નામ ઇતિહાસમાં અમર રહે છે, ને જેમને વિષે એમ 
કહેવાય છે કે “એમણે ખીન્નને ઉગાર્યા; પોતાની જાતને તે ઉગારી શક્યા નહીં.” 

(૧૯૧૫) 

1 ૬૯૨૫ના ફેષ્ઠુઆરીમાં લેડી મહેતાને લંડનથી લખેલા પત્રમાંથી. 



આત્મબળતેો વિજય ૩પ 

ડોમ સુબ્રહ્મણ્યમ આયર 
ગાંધીજીતું જવન એવું છે કે તેમણે દક્ષિણુ આફ્રિકાની ભૂમિ પર્ પગ 

મૂડયો યારથી માંડીને તેમણે એ દેશ છોડ્યો યાં લગીના એકેએક પ્રસંગનું 
વણુત આ દેશની દરેક ભાષામાં શુદ ને સચોટ વાણીમાં લખાવું જેઈ એ, 
ને હૂટે હાથે વહેંચાવું જેઈએ; જેથી તેનું સાન દરેક પુરુષ, સ્રી ને બાળકને 
થવા પામે. એમણે કરેલું કામ એવું છે કે આ વીસમી સદીને તેહાસ લખ- 
નારને એમની પ્રશેસા કર્યા વિના નહોં ચાલે. એમણે કરેલું કામ ઘણું મોડું છે 
એ ખરં. પણુ મારી તો ૬૦ પ્રતીતિ છે કે એમણે જે ફામ કર્યું છે તે એમને 
ભવિષ્યમાં જે કામ કરવાનું તિર્માયેલું છે તેતી માત્ર તૈયારીરૂપ જ છે. 

હિંદુસ્તાનમાં લડાયક શક્તિની, શરીરબળ કે શસ્ત્રબળની, ખીનન લોકોને 
ધમ૪ી આપી ડરાવવાની શક્તિની, ઝાઝી જરૂર નથી. આપણુને તો ગાંધીજી 
જુળવવા મથે છે એવા આત્મબળની જરૂર છે. માણુસ ગમે તેટલું શારીરિક 'કે 
સાનસિક કષ્ટ ભોગવવા તેયાર થાય, પણુ સામા પહ્ષને શરીરથી કે મનથી કજ 
આપવાને આંગળી સરખી ન ઉગામવા જેટલી સાવચેતી રાખે, તો તેનામાં 
આત્મબળ છે એમ કહેવાય. એ આત્મબળ દક્ષિણુ આફ્રિકાના હિંદીઓએ 
બતાવ્યું; ને એ જ બળ આ દેશમાં લે કોએ કેળવવું જેઈ એ.1 

(૧૯૧૫) 

1 ૨૯૬૫ના ન્નન્યુઆરીમાં મદ્દાસમાં ગાંધીજ અને ખાને સત્કાર કરવા મળેલી 
સભ્રામાં આષેલા ભાષણુમાંથી. 

૧૦ આત્મબળને વિજય 
ગિલખર્ટ મરે 

એક તરક એક આત્મા ને ખીજ તરક એક સરકાર, એ ખે વચ્ચેની 
લડાઇનો વર્તમાન યુગતો એક દાખલો લઉં. એ દાખલે વિચિત્ર છે; કેમકે 
દગ્વંડમાં ધણાખરા લોકો એ વિષયનું જે સાન ધરાવે છે તેતા કરતાં વધારે 
સ્તાન વિનતા, એ લડાઈમાં કયો પક્ષ ખે'ટો ને કયો સાચો એ કહેવું લગભગ 
અશક્ય છે. 



3૬ ' ગિલખર્ટ મરે 

ઈ સ. ૧૮૮૯ ના અરસામાં મોહતદાસ કરમચંદ ગાંધી નામનો એક 
જુવાન હિન્દી વિદ્યાર્થી બેરિસ્ટર થવા માટે અભ્યાસ કરવાને વિલાયત આવેલો. 
તે ધનવાન ને બુદ્ધિમાન હતો, સંસ્કારી કુડુંબતો હતો, ને તેની રીતભાત સોમ્ય 
ને નમ્ર હતી, તે ખીજ લોકોના જેવાં જ કપડાં પહેરતો ને તેમતી પેઠે જ 
વર્તતો. એણે વિલાયતમાં માંસ મદિરાને ન અડવાની ને અભ્યાસ દરમ્યાન 
ખહ્મચારી રહેવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી, એમ એના વર્તન પરથી ખાસ દેખાઈ, 
આવે એવું ન હતું. 

ગાંધીજએ બેરિસ્ટરતી પરીક્ષા પસાર કરી ને મુંબઈમાં વકીલાત 
આરંભી; અને પછી વજીલાતને અંગે જ દક્ષિણુ આફ્રિકા ગયા. પણુ એમને 
વકીલાત કરતાં ધર્મમાં વધારે રસ હતો. ધીમેધીમે એમની જ્ઞાગભૃત્તિ વધતી ગઈ. 
ઓછામાં આછા ખરચ જેટલા પૈસા પોતાની પાસે રાખી બાકીની બધી 
કમાણી તેઓ ન્નહેર કામોમાં આપી દેતા. એમણે ગરીબાઈથી રહેવાને નિર્ધાર 
કર્યો. એક કાળ એવો આવ્યો જ્યારે એમણે વકીલાત છોડી દીધી. હું એમને 
૧૯૧૪ માં વિલાયતમાં મળ્યો યારે તેમતો આહાર બહુ જ સાદો હતો, ને 
તેઓ જમીન પર સૂઈ જતા. તેમનાં પત્તી, જે દરેક કામમાં તેમનાં ખરેખરાં 
સહચારિણી હતાં, તે પણુ એવી જ રીતે રહેતાં. એમની વાતચીત સુશિક્ષિત 
ને સંસ્કારી માણુસના જેવી હતી, ને તેમાં સાધુતાના અમુક અકળ અંશ હતો. 
એમનામાં દેશદાઝ છે, તેતી સાથે તેઓ જમેની સામેના ( ૧૯૧૪-૧૮ ના) 

' યુદ્ધમાં ઈગ્લેડને ઉત્સાહપૂર્વક મદદ કરવાના મતના હતા. એમની સ્વદેશભક્તિ 
એમના ધમેની સાથે ઓતપ્રોત છે. હિન્દી તત્ત્વજ્ઞાનને ધોરણે હિન્દુસ્તાનનો 
નૈતિક પુતરુદ્ધાર કરવો, ને કોઈ પણુ ખે હિન્દી વચ્ચે ભેદભાવ ન રાખવામાં 
આવે એવી સ્થિતિ પેદા કરવી, એ એમનું પ્યેય છે. તે ઉપરાંત, પશ્ચિમની 
ઔદ્યોગિક ગુલામી, તેનો અથપ્રધાન સુધારો, તેતી પૈસાપૂજક જૃત્તિ, ને તેનાં 
યુદ્ધો, એ બધાંને લીધે પશ્ચરિમતી અસરથી પોતાના દેશને મુક્ત રાખવાની પણુ 
એમની ઇચ્છા છે. 

પૂર્વના લેકે પર, ધણું કરીને તેમની સંસ્કૃતિના વિશિષ્ટ સ્વરૂપને લીધે, 
ચારિત્રતી સાધુતાના પ્રભાવ ધણા જ પડે છે. હું સાંભળું છું કે ગાંધીજીનો 
પ્રભાવ હિંદુસ્તાનમાં ધણો જ ભારે થડ પડ્યો છે. 



ગ્માત્મબળનો વિજય * થશ 

હવે પેલી લડાધ્ની વાત. દક્ષિણુ આફ્રિકામાં દોઢેક લાખ દિંદીઓ -- 
સુખ્યત્વે નાતાલમાં --છે. દક્ષિણુ આફ્રિકાની સરકારને લાગ્યું કે તેના મુલકમાં 
કાળાગોરાનો સવાલ કઠણુ થઈ પડ્યો છે. એટલે તેણે વધારે દિંદીઓને 
આવતા અટકાવવાનો, ને જે યાં આવી ચૂકેલા હતા તેમને.બને તો કાઢી 
મૂકવાનો, નિશ્ચય કર્યો. આ છેલ્લી વાત તો બની શકે એવી ન હતી. એથી એક 

' તહતામાનો ભંગ થતો હતો. નાતાલ, જ્યાં મોટા ભાગનો ઉદ્યોગ હિંદીઓની 
મજરી પર આધાર રાખતો હતો, તેતો એ સામે વિરોધ હતો. હિંદી સરકાર 
અને બિટિશ્ષ સરકારે પણુ એવા પગલાની સામે વાંધો લીધો. પછી લાંબી 
લડત શરૂ થઈ દક્ષિણુ આફ્રિકાના ગોરાએએ હેંદીઓને ---બધા નહીં તો 
મજૂરથી ઉપરના વર્ગના સર્વ [હેંદીઓને -- ત્રાલ્મ પોકરાવવાનેો નિશ્ચય કર્યો. 
તેમના પર્ ખાસ કર નાખવામાં આવ્યા. અપમાનજનક રીતે તેમની નોંધણી 
કરવાનું ઠરાવ્યું. વર્ગીકરણુમાં તેમને હખસીઓની ન્નેડે મૂકવામાં આવ્યા. તેઓ 
જણે ગુતેગાર હોય એમ પોલીસે એમનાં આંગળાંતી ૭ાપો લીધી. સરકારની 
વિવેકબુદ્ધિને લીધે કોઈ બાબતમાં 'કાયદાએ ટીલ રાખી હતી લાં દેશદાઝવાળા 
ગોરાઓનાં ટોળાંએ તે ઊણુપ પૂરી કરી, લડતના આરંભમાં જ દક્ષિણુ 
આફ્રિકામાં વસતા હેંદીઓએ ગાંધીજની મદદ માગી, ને પોતાનું નેતૃપદ 
તેમને સોંપ્યું. તેઓ ૧૮૯૩ માં બેરિસ્ટર તરીકે આવ્યા હતા. તેમને દક્ષિણુ 
આફ્રિકાની અદાલતમાં વકીલાત કરવાની મનાઈ કરવામાં આવી. તેમણે 
વજીલાત કરવાનો પોતાનો કાયદેસર હક પુરવાર કર્યો. એશિયાવાસીઓ સામેના 
કાળા ફાયદા સામેનો કેસ તેએ રાજ્યબંધારણુના કાયદાને આધારે જીત્યા, અને 
હિંદ પાછા ફર્યા. ૧૮૯૫ માં પાછા દક્ષિણુ અફ્ેકા આવ્યા. આગખોટમાંથી 
ઊતરતાં ડરબનમાં ગોરાએના ટોળાએ તેમને ઘેરીને માર્ માર્યો. પછી તેઓ 
દક્ષિણુ આફ્રિકામાં વસ્ચા# હિદીઓના નેતા ને સલાહકાર બન્યા; કફ્રિનિક્સ 
આશ્રમ સ્થાપી યાં ન્નતમહેનત કરીને ગરીબાધથી રહેવાની યોજના કરી; એ 
અધાની વીગતમાં હું નહીં ઊતરું. ધણાં વરસ લગી તેમણે સરકાર સામે 
સથાગ્રહતી લડત ચલાવી, અને હિંદી કોમની ઉન્નતિ સાધી તેના આંતરિક 
જીવનને વધારે શુદ્ધ તેં પવિત્ર બનાવવાના સતત ગ્રેયત્નો કર્યા. પણુ ખીજ્ન 
છ્ડતાળિયા કે બળવાખોર અને તેમની વચ્ચે આ પ્રેરક હતોઃ સરકાર કશી . 
ભીડ કે મુસીબતમાં હોય યારે ધણુ ભાગે સરકાર સામે લડનાર તેનો લાભ લઈ, 
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પોતાની માગણી વધારે જેરથી રજૂ કરી કામ કાઢી લે છે. પણુ ગાંધીજ તો 
સરકાર જ્યારે જ્યારે ભારે ભીડ કે સંકડામણમાં હોય યારે પોતાનો વિરોધ ઢીલો 
પાડતા ને સરકારને મદદ આપતા. ૧૮૯૯ માં ખોઅર યુદ્ધ આવ્યું. ગાંધીજએ 
તરત જ શુશ્રષાપથક કાઢ્યું. એમનું એ કહેણુ પાછું વાળવું ને તેને રાજ્દ્રોહી 
ગણી કાઢવું, એવો ખુમાટો ગોરાએએ ધણે કર્યો. પણુ એ પથકની ખરેખરી 
જરૂર હતી. સૈનિકોને તે જ્નેઈલું હતું. તેણે યુદ્ધ દરમ્યાન સેવા કરી, ને. 
સરકારી ખરીતાઓમાં તેના ઉલ્લેખ ફરવામાં આવ્યા. લડાઈમાં તેણે જે 
કુશળતાથી ને હિંમતથી કામ કર્યું તેને માટે સરકારે તેનો જહેર રીતે આભાર 
માન્યો. ૧૯૦૪ માં જેહાનીસબર્ગમાં મરકી ફાટી નીકળી તે વેળા, સરકાર 
% મ્યુનિસિપાલિટી કંઈ પગલાં ભરે તે પહેલાં, ગાંધીજએ એક ખાનગી 
ઇસ્પિતાલ ખોલાવ્યું. ૧૯૦૬ માં નાતાલમાં ઝુલુઓનો બળવે। થયો. ગાંધીજએ 
તે વેળા ધાયલોને ઉપાડી જનારાઓનું શુશ્રૂ્ષાપથક ઊભું કર્યુ, ને પોતે તેની 
આગેવાની લીધી. તેનું કામ અતિશય જ્નેખમભરેલું ને કણેદાયક હતું એમ 
દખાય છે. નાતાલના ગવર્નરે ગાંધીજનો આભાર્ માન્યો; ને થોડા વખત . 
પછી તેમને જનેહાનીસબગેની જેલમાં પૂર્યા ! 

૧૯૧૩ માં, જે વેળા એમને અનેકવાર ફરીક્રી જેલમાં નીચલામાં 
નીચલા વગૈના ગુનેગારોની સાથે પૂરવામાં આવેલા, ને એમના અદઢીએક 
હુ”્નર અતુયાયીઓ જેલમાં ગયેલા, તે જ વેળાએ -- હિંદીઓની લડત 
પૂરજોશમાં હતી તે વખતે -- એકાએક રેલવેના કામદારોએ હડતાળ પાડી, 
નેતેણે બહુ ઉત્ર રૂપ ધારણુ કર્યું. એને લીધે દક્ષિણુ આફ્રિકામાં વ્યવસ્થિત 
સમાજજીવન અશક્ય થઈ પડવાને ભય ઉત્પન્ન થયો. સામાન્ય ચળવળખોરની 
દૃણ્રિએ તો બાજી ગાંધીજના હાથમાં હતી. એમણે માત્ર સખતમાં સખત 
ફટકો જ લગાવવાનો હતો. પણુ એમણે તો એમ ન કરતાં, સરકારતી ભીડ દૂર 
થાય યાં લગી લડત મોકૂફ રાખવાને પોતાના દેશભાઈ ઓને હુકમ આપ્યે. 
એમને કેટલીવાર જેલમાં પૂરવામાં આવ્યા, કે ગોરા લોકોનાં ટોળાંએ એમને 
ધેરીને કેટલીવાર માર્ માર્યો, કે જ્નહેરમાં એમનું, અપમાન કરવા ને એમના _ 
પ્રત તિરસ્કાર દાખવવા માટે કેટલી મહેનત લેવામાં આવી, તે હું કહી શકુ 
એમ નથી. પણુ ૧૯૧૩ માં લોં્ડ હાર્ડિંગ અને હિંદુસ્તાન સરકારે હિદીઓને 
કેસ ઉપાડી લીધો. એક બાદશાહી કમિશન નિમાયું. તેણે ધણા ખરા વાદત્રસ્ત 
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વિષયોમાં ગાંધીજની તર્ફેણુમાં રિપોર્ટ કર્યો; અતે કમિશનની ભલામણો 
પ્રમાણે “ ઇંડિયન રીલીક્ એકટ ' નામને કાયદો પસાર કરવામાં આવ્યો. 

મૈ આપેલી આ રૂપરેખા ધણી અધૂરી છે. કશું ખોટું કામ ન કર્યું, 
જરા પણુ હિંસા ન કરવી, પણુ સામો પક્ષ મારતાં થાકી જય ને વધારે 
સળ કરતાં તેને શરમ ઊપજે યાં સુધી તેની બધી મારપીટ સહન કરવી, એ 
નીતિ વડે લડતમાં પૂરેપૂરા, અથવા લગભગ પૂરે, વિજય મેળવી શકાય છે, 
એનું અસાધારણુ દષ્ઠાન્ત આ કથા પૂ રું પાડે છે. અપરંપાર પશુબળની સામે 
કવળ આત્મબળ વડે ઝૂઝનાર મનુષ્ય આત્માનો એ સ્નમ્રામ છે; અને પરુ- 
બળના સૈન્યમાં રહીને લડનાર પથક્રે પોતાના ઝંડાની છાયા છોડીને આત્માના 
પક્ષમાં ભળે છે યાં એ લડતને અંત આવે છે ! 

જે માણુસને વિષયસુખની કશી તમા નથી, જેને ધનદલતની પરવા 
નથી, જેને સુખચેત કે સ્તુતિ કે માનપાનની દરકાર નથી, પણુ પોતે જેખે 
સય ને ન્યાય માતે છે તે કરવાનો જ જેને દઢ નિશ્રય છે, એવા માણુસની 
સાથે કામ પાડતાં સત્તાધારી લોકોએ બહુ કાળજ રાખવી ધટે છે. એવો 
માણુસ ભયાનક ને વસમો વિરોધી છે; કેમકે તમે એના શરીર પર્ વિજય 
હંમેશાં મેળવી શકો, પણુ એથી એના આત્મા પર તમતે જરા પણુ પ્રભુત્વ 
મળવા પામતું નથી. 

(“ હિબટે જતેલ ', ૧૯૧૭ ) 

૧૧. સાનવશ્રેણ 
હેનરી પોલાક 

_ગાંધીજીતા લેોકશિક્ષક તરીકેના જ્ઞાન વિષે, નેતા તરીકેની દીર્જદણિ વિષે, 
જ માર્ગેદરીક તરીકેના ડહાપણુ વિષે કદાચ એકથી વધારે મત હોઈ શકે. પણુ 
મનુષ્ય તરીકેના તેમના ગુણો ને તેમની યોગ્યતા વિષે બે મત સંભવતા નથી. 
અને ડું માનું છું] % પોતાની ફિંમત મતુષ્ય તરીકે અંકાય એમ જ તેઓ પેતે 
ઇસ્છશે. પોતે જે પ્યેય પ્રા કરવા ધાર્યું છે યાં કેમ પહોંચી શકાવું નથી, 
લોકોની આશાઓ ને પોતાની આકાંક્ષાઓને તેઓ કેમ સંતોષી શક્યા નથી, એ 

જ્યારે તેઓ પોતાના શ્રોતાઓને સમન્નવે છે યારે તેઓ હંમેશાં પોતાની 
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મતુષ્ય તરીકેની ધા સે એ તે ત્રૂટીઓ તરક જ આંગળી ચીંધે છે. તેઓ * 
મહાત્મા છે, કેમકે તેઓ નાનકડા ને નિળીળ શરીરવાળા ને નખ્ર છે, ૭તાં 
અંતર્યામી પરમાત્મા સાથે તાદાત્મ્ય સાધવા પોતાનું બધું જ બળ વાપરીને મથી 
રહેલા પુસ્ષનું દણન્ત આપણે એમનામાં જેઈ શકીએ છીએ એમ સહુ સહેજે 
સ્વીકારે છે. તેઓ આપણુને તેમજ પોતાના સરજનણારને ફેરીકૂરીને વીનવે 
છે કે “ હું દોષો તે ગૃટઢીઓથી ભરેલો જેવો છું તેવો મને સ્વીકારો; મારી 
મર્યાદાઓ ઓળખો ( એ મર્યાદાઓ તેઓ આતુરતાથી આપણી આગળ ખુલ્લી 
કરી બતાવે છે ) ; અને છતાં હું જાગૃતિ ને નિદ્રાની પ્રત્યેક ક્ષણે પ્રયત્ન કરીને 
જે ઊંચાઈ પ્રાપ્ત કરું તેનાથી જ મને માપો.” એ રીતે જ 'આપણે મતુષ્યત્વની 
ભવ્યતા સમજી શકીએ છીએ. અને જેમ આપણા સ્વર્ગીય પિતા સંપૂણુ છે 
તેમ પોતે પણુ સંપૂણ થવા મથી રહેલા કૈવળ મનુષ્ય જ છે, એમ ગાંધીજી 
આગ્રહપૂર્વક કહે છે, તેથી જ આપણે તેમને “ મહાત્મા કહેવાનું કખૂલ કર્યું . 
છે. કોઈ પણુ દેહધારી મનુષ્યની આથી વધારે સ્તુતિ આપણાથી થઈ શકે 
એમ છે ખરં ? આપણે જે વસ્તુ અગાઉ ઝાંખી ઝાંખી જેતા હતા તે સ્પષ્ટપણે 
જેવાની તેઓ આપણુને ફૂરજ પાડૅ છે. તે એ કે મતુષ્ય એ આત્મા છે. અને 
તેઓ આપણામાં રહેલા ઉત્તમ અંશને જે ઉદૂખોધન કરે છે તે આત્માએ 
આત્માને પાડેલો સાદ છે. માનવજીવનમાં આના કરતાં ઊંચી કેોટિનેો 
વહેવાર ફાળા બીન્ને કેઈ માણુસ આપી શકે કે કેમ એ વિષે મતે શકા છે. 

ગાંધીજની સાથે અતિશય નિકટમાં રહીને કામ કરવાનું પરમ ભાગ્ય ને 
લહાવે। મને પ્રાપ્ત થયાં હતાં. તે વેળા એમના મહાત્માપદ પર એછે ભાર 
દેવામાં આવતો હતો. મહાત્માપણાના ઝળકાટ આડે એમના સ્વભાવનો અમુક 
અંશ તે વેળા ઢંકાઈ જતો નહોતો. તે વેળા એમને અમારી મનુષ્યોની વચ્ચે 
મનુષ્ય તરીકે જ વિચરવા દેવામાં આવતા હતા. તે વેળા અમે એમની 
નિકટમાં રહેલાં સ્ત્રીપુસ્ષો તેમનો ખરેખરો સ્વભાવ નિહાળી શકતાં -- કોમળ, 
પ્રેમાળ, વિનોદી, ઉદાર, હમેશાં સેવા કરવાને આતુર, ને વખોડવામાં કદી 
ઉતાવળ ન કરનાર. તમને કામ ટાળવાનું મન થયું તો ? તો એ કામ કરનાર 
ગાંધીજી કરતાં અધિક તત્પર કાણુ હોય ? તમારી ઢીલાશનું એમને ભાન 
સરખું ન હોય એ ન્ેધને તમને જે શરમ ઊપજે એનાથી વધારે શરમ 
એમના સિવાય કાણુ ઉપજાવી શકે ? ભીડને પ્રસગે એમના કરતાં વધારે 



સાનવશ્રેષ્ઠ » ૪ 

આધાર કેના પર રાખી શકાય ? તમારા દોષો પ્રત્યે ક્ષમાજૃત્તિથી નનેવા -- 
એટલું જ નહીં પણુ તેના પ્રત્યે દુર્લક્ષ સુદ્ધાં કરવા--એમના કરતાં વધારે 
તૈયાર કેણુ હેય ? જે ઊંચા હેતુઓ તમારામાં નથી એમ તમે પોતે તો 
શરમપૂર્વક સારી પેઠે ન્નણુતા જ હો, તે હેતુઓ તમારામાં છે એવી કલ્પના 
કરવાની ઉત્કંઠા એમના કરતાં વધારે કોનામાં હોય ? ગાંધીજની સાથે રહેવું 
એ મનુષ્યત્વતી સમમ્ર ફળાનું એક શિક્ષણુ હતું. તેમને સારું હિંમત એ કેવળ 
શારીરિક ગુણુ નહોતો, પણુ એથી કૅઈકિ અધિક હતું. સચ એ સંદ્ગ્ધિ ને 
ઝાંખી સ્વપ્નાકૃતિ છે, ને તે ફૂવાને તળિયે વાસ કરવાને જ લાયક છે, એમ 
તેમણે કદી માન્યું નથી. તેમતે મત તો સય આપણી આસપાસ ચોમેર 
વ્યાપી રહેલું, ને ખરેખરી હસ્તી ધરાવતું, તત્ત્ત છે; ને તેતે અવગણી શકાય 
એમ છે જ નહીં. ખીજની ભીડને તેમણે હંમેશાં પોતાને માટે સેવાની તફ 
માની છે. તેમણે એક પ્રસગે મને હળવો! ઠપકો આપતાં કહેલું: “ જે માણસો 
પર દુઃખ આવી પડેલું હોય કે જેએ પીડાતાં હોય તેમને માટે રવિવાર એ 
આરામતે દિવસ નથી.” અને તેથી તેઓ રવિવારે ખીન્ન દિવસે કરતાં 
વધારે સખત ફામ કરતા. 

ઉત્તમ પુરુષ અતે ઉત્તમ સ્ત્રી બન્નેમાં એકબીજના ઉત્તમ ગુણોને 
સંયોગ હોય છે, એ સિદ્ધાન્તને ગાંધીજએ નિવિવાદપણે સિદ્ધ કરી બતાવ્યો 
છે. ધીરજ અથવા સહિષ્યુતામાં કેઈ પણુ સ્રી એમને આંટી શકે એમ 
નથી; એમના કરતાં વધારે સહનશીલતા ને ક્ષમાજૃત્તિ પણુ કોઈ સ્ત્રી દાખવી 
શકે એમ નથી. આ મુદ્દાની કૌટુંબિક બાજુનું વિસ્તારથી નિરૂપણુ કરવાનું 
એક ખીજી'વ્યક્તિ પર છોડું છું, અને હું એ વસ્તુ જહેર જવનમાં કેવી દેખાઈ 
આવતી હતી તે બતાવીને જ સન્તોષ માનું છું. ગાળેથી ગાંધીજના મન પર 

જજ શજુ શમા, 

કશી જ અસર કદી પડવા પામી નથી. કોઈ કામતી મુક્કેલી જેઈ ને તેઓ 

કદી તે કરતાં અટક્યા નથી. સાથીઓ ખેવક્ા નીવડ્યા છે યારે ગાંધીજી 
તેમના પ્રત્યે, તથા ખીજે કાંઠે ઊભા રહી તમાશો જ્નેનારાઓ પ્રત્યે પણુ, 
વધારે પ્રમાણુમાં સહિષ્યુતા બતાવવાને જ પ્રેરાયા છે. કે!ઈ કામમાં નિરાશા 
મળી છે ભારે યારે તેમની અખૂટ ધીરજ જાગૃત થઈ છે; અને એ 
ધીરજથી તેમણુ એ કામ નવેસર હાથમાં લીધું છે, પોતાના પ્યેયની પ્રાપિ 
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વિષે મતમાં ખાતરી રાખી છે, પોતાની લડત સજની છે એવી શ્રદ્ધા સેવી છે, 
અને હંમેશાં “ મારે એક ડગલું બસ થાય ' એ શખ્દો મુખેથી ઉચ્ચાર્યા છે.. 

લડતમાં જીત મળવા પર્ આવે ને ધસ્યો આવતે જુવાળ તેને પૂરી જીત 
અપાવે ભારે તેતાની ખરી કસોટી નથી થતી. તેની ખરી કસોટી તો યારે 
થાય છે જ્યારે તે એકાકી હોય, દગો ને આફત સામે ડોળા ફ્રાડી રહ્યાં હેય; 
અને છતાં તે નેતા પોતાની અંતરદૃણિ દૂર દૂર રહેલા દશ્ય પર રાખે, અને 
પોતાના સાથીઓ, સહાયકે ને અનુયાયીઓનાં મનમાં એ દશ્યના કંઈક અંશનો, 
તથા વિજય અચૂક મળવાનો જ છે એવી પોતાની શ્રદ્ધાનો, કંઈકે સંચાર 
કરે. ગાંધીજની મનુષ્ય તરીકેની મહત્તા આ વસ્તુમાં રહેલી છે. જિદગીને 
ઊમરે ઊભેલા, સંમ્રામની મધ્યમાં ઝૂઝી રહેલા, સાવ કાચા જુવાનોને ગાંધીજ 
તરફથી હંમેશાં પ્રેરણા ને ઉત્તેજન મળ્યાં છે, લડતના બનાવોથી તેએ ગમે 
તેટલા થાકી ગયેલા હોય, ગમે તેટલી વાર કૂરીફરીને નિરાશાએ મળી હોય, 
તેની નિષ્ફળતાઓથી દિલને ગમે એટલે। ધા લાગ્યો હોય, ૭તાં ગાંધીજી કદી 
નિરાશ ને નાસીપાસ થ%તે ખેસી ગયા નથી. તેઓ મતુષ્યતી નિળૅળતા, 
મનુષ્યનું દુ:ખ, મનુષ્યની અશક્તિ, મનુષ્યની મૂર્ખતા સમજ્યા છે; અને 
એનાં પરિણુામોનું વળતર વાળવાને તેમણે દરેક પ્રસગે એક નવો આપભોગ 
આપ્યો છે. ઊંચા પ્રકારતી હિંમત, દાક્ષિણ્ય, આશા તે શ્રદ્ધાનું દષ્ટાન્ત 
તેમણે હંમેશાં પૂરં પાડ્યું છે. તેમતો આત્મા તેમતી માનવી નિર્બળતાઓની 
પાર્ ઊંચે ઊંચે ઊડે છે. તેમને હંમેશાં બળ મળતું રહ્યું છે, ને તેમની 
પાસેથી ખીજાએઓને ખળ મળતું રહ્યું છે, તેનું કારણુ એ છે કે તેમનો મતુષ્ય 
આત્મા નિરંતર પરમાત્માના નિકટ સંસર્ગમાં રહયો છે. 

મુસીબતોને વટાવવાના કામમાં ખંતથી મડ્યો રહીને માણુસ ભૂતળના 
પડછાયા પરથી આત્મગિરિનાં ઉજ્ન્વલ શિખર સુધી ચડી શકે છે. આપણુ- 
માંથી કેટલા બધાને માટે ગાંધીજએ રસ્તો આંકી આપ્યો છે ! અને અફ્સોસતી 
વાત છે કે આપણામાંથી કેટલા બધાને એ અત્રમામીએ સાવ પાછળ મૂજી 
દીધા છે !.એ પાછળ પડી ગયેલા આપણુને આપણે ગુમાવેલી તકોનું ભાન છે. 
ગાંધીજએ જે વેગે ચાલવાનું નક્કો કરી આપ્યું છે તે વેગે ચાલતાં આપણે 
થાકથી લથડિયાં ખાઇએ છીએ. સહેજ વિસામો ખાવા માટે આપણા માથા 
પરતો ભાર્ જરા ઉતારીતે હેઠે મૂકીએ છીએ. જે જગાએ થઈ ને તેઓ 
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શાન્તિ ને સ્વસ્થતાથી પસાર થઈ આગળ ગયા હોય છે યાં આપણે સાસ 
ખાવા થાોભીએ છીએ. આપણી કણો સહન કરવાની શક્તિ વિષે આપણુને. 
શેકા ઊપજે છે. આપણે સમજએ છીએ કે આપણે જે ઊંચાઈએ આ 
જવનમાં પહોંચવાની આશા માંડમાંડ રાખી શકીએ તે ઊંચાઈની હવા આપણા 
આ વીરને તો સદી પણુ ગઈ છે; એમના કાનમાં જે મધુર સંગીતના તાલ 
વાગે છે તે સાંભળવા જેટલી પણુ સૂદ્્મતા આપણા કાનમાં તો નથી જ; 
એમને જે દીપકનો પ્રકાશ મળી ર્યો છે તે દીપકથી આપણે તો એટલા દૂર 
છીએ કે તેને આપણે જેઈ પણુ શકતા નથી; અને જે ઉચ્ચતર સત્તવોની. 
સાથે આપણે હજ સંદેશાની આપલે પણુ કરી શકતા નથી તે સત્ત્વાતી સાથે 
તેઓ તો ક્યારના વાતો પણુ કરવા મેડી ગયા છે ! 

૧૨. ગાંધીજીનું વ્યક્તિત્વ 
હેનરી પોલાક 

ગાંધીજને માનવોમમાં માનવોત્તમ સિદ્ધ કરનાર, બીન્ન કરતાં ચડી જય. 
એવો, જે એમને કોઈ ગુણુ હોય તો તે તેમની અવિચળ ને અસાધારણુ સય- 
નિદા છે. સયની શોધ એ એમના જવનની એકમાત્ર લગની છે; અને 
સામાન્યપણે દૂરવર્તી ગણાતા આ મૅદિરના તેઓ પૂક્નરી છે એમ એમનું પ્રત્યેક 
કાર્ય બતાવી આપે છે. તેઓ જે કંઈ કહે છે તે એમતી ન્નણુ પ્રમાણે સાચુ જ 
હરે, એમ એમના પ્રત્યે અત્યંત વિરેધભૃત્તિ ધરાવનારા પણુ માને છે. અને 
જે વાત ગાંધીજીએ અન્નણુતાં સાચી તરીકે જહેર કરી હોય, પણુ જે ખોટી 
છે એમ પાઠળથી ખબર પડે, તે જહેર રીતે ને તત્કાળ પાછી ખેંચી લેતાં 
તેએ આચકે નહીં ખાય. તેમતા રાજઠ્દારી વિરોધીઓ નિઃશેકપણે કબૂલ કરે 
છે ક તેઓ તેમનું દરેક કામ ધમેષુદ્ધિથી પ્રેરાઈ ને અને નિઃસ્વાર્થભાવે જ કરે છે. 
વકીલાતને। ધંધો તો “ મેલી વસ્તુ ' ગણીને તેમણે ક્યારનો છોડી દીધો છે. પણુ 
તેએ વકીલાત કરતા યારે તેમતી સાથેના વકીલે તેમને સમર્થ ધારાશાસ્ત્રી 
અને સભાવિત સહચારી કે વિરોધી ગણીને તેમના પ્રત્યે ભારે આદર 
ધરાવતા; અને ગાંધીજી જે કેસતી વકીલાત કરતા હોય તે કૈસ તરફ 
મેજિસ્ટ્રેટો ને ન્યાયાધીશો પણુ કાળજીપૂર્વક ધ્યાન આપતા, કેમકે તેમને 
હુતી કે એ કેસમાં કંઈક વજૂદ હશે જ, અથવા વજૂદ છે એમ ગાંધીજી 



૪૪ જ હેનરી પોલાક 
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ખરેખર માનતા હરે. એક કેસમાં અસીક્ષે એમને છેતર્યા છે એમ ખબર 
પડતાં, તેમણે ખુલ્લી અદાલતમાં, ને ચાલતી સુતાવણીએ, કેસ હાથમાંથી મૂકી 
દીધેલો. તેઓ કેસ હાથમાં લેતી વખતે જ એટલી ચોખવટ કરી લેતા 
“ અસીલે પ્રામાણિકપણે તેમતી આગળ પૂરેપૂરી હકીકત મૂજી દીધી નથી 
એમ જે તેમને ગમે સારે પણુ ખબર પડરો તો તે જ ધડીએ કેસ હાથમાંથી 
સૂષ્ઠી દેવાનો હક તેમને રહેશે. 

એમનું આત્મવિલોપન અને એમને વિવેક સહુ જણે છે ને તેની કદર 
કરે છે. એમણે પોતાની લાગણીઓને ક્રેધપૂર્વક પ્રગટ કર્યાનો પ્રસંગ ભાગ્યે જ 
અન્યો હશે; અને બન્યો હોય તોપણુ તેએ પુણ્યપ્રકોપથી પ્રજળી ઊઠેલા હરે 
ચારે જ. એમની આખી જહેર કારકિર્દીમાં એમણે ગૌરવ છોડીને સાધારણુ 
મુત્સદીઓના ગાળાના શખ્દકોશનેો ઉપયોગ કદી કર્યો નથી. અને પ્રતિપક્ષીઓ 
પ્રત્યે તેઓ જે વિવેક ને સભ્યતા દાખવે છે તેનું કારણુ એ છે કે તેમના પર, 
પ્રહાર કરતા પહેલાં તેઓ પોતાની ન્નતને એ પ્રતિપક્ષીઓની જગાએ મૂકવા 
ઇચ્છે છે ને મૂકી શકે છે. 

એમની ઉદારતા બહુ નનણીતી છે. કોઈ માણુસની પાસે એમનું લેણું 
નીકળતું હોય તેને તેમણે નોટિસ મોકલ્યાનો દાખલો કદી બન્યો નથી. 
એની પાછળ કલ્પના એ હતી કે દેણુદાર નને પ્રામાણિક માણુસ હશે તો 
પૈસા અપાશે યારે આપશે; અને નને તે અપ્રામાણિક હશે તો તેની 
સામે કાયદેસર પગલાં ભરવાથી કંઈ તે પ્રામાણિક બનવાને નથી. વસ્તુતઃ 
તેમના દરેક કામમાં તેઓ પશુખળના સિદ્ધાન્ત સામેનો પોતાના વિરોધ, અને 
પ્રેમર્પી જવનધમૅ પ્રત્યેના પોતાનો ચિરંતન પ્રેમ, દેખાડી આપે છે. ૧૯૦૮ માં 
એક ઝનૂની પઠાણે તેમના પર હુમલો કરેલો, તે વેળાએ હુમલાખોર સામે 
મૂરિયાદ કરવાની કે તેની વિરુદ્દ સાક્ષી આપવાની તેમણે સાક્ ના પાડી હતી. 
તેમણે તો પ્રેમથી જ જત મેળવવાનું પસદ કર્યું; ને તેમતે જત મળી પણુ 
ખરી. કેમકે તે પછીના વરસની શરૂઆતમાં એ પઠ્ાણુ, જેને ટ્રાન્સવાલનો 
કાયદો પાળવાના મક્કમ પ્નિકારને કારણે દેશવટો દઈ ને હિંદુસ્તાન મોકલી 
રવામાં આવેલો, તેનો ગાંધીજ પર કાગળ આવ્યો, તેમાં તેણું ગાંધીજીને 

' ખાતરી આપેલી કે “ મારી હમદર્દી આપતી સાથે છે, અને લડતને મદદ 
કરવાને મારાથી જે કંઈ બતી શકશે તે હું કરીશ. ” 
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ગાંધીજને જ્નહેર્ ફરજતું બહુ જ ઊંડું ને તીત્ર ભાન છે. તેમની પહેલી 
ધરપકડ થઈ તે પહેલાં જરાક વાર ઉપર તેમને એવે! સંદેશો મળ્યો કે તેમતો 
સૌથી નાનો દીકરો બહુજ માંદો છે, અને એને બચાવવો! હોય તો તેમણે 
તરત જ ક્રિનિક્સ જવું. ગાંધીજીએ જવાની ના પાડી. તેમણે કહ્યું કે “ મારી મોટી 
ફરજ તો જેહાનીસબર્ગમાં છે જ્યાં કોમને મારી જરૂર છે; અને છોકરાના 
જવનમરણુને સવાલ તો ઈશ્વરના હાથમાં સોંપી દેવો નનેઈ એ.” તે જ પ્રમાણે * 
તેમતી ખીજી જેલજત્રા દરમ્યાન તેમને બાની ગૅભીર માંદગીનો તાર મળ્યો; 
અને જેલની મુલાકાતે આવનાર મૅજિસ્ટ્રેટે પણુ તેમને સલાહ આપી કે “ દંડ 
ભરીને જેલમાંથી ફૂટા થાઓ ને તમારાં પત્નીની સારવાર કરવા જાએ. ” 
ગાંધીજીએ ક્રીવાર ના પાડી; અને જે કોમને માટે પોતે આધાર અને પ્રેરણારૂપ ' 
હુતા તે કોમ જેનાથી કદાચ નબળી પડે એવું આ પગલું ભરવાનો, ને આવે 
વખતે કૌટુંબિક બંધનોથી બધાઈ રહેવાનો, તેમણે પનિકાર કર્યો. કારાવાસમાંથી 
તેઓ 'હ્્યા ને ફરી પાછા બીજીવાર ગિરકૂતાર થયા યારે તેઓ કેસની સુનાવણી 
અનિશ્ચિત મુદતને માટે મોફૂફ્ રખાવી શક્ત, ને ખા ગંભીર શસ્ત્રક્રિયા પછીની 
જે માંદગી ભોગવતાં હતાં તેમાં તેમતી સારવાર કરી તેમને સાન્નં કરી શકત. 
છતાં તેમણું જ્યારે સાંભળ્યું કે ટ્રાન્સવાલની સરકાર તેમને ફ્રી જેલમાં 
મોકલવા પ્ન્તે'નર્ છે, યારે તેઓ તરત જ નાતાલથી ટ્રાન્સવાલ ગયા; અને 
ખાને વિષે માઠા પરિણામની આશકા હોવા હતાં તેમને મરણુપયારી જેવી 
સ્થાંતેમાં મૂકતા ગયા. ૭તાં તેઓ અત્યંત પ્રેમાળ પતિ ને પિતા છે ને બાળકે 
પ્રત્યે તેમતે અપાર્ હેત છે. વસ્તુતઃ તેઓ નાનાં બાળકે સાથે હોય છે વારે 
તેમને જેટલો આનન્દ આવે છે તેટલે બીજે ક્યારેય નથી આવતો. 

જાહેર ફરજ વિષેનું એમનું જે તીત્ર ભાન છે તે તો વધારેમાં વધારે 
યારે દેખાઈ આવ્યું જ્યારે તેઓ, ૧૯૦૮ ના ફેબ્રુઆરીની પેલી યાદગાર સવારે 
પોતે સ્વેચ્છાએ તાંધણી કરાવશે એવું દ્રાન્સવાલ સરકારને આપેલું વચન 
પાળવાને, નીકળ્યા હતા. કેટલીક ગેરસમજ એમના સ્પણ ખુલાસાથી ને 
સમજાવટથી પણુ દૂર થઈ નહેતી, ને તેથી કોમનો એક નાનો વર્ગ તેમની 
સામે કડવો વિરોધ ધરાવતો થયો હતો, એતી તેમને જાણુ હતી. તેમને એ _ 
પણુ જાણુ હતી કે તેમના પર હુમલો કરવા ટાંપી રહેલો એક માણુસ તેમની 

 ઓડ્ીસમાં જ હતો; તે તેમતા પર ખુલ્લી શેરીમાંજ હુમલો થઈ શકે એમ 
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જતું, એટલે તેઓ ક્યારે ખહાર નીકળે તે પોતાતે-લાગ મળી નય એની વાટ 
જ જેઈ રહ્યો હતો. પોતાના એક દેશભાધની સામે પોલીસનું રહ્ષણુ લેવાનો 
ગાંધીજતો જરાયે વિચાર ન હતો. તેઓ તો સીધા રજિસ્ટ્રેશન ઓફીસ તરક 
ચાલ્યા. રસ્તે પેલો ધારેલો હુમલો થયો. તેમને થયેલા અનેક ધામાંથી 
લોહીની સેરો ફૂટતી હતી ને અતિશય વેદના થતી હતી, એવી સ્થિતિમાં 
તેમને રેવરંડ જ્નેસેફ ડોકને ધેર લઈ જવામાં આવ્યા. પણુ મોઢા પર થયેલા 
ખરાબ ધા પર ડાકટર ટાંકા મારે તે પહેલાં તેમણે, આગ્રહ કરીને, એશિયા- 
વાસીઓ માટે નિમાયેલા નોંધણી અમલદારની હાજરીમાં એચ્છિક નોંધણી 
સાટેતી અરજીનું ફારમ ભર્યુ; પોતાના ગરીબમાં ગરીબ અનુયાયીની પેડે તેમાં 
શરીર પરતી એળખાણુ માટેની નિશાનીઓ વગેરે બધી જ વીગતો ભરી -- 
“મકે જેલમાં કે જેલ બહાર, જે હકો ને સગવડો પોતાના ગરીબમાં ગરીબ 
રૈશશાઈ ને ન મળે તે પોતે લેવાની તેમણે મક્કમપણે ના પાડી છે--, અને પછી 
ડાકટરને ધા પર્ ટાંકા મારવા દીધા. તે વખતે ખેભાન કરનારી કંઈ દવા વાપરવા 
દવાતી પણુ ના પાડી. તે દિવસે તેઓ માંદગીને બિછાને તાવ અને વેદનાને 
લીધે ઉછાળા માર્યા જ કરતા હતા; છતાં એવી સ્થિતિમાં પણુ તેમણે હિંદી 
“રામને ઉદ્દેશીને એક નિવેદન લખાવ્યું; કેમકે કોમ તો આ અણુધાર્યા 
હુમલાથી ને નોંધણી અમલદારેની અનેક ખેવફૂફીભરી ભૂલોથી તે ક્ષણે તો 
ડ્રાઈ જ ગઈ હતી. પેલું નિવેદન આ પ્રમાણે હવું : 

“ જેમણે આ કામ કર્યું છે તેમતે પોતે શું કરી રહ્યા છે તેતું ભાન 
નહોતું. તેમને લાગ્યું કે હું કરી રહ્યો હતો તે કામ ખોડું હતું. તેથી તેમને 
જે એક જ પ્લિજ નણીતો છે તે તેમણે અજમાવ્યો. એટલે મારી વિનેતી 
છે “કે તેમતી સામે કંઈ પણુ પગલાં ન ભરવામાં આવે. આ હુમલો એક 
સુસલમાને કર્યો. એ હકીકતથી હિંદુઓનાં મન કદાચ દુભારો. એમ બનશે : 
તો એ હિંદુએ જગતની ને પોતાના સરજનહારની નજરમાં ગુનેગાર ઠરશે. 
ઊલડું આજે જે લોહી રેડાયું છે તેથી તો આ ખે કોમ વચ્ચેની એકયગ્રેથી 
અતૂટ બનો, એવી મારી હાદિક પ્રાર્થના છે. પ્રભુ એ મેજર રાખે ! સલા- 
ગ્રહુતો મમે સાચી રીતે સમન્નય તો તેથી તો લે[કકોએ ઈશ્વર સિવાય કેઈ 
પણુ માણુસનો કે ચીજનો ડર છોડવો જેઈએ. આપણું જે સ્વેચ્છાએ 
નોંધણી કરાવીએ તો એને લગતે કાયદો સરકાર ર૬ કરશે એવું વચન તેણે 
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આપ્યું છે. એટલે સરકારતે અને આ વસાહતને બને એટલી બધી મદદ 
' કરવી એ દરેક સાચા હિંદીતી પવિત્ર ફરજ થઈ પડે છે. ” 

પોતાને ભાગે આવતી જવાબદારીઓ ઉઠાવવી, ને પોતાનાં કર્તવ્યો 
સ્વીકારવાં ને પાર્ પાડવાં, એ દક્ષિણુ આફ્રિકાના ગોરાઓ સાથેના વહેવારમાં 
ગાંધીજીનો મુખ્ય વિચાર હતે. કેમકે તેમતે ખબર હતી કે અણુધડ ને 
બેજવાબદાર લે'કોથી પૂરેપૂરા હકો ભોગવી શકાતા નથી. તેથી જ તેમણે 
એ!અર યુદ્ધમાં ને ઝુલુ બળવા વખતે હિંદીઓનાં શુશ્રપાપથક ઊભાં કરી સેવા 
કરેલી, તેથી જ તેમણે જહેર વહીવટ યોગ્ય રીતે ચલાવવામાં, ને હિંદી કોમ પર 
અમલ ચલાવવાના ને તેની ઉન્નતિ સાધવાના કામમાં, સરકારને તથા મ્યુનિ- 
સિપાલિટીને હંમેશાં મદદ કરવાની પચ્છા રાખેલી. પોતાના દેશભાઈ ઓની 
ખરી કિંમત અને તેમનું શુદ્ધ ચારિત્ર ઓળખવાની ગોરા વસાહતીઓને ફરજ 
પાડવી એ જ પ્રગતિ સાધવાનો એકમાત્ર ઉપાય છે, એમ તેમને હંમેશાં લાગવું. 
અને પોતાના મનુષ્યત્વની રક્ષા માટે લડત ચાલુ રાખવાની જે સલાહ તેમણે 
પોતાના દેશભાઈ ઓને આપેલી તેના મૂળમાં પણુ ખે કોમ વચ્ચે પરસ્પર 
આદર પેદા કરવાનો જ આશય હતો. 

જરૂર પશ્લે પોતાના ધણા દેશભાઈ ઓના મતથી ઊલટો મત દર્શાવતાં, 
“% 'ાર્ધ દેખીતી બૂરાઈ માટે કેણુ જવાબદાર છે તે નિભેયપણે જહેર કરતાં, 
ગાંધીજ આચકા ખાય એવા નથી. વસ્તુતઃ એમનું જે સામાન્ય વલણુ છે 
તેનો સાર્ તેમણું આ લેખકને ક કહેતાં એક વાક્યમાં આપી શકાય 
એમ છે: “ લેકે! કહે છે કે હું ધમેપરાયણુ માણુસ છું ને રજકારણુમાં 

ફસાઈ પડેલે। છું. ખરી વાત એ છે કે રાજકારણુ એ જ . મારે ક્ષેત્ર છે, ને 
તેમાં રહી હું ધમેપરાયણુ થવા મથી ર્યો છું. ” 

હિંદી કોમની બાબતમાં ગાંધીજએ એક મોટામાં મોડું કામ પોતે કરવા 
ધ્યાર્યુ હતું. તે એ કે હિન્દુ મુસલમાન વચ્ચે એક્ય સ્થાપવું; અને તેઓ ભાઈ 
ભાઈ છે ને એક જ _માતૃભૂમિનાં સતાન છે એ ભાવના તેમનાં મનમાં જગવવી. 
હિંદુ તરી' તેમનું પોતાનું વલણુ મુસલમાને। પ્રત્યે કેવા પ્રેકારનું હતું તે તેમણે 
એફ મુસલમાન સન્નજનને લખેલા નીચેના પત્રમાં સારી રીતે વણેવેલું છે: 

“ હું હિંદુ જુસલમાન વચ્ચે મનમાં કદી જરા પણુ ભેદભાવ રાખતો 
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નથી. મારે મન બૅને ભારતમાતાના પુત્રો છે. હું જનણું છું કે હિંદુએ 
સંખ્યામાં વધારે છે, અને તેઓ જ્ઞાન ને શિક્ષણુમાં વધારે આગળ વધેલા 
મનાય છે.' એટલે તેમણુ તો પોતાના મુસલમાન ભાઈ ઓને માટે માર્ગ વધારે 
મોકળા કરી આપવે। ધટે છે. સયના પૂજ્રી તરીકે હું પ્રામાણિકપણે માનું છું 
'મુસલમાને જેઇચ્છે તે હિદુઆએ તેમને આપવું જેઈ એ, અને તેમ કરવામાં 
તેમતે આનન્દ આવવો જેઈ એ. આમ પરસ્પર મોટું મત રાખીએ તો જ 
એકયની આશા રાખી શકાય. હિંદુ અતે મુસલમાન એકખીન્નની સાથે સગા 
ભાઈની જેમ વર્તે યારે જ એક્ય સ્થપાવા પામે; થારે જ આપણે [હિંદુસ્તાનના 
અસણોદય થવાતી આશા રાખી શકીએ. ” 

અને આપણે ઉપર જેઈ ગયા તેમ, [હેંદુ મુસ્લીમ ભાઈચારાનો સંબન્ધ 
વધારે પાકો થાય તેતે માટે ગાંધીજી પોતાનું લોહી રેડવા તૈયાર છે. 

તેમતી ખેલદ્લી જેઈ ને તેમના મિત્રો ને અનુયાયીઓ જેમ્ સ્તુતિ 
કરે છે તેમ તેમના શત્રુઓ મૂઝાય છે. ૧૯૦૮ ના અકટોબરમાં તેમને. 
ગિર્ફૂતાર કરવામાં આવ્યા ને તેમના પર દ્રાન્સવાલની સરહદ પર આવેલા 
વૉલ્કહુસ્ટ ગામમાં મુકદ્મો ચલાવવામાં આવ્યો યારે તેમના આ ગુણુનું એક 
ઉજ્જ્વલ ઉદાહરણુ મળ્યું હતું. તે વેળા તેઓ પોતાના જે દેશભાઈ ઓનો 
બચાવ કરતા હતા તેમના તરફથી તેમણે નીચે પ્રમાણે પુરાવા આપ્યો હતો. 
તેમતે કશી કબૂલાત કરવાનું કહેવામાં આવ્યું નહોતું, છતાં તેમણે કહ્યું: 

““ આ વસાહતમાં તેમને દાખલ થવાની સલાહ આપવાની જવાબદારી 
મારી એકલાની જ છે. તેએ મોટે ભાગે મારી સલાહથી દોરવાયા છે, ન્નેકે 
બેશક તેમણે પોતાની વિવેકબુદ્ધિ પણુ વાપરી છે. મને લાગે છે કે એમને એ 
સલાહ આપવામાં મેં રાજ્યના શ્રેણ હિતનો જ ખ્યાલ મનમાં રાખ્યો છે. મૅ 
આ આરેપીઓને આ વસાહતમાં સભા ભરીને તેમજ હૂટાહૂટા દાખલ 

. થવાની સલાહ આપેલી. તે વેળા કદાચ એમાંના એક જણુને બાદ કરતાં 
ખાકીનાઓનાં મનમાં આ વસાહતમાં દાખલ થવાને વિચાર નહીં હેય. 
મેં આ આરેોપીએને દાખલ થવામાં મદદ કરી છે એમ હું જરૂર કબૂલ 
કરું. મારા કામતાં પરિણામો ભોગવવાને હું પૂરેપૂરો તૈયાર છું. એવી તૈયારી 
મે હંમેશાં રાખી છે. ” 
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પછી પોતાના તરફથી જુબાની આપતાં તેમણે કહ્યું :” મૈ નોંધણીું 
પ્રમાણુપત્ર રજૂ કરવાનો તથા અંગૂઠા કે આંગળાંતી છાપ આપવાનો ઈનિકાર 
કર્યો છે તે બાબતમાં હું માનું છું કે આ' અદાલતના એક અમલદાર તરી 
મારે ખુલાસો કરવો જરૂરી છે. ૧૯૦૭ ના એશિયાટિક એંકટ પરત્વે સરકાર 
તથા બ્રિટિશ હિંદી --જેમને હું બ્રિટિશ ઇંડિયન એસોસિયેશનના મંત્રી 
તરી પ્રતિનિધિ છું -- વચ્ચે મતભેદ છે. અતે પૂરતા વિચાર પછી મૈં મારે 
માથે જવાબદારી લઈ ને મારા દેશભાઈ ઓને- એવી સલાહ આપી છે કે એ 

કાયદાતી જે મુખ્ય ફલમ છે તેને વશ ન થવું, પણુ ૭તાં, રાજ્યના કાયદાપાલક 
પ્રજાજનો તરીકે, એ કાયદાએ ઠરાવેલી સજા ભેગવી લેવી. ખરું કે ખોડું 
પણુ ખી'ન એશિયાવાસીઓની પેઠે હું પણુ માનું છું કે આ કાયદ્દો બીજી ધણી 
વસ્તુઓની સાથે અમારા અંતરાત્માને દૂભવે છે. અને તેથી મેં માન્યું, ને 

હજુ પણુ માતું છું, કે એશિયાવાસીઓને એતે વિષેની પોતાની લાગણી 
બતાવવાનો એક જ રસ્તો છે; ને તે એ કે તેની સજાઓ 'વહોરી લેવી. 
હું કબૂલ કરું છું કે એ નીતિ અનુસાર, મારી પહેલાંના આરોપીઓને મેં આ 
કાયદાને તાખે ન થવાની -- તથા, સરકારે જે રાહત આપવાનું વચન આપેલું 
તે રાહત, બ્િટિશ હિંદીઓના મત ત્રેમાણે, પૂરેપૂરી નથી મળી, એ જેતાં 
૧૯૦૮ના ૩૬ માં કાયદાને પણુ તાબે ન થવાની --- સલાહ આપી છે. હવે 
અદાલત મને જે સન ફરમાવે તે ભોગવવાને હું તેતી સમક્ષ ઊભો છું. ” 

ખીજીવાર્ તેમને સન કરવામાં આવી યારે તેમણે અદાલત આગળ 
નીચે પ્રમાણે એકરાર કરેલો : 

“ આ અદાલત આગળ એના એ જ ગુના માટે મારે ખીજીવાર હાજર 

થવું પડે છે એ મારં દુર્ભાગ્ય છે. મારો ચુનો પરાદાપૂર્વક ને જણીખબૂજને 
કરેલો છે એ હું બરાબર જાણું છું. મારા ભૂતકાળના અનુભવની કસોટી પર્ 
મારા વર્તનને તપાસી નનેવાની ઈચ્છા મેં પ્રામાણિકપણુ રાખી છે. અને હું 
નિશ્ચયપૂર્વક એમ કહું છું કે, મારા દેશભાઈઓએ ભલે ગમે તેમ કરે કે વિચારે,. 
પણુ રાજ્યના એક પ્રે્નજન તરીકે ને અંતરાત્માને બીજી કોઈ પણુ સત્તાના 
કરતાં અધિક આદર્ આપનાર મતુષ્ય તરીકે, રાજ્ય જ્યાં સુધી તેના પ્રજ્ન- 

જનોના એક વગને મારી કલ્પના પ્રમાણુનો ન્યાય ન આપે લાં સુધી મારે 
તેતી સજાએ વહોરી લેવાનું ચાલુ રાખ્યે જ છૂટકો છે. હું જે વર્તન ચલાવી 

ડૈ 
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રહો છું તેને જે ગુનારૂપ ગણુવામાં આવે, તો એશિયાવાસીઓની લડતમાં 
, હું મોટામાં મોટો ગુનેગાર છ્ઠું એમ મારું માનવું છે. તેથી મને એ વાતની 
દ્લિગીરી છે કે જે સન્ન મારા કેટલાક સયાગ્રહી સાથીઓને મળી તે ડું 
માગી શકું એવી કલમની રૂએ મારા પર કામ ચલાવવામાં નથી આવતું; 
હતાં મારી તમને વિનંતી છે કે તમે મને ભારેમાં ભારે સનન કરશે. ” 

એક ગ્રીક વીરે યુદ્ધના ધમસાણુમાં ધસી જપતે શતગ્ુના ભાલાના 
ધા બધા પોતાની છાતીપર ઝીલી લઈ મૃત્યુ વહોરી લીધેલું, એવી એક 

' વાત છે. તેની પેંઠે ગાંધીજ પણુ પોતાના દેશભાઈ ઓને મુક્તિ અપાવવા 
સારું પૂરેપૂરી જવાબદારી ને ભારમાં ભારે સન્ન ઉઠાવવા આતુર હતા. 
જેલમાં પણુ તેમને સયાત્રહ કરવાને પ્રસગ આવેલે. તેમની સાથેના હિંદી 
કેદીઓને વધારે અનુરૂળ ખોરાક ન આપવામાં આવે યાં સુધી પોતાને માટે 

" જે ખાસ ખોરાક અપાતો હતો તે ખાવાની તેમણે ના પાડેલી; અને ૭ 
અઠવાડિયાં એક જ ટંક જેમતેમ ખાઈ ને ચલાવેલું. છેવટે સરકારે ખોરાકના 
ધોરણુમાં ફેરફાર કરવાનું વચન આપ્યું; ને પાછળથી તે પાળી ખોરાકમાં 
મુધારો કર્યો ! 

ગાંધીજએ ટ્રાન્સવાલની તામીલ કોમ આગળ આપેલા ભાષણુમાં સયા- 
ગ્રહના અથ વિષેનો પોતાનો વિચાર આ ગ્રેમાણે સમજવેલેઃ “ યાદ રાખે 
કે આપણે પ્રહ્લાદ અને સુધન્વાના વંશને છીએ. તે બંને શુદ્ધમાં શુદ્ધ 
સલાગ્રહી હતા. તેમને જ્યારે હરિનું નામ લેવાની ના પાડવામાં આવી લારૅ 
તેમણે માતપિતાની આજ્ઞા પણુ માનવાની ના પાડી. પોતાના પર જુલમ 
કરનારાઓને ક્ટ દેવાને બદલે તેમણે જાતે ધોરમાં ધોર કણે સહન કર્યો. 
આપણુને અહીં ટ્રાન્સવાલમાં પશ્ષિરનો પ્નિકાર કરવાનું કહેવામાં આવે છે; 
કેમકે આપણુને આપણી માણુસાઈ છોડવાનું, આપણી પ્રતિસાનો ભંગ 
કરવાનું, ને જ્માપણા દેશનું જે અપમાન થયું છે તે ગળી જવાનું, કહેવામાં 
આવે છે. આવે વિષમ પ્રસગે આપણે આપણા પૂર્વજ એ કર્યું એટલું પણુ 
નહીં કરીએ ? ” 

ગાંધીજની સાદાઈ પાર વિનાની છે. ટૉલસ્ટોય અને રર૪ીને સાદી 
રહેણીનો જે ઉપદેશ આપ્યો છે તેના ગાંધીજ નેછિક અતુયાયી છે; અને 
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તેઓ પોતે તપસ્વીનું જવન ગાળે છે. સાદામાં સાદાં રૂળ ખાય છે, 
ઘણીવાર સાવ ખુલ્લામાં સાદડી કે ગુગુપાટના પાથરણા પર સૂઈ નય છે, 
ને શરીરના દેખાવની. કે ટાપટીપનતી જરાચે પરવા નથી રાખતા. તેઓ 
સ્વેચ્ઠાએ અકિંચન અને અપરિત્રહી બન્યો છે. તેમણે વકીલાતનો ધધે। સાવ 
છેડી દીધો છે; કેમકે તેમને લાગ્યું કે જે ધંધાનો છેવટના આધાર પશુબળ 
પર છે તે ધંધામાંથી પોતે આજવિકા મેળવવી ધર્મ્ય ન ગણાય. તેઓ 
સગાપવું કે રૂહિનું કોઈ બંધન સ્વીકારતા મથી; માત્ર પોતાના અંતરાત્માની 
આન્ઞાનું જ બંધન સ્વીકારે છે; રામકૃષ્યુ પરમહંસે પોતાના વાળ વડે એક 
હરિજનના ઝૂપડામાંથી કચરો કાઢીને, પોતાના મનમાંથી જાતિનું અભિમાન 
ગયું છે કે નહીં તેની કસોટી કરી હતી. મોહનદાસ ગાંધીએ એ જ કસોટી 
એક જંગલી માણુસના ધા પોતાને હાથે ધોઈ ને કરી છે, તેમતે મન તો 

' ધર્મના પ્રાણરૂપ ભાવના એ જ સર્વોપરી છે; જગત અને તેનો અભિપ્રાય 
કશા હિસાબમાં નથી. હિંદુ અને મુસલમાન, ખ્રિસ્તી અને અખ્રિસ્તીની 
વચ્ચે ભેદભાવ કેમ રખાય એ તેમને આવડતું જ નથી. તેમતે મન તો એ 
ખધા જ ભાઈ છે, સહોદર છે, પરમાત્માના અંશે છે, આત્માનો આવિષ્કાર 
કરવા મથી રહેલા સહચારી જીવો છે. તેમની પાસે જે કંઈ છે તે ખધું તેઓ 
આપી દે છે. સેવા ને યાગથી કાયાને ધસી નાખવી, ને સર્વેસ્વનો પૂરેપૂરો 
ભોગ આપવો, એ એમના સ્વભાવની જ માગણીઓ છે. એમની ઊંડી 
આત્મપરાયણુતાની અસર આસપાસનાં સહુ માણુસ પર થાય છે. તેથી કોઈ 
પણુ માણુસ એમની હાજરીમાં પાપ કરવાની હિંમત નથી કરતો. તેઓ 
પોતાના મિત્રોના સુખમાં રાચે છે. - પણુ તેમને જ્યારે ખરી વાત બતાવવાની 
ને ખોરી વાતને વખોડવાની પોતાની ફરજ લાગે છે યારે એ મિત્રોનાં મતમાં 
આપ્યાત્મિક અશાન્તિ પેદા કરતાં તેમને સકોચ નથી થતો. તેએ જૂઠાણાં : 
પ્રયો આંખમીંચામણાં કરી નથી શકતા, પણુ તેને માટે તેઓ ઠપકો પણુ 
પ્રેમપૂર્વક આપે છે. વસ્તુતઃ બૂરાઈની સામે તેમની પાસે પ્રેમરૂપી એક જ 
શસ્ત્ર છે. તેએ દરેક સજીવ વસ્તુમાં ઈશ્વરને જુએ છે; અને તેથી મતુષ્યમાત્ર 
પ્રયો તથા આખી પ્રાણીસણિ પ્રત્યે તેમના મતમાં પ્રેમભાવ છે. તેઓ કડક 
નિરામિષાહારી છે, તે રૂઢ ધાર્મિક માન્યતાને લીધે નહીં, પણુ એટલા માટે 
કે તેએ કોઈ પણુ જવની હિંસા કરી શકતા નથી, ને તેએ માને છે કે 
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જીવમાત્ર ઈશિરના પેદા કરેલા છે ને તેને જિવાડવા મારવાનો અધિકાર પશ્વિરને 
જ છે, તેમની ધમેશ્રદ્ધા ખીજ કોઈ ધમેના કરતાં જેન અતે બૌદ્ધ ધમેની 
વધારે નજીક છે; જેકે કોઈ પણુ રૂહિબહ્ધ ધમે તેમને ખરેખર પોતાના 
તાબામાં રાખી શકે એમ નથી. તેઓ સર્વને પશ્વિરરૂપ માને છે; ને તેમનો 
આખો આચાર એ જ થૌરણે ધડાય છે. કદાચ આ પેઢીમાં હિંદુસ્તાને આવા 
પુણ્યપુસ્ષ---સત, દેશસેવક ને મુત્સદ્દીના . ત્રિવેણીસંગમરૂપ પુરુષ --'ોાઇ 
ઉત્પન્ન કર્યા નહીં હોય. એમની એકમાત્ર ઈચ્છા એમના દેશભાઇઓમાં એક્ય 
સ્થપાયેલું જનેવાની છે. દક્ષિણુ આફ્રિકામાં એમણે કરેલા દરેક પ્રયત્નમાં 
આશય એ ખતાવવાને હતો કે [હેદનું. પ એક્ય શકય છે, અને રાષ્ટ્રની 
ઈમારત કયા પાયા પર રચાઈ શકે એમ છે. તેમની મોહ પમાડે એવી રીત- 
ભાત, આનંદ ઉપજવે એવું સ્મિત, આહલાદ ઉપજાવે એવી નિખાલસતા, 
અને વિચાર તથા કાર્યની મૌલિકતા, એ ગુણે બતાવી આપે છે કે તેઓ 
માણુસોના નેતા થવાને નિર્માયેલા છે. પણુ જેમને એમનો સારામાં સારે 
પરિચય છે તેઓ તો એમને ધાર્ચિક શિક્ષક, ઈશ્વરની હસ્તીનું ભાન કરાવનાર, 
ને વિશુદ્ધ પુષ્યાત્મા તરીકે જ ઓળખેઃ છે. એમના આખા જવનનાં વિનય, 
નમ્રતા ને સંપૂર્ણું સ્વારથેયાગ જેમને નનેવાને આંખ, સાંભળવાને કાન, ને 
સમજદાર હદય છે તે સહુને માટે એક પદાર્યપાઠ પૂરો પાડે છે. 

તેઓ કેવાં વ્રતો ને ઉપવાસો કરતા ને પોતાના ભૌતિક દેહને વિશુદ્ધ 
બનાવવાને કેવે। પ્રયત્ન કરતા, એ બધાની કથા એ જેમને માટે કછેસહન 
નિયના આનન્દ અતે આહ્લાદરૂપ છે એવા એક પુરુષની કથા થઈ પડે 
એવી છે. ધણા દેહદંડન કરનારાઓ કરે છે એમ તેઓ પોતાની આત્મ- 
પરાયણુતા ગુમાવીને દેહનું દમન કરતા નહીં. તેમતે તો જેમજેમ પોતાનો 
ઉચ્ચતર સ્વભાવ પ્રગટ કરવાની ને દેશસેવામાં વધારે શક્તિ વાપરવાની 
મોકળાશ મળતી તેમતેમ તેમનો આત્મા વધારે ને વધારે આનદથી ખીલી 
ઊઠતો. તેએ 'ખરૅખરા ભક્ત છે; અત્યંત તીવ્ર તાલાવેલીવાળા તે માનવ- 
પ્રેમવાળા ઈશ્વરના બંદા છે. તેમની પોતાની સ્તુતિ તેમને દુઃખદ અને અરચિ- 
કર થઈ પડે છે; પણુ પોતાના સાથીએઓની'સ્તુતિ તો તેઓ મુક્તકંઠે કરે છે. 

ધરમાં ધઉં દળવાથી માંડીને ફળઝાડ વાવવાં, નાનાં બાળકોને ભણુવવાં, 
તે હરદ્દારના કુંભમેળામાં પોતાના દેશભાધ ઓની સેવા કરવી લાં સુધીનું 



ગાંધીજીનું વ્યકિતત્વ કા પ૩ 

એમના જવનનું પ્રત્યેક કાર્ય, જે પરમાત્મા તેમના જીવનને વ્યાપી વળેલો છે 
તે પરમાત્માની સેવારૂપે જ થયું છે ને આજે પણુ થઈ રહ્યું છે. 

પણુ આ પુસ્ષ મોહનદાસ ગાંધીનું જે ભવ્ય વ્યક્તિત્વ છે તેતી આગળ 
તેમનું પ્રમાણુમાં કૃશ અને ક્ષીણુ એવું શરીર ગૌણુ બની નય છે. તેમની 
હાજરીમાં માણુસને એમ લાગે છે 'ે પોતે ધર્મનીતિની કાઈ જવતીક્નગતી ને 
વિરાટ મૂર્તિની સમક્ષ ઊભો છે. તેમનો નિતાન્ત નિર્મળ આત્મા એ એક એવું 
સ્વચ્છ, શાંત સરોવર છે, જેના પાણીમાં માણુસ પરમ સથલનું સ્વચ્છ 
પ્રતિબિંબ પડેલું જુએ છે. ' તેમની નમ્રતા એવા પ્રકારની છે કે તેની આગળ 
ગમે તેવા શત્રુભાવવાળા પ્રતિપક્ષીઓના પણુ રોષ શમી ગયા છે. તેમની પાસે 
યુદ્ધને માટે શસ્ત્રો સજેલાં નથી; છતાં તેએ શાંતિ મેળવી શક્યા છે, કેમકે 
નીતિધમૈનાં જુગ જૂનાં શસ્રો તે જ તેમનાં શસ્્રો છે --શાંત નિશ્ચય, 
આત્માને ઉલ્લાસ, વિષયવાસનાનો યાગ, મનુષ્યોની સેવા, નમ્રતા, દઢતા, ને 
પ્રત્યેક જવ પ્રત્યે સમાનભાવે ઢોળેલો પ્રેમમ જે હિલચાલના કેન્દ્રભાગમાં 
આવા પુરુષ હોય તે હિલચાલનો જય થયા વિના રહે જ નહીં. અને તેથી 
દક્ષિયુ આફ્રિકાના સયાગ્રહતી હિલચાલને સકળ અંત આવ્યો, અને તેના 
મોટામાં મોટા નેતા એથીયે વિશાળ ક્ષેત્રમાં એથીયે મોટી સેવા કરવાને મોકળા » 
થયા, દરમ્યાન તેમણે દક્ષિણુ આફ્રિકામાં વસતા પોતાના દેશભાઈ ઓના 
વિકાસને રસ્તો ઠરાવી આપ્યો છે; સ્વદેશમાં વસતા પોતાના દેશભાઈ ઓના 
દૈશેન્નતિકારક વિકાસને માટે રસ્તો ને સાધન ખતાવ્યાં છે; દક્ષણુ આફ્રિકાના 
હિદીઓની લડતના પક્ષમાં સારામાં સારા યુરોપિયનોનો સમભાવ મેળવ્યો છે; 
સલાત્રહતી શક્તિ કેટલી છે તે પ્રયાગ કરીને અજમાવી ન્નેયું છે; અને જે 
પુસ્ષો પ્રત્યે સ્વદેશ અને જગત આભારની લાગણી ધરાવે છે તે પુરુષોની 
સુવર્ણાક્ષરે લખાયેલી યાદીમાં એક નામ ઉમેર્યું છે. 

છતાં આટલામાં એમનું આખું પુરુષત્વ સમાઈ જતું નથી. તમે એમ 
ન કહી શકે કે આ ગાંધીજ રહ્યા, પેલા ગાંધીજી રલ્યા. તમે ચોકસાઈથી માત્ર 
એટલું જ કહી શકો કે તેઓ અહીં છે, કે તેએ લાં છે. દરેક ઠેકાણે એમનો 
પ્રભાવ રાન્ય કરે છે, એમની સત્તાનો અમલ ચાલે છે, એમનું વ્યાપક ને 
પકક્યે ન પકડી શકાય એવું વ્યક્તિત્વ વ્યાપી રહેલું છે. અને એમ જ હેવું 
જેઈએ; કેમકે સર્વ મહાપુરુષોને વિષે એક વાત સાચી છે કે તેઆ અકળ 
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હોય છે, તેમનું લેખું માંડી શકાતું નથી, તેમના વ્યક્તિત્વને વ્યાખ્યાના ચોકઠામાં 
સમાવી શકાતું નથી. જે નિય ને અનન્ત પરમાત્મામાંથી તેઓ ઉદૂભવ્યા છે 
તે જ્યાં પહોંચવાના છે તે પરમાત્માના સ્વભાવનો અંશ તેમનામાં પણુ હોય છે. 
તેમના પગ ધરતી પર ને હાય તારાઓમાં હોય છે; અને તેઓ શેોધકોને રસ્તો 

' બતાવનાર, નિબેળ ને થાકેલાને પ્રોત્સાકડન આપનાર, ને આશારૂપી વાયુના 
ઊંડા શ્વાસ લેનારાઓને પ્રેરણાનો પાતો ચડાવનાર હોય છે. 

૧૩* ગાંધીજ અને સ્ત્રીઓ 

મીલી ગ્રેહામ પોલાક 

ધણીખરી સ્ત્રીઓ પુસ્ષોને ચાહે છે તે તેમનામાં જેતે સામાન્ય રીતે 
પુરુષના ગુણુ ગણુવામાં આવે છે તે હોય છે તેતે લીધે. પણુ મહાત્મા ગાંધી 
પ્રયે ધણી સ્્રીઓ પ્રેમ ધરાવે છે તે તેમના સ્્રીસહજ ગુણુને લીધે---ભારે 
શ્રદ્ધા, ભારે હિમ્મત, ભારે એકનિછા, ભારે ધીરજ, ભારે કોમળતા, ને ભારે 
સહદ્યતા વગેરે જે ગુણે સામાન્યપણે સ્રીઓમાં હેય એમ મનાય છે તેને 

_ લીધે. સ્રીઓ કળી શકી છે કે ગાંધીજ પોતાના સહયાત્રી છે; જે રસ્તા પર 
પોતે મુસાફરી કરી રહી છે તે જ રસ્તે તેઆ પણુ ચાલીને આગળ નીકળી ગયા 
છે; અને સ્રીઓ પ્રત્યે ઊંડે, શુદ્ધ, ને સર્વથા નિર્વિકાર એવો। પ્રેમ તેઓ ધરાવી 
શકે છે. સર્વ પ્રકારની રીઓ સંકટ અતે મૂંઝવણુને પ્રસગે તેમની પાસે ગઈ 
છે; અને ઓઓના જવનનો એકેય પ્રશ્ન એવો તથી જે તેમની પ્રચ્છા હોય 

, તો તેઓ ગાંધીજની સાથે પૂરેપૂરી હૂટથી, ને કશા પણુ અંતરપટ વિના, ચર્ચી 
ન શકી હોય. એમને એટલી ધારણુ હતી કે ગાંધીજ તેમની મુસીબતોને કંપકિ 
ઉકેલ સુક્રાડશે, ને તેમને ચાલવાને રસ્તો અતિશય વિકટ નથી એમ દેખાડી 
આપશે. પ્રેમને ખાતર બૂરંં કામ કરવાનું આને માઠે કેટલું સહેલું હેય છે 
એ તેઓ સમજતા દેખાય છે; એ કામની પાછળ જે આત્મસમર્પણુની ભાવના 
રહેલી છે તેના પ્રત્યે તેમને સમભાવ છે; ૭તાં એવા કામને તેઓ વિનાસકોચે 
વખોડી શકે છે, અને બતાવી શકે છે કે પ્રિયજનની ઊંચામાં ઊંચી કેટિતી 
ઇચ્છા સિવાય ખીજ કોઈ પણુ પ્રકારતી ઇચ્છાને સંતોષવી એ પ્રેમપૂર્વક સેવા 
કરવાનો રસ્તો નથી. પોતાના પતિના અતિશય બૂરા કામમાં પોતાને સૈમત 
થવું પડ્ડા હેય તેને લીધે બહુ જ દુઃખી થયેલી કોઈ બહેન ગાંધીજ પાસે આવી 
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હેય, એવા ધણા પ્રસંગો મારી ન્નણુમાં છે. મહાત્માજીએ એતી મુશ્કેલી પ્રત્યે 
સમભાવ બતાવ્યો છે; પોતાના પતિના ખૂરા કામનું વહ્ઞુન પોતાની આગળ 
કરવું એવી સૂચતા સરખી કદી નથી કરી; પણુ પતિની પાસે તેતું વર્તન 
સુધરાવવા માટે પોતાનો બધો જ પ્રેમ ને બધી જ સ્રીશક્તિ વાપરવાની એ 
ખહેનતે સલાહ આપી છે. તેમણે પોતે તો તપસ્વીને માર્ગ સ્વીકાર્યો છે; પણુ” 
જે માણુસો તપ લાગના અતિ શીતળ ને આકરા માર્ગ પર ચાલી નથી 
શકતાં તેમને માટે તેમણે હંમેશાં ઉદ્દારતાપૂર્વક હૂટ મૂકી છે, એ હું ન્નણું છું. 
તેમતી સાથે ચર્ચા કરનારી કાઈ બહેનને સુખસગવડ અને  શણુમાર જર્રના 
લાગ્યા હોય તો એવી બહેનને ગાંધીજ પોતાનું ચાલે તો એ વસ્તુઓ આપે 
પણુ ખરા; પણુ સાથેસાથે તેઆ એ બહેનને એમ પણુ સમજવે કે ખરી 
સુંદરતા એ તો આત્માની સુંદરતા છે, ને તેણે જગતની વસ્તુઓને પોતાની માની 

 તેમાંજ રચ્યાપચ્યા રહેવું યોગ્ય 'નથથી. આટલી બધી સ્ત્રીઓ, પોતાની પાસે પુષ્કળ 
સંપત્તિ હોવા છતાં, તેની બહાર્ ઊભી શકે છે, ને તેનાથી અલિપ્ત રહી શકે છે, 
એ વસ્તુ કેટલીકવાર તેમના ષ્યાનમાં બરાબર આવી નથી: ઘણીવાર તો એ 
વસ્તુઓ છેડી દેવાનો પ્રસમ આવે છે યાં સુધી સ્ત્રીને પોતાને પણુ પોતાની 
એ શક્તિનું ભાન હોતું નથી. એવે પ્રેસેમ આવે યારે તેને ખબર પડે 
છે કે એ આભૂષણો ને શણુગારનો એતે મન બહુ જ ઓછે અર્થ છે, ને 
એ કંઈ જીવનની સોથી અગથની વસ્તુ નથી. 

મહાત્માજ નાના બાળકને હાથમાં લઈ ઓરડામાં આંટા મારતા હોય; 
લગભગ અનણુતાં પણુ, સ્ત્રી કરે છે એવી જ રીતે, બાળકને છાનું રાખવા 
મથતા હોય; અને સાથેસાથે રાજકારણુ, કોમી કલહ કે ફ્લિસૂફીના વિકટ ને 
અટપટા ગ્રેશ્નો વિષે અત્યંત સ્પણતાથી ચર્ચા કરતા હોય; એવું દક્ષિયુ આફ્રિકામાં 
ઘણીવાર બનવું. એમતે એવી રીતે કરતા ને વાતો કરતા હું કલ્પનામાં ધણીવાર 
જેઉં છું. બાળકે સ્વર્યસ્કૂર્તિથી એમના સ્વભાવનું આ લક્ષણુ જણી જતાં. 
પોતાને જેઈ એ છે તે શાન્તિ ને આનન્દ યાં મળશે તેઓ તેમની એવી ખાત- 
રીથી પાસે પહોંચી જતાં. બાળપણુ વટાવી ગયેલાં કિશેર કિશેરીઓનાં મનમાં 
પર્સ્પરવિરોધી લાગણીઓ સંમ્રામ કરી રહી હોય; તેઓ સ્વતંત્રતા મેળવવા ને 
અંતરતી લાગણીઓ પ્રમટ કરવા મથી રહ્યાં હોય, ને તેમનાં મત વિફાસ 
પામતાં હોય. એવાં કિશોર વયનાં છોકરા છોકરીએ કરતાં નાનાં બાળક્રે જડે 
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કામ લેવું ગાંધીજને સહેલું પડતું એમ કેટલીક રીતે મને લાગ્યું છે. વ્યક્તિના 
જીવનનો વિકાસ ચાલી રલ્યો હોય એવે વખતે કેવાં પ્રબળ વાવાઝોડાં બુદ્ધિને 
ઉખાડીને ફ્રેકી દે છે, એ તેએ સહેલાઈથી ન સમજી શકતા. ને દુર્ભાગ્યે એવો 
પ્રસંગ ક્યારેક બનતો ને કેઈ યુવક યુવતી તેમને છેતરતાં, યારે યૌવનકાળના 
માનસમાં કેવી અજબ જટિલતા ને પરસ્પરવિરોધી લાગણીઓ હોય છે : એ 
તેઓ, પોતાની સાવ સરળ સાદાઈ ને લીધે, ન સમજ શકતા. જે સીધે રસ્તે 
ચાલવું યોગ્ય છે એ રસ્તો તેમને પોતાને એટલે। સ્પજ્ દેખાતો, કે જે વરસોમાં 
વ્યક્તિ બાળપણુ છોડીને પ્રૌઢ વયમાં પ્રવેશ કરે છે તે વરસોમાં દેખાતા વિવિધ 
સ્વભાવની સાથે કામ લેત્રામાં તેમને કંઈક મુશ્કેલી પડતી એમ દેખાતું. પણુ 
પુરુષ કે સ્ત્રી પ્રૌઢ વય પ્રામ કરે એટલે ફરી પાછું મહાત્માજને માટે તેતી સાથે 
સમાગમ ને સમભાવ સાધવાનું સહેલું થઈ પડવું; ને તે બને તેઓ પૂરેપૂરા 
સાધી શકતા. 

દક્ષિયુ આફ્રિકાના સમયનાં અનેક ચિત્રેમાંતું બીજું એક ચિત્ર માર્ 
મન આગળ સ્પષ્ટપણે ખડું થાય છે. તે ફ્રિનિકસ આશ્રમના આરંભકાળનું છે. 
મહાત્માજી એ વખતે બ્હ્મચર્યને વિષે ચોક્સ વિચારો પર આવ્યા હતા. એ 
વિષય પર્ તેમણું બહુ જ નિશ્રયપૂર્વક લખ્યું ને કહ્યું હતું. પૃથ્વી પર મતુષ્ય- 
જવન ચાલુ રહેવાને વિષે મારે એમની સાથે અનેકવાર ચર્ચા થઈ હતી. 
એકવાર તો મેં એમ પણુ કહેલું કે “ ઈશ્વરે સ્્રીપુસ્ષનાં હૃદયમાં વાસના ને 
આકર્ષણુ મૂક્યાં છે એ ખોડું જ કર્યું હોવું ભનેઈ એ. કેમકે એ સ્તરીપુસ્ષો જને 
તમારો સિદ્ધાંત સ્વીકારે ને તેને અનુસરે તો પશ્વિર સણ દારા પોતાનો જે 
આવિર્ભાવ કરે છે તે તો બંધ જ થઈ નનય. પશ્વરે સૃષ્ટિમાં મનુષ્યના સજનને 
માઢે જે રીત ઠરાવેલી છે તેનો યાગ કરવો એ કંઈ વિકાસ પામેલી માનવજતિનું 
પ્ચેય નથી. એમાં સયમ રાખવે। એ તેનું ધ્યેય છે ખરું, ” આ વાતચીત પછી 
થોડા જ વખતમાં ફિનિક્સ આશ્રમતી એક બહેને બાળકને જન્મ આપ્યો. 
ખે ત્રણુ દિવસ પછી મારા પતિ ને હું ફિનિક્સ ગયાં યારે મેં ન્નણી%નેઈ ને એ 
વિષે વાત ન કાઢી. મને લાગ્યું કે મહાત્માજી કદાચ એ ખનતાવથી નારાજ થયા 
હેરો. થોડી વાર પછી, ખીજ બધી વાતો કરી રથ બાદ, તેમણું આશ્ચર્યથી 
કહ્યું: “ તમે પેલાં મા ને બાળક વિષે તો પૂછ્યું જ નથી. તમારે એમને જેવા 
નથી શું ?” પછી તો તેએ અમારી સાથે બાળકને નનેવા આવ્યા; ને તેમણે 
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| . માતાની સાથે શાન્તિ ને આનંદથી વાતો કરી. યારે હું પલકવારમાં સમજ ગઈ 
કે, જેમ સ્રી કરે છે તે જ પ્રમાણે, ગાંધીજ પણુ તાત્તિક સિદ્ધાન્તો અને 
મનુષ્યની જરૂરિયાતો ને લાગણીએ એ ખે વચ્ચે ભેદ પાડે છે. 

૧૪. એક રેખાચિત્ર * 

વિલિયમ પિયરસન 

હિંદુસ્તાનની જનતા ગાંધીજને માત્ર સંત તરીકે નથી પૂજતી. રાષ્ટ્રીય 
આકાંક્ષાતા ક્ષેત્રમાં ગાંધીજ એ જનતા પર લગભગ અમર્યાદ પ્રભાવ ધરાવે છે. 
પણુ એનું કાર્ણુ એ નથી કે તેએ મુખ્યત્વે મુત્સદ્દી છે. રાજકાજમાં સફળતાને 
માટે જે ગુણો સામાન્યપણે આવશ્યક ગણાય છે તેમાંના એકેય તેમનામાં નથી. 
તેએ કાવાદાવા કરનાર્ મુત્સદ્દી નથી, કેમકે તેઓ પોતાની આખી બાજી 
ખુલ્લી કરી દે છે. સિદ્ધાંતની ખાખતમાં તેઓ માંડવાળ કરતા નથી; અને 
એમના જહેર જવનમાં કેઈ પણુ પ્રસગે તેમણે સિદ્ધાંતને બદલે વ્યવહારનીતિ 
પર આધાર રાખ્યાનું જાણ્યામાં નથી. તેએ કોઈ પણુ પક્ષના નથી; એટલે 
તેમને પોતાના પક્ષને આગળ કરવાની ખેવના નથી. મિત્રોની તેમજ શત્રુઓની 
ટીકાથી તેમનું મન વિચલિત થતું નથી. તેમણે પોતે કહ્યું છે: “ હું જે ધામિક 
માણસોને મળ્યો છું તેમાંના ધણા ખરા પ્રચ્છન્ન રૂપમાં મુત્સદ્ડીઓ છે. પણુ ડું 
મુત્સદ્દીનો વેશ પહેરવા ૭તાં હૃદયથી ધાર્મિક માણુસ છું. ”” 

તેમતી રાજનીતિ ગમે તે પ્રકારતી હોય તોપણુ, તેમના તપોમય 
જીવનના આ રષ્ટાન્તથી જ હિંદતી જનતા તેમના પ્રત્યે આકર્ષાય એમ છે. તેમને 
અંગત મોટાઈની લાંચ કે લાલચ આપીને તેમની પાસે તેમતી કાયૈપદ્ધાતિ 
ખદલાવી શકાય એવું નથી. તેઆ એવા માણુસ છે કે એકવાર એક સિદ્ધાન્ત 
સ્વીકાર્યા પછી મિત્રોને પણુ તસુભાર નમતું નહીં આપે; જેકે એમને ખબર તો 
હોય કે નમતું આપવ્રાથી તેમને ધણા અનુયાયીઓ મળી શકે એમ છે. કેટલાક 
લોકોએ કહયું છે કે તેઆ આસપાસના માણુસોથી સહેજે દોરવાઈ જાય છે; 
અને જે ગરમ વિચારના નેતાએ તેમની સંત તરીકેની કીર્તિને પોતાના પ્રચાર- 
કાયેના કીમતી સાધનરૂપ ગણે છે તેઓ તેમને સાધનરૂપે વાપરે છે. ખરી 
હકીકત તો એ છે કે પોતાતી ધારણા પર બહારના દબાણુની જેટલી ઓછી 



પ૮ વિલિયમ પિયરસન 

અસર ગાંધીજ પડવા દે છે, ને એવા દબાણુને લીધે ધાર્યો રસ્તો છોડી જેટલા 
એશા તેઓ આડા નય છે તેવું બીજે કોઈ પણુ માણુસ કરતો નથી. કેટલાંક 
વરસ પર ગાંધીજીને પહેલીવાર મળવાનું સદ્ભાગ્ય મને પ્રા થયું સારે એમના 
આ ગુણુનો એક અજબ દાખલો મારા જવામાં આવેલો. 

. દક્ષિણુ આફ્રિકામાં વસતા હિંદીઓ પ્રત્યે જે દુર્વ્તન ચલાવવામાં આવતું 
હતું તેને લીધે યાં ૧૯૧૩ ની પાનખર જતુમાં ખળભળાટ થયેલો. દક્ષિણુ 
આફ્રિકામાં પોતાના દેશભાઇઓને બ્વિટિશ સામ્રાજ્યના ગોરા પ્રજ્નજનોના 
જેવા જ પ્રજાજન તરીકેના હક મળે એ માટે ગાંધીજ વરસો! થયાં મથી 
રહ્યા હતા. આ કામને જ બધો વખત આપી શકાય તે માટે તેમણે 
વકીલાતની ધીકતી કમાણી છોડી દીધી હતી. ૧૯૧૩ માં ગાંધીજએ દક્ષિણુ 
આફ્ફિકાની સરકાર પાસે પોતાની માગણીઓતે સ્વીકાર કરાવવા માંટે મોટા 
પાયા પર સલાત્રહ શરૂ કર્યો. તેમતી વિનંતી માન આપી હજારે પુરુષો, 
સ્રીઓ ને બાળકો પરવાના વગર નાતાલમાંથી ટ્રાન્સવાલમાં દાખલ થયાં, 
અને ખીજ ધણાંએ ખાણોમાં ને શેરડીનાં ખેતરોમાં હડતાળ પાડી. સરકારે 
હજરેને પકડી જેલમાં પૂર્ધા; અને અગાઉ કદી ન થયેલી એટલી કેદીઓની 
સંખ્યા માટે જગા કરવાને ખાણની જ જેલો બનાવી દીધી. ગાંધીજ ને તેમના 
ખેત્રણુ ગોરા સાથીઓને પણુ જેલમાં પૂરવામાં આવ્યા. એ ખબરથી હિદમાં 
લોકલાગણી એટલી બધી ઉસ્કેરાઈ કે વાપ્સિરોય લોર્ડ હાર્ડગે મદ્રાસમાં 
કરેલા ભાષણુમાં દક્ષિણુ આફ્રિકામાં સાષ્રાન્યના હિંદી શહેરીઓ પ્રત્યે યતા 
વર્તનનો જહેર વિરૉધ કર્યો. હિંદના દરેક પ્રાન્તમાં લોકોએ ભેમા મળીને 

' વિરોધ કર્યો, અને હિંદ તેમજ વિલાયત બંનેની સરકાર ચૉંકી ગઈ. આખરે 
દક્ષિણુ આફ્રિકાની સરકારે સામ્રાજ્યને જેખમ જેઈ ને ઉતાવળે [હિંદી 
નેતાઓની કૂરિયાદોની તપાસ કરવા માટે એક કમિશન નીમ્યું, ને એ નેતાઓ 
પુરાવો આપશે એવી આશા રાખી. પણુ કમિશનમાં તેમણે હિંદી કોમનો 
પસંદ કરેલો કે!ઈઈ માણુસ કે તેને પ્રતિનિધિ ન નીમ્યો**કમિશનની તપાસના 
વિષય 'કે તેના સ્વરૂપ વિષે હિંદી નેતાઓની સલાહ પણુ ન પૂછી. ગાંધીજએ 

' એની સામે વાંધો ઉઠાવ્યો, ને એવી માગણી કરી કે આ કામેશન પર્ સભ્ય 
તરીકે કામ કરવા માટે હેંદી કોમને એછામાં ઓછો પોતાનો એક પ્રતિનિધિ 
તો નીમવા દવો, સરકારે એતી ના પાડી, એટલે ગાંધીજીએ જાહેર કર્યું 'કે 
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એની સામે વિરોધ તરીકે તેએ પોતે કમિશન આગળ પુરાવો નહીં આપે, 
એટલું જ નહીં પણુ કોઈ પણુ સ્વમાનવાળા હિંદીને પુરાવો આપવાની સલાહ 
નહીં આપી શકે. આથી તો દેખીતી રીતે કમિશનની મહેનત નકામી થઈ 
પડૅ; અને સાથેસાથે [હેદીઓની આકાંક્ષાઓઆના વિરોધીઓને એમ કહેવાની 
તક મળે કે હિંદીઓનો કેસ નબળો હતો માટે જ તેમણે પુરાવો આપવાની 
ના પાડી. [હેંદમાં, મહાન હિંદી મૃત્સદ્દી ને લોકનેતા ગાખલેજી, જેમને માટે 
ગાંધીજને ઊંડામાં ઊંડાં માન અને પ્રેમ હતાં, તેમણે આ વસ્તુ સ્પછપણે 
નઈ અને ગાંધીજ પાસે તેમનો નિણુય બદલાવવા માટે લગભગ રોજેરોજ 
તાર પર્ તાર મોકલ્યા. ગોખલેજને લાગવું હતું કે કમિશનના આ રીતે 
ખહિષ્કાર કરવાથી, હિંદીઓની લડત પ્રત્યે વિલાયતમાં તેમજ ખુદ દક્ષિણુ 
આફ્ફિકામાં જે સમભાવ પેદ્દા થયેલો છે તેના પર્ હાનિકારક અસર જ 
પડવા પામે. પણુ આ મુદ્દા પર ગાંધીજ અડગ રલ્રા. તેમને લાગ્યું કે આમાં 
હિંદી 'કોમનાં આખર ને સ્વમાનનો ભગ રહેલો છે. જે હિંદીને વિષે તેમને 
વધારેમાં વધારે માન ને આદર હતાં તેમની ઈચ્છા વિરુદ્દ તેઓ વર્તી રહા : 
હતા, અને રાજદ્દારી વહેવાર ડહાપણુની દષ્ટિએ ન્નેતાં તો ગોખલેજની 
વાત સાચી હતી, એ ગાંધીજ જણુતા હતા. છતાં તેમણે નમવું ન આપ્યું; 
અને કમિશને ગાંધીજ 'કે ખીશન કોઈ પણુ પ્રેતિછિત કે લાગવગવાળા હિંદીની 
જુબાની વિના જ કામ ચલાવ્યું. 

સિદ્ધાંત પ્રત્યેતી આ અસાધારણુ ને અણુનમ નિછા જેને હું ૭૩ 
ચઈ ગયેલો એ મને સ્પે યાદ છે. આબરૂના સવાલ હોય વાં ગાંધીજી કદી : 
માંડવાળ કરે એમ નથી. ઉપલા પ્રસંગ પછી મેં એમને સાવ જુદા જ સંજ્નેગોર્માં 
પણુ જેયા છે, પણુ તેમણું કદી પણુ હિંદુસ્તાનનાં આબર્ ને સ્વમાનની 
બાબતમાં માંડવાળ કરી હોય એવું મારી ન્નણુમાં નથી. એમના આ ગુણુને 
'ટલાક લેકે, એમની નબળાઈ ગણે છે; કેમકે કોઈ દૂરવતીં તે અપ્રાપે 
આદશીને ખાતર તેએ ધણીવાર ક ધખીતો પણુ કામચલાઉ લાભ તત્કાળ 
તો જતો કરે છે, પણુ વસ્તુતઃ આ ગુણમાં ગાંધીજીનું બળ રહેલું છે. કેમકે 
તેમની સાથે જેને કામ પડ્યું છે તે દરેક જણુ ન્નણે છે કે જેને તેઓ પોતાના 
સજના સિદ્ધાંતથી ઊલટી ગણે છે એવી કોઈ પણુ વસ્તુ તેઓ કદી નહીં 
સ્વીકારે, 'ે એવી કેઈ પણુ નીતિને અનુસરવાની હા નહીં પાડે. સસ થું છે 
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એ વિષે આપણે ભલે એમની સાથે મતભેદ ધરાવતા હોઈ એ; પોતાનાં ષ્યેય 
સાધવા મારે તેઓ જે ઉપાયો લે છે તે આપણુતે ભલે નાપસંદ હોય; પણુ 
તેમના સમાગમમાં આવનાર દરેક જણુને એક વાત તો દીવા જેવી દેખાય છે. 

તે એ કે ગાંધીજીનાં બધાં જ કામ કેવળ નિઃસ્વાથેભાવે કરેલાં હોય છે, અને 
તેમને પોતાની લોકપ્રિયતા “કે પ્રતિષ્ઠાતી જરા પણુ પરવા નથી હોતી. _ 

તેમનો દેખાવ પ્રથમ દણિએ આકષક કે આંજી નાખે એવો નથી 
લાગતો. તેમતી તપસ્યાએ જ તેમના શરીરને ક્ષીણુ કરી નાખ્યું છે. તેઓ 
એક વિચારતી સાક્ષાત્ મૂર્તિરૂપ છે; અને એ વિચાર જ્યારે તેએ વાણી દ્રારા 
પ્રગટ કરતા હોય યારે એમનું શરીર લેખામાં ન રહેતું હોય એમ દેખાય છે. 
હું એમને દક્ષિણુ આક્રિકામાં પહેલવહેલો મળ્યો યારે તેએ એકટાણું કરતા 
હતા; અતે એકટાણામાં પણુ લીલાંસકાં ફળ, અને ઓલીવ ઓઇલ સાથે “પૂણુ 
ઘઉંતી રોટી, એટલું જ ખાતા. ઊંધ ધણી જ ઓછી લેતા. છેક પરેડથી 

માંડીને રાતે મોડે સુધી મળવા આવનાર 'લેકે ન્નેડે વાતો કરતા, લડતની 
યોજનાએ વિષે ચર્ચા કરતા, અને હિંદુસ્તાનના મિત્રોને તથા_ પ્રિટોરિયાના 
સરકારી અધિકારીઓને મહત્ત્વના પત્રો લખતા. પણુ તેઓ ભલે ગમે તેટલા 
કામમાં હોય, તોપણુ જે મજૂરો નિરંતર તેમને મળવા ને સલાહ લેવા આવતા 
તેમની જડે વાત કરવાનો વખત તેએ અચૂક કાઢતા. પોતે જમતા હોય 
યારે આવીને પાસે બેસવાનું એ મજૂરોને ધણીવાદ કહેતા, જેથી તેમની ન્નેડે 
વાત કરવાનો વધારે વખત મળી શકે. ગરીબમાં ગરીબ લેકેને લાગવું કે 
ગાંધીજી આપણા મિત્ર છે; કેમકે એમાંના દરેક જણુને તેઓ કંઈક એકાદ 
શખ્દ તો કહેતા જ. જનરલ સ્મટ્સ અને જનરલ ખોથાને મળવા 
ગયા શારે પહેરણુ ને લુંગીનો હંમેશને સાદો પોશાક પહેરીને, ઉધાડે પગે 
ગયેલા. એમની સુખમુદ્રા પર અતિશય ધીરજ ને પ્રેમ અંકિત થયેલાં દેખાય છે; 
અને સંત ફ્રાન્સીસની મારી કલ્પનાની જેટલા નજીક ગાંધીજ મને લાગ્યા છે 

તેટલું મૈ જેયેલું ખીજીં કોઈ માણુસ લાગ્યું નથી. જેએ ઠ્ેષતે પ્રેમથી જીતવા 
મથે છે તેમતે અન્તે જય થયા વિના રહેવાનો નથી એવી દઢ શ્રહ્ધા તેમને છે; 

અને તેમના દેશભાઈ ઓ પ્રત્યે અન્યાયતું વર્તન કરનાર માણુસે પ્રત્યે પણુ 
લોકોને દ્રેષનાં વચન તેમણે કદી ખોલવા દીધાં નથી. વાજખી ને ન્યાયી વર્તન 
વિષેની પોતાની માગણીઓ રાજ્યકર્તાઓ પાસે કખૂલ કરાવવાને, નેતિક 
સમજવટના બળ વડે અડગ આગ્રહ રાખીને જ તેમણે પ્રયત્નો કર્યા છે; 



એક રેખાચિત્ર હજૂ 

પોતાના અતુયાયીઓમાં પણુ આવી અડગ સથનિછા હોવી જેઈ એ 
એવે આગ્રહ તેઓ રાખે છે. જેએ તેમની સાથે મતભેદ ધરાવે છે તેમના 
પ્રત્યે તેઆ સૌમ્ય ને અતિશય સહિષ્ણુ રહે છે. પણુ જેએ એકવાર તેમની 
સાથે નનેડાય છે તેમના પર તો તેઓ એવી નેતિક સત્તા ચલાવે છે કે એ 
જુલમ જેવી જ લાગે. માનવજતિની સેવા માટે બહ્મચર્યને સર્વોચ્ચ અવસ્થા 
માનતા હોઈ, તેઓ પોતાના આશ્રમમાં રહેનારાઓની પાસે એવી અપેક્ષા 
રાખે છે 'કે બહ્મચર્યતો જે નિયમ પોતે સ્વીકાર્યો છે તે તેઆ પણુ પાળે. વળી 
તેએ કડક નિરામિષાહારી છે. પણુ મતે યાદ છે કે એકવાર હું માંદો હતો યારે 
તેમણે મને માંસ ખાવાની સલાહ આપી હતી. 

તેઓ વિરોધીઓ પ્રત્યે ખેલદિલી ને ઉદારતા રાખે છે, અને પ્રતિપક્ષીની 
નબળાઈ કે ભીડતા લાભ લેવાની તક ગમે તેટલી લલચાવનારી હોય તોપણુ 
તેતો લાભ કદી લેતા નથી. એ ગુણુનું દરરીન દક્ષિણુ આફ્રિકાની લડત દરમ્યાન 
બેત્રણુ પ્રસગે તેમણે કરાવ્યું છે. 

આ તો એમની જહેર પ્રેશત્તિઓનું વણુન થયું. તેમના અંગત જીવન 
વિષે પણુ કંઈકે ન્નણુવું જરૂરતું છે. તો જ એમના સ્વભાવને પૂરેપૂરો ખ્યાલ 
આવે. ડરબન પાસે ફ્રિનિક્સમાં તેમણે જે આશ્રમ કાઢેલો યાં તેઓ 
છોકરાએ તથા બીન! આશ્રમવાસીઓ સાથે આશ્રમનાં અનેક કામો કરતા એ 
લાં જનાર હરકોઈ જેઈ શકતું. વાળઝૂડ કે સકાઈ જેવાં જે સાવ હલકાં કામો 
આશ્રમના ઓછા અપ્રગણ્ય માણુસો સહેજે કરી શકે એવાં હતાં તેની પાછળ 
ગાંધીજી, તેમને માથે ન્નહેર કામની મોટી જવાબદારીઓ હોવા ૭તાં, તેમનો 
કીમતી વખત જે રીતે ગાળતા તેની સામે હું ધણીવાર વાંધો ઉઠાવતો. 
ગોાખલેજ ફિનિકસ આશ્રમમાં મહેમાન તરીકે આવ્યા લારૅ એમને પણુ એ જ 
અનુભવ થયો. ગાંધીજી તેમના મહેમાનોનાં હ્લકામાં હલકાં ગણાય ને સામાન્ય 
રીતે નોકરો કરે એવાં--ભગીકામ સુદ્ધાં--કામો કરવાનો આમ્રહ રાખતા, એ 
ન્નેઈ ને ગોખલેજી એમના નિર્દય જુલમ વિષે ધણીવાર વિનોદ કરતા. કોઇ 
વાંધો ઉઠ્દાવે તો ગાંધીજી કહેતા: “ જે કામ કરવાનું ને પાર ઉતારવાનું છે 
તેમાં ઊંચાનીચા જેવો કંઈ ભેદ નથી. ન્ને કોઈ કામ હું ન કરી શકું એવું મેલું 
ગણાય, તો કેઈ ગરીબ લગીને માટે પણુ તે મેલું ને હલકું ગણાવું જોઈ એ; 
ને તેની પાસે પણુ એ ન કરાવાય, કેમકે એ પણુ મારા જેવો! માણુસ જ છે.' 



૬૨ રી સુકતાત્મા 

ગાંધીજ તેમના અનુયાયીઓને જે આપભોગ આપવાને ઉપદેશ આપે છે ને 
આપનભેગ પોતે આપવાની એમની જે તૈયારી છે તેને લીધે જ તેમનો નેતિક 
પ્રભાવ પડે છે. 

ગાંધીજી જેહાનીસબ્ગેમાં વકીલાત કરતા હતા લારે તેમની વાર્ષિક 
આવક પૅદર હનર ડૌલર ઉપરાંત હતી. પોતાના દેશભાઈ ઓની સેવા વધારે 
સારી રીતે કરી શકાય એટલા માટે તેમણે એ વકીલાત છોડી દીધી. 
અંતરાત્માની। જે આસા સંત ફ્રાન્સીસને, ને પાઠળથી ઢટૉલસ્ટૉયને, સભળાયેલી 
તે જ આન્ઞા સાંભળીને ગાંધીજએ આ પગલું ભર્યું હતું. ગરીબાઇથી સ્વતંત્રતા 
મળે છે માટે તેમને એ પોતાને માટે જરૂરતી લાગેલી... છતાં તેઓ ખબી#્નઓને 
એ બાબતમાં પેતાનું અનુકરણુ કરવાનું કહેતા નથી; અને એમના અત્યંત 
ઉત્સાહી મિત્રે! ને પ્રશોસકોમાંના ધણા ધનવાન અને પ્રતિષ્ઠિત છે. જે સમાનતાને 
તેઓ બ્રિટિશ સામ્રાજ્યના દરેક શહેરીના જ નહીં પણુ દરેક મનુષ્યના હકરૂપ 
માનતા હતા તે સમાનતાનું વર્તન દક્ષિણુ આફ્રિકાની સરકાર પોતાના દેશભાઈ ઓ 
પ્રયે રાખે એવી એમની ઈચ્છા હતી. આ ન્યાય મેળવવાને એ સરકાર સામે 
તેઓ લડ્યા, છતાં જ્યારે જ્યારે બન્યું યારે તેમણે એ સરકારને મદદ પણુ 
કરી. દ્ેષને પ્રેમથી જીતી શકાય છે, ને પશુબળની સામે સલ. અને ન્યાયનો 
વિજ્ય થવાનો જ છે, એમ તેઓ માને છે; અને એ આદશેનેો [હિંદુસ્તાનની 
જનતા પાસે સ્વીકાર કરાવવો એ જ તેમના જીવનના સર્વ પ્રયત્નોનું પ્યેય છે. 

(૧૯૨૧) 

(કવિવર રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર સાથે એક અમેરિકન પત્રકારને થયેલી 
મુલાકાત ). 

' ્ર૦--મહાત્મા ગાંધીને વિષે આપને શે અભિપ્રાય છે ? 
ઉન૦--મહાત્મા ગાંધીને વિષે મારો શે અભિપ્રાય છે ? મારો અભિપ્રાય 

તો બહુ ઊંચો છે. તેએ મહાપુરુષ છે -- મહાન આત્મા છે. 
. ત્રેન્--આજે હિંદુસ્તાનના કરોડો લેકે પર તેમનો ધણો જ ભારે 

પ્રભાવ પડે છે. એમતી એ સમ્ળતાનું ખર્ર રહસ્ય શું છે ? 
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ઉ૦--ગાંધીજીની સફળતાનું ખરં રહસ્ય એમના નનગૃત ને વેગવાન 
આત્મબળમાં ને અવિરત આપભેગમાં છે. ન્નહેરમાં કામ કરનારા ધણા 
માણુસે સ્વાર્થી હેતુથી આપભોગ આપે છે. એ ભારે વ્યાજ આપનારું એક 
પ્રકારનું મૂડીનું રોકાણુ છે. ગાંધીજીનું કામ એથી સાવ જુદું છે. તેમના 
આર્યત્નો જ્ેટો મળે એમ નથી. તેમનું જીવન અને આપભોગ એ 
ખે એક જ અર્થના શખ્દો થઈ પડ્યા છે. તેઆ આપભેગતી સાક્ષાત્ 
પ્રતિમા છે. તેઓ સત્તા, દરજ્જે, સંપત્તિ, નામ કે કીર્તિ એમાંતા કશાનો 
લોભ રાખતા નથી. એમને આખા હિંદુસ્તાનનું સિંહાસન આપો, 
તો તેઓ તેના પર્ ખેસવાની ના પાડશે; પણુ એ સિંહાસનમાંનાં રત્નો 
વેચી દેશે, ને તેના પૈસા ગરીખોને વહેંચશે. અમેરિકામાં જેટલા પૈસા 
છે તે બધાં તેમને આપો, તોયે તેઓ તે લેવાની ના પાડરો. લેશે તો એક જ 
કામ માટે--જેનાથી માનવજાતિની ઉન્નતિ થાય એવા કેઈ સત્કાર્યમાં આપી 
દેવા માટે જ. એમને આત્મા નિરંતર આપવાને આતુર રહે છે; ને તેઓ 
બદલામાં કશાની જ, અપેક્ષા નથી રાખતા--આભારની પણુ નહીં. આ કંઈ 
અતિશયોક્તિ નથી, કેમકે હું એમને સારી રીતે ઓળખું છું. તેઓ બોલપુરની 
અમારી શાળામાં આવીને કેટલોક વખત અમારી સાથે રહ્યા હતા. તેમની 
આપભેગની શક્તિની સાથે તેમના નિભયતાના સર્વેશ્રેઇ ગુણુનો સયોગ થયેલે 
છે, એને લીધે એ શક્તિ વધારે અમોધ નીવડે છે. રાજામહારાજઓ, તોપ 
તલવાર ને બંદૂકો, કારાવાસો ને યાતનાઓ, અપમાનો ને મારપીટો, એટલું જ 
નહીં પણુ ખુદ મોત સુદ્ધાં, ગાંધીજના આત્માને કદી પણુ અભિભૂત કરી શકે 
એમ નથી. તેઓ મુકતાત્મા છે. મને કોઈ ગળુ દબાવીને ગુંગળાવે તો હું મદદ 
માટે ચીસ પાડી ઊઠું. પણુ ગાંધીજને કોઈ ગુગળાવે તો મારી ખાતરી છે 
ક તેએ ચીસ ન પાડે. ગળું દબાવનારની સામે તેઓ હસે; અને મરવાનું જ 
આવે તો હસતે મોહે પ્રાણુ છેડે. તેમના સ્વભાવની સરળતા બાળકના જેવી છે. 
તેમતી સચનિષ અડગ છે. માનવનનતિ પ્રત્યેનો તેમનો પ્રેમ અભાવરૂપ નહીં 
પણુ ભાવાત્મક છે, ને આક્રમણુશીલ છે. જેતે પસિ ખ્રિસ્તની ભાવના કહેવામાં 
આવે છે તે તેમનામાં છે. મારો એમની સાથેનો પરિચય જેમ જેમ વધતો 
જાય છે તેમ તેમ તેમના પ્રત્યેના મારા પ્રેમમાં પણુ વધારો થતો જય છે. 



૪  ગશઅુકતાત્મા 

જગતના ભાવિના ધડતરમાં આ મહાપુર્ષતે આગળપડતો ભાગ ભજવવાનું 
નિર્માયેલું છે, એ મારે કહેવાની જરૂર નથી. 

પ્રન્--એવા મહાપુસ્ષ જગતમાં વધારે નનણીતા થવા ધટે છે. આપ 
પોતે જગપ્રસિદ્ધ પુસ્ષ છે. આપ એમને વધારે જણીતા કેમ નથી કરતા ? 

ઉ૦--હું એમને જણીતા કેવી રીતે કરી શકું ? એમના જ્તાનપ્રદીપ્ 
આત્માની તુલનામાં હું તો કશી વિસાતમાં નથી. અને કોઈ પણુ સાચા 
મહાપુર્ષને મોટો બતાવવો પડતો નથી. તેઓ તો પોતાના આત્મતેજથી જ 
મહાન હોય છે; અને ન્યારે જગત તૈયાર થાય છે યારે તેઓ પોતાની 
મહત્તાને બળે જ પ્રસિદ્ધિ પામે છે. જ્યારે સમય આવશે યારે ગાંધીજી 
જગતમાં પ્રસિદ્ધ થશે જ; કેમકે જગતને એમતી તથા પ્રેમ, સ્વાતંત્ર્ય ને 
ભ્રાતૃુભાવના એમતા સંદેશાની જરૂર છે. પૂર્વના આત્માને પ્રગટ થવા માટે 
ગાંધીજ એક સુયોગ્ય પ્રતીકરૂપે મળી ગયા છે. કેમકે તેઓ અતિશય બુલંદ 
વાણીમાં સિદ્ધ કરી રહ્યા છે કે મનુષ્યમાં સારભૂત વસ્તુ તે તેનો આત્મા 
છે; અને મતુષ્ય નેતિક ને આપ્યાત્મિક ક્ષેત્રમાં જ સારામાં સારે 
લેક્લે છે, તથા દેષ અને દારૂગોળાના ધુમાડાના વાતાવરણુમાં તેતું 
શરીર ને તેતો આત્મા બંતેતો અચૂક નાશ થાય છે. થોડાક માસ પર 
તેમણે કહેલું કે હિંદુસ્તાન વરસમાં સ્વરાજ પ્રાતત કરશે. એ ધટના ધારી 
મુદતમાં કદાચ ન ખનવા પામે. પણુ તેઓ તો ખરેખર એમ માને છે, ને 
માને છે માટે જ કહે છે. તેઓ તો એ પ્યેય સિદ્ધ કરવા માટે ગમે તેટલું 
દુ:ખ ને ગમે તેટલી હાડમારીએઓ સહત કરતાં ને ગમે તેલો આપભોગ 
આપતાં આચક નહીં ખાય, એ કહેવાની જરૂર નેથી. દક્ષિણુ આફ્િકામાં 
તેમણે આઠે વરસ લગી સયામ્રહની જે નેતિક લડત ચલાવી તે સરળ થઇ 
હતી. પશુબળ સલનતે થોડોક વખત કચડી શકે, પણુ લાંખે ગાળે સલને। 
વિજય થયા વિના રહેતો નથી. 

પ્રન્-હિંદુસ્તાનની અસહકારતી હિલચાલ વિષે આપ ખરેખર શં 
માતો છે ? 

ઉ૦--એ ખરેખર મહાન હિલચાલ છે. એ શારીરિક હિંસાની સામે 
વિચારોને સંધર્ષ છે. મને શારીરિક હિંસા કરતાં વિચારોની શક્તિ પર વધારૈ 
શ્રદ્ધા છે. ગાંધીજી, જેઓ તેમના તપોમય ને સદાચારી જીવનને લીધે આખ 
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ભારતવર્ષમાં પૂન્નય છે, તેઓ આ હિલચાલના નેતા છે એ સદ્ભ્રાગ્ય છે, 
જ્યાં લગી તેઓ સુકાની છે લાં લગી મને એ નાવને વિષે ડર નથી; અથવા 
તો તે જવા ધારેલે બૅદરે સુરક્ષિત પહોંચી જશે એ વિષે રોકા તથી. 

(૧૯૨૧) * 

૧૬. અસહડકારનેો ઝોર્યક્રસ 
લાલા લજપતરાય * 

ગાંધીજીમાં જે સાદાઈ, નિષ્કપટપણું, નિખાલસતા, અને સીધેસીધી 
વાત કરવાની ટેવ છે તે નઈ ને આજના જમાનાના મુત્સદ્દી, ધારાસભાવાદી 
ને છાપાંવાળા મૂંઝાય છે. તેમને શેકા આવે છે કે ગાંધીજી કંઈક ઊંડો દાવપેચ 
રમી રહ્યા છે. - ગાંધીજ કોઈથી ડરતા નથી ને કોઈને ડરાવતા નથી. 
ઔપુરુષોના સમાજમાં રહેવું અશક્ય ન થઈ પડે એટલા માટે જે રૂલિઓ 
પાળ્યા વિના છૂટકો જ ન થાય એટલી જ તેઓ પાળે છે. તેએ કોઈ * 
મુર્શીદો કે ગુરુઓને માનતા નથી. તેમને “ ચેલા' તો ધણા છે, પણુ 
તેઓ પોતે કેઈ ને “ ચેલો ' ગણુતા નથી. તેમનામાં કશી અલૌકિક શક્તિઓ 
નથી ને તેઓ એ હોવાને દાવો પણુ કરતા નથી; ૭તાં ભોળા લેક માને 
છે કે તેમનામાં એવી શક્તિઓ છે. તેઓ પોતાની માલિકીની કશી મિલકત 
રાખતા નથી, બૅંકમાં ખાવું રાખતા નથી, કશી મૂડીનું રોકાણ ફરતા નથી; 
છતાં પોતાને જે કંઈ જેઈએ તે માગી લેતાં સકોચ રાખતા નથી. એમના 
દેશભાઈ એમાંથી જેમણે યુરોપના ઇતિહાસ ને યુરોપના રાજકાર્ણુના કુવારા- 
માંથી પુષ્ફળ જળપાન કર્યું છે, અને જેમને યુરોપની રીતભાત ને યુરોપના 
સેસ્કારેની મોહની લાગી -છે, તેઓ ગાંધીજને સમજતા નથી, ને તેમને 
ગાંધીજી ગમતા પણુ નથી. તેમતી નજરે ગાંધીજી અસંસ્કારી, તરંગી, ને * 
સ્વમદષ્રા દેખાય છે. એમનામાં કર્દાચ આ ખધા ગુણેોનેો કંઈક કેઈકે અંશ 
હશે; કેમકે તેઓ જીવનનાં મૂલભૂત સોથી કેઈ પણુ માણુસના કરતાં વધારે 

.“* નૂજીકુ છે, અને સુધારા ને તર્કજ્નળનાં ચશમાં ચડાવ્યા વિના નરી આંખે 
' વસ્તુમાત્ર તરફ જેઈ શકે છે. 

%ટલાક કહે છે કે તેઓ અનાસ્થાવાદી છે. ખીજ કેટલાક કહે છે કે 
રિ 

રી હડ 
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જગતના ભાવિના ધડતર્માં આ મહાપુર્ષને આગળપડતો ભ્રાગ ભજવવાનું 
નિર્માયેલું છે, એ મારે કહેવાની જરૂર નથી. 

પ્રન્--એવા મહાપુસ્ષ જગતમાં વધારે જણીતા થવા ધટે છે. આપ 
પોતે જગપ્રસિદ્ધ પુરૂષ છે. આપ એમને વધારે જણીતા કેમ નથી કરતા ? 

ઉ૦--ડું એમને જણીતા કેવી રીતે કરી શકુ ? એમના જ્તાનપ્રદીપ્ 
આત્માની તુલનામાં હું તો કશી વિસાતમાં નથી. અને કોઈ પણુ સાચા 
મહાપુસ્ષને મોટો બનાવવો પડતો નથી. તેઓ તો પોતાના આત્મતેજથી જ 
મહાન હેય છે; અને જ્યારે જગત તૈયાર થાય છે યારે તેઓ પોતાની 
મહત્તાને બળે જ પ્રસિદ્ધિ પામે છે. જ્યારે સમય આવરે યારે ગાંધીજ 
જગતમાં પ્રસિદ્ધ થશે જ; કેમકે જગતને એમતી તથા પ્રેમ, સ્વાતંત્ર્ય ને 
ભ્રાતુભાવના એમતા સંદેશાની જરૂર છે. પૂર્વના આત્માને પ્રગટ થવા માટે 
ગાંધીજી એક સુયોગ્ય પ્રતીકરૂપે મળી ગયા છે. કેમકે તેઆ અતિશય બુલંદ 
વાણીમાં સિદ્ધ કરી રહ્યા છે કે મનુષ્યમાં સારભૂત વસ્તુ તે તેનો આત્મા 
છે; અને મતુષ્ય નેતિક ને આપ્યાત્મિક ક્ષેત્રમાં જ સારામાં સારે 
ફ્લેફ્ાલે છે, તથા દ્રેષ અતે દારૂગોળાના ધુમાડાના વાતાવરણમાં તેનું 
શરીર્ ને તેનો આત્મા બતેતો અચૂક નાશ ચાય છે. થોડાક માસ પર 
તેમણે કહેલું કે હિંદુસ્તાન વરસમાં સ્વરાજ પ્રાતત કરશે. એ ધટના ધારી 
મુદતમાં કદાચ ન ખતવા પામે, પણુ તેઓ તો ખરેખર એમ માને છે, ને 
માને છે માટે જ કહે છે. તેઓ તો એ પ્યેય સિદ્ધ કરવા માટે ગમે તેટલું 
દુ:ખ ને ગમે તેટલી હાડમારીએઓ સહન કરતાં ને ગમે તેઃલો આપભોગ 
આપતાં આચક્રા નહીં ખાય, એ કહેવાની જરૂર નેથી. દક્ષિણુ આફ્રિકામાં 
તેમણે આઠ વરસ લગી સથામત્રહનતી જે નેંતિક લડત ચલાવી તે સફળ થઈ ' 
હતી, પશુબળ સલને થોડોક વખત કચડી શકે, પણુ લાંખે ગાળે સયના 
વિજય થયા વિતા રહેતો નથી. 

પ્રન્-હિંદુસ્તાનની અસહકારની હિલચાલ વિષે આપ ખરેખર શું 
માનો છો ? 

ઉ૦્--એ ખરેખર મહાન હિલચાલ છે. એ શારીરિક હિંસાની સામે 
વિચારોનો સંધર્ષ છે. મને શારીરિક હિંસા કરતાં વિચારોની શક્તિ પર વધારે 
શ્રદ્ધા છે. ગાંધીજી, જેઓ તેમના તપોમય ને સદાચારી જીવનને લીધે આખા 
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ભારતવર્ષમાં પૂ”્નય છે, તેઆ આ હિલચાલના નેતા છે એ સદ્ભ્રાગ્ય છે. 
ન્યાં લગી તેઓ સુકાની છે યાં લગી મને એ નાવને વિષે ડર નથી; અથવા 
તો તે જવા ધારેલે બદરે સુરક્ષિત પહોંચી જશે એ વિષે શકા નથી. 

(૧૯૨૧) 

૧૬, અસહડઝકારનેો કોર્યેક્રસ 
લાલા લજપતરાય * 

ગાંધીજમાં જે સાદાઈ, નિષ્કપટપણું, નિખાલસતા, અને સીધેસીધી 
વાત કરવાની ટેવ છે તે જેઈ ને આજના જમાનાના મુત્સદ્દી, ધારાસભાવાદી 
ને છાપાંવાળા મૂંઝાય છે. તેમને શેકા આવે છે કે ગાંધીજ કંધકે ઊંડો દાવપેચ 
રમી રહ્યા છે. | ગાંધીજ કોઈથી ડરતા નથી ને કોઈને ડરાવતા નથી. 
ઔપુર્પોના સમાજમાં રહેવું અશક્ય ન થઈ પડે એટલા માટે જે રૃહિએઓ 
પાળ્યા વિના હૂટકા જ ન થાય એટલી જ તેખા પાળે છે. તેઓ કેઈ . 
મુ્શીદો કે ચુરુઓઆને માનતા નથી. તેમને “ ચેલા' તો ધણુ છે, પણુ 
તેઓ પોતે કેઈ ને “ ચેલો ' ગણુતા નથી. તેમનામાં કશી અલૌકિક શક્તિઓ 
નથી ને તેઓ એ હોવાનો દાવો પણુ કરતા નથી; છતાં ભોળા લોકા માને 
છે કે તેમતામાં એવી શક્તિઓ છે. તેઓ પોતાની માલિકીની કશી મિલકત 
રાખતા નથી, બૅકમાં ખાવું રાખતા નથી, કશી મૂડીનું રોકાણુ કરતા નથી; 
છતાં પોતાને જે કંઈ જેઈ એ તે માગી લેતાં સકોચ રાખતા નથી. એમના 
દશભાઈ ઓમાંથી જેમણે યુરોપના પ્રતિહાસ ને યુરોપના રાજકાર્ણુના કુવારા- 
માંથી પુષ્કળ જળપાન કર્યું છે, અને જેમને યુરોપતી રીતભાત ને યુરોપના 
સેસ્કારોની મોહની લાગી છે, તેઓ ગાંધીજતે સમજતા નથી, ને તેમને 

ગાંધીજ ગમતા પણુ નથી. તેમની નજરે ગાંધીજી અસંસ્કારી, તરંગી, ને 

સ્વમદણ દેખાય છે. એમનામાં કર્દાચ આ બધા ગુણોને કંઈક કંઈકે અંશ 
હશે; કેમકે તેએ જીવનનાં મૂલભૂત સલોથી કોઈ પણુ માણુસના કરતાં વધારે 
નજીક છે, અતે સુધારા ને તર્કન્નળનાં ચશમાં ચડાવ્યા વિનતા નરી આંખે 

વસ્તુમાત્ર તરક જેઈ શકે છે. 

' જઢલાક કહે છે કે તેઓ અનાસ્માવાદી છે. ખીન્ન કેટલાક કહે છેક. 
ક 
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તેએ અરાજકતાવાદી છે. ત્રીજન કેટલાક કહે છે કે તેઓ ટૌલસ્ટોયના પંથના 
છે. તેઓ આમાંથી કંઈ પણુ નથી. તેઓ સીધાસાદા હિંદી દેશસેવક છે. તેએ 
ઈશ્વર, ધમે ને શાસ્ત્રો વિષે આસ્થા ધરાવે છે, તેઓ વણુવ્યવસ્થાને પણુ માને 
છે--આજે પડી ગયેલી અગણિત નાતન્નતને નહીં, પણુ પ્રાચીન આર્યોએ 
ચોજેલી ચાતુર્વર્યવ્યવસ્થાને. એક વર્ણું ખીન્ન કરતાં ઊંચો છે કે એકને ખીન્ન પર 
શિરનેરી કરવાતો અધિકાર છે એમ તેઓ માનતા નથી; પણુ તેએ પેટીઉતાર 
વારસામાં મળેલી શક્તિ ને આવડત અતુસાર જુદા જુદા ધંધા કરે એને તેએ 
યોગ્ય માને છે. વણુ જન્મથી મળે છે, તે બાપ જે વણુનો હોય તે વહુનો જ 
દીકરો ગણાય, એમ તેઓ માને છે, એટલે અંશે તેઓ ચાલતી આવેલી 
પ્રણાલિકાને અતુસરે છે. તેએ અરાજકતાવાદી નથી, એટલું જ નહીં પણુ 
ઊલટું સમાજમાં નિયમપાલન, વ્યવસ્થા ને સત્તા હોવાં જ જોઈએ એમ 
માનનારા છે. એમતેો પંથ કેટલાક કહે છે તેમ શત્યવાદીના અથવા અનાસ્થા- 
વાદીનો નથી; પણુ તપ, યાગ ને ૬ નિશ્રયતી બનેલી કઠંણુ સાધનાને છે. 
ગોરી પ્રજ્નએ જગતની ખીજ પ્રજ્નએઓ કરતાં ગુણુમાં સ્વભાવતઃ ચડિયાતી છે, 
અથવા તો ખીજી. પ્રન્નઓને સાધનરૂપ બનાવી તેમના પર્ રાજ્ય કરવાનું 
કામ પશ્િરે તેમતે સોંપ્યું છે, એમ તેઓ માતતા નથી. તેમને યુરોપના 
સુધારા સામે દ્ેષ કે તિરસ્કાર નથી. પણુ યુરોપને સુધારો જે ઔદ્યોગિક 
વ્યવસ્થાને આધારે ટકી રહેલો છે તે વ્યવસ્થા વિષે, તથા યુરોપના ૨જ- 
ધુરીણૂ।નાં મતમાં જે દુવિધા છે તેને વિષે, તેમને સખત અણુગમો! છે. તેએ 
જે અસહકારના સિદ્ધાન્તનાં ઉપદેશ ને આચર્ણુ કરે છે તે અભાવવાચફ 
જ નકારાત્મક નથી. હિંદી લેકે સ્વેચ્છાએ અંગ્રેજેને જે મદદ આપે છે, 
તે જે મદદને લીધે જ અંગ્રેજને હિંદુસ્તાન પર રાજ્ય કરી શકે છે ને પોતાના 
સ્વાર્થને સારું તેનું શોષણુ કરી શકે છે, તે મદદ આપતા હિંદીઓએ મટી 
જવું તેનું જ નામ અસહકાર છે. 
' અસકકારના કાર્યક્રમમાં આટલી વસ્તુઓ આવે એવી કલ્પના ફરેલી 
છે: (૧) સરકારેચ્આપેલા પ્લકાબે તથા ચાંદો અતે માનઅકરામનો 
લાગ; (૨) દારૂતો લાગ; (૩) જે શિક્ષણુપદ્દતિને પ્રતાપે સારામાં સારા 
હિંદીઓને પરદેશી ધૂંસરીની ગુલામીમાં રહેવું કોઠે પડી ગયું છે ને તેમને 
શેનો ડંખ લાગતો નથી, ને જેતે લીધે તેઓ શ્રમજીવી ઉત્પાદક વર્ગોનું લોહી 
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ચૂસનાર ને પરોપજીવી ખની ગયા છે, તે શિક્ષણુ આપનારી શ્ાળાકોલેન્નેમાંથી 
, છેકરા છોકરીઓને ઉઠાડી લેવાં; (૪ ) અંગ્રેજ ને ખીન્ન યુરોપીય સાહિયને 
ગૌણુ સ્થાન આપનારી, ને હિંદની બોલાતી ભાષાઓ તથા હાથઉદ્યોગના 
શિક્ષણુને પ્રથમ પદ આપનારી, શ્ાળાકૉલેજેની સ્થાપના; (પ ) લિટિશ 
“ ન્યાય '-વ્યવસ્થાનો ને તેની અદાલતોના બહિષ્કાર; ( $ ) વિદેશી કાપડને 
ખહિષ્કાર, અને સ્વદેશીની પુન:સ્થાપના; (૭ ) સરકારી નોકરીઓને। યાગ; 
( ૮) કર આપવાનો પનિકાર. . 

આ કામચલાઉ યોજેલે કાર્યક્રમ છે. તે સંપૂણ નથી, ને એ આખોયે 
કાર્યક્રમ એકસામટા અમલમાં મૂકવાનો નથી. ગાંધીજી ને તેમના સાથીઓ 
ખાર મહિનાથી જ એની પા૭ળ મંડેલા છે. એટલામાં તેમને જે સમળતા 
મળી છે તે અદ્ભુત છે. ધણા લેકોએ ધલિકાખો ને માનની જગાઓનેો લાગ 
કર્યો નથી એ ખરં છે. વકીલોમાંથી ખહુ થોડાએ વકીલાત છોડી છે એ 

' પણુ ખરં છે. વિદ્યાર્થીઓએ કરેલા શાળાકૉલેજ્નેના યાગને વિષે તો કલકત્તા 
વિશ્વવિદ્યાલયના કુલનાયૈક -- જે હિંદી છે, હાપ્કકોટેના જજ છે, ને અંગ્રેજ્નેના 
વિશ્વાસપાત્ર છે -- તેમણે થોડાક દિવિસ પર બળાપો કાઢેલો કે બેગાળની 
કોલેજેમાં ૨૩ ટકા ને નિશાળોમાં ર૭ ટકા જેટલે હાજરીમાં ધટાડો થયે છે, 
અને વિશ્ચવિઘ્યાલયને પરીક્ષાની ફ્રીની જે આવક થતી તે બહુ ઓછી થપ 
ગઈ છે. વિદેશી કાપડના બહિષ્કારની બાબતમાં ગાંધીજને ધણી જ ભારે 
સફળતા મળી છે. લૈંકરેશાયરને આ ચીમટીની અસર જણાવા લાગી છે; 
અતે હિંદતાં બજારોમાં વિદેશી કાપડનું વેચાણુ ધટીને ૨૫ ટકાથીયે ઓછું 
થઈ ગયું છે. એકંદરે એમ કહી શકાય કે આમવગે ને મષ્યમવગે આખા 
ગાંધીજની સાથે છે, ને ધનિકોમાંથી થોડાક જ તેમની સામે છે. . ત્રણુ 
મહિનાથી પણુ એઈછી મુદતમાં તિલક સ્વરાજ ક્રાળામાં કરોડ રૂપિયા ભરાયા, * 
એ પુરવાર કરે છે કે ધનિકોની પણુ ધણી મોટી સખ્યા તેમતે સાથ આપે છે. 
આ ત્રણુ માસમાં તેમણે રાષ્ટ્રીય મહાસભાના તન્ત્રને કડીતોડ બનાવ્યું છે; 
અને અયારે તેને દફતરે કરોડ સ્્રોપુસ્પો સભ્ય તરીકે નોંધાયેલાં છે. એટલી 
જ મુદતમાં વીસ લાખ રૅટિયા તવા ચાલુ કરવાને તેમણે દેશને હાકલ કરેલી, 
ને તેનો જવાબ ધણા જ સારે મળ્યો છે, આ તો એમની સફળતાનાં નજરે 
જેઈ શકાય એવાં નક્કર અંગો છે. પણુ એમણે દેશ આખામાં જે આઝાદીની 
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 ઝેખના ને પ્રજામાં જે અહિંસાની જત્તિ પેદા કરી છે એને હું એમતી મોટામાં. 
મોટી સફળતા ગણું છું. ગાંધીજતે અતુસરનારા હિંદી દેશસેવકો રજ્ઞિયાના 

' જૂના કાન્તિકારીઓથી સાવ નોખા ઓળખાઈ આવે એવા છે. તેઓ 
ખુલ્ષમખુલ્લા કામ કરે છે. હિંદમાં એમને ગુપ્ત મેડળો કે તન્ત્રો નથી તેમ 
પરદેશમાં કોઈની સાથે સંબન્ધ નથી. અથારતું સરકારી તતન્ત્ર દૂર કરી 
સ્વદેશને માટે સંપૂર્ણું સ્વતન્ત્રતા મેળવવી, અને મરજી ફાવે તે પ્રમાણે શૈ ભિટિશ 
સામ્રાજ્યની અંદર રહેવાની કે તેતી બહાર જવાની પૂરેપૂરી હૂટ પોતાના 
દેશને માટે મેળવવી, એ તેમનો છડેચોક જ્નહેર કરેલો નિર્ધાર છે. 

“ઊંચા' ને “ પ્રતિઠિત્' ગણાતા બુદ્ધિજીવી વર્ગોમાંથી જે લોકો સરકારના 
પક્ષમાં ભળ્યા છે તેમને ગાંધીજીના કાર્યક્રમ સામે વિરોધ છે; કેમકે એને લીધે 
તેમતી સંપત્તિ ને પ્રતિછામાં ધટાડો થાય એમ છે. હિંદુસ્તાનમાં અંગ્રેજ્નેએ 
આ ખુહ્ધિજવી લોકોને શેષણુના કામમાં પોતાના ભાગીદાર બનાવ્યા છે. 
મૂડીશાહીની પેઠે - સામ્રાજ્યશાહી એ પણુ વેપાર જ છે. દોઢસો વરસ લગી 
ખુદ્ધિજીવી વર્ગે ડો માટે ખુમાટો કર્યા કર્યો સરકારે તે કાને ધર્યો નહીં. 
પહેલાં તો એ લોકો ” હોમરૂલ પણુ નહોતા માગતા. એમને માત્ર સરકારી 
નોકરીમાં થોડીક વધારે જગાઓ ને હોદ્દાઓ હ પા વધારે એટલું ૯ જ 
જેઈતું હતું. ૧૯૦૫ માં એક પક્ષ નગ્યો, તેણે સ્વરાજના વાવટો ફરકાવ્યો. 
સરકાર અને ખુદ્ધિજ્વીઓ બને સમજી રા પ બાજી ખતમ થઈ ગઈ. 
વિચક્ષણુ સાક્ષર ને મુત્સદ્દી ન્નૅન મોરલી તે વેળા હિંદી વજીર હતા.. તેમણે 
“ મૉંડરેટોને પાંખમાં લેવા'તી નીતિ શરૂ કરી, ને તેમને થોડાક ટુકડા નાખવાનો 
નિશ્રય કર્યો. એ લેકોએ તે અહેસાનપૂર્વક સ્વીકારી લીધા, આભાર અને 
સ્તુતિનાં સ્તોત્રો ગયાં, ને દમન અને પ્રચાર બને સાધન દારા ગરમ દળવાળાની 
જડ ઉખાડી નાખવાની પેરવી કરી. 

તે પછી ચાલેલા મહાયુદ્ધમાં બિટનને વિજય મળ્યા બાદ તરત જ જે 
રેલેઢ કાયદો પસાર થયો તેમાં તો સ્વતંત્રતાનો ચોખ્ખો પ્વંસ થતો હતો. 
ગાંધીજ, જેમણે યુદ્ધ દરમ્યાન સરકારને માટે રંગરૂ્ટભરતીનું કામ કર્યું હતું, 
પણુ જેમના જીવતતી સાદાઈ અને ગરીબ ને ખેડૂતની વહારે ધાવાની નિર્ભયતા _ 
જેઈ ને દેશના લેકે તેમના પર્ મુગ્ધ થયા હતા, તેમણે એ કાયદાની સામે 
સયામ્રહ આદર્યો. 



' ઇતિહાસમાં વિરલ સર દહ 

અજારની હિલચાલ સામે સર્વ પ્રકારનું દમન કરવામાં આવ્યું છે. ૭તાં 
હિલચાલ અટક્યા વિના આગળ વધી છે. આ નવી હિલચાલમાં સૌથી વિશેષ 
આનંદદાયક વસ્તુ એ છે કે સ્રીઓ તેમાં સક્રિયપણે ભાગ લેતી થઈ છે. તેએ 
ખાદી પહેરીને હન્નરોની સંખ્યામાં અસહકારની સભાઓમાં નય છે. વિદેશી 
કાપડ સામેની લાગણી તીવ્ર બનાવવાને લાખે! રૂપિયાની કિંમતનું વિદેશી કાપડ 
ખાળવામાં આવ્યું છે. સવિનય કાનૂતભંગ કરવાને હ”્નરો માણુસો તૈયાર છે; 
પણુ હિલચાલતે સાવ અહિંસક રાખવાની ઇસ્છાથી નેતાઓએ હજુ તેને માટે 
સંમતિ આપી નથી. કેટલીક જગાએ લેકેોએ સંયમ ગુમાવી પોર્લસિ ને 
સરકારી નોકરો સામે અલાચાર કર્યા છે. ગાંધીજીએ તેને વખોડી કાઢ્યા છે ને 
તેતે માટે પ્રાયશ્ચિત્ત કરવાની સલાહ આપી છે. 

હિંદની આઝાદી માટેની હિલચાલે ઊંડી જડ ધાલી છે, ને તે સરકાર 
તથા બુદ્ધિજીવી વર્ગમાંના “ પ્રતિછિત ' વિભાગના ફાખુમાં રહી નથી.'ગાંધીજીના 
મોટા ભાગના અનુયાયીઓ હજુ પણુ કદાચ બ્રિટિશ સાસ્રાજ્યની અંદર વસાહતી 
હબનું રાજ્યતંત્ર સ્વીકારે. પણુ થોડીક વધારે ઢીલ થશે તો લોકમતને મોટો 
ભાગ સંપુર્ણુ સ્વાતંત્ર્ય કરતાં એછા કશાથી સનન્્તોષ નહીં પામે. 

(૧૯૨૧) 

૧૭* ઇંતિહાસમ। વિરલ 

ચાર્લી અંડુઝ 

મહાત્મા ગાંધીમાં આપણે જ્વાળામુખી જેવું વ્યક્તિત્વ, પ્રથમ પંક્તિની 
નેતિક પ્રતિભા, જઈએ છીએ. આંત્માની સાચી સ્વતંત્રતામાં કેટલી ગૂઢ 
શક્તિ રહેલી હોય છે તે તેમણે આપણુને બતાવી આપ્યું છે. બહારની કોઈ 
સાધનસામત્રી પર નહીં પણુ આપણા પોતાના પર જ આધાર રાખવાનું તેમણે ' 
આપણુને શીખવ્યું છે. એમની વિનંતીમાં મારી હાર્દિક સંમતિ છે; અને 
મને ભારે આશા છે કે એમને ખતાવેલે આ માગે છેવટે સ્વરાજ મળશે...... 
આ શંકાસ્પદ વિકાસની પહ્દતિ પરથી ગાંધીજીની તીત્ર પહત્તિ પર પાછે આવું. 
હું જઈ શકું છું કે તેઆ રોગના છેક મૂળા ઉપર જ ધા કરે છે. તેઓ રોગને 
જરા વાર માટે 'શ્ાંત પાડનારા એસડે આપનાર ડાડેટર નથી, પણુ નસ્તર 
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મૂજી સડૅલું અંગ કાપી નાખનાર શસ્વૈદ્ય છે, અને એમની છરી ઊંડી ઊતરીને 
કાપે છે, એટલે આપણે દર્દી તરત જ સાજ્ને થવા માંડેલો જેઈ એ છીએ... 
એક આખા રાષ્ટ્રને પ્રેરણા આપનાર મહાત્મા ગાંધી જેવી વ્યક્તિઓ માનવ- 
નતિના ઇતિહાસમાં ખરેખર વિરલ હોય છે. 

(૧૯૨૧) 

ક ૧૮* ભારતના તારણહાર 
ખ્લેચ વૉટસન 

ગાંધીજની આગેવાની નીચે કરોડોએ ગયે વરસે વિદેશથી આવતાં 
કપડાનો વાપર બધ કરી સ્વદેશમાં હાથે કાંતેલી વણેલી "ખાદી પહેરવા માંડી છે. 
એની પાછળ કલ્પના એ છે કે રેંટિયામાં સ્વરાજે છુપાયેલું પડ્યે છે. નવા 
રાષ્ટ્રધ્વજ પર રૅંટિયો પ્રતીકરૂપે મૂકવામાં આવ્યે છે. 

હિંદુસ્તાનમાં ગયા સાત મહિનામાં જે બનાવો ખન્યા છે તેનો, કંઈ નહીં 
તો વતેમાન યુગમાં તો, જેટો જડે એમ નથી. ગાંધીજીના અસહકારના 
કાર્યક્રમ સામે જે વિરોધ થયો! છે તે તો અપેક્ષિત જ હતો. અમેરિકામાં જેમ 
અઢારમી સદીમાં “ ટોરી ' લોકોના હાથમાં સત્તા આવી હતી તેમ હિંદુસ્તાનમાં 
વીસમી સદીમાં આવી છે. પણુ ૧૭૭૬ માં અમેરિકામાં જે ભાવના ફેલાઈ , 
હતી તેવી આજે એ મહાન દેશનાં કરોડો માણુસોમાં પ્રગટી છે. હૅનકોંક 
એને એડમ્સને પડખે ઊભા રહેલા દેશભકતોનું જે પ્યેય હતું તે જ આ લોકોનું 
છે. માત્ર તેમતી કામ કરવાની રીતો જુદી છે. લશ્કરભરતીનું સ્થાન રાજ્યફર્તા 
જેડેના અસહકારે લીધું છે. દરેક અસહકારી અહિંસાની જે પ્રતિસા લે છે 
તેને લીધે શસ્્રધારણુ નિષિદ્ધ ઠરે છે. દ્ેષનું સ્થાન સદ્ભાવે લીધું છે. ગાંધીજી 
કહે છે : “ મારામાં શક્તિ હોય તોપણુ હું તમારી સામે હાથ ન ઉગામું. હું 
જાતે કણ સહીને જ તમને જીતવાની ઉમેદ રાખું છું. અમારે માટે રણ્ષેત્ર 
પર વીરતા બતાવવાનો અવકાશ નથી, પણુ આત્માની વીરતા બતાવવાનો 
અવકાશ તો અમારે માટે પડેલો જ છે. એ વીરંતા જગવવાને પ્રયત્ન હું કરી 
ર્લો છું. ક ી 

 લ્લેકોએ એમતે જે રીતે જવાબ આપ્યો તે પશ્ચિમનું માનસ તો સમજી 
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જન શકે એવી છે. એક સત્તાવાર વાત એવી ચાલે . છે કે ત્રીસ હજારના 
. મોટા ટોળાને ખે સ્વામીએએ અહિંસાની પ્રતિન્ાનું સ્મરણુ કરાવ્યું ને શાંતિથી 

વિખેરી નાખ્યું. અસહકારીઓને ગિરફતાર કરવામાં આવે છે યારે તેઓ 
અદાલતમાં બચાવ કરતા નથી. સાથે સયામ્રહતી -- સવિનય ભંગની -- 
કલ્પના છે, તેનો અર્થ એ છે કે ગમે તે ભોગે સયને વળગી રહેવું. એ 
કલ્પનામાંથી જે પ્રતિકારશ્રક્તિ પૂરી પડે છે તેનો ગમે તેટલું નર્યું પશુખળ કદી 
નાશ કરી શ્રકે એમ નથી. 

અસહકારતી હિલચાલમાં જેમ એક અભાવાત્મક અંગ છે તેમ ખીજું 
ભાવાત્મક અંગ પણુ છે. પરદેશી રાજ્યકર્તા સામે અસહકારના અથ છે 
રાષ્ટ્રીય જીવનનાં સર્વોત્તમ અંગો વચ્ચે સહકાર. એટલે અસહકારની આ 
હિલચાલ જૂના રાજ્યના કોચલાની અંદર એક નવું રાજ્ય પેદા કરી રહી છે, 
ને તેમાં ત્રીસ કરોડ લોકોને ચુલામ બનાવનાર તત્ત્વોનો લોપ થવાને છે. 
તે હિંદુસ્તાનતે કામ કરવાનું નવું જ માનસ આપી રહી છે. તેતામાં સ્વતંત્ર 
રાષ્ટ્ર તરીકે જીત્રવાની --- લવાદી અદાલતો રચવાની, ગામડાંનું વ્યવસ્થાતંત્ર 
ઊભું કરવાની, નવી નિશાળો સ્થાપવાની, હિંદી ઉદ્યોગોને કરી સજવન કરવાની, 
ટકામાં કહીએ તો, દલિત આમવર્ગેને માટે આજના કરતાં સારું જવન, નવું 
જવન, ને વિશેષ જવન પૂ રું પાડવાની --- સકલ્પશક્તિ ઉત્પન્ન કરી ર્હી છે. 

રાજ્ય કરનાર્ સત્તા સાથેના હિંદીઓના અસહકારને અસ્વીકાર કહી 
શકાય. પણુ બૂરી વસ્તુનો અસ્વીકાર એતો અર્થે છે સારી વસ્તુનો સ્વીકાર. 
અતે આ સ્વીકારૅ--મૃત્યુતે કેરે મૂજઝી જવનને અપનાવવાના આ પગલાએ--- 
જ હિંદુસ્તાનમાં નવા જીવનનો ને નવા ઉત્સાહનો જુવાળ આણ્યો છે. એ 
અસકકારનતી હિલચાલનું ભાવાત્મક અંગ છે; અને એ ગાંધીજના આખા 
કાર્યક્રમની સર્વેશ્રેણ સફળતા છે. 

જગતે ક્યારેય પણુ જેયેલેો સૌથી શ્ઞાન્તિકારક કાર્યકમ આ ફરશે ! 
એવે કાર્યક્રમ સફળ થાય તો ભવિષ્યને માટે એનો શે અર્થે થાય એ વિષે 
જગત વિચાર કરે એ સારં છે, તો જવનના દરેક ક્ષેત્રમાંથી પશ્ુબળને 
દેશવટો મળે; અને “ ખીન્ને ગાલ ધરે |' એ જે ધસિષ્રિસ્તના બહુ જ એછા 
સમળ્નયેલા શખ્દો છે તે ફળીભૂત થાય, આનો અથે એ ચાય કે પેલો જે ભીષણુ 
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દવ મોલોક છે, જે જગતના સર્વોત્તમ મતુષ્યોમાંથી ભોગ લે છે, બાળકો ઉપર 
પણુ પોતાને પેન્ને ફેરવે છે, ને ભવિષ્યમાં ચોથી પેટી સુધી પણુ પહોંચી ન્નય 
છે, તે દેવના પૅન્નમાંથી માનવન્નતિ છૂટી જવાની, 

ગાંધીજી આજે દેશમાં ખુલ્લો, સશસ્ત્ર બળવો ફાટી નીકળતો રેકી રજા 
છે. સીઝરની લડવાની રીત ને પસિ ખ્રિસ્તની લડવાની રીત વચ્ચે લાં યુદ્ધ 
ચાલી રહું છે. ધ્સુતો ઉપદેશ વ્યવહારમાં ઉતારી શકાય એવે। છે એમ જગતને 
પુરવાર્ કરી બતાવવાનું સદભાગ્ય જે લોકોને મળેલું છે તેમને પશ્ચિમ નિહાળી 
રહ્યું છે. ગાંધીજી જન્મસિદ્ધ નેતા છે, અને સર્વ પ્રકારના ને સર્વ વર્ગનો લેકે 
તેમને મદદ આપી રહ્યા છે. આ લાખો સ્તીપુસ્ષો સ્વતંત્રતાની લડતને 
આત્માની ઉચ્ચ કક્ષાએ લઈ જઈ રલાં છે; અને સ્વતન્ત્ર ભારત એ તેમનું 
પ્યેય છે. આવી રીતથી ભારત સ્વતન્ત્ર થાય તો એનો અથે એ થાય કે 
જગત પણુ સ્વતન્ત્ર થશે ! 

(૧૯૨૧) 

૧૯. જગતના સર્લોત્તસ પુરુષ 
જોન હેન્સ હોમ્સ 

હું માનું છું એવા એક પુરુષ આજે છે જે જગતના જીવતા માણુસોમાં 
મહાનંમાં મહાન છે, અને જગતના આરંભકાળથી જે મહાપુરુષો થઈ ગયા છે 
તેમાંના એક છે. ૧૯૧૭ માં “હિબર્ટ જર્નલ 'માં આવેલો અધ્યાપક ગિલખટે 
મરનો એક લેખ વાંચીને મને એમને વિષે પહેલવહેલી કંધકે જાણુ થયેલી, તે 
પછી એમને વિષે મેં કંઈ સાંભળ્યું નહોતું. પણુ થોડાક દ્વિસ પર કાગળના 
પૂઠાવાળું એક નાનકડું પુસ્તક, જેમાં એમનાં ભાષણ ને લખાણુાના ઉતારા . 
આપવામાં આવ્યા છે, તે મારા ટેબલ પર આવીને પડ્યું. એમાંથી મળતી 
માહિતી નહીંજેવી છે; પણુ કીટ્સને હોમરના મહાકાવ્ય “ઇલિયડ'નેો % 
ચેપમેનનો અનુવાદ પહેલીવાર વાંચતાં જે અપાર આનન્દ થયો હતો તેવો મને 
આ પુસ્તક વાંચતાં થયે. 

હું જે પુરુષની વાત કરું છું તેમનું નામ છે મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી. 
હાટ 



પભ. 

જગતના સર્વોત્તમ પુરષ ૭૩ * 

હિંદમાં બ્રિટિશ અમલ સામે જે મોટી લડત અલારે ચાલી રહી છે તેના એ 
નેતા છે. તેમના દેશબન્ધુઓ તેમને “ મહાત્મા ' કહીને પૂજે છે. તમારામાંથી 
કેટલાં એમની જીવનકથા જાણુતાં હશે એની મને ખખર નથી. એટલે એ 
ટૂંકામાં કડી જાઉં......... ત 

ગાંધીજના જવનનો ખીજે અંક ૧૯૧૪ માં શર્ થયો; અને આ ધડીએ 
તેતો મષ્યાહ્ ચાલે છે. તેએ દક્ષિણુ આફ્રિકામાં હેતા તે વરસોમાં સ્વરાજની 
જે લડત ધીરેધીરે ખીલી રહી હતી તેની સાથે આ યુગને સંબન્ધ છે. દક્ષિણુ 
આફ્ફિકાથી આવીને તેમણે એ લડતની આગેવાની લીધી. પણુ તે વેળા જે 
મહાયુદ્ધ ચાલવું હતું તેમાં તેમણે સરકારને, જવતું જ્નેખમ ખેડીને પણુ, મદદ 
આપી. પણુ મહાયુદ્ધ પૂ રું થયા પછી તરત જ હિંદીઓને જુલમને। જે કડવો 
સ્વાદ ચાખવા મળ્યો તેનાથી ગાંધીજને પુણ્યપ્રકોપ ન્નગૃત થયો; ને તેમણે 
કેરીવાર બળવાને ઝંડો પૂરકાવ્યો, ને અસહકારની પ્રચેડ લડત આદરી. 
ગાંધીજીની આગેવાની નીચે જે લડત ચાલી રહી છે તે પ્તતિહાસમાં અગાઉ થઈ 
ગયેલા બીજ વિપ્લવો। કરતાં સાવ જુદા જ પ્રકારની છે. તેનાં કેટલાંક વિશિજ્ 

લક્ષણે। તેને બીજ્ન બધા વિપ્લવથી જુદી પાડે છે. 

પહેલી વાત તો એ કે પરદેશી ધૂસરીમાંથી પોતાના દેશભાઈ ઓને 
છેડવવાના ગાંધીજીનો જે નિર્ધાર છે તેને તેએ જરાયે છુપાવતા નથી. છતાં 
તેમના મનમાં અંગ્રેજ પ્રજ્નની સામે છાંટાભાર દેષ નથી. સરકાર અને પ્રેજ્ન : 
ખેને એક ગણી લેવાનું જે પાપ કરવાની લાલચમાં ગયા મહાયુદ્ધમાં આપણામાંના 

' ધણાખરા ફસાયા હતા તે પાપ ગાંધીજએ કટી કર્યું નથી. ગાંધીજ કહે છે : 
“હું અંગ્રેજ લેકોતે કરું છું કે મતે તેમને વિષે પ્રેમ છે, મારે તેમતી સાથે 
સબન્ધ જેઈએ છે. પણુ તેમાં સ્વમાનનો ભંગ ન થવો જેઈ એ, ને સંપૂરણુ 
સમાનતા જળવાવી ન્નેઈ એ. “” 

ખીજીં, ગાંધીજની હિલચાલ એ એવે વિપ્લવ છે જેમાં કેઈ પણુ 
પ્રકારના પશુખળ કે હિસાના પ્રયોગને સ્થાન નથી. “ અહિંસા ' એ એને સૌથી 
આગળપડતો , ષ્યાનમંત્ર ને પોકાર છે. કેમકે ગાંધીજી અપ્રેતિકારમાં માનનારા 

ત્ર અહીં ૬૧૯૧૪ લગીની જીવનકથા આપી છે તે ગિલબર્ટ મરેના લેખના જ 
સારરૂપ છે; તેથી અનુવાદમાં તે ભાગ છોડી દીધે। છે. 
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છે; અને જેમ દક્ષિણુ આફ્રિકામાં કર્યું તેમ હિંદુસ્તાનનાં પણુ તેએ વિજ્ય 
મેળવશે તો અહિંસક સાધતોથી જ મેળવશૈ।, નહીં તો નહીં મેળવે. તેઓ કહેઃ 
છે: “ હિંસાથી યુરોપમાં ગમે તે કાર્ય સધાતું હોય, [હૈદુસ્તાનમાં નહીં સધાય. 
આપણે આપણી લડાઈ રદ્દ શસ્રો વડે, ને ઉચ્ચતર ભૂમિકાએ રહીને, લડવી 
જેઈ એ. ” વળી કહે છે : “ જેએ આપણા દળમાં ન ભળે તેમની સામે પણુ 
આપણાથી [હેંસા ન કરાય. ” --- લેનીને આ આચારના નિયમનું પાલન કર્યુ 
હોત તો કેવું સારું થાત ! ગાંધીજી પોતાના અતુયાયીઓને કહે છે કે તેમણે “ દરેક 
અંગ્રેજની જિદગીને, સરકારની નોકરી કરતા દરેક અમલદારની જિંદગીને, 
પોતાનાં સગાંતી જિંદગીના જેવી જ પવિત્ર ગણવી નનેઈ એ. ” --- સીનફ્રીન- 
વાળાઓ આ સૂત્રને અનુસરતા હોત તો કેવું સારું થાત ! ગાંધીજ કહે છે; 
“ હિંદુસ્તાન તલવારને ન્યાય સ્વીકારશે તે ક્ષણે જ હેદી તરીકેનું મારું જવન 
સમાપ્ત થશે......લારે [હંદુસ્તાનને વિષે હું ગર્વ લેતો મટી જઈશ. ” 

આ અહિસાનીતિને ઉપદેશ કરતાં ગાંધીજ ભાર્ દઈને કહે છે કે 
હિંદીએ નબળા છે એટલા માટે તેઓ અહિંસાનો ઉપદેશ કરતા નથી. ઊલટું 
તેએ અહિંસાની ભલામણુ કરે છે તેનું કારણુ તો એ છે 'ે હિંદુસ્તાન બળવાન 
છે, ને તેનામાં અહિસામાં રહેલાં જોખમ વહેર્વાની તાકાત છે. મૂળમાં તો 
બેશક ગાંધીજી અગ્રેતિકારનાં ઉપદેશ અને આચરણુ કરે છે તેનું કારણુ એ છે 
કે તેઓ એને ધમૈરૂપ માને છે. તેઓ કહે છે: “ પૃથ્વી પર કોઈ પણુ માણુસનું 
સાચું કર્તનય તે હિંસાને આધારે ટકતો ન્યાય નથી પણુ આપભોગના બળ પર્ 
ટકતો ન્યાય છે.” હું માનું છું આ દષ્તિએ જ ગાંધીજી એમની લડતને 
“ધમેયુદ્ધ' કહેતા હશે, આ અહિંસક પ્રતિકાર ધમેરૂપ છે, એટલું જ નહીં 
પણુ એ શુદ્ધ વ્વવહાર પણુ છે, એમ તેઓ ભાર ૬ઈનને કહે છે. કાયમની 
જીત મેળવવાનો એ એક જ અચૂક રસ્તો છે. 

છેવટે, એમની આ મહાન હિલચાલના ફળશરૂપે, ગાંધીજ હિંદી 
વિચાર, હેંદી રૂઢિ, ને [હિંદી આદર્શો અનુસાર હિંદુસ્તાનના નૈતિક ને 

' આપ્યાત્મિક પુનરુદ્દાર કરાવવા માગે છે. એતો અથે એ છે જે 
પશ્ચિમતી--એટલે કે યાં ઉધોગમાં જે ગુલામી છે, જડવાદ છે, પૈસાની 
પૂજન છે, ને યુદ્ધો છે, એ બધાની પણુ--અસરતે બતે એટલે અંશે દૂર્ 

રાખવી, આ પ્રયાસમાં ગાંધીજીનું પ્રથમ પગલું એ છે કે હિંદીઓમાં 
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માંહેમાંહે જે કુસંપ અને વૈમનસ્મ હોય તે દૂર્ કરવાં, અને તેમનો એક 
સયુંકત બંધુસમાજ ખનાવવે. તેથી તેઓ કહે છે કે [હેંદુ સુસલમાને 
હળીમળીને રહેવું જ્નેઈએ. તો જ ઉંદુસ્તાન માનવન્નતિને શાંતિ ને સપને 
રસ્તે દોરી શકે. ગાંધીજ કહે છેઃ “ હું નિ:શોકપણેઃમાનું છું કે [હિંદુસ્તાન પાસે 
જગતને આપવા જેવું કંઈક છે. ” એટલે તેમતો આદરીવાદ નનતિ અને દેશ્રની 
મર્યાદાઓને વટાવી ન્નય છે, અને સમત્ર માનવન્નન્નતિની ઊંચામાં ઊંચી 
આશાએ સાથે તાદાત્મ્ય સાધવા મથે છે. તેઓ પોકારીને કહે છે: “ મારા 
ધમેને કશી ભૌગોલિક મર્યાદા નથી. મને જે તેને વિષે જવતીન્નગતી' શ્રદ્ધા 
હરે તો તે હિંદુસ્તાન પ્રત્યેના મારા પ્રેમ કરતાં પણુ પ્રબળ નીવડશે. '' 

મહાત્મા ગાંધી આવા છે | આવી મહાન ભાવના મનમાં સેવીને તેઓ 
પોતાના દેશબન્ધુઓની વચ્ચે વસે છે. તેઓ એક શહેરમાંથી ખીન્નમાં એમ 
પ્રવાસ કરે છે યારે તેમતી વાણી સાંભળવાને ત્રીસત્રીસ્ હ”નર, ને ડ્યારેક 
પચાસ હનર પણુ, માણુસો ભેગાં થાય છે. તેઓ કેઈ ગામડામાં કે ખુલ્લા 
મેદાનમાં રાતવાસો રહે છે યાં, ન્નણું તીથેમાં જતી હોય એમ, તેમનાં દરીન 
કરવાને મોટી મેદતી ભેગી થાય છે. તેઓ તેમને પૂણુ પુસ્ષ, સર્વદેશીય પુરુષ 
માતે છે; ને તેવા તેઓ ખરેખર દેખાય છે. તેમનું વ્યક્તગત ચારિત્ર સરળ ને 
નિષ્કલંક છે. તેમતા રાજકીય પ્રયાસોમાં તેઓ લેતીનના જેવા જ વાસ્તવવાદી 
છે; અતે મુક્તિરૂપી મુકામે પહોંચવાનો સતત ને એકધારો પુસ્ષાર્થે કરી રહ્યા 
છે, ને કહે છે કે સ્વરાજ મેળવ્યે જ છૂટકો છે. છતાં સાથેસાથે તેઓ રોમે 

' શેલાંના જેવા આદરશેવાદી પણુ છે, અને નિય નિરંતર આત્માના શુદ્ધ પ્રકાશમાં 
વસે છે. મને રેલાંનો વિચાર આવે છે તેની સાથે ટૉલસ્ટૉય યાદ આવે છે. 
લેતીતનો વિચાર આવે છે તેની સાથે નેપોલિયન યાદ આવે છે પણુ મને 
જ્યારે ગાંધીજના વિચાર આવે છે યારે તો પ્સિ ખ્િસ્તનું જ સ્મરણુ થાય છે. 
તેઓ પોતાને જીવવાનું જીવન જીવે છે; પોતાને ખોલવાની વાણી ખોલે છે; 
તેઓ દુઃખ વેઠે છે; પુરુષાર્થ કરે છે; અને પૃથ્વી પર ઈધ્િરનું રાજ્ય સ્થાપવાને 
કાક દ્વિસ આર્યભાવે પ્રાણાપણુ સુદ્ધાં કરશે. 

પ્સિને વિષે એમ કહેવાય છે કે એક દિવસ તેઓ પ્રવાસ કરતા હતા 
યાં તેમણે તેમના શિષ્યોને માંહોમાંહે કજિયો કરતા સાંભળ્યા. તેમણે ' કહ્યું : 
“તમે રસ્તે શાતી રકઝક કરતા હતા?” શિષ્યો કહેઃ “ અમારામાં સૌથી 
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. મોયે કોણુ એને વિષે વાદવિવાદ ચાલતો હતો. ” ઈસુએ કહ્યું : “ તમારામાંથી 
જેને તમારામાં પ્રથમ પદ પ્રાપ્ત કરવું હોય તે સહુનો સેવક બને. ” 

. (૧૯૨૧) 

૨૦. ગાંધીજીની જીવનરૃણિ 

શ્રીનિવાસ શાગ્ની 

રાજકારણુ એ જીવનથી વિખૂટી પાડી શકાય એવી વસ્તુ નથી. ખેને 
એવી રીતે વિખૂટાં પાડવાનું માંધીજીને સુચે પણુ નહીં; કેમકે તેમનું મોડું ધ્યેય 
તો એ છે કે જવનમાંથી ગૃત્રિમતા કાઢી નાખવી, અને તેનું જે સાદું, સુભગ 
ને શુદ્ધ મૂળ રૂપ છે યાં તેને પહોંચાડવું. આજની ધડીએ એમની પ્રભ્રત્ત 
રાજકારણુના ક્ષેત્રમાં છે એ તો એક આકસ્મિક યોગ છે. આજની ધડીએ 
તેઓ સરકારની સામે થયા છે ને તેનો કોપ વહોરી રહા છે એ પણુ એક 

, આકસ્મિક યોગ છે. આજની ધડીએ હિંદુસ્તાનને માટે સ્વરાજ મેળવવાનો 
તેમનો પોકાર જગતને કાને પડી રહ્યો છે, ને એમનું એ સ્વરાજ કેવું છે 
એએ જાણુવાને જગત આતુર થઈ રહું છે, એ પણુ એક આકસ્મિક યોગ છે. 
તેમનું ખરં ને અન્તિમ ષ્યેય તો માનવજતિને ધરમૂઇીથી સુધારવાનું છે. 
“ પાછા કુદરત તરક વળા' એ એમના ઉપદેશનો ખરો સાર છે. તેઓ 
પોતાને પશ્રિમના આધુનિક સુધારાના કટ્ટા શત્રુ ગણાવે છે. એ આધુનિક 
સુધારા સામેના એમના ધોર સંમ્રામમાં હિંદુસ્તાન માટે સ્વરાજ મેળવવાની 
ગ્રજૃત્તિ એ તો માત્ર અનેકમાંતી એક જ લડાઈ છે. આ નાની લડાઈમાં જે 
નિયમોને તેઓ અતુસરે છે તે જ નિયમોને પેલા મોટા ને પ્રચેડ સંગ્રામમાં 
પણુ અનુસરવાનું છે. આ નાની લડાધમાં જે શસ્ત્રો વાપરવાનાં છે તે જ 
રારા પેલા મોટા ને પ્રચેડ સંત્રામમાં પણુ વાપરવાનાં છે. આ નાની લડાઇ 
લડતાં જે સદગુણો કેળવવાના છે તે જ સદૂગુણેના બળથી પેલા મોટા ને 
પ્રચેડ સંત્રામમાં આખરે જીત મળવાની છે. નાની ને મોટી બને લડાઈ નો 
સૌથી મુખ્ય નિયમ છે આહિંસા. એ અહિંસા શરીર તેમજ મન બંનેની 
જેઈએ. મન વચન કમેથી વિરોધી પ્રત્યે હિંસા ન કરાય અંગત અથમાં 
' શઝુ ' શખ્દ એટલો કડક છે કે ગાંધીજના શખ્દકોશમાં એને સ્થાન નથી. 
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તેએ તો અજાતશત્રુ છે. પણુ પ્રતિપક્ષી જ િામા આ નિયમને અવુસરનાર 
નથી હેતો; એટલે તમારે અતિશય કજ ને હાનિ વેઠવાં પડવાના. એ કજ ને 
હાનિ સહન કરતાં-આનંદ માનો, ને સ્વેચ્છાએ તે વહેરી લે. એ સહન 
કરતાં આનંદ ન માની શકતા હો તોપણુ એની સામે પાછી પાની ન 
કરશો કે એને વિષે ફરિયાદ ન કરશે. તમારા શત્રુઓ પ્રત્યે પ્રેમ રાખો. 
એમના પ્રત્યે તમને પ્રેમ હોય, તો તેમના પ્રત્યે હ્માજત્તિ ધારણુ કરો, 
ને એમના પર સામો ધા કદી ન કરો. પશુબળ બૂરી વસ્તુ છે, ને અન્તે 
તેતો પરાજ્ય થવો જ નિર્માયેલો છે. આત્મા અજેય છે; એનું પુરેપૂરું 
ખળ વાપરતાં શીખો. ગમે તે ભોગે સયને વળગી રહે; અન્તે 
સયનો જ જય થવાનો છે. આ મૃખ્ય નિયમમાંથી, લગભગ 
તર્કશુદ્દ રીતે, ખીન્ન કેટલાક સિદ્ધાંતો ફલિત થાય છે; તેને અનુસરવાથી 
આપણે પેલી મોટી લડાઈમાં તેમજ સ્વરાજ માટેતી આ નાની લડાઈમાં 
સીધે રસ્તે ચાલી શકીશું. પશ્ચિમનો આધુનિક સુધારો ને અયારનું ષ્રિટિશ 
રાજ્યતંત્ર ખનેમાંથી આપણે છૂટી જવાનું _ હોવાથી, ખેમાંથી એ કેની સાથે 
આપણે કશે સંબંધ રાખવો ધટતો નથી. જે મોટી ને પ્રભળ સેસ્થાઓ દ્વારા 
તેએ આપણુને ગુલામીમાં રાખે છે તે સસ્થાએ સાથેનો સબંધ આપણે તોડી 
નાખવો જેઈએ. એ સંસ્થાઓ તે શાળાકોલેજ્ને, અદાલતો ને ધારાસભાઓ 
છે. શાળાકોલેન્નેમાંથી છોકરાંઓને ઉઠાડી લો, ન્યાય લેવા અદાલતને 
પગથિયે ન ચડે, ને ધારાસભાની ચૂટણીઓમાં મત આપવા ન ન્નએ. યંત્રો 
શેતાનની એક બીજી કરામત છે, ને મિલો હિંદુસ્તાનમાં બિટિશષ અમલને 
મુખ્ય આધાર છે, એટલે બતેનો બહિષ્કાર કરો; વિદેશી કાપડ મેગાવવું બંધ _ 
કરે; અને ઘેર્ધેર રેંટિયો ચાલતો કરે. રેંથ્યાની ગતિમાં ગૂહ* શ્રક્તિ 
છે. તેનું ચુજન આત્માને શ્રાંતિ આપે છે: અને તેનાથી પેદા થયેલું કાપડ 
મનુષ્યના શ્નરીરને --- ખાસ કરીને સ્ત્રીના શરીરને -- સૌથી અધિક શોભા 
આપે છે. આ સિદ્ધાંતો ને નિયમો સદાકાળ પાળવાના છે, કેમકે આધુનિક 
સુધારા સામેનો સંમ્રામ અનિશ્ચિત મુદત સુધી ચાલશે એમ માનવાનું છે. પણુ 
આ ઊંચી 'ાઢિના પુરુષાર્થમાં સર્વાશે રોકાનાર, ને આ સિદ્ધાંતો ને નિયમોને 
જીવનધમે તરી'કે સ્વીકારનાર તો એક સૂટેલા માણુસોનું મડળ જ --- સાબર- 
મંતીના સભામ્રહાશ્રમના સભ્યો જ -- છે. અલારે હિંદુસ્તાનમાં અસહકારના 
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વાવટા નીચે જે સંખ્યાબંધ સૈનિકો લડી રણા છે તેઓ તો આ એક જ 
લડાઈ ને માટે ભરતી થયેલા છે; અને બિટિશ સરકાર નમે ને પોતાના તંત્રનો 
પાયો! બદલવાની હા પાડે કે તરત જ એ સૈનિકો તો પાછા પોતાના હૈમેશના 
સામાન્ય જવનની ધરેડમાં પડી “નય એવે સભવ છે. આ લડાઈ ઉગ્રપણે 
ચલાવતાં કૅયોરેક સવિનય કાનૂતબંગ કરવાની ને કર ભરવાની ના પાડવાની પણુ 
જરૂર પડૅ. પણુ એની સામે સત્તાધારીઓ જ્યાં જ્યાં કડક પગલાં લે યાં 
બધે અસહકારીએઓને અહિંસાના માર્ગેથી તસુ પણુ ચળવાની મનાઈ છે. 

'ગાંધીજીતી જવનદૃષ્દિ સમજવી હોય તો તેમણે સથામ્રહાશ્રમને માટે 
ધડેલા નિયમોનો પ્યાન દઈ ને અભ્યાસ કરવો જોઈ એ. “ સભામ્રહાશ્રમ ' ને 
અર્થ છે સયાગ્રહીઓનો આશ્રમ, અથવા આત્મબળતું ધામ. આશ્રમ હજુ 
નાનો છે. તેનામાં જે જવનશક્તિ છે તે સિદ્ધ કરી બતાવવાની તક હજુ તેને 
મળી નથી; કેમકે તેની સ્થાપના થઈ યારથી તેના સ્થાપકતી શક્તિ બીન્ન 
કામોમાં રૅકાધ ગઈ છે. પણુ તેનો ઉદ્દેશ સિદ્ધ તો યારે થાય જ્યારે એના 
સભ્યોની સખ્યા વધે, અને જે કડક આદશો આજે થોડાક સાધકેોનાં જીવનમાં 
મૂર્તિમંત થયેલા છે તે આદર્શોને વિશાળ સમાજ અપનાવે. આ નવા જવન- 
ધમેનું સાચું સ્વરૂપ તપાસ્યા વિના, ભવિષ્યમાં એની કેવી અસર પડશે તેતે 
આંક બાંધી શકાય એમ નથી. 

સર્વોચ્ચ સલૅતું આચરણુ યાં જ શક્ય છે જ્યાં વ્યક્તિને સંપૂર્ણ 
સ્વતંત્રતા હોય. આમ સર્વ પ્રકારના બળને કે જબરદસ્તીનો પ્રયોગ એકદમ 
યાજ્ય ઠરે છે. જે પુસ્ૂષ મૂળમાં અરાજકતાની ફ્લિસૂટ્રીને માનનારા છે તેમને 
માટે બળાત્કાર, સત્તા, સરકાર એ સર્વ વસ્તુઓ નિષિદ્દ છે. વસ્તુતઃ તેઓ * 
પોતાના સિદ્ધાન્તના સારભૂત તત્ત્વને ક્યારેક પ્રેમ, ક્યારેક સય, ને ક્યારેક 
આહિંસા એ નામે વણુંવે છે. તેમતે મતે એ શખ્દો પર્યાયવાચક છે; કેમકે 
આદર્શ સૃણ્માં તન્ત્રબહ સરકારને સ્થાન નથી. બ્રિટિશ સરકારનો ગુણુ એ 
છે કે તે એછામાં આછો અમલ ચલાવે છે. ગાંધીજના મત પ્રમાણે કુડુંબે 
અને નિશાળે પણુ સર્વાશે પ્રેમ અને નીતિબળની શક્તિ પર જ આધાર 
રાખવો જેઈ એ. ખીન્નઓના ધોર દુર્વ્તનને માટે ગાંધીજી પોતે અમુક દિવસના 
અપવાસ કરે છે; ને અપરાધ કરનારને એટલા વખતમાં અચૂક પશ્ચાત્તાપ 
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થવા પામે છે. થોડાક વખત પર તેમણે મિલમજૂરોની હડતાળને અંગે આ 
પ્રયોગ કરેલો; તે મિલમાલિકો પાપ વહોરવાની બીકના માર્યા સમજી ગયા. 
થોડાંક અઠવાડિયાં પર પ્રિન્સ ઓંફ વેલ્સતી મુલાકાતને પ્રસંગે મુંબધમાં 
કેટલાક માણુસોએ [હસા કરી તેને અંગે તેમણે પોતે આ પ્રકારનું દેહદમન 
કરેલું, ને સાંભળ્યા પ્રમાણે તેની ધારી અસર પડી પણુ ખરી. 

આશ્રમમાં કેઈ ને અનિવાર્ય તાત્કાળિક જરૃરિયાત ઉપરાંત વધારે 
વસ્તુઓ રાખવાનો અધિકાર નથી. એથી વધારે રાખવી એ અસ્તેયત્રતનો ભંગ 
છે. ગાંધીજએ ધણાં વરસ સુધી વકીલાતનો ધધો ધમધોકાર ચલાવ્યો હતો. 
પણુ તેમણે ને તેમનાં પત્તીએ તેમની તમામ સિલકત નહેર કામ માટે આપી 
દીધી છે; અને તેમની પાસે હવે પહેરેલાં કપડાં ને એકખે ન્નેડ બદલવાનાં 

, કપડાં, ને કદાચ એ મૂકવા માટે એકાદ થેલી કે પેટી, એ સિવાય પોતાનું કહી 
શકે એવું કંઈ જ નથી. આશ્રમમાં પણુ સાવ જરૂરની એવી જ ચીન્ને ને 
રાચરચીલું રાખેલું છે. 

દરેક માણુસે બને યાં લગી પોતાની જર્રિયાતો ન્નતમહેનત વડે પૂરી 
પાડવાની રહે છે. પોતા પૂરતું અનાજ નનતે ઉગાડવું ને ' પોતાનાં કપડાં ન્નતે 
તૈયાર કરવાં એ આદર્શ છે. મગજનું કામ કરનાર પણુ આ શરીરન્નમમાંથી 
મુક્ત નથી. વસ્તુતઃ ગાંધીજીને રેંટિયાની ધૂન લાગી છે. તેનું ગુંજન તેમને 
ખહુ મધુર લાગે છે. તે ચલાવવાનો ઉપદેશ તેઓ સર્વે સ્ત્રીપુરષાને કરે છે. 

દન્દ્રિયાનો સયમ એ પ્રથમ પંક્તિની આવશ્યકતા છે. એ સયમ ધણે। 
કુજ્ઠસાષ્ય છે, એટલે ધીમેધીમે જ આવી શકે. પણુ તેની અવિરત ને 
એકધારી સાધના કરવી જેઈ એ. મોજશોખ તો યાજ્ય હોય જ. સુખસગવડે 
પણુ સતત ધટાડતા રહેવું જ્નેઈએ. સ્વાદેન્દ્રિય પર્ કડક સંયમ મૂકવો 
જોઈએ. અતિશ્ઞય સાદો આહાર આત્માના વિકાસને માટે આવશ્યક છે. 
આશ્રમવાસીઓને માટે બહ્મચયે નિયમર્પ ગણાય છે. વિવાહિત દંપતીઓએ 
પણુ આશ્રમમાં એ ત્રતનું પાલન કરવું રહ્યું ને ભાઈમહેનની જેમ વર્તવું રહ્યું. 

ગાંધીજએ “હિંદ સ્વરાજ માં જે ચિતાર આપ્યો છે તે નનેઈએ. 
યંત્રો આધુનિક સુધારાનું અવિભ્રાન્ય અંગ હોઈ, તેનો યાગ કરવો જેઈ એ. 
મિલો ને કારખાનાં, જ્યાં મજરે પ્રત્યે અમાતુષી વર્તન થાય છે, તેતે તેમની 
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યોજનામાં સ્થાન નથી. તાર ટપાલ ને રેલવેને, ને સાથે છાપખાનાંને પણુ, 
વખોડવામાં આવ્યાં છે. તેએ કહે છે કે સુધારાનાં આ સાધનો વાપરતી વખતે 
દરેક વેળા તેમનું મત દુભાય છે. પૃથ્વીના વાતાવરણુમાંથી ભાગી છૂટવું જેટલું 
મુશ્કેલ છે લગભગ તેના જેટલું જ મુશ્કેલ" એ સાધનો વિના એમને માટે 
પોતાનું કામ ચલાવવાનું છે. પણુ કદાચ ખૂરી ચીજને ઉપયોગ તેના પોતાના 
નાશને માટે કરવામાં વાંધો ન હોય. અવરજવરનાં ઝડપથી ચાલનારાં ને 
સુખસગવડવાળાં સાધનો એ માત્ર ગુના ને રોગના પ્રમાણુમાં વધારો કર્યો છે 

' દવાઓ ને પસ્પિતાલો પણુ તેમની ટીકામાંથી મુક્ત રભ્યાં નથી. તેઓ કહે 
' છેકેએ દવાઓ લઈને જીવ બચાવવા કરતાં તો મરવું બહેતર છે. ફેરી 

પાછા સાદા કુદરતી ઉપચારો કરવા માંડવાથી માનવન્નતિને ઉદ્ધાર થરે. 
આ તે આવા ખીન સિદ્ધાન્તો, જે સાધારણુ માણુસને કઠંણુ લાગે છે, 

તે ગાંધીજીના નીતિધમૈના સારરૂપ છે. એ કોઈ નીતિત્રન્થ કે ધાસિક 
પ્રવચનને માટે ધડી કાઢેલી તાકિક કલ્પનાઓ છે, તે વ્યવહારમાં એને 
પ્રયોગ કરવાનો નથી, એમ કેઈ ન માને. એ સિહ્ધાન્તો ધડનાર તેના 
મમૈને તેમજ અક્ષરને અમલમાં મૂકે છે. અને એના આચરણમાં કંઈ 
મર્યાદા મુકાતી હોય તો તે પોતા પ્રત્યેની કે સગાં પ્રત્યેતી તેમની દયાને 
લીધે નથી મુકાતી. તેમણે કરેલા સંપત્તિયાગની વાત ઉપર કરી છે. તેએ 
માંદગીમાં ડાક્ટરની દવા નથી લેતા. તેઓ સાદામાં સાદો ખોરાક ખાય છે. 
તેઓ "ખાદી જ પહેરે છે, ને એ જ પહેરવેશે ને પગે માત્ર ચપલ પહેરીને 
હિંદુસ્તાનના વાધસરોયની પાસે પણુ જય છે. ભય કેવો હોય તે તેઓ 
ન્નણુતા નથી. જે વસ્તુ કરવાનું ખીન્નને કહે તે કરતાં તેઓ પોતે કદી 
અચકાતા નથી. વસ્તુતઃ આત્મવિકાસના સાધન તરીકે કજ અને તપસ્યા 
વિષે તેમતે જે અનુરાગ છે તે માંદલા પ્રેમની કોટિએ પહોંચે છે. તેમની 
દ્યા ને કોમળતા સાગરના જેવાં છે. એક પતિયાના ધા તેમણે પોતાના 
વસ્ત્ર વડે લૂછેલા તે વખતે આ લેખક નતે હાજર હતો. વસ્તુતઃ તેમને 
સપૂણું ધન્દ્રિયજય, અને સન્યાસીના કડક આદરીનું તેમનું પાલન, એ ખે . 
વસ્તુઓને લીધે હિંદુસ્તાનના વિશાળ જનસમૂહ પર તેમનો ભારૈ પ્રભાવ પડે 
છ; નેતે જ કારણે એ,જનતાએ તેમને “ મહાત્મા' એ ઉપતામ આપ્યું છે, 

હવે તેમના કેટલાક ગૌણુ કોટિના સિદ્ધાન્તા લઈએ, વિચિત્ર વસ્તુ એ 
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છે કે તેએ વણુત્યવસ્થાને માનનારા છે, જેકે વણુને અંગે જે અભિમાન 
ને અળગાપણાના દોષો આવી ગયા છે તેને તેએ જરા પણુ ઉત્તેજન આપતા 
નથી. તેમની એવી ૬ પ્રતીતિ દેખાય છે કે એ વણુધમેને તેના મૂળ શુદ્ધ 
સ્વરૂપમાં ટકાવી રાખ્યો હોય તો તે લાભદાયક ની4રડે. વણુધમે એ હિંદુ ધર્મનું 
સારભૂત તત્ત્વ છે એમ પણુ તેઓ માને છે. પણુ એ વિચારને એમના દેશભાઈ- 
એતે મોટો ભાગ ટેકો આપે એવો સભવ નથી. તેઓ તો તેમના સ્વધમેતું 
પ્રાચીન શુદ્ધ સ્વરૂપ ફ્રી સજીવન કરવાને આતુર છે. પણુ ગાંધીજ એ વાતમાં 
એમની સાથે સંમત છે. વસ્તુતઃ તેઓ અસ્પૃશ્યતાના ભૂતનું ઉચ્ચાટન કરવાના 
જે ત્રયત્ન કરી રહ્યા છે તેમાં હેંદુસ્તાનના જ્નગેલા અંતરાત્માનો તેમને ટેકે! છે. 
કરોડે માણુસોને સવણું હિંદુઓ અસ્પૃશ્ય ગણે છે; ને એ લેકે જે સ્થિતિમાં * 
રહે છે તે મનુષ્યને રહેવા લાયક ભાગ્યે જ ગણાય. ગાંધીજી આ અસ્પૃશ્યતા 
દૂર કરવા મથે છે, ને કહે છે કે હિંદુ ધમૈમાં અસ્પૃશ્યતાના શાપને સ્થાન 
નથી. પણુ ઉરિજનોની સેવાના કામને તેઓ એવું રૂપ આપવા ઇચ્છે છે 
જેવું હમણાં હમણાં એ જતની સમાજસેવાના કામને પાંશ્રમમાં અપાવા : 
માંહ્યુ છે. તેઓ ઈચ્છે છે કરે એ વર્ગોની સેવા કરનાર સેવક પોતાને 

 ઊંચાપણાને ગર્વ છેડીને જે લોકોની તે સેવા કરવા ઈચ્છે છે તેમના જેવું 
જીવન ગાળે, તેમના જેવું કામ કરે, ને તેઓ જે રીતે આજવિકા મેળવતા 
હોય તેવી રીતે પોતે પણુ મેળવે. એમ કરતાં જ તેના મનમાં સાચી સમજ 
ને સહુદ્યતા પેદા થાય, ને જેમની સેવા કરવાની છે તેમનો વિશ્વાસ સંપાદન 
કરી શકાય. એવો વિશ્વાસ સેવાકાર્યની સૌથી પ્રથમ આવશ્યકતા છે. 

તેમના અસહકારી અતુયાયીઓએ 'કેટલેક ઠેકાણું સમાજસેવાના કામને 
રાજકારણુની ન્નેડે ભેળવી દીધું છે, ને તેથી તે કામ રોકાઈ ગયું છે. મહાત્માજના 
મત પ્રમાણે, જે સમાજમાં મોટાં સામાજિક દૂષણ! હોય તે સમાજને કે! 
પણુ રાજકીય હેક જરા પણુ લાભ આપી શકે એમ નથી. અને મોટા મોટા 
સામાજિક સુધારાઓને માટે જેડાજેેડ કામ ન ચાલતું હોય તો સ્વરાજના 
_કામતે પણુ કશી સફળતા મળવા ન પામે. 

ગાંધીજના જ્ઞિક્ષણુ વિષેના આદર્શો હજી સ્પ રૂપમાં પ્રમટ થમા નથી. 
આખા હિંદુસ્તાનમાં આંતરપ્રાંતીય વહેવારને માટે એક ભાષા હેવી ન્નેઈ એ 
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એમ તેએ લાંબા વખતથી આગ્રહપૂર્વક કહેતા આવ્યા છે. એ રાષ્ટ્રભાષા 
તરીકે તેમણે હિંદીને પસદ કરી છે. તેમની લાક્ષણિક ધગરથી તેમણે આ 
ભાષાના સિક્ષણુના પ્રચાર માટે નાણાં ભેગાં કર્યો છે, અને ઉત્સાહી શિક્ષકોને 
હિંદુસ્તાનના તમામ ભાગમાં મોકલી આપ્યા છે. 

આ લેખનો લેખક ગાંધીજીનો ૨।જકીય અનુયાયી નથી કે ધમના 
વિષયમાં એમને! શિષ્ય નથી. પણુ તે ગાંધીજને વરસે થયાં ન્નણે છે, ને 
તેમના શિક્ષણુનો સમભાવપૂર્વક અભ્યાસ ફરતો આવ્યો છે. તેણે ગાંધીજીની 
સમીપ એક મહાન વ્યક્તિત્વનો, ચિત્તનું શમન કરનારો, પ્રભાવ અનુભવ્યો છે. 
એક વજી જેવા દઢ સંકલ્પને કામ કરતો નિહાળીતે તેણે પોતે તેમાંથી ધણું બળ 
મેળવ્યું છે. કર્ત્યનું સ્વરૂપ કેવું હોય, ને તેની પૂક્ન કેવી રીતે કરવી જેઈ એ, 

| તે વિષે તે એક જવતાન્નગતા દષ્ટાંતને જેઈ ને કંઈક શીખ્યો છે. જે મહાન 
વસ્તુઓ સપાટીની તળે છુપાયેલી પડી છે તેની તથા જે મેથતો ને તપસ્યાઓ 
જીવનને ભવ્ય ને પ્રભાવશાળી બનાવે છે તેની, કંઈક આઈ ઝાંખી તેને થવા 
પામી છે 

ર 

૨૧. ગાંધીજી અને દારૂનિષેધ 
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મહાત્મા ગાંધી નામના એક ઈશ્વરે મોકલેલા માણુસ છે. જે વિરાટ 
માનવસાગરે--જગત આખાની વસ્તીના પાંચમા ભાગે--હિંદુસ્તાન દેશ રચ્યો 
છે તે સાગરમાંથી તેમનો ઉદૂભવ થયેલે। છે. આ લેખ ૧૯૨૧ ના અકટોબરમાં 
લખાય છે. તે વેળા તેમણે કેવળ એક કચ્છભેર્ ફરવાનું શર્ કરેલું છે. હિંદના 
ગરીબ લેક્રે પાસે જણુ દીઠં જે એટલું જ વસ્્ર હેય, તો પોતે એનાથી 
વધારે લેવું એ અસ્તેયવ્રતનો ભંગ ગણાય. તેએ ત્રીજા વર્ગેમાં--એટલે કે 
જેમાં સામાન્ય ને ગરીબ માણુસો મુસાપરી કરે છે તે તીચલામાં તીચલા 
વગેમાં--સુસાફરી કરે છે. 

આ પુરુષતી તેંદા એમના વિરોધીઓ તરક્થી ધણી થાય છે. છતાં, 



ગાંધીજી અને દાર્નિષેધ ૮૩: 

એમની સામે જેટલું કહી શકાય એમ હોય તે બધું કડી દીધા પછી, આ એફ 
વસ્તુ આકાશમાં સ્પછ્ઠ અક્ષરે લખેલી દેખાય છે--તેમણે કેવળ પોતાના 
અંગત પ્રભાવ વડે ખે વરસમાં દારૂના વાપરમાં જેટલો ધટાડે કરાવ્યો છે તેટલે 
ધટાડે। જગતના પ્રતિહ્ાસમાં બીન્ને કોઈ પણુ પ્રુસ્્ષ પોતાના જવનકાળમાં 
કરાવી શકયો નથી. " 

સરફારતી આખકારી આવકમાં એટલે ભારે ધટાડો થવા પામ્યો છે કે 
એ ખાતાના અધિકારીઓ ભયભીત બની ગયા છે. હું આખા હિંદમાં ફર્યો છું, 
ને ચૈ ધણા આખકારી પ્રધાનો ને કોડીબધ આબકારી અમલદારો સાથે આ 
વિષયની ચર્ચા કરી છે. તે બધાએ મને એક જ વાત કહી છે--દારૂના વાપરમાં 
અજબ ધટાડો, ને એ ધટાડાને લીધે આખકારી આવક પર પડતો ભયાનક કાપ. 
મદ્રાસ પ્લાકાના નેલોર જિલ્લામાં ગયે વરસે આબકારી આવેક ર્।. ૧,$ ૮,૦૦૦ 
હતી. આ વરસે ૨૨૮ રૂપિયાની આવક થવાનો અડસટ્ટો અધિકારીઓએ 
ખાંષ્યો છે. આખા [હિંદમાં ભાગ્યે જ કોઈ જિલ્લો એવે! હશે જ્યાં આવકમાં 
ભારે ધટાડો નહીં થયો હોય. ધણા અમલદારો પાસેથી મને મળેલી સારામાં 
સારી માહિતી એ છે કે જો અલારની સ્થિતિ એપ્રિલ લગી--એટલે કકે 
આબકારી વરસ પૂરું થતા લગી--ચાલુ રહેશે તો [હિંદુસ્તાનની કુલ આખકારી 
આવકને અડધો ભાગ ધસડાઈ જશે. આ અધંનગ્ન પુરુષના સર્વશ્રેઇ નૈતિક 
પ્રભાવને લીધે સેંકડો ગામડાંમાંથી દારૂ નીકળી ગયો છે, ને ખીન્ન સેંકડો 
ગામડાંમાંથી લગભગ નીકળી જવા આવ્યો છે. દેશના ધણા ભાગમાં હું 
ડઝનબંધ દારૂનાં પીઠાં જેવા ગયો છું. યાં વેપારીઓએ નિસાસો નાખીને મને 
કહું છે કે ““ અમારે રોજ એકખે ધરાક જ આવે છે.” હું પૂઠતો : “ એમ 
કેમ” તેઓ કહેતા: “ ગાંધીજએ લોકોને દારૂ ન પીવાનું કહ્યું છે તેને 
લીધે.” કટકમાં હું જિલ્લા જેલ જેવા ગયેલો. યાં ચારસો કેદીને રાખવ.ની 
જોગવાઈ છે. સામાન્ય રીતે તે ઠીકઠીક ભરેલી રહેતી. પણુ જેલરે મને 
કહ્યું કે ગયા થોડાક મહિનાથી કેદીઓની સંખ્યા ધટતી જઈને માત્ર ૧૩૮ 
પર આવી છે. મેં કારણુ . પૃઠતાં તેણે કહ્યું: “ ગાંધીજની અસહકારની 
હિલચાલને લીધે.” જ 

* (૧૯૨૧) 



ી ક. 

૬૪” જે ઝેડે# હજ 

૨૨. “ગાંધી સાહેબ ' ી 
જે ઝેડ હાજ 

ગાંધીજ સ્વતંત્રતા માટે મથી રહેલા હિંદના આત્મા છે; હિંદી અસંતોષના - 
પ્રાણુ છે; પશ્ચિમ સાથેની પોતાની સમાનતા સિદ્ધ કરવાના પૂર્વના ૬ઢ 
નિશ્રયની જીવતીજાગતી પ્રતિમા છે; હિંદની આજે સૌથી અધિક પ્રભાવશાળી 
ને ૭તાં સૌથી અકળ ન્યક્તિ છે. શરીરની દૃષ્ટિએ તો તેમને ભાગ્યે જ 
લેખામાં લઈ શકાય એમ છે. : માંડ સાડાપાંચ ફૂટ ઊંચાઈ, પાતળી કાયા, સાવ . 
સાદો પોશાક,” શરીરસોદર્યતો અભાવ -- એ ખધું જેતાં એકંદરે તેમની 
આપૃતિ આકર્ષક ન લાગે. પણુ તેમતી આંખમાંનું તેજ ને તેમની ચાલમાં 
રહેલી ચપળતા તેમને સાધારણુ લોકોના ટોળાથી જુદા પાડે છે. તેમને જન્મ 
અને વણુંતે લીધે પ્રતિકા નથી મળી એમ કહેવાય. તેમના પિતાશ્રી એક નાના 
દશી રાજ્યમાં દીવાન હતા; ને તે પોતે બેરિસ્ટર છે, પણુ તેમણે વરસોથી 
વ્ીલાત છોડી દીધી છે. તેએ બ્ાહ્મણુ કે ક્ષત્રિયના ગૌરવવાળા વણેમાં નથી 
જન્મેલા. તેઓ વર્ણું વૈશ્ય છે. પણુ ચાર વરસ વિલાયતમાં ને વીસ વરસ 
દક્ષિણુ આફ્રિકામાં રહેવાથી તેમને માણુસોની ને વહેવારની વિશાળ દુનિયાનો 
પરિચય થવા પામ્યો છે, ને અંગ્રેજનું એવું જ્ઞાન પ્રાસ થયું છે જેવું એમના 
ખહુ જ ઓછા દેશભાઈ ઓમાં હશે. તેઓ મોટા વક્તા નથી; છતાં આખું 
હિંદુસ્તાન તેમનો ખોલ સાંભળે છે. તેઓ વિદ્ત્તાનો દાવો નથી કરતા. 
સાહિયમાં અમર ર્હી જય એવું તેમણે કશું તથી લખ્યું. તેઓ કેઈ પક્ષના 
નીમેલા પ્રતિનિધિ નથી. અને ૭તાં આજે પર્ વરસની નાની ઉમરે તેમના 
રશબેધુઓનાં હદયમાં તેઓ પ્રથમ સ્થાન ભોગવે છે. એમતી આ શક્તિ શ્ઞામાં 
રહેલી છે ? જવાબ દેખીતો છે --એ પુર્ષમાં પોતાનામાં. આ સૉધારણુ 
મુળમાં જન્મેલા, આંખમાં તેજવાળા ને અગ્રેસરના જેવી ચાલવાળા પુરુષ, 
મુત્સદ્દી બનેલા આ સાધુજન, દેશવટો ભોગવીને સ્વદેશ પાછા ફરેલા તથા 
ટૌલસ્ટૉય ને રસ્કીનના સિદ્ધાંતો ઉચ્ચારતા આ દેશ્ાસેવક, શ્રાઈકે ટીકાકારના 
શખ્દમાં કહીએ તો આ “ સગ ઉપજવનારા મિ. ગાંધી ', હિંદુસ્તાનના મોટામાં 

* ૧૯૨1 માં આ લેખ લેખાયો તે વેળા ગાંધીજ પહેરણુ, ટોપી ને ધોતિયું 
પહેરતા, કચ્છ તેમણે થોડા મહિના પછી પહેરવા માંડેલો. - 
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મોટા માણુસ છે. આ દેશમાં બીજી કોઈ એવું નથી જેમની સાથે એમની 
તુલના કરી શકાય. તેમને કેવા માણુસોના વગમાં મૂકવા એનો વિચાર ફરવા - 
ખેસતાં મતિ મૂઝાય છે. દાખલા તરીકે એમને વિષે મારા સાંભળવામાં 
આવેલા કેટલાક અભિત્રાય આ પ્રમાણે છેઃ એક બંગાળી સ્ટેશન માસ્તરે 
ભક્તિભાવે મને કહયું: “સાહેબ, એ તો ભગવાન છે.' “ગયાં હન્નરે 
વરસમાં પરમાત્માએ ગાંધી સાહેબ જેવા એક જ માણુસ આપ્યા છે,' એ 
એક નિરક્ષર ગામડિયાનું સ્તુતિવચન હતું. “ ગાંધીજ અમારા મહાત્મા છે, ' 
એ એક વિધાર્થી અનુયાયીની શ્રદ્ધા હતી. “ આ માણુસને જેઈ મને સેટ 
પૉલનું સ્મરણુ થાય છે,' એમ એક ચતુર સરકારી અમલદારે કહેલું. એક 
પ્રિય મિત્રે વળી લખેલું: “ ગાંધીથી ચેતનજ્ને. તે અતિશય ભયંકર વિપ્લવવાદી 
છે. “ ઊંટવૈદ ', “ પાગલ ', “ સ્વમદણા ', અંગ્રેજ રાજ્યને ભયરૂપ ', “ ભોળી 
નિર્વ્યાજ સાદાઈના ઓઠા તળે પોતાનો ખરે ઈરાદો ઢાંકનારે ઉસ્તાદ મુત્સદ્દી ?, 
' ખેજવાખદાર ને મુટિલિ ચળવળખોર ', “ ગામડિયા પિતરાઈ ', “ સ્વદેશના 
ઉદ્ધારક ', અને સૂગ ઉપ”નવનારા મિ. ગાંધી ', એવાં એવાં અનેક વિશેષણાની 
નવાજેશ પણુ તેમને થતી મેં સાંભળી છે. એ બધું બતાવે છે કે તેઓ કાઈ 
સાધારણુ માણુસ તો નથી જ---પછી ભલે તેઓ વિપ્લવવાદી હોય 'કે 
વિકાસવાદી, પેગંબર્ હોય કે મૃત્સદી, સત હોય કે પાપી, ચળવળખોર હોય 
જ રાજદ્દારી પુસ્ષ, પાગલ હોય કે સાની, ઉદ્ધારક હોય કે વિષ્વસક, લૌકિક 
માણુસ હોય કે અલૌકિક માણુસ. તેઓ શાન્તિમાં આવે કે લડાઈમાં આવે, 
પણુ આવતાંવેત પ્યાન ખેંચે છે ને તેમને સાંભળ્યા વિના ચાલતું નથી. 
અંગ્રેજનના કોઈ છાપામાં તન્ત્રીનો ભારે ફટાક્ષવાળો લેખ આવે એથી એમનો 
કાંકરો કાઢી શકાય એમ નથી. તેમજ પ્રેશેસક શિષ્યો તેમની અંધપૂક્ન 
કરે એથી તેઓ પોતે હાંસીપાત્ર બનવાના નથી. લોકોને અકારા એવા 

* ઝટલાક કાયદા, ખેડૂતી ને મજૂરોની હાડમારીઓ, સ્વદેશમાં ને પરદેશમાં 
ચાલતી સામાજિક અસમાનતાઓ, ગયા મહાયુદ્ધે ને તે પછી પંન્નબના 
મારશલ લોએ ઉત્પન્ન ફરેલી પરિરિથિતિ, એ ખધાં ગાંધીજની વાણી દ્રારા 
પોકાર કરી રહ્યાં છે; અને એ દુ:ખો દૂર થશે કે હળવાં થશે યારે જ તેમને 
ખોલતા બધ કરી શકાવાના છે. 

પણુ તેએ કેવા પ્રકારના માણુસ છે ? તેએ દેશભકત છે. એમના 
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કરતાં વધારે અંશે હિંદી એવે! કેઈ હેદી મેં કદી જયો નથી. ગરીબાઈ એ 
એમણે સ્વેચ્છાએ સ્વીકારેલું વ્રત છે. વણાટ એમનો શેખના વિષય છે. 

' એમની જરૂરિયાતો ખહુ જ ઓછી છે. તેઓ હંમેશાં રેલવેમાં ત્રીજ્ન વર્ગમાં 
મુસાફરી કરે છે--હેદુસ્તાનમાં તો એ નમ્રતાની અચૂક નિશાની ગણાય. 
અસ્પૃશ્ય ગણુતા હરિજનોની સાથે જમવા માટે નાતનત ને રૂહ્નાં બધન 
તોડવા જેટલા તેઓ મહાન અતે માનવત્રેમી છે. તેઓ ખ્િસ્તી પાદરીની 
જોડૅ પણુ ખાય છે! તેઓ ખાદીધારી સંત છે. પણુ તેઓ સંત છે 

- એટલા માટે મતુષ્ય મટી જતા નથી. કેમકે અનેક ગુણોના વિચિત્ર 
મિશ્રણુરૂપ આ લોકશાસનવાદી ગમે તેવી આફત વખતે પણુ તીત્ર વિનેદલૃત્તિ 
ન્નગૃતી રાખી શકે છે, વળી તેમણે સહેલાં કણોનાં ચિહ્નો તેમના શરીર્ પર્ જ 
દેખાઈ આવે છે. એમના પ્રભાવની ચાવી આપણુને કયાંયે મળી શકે એમ ' 
હોય તો અહીં મળી રહે છે. આ પુસ્ષે [હેંદી હોવા માટે કષ્ટ સહ્યું છે. 
તેમની દેશદાઝની ફરીફરીતે આકરી કસોટી --ખાસ કરીને દક્ષિણુ આફ્રિકામાં 
--થઈ છે. લાં તેમણે પોતાના દેશભાઇઓનાં દુઃખમાં ભાગ લેવા માટે 
વજીલાતની ધીકતી કમાણી જતી કરેલી. યાં એ જ દેશભાઈ ઓના હકોને 
માટે લડતાં તેમને અનેકવાર જેલમાં જવું પડેલું; ને એકવાર તો એક રેષે 
ભરાયેલા દેશભાઇએ એમને એટલે માર મારેલો કે તેઓ મરતાં મરતાં બચી 
ગયા હતા. એ મારતી નિશાનીઓ એમના પ્રત્યે આદર અને માન ઉપનનવે 
છે. જે માટીના શહીદો બતે છે તે માટીની તેમની કાયા ધડાયેલી છે. 

ગાંધીજી રાજકારણુમાં પક્ષકાર છે ખરા, પણુ ધમેના વિષયમાં તેમનામાં 
ઝવૂત કે દુરાગ્રહ નથી. તેએ પોતાને હિંદુ કહેવડાવે છે, પણુ એ શખ્દનો અર્થ 
અતિશય વિશાળ છે; અતે ધણી બાંખતોમાં તો તેઓ ખ્રિસ્તી અને 
મુસલમાનોની સાથે પણુ ભળે છે. વસ્તુતઃ સુસલમાને। પ્રત્યેના તેમના ઊંડા ને 

હાર્દિક સમભાવે ખિલાકતની લડતને ગંભીર રૂપ આપવામાં મોટો ફાળો 
આપ્યો છે. તેએ। ટૌલસ્ટોય અને રસ્કીનના શિષ્ય છે; પણુ પસિ ખ્રિસ્તને વિષે 
પૂજ્યભાવ ધરાવે છે, અને ગીતાના જેટલી જ જૂટથી ધ્સિના ગિરિત્રવચનમાંથી 
વચનો ટાંકે છે. સેંટ પૉલે કરેલી પ્રેમધર્મની સ્તુતિમાં તેઓ પોતાના 
આત્મખળના સિદ્ધાન્તની પૂર્વકાયા જુએ છે. ધસિનો વધસ્તંભ એ બલિદાનતનું 
સર્વોત્તમ પ્રતીક હોઇ, એ બલિદાન જે જગાએ અપાયું તે કેલવેરીને તેઓ 
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તીથે સમાન ગણે છે. ખ્રિસ્તી ધમેશાસ્રોના ઊંડો પરિચય એ આ અદ્ભુત : 
પુરુષની એક ષ્યાન ખેંચે એવી વિશેષતા છે. નિર્ભયતા ને સર્લાનિદાને ધણુ 
નિકટનો સંબન્ધ છે; અને ગાંધીજ મિત્ર કે શત્રુ કોઈથી ડરતા નથી. તેઓ 
અજબ નિખાલસતાથી મનની વાત ખોલી બતાવે છે. અતે આ એમતેો 
અસાધારણુ ગુણુ છે; કેમકે હિંદીઓમાં પોતે જે માનતા હોય તે કહેવાની ને 

-અરુચિકર લાગે એવાં સત્યો ઉચ્ચારવાની ૬ૃત્તિ સામાન્યપણે નથી હોતી. દઢ 
નિશ્ચય એ એમને ખીનેને એક આકર્પૈક ગુણુ છે. દઢ નિશ્રય અને જક્કીપણા 
વચ્ચે ઝાઝું છેટું નથી હેતું. અતે ગાંધીજએ એકવાર એક રસ્તો લીધો કે પછી 
આફત ન આવીપડે ચાં સુધી તેઓ પાછા વળતા જ નથી. એનું દુઃખદ 
દ૬રાન્ત એમણે ઉપદેશેલા સથામ્રહમાં મળ્યું હતું. તેમાંથી થોડાક પ્રમાણમાં 
પણુ લેકનાં ટોળાંના જે અલાચારે થયા તેને પરિણામે પંજાબમાં મારશલ 
લૉતાો અમલ શરૂ થવા પામ્યો. એમનામાં આ જક્કીપણાનો અંશ છે, છતાં 
તેઓ માંડવાળની [કેંમત પણુ સમજે છે; અને તેઓ કેટલા કુનેહબાજ ને 
વ્યવહારદક્ષ છે એ એમણે અનેક પ્રસંગે બતાવી આપ્યું છે. કંઈક પ્રયત્ન કરી 
જેયાની, ને કંધકે કરી બતાવ્યાની, તેમના કરતાં સારી તવારીખ ખાવન 
વરસતી ઉંમરે ખહુ જ એછા વ્યવહારપરાયણુ મુત્સદીઓ બતાવી શકશે, 

અસહકાર સફળ થાય કે [નેષ્ફળ જ્નય, તોયે ગાંધીજીનો પોતાનો તો 
વિજય જ થવાનો છે. કેમકે તેઓ એક પ્રજ્નના આત્માની જીવંત પ્રતિમારૂપ 
છે; અને એમના કામના વિસ્તાર કરતાં એ પુસ્ષ પોતે ધણા મોટા છે. 

' એમનાથી છૂટા પડતા પહેલાં આપણે એટલું યાદ રાખવું ધટે છે કે એમની 
લડતમાં પ્રેરક હેતુ ગ્રેટબ્વિટન પ્રત્યેનો દદેષ નહીં પણુ હિંદુસ્તાન પ્રત્યેનો પ્રેમ છે. 
તેમનામાં જાતિદ્દેષતી ભાવના રતિભાર નથી. જમેતી સામેતી આપણી 
લડાઈમાં તેમણે આપણુને ખરા હુદયથી સાથ આપ્યો હતો. તે પહેલાં વરસે 
પર તેમણે હિંદી શુશ્રૂ્ષાપથકના કત્તાન તરીકે ખોઅરે. સામેના યુદ્ધમાં પણુ 
આપણુને મદદ કરી હતી. તેમના મિત્રોમાં લોર્ડ રોબટ્રેસ એક હતા; અને 
કદાચ લોર્ડ રીડિંગ પણુ તેમના મિત્ર બનશે. કાળે કરીને જ્યારે “ હિંદુસ્તાનનાં 
સયુક્ત સંસ્થાનો હસ્તીમાં આવશે લારે, હું કહેવાતી હામ ભીઠું છું કે, 
પ્તિડાસ એ દૃશ્યને ગાંધીજીનાં કામ અને રવ્ાક્તત્વનું પરિણામ, તથા હિંદમાં 
બ્રિટિશ મુત્સદ્દીગીરીને, થયેલો સર્વશ્રેઇ વિજય, ગણશે. 

(૧૯૨૧) 



૮૮ નો ખેન સ્પૂં૨-- 

૨૩. ગાંધીજની શક્તિ 

ર ખેતઃ સ્પૃર્ 

ખએેશક નાગપુરની મહાસભામાં કેન્દ્રવર્તી વ્યક્તિ તે મહાત્મા ગાંધી હતા. 
એક પ્રાચીન પુરુષને વિષે કહેવાયું હતું તેમ જેમને વિષે એમ કહેવાયું છે 'કે 
તેમના શત્રુઓ પણુ “ તેમનામાં કશે। દોષ કાઢી શકે એમ નથી ', તે આ પુરષ - 
કાણુ છે ને કેવા છે ? એમના કટ્ટરમાં કટ્ટર વિરોધીએ પણુ એમની પારદર્શીક 
સલનિછા, નેતિક હિંમત, અને આપ્યાત્મિક તાલાવેલીની એકમતે પ્રશેસા કરૅ 
છે. (સિટિશ પાર્લામેન્ટના કેટલાક સભ્યોની બેજવાબદાર ટીકાઓ પ્રત્યે દુર્લક્ષ 
જ કરવું ધટે છે --- “ ગાંધીજને ફાંસી દેવાનો ' જે ઉપાય તેએ બતાવે છે તેને 
એટલું જ વજન અપાવું જેઈ એ જેટલું કરુણાજનક ધર્માધતાને આપી શકાય. ) 
સર વેંલૅટાઈન શિરોલ, ગાંધીજએ “ સમતોલપણું પહેલાંના કરતાં વધારે ગુમાવ્યું 
છે' એવો મત ધરાવતા હોવા છતાં, કહે છે કે “ ગાંધીજ આત્મવિકાસમાં 
ધણા આગળ વષ્યા છે. ' કેટલાક લેકે માને છે કે ગાંધીજ પાગલ છે. તેમને 
જાણુનારા સહુ તો એકમતે કહે છે કે તેઆ સજ્જન છે. આ અવ્યવસ્થિત 
દુનિયામાં સંભવ છે કે સજ્જનતા ને પ્રામાણિકતા પાગલપણુની બહુ નજીક 
રહેલાં ગણાતાં હોય. જૂઠા આદર્શાવાળા યુગમાં સને ટકવાની શી તક છે ? 
જ્યાં સયને ફ્રાંસીએ ચડાવવામાં આવ્યું હોય ને અસય સિંહાસન પર ચડી 
ખેડું હોય યાં માણુસો તે હિલચાલોને વિષે ન્યાયપૂર્વક આંક બેધાય એવી 
અપેક્ષા વધારેપડતી છે. ૭તાં, જેમણે ગાંધીજને મળી તેમની સાથે વાતચીત 
કરી છે, જેમણે તેમને નાનકડી સમિતિની બેઠકમાં ન્નેયા છે કે નર્યા વક્તૃત્વથી 
ઊપજે એના કરતાં વધારે સૂછ્મ પ્રભાવ વડે વિશાળ સમુદાયોને મંત્રમુગ્ધ 
બનાવતા ન્નેયા છે, --- અમે એમની સાથે શાંતિમાં બેઠા છીએ, તેમજ તેમના 
વસ્ના છેડાનો સ્પશે કરવા કે નીચા નમી તેમના ચરણુનો સ્પરી કરવા 
તલપાપડ થઈ રહેલાં ટોળાંથી ઘેરાયેલા પણુ તેમને અમે જેયા છે, -- એ 
લોકોને તો દેખાય છે કે ગાંધીજમાં જે શક્તિ છે તે બહું જ થોડા લોકોમાં 
હરે. તમે ચાહે તો એને પાગલપણું કહો, પણુ એ ક્ષીણુ કાયામાં જે શક્તિ 
છે તે ર।જદ્દારી વહેવારકુશળતાનાં ગમે તેવાં સુવ્યવસ્થિત સંગઠનોની અવ- 
ગણુના કરી તેમને પડકાર આપી શકે છે. ગાંધીજની પાસે બીન્ન કોઈ જીવતા 



ગાંધીજના વિચારે ૮્ટ 

માણુસ કરતાં અનુયાયીઓની મોટી સંખ્યા હશે. અને એકલે આમવર્ગ જ 
તેમનું નેતૃત્વ સ્વીકારે છે એવું તથી. બુદ્ધિશાળી વર્ગ પણુ તેમને “ મહાત્માજી ' 
કહે છે. કેટલાક ઊંચા હોદદાના સરકારી અમલદારો પણુ એવા છે જેઓ તેમનામાં 
સાચા ચારિત્રનું વશીકરણુનું બળ જુએ છે. સમર્થ, પ્રતાપી, તે તર્ક અને કાર્ય 
બંનેમાં અડગ ને અણુનમ એવા એક લેનીન પશ્રિમે પેદા કર્યા છે. પૂર્વે 
એટલા જ સમર્થ, પ્રતાપી, ને અડગ અને અણુનમ એવા ગાંધીજીને જન્મ 
આપ્યો છે. લેનીત હિંસાને વિષે શ્રદ્ધા ધરાવે છે, જ્યારે ગાંધીજની મદાર 
અહિંસા પર છે. એકને તલવાર પર ભરેસે છે, ખીન્નને આત્મા પર. 
આપણા જમાનાની સપાટી પરતી બધી લડાઈ એની પાછળ મૂળથી એક- 
ખીજનાં વિરોધી એવાં જે બળે પ્રભુત્વ માટે લડી રલ્ાં છે તે ખે ખળોની 
સાક્ષાત્ અને અન્નેડ મૂર્તિરૂપ આ ખે પુરુષ હોય એમ દેખાય છે. 

(૧૯૨૧) ન 

૨૪. ગાંધીજીના વિચારે 
ચાર્લી અડ્ઝ 

મહાત્મા ગાંધી સ્વભાવતઃ આવા સેકુચિત પારિભાષિક અથમાં મુત્સદ્દી 
નથી, તેથી જ તેમણે શરૂ કરેલી હિલચાલને વિષે મને આસ્થા છે. તેએ 
ગરીબ લોકને બાજનાં પ્યાદાં કદી નહીં બનાવે. એવી સહેજ વાત પણુ કેઈ 
કરે તો તેતી સામે તેમતો આખો આત્મા બળવો કરે. ઊલટું તેઓ તો હંમેશાં 
ગરીબ અને અસહાય લેકેને પોતાનાં સર્વ વિચારો ને કાર્યોમાં કેન્દ્રસ્થાને 
રાખે; અને તેમના હિત આગળ બીજી બધી વસ્તુતો વિચાર જતો કરેછે; કેમકે 
તેઓ ખાસ અથેમાં પશ્વિરના “મિત્ર, ઈશ્વરના માતીતા, પશ્ચિરના પ્રિયજન 
છે, તેઓ દક્ષિણુ આફ્રિકામાં જ્નેઠાતીસબર્ગેમાં મોટી કમાણી કરતા હતા ને 
ગરીબ તવંગર સહુને માટે ધરનાં બારણાં ખુલ્લાં રાખતા હતા. લાં તેમના 
જવનમાં મોડું પરિવર્તન થવા પામ્યું. તેમણે સપત્તિમાત્રતો યાગ કર્યો, અને 
સંત ફ્રાન્સીસની પેઠે ગરીખાઈ ને વર્યા. તે વખતથી માંડીને તેઓ હંમેશાં 
ગરીબોને પક્ષ લેતા આવ્યા છે. તેએ ગરીબોની વચ્ચે ગરીબની પેઠે રહે છે, 

| તેમનાં દુઃખોમાં ભાગ પડાવે છે, ને પોતાની જતને જરા પણુ બચાવતા નથી. 



હ ક  થ્ચાર્લી એડ્ઝ 

તેમને ગરીબાધનાં સર્વ રૂપોનો નિકટના અનુભવ થયે છે એતે લીધે ગરીખોના 
કુલ્યાણુ વિષેના તેમના વિચારોમાં અસાધારણુ જેમ આવ્યું છે. તેમના 
વિચારો આટલા બધા મૌલિક છે, તેતું કારણુ એ છે કે તેમણે જૂના વખતથી 
ચાલી આવતી ધરેડા છોડી દીધી છે, અને ગરીખોના જવનનો! જાતિઅતુભવ 
મેળવ્યો હોવાથી ગરીબોની સ્થિતિ વિષે તેઆ ખોટી દલીલબાજી કરતા નથી. 

 જેટલાંક અંગ્રેજ પુસ્તકોએ -- જેવાં કે થોરો, ટૌલસ્ટોય, રસ્કીન તે એડવર્ડ 
કારપેન્ટરનાં -- તેમનું વિશેષ ધ્યાન ખેંચ્યું છે.'પણુ અંગ્રેજ સાહિયના એમના 
વાચનમાંથી એમના પર ભારેમાં ભારે અસર પડી છે તે તો પ્સિના 
ગિરિપ્રવચનની. એને એમણે જવનભર સૌથી માનીતા ધમૈમ્રન્થામાંનો એક 
ગણ્યો છે એમ કહેવામાં અતિશયોક્તિ નથી. પૂર્વના જે  ધમેમ્રન્થોનું શિક્ષણ 
તેમને નાનપણુમાં આવેલું, અને જેન ધર્મ, બૌદ્ધ ધમે ને વૈષ્ણુવ ધમેના જે . 
મહાન આદર્શોનું તેમણે ઊંડું સશોધન કર્યું છે, તેતી સાથે ઈસુના ગિરિમ્રવચનને 
ખરેખરો મેળ બેસતો તેમને દેખાયો છે. ફ્રેન્ચ વિપ્લવ પહેલાં જેમ રૂસોએ 
કરેલું તેમ ( જેકે ગાંધીજમાં છે એવું આત્મબળ રૂસોમાં નહોતું ) ગાંધીજીએ 
પણુ સુધારાનો આધુનિક જુલમ છોડી, કુદરતતી સમીપ રહીને ગાળેલા 
જીવનની સ્વતંત્રતા અંગીકાર કરી છે. ભારતવપષૈના ભૂતકાળના ચિત્રને તેમણે 
હંમેશાં એવા કાળનું ચિત્ર માન્યું છે જ્યારે શુદ્ધ હધ્યવાળા માણુસો ઈશ્વરનું 
દર્શન કરી શકતા હતા. તેએ અરણ્યોમાં આવેલા આશ્રમોમાં સાદાઈ ને 
શાંતિથી રહેતા. તેથી તેમતાં જવન સુભગ, રુચિર ને નીરોગી હતાં. પણુ 
આધુનિક સુધારે સાદો કે શાન્ત ખેમાંથી એકેય નથી, એમ ગાંધીજીનું કહેવું છે. 
તે હદ્યતો મેલો છે. તેથી માણુસ આજે પશ્રિરને જેનેઈ શકતો નથી. એટલે 
આપણે પાછા વળીને કુદરતની સાદાઈ પર જવું જઈએ; અને આપણે નને 
પશ્વિરનાં દરશન કરવાં હોય તો, આધુનિક સુધારાથી ખને એટલા અળગા રહીને 
જવન ગાળવું જેઈ એ. આપણે ફેરી પાછા સાદા, શાન્ત જવન પર આવવાનો 
ને હદયને શુદ્ધ બનાવવાને પ્રયત્ન કરવે। જોઈ એ. આપણે પશ્ચિર અને શેતાન 
બંનેની સેવા એકીસાથે કરવાને પ્રયત્ન હવે પછી ન કરવે। જેઈ એ. 

ગાંધીજના કેટલાક વિચારો બહુ અણુધડ રીતે મૂકવાનો મેં પ્રયત્ન 
કર્યો છે. એ વિચારોએ મારા પોતાના જીવનના ધડતર પર કેટલે પ્રભાવ 
પાડ્યો છે એ હું તમને ભાગ્યે જ કહી શર્કું એમ છું, કેમકે એ વિચારે 
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* મારી પાસે તો એમના પોતાના વ્યક્તિત્વ વડે રંગાધને આવ્યા છે. ગાંધીજીના 
વિચારો તવા નવા પ્રગટ થાય છે યારે મારું મન હંમેશાં એકાએક આશ્ચર્યમાં 
ગરકાવ થઈ ન્નય છે, ને ધણીવાર તેનો વિરોધ કરે છે. હું ન્નેઉં છું કે દરેક 
પ્રસગે ગાંધીજ મારા પર વધારે ને વધારે સખત ફટકો લગાવતા જાય છે, 
ને મારી પોતાની વિચારતી ધરેડે ભાંગી જ્નય છે. પણુ એ બધાંમાં શુદ્ધ 
આનન્દ રહેલો છે ---પહેલાં તો સંધરષતો આનન્દ; ને પછી મારી ભૂલ ક્યાં 
થતી હતી તે જઇને હાર ખાધાનો એથીયે મોટો આનન્દ. સોક્રેટિસની પાસે 
પેલા જુવાન તર્કશારત્રીએ આવતા એમની વાત તમતે યાદ છે ? સોક્રેટિસ 
એમને કેટલાક માર્મિક પ્રશ્નો પૂછી તેમતે બહુ કોમળતાથી પણુ અચૂ કપણે 
પછાડતા; અને પછી પાછા તેમને ઊચકી લઈ તેમની ભૂલ કયાં થાય છે 
તે ખતાવતા. મને ધણીવાર મારી સ્થિતિ એ લોકોના જેવી લાગે છે. પૂર્વના 
આપણા આ સૌદક્રેટિસના તરફ્થી એકાએક એક સવાલ આવે છે; ને મારે 
ગંજકાનું ધર્ ઊંધું વળીને જમીન પર્ પડી જય છે. વળી, હું પૂરેપૂરા પૂજ્ય- 
ભ્રાવપૂર્વક કહું કે ગાંધીજતા વિચાર કેટલીકવાર સૉક્રેટિસના વિચારથી 
ધણા દૂર ને ધણુ। ઊંડા ન્નય છે. એ વિચારો મને પસિ ખ્રિસ્તના વિચારોનું 
સ્મરણુ કરાવે છે. 

એક દાખલો આપું. એ નનણે ગઈ કાલે જ બન્યો હોય એટલે મારા 
મતમાં તાજ્ને છે. એકવાર ગાંધીજી અને ડું પ્રિટારિયાની બહાર ચાલતા 
ચાલતા ધણે દૂર આવેલી એક જગાએ પહોંચ્યા હતા. લાં મ્યુનિસિપાલિટીએ 
“કાફર લોકેશન ' બાંધ્યું હતું. પાછા ફરતાં અમે એક ઝરાની પાસે ઝૂકતી 
ડાળાવાળા એક ઝાડતી છાયામાં ખેસીને ધણા વિષયોની વાતો કરી. મેં કેટલાક 
વખતથી નિરામિષાહાર શરૂ કર્યો હતો. પણુ મારી કશી શ્રદ્ધાને લીધે નહીં 
પણુ ખીન્ન લોકોની લાગણી ન દુભાય એ હેતુથી મેં આમ કરેલું. અમારી 
વાતચીતમાં માંસાહારનો પ્રશ્ન નીકળ્યો. મેં કંઈક અવળાર્ધથી ગાંધીજની 
આગળ એવી દલીલ કરી કે ખુદ કુદરતમાં પણુ નાના જીવોને મારીને મોટા 
જીવો જીવે છે, ને તે કારણુસર માણુસો આહારને માટે ન્નનવરને મારે એ 
વાજખી છે. એક ક્ષણુમાં ગાંધીજની આંખો ભભૂકી ઊડી. તેમણું “એમને 
શાન્ત તે કાબુમાં રાખેલે અવાજે મને કહ્યું: “ તમે ખ્રિસ્તી છે, ને છતાં 

રં શ 
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આવી દલીલ કરે છો ! મેં તો માનેલું તમારું બાઈબલ એમ શીખવે છે કે 
સિ દેવાંશી હતા, ને તેએ દેવાંશી હતા એટલા માટે જ તેમણે મતુષ્ય જેવા * 
પાપી પ્રાણીને માટે પ્રોતાના દેઠનું બલિદાન આપ્યું. એ ઉપદેશ હું સમજી 
શર્કું છું. પણુ તમે હમણાં કડી એ વાત તો હું બિલયુલ સમજ શકતો નથી. 
આખું વિશ્વ એક નાના કીડાનો જીવ બચાવવા માટે પોતાનું બલિદાન આપે 
છે એવી કલ્પના કરવી મને ગમે. એ સુન્દર વસ્તુ થઈ પડે. પણુ તમારી 
દલીલ તો જરાયે સુન્દર નથી. કોઈ હિંદુ તો એવી દલીલ એક ક્ષણુને માટે 
પણુ ન કરે. આખો જેન ધમે એની સામે બળવો કરે. બૌદ્ધ ધમે એનો 
સર્વથા અસ્વીકાર કરે. અને એ દલીલ ખ્રિસ્તી ધમને પણુ શોભે એવી 
તો નથી જ ! ” 

મેં આ સાદો દાખલે ટાંકયો છે તે તેઆ એકાએક કેવી દલીલ 
કરીને સામાને ૭ક કરી નાખતા એ બતાવવા માટે જ નથી. એ તો એટલા 
માટે ટાંકયો છે કે એમાં ગરીબો વિષેનો એમનો મૂલભૂત ઉપદેશ સંક્ષેપમાં 
આવી નય છે. આથી ઊલટો એક દાખલો આપું. કલકત્તામાં થોડા 
વખત પર્ મળેલી એક સભામાં ન્નેશીલા રાષ્ટ્રવાદીઓએના એક સમૂહે 
ખરા જિગરથી એવી દલીલ કરેલી કે જે રેલવે ને આગખોટેના કામદારેમાં 
હડતાળ પડાવી શકાય, તો ચાંદપુર્ની કૉલેરાની છાવણીમાં પડેલા પરદેશથી 
પાછા ફરેલા મજૂરોને વિચાર હડતાળ પાડવામાં આડે આવવો ન જેઈ એ. 
હિંદની બત્રીસ કરોડની પ્રન્નને જને સ્વરાજ મળી શકવું હોય તો થોડાક 
હજાર મજૂરોના તો ભોગ આપી શકાય. એ સાંભળીને મને મહાત્મા ગાંધીએ 
પ્રિમોરિયાની બહાર કરેલી દલીલ યાદ આવી. મેં કહયું કે જ્યાં સુધી થોડાક 
હુર ગરીબ માણુસોને માટે આખું હિંદ પોતાનો ભોગ આપવા તૈયાર છે 
યાં સુધી એ કામ ભવ્ય ગણાય. પણુ એ સિદ્ધાન્તને જે ઉલટાવવામાં આવે 
તો મહાત્મા ગાંધીનું ઊંચુ આપ્યાત્મિક ધોરણુ પાછળ રહી જય, ને એમાં 
ભવ્યતાનો અંશ જરાયે રહે નહીં. એ આદરની વાત શ્રોતાઓને તરત ગળે 
ઊતરી. એમાં રહેલી શક્તિને તેઆ અવગણી શક્યા નહીં, 

(૧૯૨૧) 
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૨૫. ઈશુ ખ્રિસ્તની હારના 
ચિત્તરંજન દાસ 

આજે તમારી સમક્ષ ઊભા રહેતાં આપણુને જે મોટી ખોટ પડેલી છે 
તેતું ભાન મતે સાલે છે ને મારં હૃદય ભરાઈ આવે છે; અને જે વસ્તુ આપણા 
દરૈક જણુના મનમાં અત્રસ્થાન ભોગવે છે તેને હું શબ્દોમાં ભાગ્યે જ પ્રગટ 
કરી શકું એમ છું. તોકેરશાહીની સામે ચિરસ્મરણીય યુદ્ધ કર્યા પછી મહાત્મા 
ગાંધીને પકડીને કેદમાં પૂરવામાં આવ્યા છે; અને આ વરસે મહાસભાના 
કામકાજમાં આપણુને એમનું માર્ગદશેન નહીં મળી શકે. પણુ એમણે શત્રુના 
ગઢમાં જે છેલ્લો ટકાવ કર્યો, નેોકરશાહીના પ્રતનિધિઓને જે છેલ્લે 
પડકાર આપ્યો, તે આપણુ સહુને પાનો ચડાવે એવો છે. ફસ્ણુતા, ગૌરવ, ને 
ભવ્યતામાં આની તોલે આવે એવી કથા ન્ને વાંચવી હેય તો આપણે ખે 
હનર વરસ પાછળ જઈ ને, પસિ ખ્રિસ્ત પરદેશી અદાલતની સમક્ષ ઊભા રલ્રા 
ને “ લોકોને અવળે રસ્તે ચડાવવાના' આરોપસર તેમના પર કામ ચલાવવામાં 
આવ્યું એ પ્રસગનું વણેન વાંચવું પડશે, તેમાં કહ્યું છેઃ 

“પસિ સૂબાની' સામે ઊભા રલ્યા. સુબાએ એમને પૃછઠ્યું: “ તમે 
યકૂદીઓના રાજ છો ?' 

“ દૃસિએ કહ્યું: “ એમ તમે કહો છો. ' 
“ અને વડા ધર્માધિકારીએઓ ને ધરડિયાઓએ એમના પર આરેૅપ મૂકયો 

યારે એમણે કશે જવાબ દીધો નહીં. 

“ પછી પાધ્કેટે એમને કહ્યું: “આ'લોકો તમારી સામે કેટલી બધી 
વાતો કહે છે તે તમે સાંભળતા નથી ?' 

“હતાં ઈસુએ એક શખ્દ પણુ ક્યો નહીં, તે ન્નેઈ સબાને ભારે 
આશ્રયે થયું. ” 

મહાત્મા ગાંધીએ જુદ્દો રસ્તો લીધો. તેમણે કબૂલ કર્યું કે તેઓ ગુનેગાર 
છે, એટલું જ નહીં પણુ સરકારી વકીલને કહ્યું કે “ તમે કહો છે! એના ફરતાં 
મારે ગુતો મોટો છે.' પણુ એમણે સાથે એમ પણુ કહ્યું. કે એમણે 
નોકરશ્રાહીના કાયદાનો ભગ ભલે કર્યો હોય, પણુ એ ભગ કરવામાં એમણે 
પશ્િરના કાયદાનું પાલન કર્યું છે. 

હ 



દે૪ ર સોલાના મહમદગલી 

ગાંધીજ નિણુયો કરવામાં મહાન છે, તેના અમલ કરવામાં મહાન છે, 
ને એમણે દેશની વતી જે છેલ્લું બયાન કર્યું તેમાં તો એમની મહત્તા અન્નેડપણે 
દીપી ઊઠે છે. જગતે તેના આરંભકાળથી જે મહાનમાં મહાન પુરુષો જયા છે 
તેમાંના તેઆ એક છે એ વિષે જરાયે શકા નથી. જગતને એમની જરૂર છે. 
અને “ મોભાવાળા લેકે, ' “ દેશમાં મોટી માલમતા ધરાવતા લેકે ' --ધસિ 
ખ્રિસ્તના જમાનાનો શાસ્ત્રીએ ને ધમેધૂર્તો--એમનાં હાંસી નેં ઉપહાસ 
કરતા હોય તોપણુ, તેમણે જે પ્રજ્નની આગેવાની કરી તેને એક પછી એક 
એમ અનેક વિજયો અપાવ્યા છે તે પ્રન્ન તો એમને અલારે કૃતસતાપૂર્વક 
યાદ કરે છે ને સદાકાળ યાદ કરશે. *« ર 

૨૬. ગાંધીજી અને અહિંસા 
સોલાના મહમદઅલી 

હિદુસ્તાનને રાજકીય તેમજ આધ્યાત્મિક બંધનમાંથી છોડવવાને જ 
ગાંધીજી સ્વદેશ પાછા ફર્યા હતા. પણુ તેઓ જે કાર્યપદ્દધતિને માનતા હતા ને 
પોતાના દેશભાઈ ઓને શીખવવા માગતા હતા, તે જેને રાજકારણુની મોહની-' 
વાળા પશ્ચિમમાં “ રાજકીય ' કહે છે એવી નહોતી. માનવજનતિના સર્વ મહાન 
ગુરુઓની પેંઠે તેઆ પણુ જીવનને એક ને અખંડ સમન્વયસ્પ માનતા હતા 
--ક્રિલસૂફીના અભ્યાસને માટે આપણે ભલે એનું ગમે તેટલું પૃથક્કરણુ 
કરીએ---; અને રાજકીય ને આધ્યાત્મિક ખે ક્ષેત્રની વચ્ચે તેમણે સીધો 
વિરોધ માન્યો નહોતો. 

ધણાઓએ મહાત્માજના ઉપદેશને, અને હમણાં હમણાં તેમના કષ્ટ- 
સહનંને પ્સિનાં ઉપદેશ અને ફણસહનની સાથે સરખાવ્યાં છે. ઈસિના આગમન 
પહેલાં જુડિયાની રાજકીય પરિસ્થિતિ જેવી હતી તેવી જ રાજકીય પરિસ્થિતિ 
મહાત્માજના આગમન પહેલાં હિંદુસ્તાનની હતી. પ્સિએ અગાઉ જુડિયામાં 
જે તુસખા બતાવ્યો હતો તેજ તુસખો હિંદુસ્તાનનાં દુઃખોનું નિવારણુ 
શેધનારાઓને મહાત્માજએ બતાવ્યો. ફજસહન અને તપસ્યા દ્દારા આત્મશુદ્ધિ; 

# ૧૯૨૨ માં ગચામાં મળેલી મહાસભાની ખેઠકના પ્રમુખપદેથી આપેલા 
ભાષણુમાથી. 

ક 



વિલાયત ક્યારે ભાવે ? લ્ષક 

રાજ્યતત્રની જવાબદારી માટે નેતિક તૈયારી; સ્વરાજની આવશ્યક શરતરૂપે 
આત્મસંયમ --- આ મહાત્માજનો સિદ્ધાંત ને તેમતી દઢ શ્રદ્ધા હતાં. અને 
જે વરસની આખરે અમદાવાદમાં મહાસભાની બેઠક થઈ તે ભવ્ય ને કીર્તિમેત 
વરસમાં જીવવાનો લહાવો આપણામાંના જેમને મળ્યો છે તેમણે ન્નેયું છે કે 
આટલા વિશાળ જનસમૂહનાં વિચાર, લાગણી ને વર્તનમાં મહાત્માજીએ કેવું 
અદ્ભુત ને કેવું ઝપાટાબંધ પરિવતેન કરાવ્યું છે. * 

આપણે મહાત્માજને છેડ દીધો નથી ! ચૌરીચોરાના અપરાધનેો ને 
એવા બીજા દુઃખદ બનાવોના નિણુય થતો હોય, યારે જે કામો થયાં છે 
એટલાંનો જ નહીં પણુ જે કામો કરવાની લાલચ રોકવામાં આવી છે તેનો 
પણુ વિચાર થવો! ધટે છે. અસહકારના ઉષઃકાળથી લોકોએ જેટલી તીત્ર 
લાગણી અતુભવી છે તેટલી હિંદુસ્તાનના પ્રતિહાસમાં અગાઉ કદી અનુભવી 
નથી. આજે લોકોને થાય છે એના દસમા ભાગની પણુ લાગણી અગાઉ કદી 
થઈ હતી ખરી કે? હું પડકારીને કહું છું કે જ્યાં હ લોકોને સ્વતંત્રતા માટે ઊભા 
થવાને જગાડવામાં આવ્યા હોય,. ને છતાં મહાત્મા ગાંધીની આગેવાની નીચે 
હેંદુસ્તાનના લેકે જેટલા શાંત રહ્યા છે એટલા એ લેકે શાંત રહ્યા હોય, 
એવે ખીજ્ને એક પણુ દાખલો પન્સાનિયતની તવારીખમાં હોય તો કોઈ 
મને બતાવે. યુરોપમાં એવો કોઈ દેશ નથી જ્યાં આવા સંન્નેગામાં લોહીની 
રેલ ન ચાલી હોત. [હૈંદુસ્તાન એવી રેલમાંથી ઊગરી ગયું છે તેનો યશ મહાત્મા 
ગાંધી અને તેમના સાથીઓને છે.* 

૨૭. વિલાયત કયારે આવે ? 
કુમારી મ્યુરીએલ લેસ્ટર 

, આશ્રમમાં આવ્યે મને કેટલાક દ્વિસ થયા પછી એકવાર ડું ગાંધીજીને 
મળવા એમના ઓરડામાં ગઈ ને એમની સામે જમીન પર્ ખેઠી. તેઓ મારી 
સામે ખૂબ જ રમૂજથી ન્નેઈ રહ્યા. હું પણુ સામી જરા હસી, ને મૈ મનમાં 
ધારી રાખેલો સવાલ ખોલી નાખ્યો : “બાપુ, આપ વિલાયત આવશે ? ” 

* ૧૯૨૩ માં કોકાનાડામાં મળેલી * રાષ્ટ્રીય મહાસભાની બેઠકમાં પ્રસુખસ્થાનેથી 
આપેલા ભ્ાષણુમાંથી. 



હદ : કુમારી મ્ડૂરીએલ લેસ્ટર 

“ આવ્યાથી શે ફાયદો થશે ? ” તેમણે કહ્યું. “ અહીં હિંદુસ્તાનમાં 
અમને સલામ્રહના પ્રયોગમાં એવી સફળતા હજુ નંથી મળી કે હું વિલાયત 

' આવીને તમને ભલા લેકેને કામ લાગે એવી કશી વાત કહી શકું. ” 

સં કહ્યું : “પણુ આપ અમને શીખવવા માટે વિલાયત આવો એમ 
હું નથી કહેતી, ” 

“નહીં ?” તેમણે પૂછ્યું. “તો હું શાને સારું આવું એમ તમે 
પ્રચ્છો છો?” 

“ અમારી પાસેથી શીખવા માટે આપ વિલાયત આવે એમ ડું ઇચ્છું. ” 
મેં કહી દીધું. 

ગાંધીજીની મુખમુદ્રાઆનંદથી ચમ%ી ઊડી. “ ખરી વાત, "ખરી વાત, ” 
તેઓ ખોલ્યા. “ તમારા લોકોને મળવું, તમારા મહારથીઓ ન્નેડે વાતો કરવી, 
અને ન્યૉજે ડેવીસ તથા ખીજાઓ સાથે અતુભવની આપલે કરવી, એ ખધું 

' કરતાં મતે બહુ આનદ આવે એવું છે. ભલે યારે, હું વિલાયત આવીશ. ” 
“ખહુ સરસ !” હું ખાલી ઊડી. 
“ પણુ મારી કેટલીક શરતો છે, ” ગાંધીજીએ કહ્યું. 
“ એ મને આપ કહો, ” મૈં એમતે વિનંતી કરી. 

ગાંધીજી કહે : “ત્રણુ શરત છે. તમે જે મેંચેસ્ટરતી મિલોવાળાને 
તેમતું કાપડ હવે પછી હિંદુસ્તાનમાં બિલકુલ ન મોકલવાને સમજાવી શ્ઞકશે। 
તો હું વિલાયત આવીશ.. ” 

મૈ હસતાં હસતાં કહ્યું : “ હું એમાંના કેટલાક મિલવાળાને ઓળખું છું. 
એટલે કંઈ નહીં તો આપતી વિનંતી એ લોકોને પહોંચાડીશ ત્રો ખરી જ. 
ખીજ શરત આના કરતાં કંઈ સહેલી છે ખરી ? ” 

“ખીજ જ્ઞરત એ કે તમારે તમારા પ્રધાનમેડળના પ્રધાનોને અને 
પાર્લામેન્ટનતા સભ્યોને સમજાવવા કે તેઓ હિંદુસ્તાનને સ્વરાજ આપે. ” 

“ અને ત્રીજ શરત શી?” મેં પૂછયું. હું જોઈ શકી કે તેઆ આ 
વળા ગૅભીરતાથી કંઈકિ વાત કહેવાના છે. 

ગાંધીજી જરાક વાર્ ચંભી ગયા, અને પછી તેમણે તોળીતોળીને ને 



વિલાયત ક્યારે આવે? 3 હક 

વિચારપૂર્વક જવાબ દીધો: “ હું વિલ આવીશ -- જે તમે ધેર ગ ગયા પછી, 
અમારા લેકેોમાં તમે ભળ્યાં સારથી જે કંઈ નનતે નનેયું છે તે તમારા દેશભાઈ- 
ઓને કહેશો તો. બાળકોને અફ્ીણુની ગોળી કેમ અપાય છે, ને હરિજન 
ખઆળક દારૂની લતમાં કેમ ફસાય છે, એ તમે એમને કહેન્ને. એમને કહેજે કે 

હિંદુ ધર્મે અને ઈસ્લામમાં દારૂ પીવાની મનાઈ છે; અને દારૂને અડવું એ 
અમારા સ્વભાવથી ને અમારી કુદરતી ટેવોથી વિરુદ્ધ છે; ૭તાં અમે જ્યાં 
જ્યાં યુરોપિયનો જેડે ભળીએ છીએ યાં બધે દારૂ પીવાની રેવ ફેલાતી જ્ય 
છે. એમને કહેજો કે અમે અમાસ દેશમાંથી અફ્રીણુ અને દારૂ બનેને નાબૂદ 
કરવાનો નિશ્રય કર્યો છે; એ બાબતમાં હિંદુસ્તાનના બધા પક્ષો ને ધર્મો 
એકમત છે; ૭તાં અમતે એ વસ્તુમાં સફળતા મળતી નથી કમકે સરકારની 
આવકનો સવાલ આડે આવે છે. તમારા દૈેશભાઈ ઓને કહેન્ને કે રાજ્ય- 
બંધારણુના કાયદાની રએ આબકારી ખાતું હિંદી પ્રધાનોને એવી રીતે સોંપવામાં 
આવ્યું છે કે કેળવણી તથા બીન્ન રાષ્ટ્રપોષાક કાર્યોનો વિકાસ દારૂની આવક 
પર આધાર રાખે છે. એમને કહેન્ને કે અફ્ડીણુની બદી છેક દારૂની બદી જેટલી 

' ભીષણુ નથી. અફીીણુ માત્ર તે "ખાનારને જ હાનિ કરે છે. દાર્ તો પીનાર 
ઉપરાંત ખીન્નઓને પણુ -- સામાન્યપણે ર્રીઓને --- અતિશય દુ:ખી કરે 
છે. એમને કહેને કે વેશ્યાવત્તિને કાયદેસર બનાવી તેતી આવકમાંથી રાજ્યતંત્ર 
ચલાવવું એ તમારે લાં જેટલું અનીતિમય ગણાય તેટલું જ અનીતિમય અમારે 
મન દારૂતી આવકમાંથી રાજ્યતંત્ર ચલાવવાનું 'છે. લોકમતને ખળભળાવી 
મૂકજે, પ્રધાનોના મત બદલાવને, તે પાર્લામેટના સભ્યોને ગળે આ વાતો 
ઉતારે. ધમે સંધોને જનગૃત કરજને, અને આખી અંગ્રેજ પ્રજ્નને એટલું : 
બતાવી આપન્ને કે દારૂબૈધીની અમારી જે રાષ્ટ્રીય તમન્ના છે તેમાં તેમણે 
વિધ્ો નાખવાં એ તેમને માટે લાજમ નથી. આટલું તમે કર્યું છે એમ મને 
જણાવશે કે તરત જ હું, એ મહાકાર્ય પૂ રું કરવાને, મારા એક કરોડ દેશભાઈ- 
એની સહીઓ લઈ ને મારે પોતાને ખરચે વિલાયત આવીશ. 

ન્ર્દ 

ગોહ્ટીની મહાસભા પછી હું પાછી “કલકત્તામાં ગાંધીજને મળી. મારે 
હિંદુસ્તાન છોડીને જવાનો વખત નજીક આવતો હેતો, એટલે ગાંધીજએ મને 
ધણી સલાહ આપી: _ 

દ 



ઢ્હ કુમારી મ્યુરીએલ લેસ્ટર. 

“ આટલા વખતમાં તમે નજ્નતે આ દેશની પરિસ્થિતિ ન્નેઈ. હવે તમારે 
તમારા દેશભાઈઓના અનુભવની સાથે તમારા અનુભવને સરખાવી જેવા * 
જેઈએ, સભવ છે કે તમે વધારે વાંચો ને ખીન્નઓને મળે પછી તમારા 
મતો બદલાય. તમારે આ શહેરના મુખ્ય આબકારી અધિકારીને મળવું 
જેઈ એ; તથા રેવરંડ મિ. એડરસનની સાથે પણુ વાત કરવી જેઈ એ. અફીણુ 
ને દારૂના વિષયમાં એક પણુ વાત એવી નથી જે મિ. એડર્સન ન જણુતા હોય. 

“ વળી વિલાયત ગયા પછી તમારે સૌથી પહેલાં ઈડિયા ઓફ્રીસમાં 
જવું, ને'તમે કહેવા ધારતાં હો તે બધું લૉર્ડ ખર્કનહેડને કહેવું. તે વિના તમે 
યાં નહેર સભાઓમાં ખોલવાનું શરૂ નહીં કરી શકે. ” 

માર હૈયું ખેસી ગયું. લોર્ડ બર્કનહેડનાં ચળકતાં પનામા ને તેમની 
ધ્વારવાળી ને ચકંચકતી તલવારો મને કેદી ગમ્યાં નહોતાં, પણુ ગાંધીજીનો 
નિરદેય અવાજ તો આગળ ચાલ્યો : 

“તમારાથી અહીંના ગવર્નરને મળ્યા વિના આ પ્રાન્ત ન છોડાય. 
લૉડે લીટનની પાસે નજનઓ, ને જે વાત તમે વિલાયતમાં કરવાનાં છો તે 
એમને કરો.” * 

હું ગગણીઃ “ પણુ હું એમને ઓળખતી નથી, ને તેઓ મને મળવાને 
રાજી પણુ નહીં હોય. ” 

“ તમને એમની મુલાકાત : સહેજે મળશે. તમે મિટ પ્રન્નજન છો. ” 
ગાંધીજએ શાન્ત, સ્વસ્થ અવાજે કહેવું ચાલુ રાખ્યું. બોલતાં ખોલતાં તેઓ 
જે રૈટિયો ચલાવે છે તેના ગુજનને મળતો એમનો એ વેળાના અવાજ હતો. 

“ જવી રીતે ? ” સં પૂછ્યુ. 

“ એ સહેલું છે. એ તમે ફરી શકશે. તમારે કલકત્તાના ખીશપને 
પણુ મળવું જઇએ. ” 

“પણુ, બાપુ, પરમ દહાડે તો મારે કલકત્તા છોડવાનું છે, ” સેં 
વાંધો ઉઠાવ્યો. 

“ તો તાર્ કરીને ટિકિટ ર૬ ક! ” તેમણે શ્ઞાન્તિથી જવાબ દીધો. 
તેમની નજર તો હંમેશની.પેે રૅંટિયા પર જ એકાગ્રપણે મંડાઈ હતી. પણુ 
મને એમ ટિકિટ ર્દ કરાવવાનું પસદ ન પજ્યું, એટલે હું ખીશપને મળી -- 



વિલાયત ક્યારે આવે ? ર હ્ઢ 

એ આશાએ કે તેઓ ગવર્નરની સાથે સુલાકાત ગોઠવી આપશે. પણુ લોર્ડ 
લીટન મને મળવા ઈચ્છે એતું કંઈ ખાસ કારણુ એમને જણાયું નહીં. 

“ સિવાય 'ે તમે પૂરેપૂરાં નનણીતાં ને સરકારે માન્ય રાખેલાં સમાજ- 
સેવિકા હો, ” તેમણે ઉમેર્યું. હું લેડનના પૂર્વ ભાગમાં ગરીખોના લત્તામાં 
રહેતી હતી એ તેમણે સાંભળ્યું હવું. 

' શૂંઉતાવળે જવાબ દીધો: “નાના | નહીંજ તો. હું કેઈ એવી 
સેવિકા નથી. ” સં યાંથી ધેર જઈ ના. ગવર્નેરતે ચિઠ્ઠી લખી ને એમના 
૪ીમતી સમયમાંથી દસ મિનિટ માગી. કાગળ મોકલાયા પછી એક ખે 
કલાકની અંદર્ જ ફોન પર જવાબ આવ્યો. ખીજે દિવસે બપોરે આવવાનું 
નોતરું મને અપાયું. મોટરમાં બેસી ગવર્નમૅંટ હાઉસના અક્કડ ને હાઠવાળા 
અગીચામાં ને ચળકતાં સફ્રેદ પથ્થરનાં પગથિયાં આગળ થઈ ને, કિરમજી 
મખમલના લેબાસવાળા હિંદી સિપાઈ ઓની ચોકીવાળા દરવાન્ન સુધી જવું 
એ ડંઈ નાનીસૂતી અસિપરીક્ષા નહોતી. હિંદમાં ગવર્નરે રાન્ન કરતાં પણુ 
વધારે દબદબો ને ઠાઠે રાખે છે. એમ મનાય છે. હું મેલીવેલી, નજીવી, 
અસ્થાને આવી પડેલી, ને નકામી છું, એમ મને લાગ્યું. 

પણુ હું લૉડે લીટનના ઓરડામાં એમની પાસે પહોંચી એટલે ખધું 
સહેલુંસટ થઈ ગયું._ માણુસોને મળીને વાતચીત કરવાનું આટલું ખધું 
સહેલું હોય છે, ૭તાં પેલાં પથ્થરનાં પગથિયાં, ચોકીદાર ને વિરોાળ બગીચા 
જેવી વસ્તુઓ, રખાવો, ને ઉપરઉપરના ભભકાથી આપણે કેવાં ડરી ને 
ગભરાઈ જઈ એ છીએ ! 

સં ગવર્નરની સાથે આનંદમાં જે કલાક ગાળેલો તેનું વણુન ગાંધીજી 
આગળ કર્યું તે બધે વખત તેમણે કાંતવાનું ચાલુ રાખ્યું. મ જે જે મુલાકાતો 
લીધેલી તે બધીથી તેઓ રાજી થયેલા દેખાતા હતા; અને વિદાય દેતા પહેલાં 
તેમણે મને ફરી યાદ દેવડાવ્યું કે આપણું કામ સાધવું હેય તો તેને માટે 
કયો રસ્તો લેવો યોગ્ય છે. 

“ડર્યા વિના ને અતિશયોક્તિ કર્યા વિના સાચેસાચું ખોલન્ને, અને 
જે જે માણુસતા કામને તમારી ધારણા સાથે સંબન્ધ હોય તે દરેક માણુસને 



૧૦૦ ર હૉરેસ એલેક્ઝાંડર _ 

મળને. ત્તમે ઈશરતે કામે નીકળ્યાં છો, એટલે માણુસોના તિરસ્કારથી તમારે 
ડરવાની જરૂર નથી. 

“ એ લેકે તમારી વિનંતી સાંભળે ને મજૂર રાખે તો તમને સન્્તોષ 
થરો. વિનંતીનો અસ્વીકાર કરે તો તે અસ્વીકારમાંથી તમારે - બળ મેળવવું 
જોઈ એ. 

“ તમારે આ કામ કેમ આગળ વધે છે એ મને જણાવતાં રહેન્ને. 
તમારા પોતાના કામ વિષે પણુ મને લખળ્ને. સાહેબજી, ભગવાન તમને 
સુખી રાખે. ” * ી 

(૧૯૨૭) 

૨૮* સાબરમતી આશ્રમમાં સઝુલાકાત 
હૉરેસ અએલેડ્ઝાંડર 

| હું આવો તે દિવસની સાયંપ્રાર્થતા પર્ પાછે આવું. મેં ન્નેયું કે 
આશ્રમવાસીઓનાં નામ સતરના તાર લખાવવા માટે ખોલાતાં હતાં ને 
અઠવાડિયાના બનાવોની નોંધ વંચાતી હતી તે દરમ્યાન ગાંધીજ એક જીદ જ 
આતંદ લઈ રહલ્યા હતા. તેમતી આસપાસ દોડાદોડ કરી રહેલાં એક ખે 
ભુલકાંઓને દ્નણે પકડવા માટે તેમણું હાથ લાંખો કર્યો; ને બાળકો પકડાયાં 
એટલે હર્ષની કિકિયારીઓ કરવા લાગ્યાં. જેણે દુનિયાને હચમચાવી મૂફી 
હતી એવા એક મહાપુરુષને હું મારી નજર ક નતો હતો, એવી લાગણી 
મનમાં પેદા કરતાં મને મુશ્કેલી પડી. કવિવર * રવીન્દ્રતાથના જેવી દેખાવની 
“ ભ્રવ્યતા' ગાંધીજમાં નથી. કદાચ એવી ભવ્યતા તેઓ ધારે તો દેખાડી. 
રાકે; પણુ તેઓ તો તેમતી અદ્ભુત નત્રતાની પાછળ પોતાનો મહાન 
માત્મા હંકાયેલો રાખવાનું પસદ કરે છે. એટલે તમે એક એવા પુસ્ષને 
જુઓ છે. જે મનુષ્યત્વની સાદી લાગણીઓથી ભરેલા છે, જેમનામાં 
માણુસોનાં હદ્ગત તરત જ સમજ લેવાની શક્તિ છે, ને જેમનામાં ખીન્નમાં. 
વિશ્વાસ મૂકવાતી ને તેમનો વિશ્વાસ સંપાદન કરવાની અદ્ભુત આવડત છે. 

* “ માય હોસ્ટ ધી હિંડુ ' એ નામના પુસ્તકમાંથી; લેખિકાના સૌજન્યથી. 



સાબરમતી આશ્રમમાં સુલાકાત ૧૦૬% 

એમની જ્વલંત કે વેધક આંખ પણુ મારા જેવામાં ન આવી. તેમની આંસ્રોમાં 
“ખ્રેખર અતિ સુંદર્ ભાવ ભરેલો છે; અને જ્યારે તેઓ કંઈક વાત કહેતા હોય 
તેના મુખ્ય મુદ્દા પર આવે છે યાર તેએ એકદમ તમારી સામે સાવ સીધો 
દૃણ્િપાત કરે છે. તેમતી આંખો જણો કહેતી દેખાય છેઃ “હા, એ જ 
મારા કહેવાનો આશય છે. મને આશા છે તમે સમજ' શક્યા છે. ” તેમનો 
ચહેરે જેણે ધણું આપ્યાત્મિક મતોમન્યન અતુભવ્યું હોય તેવા પુરુષતો દેખાય 
છે. પણુ તેમના મુખ ઉપર જે શાન્તિનો ભાવ છે તે તો જેમણે આત્મજ્ય 
મેળવ્યો હેય તેમનામાં જ આવી શકે છે. 

એ પહેલી સાંજે તો મેં એમની સાથે વાત ન કરી. ગાંધીજના મતન્ત્રી 
શ્રી. મહાદેવ દેસાઈ સરસ માણુસ છે. તેમણે ખીજે દ્વિસે બપોરે ચાર વાગે 
ગાંધીજીની સાથે મારે વાત કરવાનો સમય ગોઠવ્યો. હું એ કલાક કયારે આવે 
એની અધીરાઈથી વાટ જેઈ રહ્યો હતો, ને અનેકવાર મારી ધડિયાળ સામે પયુ 
નેયેલું. પણુ કેટલાક મહિના થયાં હું પૂર્વમાં ફરેલો, એટલે મેં માન્યું કે પાંચ 
મિનિટ મોડે જ્નઉં તો વધારે વિવેક દેખાશે. હું ગયો એટલે શ્રી. દેસાઈ એ 
ગાંધીજના-ઓરડામાં ડોકિયું કરીને મતે કહ્યું: “ તમને વાંધો ન હોય તો 
જરા રાહ જશે ? ગાંધીજ તમને મળવા માટે તૈયાર થઈ રલ્રા નથી. ” 
એ સાંભળી મને આશ્ચર્ય ન થયું. જે લોકો અનંતકાળમાં વસે છે તેમને દસ 
પદર મિનિટનો શે। હિસાબ? 

ય હૈ અંદર ગયો એટલે ગાંધીજએ જે પહેલા જ શખ્દો કળા તે 
પરથી હું સમજી ગયો કે સમયની ખાબતમાં ગાંધીજી પૂર્વનું સતાન નથી. 
તેમણે કહ્યું: “ તમને રાહ જેતા ખેસાડી રાખ્યા એને સારુ હું દિલગીર છું. 
પણુ ચારમાં ખે મિનિટ કમ હતી યારે મેં પૃછેલું કે તમે આવ્યા છો કે કેમ ? 
સૈ નેયું કે તમે આવ્યા નથી, એટલે મને થયું કે લાવ દૂધ પી લઉં; ન્થી 
વખત બચે, ને આપણુતે સારી પેઠે વાત કરવાને વધારે વખત મળે. 
ચારમાં બે કમ | અને વખત ખબંચાવવા ! હું જરા આભો બન્યો. પણુ એમના 
અતવ્રાજમાં અધીરાપનું ચિહ્દ જરાયે ન હતું. માત્ર તેમતી અનિયમિતતા ને 
નોતરેલા મહેમાનના તાત્કાળિક આવકારના અભાવનો જે આભાસ થાય . 
એવું હતું તેતા તેમણે સરળતાથી, મિત્રભાવે ખુલાસો આપ્યો એટલું જ. 
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તેમણે જમીન પર બેસીને કાંતવા માંય -- એનો ખુલાસો પણુ 
એમણે એ આપ્યો કે એમને બધો વખત કંઈ ને કંઈ કામ કરતા રહેવાનું 
ગમે છે; ને કાંતવાથી એમને બોલતાં ને સાંભળતાં અડચણુ નહીં આવે. મેં 
પણુ જમીન પર બેસવાને પ્રયત્ન કર્યો; પણુ તેમણે મને તો ખુરસી પર જ 
બેસી રહેવાનું કહ્યું. અમારી વાતમાં વચ્ચે એકખેવાર એમને તાર તૂડ્યો; 
એટલે તેમણે મને સમજ્નવ્યું કે નિષ્ણાત કાંતનારતો હાથ કેવો મુલાયમ 
હોવો જેઈએ, ને એમ પણુ કહું કે તેઓ હજુ કાંતવાના નિષ્ણાત ગણાય 
એટલી હદે પહોંચ્યા નથી. 

' દ્ારૂનિષેધ અને અફ્રીણુ વિષે થોડીક વાતો થયા પછી મેં મારી મુખ્ય 
ચિત્તાનો વિષય એમની આગળ રજૂ કર્યો. અહીં મારે એટલું કહેવું જેઈ એ 
% છેલ્લાં થોડાંક અઠવાડિયાં થયાં મતે એમ વધારે ને વધારે લાગતું જવું હતું 
જ અમે અંગ્રેજ પ્રજ્ન હિંદીઓની જરૂરિયાતો કદી પણુ સમજી શકીશું, 
અથવા તો હિદીઓને ઉદાર, નમ્ર સમભાવપૂર્વક મળી શકીશું, એવી શક્યતા 
વિષે અશારે કોઈ પણુ હિંદીને વિશ્રાસ રલો દેખાતો નથી. ન્યાં ન્યાં 
મારાથી ખની શક્યું યાં મેં હિંદીઓને ધીરજ રાખવા વીનવ્યા છે; અતે 
એમને કહ્યું છે કે “ તમે જે બધું ન્નેઈ રહ્યાછો તે છતાં એટલે વિશ્વાસ 
રાખવાને પ્રયત્ન કરો કે અમારાં ગર્વિછ અંગ્રેજ હૃદયોમાં પણુ પ્રકાશ પડી 
શાકે છે.” પણુ તેઓ એટલે વિશ્વાસ રાખી શકતા નથી. એટલે મેં મારા 
મનને આ એક વિચારથી કંઈકે દિલાસો આપ્યો છે : એક હિંદી તો એવા 
છે જ જેઓ સમજશે; ગાંધીજ ન્નેરે કે એક અંગ્રેજના મતમાં તો હજુ 
એવી શ્રદ્ધા છે કે તેના દેશભાઈ ઓ સાચી વાત જશે ને કરશે -- માત્ર તે 
ગેમની આગળ એવી રીતે રજૂ કરવી જેઈ એ કે તેમતી આંખો ઊધડે. જે 
પુર્ષે પોતાના દેશભાઈ ઓ વિષે એટલી બધી શ્રદ્ધા બતાવી છે 'ે તેમને 
હિંસા વિના ખૂરાઈ ને અન્યાયનો સામનો કરવાને લાયક માન્યા છે; જેમણે 
ઘણી કડવી નિરાશાએ પછી પણુ પોતાના દેશભાઈ ઓ પરતી પોતાની શ્રદ્ધા 
ટકાવી રાખી છે, ને જેઓ હજુ પણુ એમના રાષ્ટ્રીય જીવનને વિશુદ્ધ 
બનાવવા સથી રહ્યા છે; જેએ એ દેશભાઈ એઓ જવાબ નથી આપતા તોપણુ 
મતમાં કટુતા કે નિરાશા આવવા દેતા નથી -- આ પુસ્ષ સમજશે એવી 
મતે આશા હતી. અને તેઓ સમજ્યા પણુ ખરા. 
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મે એમને પૃઠયુ' કે “ અંગ્રેજ તરીકે વિલાયત પાછા ગયા પછી મારી 
શું કરવાની ફરજ છે ?” પહેલ્લાં તો મારા મનનો ભાવ બરાબર નહીં સમજી 
શકયા હોય એટલે એમણે કહ્યું: “ સૌથી પહેલાં તો અમે તમારી પાસેથી એ 
ઇચ્છીએ છીએ કે તમે અમારી કાંધ પરથી ઊતરી જાએ. ” એમણે એ 
તીખા શ્ખ્દ વાપર્યા એથી મને ધા લાગ્યો. એ જ વાત ખીન્ન દરેક હિંદીએ 
મને કહી હતી, પણુ કોઈએ આવા તીખા શખ્દમાં કહી નહોતી. કદાચ એમને 
એમ લાગ્યું હશે કે અંગ્રેજ તરીકે હું આવું વચન જ સમજી શકીશ. ખીન્ન 
જે હિદીઓને હું મળ્યો છું તેમની પેઠે એમની અંતરદણ્િએ જરાક વધારે- 
પડતી ઝડપથી કામ કર્યુ, ને એમણે વધારેપડતો સખત ફટકો લગાવ્યો. ૭તાં 
પાછળથી વિચાર કરતાં મને લાગ્યું કે એમણુ આ શ્રખ્દ કલ્યા તે સારું કર્યું. 
હિંદુસ્તાનની રાજકીય તાખેદારીનો સૌથી પહેલાં અન્ત આવવો જેઈએ, એ 
જે એમની પાકી માન્યતા હતી એને વિષે જરા પણુ શંકાને અવકાશ ન રભ. 
ખીનન કેટલાક હિંદીઓ મારા મતનો ખરે ભાવ સમજી શક્યા નહોતા. પણુ 
ગાંધીજ તો તે તરત જ કળી ગયાઃ તે એ કે પહેલી માગણી તો હું વિના 
મુસીબતે સ્વીકારી લેતો હતો; પણુ મુશ્કેલી એ વિચાર કરતાં નડતી હતી કે 
બ્રિટનનું માનસ એટલે સુધી કેવી રીતે બદલાવાય જેથી અમે જેઈ શકીએ કે 
અમે હિંદુસ્તાનની કાંધ પર્ બોન્નરૂપ થઈ પડ્યા છીએ, ને એવા ખોજરૂપ 
ચવાની અમારે જરર નથી, થવું અમને ઘટતું નથી. 

મને લાગ્યું કે અમારી વાતચીતમાં મેં બોલવાનું વધારેપડતું કર્યું છે, 
પણુ તેઓ તો અત્યંત સમભાવપૂર્વક સાંભળતા હતા. મેં કહું કે જે ફેરફાર 
જરૂરી છે તે કેવળ રાજકીય નથી પણુ નૈતિક છે; અમારે અંગ્રેજ્નેએ રાષ્ટ્રીય. 
નમ્રતા શીખવી જેઈ એ, અને ખીન્ન માણુસોને કેમ જીવવું એ શીખવવાનું 
કામ પશ્રિરે અમારા રાષ્ટ્રને સોપ્યું છે એવો વિચાર છેડી દેવો જેઈ એ; એ. 
વાતમાં તેઓ ઉત્સાહપૂર્વક સમત થયા. પોતાને દેશ યોગ્ય વસ્તુ તે યોગ્ય છે ' 
એટલા માટે ફરે, ને બનાવોના દબાણુને વશ થઈ ને જ ન કરે, એવી તીત્ર 
ઇચ્છા કોઈ અંગ્રેજના મનમાં હોય, એ સમજતાં પણુ તેમને વાર્ ન લાગી. 
અને, મને સૌથી વધારૈ કાળજી જે વાતની હતી તે તો એ, કે બ્રિટનનું માનસ 
કદાચ બદલાય એટલે વિશ્ચાસ તેઓ રાખી શકે છે એમ દેખાયું. 

ખીજે દ્વિસે સવારે વહેલો હું નાસ્તો કરીને આવ્યો સારે ગાંધીજી 
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એક ટેબલ પર્ શાક સમારતા હેતા. મેં કહ્યું: “ મને પણુ આવું કામ 
આપો.” એટલે કહે; “ સારું. આ કામ કરવું હોય તો તમારે વખતસર 
આવવું જેઈ એ. અહીં સવાછએ પહોંચી જવું જેઈ એ. ” એટલે બાકીના 
ત્રણુ દ્વિસ સવારે મૈં એમની સાથે સવારના ૭થી સાત શાક સમાર્યું. પહેલે 
દહાડે સવારે તો એમણે શરૂઆત એમ કહીને કરી કે “ આ ખહેનો ( ત્રણુ 
અહેતો એ કામ કરતી હતી ) ઊભી છે ૭તાં હું ખુરસીમાં બેઠો છું એ અંગ્રેજ 
તરીકે તમને તો વિચિત્ર લાગવું હરે. ” મેં કહ્યું: “ આપને તબિયતને કારણે 
એસવું જ પડે એ હું સમજું છું.” પણુ સ્્રીઓ પ્રત્યેના વર્તન વિષેનાં પૂર્વ 
ને પશ્ચિમનાં ધોરણે વિષે, અને ખાસ કરીને પુરષ અને શ્રીના સાહચર્યતે પૂર્વ 
ને પશ્ચિમમાં કેવી જુદી જુદી રીતે વ્યક્ત કરવામાં આવે છે એ વિષે, અમે 

. સરસ વાત કરી. શ્રીમતી ગાંધીની સાથે મારે કશી વાત ન થઈ, જેકે 
તેઓ સહેજસાજ અંગ્રેજ તો ખોલે છે. હું માનું છું તેમણે રસોડાનાં માણુસોને 
મને વધારે દૂધ ને ખીજ ચીજે આપવા માટે કહેલું; અને વિદાયના શખ્રો _ 
કહેતો લારે તેઓ તે પ્યાનમાં લેતાં. તેઓ માતૃવાત્સલ્યવાળાં છે, ને 
હું માનું છું બહુ સારાં ગૃહિણી હોવાં જેઈ એ. તેમના પતિને માથે જે બોન્ન 
પડ્યા છે તેમાં તેમણે પોતે ઠીકઠીક પૂરેપૂરા ભાગ લીધો હોય એમ એમની 
સુખમુદ્રા પરથી દેખાય છે. છતાં મૈં એ દંપતીને એક પણુ વાર એકખીન્નની 
સામે નજર માંડતાં ન ન્નેયાં. પણુ મારી ખાતરી છે કે એકખીનનના મનમાં 
રું ચાલી રહ્યું છે તે બને જનણુતાં હતાં. 

એક આશ્રમવાસી એક દિવસ મને આશ્રમનો ખાદી વિભાગ જેવા લઈ 
ગયા. ખાદીની આર્થિક સંગીનતા સ્વીકારતાં મને મુશ્કેલી પડી છે. પણુ હું તેને 
નવી દૃણ્િએ જ્નેવા લાગ્યો છું. હું માનું છું આપણે પશ્રિમવાસીઓ એને મોટે 
ભાગે ખોટી રીતે સમજ્યા છીએ, ને તેથી એમ માનીએ છીએ કકે ગાંધીજની 
સુખ્ય કલ્પના મિલમાં કાપડ પેદા થતું અટકાવી હાથકાંતખણુ ને હાથવણાટ ફરી 
પાછાં શરૂ કરાવવાની છે. પણુ એ વસ્તુ એ રીતે મૂકવાથી એમને જે મુખ્ય 
હેતુ છે તે વિષે ગેરસમજ થાય છે. બેશકે તેમણે મિલમાંના જીવનમાં રહેલી 
અૂરાઈઓ વિષે ફરીફરી અનેકવાર કહ્યું છે; અને હિંદુસ્તાનના મિલજવનને 
જેને સહેજ પણુ પરિચય છે તે કબૂલ કરશે કે એમની ટીકામાં અતિશયોક્તિ 
નથી; હોઈ પણુ ભાગ્યે જ શકે. લેકોને મિલો તરફ ધસડાવું ન પડે 
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એવી પરિસ્થિતિ પેદા કરવી એ હાથકાંતણુના પુતરુહ્ધારતો એક ઉદ્દેશ છે 
ખરે; પણુ એ એતે મુખ્ય ઉદ્દેશ નથી. ગાંધીજના પોતાના જ શખ્દો જુઓઃ 
“ઝને વિષે માત્ર એક જ દાવો કરવામાં આવ્યો છે. ખેતીની સાથેસાથે 
ચાલી શકે એવે યોગ્ય ગૌણુ ધધો લેકે પાસે નથી, ને તેને લીધે હિંદુસ્તાનની 
વસ્તીના ધણુા। જ મોટા ભાગને વરસમાં ૭ મહિના પરાણે ખેકાર રહેવું પડે છે, 
ને લાખો માણુસોને કાયમનો ભૂખમરો વેઠવો પડે છે. એ જે વિકટમાં વિકટ 
ગરશ્ન હિંદુસ્તાનની સામે પડેલો છે તેનો તાત્કાળિક, વહેવારુ ને કાયમનો ઉકેલ 
એકલી ખાદી જ ખતાવે છે.” મને લાગે છે જેમને ખાદીની આર્થિક 
ઉપયોગિતા વિષે શેકા હોય તેમણે ગ્રેગનું “ ખાદીનું વ્યાપક અથેશાસ્ત્ર ? વાંચીને 
પછી જ નિશ્રય પર આવવું ધટે છે. હું માનું છું એની નૈતિક ઉપયોગિતા તો 
પૂરેપૂરી સિદ્ધ થઈ ચૂકી છે. જે ગામડાંએ ખાદીકામ ઉપાડ્યું છે યાં દારૂના 
દ્વાપર ધવ્યો છે. એને લીધે ધધાદારી સુશિક્ષિત માણુસો। ગ્રામીણુ પ્રજન ન્નેડૅ 
ગાઢ સંપર્કમાં આવ્યા છે, ને તેથી બે વર્ગતી વચ્ચે હદયની એકતા સ્થપાવામાં 
મદદ થઈ છે. એકસાથે રહીને કરેલા કામની જે ગાંઠ છેં તે મનુષ્યજવનની 
કઠેણુમાં કરહુ સ્નેહત્રેથીએમાંતી એક છે. 

છેલ્લે દિવસે સવારે શાક સમારતી વખતે અમે આસામ અને તેના 
અફીણુને લગતા કહુ મશ્નની ચર્ચા કરી. ગાંધીજ આ વસ્તુમાં નિરાશા સેવે 
છે. તેમને બીક છે કે હિંદુસ્તાન સરકાર આર્થિક મદદ આપે નહીં--એટલે 
ક લશ્કરી ખરચમાં ધટાડો થાય નહીં--યાં સુધી આસામ અફ્રીણુના 
પાશમાંથી છૂટી શકે એમ નથી. હું જવા નીકળ્યો એટલે એમણે કહ્યું કે 
મને જ્યારે એમને કંઈ પણ પણુ લખવા જેવું લાગે યારે જરૂર લખવું. આશ્રમમાં 
જે કંઈ ખામીઓ મારા જવામાં આવી હોય તેને વિષે મારી ટીકા લખી 
મોકલવાનું પણુ મને કહ્યું. મારં મન તરત જ પ્રાથેના વખતે થતા ધોંધાટ 
તર્ ગયું; જેકે મેં તો કહું કે આટલા થોડા જ વખતમાં મારાથી અભિપ્રાય 
ન આપી શકાય. તેમણે કહ્યું: “ હા, હા, દાખલા તરીકે માણુસો જમ્યા 
પછી જ્યાં હાથ ધુએ છે યાં આ જે ભેજ થયો છે એ પણુ તમારા પ્યાનમાં 
આવ્યો હશે. અમે એટલા કંજૂસ છીએ કે યાં પાણી વહી “નય એવી 
એવી સારી નીક અમે કરાવી નથી. પણુ મતે આશા તો છે કે અમે થોડા 
વખતમાં એ કરાવી લઈ ફં.” ઝીણી ઝીણો વીગતો તરશે તેમનુ કેટલું ખ્યાન 
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છે! કેટલાક હિંદીઓ તેમને બહુ જ પશ્ચિમી ઢબના માને છે એમાં કશી 
નવાઈ નથી. 

' પાછળથી ગાંધીજીએ મને લખેલા કાગળના એક ભ્રાગને ઉપલા કિસ્સા 
સાથે રસિક સંબન્ધ છે, એટલે એ ભાગ અહીં આપવા જેવો છે. ગાંધીજી 
લખે છેઃ “ મેં સફાઈ ને વિષે તમારી સચનાઓ માગી એને તમે હંસી કાઢતા 
લાગો છે. મારે નમ્ર મત તો એવે છે કે આપણે જીવનના ધામિક તે એવા 
ખીન્ન કડક વિભાગ નકામા પાડીએ છીએ. ખરે ન્નેતાં તો માણુસમાં જે 
ખરી ધાર્મિકતા હોય, તો તે જવનની નાનામાં નાની વીગતોમાં દેખાઈ આવવો 
જેઈ એ. હું માનું છું કે આશ્રમ જેવા સંધમાં સફાઈ એ સંયુક્ત આપ્યાત્મિક 
ગ્રયત્ત પર આધાર રાખે છે. સફાઈમાં શું કે સામાજિક યા રાજકીય 
જવનમાં શું, સહેજ પણુ અનિયમિતતા હોય એ આપ્યાત્મિક દદ્દ્િતાની 
નિશાની છે. એ દુર્લક્ષનું, કર્તત્ય વિષેની ખેદરકારીનું, ચિહ્ન છે. ગમે તેમ પષ્યુ 
જવનમાં આ પાયાની એકતા છે એ કલ્પના પર જ આશ્રમજવનનું 
મંડાણુ થયેલું છે. ”” 

છ ગાંધીજી વિષે આપણુને અત્યંત પ્રેમ ઊપજે એવા પુસ્ષ એ છે. નવે 
આવનાર તેમને જૂના મિત્ર ગણીને વર્તી શકે એવી સરળતા એ આવનારને 
તેઓ કરી આપે છે. અને હું માનું છું લોકો એમને સંત ગણીને વર્તે એના 
કરતાં મિત્ર ગણીને વર્તે એ એમને વધારે ગમે છે. સંત ગણાવાનું ને એ 
રીતે પૂન્નવાનું તેમને ગમતું હોત તો તો તેએ સત હોત જ નહીં. અમે 
હૂટા પડ્યા યારે તેમણે આગ્રહપૂર્વક મારી સાથે હાથ મિલાવ્યા; જેકે આટલા' 
વખતમાં તેમણે જણી લીધું હતું કે મને હેંદી રીતભાતતી કંઈક ખબર તો છે. 

(૧૯૨૮) 

* લેખકના “ ધી ઈન્ડીયન દ્રાઈસીસ' નામના અંગેજ પુસ્તકમાંથી; લેખકના 
સૌજન્યથી. 

૨૯. આખા હિંદના “ આપષુ' 
ન્યાયમૂર્તિ પિ્ડિંગટન 

ગાંધીજ મુત્સદ્દી કરતાં વધારે સતપુસ્ષ છે એ સાચુ, પણુ તેઓ 



“આખા હિંદના ' બાપુ ? ૨૮૭. 

કવળ સ્વમદ્રણ નથી. અમદાવાદનું મજૂર મહાજન એ હિંદુસ્તાનમાં 
' મિલમાલિકે પર પ્રભાવ પાડનારં મજુરોનું એક જ મહાજન છે; અને એ 

ગાંધીજની જ ગૃતિ છે. એ જ પ્રમાણે એમની સ્વદેશી હિલચાલ. એ 
આર્થિક હિલચાલ તરી'કે ભલે પૂરેપૂરી સકળ ન થાય, પણુ રાષ્ટ્રની શક્તિને 
ફરી જાગૃત કરે છે ને રાષ્ટ્રીય ભાવનાને સતેજ કરે છે. વળી ગાંધીજએ 
મંજૂર માલિકના ઝધડા પણુ પંતવ્યા છે. હું એમને મળ્યો તે વેળાએ 
તરતમાં જ તેમણે લવાદતું કામ કર્યું હતું, ને તેમણે અને એક અગ્રેસર 
મિલમાલિકે મળીને એક મિલમાંતી ઠુડતાળ ખીજ મિલેમાં ફેલાવાની 
તૈયારીમાં હતી એ વેળાએ એની પતાવટ કરી હતી. 

અમારી પોતાની વાતચીત કેવળ મજૂરોના પ્રશ્નને વિષે જ થઈ. 
ઓસ્ટ્રેલિયાના મજૂરોની સ્થિતિ વિષે, ને યાં મેજૂર માલિકના ઝધડા લવાદ 
મારફતે જ પતવવાને રિવાજ સાર્વત્રિક થયો હોવા વિષે મેં જે કંઈ કહ્યું તે 
તેમણું બહુ જ ષ્યાનથી સાંભળ્યું. તેમના પ્રશ્નો તાત્કાળિક ને ટૂંકાટચ હતા. » 
ન્યૂ સાઉય વેલ્સમાં મજ્રોને ઓછામાં આછી આજીવિકા જેટલી અઞુક 
મજૂરી તો મળે જ, ને તે ઉપરાંત બાળકો માટે જુદા પૈસા મળે, એવી જે 
ચો।જના થઈ છે એ વિષેની વાત તો તેમણે ધણી એકામ્રતાથી સાંભળી. તેમણે 
કહ્યું કે હિંદુસ્તાનમાં તો મજૂરોને લગતા કાયદાની ફેરતપાસ કરવાને લોકમતને 
હજુ હમણાં જ જાગૃત કરવાની શરૂઆત થઈ છે. “ અમારે લાં એવાં સબળ 
મજૂર મહાજનો નથી કે જેથી માલિક મજૂર વચ્ચે નિયમિત લવાદની 
ગોઠંવણુ થાય, કે ઝધડા લવાદ મારફતે જ પતવવા એવો ફરજિયાત નિયમ 
'થઈ શકે. પણુ અમારા લોકો અતિશય ધમેભત્તિવાળા છે; ને કેટલીકવાર 
ધર્મ ને વહેમ વચ્ચે ઝાઝો ફરક નથી રહેતો. અમે માલિકોને તેમના ધાસિક 
કતેવ્યને નામે સમજવવાનેો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, પણુ એમ કરતાં વખત 
જાય છે. ” ર 

એ વેળાની અમારી મુલાકાતને અન્તે તેમણે વિવેકપૂર્વક કહ્યું : 
“ તમારા દેશમાં મજ્રોની સ્થિતિ સુધાર્વાને થઈ રહેલી પ્રશત્તિ વિષે આ 
સરસ 'ખખરે કહેવા માટે જ તમે છેક કલકત્તાથી અહીં લગી આવવાની 

' તકલીફ ઉઠાવી છે ?” ગાંધીજતે માથે ફામ ને ચિન્તાનો ખોન્ને કેટલે 
બધો છે એની મને ખખર હતી, એટલે મારાથી તો એક જ જવાબ દઈ 



શૃ૦્ટ ડી ન્યાયમૂર્તિ પિડિગટને 

શકાય એમ હતું: “ મહાત્માજી, તમે તો મહાન લોકશિક્ષક છે; અને 
અમારા દેશને લગતી કેટલીક હઝીકતો તમારે વિચારવા જેવી છે એમ મને. 
ન લાગત તો હું તમારા જેવા મહાન લોકશિક્ષકતો વખત ન ખગાડત. ” 

ગાંધીજની સાથે મેં એક પણુ રાજકીય પ્રશ્નતી ચર્ચા ન કરી. માત્ર 
એમને એટલું કહ્યું કે ઓસ્ટ્રેલિયતો સ્વરાજ ભોગવતી ગ્રન્ન હોઈ, [હિંદુસ્તાન 
વસાહતી સ્વરાજ મેળવવાની ઇચ્છા રાખે છે તેના પ્રત્યે અમને સમભાવ છે. 
મેં એમ પણુ કહું કે, માનવજાતિ અને તેની જરૂરિયાતોની વિશાળ દષ્ટિએ, 
વધારેમાં વધારે લોકો સ્વેચ્છાંએ એક જ સરકારના અમલ તળે રહે એમાં 
ઘણુ! જ લાભ છે. તેનું એક કારણુ તો આ છેઃ લેકે જટા છૂટા પડીને 
તેમનાં જુદાં જુદાં રાષ્ટ્રો રચાયાં હોય ને તેમની વચ્ચે બિલકુલ સબન્ધ ન 
હોય, ભારે ડંઈ.પણુ મતભેદનો વિષય આવે કે તેના પર, દેશાભિમાનનાં 
ગર્વને લીધે, ભારે લડાઈ ને કડવાશ થવાની, ને છેવટે શસ્મયુદ્ધ થવાનું. દાખલા 
તરીકે અમારે ન્યઝીલૅડ, દક્ષિયુ આફ્રિકા ને કેનેડા સાથે કેટલીકવાર તીત્ર 
મતભેદો પડ્યા છે. એવા મતભેદો જને સ્વતંત્ર, ને એક જ સત્તા પ્રત્યે વફાદારી 
ન ધરાવનારા, રાષ્ટ્રોની વચ્ચે પડ્યા હોત તો તેને તાણીને તૂટે યાં સુધી લઈ 
જવામાં આવત. અમારા આ દેશોને પોતપોતાના પ્રદેશોમાં ગમે તેમ કરવાની 
ખૂટ હોવા છતાં, તેઓ બ્રિટિશ રાષ્ટ્રસઘનાં અંગો હોવાને લીધે આવા મતભેદો 
શાન્તિથી પતી જય છે. છેવટે સૈ કહ્યું કે હિંદુસ્તાન ખિટનથી સાવ છૂટું પડી 
જય તો તેમાંથી દુનિયામાં રાષ્ટ્ર રાષ્ટ્ર વચ્ચે ઝધડા ઊભા થશે; અને આંતર- 
રાષ્ટ્રીય શાન્તિ વિના કોઈ પણુ જાતિ કે દેશની સામાજિક યા ખીજ કેઈ 
જતની પ્રગતિ થવાની નથી. . 

આ છેલ્લા મતમાં ગાંધીજએ તરત જ સંમતિનો સર પૂર્યો, ને કલુ: 
“ હા, આંતરરાષ્ટ્રીય શાન્તિ સહુતે માટે બહુ જરૂરની છે. ” તેમનું પોતાનું 
જવન અત્યંત નિઃસ્વાર્થ છે. અતે આત્માતી ઉચ્ચતાને લીધે તેઓ 
પોતાના વિચારો ને હેતુઓ પર જેવું પ્રભુત્ત ધરાવે છે તેના કરતાં વધારે. 
પ્રભુત્ન 'કોઈ પણુ દેશનો કોઈ પણુ દેશભકત ધરાવતો નથી. તેમના આ ગુણાએ 
એવી ખાતરી આપી છે કે જે કરોડો માણુસોને માટે તેઓ નેતા અને 
પથપ્રદરીક છે તેમતે એમના સંપૂણુ સ્વભાવની મધુરતા ને નમ્રતા રાષ્ટ્રીય 



પરથમ પરિચય ર ક ઉબ્જ 

ઉદ્ધારનાં વહેતાં પાણી તરક દોરી જરે. જે પ્રજ્નના માણુસોએ તેમના તરફ 
" “કેટલીક વાર નિર્દષ તે ઉદ્દત વર્તેત કર્યું છે તે પ્રશ્ન પ્રત્યે અજણુતાં મનમાં 

કાંઈક અણુગમો ઊપજ્યો હોય એટલો એક માનવસણજ દોષ ખાદ કરતાં, 
હિંદુસ્તાનમાં એવો! કોઈ પણુ માણુસ નથી જેને હિંદીઓ એમના કરતાં વધારે 
અંશે પોતાનું પ્રતીક બનાવી શાકે. ગાંધીજી સ્વામી નહીં પણુ સેવકે બનવા 
ઇચ્છે છે. તેઓ જાતિભેદ અને સમાજ તથા ધમેના ભેદભાવ તરફ દુલેક્ષ 
કરે છે. તેમના વિચારે ઝુસપને ઓગાળી નાખનાર તે4નખ જેવા છે; અને તે 
આખરે આખા હિંદનતે આઝાદી, પ્રેજત્તિ ને પ્રગતિને માર્ગે એક્યબદ્ધ કરશે. 

ગાંધીજના આશ્રમમાં કેઈ ખીન્ન કરતાં ઊંચુ નથી ને જાઈ નીચુ નથી, 
અને કોઈ પણુ કામ હલકું ગણાવું નથી. આશ્રમનો એક નિયમ એ છે કે 
દરેક માણુસે વારાફરતી પાયખાનાસક્ાઈનું કામ કરવું. સામાન્ય રીતે એ 
અસ્પૃશ્ય લેખાતા ભંગીનું કામ ગણાય છે. આશ્રમના નિયમમાં એને “ આવ- 
સ્યક અને પવિત્ર સેવાકાર્ય ' કહેલું છે. પહેલી પ્રદત્તિ તે પ્રાર્થના; ને બીન્ને 
નંબર સક્ાધ્ને અપાયેલો છે. એટલે ગાંધીજ, ખ્િસ્તી સુધારક વેસ્લીની પેઠે, - 
માને છે કે શુચિતા એ પ્રેભુતાનું દ્વાર છે. 

હિંદના આત્માને બંધનમાં જકડી રહેલી સર્વે હિંદી પ્રથાઓની શ 
ગાંધીજી નિભેયતાથી ખોલે છે. દાખલા તરીકે પડદાના રિવાજની કડકાઈ 
એઈછી થતી જય છે. ગાંધીજતા દીકરા જેમ તેમને “ ખાપુ' કહે છે તેમ 
તેમના અનુયાયીઓ પણુ “ બાપુ ' એ નામે સખોમૈ છે. જુદી જુદી ભાષા 
બોલનારા, જુદી જુદી પ્રન્નએઓમાંથી ઊતરી આવેલા, ને છતાં એક જ 
અવિભકત દેશમાં રહેનારા, કરોડો હિંદીઓ ગાંધીજને આખા હિંદના બાપુ, 
માને છે.* 

(૧૯૨૯) 

 *ક્ષેખકના “બાપુ ગાંધી ' એ નામના અંષેજ પુસ્તકમાંથી. 

૩૦. પ્રથમ પરિચય 
રૈજિનાલ્ડ રેનલ્ડ્ઝ 

જે ્ષયુતી હું આટલા બધા મહિનાથી રાહ જેઈ રહો હતો તે અણુધારી 
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રીતે આવી. ગાંધીજ આગલી રાતે મોડા આશ્રમમાં આવી પહોંચેલા એ ડું 
જાણુતો હતો; અને સવારની પ્રાર્થના વખતે મેં એમની આછી ઝાંખી કરેલી 
ને એમનો અવાજ સાંભળેલો. પણુ હું વણાટકળાના અભ્યાસમાં મશગૂલ હેતો 
ભાં તો “ કેમ, મહેમાન !” એ એમના શખ્દો સાંભળીને હું સફાળા પાછળ 
ફર્યો, એ કોણ હોવું ભનેઈ એ એ હું નનણી ગયો હતો ! 

આ વચે પુસ્ષતી મુખમુદ્રા પર “ મહત્તા' નું કંઈ ચિહ્ન નહોતું, એને 
માટે તો મારું મન તૈયાર હતું. પણુ અમારી મિત્રસંધની સભાઓમાં ઉપદેશકના 
આસન પર દેખાય એવું જ આ દશ્ય અહીં જેવા મળશે એમ મેં માન્યું 
નહોતું. કેવા વહાલા લાગે એત્રા ડોસા ! વાળ વિનાનું માથુ ને ચશમાં, 
વળાંકવાળું નાક, પૅખીના જેવા હોઠ, હેતભર્યું પણુ કંઈક ખોખું સ્મિત -- 

આ આપૃતિને મૈ યારપછી શાંત નીરવ સભાઓના મૅચ ઉપર ખેઠેલી જનેઈ - 
છે. યાં પણુ તેઓ ખોલે યારે તેમાં વિચાર અતે ગાંભીરયૈ તથા ચતુરાઈવાળે। 
પણુ હળવો વિનોદ એ ખેતું એવું જ મિશ્રણુ જ્નેવામાં આવતું. હેતાળ, દયા- 
વાન, વ્યવહારુ, સમજુ, વેવલાપણા। વિનાના -- ગાંધીજના સ્વભાવની આવી 
રૂપરેખા તો મારા મનમાં તરત જ અંકાઈ ગઈ 

પણુ જે વસ્તુને લીધે લોકો પર તેમતો પ્રભાવ પડે છે તે લોકો દેશના 
તમામ ભાગમાંથી લોહચુબકથી ખેંચાઈ ને આવતા હોય એમ તેમનાં દરીન 
કરવા આવે છે તે વસ્તુતો તો અંશ પણુ હું જનેઈ ન શકયો; અને થારપછી જે 
કાળ ગયો છે તેમાં. પણુ એનો તાગ હું મેળવી શકયો નથી. એ આકર્પણુ 
કરનાર વસ્તુ તે એમની બુદ્ધિ તો ન જ હોઈ શકે; કેમકે એમની બુદ્ધિ તીદ્દણુ 
છે એ ખરું, પણુ તેમને પ્રતિભાશાળી તો ન જ કહી શકાય. મને લાગે છે કે 
એ વસ્તુ તે એમના મન વચન કમેની સંપૂર્ણું એકરૂપતા છે; એ ગુણુ સાદામાં 
સાદ ને વિર્લમાં વિર્લ છે. 

મહાત્માજના સૌથી આગળ તરી આવતા ગુણો વિષે મારા મન પર જે 
પહેલી છાપ પડી હતી તે લારપછીનાં અઠવાડિયાંમાં પાકી થઈ. તેમની એ 
સલનિઇાને -- બાલ્માન્તર એકરૂપતાને -- તેઓ સ્પછવક્તાપણાની -- અથવા 
તમારે એતે તોછડાઈ કહેવી હોય તો કહો -- એટલી હદ સુધી પહોંચાડે છે 
જ મારા કેવેકર મિત્રે તો એ જેઈ ને આધાત પામે. પણુ એતી સાથે ગાંધીજી. 
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જે સાદો વિવેક ભેળવે છે તેજ અપમાન અને ઠંપકા વગ્ચેનો ભેદ છે. 
“એમની સલ માટેતી ઉગ્ર તાલાવેલી કહો કૈ ભર્યકર લાગે એવી છે. આપણે 
પશ્રિમવાસીઓ કોઈને માઠું લગાડવા ન ઇચ્છતા હોઈ એ કે લાંબો ખુલાસો 
આપવામાંથી બચી જવા માગતા હોઈએ યારે મીઠા મીઠા શખ્દોમાં જે 
એવકૂફ્રીભયો સામાજિક અસત્યો બોલીએ છીએ તેવું જ કંઈક અસય રખેને 
મારાથી ભૂલેચૂકે ક્યાંક બાલી જવાશે, ને ગાંધીજી એ જેઈ જશે, એવી ફડક 
મને નિરંતર રભ્યાં જ કરે છે. તેમના સમાગમમાં આવનાર દરૅક જણુને એવો 
જ ખ્યાલ બૅધાય છે કે તેને પોતાને વિષે ગાંધીજને ખરેખરો અંગત પ્રેમ છે. 
પણુ દુઃખતી જરા પણુ નિશાની વિના દરૅક પ્રકારના સ્નેહસબન્ધની માયા કે 
આસક્તિ છોડવાની શક્તિ પણુ તેમનામાં છે. 

તેમની વાતચીતોમાં તથા તેમનાં ભાષણ ને લખાણુામાં લાગણીવશતા 
-નથી હોતી; તેમાં તાર્કિક વિચારસરણી, ચોકસ અથેવાળી ભાષા, ને હિન્ટદીઓ 
સામાન્ય રીતે વાપરે છે તેના કરતાં એછી અટપટી રૈલી હોય છે. એમાં 
તમે એક પ્રકારનો મર્યાદિત વિનોદ ને સુંદર રૂપક ન્નેશે; પણુ ધડાકા કે 
લાગણીની રેલમછેલ, છટાદાર લખાણુ, કે સાદો માણુસ ન સમજ શકે એવી 
કશી ચતુરાઈભરી યુક્તિબાજી કદી નહીં જુઓ, સેગીન હકીકતોને તેઓ 
ઊંચા આદશેની સાથે ભેળવે છે "ખરા; પણુ છટાદાર વક્તૃત્વ કે નિરાશા 
ઉપજવનારી “ વાસ્તવિક્તા ' ખેમાંથી એકેનો તેમને જરાયે ખપ પડતો નથી. 
તેઓ પોતાને “ વહેવાર આદશેવાદી' કહે છે, તે વણુન સાચુ છે. સાચી 
સહિષ્યુતા એટલે વિચાર શત્યતા નથી, તેમ કશી વાતમાં ચોકસ મત ન 
દર્શાવવો એવું પણુ નથી, એમ સમજનારા જે થોડાક જ માણુસો મે ન્નેયા છે 
તેમાંતા તેઆ એક છે. તેમના મત ચોકસ અને ૬ઢ હોય છે; અને એમાંના 
“કટલાકમાં -- ખાસ કરીને સ્ીપુસ્ષસબન્ધ તથા ખીન્ન સામાજિક: 
વેષયોમાં -- હું એમની સાથે સમત થઈ ૨્ાકતો નથી. હું કોઈ કેથલિક સંતને . 
જે દૃષ્રિએ જઉં તે દષ્િએ એમને ન્નેઉં છું. તેમના ચારિતર્ય ને આત્મબળને 
વિષે મારા મનમાં પૂરેપૂરી હાર્દિક પ્રશેસાતો ભાવ છે. ૭તાં એમના મતો વિષે 
હું સંપૂર્ણું તટસ્થતાથી વિચાર કરે છું; જેકે મને હંમેશાં એટલું યાદ હોય છે કે 
એક સંતપુસ્ષ વિષે કોઈ રખડુએ અભિપ્રાય આપવે। એ નરી ઉદ્ધતાઈ જ છે. 

તેએ રોજનું કાંતવાનું કે સવારસાંજની પ્રાર્થના કદી ચૂકતા નથી. અને 
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' છ્તાં તેઓ સહુની -- મજૂર માલિકના ઝધડાના પ્રતિનિધિઓથી માંડીને 
જાઈ રેજિનાલ્ડ રેનલ્ડ્ઝ અથવા કોઈ મામૂલી ખ્રિસ્તી પાદરી સુધીના સર્વની -- 
સેવા માટે તત્પર હોય છે. એવા એક પાદરીએ એકવાર પોતાનું જ ગ્રણું 
ગાવામાં ગાંધીજના ખાસો પાણે! કલાક લીધે હતો ! 

આ વાત વિચિત્ર છે --*પણુ હું તેમતી પાસેથી નીકળીને, આશ્રમમાં 
અમુક વખત &રીઠ્ઠામ રહેતા પહેલાં દેશ જેવા માટે થોડાંક અઠવાડિયાંધી 
હિંદુસ્તાનમાં એકલે પ્રવાસ કરી રહ્યો છું યારથી મને ગાંધીજીતા વ્યક્તિત્વનો 
પ્રભાવ જેટલો સમજવા માંઝ્ો છે તેટલો એમની હાજરીમાં નહોતો સમજયો. 
એમને વિષે આદર હું હંમેશાં ધરાવતો હતો, પણુ હવે તો મને એમને વિષે 
ઘણી વધારે પ્રબળ લાગણી ઊપજ છે. 

નસીબ એમને પરાણું ધસડી રહ્યું છે. એમતી પોતાની ધ્રચ્છા તો. 
ખેડૂતોમાં ફરીને રચનાત્મક કામ--ખાદી, દારૂનિષેધ,પઅફ્ીણુનિષેધ, અસ્પૃશ્યતા- 
નિવારણુ વગેરૅ--કરવાની ધણી છે, ને એ પધસ્છા વધતી નય છે. પણુ 
અયારે તેઓ સાક્ષાત્ કસણુરસની મૂર્તિ હોય એવા મને દેખાય છે; તેઃ.જે' 
સ્થિતિમાંથી પાછા વળવાપણું છે જ નહીં એવી સ્થિતિ તરફ, તેમના અંકુશ 
ખહારના સળન્નેગોને બળે, તેમને નહૂટકે ખેંચાતા હું નનેઉં છું. ખીન્ન લોકોની 
ખેવમૂકીએ આજનો વિષમ પ્રસંગ ઊભો કર્યો છે; અને એ પ્રસંગ ગાંધીજી પાર 
ઉતારશે એ આશાએ દેશ તેમની સામે જેઈ ર્યો છે. ' 

આ ભીષણુ ધડીએ, જ્યારે કેદની દિવાલે જાણે તેમને પોતાના ભીતરમાં. 
સમાવી લેતી દેખાય છે, અને કારાવાસનો અર્થ કદાચ કારાવાસમાં મૃત્યુ પણુ 
થઈ પડે, લારે હું ઈચ્છું છું કે લોકો --જેએ તેમનું આ છેલ્લું પગલું સમજી. : 
નથી શકયા એવા લેકે પણુ--તેમનાસયનિઇ, પુણ્યશાળી ને ઉદાર આત્માને 
જે યશ આપવો ધટે છે તે આપે. એમના અભિગ્રાયને વિષે તમે ગમે તે કહો, 
પ્રણુ એમતી હિંમત ને પ્રામાણિકતા આજે ઝળકે છે તેટલી દીપ્તિથી અગાઉ 
કુદી ઝળકી નહોતી. 5 

આ લેખ લખતી વેળાએ તેમને છેલ્લો પત્ર મારી સામે પડ્યો છે. 
એઝએમને મદદ કરવાને મારાથી શું કરી શકાય એ મેં એમને પૃછચું હવું. એમણે. 
એમની એટલી બધી પ્રભ્ત્તિઓમાં પણુ મતે જવાબ લખવાનો વખત કાઢ્યો. 
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એ એમના સૌજન્યનો નમૂતો છે. તેઓ લખે છેઃ ખરી લડત માચૅ પહેલાં 
શરૂ થવાનો સભવ નથી. તમે તમારું કામ સરસ રીતે કરી રહ્રા છે એ ડું 
જાણું છું. જ્યારે આવી શકાય સારે આવજે. ” વળી કહે છે કે તેઓ છેલ્લા 
ત્રણુ દ્વિસથી મારા કાગળ વિષે વિચાર કરી રહ્યા હતા. એને અર્થે હું માતું 
છું. એ છે કે એમની યોજનામાં મને પણુ કંઈક સ્થાન છે. છેવટે તેમણે 
મને લખ્યું છે કે “ આશ્રમ તમારું ધર છે, તે તમે જ્યારે ઇચ્છે યારે અહીં 
આવી શકે છે. ” 

પેલે અખુધ જતસમુદાય એમને કેમ પૂજે છે એનું હુવે મતે આશ્ચર્ય 
થતું નથી. ખરં કહું તો હું પણુ એતી એ પૂજનમાં ભળેલો છું. ખીન્નં કુંઇ 
કાર્ણુ ન હેય તોપણુ, આવા સેનાપતિના દળમાં તો હું કેવળ તેમની શુદ્ધ 
સુજનતા પર જ વારી જઇને જેડાઉં; અને દુનિયા જે તેમતે ઓળખે તો તે 
પણુ જ્નેડાય. 

(૧૯૩૦ ) 
જે 

૩૧, અહિંસાના પથપ્રદર્શક 

આલખટે આઈનસ્ટાઈન 

( ગાંધીજને ૧૯૩૦ માં મોકલેલા સંદેશામાંથી ) 

તમે જે કંઈ કામ કર્યું છે તે વડે બતાવી આપ્યું છે કૈ આપણે [હેસાને 
આશ્રય લીધા વિના પણુ આદશની સિદ્ધિ કરી શકીએ એમ છીએ. [હેસાના 
ઉપાસકોને આપણુ અહિંસક ઉપાયો વડૅ જતી શકીએ એમ છીએ. તમારું 
દૃદ્ટાન્ત માનવજતિતે હિંસા વડે લડાતા ઝધડાઓને। અન્ત આણુવાની પ્રેરણા ને 
સહાયતા આપશે; અને આંતરરાષ્ટ્રીય સહાયતા નેં સહકાર વડે જગતમાં 
કાયમતી ક્ષાન્તિ સ્થપાવા પામશે. મારો તમારા પ્રત્યેના આદર વ્યકત કરવાની 
સાથે હું એવી આશ્ઞા સેવું છું કે દું તમને રૂબરૂમાં મળી શકીશ. 

કે 

ત 



૧૧૪ ૪ર્આઓ પેઈજ 

૩૨. પુણ્યાત્સા 
૪૨ બી પેઈજ 

' અમને એમ લાગ્યું કે અમે અયારે જીવતા મહાનમાં મહાન પુરુષના 
--અથવા એટલું ન કહેવું હોય તો, વર્તમાન યુગના સર્વશ્રેટ પુણ્યાત્મા- 
એમાંથી એકના -- સાંનિષ્યમાં છીએ. તેઓ રોજ સવારે ત્રણુ કે ચાર વાગે 
ઊઠે છે. તેઓ અથાગ કામ કરનારા છે. તેઓ જવલ્લે જ એકલા હોય છે. 
આસપાસ માણુસેનું ટોળું બેઠેલું હોય એવી સ્થિતિમાં જ તેઓ પોતાનું ધણું 
કામ કરે છે. તેમતી રહેણી સાવ સાદી ને કડક છે, ને તેમનું કામ ધડિયાળની 
પેંઠે નિયમિતપણે ચાલે છે. તેમનું મત અસ્્રાની ધારની પેઠે તીદ્યુપણે 
કામ કરે છે. તેઓ જરા પણુ ભૂલ વિનાના અંગ્રેજમાં સંક્ષેપમાં ને સ્પણપણે 
પોતાના વિચાર પ્રગટ કરે છે. શરીર અતે મન અસાધારણુ કડકાપ્વાળી 
સાધનામાં પરેવાયેલાં છે, છતાં એમનામાં તપસ્વીની ભારેખમ ગંભીરતા કે 
ઉગ્રતા છાંટાભાર નથી. ઊલડું તેઓ તો અતિશય વિનોદી છે. સાંજના વાળુ 
પછી તેઓ સામાન્ય રીતે ફરવા જાય છે યારે સ્્રીપુરુષ્રો તે બાળકોનું ટોળુ 
તેમની સાથે જ્નય છે. તેમનામાં અસાધારણુ યાગભંત્તિ છે. તેમના આચરણુમાં 
સ્વાર્થને સપૂહુ અભાવ છે. જનસમૂહ પ્રત્યેની તેમતી નિદા ને કરણા! તેમને 
દરિદ્રનારાયણુની સેવામાં પ્રેરે છે. આને લીધે મહાત્માજએ જેટલાં કરોડે 
માણુસોની પ્રીતિ ને એકનિદ ભક્તિ સંપાદન કરી છે તેટલાં કરોડોની 
પ્રીતિ જગતમાં ધણો લાંખે કાળ થયાં ખીન્ન કેઈ માણુસે સંપાદન ફરી નથી. 

(૧૯૩૦) ડિ 

રી . ડૉ શેર્વૂડ એડી 

ગાંધીજી રેંટિયો ચલાવે છે, તેમના સાદા ઓરડાની ભૉંય પર ખેઠા છે, 
તેમના પર સૂર્યનો તડકો પડે છે, ને તેએ હિંદુસ્તાનના ધૃતિહાસના આગામી 
વિષમ પ્રસંગને વિષે અમારી સાથે વાતો કરે છે--એ ચિત્ર મને હંમેશ્ઞાં 
યાદ રહેશે. 

સેંટ પૉલ અથવા સોક્રેટિસતી પેઠે એમના શરીરતે દેખાવ પણુ પ્રથમ 
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દણ્રિએ આકર્ષે કે આંજ નાખે એવે નથી. નાનું સુકલકડી શરીર; માંડ સો! 
રતલ વજન; ને શરીર પર અનેક ઉપવાસની, પાંચ વારના કારાવાસની, ને 
સતત દીર્ધ પરિશ્રમની, નિશાનીઓ. એમનું કામ રોજ સવારના ચાર્ં વાગ્યાની 
પ્રાથેનાથી શરૂ થાય છે. ત્રણુવાર લોકોનાં ટોળાંએ એમને માર માર્યા છે, ને 
એકવાર તો મરેલા સમજને ભોંય પર નાખી મૂકયા છે. 

અમે ત્રણુ દિવિસ આશ્રમમાં ગાળ્યા એટલામાં અમારા પર એવી છાપ પડી 
કે તેઓ સાવ બાળક જેવા નિર્દોષ, અત્યંત પારદરશીક, ને અતિશય પ્રેમ ઉપન્નવે 
એવા છે. આ ગુણો એમનામાં છે એટલા પ્રેમાણમાં ખીન્ન કેોપ્નામાં અમારા 
જવામાં આવ્યા નથી. તેમનું આખું ચારિત્ર સય ને વાસ્તવિકતા માટેની 
તેમની અન્નેડ ધગશમાં કેન્દ્રિત થયેલું છે. 

તેમતી આત્મકથામાં આપણા યુગના સૌથી અવિચળ સથનિષછા ને 
પ્રામાણિકતાવાળા પુસ્ષનું દર્શન આપણુને થાય છે. એમના સયામ્રહના 
સિહ્ધાંતમાંથી અહિસા તર્કશુદ્ધ રીતે ફ્લિત થાય છે. એ અહિંસા એમના 
ચાસ્ત્રિમાં પ્રેમ, સમભાવ, અને મતુષ્યમાત્ર પ્રત્યેના આત્મૌપમ્યરૂપે મૂતિમેત 
થાય છે. તેઓ માને છે કે નૈતિક સમજાવટ અથવા પ્રેમ --ને એકલે 
ગ્રેમજ -- જીવનની ૬રેક પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવાને સમથે છે. એમાંથી 
અપરિમ્રહ ફલિત થાય છે; ને એને પરિણામે જવન ઉત્તરોત્તર વધારે ને વધારે 
સાદું બનતું ન્નય છે. 

એમતી સાવ નિઃસ્વાથે નમ્રતા ને શરમાળપણાને। શાંત [હેંમતની સાથે 
'વિચિત્ર સયોગ થયેલો છે. આ કુશ શરીરવાળા પુરૂષ એક કાળે અનણ્યા 
માણુસો આગળ બોલી ન શકતા ને ગભરાતા, અદાલતમાં પહેલા કેસમાં 
એમનાથી કશું બોલી જ ન શકાયેલું, નાનપણમાં અંધારામાં સૂતાં ડરતા; અને 
હતાં તેઆ આજે કદાચ જગતના સૌથી નિભૈય માણુસ હરે; એ વસ્તુ 
સમજમાં ઊતરવી મુસ્કેલ પડે છે. ' 

એમણે ગોખલેજીને વિષે જે શખ્દો વાપર્યા છે તે એમને પોતાને વધારે 
સાચી રીતે લાગુ પાડી શકાય એવા છે : “ તેઓ સ્કૂટિક સમા નિમેળ, ગાય 
જેટલા ગરીબ, [સહુ જેવા શર, અને ખોડ ગણાય એટલી છેદ સુધી ઉદાર 
છતા. મારી નજરમાં તો તેઆ આજની ધડી સુધી રાજદ્ારી ક્ષેત્રમાં આદશ 
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પુરૂષ જ છે. ” તેઓ ભૂલા પડીતે રાજકાજમાં આવેલા સતપુસ્ષ છે. તેઓ 
જવનને એક, અખંડ ને અવિભક્ત સમજીને જ આપ્યાત્મિક, સામાજિક ને 
રાજીય ક્ષેત્રોમાં કામ કરે છે. 

(૧૯૩૦) 

૩૪. જૂનાં સ્મરણેા 
ડેક જેોસીઓઆ ઓલ્ડકીલ્ડ 

જે વરસોમાં ગાંધીજ નાજૂક ઊગતા જુવાન હતા ને ખારિસ્ટર્ થવાને 
અભ્યાસ કરવા વિલાયત આવ્યા હતા તે વરસો હું યાદ કરું છું. અમે એક જ 
તિવાસમાં રહેતા, એક જ ટેબલે ખેસીને ખાતા, એક જ કમિટીઓમાં બેસતા, 
એક જ પ્રકારના સામાજિક પ્રશ્નોની ચર્ચાઓ કરતા, ને એક જ નનતની 
જુવાનીની લાલચો! અમારી સામે આવીને ખડી થતી. પણુ પારદરીક સય- 
વક્તાપણું, વિચાર અને વર્તનની સંપૂર્ણુ પ્રામાણિકતા, અસ્ખલિત બહ્મચયે, 
પીડિતમાત્રતે માટે ઊભરાઈ જતો સમભાવ, અને દરેક દયાકાર્યની નિભેય 
હિમાયત, એ ગુણની જે ઊંચી કક્ષાએ ગાંધીજ રહેતા હતા યાંથી નીચે ઊતરતાં 
મેં એમને એક પણુ પ્રસગે ભાળ્યા નથી. તેમની “ આત્મકથા 'માં તેમણે કહ્યું 
છે કે ડો. પાર્કરે ને મૈ એમને ખ્રિસ્તી ધમેના સ્વીકાર તરક્ વાળવાતે। વધારેમાં 
વધારે પ્રયત્ન કરેલો. એ. બતાવે છે કે અમે જીવનના ઊંડા પ્રશ્નોને વિષે 'કેવા 
ખુલ્લા દ્લિથી ચર્ચાઓ કરી હશે. 

એક મુદ્દાને વિષે અમારી વચ્ચે મતભેદ હતો. હું નિરામિષાહારી 
હતો ને ઈંડાં ખાતો. ગાંધીજ પઈડૉ ન ખાતા --એ કારણે કે એમાં જીવનો 
અંશ રહેલો હોય જ છે. “ એ જીવાણુ ભલે શાન્ત ને નિષ્ક્રિય હોય, પણુ એ 
જવ તો છે જ. એટલે એની [હેંસા તે જીવાહેસા જ થઈ. ” એ એમની 
દલીલ હતી. હું કહેતો કે ઈડાંમાં જવનો જરા પણુ અંશ નથી હોતો. તેમાં 
અમુક વખતે જીવ મુકાય યાં સુધી તો તે કેવળ એક પૌષ્ટિક વસ્તુ છે. ” 
તેઓ કહેતાઃ “ ઈંડામાં જીવ હજુ મુકાયો નથી એમ તમે મને ખાતરીપૂર્વક 
કહી શકશે યારે'કદાચ હું તે ખાઈશ. પણુ એને વિષે જ્યાં સુધી શકા છે 
યાં સુધી તો હું વિશ્વના સંહારક શિવના કરતાં વિશ્વના ઉત્પાદક બ્રહ્માના 
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પક્ષમાં રહેવાનું જ પસદ કરીશ, ને તેથી ઈંડાં નહીં ખાઉં !” ધમેના વિચાર 
ઉપરાંત, તેમણે માતાની પાસે જે પ્રતિસ્ઞાઓ લીધેલી તે પાળવી એ પણુ 
ગાંધીજના જીવનના એક મોટો નિયમ હતો. ગાંધીજી યથાકાળે બેરિસ્ટર થયા 
ને હિંદુસ્તાન પાછા ફર્યા. 

તેઓ દક્ષિણુ આફ્રિકામાં વસતા પોતાના પીડિત દેશભાઈ ઓનાં 
દુઃખોનો પોકાર કરવા વિલાયત આવ્યા યારે અમે કૂરી મળ્યા. તેમણે એક 
સમિતિ બનાવી. પંગ્લૅડના મોટા મોટા માણુસોને મળ્યા. દક્ષિણુ આફ્રિકામાં 
વસતા તેમના દેશભાઇઓને નાગરિક તરીકેના હક અપાવાને લગતી પ્રૉતિન્તા 
પળાય એ માટે લખવામાં, લોકોને મળવામાં ને તેમને સમજાવવામાં તેએ 
આખા દિવસ ને અડધી રાત ગાળતા. પણુ કંઈ વળ્યું નહીં. 

એ વખતને એક નાનકડો પ્રસંગ મને યાદ રહી ગયો છે, કેમકે મારે 
એમના જેવી જ વેદના એકવાર વેઠવા વારો આવ્યો હતો, પણુ જે દુઃખ 
તેમણે એક શખ્દ કાહ્યા વિના વેટ્લુ તે વેઠતાં મે તો બૂમાબૂમ કરી મૂકેલી. 

લંડનની જે હોટેલમાં તેઓ રહેતા હતા યાં હું તેમને એકવાર મળવા 
ગયો યારે તેએ દક્ષિણુ આફ્રિકાની સમિતિ ન્નેડે કામમાં બેઠા હતા. બહાર 
આવીને તેમણે મને પૂછયું: “ આ એક દાંત મને દુ:ખ દઈ રહ્યો છે તે 
કાઢી શકશે ?” મૈ મોહું ઉડાવીને જનેયું તો દાઢમાં ભારે દર્દ થતું લાગ્યું, ને 
દાંત કાઢવો! મુશ્કેલ દેખાયો. મેં કહ્યું: “ કોધ દાંતના ડાકેટર પાસે જએ. ” 
તેઓ કહેઃ “મને વખત નથી. તમે અહીં ને અહીં કાઢી શકો તો હું બહુ 
આભારી થઇશિ, કેમકે એને લીધે હું એકાગ્ર ચિત્તે વિચાર કૈ કામ કરી 
શકતો નથી. ” હું બહાર ગયો, ને કયાંકથી દાંત કાઢવાને ચીપિયો માગી લાવ્યો. 
ગાંધીજએ સમિતિ પાસે જરાકવાર્ રન માગી લીધી, ને પોતાના સૂવાના 
ઓરડામાં આવ્યા. દાંત કાઢતાં મને પણુ કદી નથી પડી એટલી મુસીબત પડી. 
પણુ એમણે એક નિસાસો નાખ્યા વિના, “ ઊંઠ ' સરખું કર્યા વિના, કૈ સાસ 
પણુ ઊંડા ઉતારી લીધા વિના, એ દુ:ખ સહન કર્યું. હં પોતે તો કેર પણુ 
સળજેગામાં એ જગાને દવાથી બહેરી કરી નાખ્યા વિના દાંત ન કાઢવા દેત. 
ગાંધીજી થોડીક મિનિટ શાન્ત ખેસી રલ્રા, હળવે અવાજે મારો ખરેખરો 
આભાર માન્યો, ને પાઠા સમિતિ પાસે ગયા. 

(૧૯૩૦) 
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"પ. વહેવાર આદર્શવાદી 
ખીશપ કફીશર 

ગ્રેમ ધમે અને આત્મબળતું મહાત્મા ગાંધીના જેવું બીજું આદશેરૂપ 
દૃણન્ત આજે જગતમાં હોય એમ આપણી ન્નણુમાં નથી. પશ્ચિમમાં આપણે 
જેને વહેવાર આદશેવાદી કહીએ છીએ તેવા તેઓ છે. તેઓ દરેક વસ્તુ 
% વિચારને પ્રયોગ દ્વારા કસી જેવાના પૂરેપ્રો આત્રહ ધરાવે છે. એનો 
એક દાખલો આપું. થોડા વખત પર તેએ આંધ પ્રાન્તમાં પ્રવાસ કરતા 
હતા. યાં એક મિત્રે આવીને તેમને અણુપક અનાજ જ ખાવામાં રહેલા 
લાભ સમજવ્યા. જે ખોરાક તૈયાર કરવામાં દેવતાની જર્ર ન પડે એવે 
રાંધ્યા વિનાનો ખોરાક ખાવાનો અખતરો કરી ન્ેવાનો ગાંધીજએ નિશ્ચય 
કર્યો. એને અંગે એમણે જે વચનો લખેલાં તે વાંચવા જેવાં છે 

“ આ પ્રયોગને લગતી હષીકતો પ્રસિદ્ધ કરવાનું કારણુ એ । છે કહું એ 
પ્રયોગને ભારેમાં ભારે મહત્ત્વનો ગણું છું. તે જે સકળ થશે તો પરમાર્થિક 
સ્રીપુસ્ષે! પોતાની રહેણીમાં ક્રાન્તિકારક પરિવર્તન કરી શકશે. જે વૈતરું * 
કરવાથી સ્્રીઓને કશું સુખ નથી મળતું પણુ રોગ મળે છે તે _વેતરામાંથી 
સ્રીઆ આનાથી ઊગરી જય છે. આર્થિક દણ્િએ આ પ્રયોગમાં જે 
પરિણામોની શક્યતા રહેલી છે તે કોઈ પણુ રાંધેલા ખોરાકમાં નથી. પણુ 
આ પ્રયોગતું આંધળી અનુકરણુ કોઈ ન કરે. એ સફળ થયો છે એવે! દાવે 
હજુ મારાથી થઈ શકે એમ નથી. હું સાવચેતીથી આગળ વધી રલ છું. ” 

થોડા વખત પછી ગાંધીજીએ એ પ્રયોગ છોડી દીધો. એને હું 
વહેવાર આદરીવાદ કહું છું. જે ઊંચા સિદ્ધાન્તો હિંદુસ્તાનના ને પરદેશના 
તેમના કરોડો મિત્રે ને અનુયાયીઓને કામના નીવડશે એવી માન્યતા કકે 
આશ્ચા તેઓ સેવે છે તે સર્વ સિદ્ધાન્તોને તેઆ બને એટલી બધી જ રીતે 
અતુભવની ચક્કીમાં પીસી જુએ છે. પોતાની યોજતાઓ પાર્ પાડવા સારુ 
પોતાની અંગત સુખસગવડોે જતી કરવાને તેઓ રાજી હોય છે. દાખલા 
તરીકે, આ અણુપક આહારના પ્રયોગમાં એમણે પહેલે જ મહિતે પાંચ રતલ 
વજન ગુમાવ્યું. એ એમના જેવા શરીરવાળા માણુસને માટે તો ધણા મોઢે 
ધસારો ગણાય. 
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તેમની પ્રેમભાવનાનું નમૂનેદાર ઉદાહરણુ તો તેઓ સ્વાર્થયાગના ગુણુનું 
જે આચારણુ કરે છે તેમાં સ્પણ્માં સ્પષ્ટ રીતે જેઈ શ્ઞકાય છે. પ્રસિના 
ગિરિપ્રવચનનું તથા એ જ આશયનોા ઉપદેશ કરનારાં એમના સ્વધમૈનાં 
શાસ્રવચનેનું વિવેચન અને સમથેન તેઓ પોતાના જીવન અને આચરણુ 
દ્દારા કરી બતાવે છે. આ વાક્ય જેને વિષે કડી શકાય એવો ખીને પુસ્ષ 
આજના જગતમાં ખોળ્યો જડવે। મુશ્કેલ છે. 

ભારતવર્ષ પર તેના મહાન સુપુત્ર ગાંધીજીના પાયાના સિદ્ધાન્તોની અસર 
વધારે ને વધારે પડતી ન્નય છે. છતાં, સાથેસાથે આધુનિક વિજ્ઞાનની જે 
પ્રયોગપરાયણુતા છે તેતી પણુ ભારે અસર એ દેશ પર પડી રહી છે. 
સાબરમતી આશ્રમ ન્નેવા જનાર ચોખ્ખું જ્નેઈ શકે છે કે હિંદુસ્તાનના પ્રચેડ 
સામાજિક પ્રશ્નોનું નિરાકરણુ કરવા માટે ગાંધીજી વિજ્ઞાનની પ્રયોગપદ્દતિએ 
કામ લઈ ર્યા છે. આપણા અમેરિકા ખેડમાં જે કામો ધણા લેકેના 
સહકારથી કરવામાં આવે છે તેમજ જેતેો સબન્ધ ખેતીની સાથે છે એવા 
અખતરાઓ તેઓ ખાસ ધ્યાન દઈને કરાવે છે. હિંદુસ્તાનના જીવનમાં 
પ્રાચીન સસ્કારનાં જે તત્ત્વો છે તેની જેટલી કડક પરીક્ષા કોઈ વિશ્વવિઘાલયમાં 
' ઔઘૉંગેક કેન્દ્રમાં થાય એટલી જ કડક પરીક્ષા ગાંધીજની દેખરેખ તળે 
થઈ રહી છે. ફરક માત્ર એટલે છે કે ગાંધીજ હિદી જીવનની એ કસોટી 
સમભાવવાળા અભ્યાસીની દૃણિએ કરી રલ્યા છે. તેઆ ખરેખરા અભ્યાસી 
છે, કેમકે હિંદુસ્તાનમાં ભૂતકાળમાં જે ભૂલો તે નિષ્ફળતાઓ થઈ છે તેને તેઓ 
કૂગાવી દે છે; અને પોતાનાં વિચારે, સ્વપ્નો ને સેવાકાર્યોમાં એની પુનસક્તિ 
કરવા માગતા નથી. 

ગાંધીજને જે આકરા ને કીમતી અનુભવો થયા છે તેને લીધે તેઓ 
ચળવળખોર બન્યા છે; પણુ તેમની વિશેષતા એ છે કે તેએ રચનાત્મક 
ચળવળ કરનારા છે. જે જીવનસિદ્ધાન્ત અયારે પ્ર્ચાલેત છે તે આખા 

| સિદ્ધાન્તની સામે તેમને વિરોધ છે. તેઓ વિકાસના સિદ્ધાન્તને દઢતાથી 
વળગી રહેવાનું વધારે પસંદ કરે છે. હિદુસ્તાનની નવરચના એ એમનું મુખ્ય 
પ્યેય છે. એ ષ્યેયની સિંદ્ધેમાં જે કોઈ વસ્તુ અંતરાય કે આડખીલી કરે તેને 
હિંદુસ્તાનના આ “ નાનકડા પણુ મહાન પુરષ ' ના વિરોધ સામે ટક્કર ઝીલવી 
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પડે છે. તેએ બરાબર જણે છે કે તેમના વ્યક્તિત્તના ઉપયોગ એ તેમની 
મોટામાં મોટી મૂડી છે. તેઓ અલારે દેશમાં ઠેરઠેર જે ભ્રમણુ કરે છે તે ન કરે 
તો કદાય લેકે એમની પધચ્છા અનુસાર ન વર્તે, ને તેમના સદેશાનો આશય 
પણુ કદાચ પૂરેપૂરો ન સમજ શકે. 

તેથી તેઓ એ કામ માટે પોતાની કાયાને ધસી નાખવામાં જરાયે 
કચાશ રાખતા નથી. તેઓ ત્રીજ વર્ગમાં મુસાફરી કરે છે; અને કોમના, ધમેના 
ને પ્રાન્તના ભેંદો ભુલાવી દેવાનું કામ અવિરત ને અવિશ્રાન્તપણે ચલાવે છે; 
જેથી તેમની વાણી સાંભળીને પુરુષો, સ્્રીઓ ને બાળકોને સયની જાણુ 
ચવા પામે. એમના જેવું જાદુ કેઈઈમાં નથી. એમના જેવું સામર્થ્ય કોઈમાં 
નથી. હિંદી પ્રન્નની નાડ જેવી તેઓ ઓળખે છે તેવી કોઈ ઓળખતું 
નથી. છતાં તેઓ પોતાના જાદુના, સામર્થ્યનો, કે લોકહદયના સાનના 
ઉપયે।ગ હિસાભત્તિ પેદા કરવા માટે કરતા નથી. તેઓ રાષ્દ્રનિર્માતા છે. 
એ જ નામથી તેમતી સ્મૃતિ રાજકીય ધ્તિહાસમાં કાયમ રહેશે. તેમની 
હિલચાલેો અગણિત 1દેશાઓમાં ઝડપથી ફેલાશે. તેમનામાં જ્ને શ્રદ્ધા, હિંમત, 
ને કંઈક કરી જવાની ધગશ ન હોત તો તેઓ કશું કામ ન કરી શકત. એ 
બધા ગુણો તેમનામાં છે તેને લીધે તેએ લે।કોત્તર પુસ્ષ ભાસે છે. 

આજના ગ્રેવાહકાળમાં આપણે પૂર્વમાં તેમજ પશ્ચિમમાં એટલા બધા 
ચળવળખેરે નીકળી પડેલા નેઇએ છીએ કે જેઓ નર્યા ચળવળખોર 
કરતાં કંઈકે વધારે છે એવા પ્રબળ ચારિત્રવાળા પુરષ હિંદુસ્તાનને 
મળ્યા છે તેનાથી એકલા એ દેશને જ નહીં પણુ ખીન્ન સર્વ દેશોને ધણો 
લાભ થવાને છે. ગાંધીજી પોતાના પ્રશ્નોમાં તન્મય રહે છે -- એ પ્રશ્ષોના 
નિરંતર સહવાસમાં જ તેએ જવે છે, એમ કહીએ તો ચાલે. એ પ્રશ્નોના 
ઉક્રેલ ન્યાં જ્યાં જડે યાં યાં તેઓ બતાવે છે. કટલીકવાર એ ઉકેલ એટલા 
સાદા ને સીધાસોૉંસરા હોય છે કે આપણે પશ્ચિમવાસીઓ એમને તરંગી, 
સ્વમદણ કે પાગલ કહીએ છીએ. આપણે આપેલાં એવાં મૂર્ખાધવાળાં 
નામો તરક તેએ જરા પણુ ધ્યાન આપતા નથી. તેઓ તો હિંદુસ્તાનના 
જવનમાં પોતાના ઊંચા આદર્શોને ભેળવવા માટે પોતાના વ્યક્તિત્વનો ઉપયોગ 
કરવાને પોતાને કાર્યકમ એકધારો ચલાવ્યે જ ન્નય છે. 
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' તેમનામાં જે નગૃતિપ્રેરક ઉત્કંઠા ને તાલાવેલી છે તેને લીધે તેઓ 
જગતના સૌથી પ્રાણુવાન ઉદ્બોધક બન્યા છે. તેમતી દૃણિ વિશ્વવ્યાપી છે. 
તેમના દેશની હદમાં જ જે ઢગલાબંધ કામ પડ્યું છે ને જે કર્યા વિના છૂટકે 
નથી તે કામની પાછળ જ તેઓ પોતાની સર્વ શક્તિ વાપરે છે, એનો 
અર્થે એ નથી કે તેમની પાસે પ્તિર દેશોને માટે કંઈ સંદેશો નથી. અમેરિકા 
હિંદુસ્તાનને વિષે દહાડે દહાડે વધારે ને વધારે રસ લેતું નય છે; ને અમેરિકા- 
માં ખીનન કેઈ પણુ [હેદીના કરતાં ગાંધીજીનું નામ વિશેષ નણીતું છે; એ 
પરથી સહેજે જેઈ શકાય છે કે મહાત્માજી હિંદુસ્તાનમાં જે કંઈ કામ કરશે 
તેતી અમેરિકાના વિકાસ પર ભારે અસર પડ્યા વિના રહેવાની નથી. 

કાર્ધપણુ મહાન ગુરુ કે ઉપદેશકનો પ્રભાવ તેના પોતાના અંગત 
સમાગમમાં આવેલા લેન પૂરતો ન રહેતાં હંમેશાં તેની પાર રહેલા વિશાળ 
સમુદાય ઉપર પણુ પડે છે. એવું જ ગાંધીજનું પણુ છે. તેમની પ્રભત્તિઓ 
વિષે ને તેમના સ્વભાવ વિષે જતજ્તની દંતકથાએ ગ્રચલિત થઈ છે એ ખરું; 
૭તાં ધણાખરા લોકોને તેમને વિષે જે માહિતી છે તે કેટલી સાચી હોય છે 
એ ન્નેઈને આશ્ચર્ય થાય એવું છે. તેમના ખરેખરા વિચારો, જે તેઓ પ્રસિદ્ધ 
કરે છે યા તો અમલમાં ઉતારી બતાવે છે, તે મોટે ભાગે એટલા સ્પ ને 
સુરેખ હોય છે કે એમનાં મૂલભૂત મંતવ્યો ને પ્યેયોને વિષે કશી અથવા ઝાઝી 
ગેરસમજ થવી શકય નથી. સદ્ભાગ્યે એમના દાખલા પરથી તો આપણે 
એટલું સમજી જ શક્યા છીએ કે યુવકવગેના શિક્ષક તરીકે ઊંચુ સ્થાન પ્રા 
કરવા માટે માણસે કૉલેજના અષ્યાપક હોવું જરૂરનું નથી. 

જુવાનો પરને ગાંધીજીનો પ્રભાવ ઓછો થયો છે એવો ભાસ કદાચ 
મહાસભાની છેલ્લી (૧૯૨૯ તી ) ખેઠક પરથી થવા પામે. પણુ દેશના સર્વે 
વર્ગોમાં તેમનું નામ સાંભળીને જેટલું ધ્યાન અપાય છે ને તેમના પ્રત્યે જેટલે 
આદર ધરાવાય છે તેટલાં ધ્યાન અને આદર બીજું કેઈ પણુ નામ આકર્ષી 
શકતું નથી, એ વાત હજુ પણુ સાચી છે. સમમ્ર હિંદુસ્તાને ગયાં દસ વરસમાં 
આ મહાન ગુરૂના વિચારે! પ્ર્નના જીવનમાં જેટલે અંશે ઊતરી જતા ન્નેયા 
છે તેટલે અંશે ખહુ ઓછી પ્રજ્નઓએ તેમના પ્રતિહાસ દરમ્યાન કોઈ પણુ 
ધમેગુરુ કૈ નેતાના વિચારોને પોતાના જીવનમાં ઉતાર્યા હશે. ગાંધીજી પોતાના 
સિવાયનાં પતિર ધર્મો ને ગ્રેજાએના વિચારક્ષેત્રમાં પણુ સંચાર કરી શકે 
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છે; અને યાં જે આદર્શો તેમના જવામાં આવ્યા હોય તેનો સર્વોત્તમ 
સાર--અથવા તેનું નવનીત--લઈ ને તેઓ પાછા ફરી શકે છે. એટલું જ 
નહીં પણુ મતુષ્યમાત્ર પ્રત્યેનાં તેમનાં સહદયતા ને સમભાવ એટલાં 
વિશાળ છે કે આ જે નવા આદર્શો તેમને અનુભવગાચર થયા હોય તેનો તેઓ 
તશ્ત જ ઉપયોગ કરવા*માંડે છે. તેઓ ગુરુ તરીકે આગળ વધતા નનય છે 
છતાં કદી વિદ્યાર્થી મરી જતા નથી. 

ગાંધીજના પ્રભાવનું એક ખીજું પણુ મોડું પ્રયક્ષ કારણુ છે. તેમના 
આદર્શે। આચરણમાં ઉતારવામાં આવે લારે તેનો અથે શે થાય અથવા તેતું 
પરિણામ શું આવે, તેતું એવું સુભમ અને સુંદર ઉદ્દાહરણુ તેમના પોતાના 
જીવનમાંથી મળી રહે છે કૈ જે માણુસ તેમને વિષે દૂરથી સાંભળે છે તે પણુ 
તેમને વિષે એવી જ કલ્પના કરે છે કે તેએ સંપૂણેપણે સયનેક છે, ને 
તેમનાં વિચાર, વાણી ને વર્તન વચ્ચે જરા પણુ વિરોધ કે વિસંવાદ નથી. 
આપણે જેને નમૂનારૂપે નજર સામે રાખીને આપણું જીવન ધડી શકીએ એવા 
એક પુસ્ષ આધુનિક કાળમાં ભારતવર્ષમાં જેવા મળે છે, એ અતિશય 
પ્રોત્સાહન આપનારી વસ્તુ છે. 

આજે જગતના સર્વ દેશોમાં લોકોના વિચાર જે ધરેડમાં રહયા છેતે જ 
ઘરેડને અનુસરીને હિંદુસ્તાનના જુવાનો પણુ વિચાર કરે છે. પણુ [હેંદુસ્તાનની 
પાસે તો ૭ હજર વરસ જેટલે ભૂતકાળ પડેલો છે; એટલે એ પૂર્વભૂમિકાની 
રંગભૂમિ પર જે તેણે જીવનનું નવું નાટક ભજવવું રહ્યું. હૈદુસ્તાનની આજની 
પેઢીની પાસે ગાંધીજી છે એ તેને મળેલો એક એવે। લહાવે। છે કે ભવિષ્યની 
ખીજ પેઢીઓ તેની અદેખાઈ કરશે. કેમકે ગાંધીજ પ્રાચીન આદર્શેમાંથી 
સારાસારનો વિવેક ને પસંદગી કરી શકે છે; અર્વાચીન હિંદમાં તેની ઉપયોગિતા 
જેટલી છે તેનો ચિતાર આપી શકે છે; અને જૂની રીતોની સાથે નવી રીતેનું 
મિશ્રણુ સપૂણૂપણે ને હિતકારક નીવડે એવી રીતે કરવામાં મદદ આપી શકે છે. 

મહાત્મા ગાંધીના વિચારે ને તેમના પ્રયાસો વિષે જ્ઞાન મેળવ્યા વિના, 
નૂતન ભારતવર્ષમાં ચાલી રહેલા પ્રવાહોને યત્કિચિત્ અંશે પણુ સમજી શકાય 
એમ નથી. ભારતવર્ષ એમને આજે પૂજે છે ખરું; પણુ જગતભરમાં 
આદર્શોની ઉત્તરોત્તર પ્રમતિના ઇતિહાસમાં તેમને જે ઊંચુ સ્થાન અચૂક મળવું 
જ ક એતે ન તો હવે પછી આવનારાં વરસે જ તેમને આપશે. 

૧૯૩૦ 
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૩૬, એક વિરાટ આત્મા 
વિલદ્વેડ વેલોક ક 

મહત્તાની વ્યાખ્યા આપવી સહેલી નથી. પણુ હું માનું કે, પોતાના 
રાષ્ટ્રને ઉન્નત બતાવવા ને પોતાની પ્રજાને મુક્ત કરવાના એકમાત્ર ઉદ્દેશને 
ખાતર હોદ્દા, માનપાન, મોજશોખ, સંપત્તિથી મળતી સર્વ સુખસગવડેો, ને. 
“ ખાનગી? જીવનનો ભોગ આપવા જેટલાં, તથા પોતાની શક્તિના અણુએ 
આશુ તે પોતાના સમયની ક્ષણેક્ષણુ, ને પોતાનો પ્રત્યેક વિચાર એ એક જ 
હેતુતી સાધના પાછળ અપણુ કરવા જેટલી, હિંમત અને શક્તિ જે 
પુસ્ષમાં છે, તે તો મહત્તાના શિખરે જ પહોંચ્યા છે એમ ગણાય. 
ગાંધીજએ તેમની પ્રશ્નના કલ્યાણુને સારુ સ્વાર્થ અને સુખતો આ જે સંપૂણે 
ભોગ આપ્યો છે તેને લીધે જ તેઓ જગતના ઇતિહાસમાં થઈ ગયેલા થોડાક 
વિરાટ આત્માઓની કોટિમાં સ્થાન પામી શકે છે. 

ગાંધીજની અયારની (૧૯૩૦ ની ) લડત વિષે આપણે ભલે ગમે તેવાં 
વિચાર ધરાવતા હોઈ એ; પણુ હું એટલું તો વિના સંકોચે કહું છું કે ૧૯૩૦ ની 
૧૨ મી માર્ચને જે દિવસે તેમણે દાંડી ફૂચતો આરંભ કર્યો તે દ્તિસ જગતના 
પ્ંતિહાસમાંતી સૌથી મહત્ત્વની એક તારીખ ગણાશે. હિંદુસ્તાનના ઇતિહાસમાં 
તો તે ધ્વિસથી એક અતિ અગલના પ્રકરણુનો આરંભ થાય જ છે. 

ગાંધીજીની યાત્રામાં વિક્ષેપ પડ્યો છે. ૭તાં તેઓ જેલમાં ખેઠા ખેઠા 
પણુ હજુ પોતે આદરેલી હિલચાલને દોરી રહ્યા છે; અતે જવતાં કે મરીને 
પણુ તેને દોરવી ચાલુ રાખશે. જ્યારે તેમતો વિજય થશે, અને [હિંદુસ્તાનમાં 
કૂરી પાછી શાન્તિ સ્થપાશે, લારે હું માનું છું કે લોડે અરવીનના કરતાં વધારે 
આનન્દ બીન કોઈ ને નહીં થાય. 

(૧૯૩૦) 

૩૭. પીહિત પ્રજાના સહાન નેતા 
વિલિયમ કર્ક 

કેટલાયે વિદ્દાન હિંદીઓએ મને કલું છે કે પ્રન્ન ગાંધીજને તેમતી 
સાધુતા માટે જેટલી પૂજે છે તેટલી પૂન્ન કેઈ ખીન્ન માણુસની થઈ હોય 
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એમ અલારે જીવતા માણુસોના સ્મરણુમાં તો નથી. મસીઆ, ખુદ, સંત 
ક્રાન્સીસ અને ટૉલસ્ટોયની સાથે પણુ એમનું નામ ન્નેડાયેલું ધણીવાર: 
સાંભળવામાં આવે છે, અને એ પુરુષોના તથા ગાંધીજના જવન વચ્ચે તુલના 
કરવામાં આવે છે. 

એમના શરીરનો દેખાવ આકર્ષક તો ન જ કહી શકાય. જેકે એક _ 
ભાવિક પ્રશેસકે તો કહ્યું છે કે “ એ કાયારૂપી દીપકમાં જેવી જ્યોત બળે છે 
તેવી કદી જમીન પર કે સમુદ્ર પર જવામાં આવી નહોતી. '”' અને ખીશન એક 
લેખકે કહ્યું છે તે પણુ કદાચ સાચુ હોય કે “ કુદરત જ્યારે પ્રતિભાશાળી 
વ્યક્તિઓને ધડે છે યારે તે હંમેશાં બાલ કલેવરના કરતાં એ કલેવરમાં 
વસનાર આત્મા તરક્ વધારે ધ્યાન આપે છે. ” 

ગાંધીજની શક્તિ તેમની માનસિક પ્રતિભામાં રહેલી નથી, કેમકે 
ખુદ્ધિબળમાં તેમને ટપી ન્નય એવા તો ધણા માણુસો। હદુસ્તાનમાં છે. વસ્તુતઃ 
મષ્યયુગીન માનસથી આધુનિક માનસને જુદું પાડનાર જે વૈત્તાનિક દૃષ્િ છે 
તેનો ગાંધીજીમાં કેટલેક અંશે અભાવ દેખાય છે. કુદરત, કવિતા ને સંગીતના 
સૌંદર્ય વિષે કલાકારને જેવો પ્રેમ હોય છે તેવો તેઓ ભાગ્યે જ દાખવે છે. તેમજ 
જે જનસમૂહ પૂજ્યભાવે તેમના ચરણુ આગળ ખેસે છે તેમનાં મનને ધારી 
દિશાએ વાળવા માટે વાણી કે કલમની છટા પણુ તેમની પાસે નથી. 

તેમની મહત્તાનું એકમાત્ર કારણુ તે ઈસિ ખિસ્તની જેમ બીશ્નઓને કાજે 
સ્વાર્પણુ કરવાની તેમની તત્પરતા છે. એકવાર રવીન્દ્રનાથ ઠાકુરે એક લેખમાં 
ટીકા કરેલી કે ગાંધીજએ તેમના જીવનમાં ફૂલના ને ખેતરેના સૌંદ્યે માટે 
બહુ એછું સ્થાન રાખ્યું છે. તેતો જવાબ આપતાં ગાંધીજએ લખેલું: “ કવિ 
ભવિષ્યને સારુ જવે છે અને આપણુતે પણુ તેમ કરવા કહે છે. પહે ફાટતાં 
પક્ષીઓ હંમેશાં આકાશમાં ઊડતાં ' કલ્લોલ કરી પશ્વિરનું સ્તવન કરે છે તેતો 
સુન્દર ચિતાર આપણી નજર આગળ કવિશ્રી ખડે કરે છે... ...હિંદુસ્તાનના 
આકાશની નીચે વસતું મતુષ્યપ્રાણી રાત્રીના સવાનો તો ડેળ જ કરે છે, અને 
હંમેશાં ઊઠતી વખતે આગલા દહાડા કરતાં નબળું હોય છે. કરોડોને સારું તો 
હમેશાંતું ન્નગરણુ અથવા હમેશાંની મૂર્છા હોય છે. એ દુઃખી સ્થિતિનું વર્ણુન 
અશક્ય છે. એ તો અનુભવથી જ એળખી શકાય. ફખીરનાં ભજન ગાધને હું 
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દુ:ખથી પીડાતા દરદીઓને શાન્તિ નથી આપી શક્યો. દુ:ખથી રિબાતાં હિંદનાં 
કરોડો બાળક એક જ કાવ્યની આશા રાખે છે--સત્ત્તઆપનારા અનાજની. ”” 

કંગાલિયત અને ભૂખમરામાંથી છૂટવાની આ મરણિયા લડતમાં પણુ 
“ આંખને બદલે આંખ ને દાંતને બદલે દાંત ' ના નિયમનો પ્રયોગ ન કરવો, 
પણુ પસિ અને ખુદ્ધના ઉપદેશને અનુસરવું--એટલે કે ક્રોધને પ્રેમથી જતવે।, 
અપકારના બદલામાં ઉપકાર કરવે।, ન્યાય કરવામાં પણુ દયા રાખવી, લોભને 
ઉદારતાથી જીતવો, અસયને સયથી જીતવું--એમ ગાંધીજી આપણુને કહે છે. 

ખીન્ન શખ્દોમાં કડીએ તો, ગાંધીજમાં ખરેખર એક વિરલ ગુણુ -- 
સદાચાર અથવા સચ્ચારિત્રનો -- છે. હિંદી સ્વભાવે તેતે એકમતે મહાન 
જીવનનું સારભૂત તત્ત્વ માન્યું છે. મૈ અનેક વિચારશીલ હિંદીઓને કહેતા 
સાંભળ્યા છે કકે ગાંધીજના વિચારો ને સિદ્ધાન્તો ગમે તેવા હોય, ને જગતના 
વ્યવહારમાં તેમતી ગમે તેટલી હારજતો થઈ હોય, તોપણુ પૂર્વના લોકે 
તો તેમતી પૂજન કરવાનું ચાલુ જ રાખશે. કરોડો ભાવિક માણસોની નજરે 
ગાંધીજી સંત અને મહાત્મા છે, અને તેઓ માને. છે કે પરમાત્માએ તેમના 
પર અસાધારણુ કૃપા કરેલી છે. 

ગાંધીજને વિષે મુત્સદ્દી, અર્થશાસ્ત્રી, સમાજસુધારક કે ધાર્મિક નેતા 
તરં'કે પશ્ચિમ છેવટે ભલે ગમે તેવો અભિપ્રાય બાંધે; પણુ ગયા થોડા વખત 
દરમ્યાન [હેંદુસ્તાનમાં ખુલ્લું મન રાખીને ફરનાર કાર્ઈધ પણુ માણુસ એટલું 
તો જેઈ શકશે કે ઊંચા ને નીચા, નબળા ને સબળા સહુ અમદાવાદના 
આનમ્ર તે નિરભિમાન પુસ્ષને વિષે કેવા પૂજ્યભાવથી ખોલે છે. તેએ 
એકમતે તેમને “ મહાત્મા' કહીને બોલાવે છે. ગાંધીજ એ લેકેાને માટે 
સકટકાળની આશા છે, શાન્તિના સંદેશવાહક છે, ને માણુસ માણુસ વચ્ચે 
સદ્ભાવ ફેલાવનારા છે. 

તેઓ સાખરમતીને કાંઠે આશ્રમમાં ભોંય પર કાંતતા ને હિંદનું ભાવિ 
ધડતા ખેઠા હોય એવે વખતે એમની સાથે વાત કરનાર કોઈ પણુ માણુસ 
એમની હાજરીમાંથી એવી લાગણી મનમાં લીધા વિના નથી જતો કે પોતે 
એક સતપુસ્ષ અને અડગ વીરના સમાગમમાં આવ્યો છે. હું તેમની સાદી 
નાની ઝૂપડીમાંથી ધીરેધીરે ચાલ્યો આવ્યો, તેમના અનુયાયીઓ જ્યાં ઝપાટાભેર 



૧૨૬ ' ઢાઈમ્સ?, લંડનઃ 

કાંતતા હેતા તે "ખાદી કાર્યાલત્ત આગળ થઈ ને, પધૂળવાળા ને બળદગાડાંએ 
ખૂંદેલા ધોરી રસ્તા સુધી જનારી કેડી પર્ ચાલતો નીકળ્યો, લારે મારા 
મનમાંથી પણુ, પૂર્વના લોકોની પેઠે જ, શખ્દો નીકળવા લાગ્યા: “ હે 
મહાત્માજી, પીડિત પ્રજ્નના મહાન નેતા, હું આપને વંદન કરં છું. ” 

(૧૯૩૦) 

૩૮* ગાંધીજીની આત્મકથા 
'ઢાઈશ્સ?, લંડન 

આ પુરષ એવા છે જેમને; પોતે ખીન્ન પર્ કેવી છાપ પાડે છે તેની 
પરવા નથી. પોતાને વિષે પણુ તેઓ દેખીતી તટસ્થતાથી લખી શકે છે. આ 
પુસ્તક વાંચતાં વાચક આશ્ચયે, સમભાવ, જુગુપ્સા, પ્રશેસા વગેરે ધણી 
લાગણીઓ અનુભવશે. પણુ પોતાના નઠારા પ્રસંગો પર ઢાંકપિછોડો કરવાની કે 
ઢોળ ચડાવવાની લાલચને કેટલા ઓછા આત્મકથા લખનારા રેકી રાય્યા 
હોત, ક કેટલા એષાએ લખેલાં એવાં વણનો અનાયાસે બની ગયેલા પ્રેસગોનાં 
વહુનો લાગે એટલી ઊંચાઈએ પહોંચી શક્યાં હોત, એટલું જે વાચક યાદ 
રાખે, તો એ અતેક લાગણીઓમાંની છેલ્લી -- એટલે કે પ્રરોસા જ---તેના 
મનમાં કાયમ રહી જશે. 

ગાંધી કુટુંબના એ ગુજરાતી ધરમાં થયેલું હિંમત, પ્રામાણિકતા, 
વિષયલોલુપતા ને ગંદકીનું મિશ્રણુ; નાનકડી નેટિવ કોટે અને પોરબંદરના 
રાજકાર્ભારમાં કામ કરનારા અંગ્રેજ તેમજ હિંદી સહુની ખટપટો ને ખરાખ 
રીતભાત ને સ્વભાવ; લંડનના એક ખોર્ડંગ હાઉસની, તથા દક્ષિણુ આફ્રિકામાં 
ભાવિક પણુ મેદ ખબ્ુદ્ધિવાળા ખ્રિસ્તીઓ તથા સમાજસેવકો સાથે થયેલા સમા- 
ગમોની આહ્લાદ ન ઉપજાવે એવી કથાઓ; વગેરે જે. નીરસ ને હીન કોટિના 
અનુભવોમાંથી આ પુસ્ષના અદ્ભુત પ્રભાવ અને જીવનને! ઉદ્ભવ થયે છે તે 
અતુભવોનાં વણુનો પણુ વાચકના મનમાં દયાનો ભાવ ઉપજવશે. 

સેથ્યુ આનેલતે એ આખી વસ્તુ ખર્મિંગહામના ખ્રિસ્તી સમાજના 

કરતાંયે વધારે નિરાશા ને ખેદ ઉપજવનારી લાગી હોત. ગાંધીજ જીવનભર 
દીનદલિતોના સમાગમમાં રહેલા દેખાય છે. વાધસરોયો ને રાજ્યકર્તા વર્ગની 



ર્ 

ગાંધીજીની આત્મકથા ઉર્ 

મોટી દુનિયામાં તેઓ આવે છે તે કાં તો કેદી તરીકે, અથવા તો વાટાધાટ માટે 
અનિચ્છાએ ખોલાવેલા શત્રુ તરીકે. એને લીધે તેમનો સ્વભાવ તંગ, સેટ 
ઔગસ્ટાઈનેના જેવો ભારેખમ, બની ગયે છે. ધણાઓએ તેમની વિનોદલત્તિ 
વિષે લખ્યું છે; પણુ એ વિનોદ ગભીર ને કટાક્ષમય હોય છે. 

આ પુસ્ષનો લોકો પર્ ધણો જ ભારે પ્રભાવ પડે છે --ખુદ્દિ કે 
વિવેચનશક્તિમાં તેમનાથી ચડી ન્નય એવા ખીન્ન હિંદી મુત્સદ્દી કરતાં 
તેમનો પ્રભાવ ધણે। વધારે પડે છે -- તેનું કારણુ આ પુસ્તકમાં દેખાઈ આવે 
છે. એનું કારણુ તેમના મનનો અત્યંત સયનિઇ સ્વભાવ છે; તે એ સયનિછાનો 
જેટો જગતમાં ક્વચિત જ ન્નેવામાં આવ્યે છે. 

પોતાના મત પર આવો સોએ સો ટકા વિશ્વાસ રાખનાર ખીન્ને 
માણુસ જગતમાં ભાગ્યે જ થઈ ગયો હશે. એ મન પોતાને જે સલ લાગે યાં 
પહોંચવાનો સીધો રસ્તો લેવા સિવાય બીજીં કશું કરી શકતું નથી. અને એ 
સય તે પણુ તાત્વિક સય નહીં, પણુ ક્રિયામાં ઊતરનારું સય છે. કેવળ 
સલની જ શોધ કરવી જેઈએ ને તેની જ સેવા કરવી જેઈ એ, એવી દૃઢ 
શ્રદ્ધાને એમનું મત વળગી રહ્યું છે. અને એને લીધે એમનું જીવન જેટલું સીધુ 
સરળ બની ગયું છે તેટલું ખીન્ન કશાથી ન થઈ શકયું હોત. પણુ આપણે 
ધણાખરા આપણે જેને સય માનતા હોઈએ તે જ કરવાના નિશ્ચરયવાળા 
હોઈએ તોપણુ આપણી પોતાની બુદ્ધિ વિષે અવિશ્રાસ ધરાવીએ છીએ; અને 
આપણી ખુદ્ધિ ક્યાંક દોષ કરતી હશે, કે આપણે અધૂરા પુરાવા પર ચાલતા 
હહીશું, એવી આશકા આપણા મનમાં આવ્યા વિના રહેતી નથી. ગાંધીજીને 
એવું કદી લાગ્યું નથી. તેમના મને તેમને માટે કેટલીક કરને ને શ્રદ્ધાએ 
ઠેરાવી આપી છે, તેનું ઉલ્લધન કરી જ ન શકાય એમ તેઓ માને છે. એમનું 
અડગ જ38પણું ને એમની વિચિત્ર નમ્રતા બનેનું આ જ કારણુ છે. 

તેમના નિણુયો તેમને પોતાને મન ખરા હોય છે, તેનું કારણુ એ નથી કે 
તેઓ પોતાના મનને ખીનનનાં મન કરતાં ચડિયાવું ગણે છે. એનું કારણુ તી 
એ છે કે એ નિણેયો નનણે કે પશરે તેમની પાસે કરાવેલા હોય છે, એટલે 
એ સ્વીકાર્યા વિનતા તેમનો છૂટકે જ નથી થતો. વળી તેએ કફરીક્રી પોતાની 
દહ શ્રદ્ધા ઓીજાઓનાં મનમો ઠસાવી શક્યા છે. આ ક્રિયા પરસ્પર એકખીજાનાં 
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મન પર થવા પામી છે--એટલે કે બીજાઓની અસર તેમના મન પર પણુ 
પડી છે--એ સાચું. કેમકે તેઓ પોતે એવા સરળ છે કે બીન્નઓને વિષે 
તેમના મનમાં શેકા આવતાં વાર લાગે છે. 

એટલે તેઓ કેઈ વિષયના વાદવિવાદમાં ઊતરે છે, ને એ વાદવિવાદ 
તેમના મનને સખત પકડી ખેસે છે, ને અમુક વસ્તુ પરત્વે તેમતી બહુ જ 
દઢ પ્રતીતિ થવા પામે છે; અને પછી તેઓ એકખીનાથી ને પોતાનાથી જુદા 
પ્રકારના માણુસો--લેકમાન્ય | તિલક, ચિત્તરંજન દાસ, અને માલવીયજ જેવા-- 
પાસે તેમતા વિચારે છોડવી પોતાના વિચારો પ્રમાણું વર્તન કરાવી શક્યા છે. * 
(૧૯૩૦) 

૩૯ ગાંધીજીનો અનોખો માગે 
' ચર્ચ ટાઇમ્સ, લંડન 

મહાત્માછ એમના જમાનાની એક સૌથી મોટી જગપ્રસિદ્ધ વ્યક્તિ 
થઈ પડ્યા છે. તેમની મહત્તા તરફ ફ્રેન્ચ લેખક રોમે રેલાંએ પ્યાન ખેંચ્યું 
છે. તેમણે જે નવા પ્રકારની રાષ્ટ્રીયતા જ્ગવી છે, અને હિંદના દ્દીપકલ્પની 
વિવિધ પ્ર્નતું એક્ય ક્યા પાયા પર્ સાંધી શકાય એ શેધી કાઢ્યું છે-- 
એ એમની સિહિને અમેરિકામાં તેમજ યુરોપમાં બુદ્ધિશાળી નિરીક્ષકો સાધારણુ 
રીતે સમજે છે ને તેતો યોગ્ય આંક બાંધે છે. અને અમને લાગે છે કે ગાંધીજી 
'્રણુ ને કેવા છે, તેમનાં રાજકીય પ્યેષો શાં છે, અને એ પ્યેય તેઓ કેવાં 
સાધન વડે પ્રાપ્ત કરવાની આશા સેવે છે, એ સદ્દભાવવાળા સર્વ અંગ્રેજોએ, 
ને ખાસ કરીને ખ્રિસ્તીઓએ, સારી રીતે સમજી લેવું ધટે છે. 

આ દેશને માટે તે આ ધડીને માટે હિંદુસ્તાન એ મુખ્ય રસતે ને 
મહત્ત્વતો વિષય છે; અને તેથી અંગ્રેજ વાચકોને રોમે રેલાંનું ગાંધીજી 
વિષેનું પુસ્તક, મિ. એડ્ઝે તૈયાર કરેલું જીવનચરિત્ર, અને હમણાં જ પ્રસિદ્ધ 
શૈયેલી તેમની આત્મકથા વાંચવાની અમે ભલામણુ કરીએ છીએ. 

' * ગાંધીજ દક્ષિણુ આફ્રિકા જધ્તે પહેલી જ વાર્ બેરિસ્ટર તરીકે 

* ગાંધીજતી આત્મકથાની સમાલેોચનામાંથી. 



ગાંધીજીને અનોખે। માર્ગ ફૃર્૯ 

અદાલતમાં હાજર્ થયા યારે તેમને [હિંદી ઢખતી પાઘડી ઉતારીને અંગ્રેજ 
યાપી પહેરવાનું કહેવામાં આવ્યું નથી. તેમણે તેમ કરવાની ના પાડી એ 
સારે જ કર્યું. એમના એક હિંદી મિત્રે કહયું: “ નને તમે આ વેળા એવે 
ફેરફાર કરશે તો તેતો અનર્થ થશે. બીન્નઓ દેશની જ પાધડી પહેરવા ' 
માગતા હશે તેમતી સ્થિતિ કફોડી થશે. વળી આપણા દેશની પાધડી જ તમને 
તો દીપે. તમે અંગ્રેજ ટોપી પહેરશે તો તમે “ વેટર ' માં ખપશે।. ” એ સાવ 
સાચી વાત છે. 

ગાંધીજતી રાજનીતિનો સાર્ તળપદી ભાષામાં આપવો હોય તો એમ 
કહી શકાયઃ “ પાછા પાધડી પહેરતા થાએ. ” 

ગાંધીવાદ મૂળે તો એશિયાને યુરોપથી બચાવવાને પ્રયત્ન છે. મિલેમાં 
બનેલા કાપડનો યાગ કરી રૅટ્િયા ને હાથસાળથી બનેલું કાપડ વાપરવાનું 
જે ફરમાન તેમણે તેમના અનુયાયીઓને કર્યું છે એ કોઈ પૂર્વના વિલિયમ 
મોરીસની નરી ધૂન કે ધેલકા નથી. એ સારી પેઠે વિચાર કરીને ઠરાવેલી 
રાજજીય ફ્િલસફ્ીનું એક અવિભાજ્ય અંગ છે. હિંદુસ્તાનને યન્ત્રોના 
હુમલામાંથી બચાવવાનો ગાંધીજીતો પ્રયત્ન કદાચ સાવ નિષ્કૂળ પણુ જય. 
સભવ છે કે બોલશેવિક લેકેનું કહેવું ખરું નીવડે, અને યન્ત્રો એ નવા 
સમાજનું મષ્યબિન્દુ અને તેને પ્રેરણા આપનારી વસ્તુ નીવડે. પણુ ગાંધીજીની 
આકાંક્ષા સ્તુલ નથી, એમ કૅથલિક ધર્મમાંથી ચેતન મેળવનાર ને કેથલિક 
સંપ્રદાયમાં ઊછરેલો કયો માણુસ કહી શકશે ? 

ગાંધીજી ટૉલસ્ટૉયના શિષ્ય છે. તેઓ અપ્રતિકારના સિદ્ધાન્તને 
આચરણમાં ઉતારવાને। પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. જેમ ઇંગ્લેડમાં ને પાલેસ્ટાધનિમાં, 
તેમ હિંદમાં પણુ મતુષ્યસ્વભાવ નબળો છે. પ્સિતા શિષ્ય કોઈ પીટર્ સુખ્ય 
ધર્માધિકારીના નોકરનો જમણે! કાન કાપી નાખવા તલવાર લઈ ને હંમેશાં 
તૈયાર થઈ ન્નય છે. પણુ અહિંસાનો ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો તે પછી 
મુંબઈમાં રમપ્ખાણુ થયાં તે હિંદનાં ખીન્ન શહેરોમાં ખૂન થયાં, એ પરથી 
જાઈ રીતે એમ પુરવાર નથી થતું કે એ ઉપદેશ કરતારની દાનત ખોરી હતી. 
તેમજ તે પરથી એમ પણુ પુરવાર નથી થતું કે એમના ઉપદેશને વહેલે- 
મોડે પણુ સ્વીકાર કરવામાં નહીં આવે ને તેનાથી ધાર્યો હેતુ નહીં સધાય. 



૧૩૦ - #ચર્ચે ઢાઈમ્સ ?, લંડન 

આ ઉપદેશકનાં વચનો હંમેશાં પથરાળ જમીન પર નથી પડતાં. સેકડો 
ધનિક જુવાને સર્વસ્વ છોડીને એમને અનુસરવા નીકળી પડ્યા છે. આઓ 
તૈમની સૌથી વધારે વિશ્ચાસુ અનુયાયીઓ છે. ગાંધીજએ ખાળલસ અને 
જાતિ ન્નતિ વચ્ચેના ઊંચતીચપણાની સખત ઝાટકણી કાઢી છે. પણુ 
હિંદુસ્તાન પોતે પોતાનો ઉદ્દાર કરે એમ તેએ પચ્છે છે. 

તે કેવી રીતે? ગાંધીજી જે પ્રકારના ખિસ્તી ધમને ન્નણે છે તેને 
ચોકસ અસ્વીકાર કરે છે. એમની આત્મકથા પરથી એમ દેખાય છે કે તેએ 
કેંથલિક સંપ્રદાય વિષે કંઈ જ ન્નણુતા નહોતા,.ને તેમને હિંદમાં તથા દક્ષિણુ 
આફ્રિકામાં જે ખ્રિસ્તી ધમેને પરિચય થયેલે તે માત્ર બહુ જ સાંકડા વિચારવાળો 
પ્રોટેસ્ટંટ સંપ્રદાય જ હતો. પણુ તેમણે મિ. એડ્ઝ પાસેથી સાચા ખ્રિસ્તી 
ધમને વિષે કંધકે ન્નણ્યું હશે. તેઓ લખે છે: “ હેં પાપનું ફળ ભોગવવામાંથી 
ઊગરી જવા નથી માગતે; હું તો ખુદ પાપમાંથી જ ઊગરી જવા મથું છું. ” એ 
વચતેમાં તેઓ દરેક ખિસ્તી યોગીભક્તતી ઝંખનાનો, ને દરેક કૈથલિક 
ધમૈગુરુના ઉપદેશને, પડે! પાડે છે. તેઓ કહે છે: “ વિશ્વવ્યાપી પ્રેમમાં કેટલી 
અપાર શક્તિ રહેલી છે તે હું નનણી શક્યો છું. ” તેમણે અંગ્રેજ્નેતે વિષે એક 
પણુ કઠોર શખ્દ લખ્યો કે ઉચ્ચાર્યો નથી. જે માણુસોએ, રંગદ્રેષતી ભાવનાથી 
ગ્રેરાઈ ને, તેમનાં અપમાન કર્યો છે ને પ્રસેગોપાત તેમને મારપીટ કરી છે 
તેમને વિષે તેમના મનમાં ઠેષે કે કટુતા નથી. તેમને ૬ઢ પ્રતીતિ છે કે 
સમાજનો ઉદ્ધાર થાય તે પહેલાં વ્યક્તિનો ઉદ્ધાર થવે। જેઈ એ; અને જે 
માણુસ પોતાના માનવબન્ધુઓને સન્માર્ગે દોરવા ઈચ્છતો હોય તેનામાં અપાર 
યાગ, સંયમ ને તિતિક્ષા હોવાં જેઈ એ. જાહેર જીવનનું કામકાજ સફળતાથી 
ચલાવવું હોય તો માણુસમાં આત્મશુદ્ધિ હોવી જોઈ એ. ભગવાન પ્સુએ 
ગિરિપ્રવચનમાં કહ્યું છે: “ધન્ય છે શુદ્ધ હદ્યવાળાને; કેમકે તેઓ પશ્િરનું 
દશન કરવા પામશે. ” રશિયામાં જુલમ, હિંસા, ને દેષતા ઉપદેશ વડે નવે! 
સમાજ રચાવાનો પ્રયાસ ચાલી રહ્યો છે. પ્ટ્લીમાં બળજબરીનાં સાધનો . 
વડે નવા સમાજની રચતા ચાલી રહી છે. હિંદુસ્તાનમાં સ્્રીપુસ્ષોને એમ 
શીખવવામાં આવે છે કે તેમણે જ્ને સ્વતન્ત્ર થવું હોય તો પહેલાં મન વચન 
કમેથી શુદ્ધ થવું જેઈ એ. 

અમાર એમ કહેવું હરગિજ નથી કે ગાંધીજને વિષે પ્રશ્નોસાતો ભાવ 



અજેડ લોકનેતા ૧૩૧ 

સેવીને બ્રિટિશ સરકારે ગાંસડાપોટલાં બાંધવાં, અને પોતાના ન્યાયાધીશે, 
અમલદારો, પોલીસો ને સોલજરોને લઈ ને મુંબઈથી સમુદ્રમાં હંકારી મૂકવું ને 
હિંદુસ્તાનને નસીબને આશરે છેડી જવું. પણુ અમે એટલું તો ખસ્રસ ર 
છીએ કે ગાંધીજએ જે રસ્તો કાઢ્યો છે તે રસ્તે એમતો દેશ કદાચ ષ્તિસ્તી 
સંસ્કૃતિ તરક્ પ્રયાણુ કરશે. એ સંસ્કૃતિ તે પશ્ચિમની સંસ્કૃતિથી જુદી ન્નતની, 
ને કેટલીક બાબતમાં વધારે સેસ્કારી, હશે. વળી, અમે એમ પણુ ખેધડકપણે 
કહીએ છીએ કે જે પુસ્ષતી કરોડો માણુસો પૂન્ન કરે છે, જેએ નિરંતર 
આત્માની ઉપાસનામાં મગ્ન રહે છે, ને જેઓ એમ કહે છે કે “ મતુષ્ય જ્યાં 
લગી સ્વેચ્છાએ પોતાને સહુથી છેલ્લો ન મૂકે યાં લગી તેની મુક્તિ નથી, ” તે 
પુસ્ષને વિષે અન્તાનપૂરવક ગેરસમજ ફેલાવવી કે તેમને બરાબર સમજવાની 
તકલીફ લેવી નહીં એ તો ઉચિત નથી જ. કયે અંગ્રેજ મુત્સદી જહેર મૅચ 
પર્ ઊભો થઈ ને ઉપર આપ્યાં છે એવાં વચન કહી શકશે ? પણુ અગાઉ એ 
વચને કહેવાયાં છે ખરાં. 

(૧૯૩૦) 

૪૦? અજેડે લોડ્નેતા 

ડૉ? રોર્વૂડ એડી 

રૃ 

આપણી આ પૃથ્વી પર એક નવે પ્રયોગ ચાલી રજો છે. એ પ્રયોગને1 
મમે આપણે સમજવે હોય તો ગાંધીજને પૂર્વના એ એક વિચિત્ર તપસ્વી, યોગી, 
સત કે ધુની માણુસ ન માનતાં તેમને એક સિદ્ધાંતની -- કહો કે એક 
સનાતન સિહ્ધાંતની --સાક્ષાત્ મૂ્તિરૂપ ગણુવા જોઈએ, અહીં આપણે એક 
એવા પુરુષનું દરીન કરીએ છીએ જેએ રાજકારણુમાં ધસિના ગિરિપ્રવચનને 
પ્રયોગ કરવાની હામ ભીડે છે; જેએ પ્રેમધમેને “ સૃહ્તિ અંતિમ નિયમ * 
માતી, એ શ્રદ્ધાને ખાતર પોતાની જિંદગી, તેમજ પોતાના રાષ્ટ્રની સ્વતંત્રતા 
ને [જદગી પણુ, હોડમાં મૂકવાની હામ ભીડે છે, 

એક નિર્બળ શરીરવાળા માણુસ એક ધા કર્યા વિના, હે હાંડેયા 
વિના, [હંસા વિના ને દ્ેષ વિના, ખાલી દાથે, ને પ્રેમ સિવાયનું કોઈ પણુ 



૧૩૨ ડો? રેર્લડ એડી 

શશ્ન ધારણુ ફર્યા વિના, તેત્રીસ કરોડ માણુસોને માટે સ્વતંત્રતા મેળવી શકે 
ખરા ? મેળવી શકે તો તેમણે આ પૃથ્વી પર્ કેઈકે નવી વસ્તુ શોધી કાઢી 
ગણાય -- એવી વસ્તુ જેનું ઝાંખું સ્વપ્નું પણુ જ્યૌજે વૉરિંગટનને કદી નહીં 
આવેલું, ને જેની માતવનજ્નતિ પર્ બહુ જ ઊંડી અસર પડવા પામશે,. 
તેઓ જે આ સાધન વડે સ્વતંત્રતા મેળવી શકશે તો નમ્ર માણુસોને પૃથ્વીનો 
વારસે। મળવા માંડશે. 

વીસમી સદીની ખે મોટી ક્રાન્તિઓ ખે પુસ્ષ્રેએ ચલાવી છે--એક 
લેતીને, ને ખીજ ગાંધીજીએ. એક પેટ્રોત્રાડમાં મૂડી વાળી તોપગાડી પર ઊભા 
રહેતા; અને દુનિયાના મજૂરોને લોહી ને લોખંડ વડે કાન્તિ કરવાની હાકલ 
કુર્તા. સામાજિક ન્યાય વિષેની પોતાની માગણીઓને અમલ કરાવવા સારુ 
તેમણે સરસુખયારી, જુલમ ને ખુનામરકી ચલાવ્યાં. બીન્ન પુરુષ બુદ્ધની પેઠે 
સોય પર આસન વાળીને ખેસે છે ને રેંટિયો ચલાવે છે. એ રૅયિયો 
ભાગ્યચક્ર છે; માનવજાતિના પાંચમા ભાગનો મુક્તિદાતા છે; અથવા તો 
પશુબળના જુગજૂના સાધનને બદલે ખુદ્ધિને સ્પશે કરીને પૂર્વ પશ્ચિમ વચ્ચે 
સમાધાન કરાવવાનું સાધન છે. 

એક તરક એકલે હાથે લડતું આ ' માનવ-સળેખડું ', ને ખીજ તર્ક 
વિશાળ બિટ્શિ સામ્રાન્ય અને સિદ્ધાન્તની દણિએ જતાં આધુનિક જગતનો 
આખો યાન્ત્રિક સુધારો, એ ખે વચ્ચેની આ “ આત્મબળ 'તી લડાધમાં એક 
ભવ્ય નાટક ભજવાઈ રહ્યું છે. આપણે ગાંધીજને જતિનાં બંધનવાળા દિદુ ધમમાં 
જન્મેલા, બાર વષેની ઉંમરે પરણૅલા, અંધારામાં સૂતાં પણુ ડરનારા, બીકણુ 
છોકરાને રૂપે જનેઈ એ છીએ. પછી, અદાલતમાં પહેલા જ કેસમાં મોટું પણુ ન 
ઉધાડી શકનાર, ગભરાટથી ખુરસીમાં ખેસી જનાર, ને નિરાશાથી વકીલાતનો 
ધધે। છોડી દેવાનો નિશ્ચય કરનાર જુવાન બૈરિસ્ટરને રૂપે આપણે એમને જ્નેઈ એ 
છીએ. તે પછી આપણે એમને દક્ષિણુ આફ્રિકામાં પોતાના દેશભાઇઓની મુક્તિ 
માટે લડત ચલાવતા, અપમાત ને અન્યાયનો ભોગ થઈ પડતા, ટૉળાંથી 
ઘેરાતા, માર ખાતા, જેલમાં જતા, એ ખધાંમાંથી નવી [હેંમત લઈ ને ઊઠતા, 
ને એમના જમાનાના લગભગ સૌથી નિભૈય માણુસ બનેલા જ્નેઈએ છીએ. 
યાં તેમણું તિરસ્કાર ને મારપીટ સહન કર્યો. ફ્રીક્રી તેમતે પકડી જેલમાં 
પૂરવામાં આવ્યા. છતાં તેમણે પોતાના નબળા દેશભાઈ ઓમાં [હિમત અતે 
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ઉત્સાહ રડ્યાં, ને તેમને વ્યવસ્થિત કર્યા. અને છેવટે જ્યારે દસ હુન્નર હંદીઓ . 
તેમની સાથે ગવૈપૂર્વક જેલમાં ગયા યારે બળવાન લેકેને શ્રમ આવી. 
ભર્યકર નમ્ર માણુસની ધીરજ અને હિંમત વડે, વીસ વરસની લડાઈમાં 
ટિપાઈ ટિપાઈ ને ધડાયા પછી, છેવટે તેમણે પોતાની તિરસ્કૃત ને લૂંટાતી 
કોમને માટે સિદ્ધાન્તરૂપે સ્વતન્ત્રતા મેળવી. 

પછી આપણે એમને હિંદુસ્તાનમાં પાછા કરેલા, ને “ અમૃતસરના 
હેલાકાંડ ' પછી છેવટે પરદેશી સરકારની સામે થતા જેઈએ છીએ. તે પછી 
આપણે એમને બ્િટિશ ન્યાયાધીશ સમક્ષ ઊભા રહી ૭ વરસના કારાવાસની, 
સજ સ્વીકારતા જેઈએ છીએ. તે પછી આપણે એમને કેદમાં ચાર ડલાક 
રેંટિયો ફેરવતા, દેખીતી રીતે અસહાય બની ગયેલા, ૭તાં આત્મારૂપે સવૈત્ર 
ફેલાઈ ને આખી લડતને દોરવી રહેલા, જેઈ એ છીએ. 

કૂરી પાછા આપણે એમને સાત કરોડ મુસલમાનોતા નેતાઓની સાથે 
જેઈએ છીએ. જે જુગજૂના ધાર્મિક, કોમી ને રાજકીય ભેદો હિંદુ મુસલ- 
માન ખે કોમને જુદી પાડી રહ્યા છે તે ભેંદોની ખાધની સામે ઊભેલા લેકે 
પ્રતયે ગાંધીજી સમાધાનીતે હાથ લંખાવી રહ્યા છે. “ લાંબા વખતથી તેઓ 
પૃથ્વી પરના સૌથી પ્રસિદ્ધ મુત્સદ્દી છે. લેનીનના મરણુ પછી મોટામાં મોટા 
ને ઊંડામાં ઊંડી અસરવાળા ફેરકારો તેમણે કરાવ્યા છે, એમ કહી શકાય. 
જુદા જુદા અનેક દશામાં ધયા લોકો તેમને એમના જમાનાના મહાનમાં 
મહાન પુસ્ષ ગણે છે....... એમને માનવગ્રેમ પણુ આ જગતે જ્નેયેલી એક 
ઊંડામાં ઊંડી વસ્તુ છે. દરેક જાતિને માટે તેમના મનમાં દયા અને પ્રેમ છે; 
અને વધારેમાં વધારે તો દીન ને દલિતને માટે છે. તેમનામાં ભય કે સ્વાર્થ 
હાંટાભાર નથી. તેઓ વિનોદી, હેતાળ, હઠીલા, ને શરવીર છે...... તેમણે 
એક પ્રજાના જીવનપ્રવાહને -- ધણી પ્ર્નએના જવનપ્રવાહને --ચેો.કેસ 
રીતે બદલાવ્યો। છે. ” ઔંકસરપર્ડવાળા એડવડ ટૌમસને આ શખ્દોમાં ગાંધીજીનું 
વણુંન કર્યું છે. એમના ત્રણુ મુસલમાન પ્રેતિપક્ષીઓમાંના દરેકે પણુ ખીશપ 
મેકાનેલને મોઢે એમને વિષે કહેલું કે નેતિક અને આપ્યાત્મિક ક્ષેત્રમાં તેઓ 
“ અલારે જવતા મોટામાં મોટા ને અન્નેડ માણસ છે. ” 

ટ્ પુ 

ગાંધીજી ભારતવર્ષના આત્માનો અવતાર હેય એવા. ભાસે છે. તેઓ 
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અુદ્દિશાળીઓની તેમજ આમવગૈની જરૂરિયાતો ને આકાંક્ષાઓ પોતામાં 
એકત્રિત કરે છે, ને તેમતાં મતની વાત ખોલી બતાવે છે. તેઓ એકલા જ 
મહાસભામાં ઠીકડીક અંશે સંપ રાખી શક્રે છે તે સામાન્ય જનસમૂહને દોરી 
શકે છે. તેઓ નાના ખાળક જેવા સૌમ્ય છે; છતાં એકવાર તેમનું મન 
અમુક નિશ્ચય પર્ આવે કે પછી તેઓ પહાડ જેવા અવિચળ બની ન્નય છે. 
આજે હિંદુસ્તાનની પરિસ્થિતિમાં તેઓ કેન્દ્ર અતે ધરીરૂપ છે. અને 
તેમનો દેશ સ્વતન્ત્ર થાય એવે। તેમનો શાન્ત, અવિચળ નિર્ધાર છે 

કુ 

લૌ્ડે અરવીન સાથેની મુલાકાત દરમ્યાન, કરખી પેઇજ અને હું 
તેમની સાથે બપોરનું ખાણું લેતા હતા તે વખતે, અમે ગાંધીજીતે તેમના 
આશ્રમમાં મળવા જવાના હતા તેની વાત કરી. વાપસિર્યે પૂછયુંઃ “ તમે 
મારો એક સંદેશો મિ. ગાંધી પાસે લઈ જશે, ને મિ. ગાંધીનો જવાબ 
મને મોકલી આપશે ?” આ ખે પ્રજ્નએ એકખીનથી વિખૂટી પડતી જાય છે 
એ તેઓ સમજતા હતા, અને [હેદી નેતાએ સાથે સમજતી પર આવવાની 
એકે તક ન ગુમાવવાનો તેમનો વિચાર હોય એ એમ દેખાતું હતું. લોડે અરવીને 
તેમના અભ્યાસગૃહમાં તેમનું કાળજીપૂર્વક તૈયાર કરેલું બયાન વાંચી 
સંભળાવ્યું. અમે તે લખી લીધું, ને પાછળથી અમે ગાંધીજીને મળ્યા યારે 
તેમને વાંચી સંભળાવ્યું. 

વાધ્સિરૌયનો સંદેશો સાંભળ્યા પછી ગાંધીજએ એમનો જવાબ અમને 
આપ્યો. તેની મતલબ આ પ્રમાણે હતીઃ “ હિંદુસ્તાન સમોવડિયું છે, તે 
ધરમાં લાડકું બાળક છે પણુ હજુ જવાબદારીની ઉમરે તે રાજકીય દૃણિએ 
પુષ્ઠ વયે પહોંચ્યું નથી, એમ અમને કહેવામાં આવે એ પૂરતું તથી. 
“સમય પૂરો થયે' અમને વસાહતી સ્વરાજ આપવામાં આવશે એમ 
કહેવામાં આવે છે. પણુ એ અશુભસૂચક શખ્દ છે. તે અમાર ભાવિ ને 
અમારે નસીબ બંનેને સર્વોશે બ્રિટનના સામ્રાજ્યવાદી નિરુય પર છેડી રે છે. 
એ નિણુય નિઃસ્વાર્થ હોય છે એવો અતુભવ અમતે ભૂતકાળમાં તો થયે 
નથી. અમારી સ્થિતિ સ્પજુ ને અસંદિગ્ધ છે. ગયે વરસે કલકત્તાની મહા- 
સભાએ કરેલા ઠરાવમાં તેનું વણુન કરેલું છે. વસાહતી સ્વરાજ માટેની 
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અમારી માગણી “૧૯૨૯ ના ડિસેબરતી ૩૧ મીએ કે તે પહેલાં ', એટલે 
કે લાહોરની આગામી ખેઠંકનતી સમાપ્તિ પહેલાં, સ્વીકારવામાં નહીં આવે, તો 
મહાસભાને, ચાળીસ વરસ લગી વસાહતી સ્વરાજની વ્યર્થ માગણી કર્યા 
પછી, પૂર્ણું સ્વરાજનું ધ્યેય સ્વીકારવાની ને “ આહિસાત્મક અસહકારની લડત 
ઉપાડવાની ' કૂરજ પડશે. અતે મહાસભા જરૂર પૂણું સ્વરાજને માટે 
મત આપશે.” ં 

ગાંધીજીના જવાબ વિષે વિચાર કરી ન્નેયા પછી અમે ખીજે દિવિસે 
કહ્યું: “ ગાંધીજી, આપનો જવાબ અમને એક રીતે ખહુ ભર્યકર લાગે છે. 
સરકાર જે ગોળમેજી પરિષદ ભરવા માગે છે તેમાં સમાધાનની તક રહેલી છે. 
લોડે અરવીન આપણા જમાનાના સૌથી અધિક વિશ્વાસપાત્ર વાઈસરોય છે. 
રામસે મેકડોનાલ્ડ, હિંદુસ્તાનની દૃષ્ટિએ, સારામાં સારા વડા પ્રધાન છે. 
મિ. મોટેગ્યુ પછી વેજવૂડ ખેન સારામાં સારા ભારતમંત્રી છે. હિંદને છેવટે 
વસાહતી સ્વરાજ અપાશે એવી પહેલવહેલી ઓફર સરકાર તરફથી આજે 
મળે છે, અને એ ગોળમેજી પરિષદમાં એ સ્વરાજ સમાધાન દ્વારા મેળવવાની 
પહેલવહેલી તક પડેલી છે. તો પછી, પરિષદમાં હાજરી આપ્યા વિના જ, 
આપ લડત શા માટે ઉપાડો છો? આપ કે ખીન્ને કોઈ માણુસ, તમારો 
આશય ગમે તેટલો અહિંસામય હોય તોપણુ, એ લડતને અહિંસાની મર્યાદામાં 
નહીં રાખી શકો. ” 

તેએ જમીન પર્ કાંતતા બેઠા હતા. પાઠલા પહોરનો સૂર્યનો તડકો 
તેમતા પર્ પડતો હતો. તેમણે ઊંચુ જેઈ ને કહ્યું: “ આનો જવાબ 
સાવ સાદે છે. વરસે થયાં હું અંગ્રેન્ને નનેડે કામ લેતો આવ્યો છું. હું નથી 
માનતો કે આગામી ગોળમેજી પરિષદમાં તેઆ અમને વસાહતી સ્વરાજવાળો 
બંધારણુ આપશે. નહીં આપે; ને ગ્રેટલિટનની અલારતી રાજકીય પરિસ્થિતિમાં 
આપી પણુ ન શકે. મારં કહેવું જ ખોડું હોય, ને તેઓ નને નહેર રીતે 
ફહેવા ન માગતા હોય, તો રામસે મેકડોનાલ્ડ લોડે અરવીન પાસે મને ખાનગી 
રીતે આટલું કહેવડાવે કે “ અમે હિંદુસ્તાનને સ્વરાજ ભોગવતી વસાહતના 
જેવું બધારણુ આપવાનો ખરેખરો ઈરાદો રાખીએ છીએ; અને અમારો 
પરદો એવો છે કે આગામી ગોળમેજી પરિષદથી માંડીને અમે સ્વતંત્ર હિંદના 
હાથમાં સત્તા સોંપવા માંડીશું, જેકે એ સત્તા સોંપવાની ક્રિયામાં કેટલાંક વરસ 
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વીતી “ય એ અનિવાર્ય છે.' મિ. મેકડાનાલ્ડ જે વાધ્સરૉય મારફૂતે આટલી 
ખાતરી આપે તો હું પરિષદમાં હાજરી આપું, એટલું જ નહીં પણુ હું જતે 
એકલે અમારી રાષ્ટ્રીય મહાસભાની સમક્ષ ઊભો રહું; અનૈ અમે અંગ્રેન્નેને 
અડધે રસ્તે મળવાની ને તેમની સાથે પૂરા જિગરથી સહકાર કરવાને ખધું જ 
કરી છૂટવાની બાંહેધરી આપીએ. પણુ તમે જશે કે એ લેકો એવી કશી 
ખાતરી નહીં આપે. અને ન આપે તો અમે તો કહ્યું જ છે કે અમને પૂણી 
સ્વરાજને લગતા ફુલકત્તાના ઠેરાવનો અમલ કરવાની પરજ પડશે. ” 

અમે આ સંદેશો લાહોર મહાસભા પહેલાં ધણા વખત પર લોર્ડ 
અરવીનને, રામસે મેકડોનાલ્ડે તથા વેજવૂડ ખેનને પહોંચાક્યો. સાથે 
ગાંધીજીનું સપણ કથન પણુ એમને જણાવ્યું કે સરકાર તરફથી કશી ખાતરી 
નહીં મળે તો એમને મહાસભાનું ષ્યેય ફેરવીને પૂણું સ્વરાજનું કરવાની ને 
અસહકારની લડત શરૂ ૩ કરવાની કૂરજ પડશે. પણુ અમે જ્યું કે એવી કશી 
ખાતરી આપી શકાય એમ ન હતું. 

૪ 

ગાંધીજીની છેલ્લી લડત શરૂ થતા પહેલાં અમે દસ દ્વિસ એમતી સાથે 
એમના આશ્રમમાં, ને સાતેક દ્વિસ ૧૯૨૯ ના નાતાલમાં લાહોરની 
મહાસભામાં, ગાળ્યા. 

અમે ન્ેયું કે અનેક રાજકીય, સામાજિક ને ધાર્મિક વિષયોમાં -- 
દાખલા તરીકે તેમતી તપસ્યા વિષે, ને હિંદુ તરીકેના તેમના કેટલાક 
ધામિંક વિચારો વિષે-- અમારે એમની સાથે મતભેદ હતો. તેએ 
જીવનના છેક છેલ્લા દ્વિસ લગી હિંદુજ રહેશે એમાં કશી શકા 
નથી. પણુ અમે તો તેમને એકલાનેજ ખરેખરા મહાત્મા જ્નેયા ને 
ન્નણ્યા. મારા જીવનમાં મેં ખિસ્તને મળતી આવે એવી ચાર વ્યક્તિઓને 
નેઈ છે; તેમાં ગાંધીજ પહેલા ને અન્નેડ છે --- પૂરેપૂરી પ્રામાણિકતા, હિંમત, 
અડગ શ્રદ્ધા, પીડિત માનવનજનતિ પ્રત્યે પ્રેમ કે સમભાવ, અને પોતાના કાર્ય 
મારે અપાર આપભેોગ, એ બધામાં તેઓ પહેલા આવે છે. એમના કામની 
ભીડવાળા વખતમાંથી એમણુ અમને ખહુ જ છૂટથી વખત આપ્યો હતો. 
એમની સાથે કલાકોના કલાક મી વાત કરતાં અમને એમ લાગ્યું નનણે અમે 
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અઢી હાર વરસ પૂર્વે હિંદુસ્તાનમાં ગૌતમ બુદ્ધની સાથે વાત કરીએ છીએ; 
અથવા તો જાણે તેરમા સૈકામાંથી એકાએક આવી પહોંચેલા સંત ક્રાન્સીસની 
સાથે વાત કરીએ છીએ; અથવા તો રાજકીય સ્વતંત્રતાની ભાષા ખોલતા છતાં 
હમેશાં સૌમ્ય સત ફ્રાન્સીસના જેવી ભાવનાવાળા કસાયેલા વકીલની સાથે 
વાત કરીએ છીએ; અથવા તો ન્નણે ટૉમસ જેક્રસનની સાથે વાત કરીએ 
છીએ. ગૌતમ બુદ્ધ, સત ફ્રાન્સીસ અને ટૉમસ જેફરસન એ ત્રણુ સાવ જુદા 
જુદા સ્વભાવવાળા પુરુષોનો ગાંધીજમાં સયોગ થયો હોય એવો ભાસ 
અમતે થયે. 

અમે થોડાજ વખત પર જમેતીમાં આપનેસ્ટાઈનિને મળ્યા હતા. 
તેમનું મગજ કદાચ વધારે મોડું હશે. પણુ કલાકે સુધી ગાંધીજી કરતાં વધારે 
સંગીન અથેવાહી વાતો કરનાર કોઈ માણુસને અમે કદી મળ્યા ન હતા. બીશપ 
મૅકકૉનેલ કહે છે કે કંઈક દોષ કે ભૂલ કબૂલ કરવામાં ગાંધીજ જરા પણુ 
વાર્ નથી લગાડતા. તેને તેઓ “ હિમાલય જેવડી ભૂલ” પણુ કદાચ 
કહેશે. ૭તાં તેઓ “ કદી ખેવકૂફ્રી ભરેલું કામ કરતા નથી એમ કહી શકાય.” 
પશ્ચિમતી નજરે એક તમાચો મારનાર સામે ખીન્ને ગાલ ધરવાની કલ્પનામાં 
હમેશાં બેવકૂફી જણાઈ છે. બૂરાઈ નો પ્રતિકાર ભલાઈથી કરવાની, અને 

| હિંસાનો પ્રતિકાર અહિંસાથી કરવાની, કલ્પનાને વહેવારુ રાજકારણુમાં 
માંધીજએ જ ઉતારી છે. તેમણે અહિંસક પ્રાતિકારને રાષ્ટ્રના જવનમાં કાર્યસાધક 
તેમણે અહિસક પ્રતિકારને રાષ્ટ્રના જીવનમાં, કાર્યૈસાધક શક્તિ બનાવી છે. 
તેમણે પોતાના દેશભાધ ઓને સ્વરાજ માટેતી પોતાની લડતનો આત્મબળની 
ભાષામાં વિચાર કરતા કર્યા છે, અને અલિસાને શસ્ત્રયુદ્ધ સામે વાપરવાના 
સચોટ હથિયારરૂપ બનાવી છે. પશ્રિમ એમ માનતું દેખાય છે કે માણુસ કાં 
તો સાધુચરિત ને કંઈકે અવહેવારુ, અથવા તો કુનેહબાજ ને કંધકિ મુટિલ 
હોવો જેઈએ. ગાંધીજી સાધુચરિત બને મુનેઠબાજ ને છે, તેમનામાં સાપનું 
શાણુપણુ ને પારેવાની નિર્દોષતા બેનો સૈયોગ થયેલો છે. 

પ 

દ આશ્રમમાં અમારે દિવસ સવારના ચારની પ્રાથનાથી શરૂ થયો. એ 
ગ્રાથેના અડધો કલાક ચાલે છે. હિંદી આકાશના તારાની નીચે, નદીને કાંઠે, 
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સ્વચ્છ રેતીમાં બેસીને, આ ભક્તિભાવે કરેલી ગ્રાર્થનાનાં શ્લોકો તે ભજનો 
સાંભળવાં એ એક હુદયસ્પર્શી અનુભવ છે. સ્નાન, વ્યાયામ ને અભ્યાસ પછી 
સવારતું ભોજન થાય છે. જમનારાં સહુ ભોંય પર્ ખેસી સાદો આહાર કરે છે. 
ગાંધીજી છેલ્લા ચૂપચાપ આવી પહોંચે છે તે બાળકોની સાથે ખેસે છે. રોજના 
ત્રણુ ટંકમાં તેઓ બકરીના દૂધનું દડીં ને ફળ લે છે. એમની અયારની નબળી 
તબિયતમાં તેઓ રેટી કે શાક લેતા નથી. અને માંસ તો તેમણે ખાળપણુમાં 
અંતરનો ડંખ્ખ અતુભવતાં ખાધેલું તે પછી કદી ચાખ્યું નથી. ભોજન પછી 
એમનો સમય પત્રવહેવારમાં, મુલાકાતો આવનારાઓને મળવામાં, ને કંધકિ 
શરીરશ્રમ કરવામાં ન્નય છે. એમને માટે શરીરશ્રમ તે ઓછામાં ઓછું એક 
કુલાકનું કાંતણુ છે. કાંતતાં કાંતતાં તેઆ મળવા આવનારાઓ જ્નેડે વાતો કરે છે. 
એ કાંતણુ તેએ યજન્ઞાર્થે કરે છે. તેમની ઝંખના એ છે કે ગરીબ ખની ગયેલા 
ખેડૂતો, જેમનો ત્રીન્ન ભાગનો વખત પરાણે ભોગવવી પડતી ખેકારીમાં જાય 
છે, તેઓ પોતાનો નાશ પામેલો ધધો ફરી સજવન કરે. તેએ જે ફુરસદના 
વખતમાં જતે કાંતે તો પરદેશથી આવતા કાપડ પાછળ દર વરસે જે ૨૦ કરોડ 
ડૉલર દેશમાંથી ધસડાઈ જાય છે તે બચાવી શકે. તેઓ માને છે કે ખેડતો જે 
કાંતે તો તેમને રોટી મળે, તેમતું ચારિત્ર ખીલે, ને તેમને પરદેશી ધૂસરીમાંથી 
છેવટની મુક્તિ મળે. 

ગાંધીજની સાથે ગાળેલા દિવસોમાં કેટલાંક દશ્યો અમારા સ્મરણુપટ 
પર કોતરાઈ ગયાં. અમે આશ્રમમાં પહોંચ્યા યારે તેમનો મોનવાર હતો. 
અમને જેઈ ને તેમણે સ્મિત કંર્યુ, ને અમને હેતભરી ચિઠ્ઠી લખીને કહ્યું કે 
“સાંજે મારું મૌન હૂટશે લારે હું તમતે મળીશ.' સોક્રેટિસ કે સંટ પલની 
પેઠે એમનું શરીર નબળુ ને અનાકર્ષક દેખાયું. છતાં એમની સાથે ગાળેલી 
પહેલી થોડીક ક્ષણા પછી અમે એ સાદી આપૃતિ કદી ન્નેવા પામ્યા 
નહીં. એમના આખા ચહેરા ને શરીર વાટે જે મહાન આત્મા ગ્રકાશતો દેખાતો 
હતો તેનાં ઊંડાણુમાં જ અમારી નજર જવા લાગી. તેઓ અમારી સામેની 
દુનિયામાં વિચરતા હતા ખરા, પણુ તેઓ ઈક્વિરના સાંનિપ્યમાં વસતા હોય 
એમ લાગ્યું. 

ખીજીં દશ્ય તે સાયંપ્રાથના પછીના કલાકનું હતું. સવારના ચારની ને 
સાંજના સાડાસાતની પ્રાર્થનાનો સમય તેએ ગમે તેવા કામ આડૅ પણુ ચૂકતા * 
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નથી. નદીને કાંઠે ખુલ્લામાં ખાટલા પર ખેસી ને--કેમકે તેએ સાવ ખુલ્લામાં 
સૂએ છે--એક કલાક સુધી તેમણે પશ્વિરપ્રા્થના તે આત્માને લગતા અમારા 
પ્રશ્નોના ઉત્તર આપ્યા. એમના જવનમાં શુદ્ધ મુદ્દિવાદતી અથવા અગેયવાદની, 
સખા અંકાયેલી ન્નેઈને અમને આશ્ચર્ય થયું. એક કાળે તેમના મતમાં બધી 
વસ્તુઓ વિષે શકા હતી. એક કાળે તેઓ નિરીશ્વરવાદી હતા.,પણુ બીન્નઓએ 
ધમેનો અનુભવ કર્યો હતો. ગાંધીજીએ કહ્યું કે ઈશ્વર વિષેતી જગતની શ્રદ્ધાને 
તેમણે પોતાની કરવાનો નિશ્ચય કર્યો હતો. એ પશ્વરતો અતુભવ તેમણે હવે 
કર્યો છે. ઈશ્વર એમના જવનનું પરમ સય છે. એમના ખુદ્ધિવાદ ને વહેવાર- 
ખુદ્ધિની સાથે જે એક ખીજ વસ્તુની છાપ અમારાં મત પર પડી તે એમની 
માનવતા. તેઓ સ્મિત ઘણું કરે છે; પ્રસગોપાત ખડખડાટ હસે છે; તેમનામાં 
તીત્ર વિનોદઇત્તિ છે; અને જ્યારે આશ્રમમાં હોય યારે બાળકો સાથે રમે છે 
ને ગેલ કરે છે. 

એમને લગવું ત્રીજુ દશ્ય અમે એમની સાથે જમવા ખેદ તે સમયનું છે. 
યાં અમે સંત ફ્રાન્સીસ સાથેનું એમતું સામ્ય જનેઈ શક્યા. જૂના સાધુઓએ 
એકવાર સંત ફ્રાન્સીસને ઠ્ર'ફ રહે તે માટે તેમના જ્નડા ખડબચડા ઝભ્ભાની 
તળે શિયાળના રંછાંવાળા ચામડાનો એક ટુકડો સીવી દીધો. સંત ફ્રાન્સીસે એ 
ચામડાના એક ડુકડો ઝભ્ભાની ઉપર્ પણુ આમ્રહપૂર્વક સિવડાવ્યો, જેથી પોતે 
આટલો શેખ કરે છે તે સહુ જેઈ શકે. ગાંધીજમાં પણુ સયને વિષે એવી જ 
અડગ નિછા છે. તેમના ઉપલા જડબામાં એક જ દાંતે રલો દેખાતો હતો. 
એ દાંતથી તો દહીં અને ફળ પણુ ન ખવાય. અમે ન્નેયું કે ગાંધીજએ એક 
વાડકીમાંથી બનાવટી દાંતનું ચોકડું લઇને ખોરાક ચાવવા માટે ચડાવ્યું. એ 
ચોકઠું ને તેઆ આખો દિવસ પહેરી રાખતા હોય તો તેઓ ઉમરે કંઈકે નાના 
ને દેખાય છે એના કરતાં સારા દેખાય. પણુ તેમને કદાચ થતું હશે કે તેએ! 
ને “ ખોટા ' દાંત પહેરી રાખે તો પછી ખીજું પણુ કંધકિ “ ખોડું ' તત્ત્ત આવી 
જાય. એટલે અમે ન્નેયું કે જમી રહ્યા પછી તેમણે ચોકદું કાઢી નાખ્યું, અને 
ખોખા ધરડા માણુસ બનીને હસતા હસતા ચાલી નીકળ્યા. 

૧૯૨૪ માં તેમણે એકવીસ દિવસનો ઉપવાસ કર્યો હતો. હિંદુ અને 
મુસલમાન ર્મખાણુ કરીને એકખીશ્નને મારી નાખતા હતા, એથી ગાંધીજને 
ધણુ! જ ઊંડે આધાત થયો, તેમની ઊંધ ઊડી ગઈ તેમના લ્લિને તીત વેદના 
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થઈ, ને છેવટે તેમણે એવું પગલું ભરવાને નિશ્ચય કર્યો જે માત્ર પૂર્વના લેકે 
જ સમજી શકે ને જે પૂર્વમાં જ અસરકારક નીવડે. તેમણે એકવીસ દિવસને 
ઉપવાસ કરવાને નિશ્રય જહેર કર્યો. હિંદુસ્તાન ધ્રૂજી ઊઠ્યું, ને તેમને ઉપવાસ 
ન કરવાને વિનંતીઓ થવા લાગી. થોડા જ મહિના પર્ . તેમણે એપેન્ડી- 

- સાઈટીસને માટે /;ખઔષપરેશન કરાવ્યું હતું, ને હાડાપેંજર જેવા થઈ ગયા હતા. 
ઉપવાસને ખારમે દિવસે ડાકેટરે કહ્યું કે “નાડી ધીમી પડતી જય છે, ને 
આપ કંઈ ખાશે નહીં તો પ્રાણુ ટકશે નહીં. ” ગાંધીજી માત્ર સહેજ હસ્યા ને 
બોલ્યાઃ “ પશ્ચિર્ પર શ્રદ્ધા રાખો. તમે પ્રાથેનાતી શક્તિ ભૂલી ગયા છે.” 
બારમા દ્વિસ કરતાં એકવીસમે દિવસે એમનામાં શ્ઞક્તિ વધારે લાગી. એ 
એકવીસે દ્વિસ તેમણે કાંતવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું. ઉપવાસ છોડતી વખતે 
તેમણે એક હિંદુ ભાઈ પાસે પોતાતું પ્રિય ભજન ગવડાવ્યું: એક મુસલમાન 
ભાઈ પાસે એક ને સર્વના પિતારૂપી ખુદાની બૈદગી કરાવી; ને પછી દીનબંધુ 
એડુઝ પાસે તેમતું પ્રિય અંગ્રેજ ભજત “1101 1 3૫0”7€9 100 
10ાવૈ[૦પ૩ 01'0૬૨ ? ગવડાવ્યું. 

લાહેરની મહાસભા વેળાનાં ખે દશ્યો અમને આખેડ્બ યાદ છે. એક 
સાંજે ગાંધીજતા એક પ્રતિપક્ષી ખોલવા ઊભા થયા હતા. દેખીતી રીતે તેઓ 
ગાંધીજની પ્રશઞસા કરતા હતા, પણુ વસ્તુતઃ તેમનો પ્રયત્ન મોટા ભાગના 
પ્રતિનિધિઓની નિદા ગાંધીજ પરથી ઊઠી “નય એ માટે હતો. એ ભાષણુનો 
ગાંધીજી જવાબ આંપવાના હતા, ને તે પછી મત લેવાનાર હતા. સાડાસાત 
વાગે, પેલા પ્રતિપક્ષી બોલતા હતા તે દરમ્યાન, સાયંપ્રાથેતાનાો વંખત થયે. 
અમે ગાંધીજને વ્યાસપીઠના પાઠલા ભાગ પરથી સરકી જતા જ્નેયા. પ્રાથેનાના 
અચૂક સમય માટે અમે પણુ તેમની પાછળ પાછળ સામી બાજુએ આવેલા 
તેમતા તંબૂએ ગયા. ચર્ચાતી અણીની ધડીએ એ ચર્ચામાં ભાગ લેવા કરતાં 
પ્રાથનાને વધારે વેગવાન, વધારે વહેવાર ને અસરકારક રીત માનનાર ખીન્ને 
કાઈ મુત્સદ્દી આજે દુનિયામાં છે કે કેમ -- દાખલા તરીકે અમારી અમેરિકાની 
સેનેટમાં એવે! કેઈ છે કે કેમ, અથવા પ્રતિહાસમાં એવો કેઈ રાજધુરીણુ થઈ 
ગયો છે કેકેમ --એ યાદ કરવાનો પ્રયત્ન અમે કર્યો. પણુ અમને એકે 
નામ સૂઝચુ કે યાદ આવ્યું નહો. 

મહાસભાના વિશાળ મંડપમાં પંદરેક હુજ્નર માણુસ ભેગાં થયેલાં હતાં 
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તે વખતે અમે ગાંધીજીનાં છેલ્લીવારનાં દરીન કર્યો. તેઓ નેતાઓ માટેના 
વ્યાસપીઠના પાછલા ભાગમાં દેખાય નહીં એવી રીતે જ્ઞાન્તિથી ખેઠા ખેઠા પણુ 
કાંયાં કરતા હતા. તેમનો યુગવર્તીં ઠરાવ રજૂ કરવાની ધડી આવી પહોંચી હતી. 
અમે એમનાથી દસેક ફ્રીટ દૂર જમીન પર ખેઠા હતા. તેમનાથી ખોલવા માટે 
ઊભા રહી શકાતું નથી, એટલે તેએ બેઠા રહ્યા; અને પ્વનિવધક યંત્રને 
મોઢા પાસે લાવી તેમણે પહેલાં વાધ્સરોયના જીવ લેવાના પ્રયત્નને અંગે તેમના 
પ્રતયે સહાનુભૂતિ દાખવવાનો, ને તે પછી હિંદુસ્તાનના પૂર્ણું સ્વરાજને, ઠરાવ 
રજ કર્યો. 

અમે જવા નીકળતા પહેલાં ગાંધીજની વિદાય લેવા ગયા. તેઓ મહા- 
સભાને છેવટનો સંદેશો આપવા જતા હતા. તંખૂની બહાર લોકોનું મોડું ટોળે 
તેમના દર્શનની આશાએ ઊભું હતું; કેમકે છાપાં, રેલવે, તાર, ને વહેવારનાં 
આધુનિક સાધનેને પ્રતાપે તેઓ પોતાના જીવનકાળમાં જ ભૂતકાળના ખીન્ન 
કાઈ પણુ ધાર્મિક નેતાના કરતાં વધારે જણીતા છે, તે ખીનન કોઈ ને અતુ- ” 
સર્યો હોય એના કરતાં વધારે માણસો એમતે અનુસરે છે. ટોળાની ભીડને 
લીધે તેમને જવું મુશ્કેલ થઈ પશ્યું હતું. એટલે ગણુવેશવાળા સ્વયંસેવકોએ 
સાંકળ કરી ટોળાની વચ્ચેથી રસ્તો તૈયાર કર્યો. એકેએક આંખ આ કૃશ શરીરને 
ટગરટગર જેઈ રહી હતી. લેકેોના ઊંચે જેઈ રહેલા ચહેરા સર્યકિરણુની 
પેઠે પ્રેમથી દીપી ઊઠેલા અમે જયા. બાળકો એમને જતા જ્નેઈ શકે તે માટે 
માતાઓએ ઊચકીને ઊંચાં ધરી રાખેલાં જેયાં. સુશિક્ષિત માણસોને 
પ્રાથના કરવા આંખો મીંચતા કે એમના વસ્્નની કોરનેો સ્પરો કરવા કે એમનો 
ચરણુસ્પશે કરવા, કે એમના ચંપલની ધૂળ લઈ પછી પોતાના હાથને મોઢે 
અડાડવા, નીચે નમતા અમે ન્ેયા. 

તે વેળા જે લગભગ નિરાશ્ામય લાગતી હતી એવી સ્વતંત્રતાની લડત 
ઉપાડવાને એ વિશાળ મેડપમાં તેઓ અદૃશ્ય થઈ ગયા તે વેળા અમે તેમની” 
ગમગીન મુખમુદ્રા છેલ્લીવારની જેઈ પણુ નિરાશામય કેમ? તેઓ ખુદ્ધના 
જેવા પ્રશાંત, આત્માની અંતર્ગત અખંડ શાંતિ ધારણુ કરીને, ચાલતા હતા, 
અને લડાઈ ઓના ઉઝરડાવાળી એ વયે*હ સુખાકૃતિ, જેના પર્ ટોળાંના માર્ 
ને કારાવાસતી, ઉપવાસની, નિષ્ફળતાની ને નાસીપાસીની નિશાતીઓ દેખાતી 
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હતી, તે સુખારૃતિ પર અમે એક એવો પ્રકાશ ન્નેયો, “ જેવો પ્રકાશ 
પૃથ્વી પર કે સમુદ્ર પર કદી જેવામાં આવ્યો ન હતો. ” 

(૧૯૩૧) 

૪૧. ગાંધીજી અને અસેરિકા 
જોન હેન્સ હોમ્સ 

ગાંધીજ જે અમેરિકા આવે તો પહેલું કામ તો એ કરે કે આપણે જે 
ધમે પાળવાનો દાવો કરીએ છીએ તે ધમેનો અર્થ આપણુને શીખવે. મારી 
આ વાત તમતે વિચિત્ર લાગવાનો સભવ છે. એનાં ખે કારણુ છે. 

એક તો એ કે ગાંધીજ ખ્રિસ્તી નથી પણુ હિંદુ છે. તેએ ખ્રિસ્તી 
ધર્મના સમાગમમાં આવ્યા છે. બાઈબલના નવા કરારની -- વિરોષે કરીને 
ધસિના ગિરિપ્રવચનની --- તેમના મન પર જે અસર પડી છે તેને ત્ર$ણુ- 
સ્વીકાર તેમણે અનેક વેળા કર્યો છે, છતાં, જેમ જુવાનીમાં તેમ આજે પણુ 
મહાત્માજી તેમના પૂર્વજ્નેના ધમેને નિદાપૂર્વક અનુસરે છે. 

બીજું, આપણે આપણુ પશ્રિમના અર્થમાં જેને ખિસ્તી ધમે માનીએ 
છીએ તેને કંઈ પણુ અંશ ગાંધીજના બાલ દેખાવ અને આચારમાં જેવા 
મળતો નથી. દાખલા તરીકે, ગાંધીજ થોડા વખત પર જેલમાં હતા બારે 
આત્માના આશ્વાસન માટે બધબિલ નહીં પણુ ગીતા વાંચતા હતા. એમના 
આશ્રમમાં સવારસાંજ જે _ત્રાર્થના થાય છે તેમાં ખ્રિસ્તી ધમના ત્રિમૂતિવાળા 
શ્વિરનું નહીં પણુ તેમના પોતાના દેશની કલ્પનાના પશ્વિરતું આવાહન કરવામાં 
સમાવે છે. ગાંધીજએ રોમના પોપના જેવા ઝભ્ભા પહેર્યા છે, અથવા તેઓ 
ડેથલિક ગિરજાધરમાં ભવ્ય મ્ર્વિ આગળ ઊભા છે, અથવા પ્રૉરેસ્ટટ સગ્રદાયના 

જાઈ દેવળમાં પ્રાથના કરવા નિરાંતથી ખેઠા છે, એવું એમનું ચિત્ર મારી 
કલ્પનામાં ખડું કરવું મને મુશ્કેલ લાગે છે. 

' ગાંધીજી દક્ષિણુ આફ્રિકામાં હતા તે સમયની એક જાણીતી વાત છે. 
એક પ્રૌટેસ્ટંટ દેવળમાં તેમના પ્રિય અંગ્રેજ મિત્ર મિ. ચાર્લી એડ્ઝ પ્રવચન 
આપતા હતા, તે સાંભળવા તેઓ ગયેલા. એક રવિવારની સૉજે દેવળમાં 
આવી ખેસવા જતા હતા, વાં તેમને ધીરે રહીને કહી દેવામાં આવ્યું કે 



ગાંધીજી અને અમેરિકા ઉ૪૩ 

“ તમારાથી અહીં ખેસી નહીં શ્રકાય; કેમકે આ દેવળ કાળા લેકે માટે 
નહીં પણુ ગોરા લેકે! માટે છે ! ”” 

ગાંધીજ સાંપ્રદાવિક અર્થમાં ખ્રિસ્તી નથી. તેમજ ખ્રિસ્તી ધમેના જે 
આચાર આપણે દુનિયાના આ ભાગમાં પળાતા જેઈએ છીએ તે તેઓ 
પાળતા નથી. એટલે તેઓ આપણુને ખ્રિસ્તી ધમેના અર્થ વિષે કશું શીખવી 
રકે એમ આપણે શ્રા પરથી માનીએ ? 

છતાં, આ સવાલ પૃછતાં જ આપણુને યાદ આવે છે ક ગાંધીજને 
વિષે હમણાં જે જે વાતો કહી તે ખધી જ પ્સિ ખ્રિસ્તને પોતાને વિષે પણુ 
કહી શકાય એવી છે ! વિચાર કરવા બેસીએ તો આપણે જેઈ એ છીએ કકે 
ઈસ ખ્િસ્તી નહીં પણુ યટ્દી હતા, ને તેઓ ખ્િસ્તી ધમેસંધમાં નહીં પણુ 
યઠ્દદી સંપ્રદાયમાં ઊછર્યાં હતા તેમણે નવે! કરાર કદી વાંચેલા નહીં; તેએ 
તો જૂનો કરાર જ વાંચતા. ,અને તેમણે ખ્રિસ્તી કલ્પનાના પશ્વિરની નહીં 
પણુ યહદદી દેવ યહોવાની જ પ્રાર્થના કરેલી. યુરોપ અમેરિકાના કોઈ પણુ 
કેથલિક દેવળમાં, જ્યાં મેં પોતે કદી પ્રવેશ કર્યો નથી, યાં પસિ ગયેલા છે 
એવી કલ્પના મારા મનમાં આવી શકતી નથી. હું એમ કહેવાની હામ ભીડુ 
છું કે તેઓ જને આજે ન્યૂ યોકેમાં આવી ચડે, તો મારા જ્નણીતા કોઈ પણુ 
પ્રોટેસ્ટંટ દેવળમાં સુદ્ધાં તેમને હેતપૂર્વક આવકાર ન મળે. એ ખધા પરથી 
આપણી ખાતરી થવી જેઈએ કે ખ્રિસ્તી ધમેનો મમે એના ધર્મમતો, 
ક્રિયાકાંડના વિધિએ, દેવળો, ગિરળ્નધરો ને સભાગૃહોમાં નથી, પણુ જવનમાં 
છે--૯્યા ને કરુણા, પાપનો ઠ્ેષ ને જુલમનો અણુગમો, માનવપ્રેમ ને 
શત્રુ પ્રત્યે પણુ ક્ષમા, એ ખધા ગુણોથી ભરેલા જીવનમાં -- છે. ધસિ જે 
જવન જગ્ાં તેનું રહસ્ય પ્રગટ કરવાનું, ને તેની સાધના હસ્તગત કરવાનું, 
કામ અલારે આ.પૃથ્વી પર જીવતા ખીન કોઈ પણુ માણુસના કરતાં 
ગાંધીજીએ વધારે કર્યું છે. અને તેથી, આપણે જે ખ્રિસ્તી ધર્મ પાળવાનો 
દાવો આટલા બધા જેરશેરથી કરીએ છીએ ને જેનું આચરણુ આટલું બધું 
એછું કરીએ છીએ, તે ધમેનો અર્થ અમેરિકાને મારી ન્નણુનો કોઈઈ પણુ 
માણુસ શીખવી શકે એના કરતાં વધારે આ હિંદુ સત શીખવી શકે એમ છે. 

ગાંધીજ આ દેશને માટે, તેમજ જગતને માટે પણુ, કરી શકે એવી 
એક ખીજ પણુ વસ્તુ છે. જીવનની સાદાપમાં રહેલી સુંદરતા ને શક્તિ તેઓ 
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આપણુને શીખવી શકે એમ છે, અમેરિકામાં મોજશેો'ખતું પ્રમાણુ વધવું 
ચાલ્યું છે. કચ્છભેર્ રહેનારા, ઉધાડા પગવાળા રજ થોડુંક ખજર ને 
સાદામાં સાદો ખોરાક ખાનારા, ખાટલા પર્ નહીં પણુ ભૉંય પર્ સૂવાનો 
આગ્રહ રાખનારા મહાત્મા ગાંધી આ દેશમાં આવે ને ખરેખાત આપણી 
વચ્ચે રહે, એ કલ્પના જ આપણુને વિચિત્ર લાગે છે તેનું કારણુ પણુ આ જ છે. 

ખેશક મહાત્મા ગાંધીની આ ટેવો તે પૂર્વની પ્ર્નમાં ધમેના અંગરૂપ ગણાતા 
તપોમય જવનના જ એક અંશરૂપ છે. ને એ રીતે જ તેતો વિચાર કરવો 
ન્નેઈ એ. ખીન્ને વિચાર આપણે એ પણુ કરવે। જેઈ એ કે જે પુરષ એક રેક 
પ્રજનતી વતી લડત ચલાવી રલ્યા છે તેમણે પોતાના વાપર્ માટે ઈરાદાપૂર્વક આ 
શરતો પસંદ કર્યા છે. એ રીતે વિચારતાં એમની રહેણીનો અર્થ સરસ રીતે 
સમજય છે. પણુ આ કચ્છ, આ ઉધાડા પગ, આ મૂડીભર ખજૂર, ને 
બકરીતું દૂધ એ હિંદુસ્તાનની કે હિંદુસ્તાનના મુંક્તસત્રામતી વિશેષતા નથી; 
પણુ, “ જવન એટલે કેવળ અન્ન નથી, ને દેહુ એટલે કેવળ વસ્ત્ર નથી, પણુ 
એથી કંધકે અધિક છે, એ જે સય પ્સિએ સૈકાંઓ પહેલાં શોધેલું, તે સલને 
જે સાક્ષાત્કાર ગાંધીજએ વરસોની સાધના વડે કર્યો છે તેનું જ દર્શન આપણુતે 
તેમતી આ રહેણી મારક્તે થાય છે. 

પણુ ગાંધીજએ માત્ર સાદી રહેણીમાં રહેલી સુંદરતા જ શોધીને પ્રગટ નથી 
કરી બતાવી, તેમાં રહેલી' શક્તિ પણુ શોધીને બતાવી છે. તેઓ એવા અકિચન 
છે કે પોતાની પ્ર'્ન માટે તેઓ જે લડતો ચલાવી રહ્યા છે તેમાં ગુમાવવા 
જેવી કશી ચીજ તેમની પાસે છે જ નહીં, ને તેથી તેઓ પરિણામના ભયથી 
સાવ મુક્ત છે; એ જ અયારે એમની મોટામાં મોરી શક્તિ નથી? એથી 
મોટી બીજી ફુઈ શક્તિ એમની પાસે છે? તમારી પાસે જગતમાં જેટલી 
સંપત્તિ વધારે તેટલા તમે વધારે નબળા; -- એટલે કે જે માણુસની પાસે 
ધનદોલતના મોટા ભડાર ભર્યા હોય છે તેને જ ખોટ જરે કે ધન જતું રહેશે 
તો શું થશે એતી બીક દિવસરાત લંગ્યાં કરે છે; અને જે રાષ્ટ્રની પાસે મુલક, 
સેપત્તિ, ને વેપાર્વણુજ હોય છે તે જ હમેશાં લડાઈ ઓથી ને લડાઈની 
અફવાઓથી ફફ્ડતું રહે છે; -- એ વાતનો તમે કદી વિચાર કર્યો છે ખરે ? 
માત્ર ગરીબ માણુસ જ સુરક્ષિત હોય છે; અને માત્ર નાની પ્રશ્ન જ નીડર 
રહી શકે છે. 
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' ગાંધીજી રાષ્ટ્રીય મહાસભાની ખેઠક વખતે કરાંચીમાં હતા તે વેળા તેમને 
મળીને તેમની ઝાટકણી કાઢવા, ને કદાચ હુમલે। પણુ કરવા, કોમ્યુનિસ્ટેતું જે 
પ્રતિનિધિમંડળ ગયેલું તેતી સાથે તેમને થયેલી મુલાકાતની જે સુંદર વાત 
થોડાંક અઠવાડિયાં પર પ્રસિદ્ધ થયેલી તે તમારામાંથી કેટલાએ વાંચી છે ? 
મહાત્માજી કરાંચી પહોંચ્યા તે જ અરસામાં, એક અંગ્રેજ અમલદારતું ખન 
કરતાર ત્રણુ હિંદીઓને સરકારે ફાંસીએ ચડાવ્યા હતા. એ લેકેની નિદ્ગી ન 
ખચાવવા માટે કૉમ્યુનિસ્ટો ગાંધીજને વાંક કાઢતા હતા. યે ગાંધીજ કરાંચી 
પહોંચતાં જ તેમણે ગાંધીજ પર હુમલે કર્યો; અને ગાંધીજના અતુયાયીઓએ 
તત્કાળ તેમને બચાવી લીધા ન હોત તો પેલા તોફાતીઓ તેમનો જવ લેત, 
અથવા ઓછામાં ઓછું તેમના પર પ્રહાર તો કરત જ. પાછળથી આ 
કોમ્યુનિસ્ટોએ તેમતા એક પ્રતિનિધિમડળ માટે ગાંધીજી પાસે સુલાકાત માગી; 
જેથી ગાંધીજી તેમના અધિકારીએ પાસેથી તેમની કૂરિયાદો સાંભળી શકે. 
ગાંધીજએ એ કોમ્યુનિસ્ટોને મળવાની હા પાડી, એટલું જ નહીં પણુ તેમણે 
પોતે એકલા તેમને મળવાને આગ્રહ રાખ્યો. આ હિંદી જુવાનો તેમની પાસે 
આવ્યા થારે તેમની વાત ગાંધીજએ અપાર સૌમ્યતા ને ધીરજથી સાંભળી. 
પછી એમણે જે રીતે વાત કરી તે રીતે તો મહાત્માજ જ કરી શકે. તેમણે 
કહ્યું: “ તમે મતે મારશે તો હું ફરિયાદ નહીં કરં. મારી પાસે કોઈ અંગરક્ષક 
નથી. ઈશ્વર એકલો જ મારી ચોકી કરે છે. હું શત્રુઓ પ્રત્યે પણુ પ્રેમ રાખું છું 
તેથી કૈટલાક મને પાગલ સમજે છે, ને કેટલાક મૂરખ સમજે છે; પણુ એ 
મારા આખા જવનના કામનો ને મારા સિદ્ધાન્તનો પાયો છે. મારી પાસે 
આપભોગ આપીને છોડવા જેવું કંઈ બાકી રહ્યું નથી. મારી પાસે દુન્યવી 
માલમતા નથી. હં ભિક્ષુક છું. પણુ જે દિવસે હિદુસ્તાન આહેસાના પવિત્ર 
સિદ્ધાન્તનો યાગ કરશે તે દિવસે હું મારા ક્ષીણુ શરીરનો નાશ થવા દઈશ. હું 
હિંદુસ્તાનનું નુકસાન કરી રભ છું એમ તમે કહેતા હો, તો તેમ કહેવાની 
તમને છૂટ છે. પણુ તમને પ્રેમ અને સયતે રસ્તે વાળવાની મારી ફરજ છે. 
મારી પાસે તમારી સામે વાપરવાને પ્રેમ સિવાય ખીજીં હથિયાર નથી. કોઈ પણુ 
માણુસ મારી રક્ષા કરવાની ફરજ પોતાને માથે ન લે. એ રક્ષા તો એકલે 
ઈશ્વર જ કરી શકશે.” 

ત્રણુ વરસ પર્ એક નામાંકિત અમેરિકન, એક મોટા ખ્રિસ્તી નેતા, 
હ 



૧૪૬ અપટન કલોજી 

જેએઓ ઉચ્ચ ચારિત્ર ને નેછિક ભક્તિભાવવાળા છે, તેઓ હિંદુસ્તાન ગયેલા 
યારે ગાંધીજને મળ્યા હતા. જેવા તમે અને હું અમેરિકન પ્રજાના નમૂના 
છીએ, તેવા એ ગૃહસ્થ પણુ બાલમ દેખાવ અને આચારમાં અમેરિકન ગ્રેજ્નના 
નમૂનારૂપ હતા. ગાંધીજીની હાજરીમાં તેમને કેવી લાગણી ઊપજ એમ એમને 
પૂછવામાં આવ્યું. તેના જવાખમાં તેમણે કહ્યું: “ મૈ એમને કચ્છભેર જેયા 
"પછી મને મારાં સુંદર કપડાં સિવાય ખીન્ન કશાનો વિચાર જ આવી ન શ્ઞકયો.' 
અને જ્યારે મેં એમનું ઉઝરડાયેલું ને ઉધાડું શરીર જ્નેયું યારે મારા જાડા ને 
ફ્રાલેલા શરીરનો વિચાર કરતાં મારી નસોમાં અપરાધની લાગણી વ્યાપતી 
મૈ અતુભવી. ” 

ગાંધીજ આ દેશમાં આવે તો જે ભારે પડાપડી થાય તે હું લગભગ 
સાંખી શકુ એમ છું--એટલા જ માટે કે એ પુસ્ષ આપણા આત્મા પર 
સ્વસ્થતા ને શાન્તિ, વીતરાગતા ને શક્તિની છાયા છાઈ શકે એમ છે.ક 
(૧૯૩૧) 

૪૨* પૂવનું સર્વોત્તસ આત્મબળ 
મેજર યુજીન કિકહેડ 

હિંદુસ્તાનના આ ઉધાડા શરીરવાળા તારણુહાર, કચ્છભેર્ હોવા છતાં, 
જગતના મોટામાં મોટા સાન્રાજ્યનાં સશસ્ત્ર સેન્યો કરતાં અધિક બળવાન છે. 
સ્વતંત્રતાએ ગાંધીજીના વિશાળ હૃદયમાંથી ધણી ભારે આહુતિઓ લીધી છે. 
હજુ વધારે આહુતિ આપવાની એમની પાસે છે એ પ્રભુનો પાડ છે. એમની 
હાજરીમાં આપણે ઢાંકપિછોડો ઊતરી જય છે, ને આપણે ઉધાડા પડી જઈ એ 
છીએ. આપણે પૂર્વની દુનિયાના સર્વોત્તમ આત્મબળને વંદન કરીએ છીએ.1 

3. ૪૩. સર્વશ્રેછ રાષ્ટૂવિધાતા 
અપટન કલોઝ 

ગાંધીજીતી લડાઈ એ હિંદી પ્રજા વિ. તેના વિજેતાઓની લડાઈ કરતાં 

# ૧૯૩૨૬ માં ગાંધી જચંતી નિમિત્ત આપેલું પ્રત્રચન. 
1 ૨૯૩૬ ના જૂનની પ મી તારીખે ન્યૂ ।યેર્કમાં ગાંધીજના માનમાં થયેલા 

એક જમણુ પ્રસંગે આપેલા ભાષણુમાંથી. 



સર્વશ્રેષ્ઠ સૃષ્ટ્રવિધાતા ૧૪૭ 
વધારે છે. એ માનવપ્રેમ વિ. સામાજિક જુલમની લડાઈ છે. પશ્રિમના 
ઉદ્યોગવાદ પ્રત્યેના એશિયાવાસીઓના રોષ કરતાં એ વધારે છે. ખેતી અને 
ઉદ્યોગ વચ્ચે નવો સંખન્ધ સ્થપાય નહીં તો અમારે જવવું અશક્ય છે, એમ 
પોકારનાર હિંદી તેમજ અમેરિકન ખેડૂતતો એ આર્તનાદ છે. હિંદ અને 
આયર્લૈડમાં, મહાત્મા ગાંધી અને ન્યૌજે રસેલ, ખેતીની જમીન પર 'કેટલાક- 
ઉદ્યોગો ચલાવવાના, ને મ્રામીણુ સંસ્કાર અને સ્વમાન ન્નગૃત કરવાના,. 
રચનાત્મક પ્રયોગની શરૂઆત કરી રહ્યા છે. મહાત્મા ગાંધી જગતમાં રાજદ્દારી' 
સરળતાના મોટામાં મોટા દષ્ટાન્તરૂપ છે. આપણા પોતાના પ્રમુખ વૂડરે 
વિલસને “ ગુપ્તતા વિનાના રાજકાજ ? નો જે આદશ સૂચવેલેો તેના ' તેએ 
એકમાત્ર સાચા અનુયાયી છે. ' 

એ પુસ્પને એમની પોતાની વાણીમાં જ પોતાને વિષે બોલવા દેવા 
ન્નેઈ એ. “ સત્તાધારીઓના ધેલા રોષની સામે રોષ ન કરીએ યારે વિજયની 
ધડી આવી કહેવાય. અતે એ ધડીએ હિંદુસ્તાનનાં વિનાશક શષ્ોને પણુ 
કાટ ચડવા માંડ્યો હશે. ” આના કરતાં અધિક આકર્ષક વચન કંઈ કહેવાર્યું 
છે ખરં ? અથવા, “ ક્ષમાભૃંત્તિના વિસ્તાર સાથે આપણામાં શક્તિનું પ્રચંડ 
મોજું આવે છે. શાસ્ત્રવચનને કેઈ પણુ અથે જે બુદ્ધિ અથવા નીતિભાવનાનો 
વિરોધી હોય, તો હું તે સ્તીકાર્વાની ના પાડું છું. ” આના કરતાં અધિક સાચુ 
વચન કંઈ કહેવાયું છે ખરં ? અથવા, “ શાસ્રનું પ્રમાણુ જે કોઈ પાપી 
પ્રથાને ટેંકા આપતું હોય તો તે પ્રમાણુનો અસ્વીકાર કરતાં મને જરાયે 
સકોચ થાય એમ નથી.” આના કરતાં અધિક “ આધુનિકતાવાળું' કંઈ 
વચન લખાયું છે ખરં ? અથવા તો તમારી આગળ ખોલી રહેલા આ 
વક્તા સાથેની વાતચીતમાં મહાત્મા ગાંધીએ ધમેની જે વ્યાખ્યા આપેલી, ને 
જે સાંભળવા મળી એને માટે આ વકતા ગર્વ લે છે, તે વ્યાખ્યા લે : 
“ જેમ હું અયારે સાચોસાચ જવું છું તેવી જ રીતે હંમેશાં કોઈ ને કોઈ 
રૂપમાં જવીશ, એટલું જ નહીં પણુ હું મારી સ્થિતિ સુધારી શકૅ એમ છું, 
એવી જે શ્રદ્ધા તેનું નામ ધમે છે. ” એમાં તેમણે એટલો ઉમેરો કરેલો 'કે 
“ શરત એ કે મારામાં માનસિક ને શારીરિક કજ વહોરવાની તૈયારી હોવી 
જેઈ એ. ” આતા કરતાં મોટી ધમની વ્યાખ્યા કોઈએ કેદી આપી છે ખરી ? 

આજે જગતમાં નવાં રાષ્ટ્રોના જે વિધાતાએ છે તેમાં ગાંધીજ સૌથી 



૧૪૮ ' જ્ઞૉંખટ બર્નેસ 

મોટા છે. તેએ સૌથી મોટા એટલા માટે છે કે પોતાના દેશની સ્વતંત્રતા પ્રાપે 
કરવા માટે હંસા કે છળકપટનું એક પણુ કામ કરવા કરતાં તેએ એ 
સ્વતંત્રતાની આશા જતી કરવા તૈયાર થાય એવા છે --- એવી તૈયારી ખીન્ન 
કાઈ રાષ્ટ્રવિધાતામાં નથી. પ્સિ ખ્રિસ્ત જેમ જૂડિયા ને રોમ બંનેના કરતાં 
લાંહ્ુ જવ્યા તેમ ગાંધીજ [હેંદુસ્તાન ને ગ્રેટષ્રિટન બનેના કરતાં લાંબું જવશે. 

ગાંધીજએ દ૬માફટકાથી કે કરામતથી શક્તિ નથી મેળવી, પણુ 
આપભેગના આંજ નાખે એવા પ્રદર્શનથી મેળવી છે. એમના પ્રભાવનું 
રહસ્ય શું છે? 

મને લાગે છે મારી પત્નીએ એ શોધી કાઢીને મતે બતાવ્યું. એણે કહ્યું: 
“એમની હાજરીમાં મતે એમના પ્રભાવનું ભાન ન થયું, પણુ મારા પોતાનામાં 
જણે નવી શક્તિ ને નવું સામર્થ્ય આવ્યું હોય એવી લાગણી મને થઈ આવી. 
મતે એટલે જ આત્મવિશ્વાસ ઊપજ્યો; હું કંઈ પણુ કરી શકીશ એમ 
લાગ્યું -- મેં અગાઉ કદી ન અનુભવેલેો એવો આત્મવિશ્વાસ આ હતો --- 
જણે મારા અંતરમાં કંઈકે નવું જ આત્મભાન જગ્યું ન હોય !” જે પુરુષ 
માણુસોમાં આવી લાગણી ઉપજવી શકે છે તેઓ પોતાના યુગને ધડી શકે છે.* 

૪૪. મહાત્મા અને સુત્સદ્દી 
રૉબટે બરનેસ 

ગાંધીજએ (૧૯૩૧ ના ફેબ્રુઆરીમાં ) જેલમાંથી બહાર આવીને ન્નેયું 
તો તેમનો પ્રભાવ સર્વોચ્ચ શિખરે પહોંચ્યો! હતો. એમને વિષેની દરેક આગાહી 
ખોટી પડી હતી. થોડાંક અઠવાડિયાં પર અમુક વ્ગેમાં એમ કહેવાની ફેશન 
થઈ પડી હતી કે ગાંધીના દિવિસ પૂરા થઈ ગયા. મૈ હળવે રહીને કહ્યું કે હું 
આકાશપાતાળ એક કરીને પણુ એમની એક મુલાકાત મળે તો લઉં, તો મને 
કહેવામાં આવ્યું કે મારી અખબારી અક્કલ પાંચ વરસ જૂની થઈ ગઈ છે, 
પણુ હકીકતમાં આમ કહેનારા ખોટા ઠર્યા. આખી દુનિયાના પત્રકારો ગાંધીજને 
ખારણુ ઊભા હતા. એમ બને એનું કારણુ દેખીવું હતું. જનણુઅન્નણે ગાંધીજએ 

*૪ થી જૂન ૨૯૩૨ ને દિવસે ન્યૂ ચોર્કેમાં રેડિયા પર ગાંધીજી વિષે આપેલા 
ભાષણુમાંથી. 
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આખી દુનિયાની નજરને આંજ નાખી દતી. તેએ ક્યાંક દેખા દે કે તરત 
યાં મોટું ટોળું જમવું. જે સુકલકડી માણુસે લગભગ એકલે હાથે જગતની 
મોટામાં મોટી રાજકીય હિલચાલ ઊભી કરી હતી તેમને જેવા ને તેમના 
દર્શન કરવાની ઉત્સુકતા સહુને હતી. તે ઉપરાંત એમનાં મૌન ને દૈવી 
વાણી જેવાં સભાષણા એમના ઉપવાસો ને એમના કારાવાસ એ ખધું 
પણુ હતું. છાપાંવાળાની ભાષામાં કરીએ તો, દુનિયાના દરેક છાપામાં તેએ 
“ પહેલા પાનાનું મથાળું ' હતા. 

ફેષ્રુઆરીની શરૂઆતના એ થોડાક દિવસોનું એમનું મહત્ત્વ જનેઈ ને 
ગાંધીજ પોતે પણુ છક ગઈ ગયા હશે. તેમના બગલાની બહાર કલાકોના 
કલાક લગી લેકેોતી ભીડ જામેલી રહેતી; અને બંધ મોટરમાં જતાં એમની 
સહેજ ઝાંખી થયા પામે તોપણુ લોકો પોતાને પ્રતા્થે થવા માનતા. તેમના 
લખવાના મેજ પર દુનિયાના તમામ સાહસિક પત્રકારોના, જવાબના પૈસા 
ભરીને મોકલેલા, તારોના ઢગ જમ્યો હતો. [છેદી પત્રકારોની અને વિલાયત ને 
અમેરિકાના ખાસ પ્રતિનિધિઓની મોટી પલટણુ તેમની આસપાસ ટોળે 
વળતી; ને તેમના નાનામાં નાના વિચારને દુનિયાને એકેએક છેડે પહોંચાડવાને 
તલપાપડ થઈ રહેતી. 

નરહ 

ગાંધીજને વિષે લખતાં દરબારની ભાષા વાપર્યા વિના રહેવાતું નથી. 
એમને જન્ેતાંવેંત તમને બાદશાહી વાતાવરણુનો અનુભવ થાય. છે: એ વસ્તુ 
વિચિત્ર છે, કેમકે એમનું ગૉર્વ એમના શરીરના દેખાવમાં તો નથી જ 
રહેલું. એમનું શરીર જેઈ ને મને અણુગમો ઊપન્યો, »તાં હું કોઈ રાજ કે 
ખાદશાહુની પાસે ઊભો હું એ ભાન મારા મનમાંથી જતું નહોતું. તેઓ એવા 
ટઢાર, એવા પ્રશાંત, ને આસપાસના વાતાવરણુથી એવા અલિપ્ત હતા ! નનણે 
ભગવાન ખુદ્ધતી પ્રતિમાતી મુલાકાત મારે લેવાની ન હોય | એમનામાં 
અસાધારણ ગૌરવ છે. મોતીલાલ નેહરૂના સ્વર્ગવાસ માટે મેં શિણાચારરૂપે 
ખરખરાના ખે શખ્દ જેમતેમ કરીને કલ્યા યારે જે ગાંભીર્યથી તેમણે માથુ 
નીચુ નમાવ્યું તેથી વધારે ગાંભીર્ય ખુદ કોઈ રાન્ન પણુ ન ધારણુ કરી શક્યો 
હોત, મને આવકાર આપવાને ન ઊઠેવા માટે તેમણે ક્ષમા માગી લીધી, મારે 
ખેસવા માટે ખુરસી મેગાવી, અને મને આ દેશમાં તડકો બહુ લાગે છે કે 
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મ એ પૃછચ્.. ખે મિનિટમાં તો મેં મતમાં નિશ્રય કરી લીધો કે એમનામાં 
ખીજી ખામીઓ ગમે તે હોય, પણુ એમનામાં અસાધારણુ ગૌરવ અને 
મોહકતા છે. 

ન્ડ 

સાધારણુ માણુસો ધણીવાર ગાંધીજને સમજ શકતા નથી. વાતચીતમાં 
'ટલીકવાર એમની પાસે સ્વદદેશના રાજકારણુ વિષે જ વાતો કરાવવી મુસ્કેલ 
થઈ પડે છે. તેઓ હંમેશાં વિષષથી આડા જઈ જગત વિષેની શકા ને 
તત્તચર્ચામાં ઊતરી પડે છે. “ અંતરનાદ' જનણે બહુ પરિચિત વસ્તુ હોય 
એવી રીતે તેની વાત તેઓ કરે છે, તે ખુદ્ધિના દાવાનો અસ્વીકાર કરે છે. 

મષ્ય યુગના સંતોમાં જેવા ગુણુ હતા એમ મનાય છે તેવા બધા ગુણુ 
તેમનામાં છે. તેમને! તપ ને તિતિક્ષાની હાંસી કરતા, ને તેમનો કચ્છ કેવળ 
ખહારના દેખાવને માટે છે એમ કહેતા, માણુસોને મૈ સાંભળ્યા છે. તેઓ મુંબઈ 
અમદાવાદના કરૉડપતિઓનેો પગાર ખાય છે એ પણુ જણે સ્વતઃસિદ્ધ વસ્તુ 
હોય એવી રીતે કહેવાતી મેં સાંભળી છે. પણુ જે માણુસ ગાંધીજને સહેજવાર 
પણુ મળ્યો છે તેવા કોઇને મોઢેથી મેં આવાં તુચ્છકારનાં વચનો સાંભળ્યાં નથી . 

તેમનાં તપ તે તિતિક્ષા સાવ સાચાં છે. તેએ નહેર ઉપવાસ ફરે 
યારે ભલે તે છડેચોક કરતા હોય, પણુ તેની પાઠળ તેમની અતિશય આકરી 
સલનિછા ને તાલાવેલી હેય છે. એમનામાં પસિ ખ્રિસ્તના જેવું કંધકે છે. 
તેઓ “ દુ:ખે ભોગવનારા ને દુઃખથી પરિચિત પુસ્ષ ” છે. જગતની 
વૈદતાઓનું પ્રતિબિંબ જેટલું એમની આંખોમાં દેખાય છે તેનાથી વધારે 
જેની આંખોમાં દેખાતું હોય એવો માણસ મારા જવામાં કદી આવ્યો નથી. 

એમતું આખું જવન એ વિષયવિકારા સામેનો એક લાંબો ને અવિરત 
સંત્રામ છે. કેટલીકવાર પોતાના અતુયાયીઓને હાથે થયેલા કેઈ હિંસાના કામ 
માટે પ્રાયશ્રિત્તરૂપે તેએ ન્નહેર ઉપવાસ કરવૉની વાત કરે છે; પણુ વસ્તુતઃ 
તેમનું આખું જવન એ એક લાંબા ઉપવાસ જેવું જ છે. તેઓ સાંજે સર્યાસ્ત 
પહેલાં જ જમી લે છે. તેમનામાં સંતપુસ્ષના જેવી એકાંતપ્રિયતા છે. સોમવાર 
એમને મૌનવાર છે. આ મૌનવારની વહેવા રુ ઉપયોગિતા પણુ છે. અઠવાડિયાના 
બાકીના દિવસ તેએ એટલા કામમાં રહે છે કે એક દિવિસ સાવ હૂટો ન રાખે 



સહાત્મા અને મુત્સદ્દી ઉપજ 

તો તેમનું ખાસ જરૂરનું કામ કદી પૂરં થવા જ ત પામે. પણુ મૂળે તો તેમને 
વિચાર અને ચિન્તનનો સમય મળે એટલા માટે એ વાર્ છે. 

સતપણુાનો બીજે પણુ એક અગલનો ચુણુ તેમનામાં છે. તે એ કે 
સાધારણુ માણુસો ખુશીથી તેમને સાંભળે છે. ખીજીં ગમે તે કહો, જેણે 
પોતાના નામતી છાપ આખા હિંદ પર્ મારી હોય એવા ગાંધીજી પહેલા 
હેંદી છે. એક વાત તો દૅખીતી છે કે ખબલુચિસ્તાનના પહાડોની છાયામાં 
આવેલાં દૂરમાં દૂરનાં ઝૂપડાંથી માંડીને તિખેટનાં હિમાચ્છાદિત શિખરે દેખાય 
છે યાં સુધીના આખા રેશે ગાંધીજને વિષે સાંભળ્યું છે; અને તેઓ ને જને 
ક્યાંકથી પણુ પસાર થાય તો લેકેનું ટોળું ભેજું થઈ જય છે ને “ મહાત્મા 
ગાંધીકી જ્ય 'ના પોકાર કરે છે. 

મિ. ચર્ચીલે તો એમના ફેટેગ્રાફે। જ જયેલા. એટલે તેઓ ધગધગતી 
હટાદાર વાણીમાં પાર્લામેંટમાં ખોલી ઊઠ્યા કઈ્આ એકવારના ધનિર ટૅપલના 
બેરિસ્ટર, ને હવે રાજદ્રોહી ફકીર, અધનગ્ન શરીરે વાઈસરૌયના મહેલનાં 
પગથિયાં ચડે, ને સાં શહેનશાહના પ્રતિનિધિની સાથે સમાન કક્ષાએ ખેસીને 
વાટાધાટ કરે, એ સૂગ ઉપજવનારે દેખાવ છે; ને એ ન્નેઈ ને માથુ શરમથી 
નીચું નમે છે. ” 

મિ. ચર્ચીલ ગાંધીજને ઝ્યારૅેક પણુ “જતે મળ્યા હોત તો આ ફ્ઞખ્દો 
બોલત કે કેમ એ વિષે મને શકા છે. મારો પોતાનો અનુભવ એવે 
છે કે ગાંધીજ જે ક્ષણે બોલવા માંડે છે તે ક્ષણે જ એમનો કદરૂપો 
દખાવ અલે।પ થઈ જય છે. એક ઝબકારામાં માણુસને ખબર પડે છે 'ે તે 
જગતના એક મહાપુરુષતી પાસે ખેઠો છે. તેઓ બહુ જ ધીરેથી ને શાંતિથી, 
અને છાંટાભાર આવેશ કે કડવાશ વિના ખોલે છે, ૭તાં એમને પ્રભાવ સામા 
માણુસ પર મોહનાસ્્રના જેવું કામ કરે છે એમ કહી શકાય. એમના શખ્દો 
આપણા મનને એવી રીતે ઝાલી લે છે ને તેને એવું તન્મય કરી મૂકે છે 
કે એમતી- શાથે અડધો કલાક વાત કરવાથી શરીરને ખરેખરો થાક લાગે છે. 
કેમકે તેઓ ખીન્ન માણસોની પેંકે ખોલતા નથી, પણુ પેગંબરના જેવા 
પ્રભાવથી ખોલે છે. 

પણુ આ પેગબર તો સાથેસાથે ચતુર તે કુતેહબાજ મુત્સદ્દી પણુ છે. 



ઉપર લૉરેન્સ હાઉસમેન 

એ એક મૂઝવનારો કોયડા છે. ગાંધીજીમાં સંસારી માણુસનો ધણુ! અંશ છે. 
વર્તમાનપત્રો સાથે કામ લેવાની તેમની રીત અન્નેડ છે. છાપાંવાળાને 
જેટલે કેટલે અંતરે મુલાકાત આપી હોય તો લોકોનો રસ અલારના જેટલી 
ઉત્કટતાએ ટકી રહે, એ તેઓ જાણે છે. પત્રકારોની ઊલટતપાસ સામે ટકી 
રહેવાની તે અચકાયા વિના જવાબો આપ્યે જવાની શક્તિ કોઈ અંગ્રેજ 
મુત્સદ્દીમાં હોય તેટલી જ તેમનામાં છે. તેએ એવા સચોટ ને સોંસરા શખ્દો 
ખોલે છે કે તેમાંના એક પણુ શખ્દ ચૂકવાનું પોસાવું નથી. એમની સાથેની 
મુલાકાતની એકેએક લીટીનું છાપામાં મથાળું થઈ શકે એવું હોય છે. ક 
મિત્રે આમ્રહપૂર્વક કહે છે કે આમાં કશી ગણુતરી નથી હોતી, ને તેએ જે 
કંઈ કહે છે તે સાવ સ્વાભાવિક હોય છે ને એની પાછળ વિચારપૂર્વક પ્રયત્ન 
કરેલો નથી હોતો. મને લાગે છે તેઓ ગાંધીજીની શક્તિ છે તેના કરતાં ઓછી 
કલ્પે છે. મિ. લોંઈડ જ્યોજે પોતે આ સંતપુસ્ષની પાસેથી રાજદ્દારી 
પ્રચારકાર્યને વિષે પાઠ શીખી શકે એમ છે. 

મહાત્મા અને મુત્સદ્દી, સત અને સર્વશ્રેઇ પ્રચારકાર્ય કરનાર, પોણા 
ભાગના ભારતવર્ષના પૂનનપાત્ર, જે સસામ્રહે હિદીઓની હલકાપણાની ભાવના 
દૂર કરીને ગવિઇ અંત્રેજતે સમાનભાવે મળવાની તે તેતે હરાવવાની શક્તિ 
આપી છે તે સયાગ્રહના જનક; કઈક યોગી ને પ્્િરભક્ત, કંધકિ ફકીર, ને 
એકંદરે બિટ્શિ રાજ્ય સામે બળવાખોર; હેડીલા, વહેમી, અને પોતાની એ 
લાગણીને દખાવી દેવાનો ભારેમાં ભારે પ્રયત્ન કરતા હોવા ૭તાં, સરકારની 
સામે કટુતાની લાગણીવાળા --- આવા પુસ્ષતે રીઝવીને ગોળમેજી પરિષદમાં 
મોકલવાને। પ્રયાસ લૉરડે અરવીને આદર્યો હતો.* 

(૧૯૩૧) 

વિલાયતસાં આવકાર 
લોરેન્સ હાઉસમૅન 

આ મહાપ્રશ્રનો ઉકેલ આણુવાને પ્રયત્ન ચાલી રહલો છે એવે વખતે 

* લેખના “ધી નેકેડ કૂકી૨ ' નામના પુસ્તકમાંથી. 



લંડનમાં મુલાકાત * ૬૫૩ 

અમારે યાં એવા એક પુરષ પધારે છે જેમણે માત્ર આ દેશની પ્રકનના જ 
નહીં પણુ આખા જગતના મનમાં કુતૂહલ જગવ્યું છે. એમનું આગમન 
ધગ્લિડમાં વસનાર અમારે સારુ સદ્ભાગ્યરૂપ છે. આપના દેશમાં પણુ આપ 
ઘણાને અન્નણયા છે. મારા દેશના લોકોને પણુ આપ અજાણ્યા છો. આપ 
એવા સલનિઇ છો કે અમને કેટલાકને આપને વિષે શેકા ઊપજે છે, આપ 
એટલા સાદા છો કે અમે કેટલાક આપને જેઈ ને ગૂંચવાડામાં પડી જઇએ 
છીએ. અમે અલારે આપનું જે સ્વાગત કરીએ છીએ તે ઉચ્ચારવાને પ્રસંગ 
મતે મળ્યો એને હું મારા જીવનમાં મળેલું મોટામાં મોડું માન સમર્જી છું.* 

૪૬. લંડનમાં જુલાકાત 

વેખ મીલર 
જે નાનકડા ધઉંવર્ણાી માણુસે ઇતિહાસની સૌથી વધારે ન્નણુવાલાયક 

હિલચાલ ચલાવી હતી તેમને મળ્યા વિના જ મૅ ૧૯૩૦ માં હિદુસ્તાન છો્યું 
 ઉવું. હું હિંદુસ્તાનમાં ક્યોં તે બધો વખત મહાત્મા ગાંધી જેલમાં હતા. 
એમને મળવાને પ્રયત્ન તો મૈ કરી જ્યેલે, પણુ સત્તાવાળાઓએ મને 
પરવાનગી આપી નહોતી. એટલે તેઓ ૧૯૩૧ માં ગોળમેજી પરિષદને માટે 
લંડન આવ્યા યાં લગી હું એમને મળ્યો ન હતો. 

મને એમનું પહેલવહેલું દરીન ડોરચેસ્ટર હોટેલમાં અપાયેલી એક 
ચા-પાર્ટીમાં થયું. એ બાદશાહી ઠ્વાઠ્વાળી હોટેલમાં ભભકાદાર્ કોટ વગેરે 
પહેરીને આવેલા અંગ્રેજ્નની વચ્ચે તેઓ વિચિત્ર દેખાતા હતા; કેમકે તેમણે 
તો હેમેશને ખાદીનો કચ્છ જ પહેર્યો હતો. પગે દેશી બનાવટનાં અણુધડ 
ચપલ પહેર્યો હતાં તે બાદ કરતાં પગનો બાઝીનો ભાગ સાવ ઉધાડો હતો. 

તેમણું મને એક રેશમી બિછાનવાળા ને સોને મહેલા સોફા પર્ ખેસવા 
ખોલાવ્યા, ને વિનોદમાં કહ્યું : “ તમે હિંદુસ્તાન આવ્યા થારે મને મળવા કેમ 
આવ્યા નહોં ?” મે કહ્યું : “ પણુ આપ તો તે વેળા જેલમાં હતા, ને આપને 
મળવાની પરવાનગી એ લેક્રોએ મને ન આપી. ” આ સુકલકડી નાનકડી 
”્*--્્્્્----------.----:-----ૂ્--------------*------- 

* વૃફડ૧ ની ૬૧૨ મી સપ્ટેબરે ગાંધીજ વિલાયત પહોંચ્યા ત્યાં તેમને આવકાર 
આપવાને મળેલી સભાના પ્રમુખસ્થાનેથી આપેલા ભાષણમાંથી. 



૧૫૪ લેખ મીલર 

કાયાવાળા પુરુષે ખોખે મોઢે સ્મિત કર્યું, અને સસ્તાં, પોલાદની ફ્રેમવાળાં 
ચશ્ષમાંમાંથી આંખ મચકારી. “ ખરી વાત છે. હું મારો ધણો વખત જેલમાં 
ગાળુ છું.” મેં પૂછ્યુ : “ આપની જિંદગીનો કેટલો ભાગ આપે જેલમાં 
ગાળ્યો છે ?” ગાંધીજીએ આંગળીના વેઢા ગણી જેયા, ને જરાક વાર વિચાર 
કર્યો. પછી કહે : “ મને બરોબર યાદ નથી. હું જેલમાં સાતઆઠંવાર ગયો 
હશ; કદાચ દસવાર પણુ ગયો હોઉં; પણુ કેટલાં વરસ તે મને યાદ નથી. 
દક્ષિણુ આફ્રિકામાં ૧૯૦૭ થી માંડીને મેં ધણા સમય જેલમાં ગાળ્યો છે. 
એની મને ઝાઝી પરવા નથી, કેમકે એને લીધે મને વિચાર કરવા તે લખવાની 
અનુફૂળતા બહારના કરતાં સારી મળે છે. જેલમાં મને બહારના જેટલી 
ખલેલ નથી પડતી. એ લેકેોએ જેલમાં હંમેશાં મતે સારી રીતે રાખ્યો છે; 
અને સભવ છે હું હજુ બીન્ન ધણાં વરસ જેલમાં ગાળીશ, ને કદાચ જેલમાં 
મરી પણુ જઉં. ” 

હું અગાઉ એક કાળે નિરામિષાહારી હતો. એટલે ગાંધીજને જીવન- 
ભરતો નિરામિષાહાર, તેમતો અતિશય સાદો ને અલ્પ આહાર, અને અતેકુ * 
ઉપવાસે। એ બધાને વિષે જ્નણુવાનો મતે રસ હતો. ગાંધીજીએ કહ્યું કે તેમણે 
જિન્દગીમાં એક જ વાર્ માંસ ચાખેલું. 

“ હું જુવાન હતો યારે મને એ વિચાર બહુ આવતો કે અંગ્રેજે 
હિંદીઓ કરતાં વધારે નેરાવર હોય છે તેનું શું કારણુ' હશે ? હિંદુસ્તાન પર 
ને જગતના ધણા ભાગ પર તેમતું રાન્ય કેમ ચાલવું હશે એ મતે સમળન્નતું 
નહીં. છેવટે મતે લાગ્યું કે તેઓ પુષ્કળ માંસાહાર કરે છે તે જ કાર્ણુ હશે. 
મતે થયું કે તેઓ જે જ્નનવરેનું માંસ ખાય છે તેમનું કેટલુંક જેર તેમનાં 
શ્નરીરમાં ઊતરતું હશે. તમે તો જાણો છે કે અમારા ધમેમાં માંસ ખાવાની કકે 
પ્રાણીની હયા કરવાની મનાઈ છે. પણુ મેં તો માંસાહાર શરૂ કરવાને, ને 
તેનાથી મને કંઈ લાભ થાય છે કે “કેમ તે નનેવાનો, નિશ્ચય કર્યો. મેં એકવાર તો 
"ખાધું, પણુ પછી મારો અંતરાત્મા મને એટલો બધો ડંપ્યો કે મૈ તે ફરી કદી 
ખાધું નહીં. મને બીક હતી કે મૈ મરેલા નનનવરનું માંસ મૉંમાં મૂકયું છે 
એમ મારી માતા ન્ણુશે તો તેને પાર વિનાનું દુઃખ થશે. હું જેમ જેમ 
ઉંમરે મોટો થતો ગયો તેમ તેમ, અંગ્રેન્ને સૌથી બળવાન પ્રન્ન છે 'કે કેમ એ 
વિષે પણુ મને શકા ઊપજવા લાગી, ”' 
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મેં' તેમને તેમના નિયક્રમ અને આહારને વિષે પૃછ્ુ. તેઓ કહે : 

“ હું સવારે ચાર.વાગે ઊઠું છું. વીસ મિનિટ પ્રાર્થના કરું છું. કલાકેક 
કાગળો લખું છું. અડધોએક કલાક ફરું છું. અને પછી ૭ વાગે નાસ્તો કરું છું. 
નાસ્તામાં બકરીના દૂધનું દહીં, "ખજૂર અને મનક્કા લઉં છું. સવિનય ભંગની 
લડત શરૂ થઈ લારથી ૭ ને નવતી વચ્ચે કાંતું પીંજુ છું. રોજ ઓછામાં 
એછા ખસો વાર સૂતર કાંતવાનું મૈ ત્રત લીધું છે. હું અમારા લોકોને 
સમન્નવવા ઇચ્છું છું કે તેમણે પોતાનું કાપડ ન્નતે કાંતી વણી લેવું જેઈ એ, 
ને ઇગ્લંડથી આવતા કાપડ પર્ આધાર રાખતા મટી જવું જેઈ એ. 
હિંદુસ્તાનમાં આયાત થનારી મોટામાં મોટી ચીજ તે સુતરાઉ કાપડ છે. બપોરે 
અગિયાર બારના સુમારે હૈ રોટી, બકરીના દૂધનું દહીં, બાફેલાં શાક, ટમાટાં, 
અને વાટેલી બદામ એટલું ખાઉં છું. થોડીક વાર સૂઈ નનઉં છું; અને 
બપોર પછીનો વખત વાચન, વિચાર અતે મળવા આવનારાઓને 
મળવામાં ગાળું છું. સાંજે સૂર્યાસ્ત પહેલાં જમી લઉં છું. રાતે ખાતો નથી. 
સાડાનવે સૂઈ રહેતા પહેલાં રોજનિશીમાં લખું છું. હમણાં હમણાં સુધી હું 
હંમેશાં ભોંય પર ગાદી નાખીને સૂઈ રહેતો. પણુ હવે ધરડો થયો [એ વેળા 
એમની ઉંમર ૬૨ વરસની હતી] એટલે ખાટલા પર સૂઈ રહું છું. દર 
સોમવારે ચોવીસ કલાક મૌન રાખું છું. ગમે તેવી અગયતી કે તાકીદની 
ધ્ખાતી વાત હોય તોપણુ હું કોઈની જડે ખોલતા નથી. ” 

ગાંધીજીએ મને કહ્યું કે ખે કચ્છ, એક ધાબળો, એક ખીસાનું ધડિયાળ, 
એક નાનકડો રેંટિયો, લેખનસામપત્રી, ને થોડીક ચોપડીઓ એટલી જ એમની 
સંપત્તિ એમની પાસે આ દુનિયામાં છે. તેમણે સલામ્રહની લડત પહેલવહેલી 
શર્ કરી બારે પોતાની બધી મિલકત આપી દીધેલી, ને અપરિત્રહ તથા 
ઉચર્યનાં વ્રત લીધેલાં. આશ્રમવાસીઓ એ વ્રતો પાળે એવો પણુ આગ્રહ 
એમણે રાખેલો. 

ગોળમેજી પરિષદ દરમ્યાન નાઈટ્સધીજના જે અંધારા મકાનમાં તેઓ 
ધણુ! વખત ગાળતા લાં થોડા દ્વિસ પછી મને એમની સાથે લાંબી વાતચીત 
કરવાનો પ્રસંગ મળ્યો. તેમણે મને નમસ્કાર કરીને આવકાર આપ્યો. પછી 
મતે નાનકડી ને ધુમાડાવાળી કોલસાની સગડી પાસે લઈ ગયા, ને ભોંય પર્ 
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પાથરેલા એક ધાબળા પર ખેઠા. પહેલાં તો મૈં ખુરસી પર, એમના માથા 
જેટલે ઊંચે ખેસીને વાત કરવા માંડી; પણુ પછી હું ભોંય પર એમની પાસે 
ખેસી ગયો. આખી વાતચીત દરમ્યાન ગાંધીજીએ કાંતવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું. 

હું થારોનો પ્રશેસક હોઈ, ગાંધીજના વિચાર અને થોરેના તત્ત્વસાન 
વચ્ચે સામ્યના અંશે મારા જેવામાં આવેલા. મેં એમને પહેલો સવાલ એ 
પૂછ્યો કે “આપે હેનરી ડેવીડ થારો નામતા એક અમેરિકનતાં લ'ખખાણુ કદી 
વાંચ્યાં છે ખરાં ? ” 

“હા, કેમ નહીં ? થોરોનાં લખાણુ મેં વાંચ્યાં છે. એમતું ' વૉલડન' 
(“ કુદરતને ખોળે ) સૈ પહેલવહેલું દક્ષિણુ આફ્રિકામાં ૧૯૦૬ માં વાંચેલું. 
એમાંના વિચારોની મારા પર ધણી અસર પડેલી. મૈ એમાંના કેટલાકને 
અમલ કર્યો, અને મારા જે મિત્રો મતે હિદીઓની લડતના કામમાં મદદ 
કરતા હતા તે સહુને થોારાનાં લખાણોનો અભ્યાસ કરવાની ભલામણુ કરી. 
એટલું જ નહીં પણુ મે મારી હિલચાલને માટે “ સીવીલ ડિસોબીડિયન્સ ' એ 
નામ પણુ થોરાએ એંસીએક વરસ પર્ લખેલા “ સવિનય શિગની ફરજ ' 
નામના નિબન્ધ પરથી જ લીધું. એ નિબન્ધ મારા વાંચવામાં આવ્યો લાં 
લગી મને મારા હિંદી શબ્દ “ સલાગ્રહૈ' નો યોગ્ય અંગ્રેજી પર્યાય મળતો 
નહોતો. તમને તો યાદ હશે જ કે થોરોએ માસાયુસેટ્સ સંસ્થાનના કંકોર્ડ 
ગામમાં, અમેરિકાની સરકારની સામે વિરોધ તરીકે પોતાને માથે નૅખાયેલે 
કર્ આપવાનો ધનિકાર કરવાની કલ્પના શોધી કાઢેલી, ને તેના અમલ પણુ 
કરેલો. તેમ કરતાં તે જેલમાં પણુ ગયેલા. [હૅંદમાંતી મારી હિલચાલ પર 
થારોના વિચારોની ધણી અસર પડી છે એમાં શકા નથી. ” 

ધણાં વરસ પછી મે મહિનામાં એક દ્વિસ બપોર પછીના ભાગમાં 
આછા તડકામાં હૈ થારોની કબર પાસે ઊભો હતો યારે મતે એ વિચાર 
આવ્યો કે થોારોને જને એમ ખખર પડે કે તેમના વિચારોએ અને કૉકોર્ડની 
જેલમાં તેમણે ગાળેલી એક રાતે ત્રણુ પેઢી પછી ૩૫ કરોડ હિદીઓના જીવન 
પર્ ને ઇતિહાસના પ્રવાહ પર પરોક્ષ રીતે અસર પાડી છે, -- તો એ ન્નણીને 
થારેના મનમાં શે વિચાર આવે ? 

થોરેનાં લખાણુ લાંબો વખત વાંચીને મારી ખાતરી થઈ છે કે તેમની 
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દિલની કલ્પનાઓ મોટે ભાગે હિંદુસ્તાનના સાહિયમાંથી નીપજેલી હતી. 
“ વૌલડન ' માં તેમણે વેદતો અને ધ્તિર [હેદુ સાહિયનો ઉલ્લેખ ફરીકફરીને 
કર્ય છે, અને એક જગાએ કહ્યું છેઃ “ મને હિંદુસ્તાનના તત્તતજ્ઞાન પ્રત્યે 
ધણુ! અનુરાગ હતો. ” આ પરથી એમ દેખાય છે કે મૂળે જે હિંદુસ્તાનની 
ફિલિસફ્ડી હતી તે જ થોરોના મન દ્વારા ગળાઈ તથા નિશ્ચિત રૂપ ધારણુ 
કરીને નીકળી; અને તે જ અમેરિકાથી ગાંધીજને પાછી મળી છે. હિંદુ 
માનસ થોરના વિચારો આટલી તત્પરતાથી કેમ સ્વીકારે છે એનો ખુલાસો 
આ હકીકતમાંથી મળી રહે છે. 

મ ગાંધીજને મારી સિગરેટની ડખી પર સહી કરવાને વિનેતી કરી. એ 
જ ડખી પર જુદે જુદે વખતે કલેમેકો, લૉઈડ જ્યોજે, પરાશેંગ, અને બીન્ન 
જગપ્રસિદ્ધ પુસ્તોએ સીસાપેન વડે સહીએ કરી હતી. ગાંધીજએ તેને પાસે 
લઇને તપાસી, સહેજ હસ્યા, ને કહ્યું: “ આ તો સિગરેટની ડખી છે, 
નહીં ? તમે તો જાણો છે કે હું તમાકુના વાપર્ વિષે કેવા વિચાર ધરાવું છું. 
મારુ નામ હકમી હ હંકાય એ તો મને ન જ ગમે. આ ડખીમાં કદી સિગરેટ 
ન મૂકવાનું વચન આપે તો હું સહી કરી આપું. ” 

મેં વચન આપ્યું, ને યારથી એ ડખબીને વિઝિટિંગ કાર્ડ મૂકવા માટે વાપર્રુ 
છું. જે પ્રસિદ્ધ પુસ્ષોએ સહીઓ કરેલી તેમાં ગાંધીજની સહી સૌથી વધારે 
સપણ ને સુવાચ્ય હતી. તેઓ વાતો કરતાં કરતાં રેંટિયો ચલાવ્યે જતા હતા. 
હું જે ત્રસિદ્ધ પુસ્ષાને મળ્યો છું તેમાં મને ગાંધીજ સૌથી અધિક મોહક અને 
અકળ લાગ્યા છે. તેઓ ધીરેધીરે ને નિશ્ચયપૂર્વક, સુંદર અણીશુદ્ધ અંગ્રેજ 
બોલતા હતા; દાંત ન હોવાને લીધે ક્યાંક એકાદ અક્ષર ઊડી જતો એટલું જ. 
આંખો તેઓ નિરંતર નીચી ઢાળેલી રાખતા; ને કાંઈક મુદ્દો. ભાર્ દને 
સમન્વવા માટે અવારનવાર ઊંચુ જુઓ યારે જ તેમનાં સૌમ્ય નેત્રો ન્નેઈ 
શકાતાં. રેંટિયો ફ્રેરવતાં ફેરવતાં તેમણે કહું: 

“ હિંદુસ્તાનમાં અમારી પાસે એકધારો ચાલ્યો આવતો જગતનો 
જૂનામાં જૂનો સુધારે છે. યુરોપમાં જે વેળાએ અણુધડ અસંસ્કારી લેકે 
વસતા હતા તે વેળાએ અમારે સુધારો સેસ્કારસપન્ન હતો. અમારે યુરોપને 
યાન્ત્રિક સુધારો જેઈ તો નથી; અમારે તેની જરૂર પણુ નથી. અમે તો 



૧૫૮ હુઅલ્ચુર પી. ગ્રેઝિયર 

અમારી પોતાની પ્રશ્નના સ્વભાવ ને સંસ્કાર અનુસાર અમારો વિકાસ કરવાની 
સ્વતન્ત્રતા છસ્છીએ છીએ. અમારા લેકે સ્વભાવે સાદી પ્રજન છે; અને 
તેઓ તેમની પ્રાચીન સાદાઈ ફરી ગ્રહણુ કરે એવી પ્રેરણા હું તેમતે આપવા 
ઈચ્છું છું. આજના યુગને યાન્ત્રિક સધારો અમારા લોકોને અનુગૂળ આવતો 
નથી. અમારે એ સુધારાનાં યનત્રે ને એને દારૂ નથી ન્નેધતાં. ” 

લંડનમાંના અમેરિકન અખબારનવીસોના સંધે ગાંધીજતે જમવા ને 
ભાષણુ કરવાનું નિમન્ત્રણુ આપેલું તે તેમણે સ્વીકાર્યું હતું. તેઓ મીરાંબહેનને 
સાથે લઈ આવેલા. ગાંધીજની ર્હેણીને માન આપીને સંધના પ્રમુખ નેગલી 
ફારસને નિરામિષાહારી જમણુ રાખ્યું હતું. ગાંધીજએ ખોલવા ઊભા થઈ ને 
કહયું : “ મારે તમને નવું કે ખાનગી કશું કહેવાનું નથી. હં જે કંઈ કહું તેને 
હેવાલ તમે અખખારેમાં ન આપો એને માટે કંઈ કારણુ નથી. પણુ મને લાગે 
છે કે અખખરનવીસો। અવારનવાર સયમ રાખે એથી એમને લાભ છે. મને 
લાગે છે કે આજના દિવસને તમારો મૌનવાર ગણુવો જેઈ એ. એટલે મારી 
તમને વિનંતી છે કે હું તમને જે કહેવાનો છું તેને વિષે તમે કેઈલખશે। નહીં.” 
અમે લબવાના ઇરાદાથી જ જમણમાં ગયેલા, ૭તાં અમે ગાંધીજની આ 
વિચિત્ર લાગે એવી વિનેતીને માન આપ્યું. 

મને લાગે છે કે શરીરસોંદર્યૈ વિનાના ને સુકલકડી કાયાવાળા આ પુરષે 
માનવન્નતિના ધટનાપ્રવાહ પર જે અસર પાડી છે તેને માટે તેઆ આ સદીના 
એક મહાપુસ્ષ તરીકે પતિહાસમાં સ્થાન પામવા નિર્માયેલા છે. 1 

(૧૯૩૧) 

૪૭. લૅકેશાયરમાં ગાંધીજી 

ડબલ્યુ, પી. ફ્રોઝિયર 

લેકેશાયરના પીડિત મિલમજ્ રોના રહેઠાણુવાળા ભાગમાં ગાંધીજી ગયા 
હતા (૧૯૩૧ માં ગોળમેજી પરિષદની ખેઠક માટે વિલાયત ગયા તે દરમ્યાન ) 
પુસ્તકોમાં એને ઉલ્લેખ જરૂર થરો. લેંકેશાયર અને હિંદ વચ્ચેના ઔદ્યોગિક 

1 લેખકના “ આઇ ક્ઉન્ડ નો પીસ ' નામના પુસ્તકમાંથી. 
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એ બહુ મહત્ત્તતો બનાવ છે. ઇતિહાસ જે યોગ્ય રીતે લખાય તો ધતિહાસનાં 
સંબંધની ચર્ચામાં ઊતરવાનું મારું કામ નથી. પણુ આ મુલાકાતનાં બીન્ન 
કેટલાંક અંગો મને બહુ ધ્યાન ખેંચનારાં લાગ્યાં છે. અહીં આપણુ એક એવા 
પુરુષને જેઈએ છીએ જેઓએ ખી” કેઈ પણુ જીવતા માણુસના કરતાં અધિક 
અંશે હિંદુસ્તાનની ૩૫ કરોડની પ્રજનના પ્રતિનિધિ છે; જેમનો પ્રભાવ એ 
પ્રજન પર ખીન્ન કોઈ પણુ માણુસના કરતાં વધારે પડે છે; જેમણે બિટિશ્ 
સરકાર સામે સભામ્રહતી લડત ચલાવેલી છે; અને લેૅકેશાયરના કાપડના 
બહિષ્કાર માટે જેઓ સૌથી વધારે જવાબદાર મનાય છે. તેમની પ્રભૃત્તિઓથી 
જે લે કોને વધારેમાં વધારે હાનિ થઈ છે તે લોકોને તેઓ મળવા આવે છે, 
તેમતી સાથે ખેસે છે, તેમતી સાથે વાતો કરે છે, પોતાના હેતુ તેમને 
સમજવે છે, અને એ ખધું કરતાં બંને પક્ષ મીઠાશ નનળવે છે. હું માતું છું 
'ે ગાંધીજ અજબ પુસ્ષ છે, અને જે મજૂરોએ એમને સહિષ્યુતા, મિત્રા- 
ચારી ને મીઠાશથી આવકાર આપ્યો તેઓ પણુ અજબ છે. ખીન્ન કોઈ 
દેશમાં આવે બનાવ બન્યો હોત એવી કલ્પના કરવી મને મુસ્કેલ લાગે છે. 
અતે મને લાગે છે કે હિંદની પ્રન્ન અને આ દેશની પ્રજા વચ્ચેના આખરી 
સમાધાનને માટે એ શુભ ચિહ્ન છે. ગાંધીજની આ મુલાકાતને લીધે લેકે 
રસભેર એમને વિષે ધણી પૂછપર૭ કરવા લાગ્યા છે. આપણુને ગમે કે ન 
ગમે, પણુ ગાંધીજ જગતની એક મહાનમાં મહાન વ્યક્તિ તો છે જ. એટલે 
એમને એ આશ્રચયજનક ગ્રભાવ કઈ વસ્તુ પર આધાર રાખે છે એ વિષે લોકા 
વિચાર કરતા થયા છે. હું માનું છું એ પ્રભાવનો અંતિમ આધાર એ છે 'કે એ 
મહાપુરુષતી પાસે સાવ સાદી કલ્પનાઓ છે, ને તેને સારુ તેઓ ગમે તેટલું 
કુષ્ટ વેઠવા તૈયાર છે. જે મહાન નેતાઓએ ઇતિહાસ “ બનાવ્યો છે તેમનાં 
નામો જુઓ તો તેમાંના ધણાએ કાં તો દુ:ખ દીધું છે કે દુ:ખ વેક્યે છે. 
તૈમૂર, જુલિયસ સીઝર અને નેપેલિયન જેવા વિજેતાઓ પારાવાર કતલ 
કરીને મોટા બન્યા છે. સંતો, ધર્મોના સ્થાપકો, જેમણે દુનિયાને હલાવી છે, 
તેમણે પોતાના વિચારોને ખાતર જુલમ, ને ધણીવાર મોત, સહન કરવાની 
તૈયારી બતાવી છે, 

ગાંધીજીનું એવું છે. તેમને હિંદુસ્તાનના મોટા ભાગનો ટેકો છેવટનાં 
શોડાંક વરસમાં જ મળ્યો છે એવું નથી. એ ટેકો વરસે પર, જ્યારે તેઓ 
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દક્ષિણુ આફ્દિકા ગયેલા ને યાં વસતા હિંદીઓના કંકોને માટે લાંબી લડત 
લડેલા, યારતો મળ્યો છે. એ લડતમાં તેમણે મારપીટ સહત કરી, અપમાનો 
વૈષ્યાં, ને કારાવાસ ભોગવ્યો. ખેશક તેઓ જેમ સંતપુરષ છે તેમ ચતુર ને 
કુનેહબાજ મુત્સદ્દી પણુ છે. પણુ પોતે ઉપાડેલા કામને ખાતર ગમે તેવે 
ભારેમાં ભારે આપભોગ આપવાને તેઓ તૈયાર છે, એ એમના ગુણને લીધે 
જ લૅકેશાયરે તેમતે પોતાના ભાગ્યવિધાતા તરીકે આવકાર આપ્યો છે. સેંટ 
પૉલ રોમ આવ્યા યારથી આજ સુધીમાં પૂર્વ કદી પશ્ચિમતી સમક્ષ : 
આના કરતાં અધિક આકર્ષક વેશમાં આવ્યું હશે કે કેમ એનો જ હું તો 
વિચાર કરું છું. 

(૧૯૩૧) 

૪૮* રે"ખાચિત્ર અને સુલાકાત 
એક અર્માત અંગ્રેજ લેખક 

"કેટલાંક વરસ પર, હિંદમાં ન્નણીતા એવા એક હિંદુ મિત્રની સાથે 
મળીને મેં એક નાનું પુસ્તક લખ્યું હતું; તેમાં ખીન્ન વિષયોની સાથે અમે 
બૅનેએ લખેલું ગાંધીજીનું રેખાચિત્ર પણુ હતું. મારા રૅખાચિત્રતો ગાંધીજીએ 
ટીકાવાળા પણુ મિત્રભાવે લખેલો જવાબ આપ્યો. તે વખત સુધી એમના 
પ્રચારે ને એમના અનુયાયીઓએ હિંદના મારા અમલદાર તરી કેના અતુભવમાં 
મને મૂ'ઝવણે ઊભી કરેલી, પણુ આ મહાપુસ્ષને હું કદી જતે મળ્યો નહોતો. 
ગયે મહિને લૅડનમાં એ લહાવે। મને મળ્યો. એટલે એ મહાપુસ્ષ વિષેના મારા 
ખ્યાલો ફરીવાર ભેગા કરવાની ને તેને સુધારેલા રૂપમાં આપવાની આ 
અનુમૂળ તક છે એમ લાગે છે. 

અગાઉના રૅખાચિત્રમાં.મૈ લખેલું કૈ તેમના પ્રભાવતી ચાવી હિંદીઓ 
જેને તેમની નિઃસ્વાર્થતા કહે છે તેમાં, અને “ હિંદીઓને બ્િટિશ સરકાર સામે 
જે સામાન્ય અણુગમે। છે તે પ્રગટ કરવા માટે એક સૂત્ર પૂરું પાડવામાં રહેલી છે. 
તેમતી હિલચાલનો ઉદ્દેશ “ સરકારના તન્ત્રને થૅભાવી ” દેવાનો હતો. તેમાં 
પ્રતિકારત્ જે અંશ હતો તે “ હૂટોઠવાયો ને કંઈક અદશ્ય રૂપનો હતો, ” 
અને તેથી “ એકાત્ર ને પશુબળથી જેતા સામને કરી શકાય એવા પ્રતિકાર 



રૂખાચિત્ર અને સુલાકાત ક ઉદૃશૃ 

કરતાં આને પહોંચી વળવું વધારે મુશ્કેલ હતું. ” એમાં “ કેટલેક અંશે સક્યિ 
પ્રતિકાર પણુ હતો. ” ગાંધીજી મને સરળ હદયના માણુસ લાગેલા. કેટલાક 
લોકો કહેતા એમ તેઓ ને પાગલ હોય, તો તે સંટ પૉલ પાગલ કહેવાતા 
એ જ અથેમાં -- એટલે કે તેઓ “ એક જ વિચારના પ્રભાવ તળે ” હતા એ 
અથેમાં. એમના વિકૃત માનસના નમૂનારૂપે મેં એમનાં કેટલાંક વચને ટાં કેલાં 
“પુસ્પિતાલો એ પાપની જડ છે.” “ નને હું ગોળી ન લેત તો અજીણુંની 
સન ભોગવત, અને ફરી પાછે! હદ ઉપરાંત ન જમત. દાક્તર વચમાં આવ્યો 
ને તેણે મને હદ ઉપરાંત ખાવામાં મદદ કરી. ” “ પાર્લામેટ તો માત્ર પ્રન્નતું 
રમકડુ છે.” ગાંધીજી મતે “ હલકટ લોભથી મુક્ત ” ભાસેલા, પણુ તેઓ 
“ «હેર કીર્તિ ને વિષે બેપરવા ” છે એવી મારી ખાતરી નહોતી. આ ઉપરાંત 
મેં એ રેખાચિત્રમાં એમ પણુ ઉમેરેલુંઃ “ પ્રેક્ષક જઈ શકે છે કે ગાંધીજી, 
લિટિશ સરકાર પ્રત્યેના તેમના તીવ્ર અણુગમાને લીધે, હિંદુ મુસ્લીમ વાલની 
ખરી પરિસ્થિતિ જેઈ શકતા જ નથી. ” 

આતે વિષે ગાંધીજએ મને એક અંગત કાગળમાં નીચે પ્રમાણે લખ્યું : 

“ તમારા દપણુમાં મૈ મારં પ્રતિબિંબ નનેવાતો પ્રયાસ કર્યો છે એવી 
ખાતરી હું તમતે આપું છું; તે તમે સાચી માનજે. પણુ એ પ્રતિબિંબ મારું 
છે એમ મને લાગ્યું નથી. તમે મારું જે ચિત્ર દોર્યું છે તેનાથી મને આશ્ચર્ય 
થવું નથી. હું આશારાખું છું કે હું મારે પોતાને વિષે અતિશયોક્તિભર્યા 
વિચારે ધરાવતો નથી. પહી મારાથી એટલો ખેદ પ્રમટ કર્યા વિના નથી 
રહેવાતું કે તમારા જેવા સાફ દ્લિના માણુસે એક પ્રામાણિક હિલચાલને 
અભ્યાસ કરવામાં જેટલું ધ્યાત આપવાની જરૂર માતી દેખાય છે તેના કરતાં 
વધારે ધ્યાન એ અભ્યાસ તરફ આપ્યું નથી. એ હિલચાલે ગમે તે રીતે પણુ 
લાખો સપુસુષોનાં મન આકષ્યો છે. જે ખે પક્ષમાંતા એક પક્ષ પોતાને 
બીન કરતાં ચડિયાતો માને છે તેમતી વચ્ચે ખળજળરીથી થતા ઉપરચોટિયા . 
સહકારતે બદલે ખે સમાન પદ્લે વચ્ચે હાર્દિક સહકાર ચાલુ કરાવવા માટે, 
અસદકાર-ટ્વારા પ્રામાણિક પ્રયત્ન કરવા મૈ હિલચાલ શર્ ફરેલી, એમ ધણા 

. અંગ્રેજ મિત્રો પણુ હવે સમજવા લાગ્યા છે. ” 

આ ખધા વિષે ડું એટલું જ કહેવા થોભીશ કે “ ખીજ્નઓ આપણુને જે 
૧૦ 



જૂવૃર્ ' એઇ અજ્ઞાત અંત્રેજ લેખઇછ. 

રીતે જુએ છે તે રીતે પોતાને જેવાની શક્તિ ' . માટે કવિ બન્સૈ જે પ્રાર્થના 
કરી છે તે ગાંધીજના, વિષયમાં પણુ લાચુ પડે છે. એમની હિલચાલ હેજરેને 

આકર્ષી શકી છે એની હું ના નથી પાડતો. હું તો “ હન્નરો' તે બદલે 
“લાખો ' શખ્દ મૂકે. 

હવે એ મહાપુસ્ષ સાથેની મારી મુલાકાત વિષે. એ મુલાકાત પા કલાકથી 
સહેજ એઈી ચાલી. હું એક પ્યાન ખેંચે એવી વ્યક્તિ અને આત્મબળવાળા 
પુરુષની સમક્ષ ખેઠો છું એવું. ભાન તો મતે થયું જ. મેં એમનું જે રેખાચિત્ર , 
પ્રસિદ્ધ કરેલું તેનો ઉલ્લેખ મેં કર્યો, ને એ વાત પર અમે બંને સાથે હસ્યા. 
"કામી સવાલ વિષે પણુ અમે વાત કરી. મેં ટૂંકામાં મારે મત જણાવ્યો 'કે 
આ સવાલને ઉકેલ તો જ આવી શકે જે જુદા જુદા ધમૈના માણુસો સમજે 
ર અસુર, મર્યાદિત વિષયે માં તેમણે મતભેદના મુદ્દાઓને કોરે મૂકવા જેઈ એ, 
જેથી જે વિષયોમાં એકમત હોય તેમાં તેમતી વચ્ચે સડુકાર થઈ શકે. 
ગાંધીજીએ એની ના પાડી નહીં. પણુ તેમણે કહ્યું કે ખરી મુસીબત એ નથી. 
તેઓ નાણાં, લશ્કર ને પોલીસ પર જે સંપૂણું અંકુશ માગે છે તે અંકુશ 
હેદુસ્તાનને આપવાની સરકાર ના પાડે છે, એ ખરી સુસીબત છે. તેઓ તો 
લસ્કરનો ઉપયોગ પોલીસ તરીકે જ કરે. એમને મોટી મોટી આકાંક્ષાઓ 
નથી. મૈં પૂછ્યું: “ આપના અમલમાં મહેસૂલ ઉધરાવવા માટે પશુબળને 
ઉપયોગ કરવે પડશે કે નહીં ? ” તેઓ કહે: “ કંઈક અંશે કરવો પડશે, પણુ 
તે ખહુ જ થોડા દાખલામાં. અલારૅ તો ધણા” મોટા ભાગના ખેડૂતે પ્રત્યે 
પશુબળતે પયોગ કરવામાં આવે છે. ” કીડી જેવાં નાનાં પ્રાણીઓ વિષેની 
%શ્વિરતી કાળજ વિષે મૈં કંધકે કહ્યું, તે સાંભળીને ગાંધીજ સહેજ હસ્યા. 
શરૂઆતમાં તેમણુ આ દેશની આખોહવા વિષે હળવી ટીકા કરી હતી; અને 

અમે નજી કર્યું હતું કે મારે ક્યારે ઊઠવું એ તેએ સંકેત કરીને કહેશે.* 

(૧૯૩૧) 

* «ગૈચેસ્ટર ગાડિયત ? માં સહી વિના પ્રમટ થયેલો એક નિવૃત્ત ગારા 
અમલદારને લેખ. 



એક સંવાદ પુ ૧૬૩ 

૪૯ એક સંવાદ 
જેમ્સ મિલ્સ 

દૃશ્ય : દિલ્લીનો એક સૂતો રસ્તો. સમય ? સવારના ચાર. 

| ચાલતાં ચાલતાં થયેલો એક સંવાદ -- માચે ૧૯૩૧. 

મિલ્સઃ ગાંધીજી, ખીજ ગોળમેજી પરિષદને માટે આપ ૪નતીવાને 
પસંદ કરો ખરા? 

ગાંધીજ : બ્રિટિશ પ્રતિનિધિમડળ હિદને ભાવિ દરજ્જે ઠરાવવા બેઠેલા 
નિષ્પક્ષ ન્યાયાધીશેના મંડળ તરીકે ખેસવું હોય, તો જતીવા સારું ગણાય. 
પણુ એ મેડળ એવી રીતે ખેસતું નથી. બ્રિટિશો એક અર્થમાં અમારા 
ગ્રતિપક્ષી છે. એટલે સીધી વાટાધાટથી જ કામ લેવું રહ્યું. એવી વાટાધાંટોમાં 
વાતાવરણુ, પરિસ્થિતિ, અને સ્થાનિક અસરો બહુ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે. * 
મારી ખાતરી છે 'કે ઇંગ્લંડ જીનીવાની વાત કદી કખૂલ ન કરો. મારું ચાલે તો 
હું બે પરિષદ્દો ભરું -- પહેલે ભાગ હિંદુસ્તાનમાં, ને ખીજ્ને ઇગ્લંડમાં. એથી 
સહુને ન્યાય મળે. ન્ 

મિલ્સ: દુનિયામાંથી શસ્યુદ્ધ કદી પણુ નાખૂદ થરો એમ આપ 
માનો છે ખરા ? 

ગાંધીજ : વ્યક્તિઓ અતે પ્રજ્નઓ જ્યાં સુધી આજના કરતાં વધારે 
આત્મપરાયણુ નહીં બને, અને વિરોધ, હરીકાધ, ને પશુખળની શ્રેઇતાના 
સિદ્ધાંતને ખદલે ભ્રાતંભાવ ને સપના સિદ્ધાન્તને માનતી નહીં થાય, લાં સુધી 
કાઈ પણુ વ્યક્તિ કે સંસ્થા શસ્રયુદ્ધને નાબૂદ કરી શકવાની નથી, તમે 
પશ્ચિમના લેકે આપ્યાત્મિક વસ્તુઓની શક્તિ કબૂલ કરતા નથી, પણુ કોક 
દહાડો કખૂલ કરશે; અને યારે તમે શસ્યુદ્દ હિંસસ ગુના, અને એ 
ખૂરાઈ એની સાથે આવનારી ખીજી ચોન્નેમાંથી હૂટવા પામશે. પશ્ચિમ 
વધારૅપડતું જડવાદી, સ્વાર્થી, ને સમુચિત રાષ્ટ્રવાદને માનનારું છે. આપણે 
તા જેઈએ છે આંતરરાષ્ટ્રીય ભાવનાવાળું માનસ, જે આખી માનવન્નતિના 

જ્કલ્યાણુનો ને આપ્યાત્મિક પ્રમતિનો વિચાર કરે ને તેને માટે પ્રયત્નો કરે. 
મિલ્સ? શસ્ત્રયુદ્ધ અને રારમસરંન્નમતી આ ખૂરાઈઓનો ઇલાજ આપ 

જવી રીતે કરશે ? ે 



૧૬૪ જેમ્સ સિદ્સ્ટ 

' ગાંધીજી : અહિસાવડે. આખરૅઅહિંસા એ જ સર્વ રાષ્ટ્રોનું શસ્ત્ર બનશે. 
“આખરે' હું નણીજ્નેઈ ને કહું છું, કેમકે જગતમાં યુદ્ધો ને શર્રસરંન્નમ 
ધણા લાંબા વખત સુધી ચાલ્યાં કરશે. ઈસુએ ગિરિપ્રવચન આપ્યાને ખે હજ્નર 
વરસ થઈ ગયાં. ૭તાં, માણુસે માણુસ પ્રેત્યે કેવી રીતે વતેવું જનેઈ એ તેને માટે 
એમાં જે અમર ને ઉન્નત આદેશ આપેલો છે તેના એક અતિ અલ્પ અંશનો 
જ છહુજુ જગતે સ્વીકાર કરેલો છે 

મિલ્સ: મહાત્માજી, મેર અયારે જે હિંસાવાળા ગુના, 
છૂટાછેડા, ને દારૂના કાયદાનો ભંગ ચાલી રહ્યા છે તે વિષે આપે સાંભળ્યું છે. 
એ બૂરાઈ એ માટે આપ કૅઈ ઉપાય સૂચવી શકો એમ છે ? 

ગાંધીજ : હું આત્મશુહિ, આહિંસા ને પ્રેમ વડે એ બધી બૂરાઈ ઓને 
દૂર કર. 

. મિલ્સ: આપ કેટલું જીવવાની આશા રાખો છે ? 
ગાંધીજ : અનંત કાળ લગી. 

મિલ્સ : આપ આત્માને અમર માને છો ? 

ગાંધીજ : હા, પુનજેન્મ, અતે આત્માનો એક દેહમાંથી ખીન્નમાં 
પ્રવેશ, એ હિંદુ ધમેનાં પાયાનાં તત્ત્વો છે 

મિલ્સ: બધા માણુસો આપના જેવી સાદી રહેણી, ઉપવાસ ને 
વ્યાયામની ટેવ પાડૅ તો આપ માને છે કે તેઓ સે! વરસ જીવે ? 

ગાંધીજ : હા, પણુ એ વિષે ચોકસ તો હું મરી નનઉં યારે જ તમે 
ડહી શકે. 

મિલ્સ: આદરી સરકાર વિષેની આપની જે કલ્પના છે તેતી વધારેમાં 
વધારે નજક આવે એવી કઈ સરકાર છે ? 

ગાંધીજી : એકે નહોં. હું આદર્શી સરકારી તન્ત્ર તેને કહું જેમાં માણુસ 
જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં પોતાની પૂરેપૂરી ઊંચાઈ પ્રાત કરી શકે, અને જેમાં 
માણુસ એ માણુસ છે એટલા માટે જ તેનું હિત  ખીન્ને બધાં હિતના કરતાં 
સર્વોપરી ગણાય, ક 

સિલ્સ : સમાજવાદ એ કામ કરી શકશે ? 



ગાંધીજી અને હૃરિજને। ૧૬૫ 

ગાંધીજ : આજે ચાલી રહ્યો છે એવો સમાજવાદ નહીં કરી શકે. 
મિલ્સ : હિંદુસ્તાનને સ્વરાજ મળે પછી હિંદુસ્તાનભાં અમેરિકન અને 

આન્ન પરદેશી મિશનરીઓએ રહેવા દેવાનું આપ પસંદ કરશે ? 
ગાંધીજ : તેએ જને શુદ્ધ માનવદ્યાનું કામ ને ગરીબોની સેવા કરીને 

સન્તોષ માનવાને બદલે, અયારે કરે છે તેમ દવાખાનાં, નિશાળો વગેરેની 
મારકતે લોકોને વટલાવી ખ્રિસ્તી બનાવવાનું કામ જ કર્યો કરે, તો હું જરૂર 
તેમને આ દેશમાંથી ચાલ્યા જવાનું કહું. દરેક પ્રશ્નને! ધર્મ ખીન્ન જાઈ પણુ 
ધમેનો જેટલો જ સારો છે. બેશક હિંદના ધર્મો તેતી પ્રજાતે માટે પૂરતા છે, 
ને અમારે ધર્માન્તરતી જરૂર નથી. 

મિલ્સ : ગાંધીજી, અથારે દિલ્લીમાં ખે અમેરિકન વિમાનીએ આવેલા 
છે. તેઓ વિમાનમાં આખી દુનિયાને પ્રવાસ કરવા નીકળી પડ્યા છે. તેએ 
પોતાના વિમાનમાં આપતે લટાર મારી આવવાનું નિમન્ત્રણુ આપે તો 
આપ તે સ્વીકારશે ? 

ગાંધીજ : મારે ઊડીને સ્વર્ગે જવું હોય તો હું ફરીફરી અનેક જન્મ 
ધારણુ કરીને જ યાં જવાનું પસંદ કરં. 

(૧૯૩૧) 

"૫૦ ગાંધીજી અને હરિજનો 
સર તેજખહારર સપ્રુ 

આપણી ટીકા કરનારાઓ કદાચ કહેશે કે વડા પ્રધાને ચુકાદો આપ્યો 
ને મહાત્મા ગાંધીએ અનશન કર્યું યારે જ હિંદુ સમાજનો અંતરાત્મા જાગૃત 
શવા પામ્યો. એમ હોય તો હું ખરા દિલથી કહું છું કે વડા પ્રધાનના ચુકાદાએ 
આપણી ખરેખરી સેવા કરી છે. પણુ વડા પ્રધાનના ચુકાદા કરતાં વધારે 
સેવા તો, મહાત્મા ગાંધીના અનશને ફરી છે. એ અનશનના ધામિક સ્વરૂપની 
“ તેમાં રહેલી નીતિભાવનાની ચર્ચા કરવા આપણે અહીં ભેમા થયા નથી. 
'અહીં તો આપણી સામે એટલો જ સવાલ છે કે આપણે મહાત્માજીની સાથે 
સંમત છીએ કે નહીં. મહાત્માજની જે શ્રદ્ધા છે તે અતિશય ઊંડી છે, એ 
વાતનો ક્ષણુવારને માટે પણુ ધનિકાર કરવાની 'કે એતે વિષે મનમાં રોકા 



૧૬  ી સર તેજબહાડુર સઝ 

આણુવાની હામ ભીડનાર કેઈ પણુ માણુસ આપણામાં હોય એવું 
હું માનતો નથી: ' 

હું કબૂલ કરું છું કે કેટલીક બાબતોમાં હું મહાત્માજીના કરતાં જુદ્દા મતો 
ધરાવું છું એ મારું દુર્ભાગ્ય છે. પણુ ગયાં થોડાંક વરસમાં તેમના સંસર્ગેમાં 
આવ્યો હોવાથી હું માતું છું કે હરિજનોના સવાલને વિષેની એમની જે 
લાગણી છે તેની સચ્ચાઈ વિષે શેકા ઉઠાવવી એ ખેવફૂટ્ી છે. આપણામાંના 
ધણુને માટે રાષ્ટ્રીયતા એ કેવળ અલંકારની ભાષા છે, પણુ મહાત્મા ગાંધીને. 
તો એ જવનના શ્વાસોચ્હ્વાસરૂપ છે. હું આમ કહું છું એથી કેોપનું દિલ 
નહીં દુભાય એવી આશા રાખું છું. 

ગાંધીજ આખા રાષ્ટ્રના નથી પણુ એકલા સવણે હિંદુઓના કે બીન્ન 
જાઈ પણુ એક જ વગેના છે, એવે વિચાર જ મને તો આવી શકતો નથી. 
આ કરારને અંગેતી વાટાધાટમાં જ્યારે જ્યારે મુશ્કેલી આવી છે યારે યારે 
આપણે એમની પાસે સલાહ લેવા ગયા છીએ. અને ખે મુદ્દા વિષે તેમણું જે 
સલાહ આપી છે તેને લીધે ખાજી હાથથી જતી ખચી ગઈ છે. ખરું કહીએ તો 
સાચા રાષ્ટ્રીયતાના પ્રતિનિધિ હોવાનો દાવો! કરવાનો એમને પૂરેપૂરો હક છે. 
આપણે એમની સલાહ માની, એને લીધે આ કરાર થવા પામ્યે છે. 

હું કહું છું કે આ કરારનો સ્વીકાર કરવેો। એ આપણી દેખીતી કરજ છે. 
ખાસ કહીને હું યુવકવર્ગને વીનવીને કહું છું કે આ હરિજનોને માટે મહાત્મા 
ગાંધીએ પ્રાણાર્પણુ કરવાને નિશ્રય કર્યો છે. તેઓ આકાશના છત્ર તળે સૂતેલા 
છે; પાસેપાણીની બાટલી છે; ને અમે બધા જે જે સવાલો પૂછીએ તેના સચેત 
મનથી તેઆ જવાખા આપ્યે જય છે; --એ દૃશ્ય તમે જ્ઈને જુઓ 
તો તમતે લાગે કે તેઓ પોતાની શ્રદ્ધાને ખાતર જવનતી આહુતિ આપવાની 
તૈયારી કરીને સૂતા છે. એમના આ સંદેશે દેશના એક છેડાથી ખીન્ન 
છેડા સુધી પ્રચારકના જેવી ધગશથી પહોંચાડવાને બનતા ગ્રયત્ના કરી છૂટવું, 
એ આપણી એમના પ્રત્યેની ફરજ છે. યારે જ આપણે દેશની સાચી ને ખરા 
જિગરતી સેવા કરી ને જેને માટે આપણે તલસી રલ્રા છીએ તે સ્વરાજના 
સાચો પાયો નાખ્યો ગણારે.* ર 

* તા. ૨૫ મી સષ્ટેખર ૧૯૩૨ ને દિવસે મુંબઈમાં ચરવડા કરારનો સ્વીકાર 
કરવાને મળેલી હિંદુ પરિષદમાં આપેલું ભાષણુ. 
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“પ૧. ભારતજ્યોાતિ 
' અંકલ ડડલી 

ગયે અઠવાડિયે [હૈદુસ્તાનમાં યરવડા જેલમાં મહાત્મા ગાંધીએ “ આમરણુ 
ઉપવાસ ' શરૂ કર્યો ભારથી જગતને તેમના અહિંસક સયાગ્રહનું એક ખીજીં 
દૃજ્ાન્ત મળી રહ્યું છે. અને આ ધટના એવી આશ્ચર્યકારક રીતે ખની છે કે 
પશ્ચિમના પ્રેક્ષકાએ દર્શાવેલા વિચારો પર એની અજબ અસર પડવા લાગી છે. 

ગયે અઠવાડિયે એ વિષેનો લેકોતો રસ વષ્યો છે. પણુ એ રસ હવે 
' પહેલાંના જેવો રહ્યો નથી. એમાં હવે ડંધકે આશ્ચર્યનો અંશ ભળ્યો છે, અને 

લોકો ચોખ્ખું કબૂલ કરવા લાગ્યા છે કે તેઆ આ ધટના જ્ેપ્રને ૭ક થઈ 
ગયા છે. સ્વરાજની લડતને લીધે ગાંધીજી જગપ્રસિદ્ધ વ્યક્તિ તો બન્યા જ છે. - 
પણુ આ છેલ્લી લડાઈમાં તો બહારના પ્રેક્ષકોએ જે કંઈ ન્નેયું તે કોઈ મીક 
નાટકને વધારે મળતું આવે એવું હતું. “ જગતની સામે એક ' ના એ પ્રાચીન 
વિષયનું પૂનામાં પુનરાવર્તન થવા પામ્યું છે. એ ક્ષીણુકાય ૬૭ પુરુષનાં નિશ્રય 
અતે આત્મખળે કેવળ બ્િિટિશ સરકારને જ પડકાર નથી આપ્યો; તેમણે તે 
એટલા જ ન્નેરથી હિંદુસ્તાનના વીસ કરોડ કે વધારે હિંદુઓને પણુ પડકાર 
આપ્યો છે. પ્રાચીન હિંદી પ્રન્નના વિભાગ પાડનારા જે ગ્રાચીન વર્ણો છે તેમની 
પાસેથી ગાંધીજએ એમ માગ્યું છે કે દેશને માટે રાજ્યતન્ત્રની જે કંઈ” 
નવરચના થાય તેમાં સાત કરોડ હરિજનોને રાજકીય દણ્િએ બહિષ્કૃત ન 
લેખવામાં આવે. આમ કરવામાં તેમણે સૈકાં જૂની સામાજિક રેઢિઓ સામે 
મોરચે માંડ્યો છે. તેમણે જે સૂચના કરી છે તેની મતલબ એ છે કે હરિજનો 
અને ગર્વિષ્ઠ સવર્ણાએ, જ્યાં હિંદના હિતનો સવાલ આવે યાં, ભાઈની જેમ” 
વર્તવું જેઈએ તોખાં મતદારમેડળા રચીને હરિજનેોને ઈતિર સવણું સમાજથી 
નો'ખાં પાડવાનો જે પ્રયત્ન થયેલો તેનો ગાંધીજએ, પોતાના અસાર 
પ્રભાવનું પૂરેપૂરૂ બળ વાપરીને, વિરોધ કર્યો છે. 

. આ લડત, જેમાં હિંદી એક્યના આ પુરસ્કર્તાએ કેવળ મુખના 
| અંતરાત્માને નનગૃત કરીને જ કામ લીધું છે, તેનાં પરિણામ શાં આવ્યાં છે ? 
પહેલું પરિણામ તો એ આવ્યું કે બિટિશ સરકાર ડરી જધ્ને એકદમ એવા 
નિર્ણુષ પર આવી કકે ગાંધીજને જેલમાંથી ખસેડી ક ખીજ જગાએ લઈ 
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જવા, જેથી ગાંધીજી પોતાને યાં ઉપવાસને પરિણામે મૃત્યુ ન પામે. એટલે 
જેલના ગ્રતિબન્ધો ઉઠાવી લેવામાં આવ્યા. પણુ ગાંધીજએ ખસવાની ના પાડી. 

પછી, જેમ એક પછી એક દ્વિસો જવા લાગ્યા, તેમ ખીજીં પરિણામ * 
પણુ દેખાવા લાગ્યું. સવરુ હિંદુએઆના નેતાઓએ દોડધામ કરી મૂકી. હરિજનો 
પણુ એટલા જ મૂંઝાયા. ગાંધીજી જે કરાર માગતા હતા તે [હૈંદુસ્તાનના મધ્ય 
યુગથી માંડીને આજ સુધીના ઇતિહાસથી સાવ ઊલટો નય છે. છતાં 
ગાંધીજતો આપ્યાત્મિક પ્રભાવ એટલો પ્રબળ છે, ને તેએ હિંદુસ્તાનમાં હેરઠેર 
એવા પૂજય છે, કે તેમના મૃત્યુનું જખમ, અને તેની વાટે પોતાના અંતરાત્મા 
પર રહી જતારે કાયમને ડાધ, એ ખેથી પ્રેરાઈ ને સવર્ણા ને હરિજનો ભેગા 
મળ્યા છે. દસકા પર હિંદમાં લડત શરૂ થઈ યારથી આજ લગીમાં હિંદની 
રાજકીય એકતા જેટલી આજે સિદ્ધિની નજીક આવી છે તેટલી અગાઉ 
કદી નથી આવી. 

જે ક્ષીણુકાય વીરની જિદગી આ વિજયભરી લડાઈને પરિણામે 
જેખમમાં આવી પડી છે તેમનું મહત્ત્ત અગાઉ હતું એના કરતાં ધણું વધી 
ગયું છે. દ્ેષના જેવા ઊંડા, તિરસ્કારના જેવા બહોળા, લોભના જેટલા કૂર 
ભેદભાવો ને વિખવાદો પર તેમની અહિંસાએ વિજય મેળવ્યો છે. તેમણે એક 
ક્રાંતિકારી લડતના નેતા કરતાં, ને એક સિદ્ધાંતના પ્રતિપાદક કરતાં, ઊંચુ 
પદ પ્રાપ્ત કર્યું છે. તેઓ ને તેમનો સિદ્ધાંત બને એક એતિહાસિક ધટના 
અની ગયાં છે. 

જે દુનિયા હિંસાના સિદ્ધાંતને ફૂલ ચડાવે છે તે દુનિયાને માટે આ 
સિદ્ધાંતનું મહત્ત્વ દેખીતું છે. તેથી જ પશ્ચિમના લોકમત પર આ બનાવની 
વિચિત્ર અસર પડી છે ને લેકે ખેચેન બન્યા છે. ગાંધીના આ છેલ્લા વિજયનો 
વિચાર કરતાં પાશ્રિમના ધણા લેકેને થાય છે કે તેમણે જે જૂની વાત પર્ 
આધાર રાખેલો તે હવે ચાલી શકે એવી નથી. જે માણુસને શંકાખોર લેકે 
ઊંટવૈદ કહીને તેનો કાંકરો કાઢી નાખવા માગતા હતા તે માણુસે એ શેંકા- 
ખોરીને ખોટી ઠરાવી બતાવી છે; અને તે પણુ એ સમજ શકે એવી ઢબનાં 
સાધન વાપરીને. ખોટી કરામતો કરનારા લેકે માનવજતિરૂપી ભ્રાતૃસેંધની 
વતી પોતાની જાતને કણે પડે એવી તપસ્યા આદરીને પોતાના પ્રાણુ પાથરવા 
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તૈયાર થતા નથી. 'થતા હોય તો પસિ ખ્રિસ્ત અને સંત ફ્રાન્સીસની વાર્તાઓને 
આપણે નવેસર લખવી પડે. લે'કેોને મીઠડી મીઠી વાતોથી ભોળવનારા 
માણુસોએ મતુષ્યના લોભતે તે મતુષ્યના ભયને અયાર્ પહેલાં ધણીવાર 
ઉત્તેજિત કર્યા છે. એમને રસ્તો એ છે. ગાંધીજએ તો તેમના અનુયાયીઓનાં 
દિલને ને તેમના અંતરાત્માને ન્નગૃત કર્યા છે. એ અનુયાયીઓ એમને સુંદર 
જવાબ આપવા મથી રહ્યા છે. એ કંઈ લોકોને ભેળવીને ઉશ્કેરનારા માણુસનું 
કામ ન ગણાય. પણુ સંતોનો ઇતિહાસ એવે હેય છે ખરે. 

અને તેથી જ ગાંધીજએ અહિંસાની શક્તિનું જે પ્રદરીન કરી બતાવ્યું 
જ તે એમના દેશભાઈ ઓ સિવાયના ખીનાઓના અંતરાત્માને પણુ પડકારરૂપ 
છે. તેમતો સિદ્ધાંત એક્ય અને ભ્રાતૃભાવનો છે. તેઓ જે સિદ્ધાંતનો વિરોધ 
કરી રહ્યા છે તે સિદ્ધાંતની પરીક્ષા તેનાં પરિણામો પરથી થઈ શકે છે. આ 
સ્વમદ્રણાનું સ્વમ આખરે સયની સિદ્ધિનું સાધન થઈ પદ્ય છે. તેએ જે ગણુ 
ચૂકવવાનું માથે લે છે તે મનુષ્યના અંતરાત્માનું બીન્ન મનુષ્યોના અંતરાત્મા 
પ્રત્યેનું ત્રઠણુ છે, 

ખહારથી આખી દુનિયા નિહાળી રહી છે. એ દુનિયાએ કરેલી હિંસાની 
ઉપાસનાને લીધે ઊડૅલાં આધ્યાત્મિક ધૂમસમાં તે પોતે ભરાઈ પડી છે ને ફાંફાં 
મારે છે. એ દુનિયા આર્થિક દેવાદારીથી કચડાઈ રહી છે; તેની પોતાની 
બેવકૂફીઓએ પે પેદા કરેલાં ધાંધાટ ને દડધામોથી ગભરાટમાં પડી છે. અન્નના 
ભંડાર પડ્યા હોવા છતાં કરોડો લોકો ભૂખે મરે છે, એ ભીષણુ દેખાવ તેને 
સતાવી રહ્યો છે. તેના મતમાં જે કલહ અને સ્વાર્થની વૃત્તિ ભરેલી છે તે વડે 
ન્યાય, સય અને શાંતિ પ્રાત થઈ શકે છે, એવા ભ્રમને લીધે રાષ્ટ્ર રાષ્ટ્ર 
વચ્ચે ઊપજેલા ને ઊંડા જામી ગયેલા અવિશ્ચાસોરૂપી મદિરાથી તેને ઝે ઝેર ચજ્ઞં 
છે, એ દુનિયાના પે પોતાના ભ્રમજનિત સિદ્ધાંતે તેના પગ આગળ જે ભેજવાળું 
કળણુ ખુલ્લું કર્યું છે તે કળણુના કાદવમાં તે ખૂંપી ગઈ છે.* 

(૧૯૩૨ ) 

# ગાંધીજના ૧૯૩૨ ના એતિહાસિક ઉપવાસને પ્રસગે તા. ૨૬ મી સપ્ટેમ્બર 
1૯3૨ ને દિવસે ખોસ્ટન (અમેરિકા ) ના “ખોસ્ટન ડેઈલી ગ્લોબ ' માં પ્રસિદ્ધ 
થચેલે લેખ. . 
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અપર. | ગાંધીજીનું એક સોટાસાં મોડું કામે 
' ઇકોતોમિસ્ટ?, લંડન 

ગયે અઠવાડિયે હિંદુ કોમમાં જે સમાધાન થવા પામ્યું તે કાળે કરીને 
મહાત્મા ગાંધીના જીવનનું મોટામાં મોડું કામ, અને હેંદુ ધમેના ધ્રતિહાસમાં 
સૈકાઓ થયાં ન બનેલી એવી મોટામાં મોટી ધટના, ગણાશે. લિટિશ સરકારના 
કામી ચુકાદામાંનો હિંદુ કોમના હરિજનોને નોખાં મતદાર્મંડળો આપવા 
વિષેતો ભાગ રદ ન યાય તો જે “આમરણુ ઉપવાસ' કરવાનો પરિદો 
ગાંધીજએ જ્ણુાવેલો, તે ગ્રમાણે ૨૦ મી સપ્ટેંબર ને મેગળવારે મપ્યાદ્ધે 
તેમણુ ઉપવાસ શરૂ મ પોતે જે પગલું ભરવા ધારે છે તે વિશેષે કરીને 

_ હુરિજિતૌના, તથા સમપ્ર હિંદુ ધમેના પણુ, હિતાર્થે છે, એમ ગાંધીજએ કહ્યું 
યારે તેમની સથનિછ। વિષે કોધ્ના મતમાં શેકા ઊપજી નહોતી. છતાં [હિંદુ 
સિવાયના કેઈ પણુ પતિરધર્મીને તેમની એ સ્થિતિ કોયડા જેવી જ લાગી હોવી 
જેઈ એ. બિટિશ સરકારે હરિજનોની રક્ષા કરવાના જે પ્રયત્નો કરેલા 
તેતો વિરોધ કરીને ગાંધીજી હરિજનોનું હિત કેવી રીતે સાધી શકે ? 
અને હરિજનો સવણુ [હેંદુથી પોતાનું અળગાપણું રાજ્યબંધારણુમાં 
પણુ બતાવી આપવા ઇચ્છે એ એમને માટે દુર્ભાગ્યતી વાત કેવી રીતે 
ગણાય ? કેમકે એ અળગાપણું તો સેકાંજ્ની એક વાસ્તવિક હકીકત 
છે, ને સવણુ હિંદુઆએ પોતે જ તે પેદા કરેલું છે. પ્રતરધર્મીઓ 
ગાંધીજને આ વલણુ લેતા જેઈ રહેલા, ને તેમને કબૂલ કરવું પડેલું કે “ હેંદુ 
માનસ કેવી રીતે કામ કરે છે એ અમને સમનતું નથી.' છતાં જે પરિણામ 
આવ્યું છે તે બતાવી આપે છે કે ગાંધીજને પોતે શું કરી રહ્યા છે તેની 
પૂરેપૂરી સમજ હતી. ઉપવાસનો અંત દુઃખદ ન આવ્યો, એટલું ૦ જ નહીં પણુ 
એને પરિણામે હિંદુ કોમના ખે વર્ગો વચ્ચે કરાર થવા પામ્યો. જે બે પક્ષોને 
સીધો સબન્ધ હતો તેમની વચ્ચે સમજૂતી નહોતી થયેલી તેને લીધે બ્રિટિશ 
સરકારને નછૂટકે જે નિણુય આપવે। પડેલો તેના કરતાં તો આ કરાર, સમપ્ર 
હિંદુ સમાજ માટે જ નહીં પણુ વિશેષે કરીને હરિજનો માટે પણુ, નિઃફકપણે 
સારે છે. 

બ્િટિશ સરકારે પોતાના ચુકાદામાંના હરિજનોને લગતા ભ્રાગને બદલે 
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પૂના કરારને સ્વીકાર કર્યો છે. સરકારનો આ નિણુય જણાવનાર વડા 
પ્રધાનનો તાર મળતાં ગાંધીજએ સોમવારે ઉપવાસ તોડ્યો. હિંદતી સ્વરાજ 
પ્રત્યેની પ્રગતિમાં જે પહાડ જેવડું વિધ્ન પડેલું હતું તેને ગાંધીજએ આ રીતે દૂર 
ફર્યું છે. એટલું જ એ ઉપવાસનું પરિણુ।મ નથી. કેમકે સવર્ણાં અને હરિજનો 
વચ્ચે જે કરાર ગાંધીજીએ કરાવ્યો છે તેને લીધે સવર્ણામાં હરિજનો સામેના 
સામાજિક પ્રતિબન્ધે। દૂર ના હિલચાલ શરૂ થઈ છે. એ હિલચાલ જને 
નનેર પકડશે તો તેની જાદુ જેવી અસર થઈ હિદુએના આચાર સુધરશે ને 
હિંદુ ધમમાં નવજીવનતેો સંચાર થશે. મહાકાર્યો કરવાની આ હિદી રીત છે; 
અને એ પશ્ચિમની રીતથી ધણી નિરાળી લાગે છે. દાખલા તરીકે, આપણે 
એવી કલ્પના કરીએ 'કે અમેરિકાના પ્રમુખપદ માટેના અલારના ડેમૌકેટિક 
પક્ષના ઉમેદવાર મિ. રૂઝવેલ્ટ એવે નિશ્રય કરે કે “ દક્ષિણુના ડ ડેમોક્રેટ પક્ષના 
લોકો હુખસીઓ સામેની સૂગ કાઢી ન તાખે ને તેમના એ દેશબન્ધુઓને 
ચૂટણીમાં સ્વતન્ત્રતાથી મત આપવા ન દે તો હું આમરણુ ઉપવાસ કરીશ. તો 
મિ. રૂઝવેલ્ટનું આવી બન્યું જ સમજવું. તેએ લાંધણુ કરતા જ રહી નનય. 
એમના ઉપવાસને મરણુ લગી પહોંચતા અટકાવવા માટે દક્ષિણુમાં ગોરા 
કાળાની સંયુક્ત પરિષદ ન ભરાય, તેમજ દુનિયાને ચોંકાવી મૂકે એવા કરાર 
પણુ ન થાય. ર 

ગાંધીજની આ તપસ્યાને મળતાં ઉદ્દાહરણુ પશ્ચિમના ધતિહાસમાંથી 
 શૈધવાં હોય તો આપણે ધણે દૂર્ લગી પાછળ જવું પડે. ઇસવી સનના પાંચમા 

સૈકામાં એક ખ્રિસ્તી સાધુએ ન્નહેર કર્યું હતું કે બાદશાહ જે ધમૈદ્રોહ છોડી 
નહીં દે તો પોતે ધોરમાં ધોર કષ્ટ વેડીને પ્રાણાપૈણુ કરશે. બાદશાહ રોમનો 
એટલે કે પશ્ચિમવાસી રજો, એટલે તેણે નમતું મૂકતા પહેલાં એ સાધુ પોતાની 
સમક્ષ આવે એની રાહુ જેઈ. પણુ સાધુ ડેનિયલ ખરેખર આવીને બાદશાહની 
સમક્ષ ખડે થઈ ગયો લારે આખા ખ્રિસ્તી સમાજમાં એટલી બધી અરેરાટી 
ફ્રેલાઈ ગઈ કે, પોતાની ગાદી ને જિંદગી પર ઝઝૂમી રહેલા તાત્કાળિક ભયમાંથી 
ખચવા, ખાદશાહને ખ્રિસ્તી ધર્મનો સ્વીકાર કરવો પશ્યો. ખ્રિસ્તી ધમેમાંથી 
લાંબો વખત થયાં લુમ થઈ ગયેલું એ વાતાવરણુ [હેદુ ધમેમાં હજુ મોજૂદ છે, 

' એ મહાત્મા ગાંધીની સિદ્ધિએ આપુણુને બતાવી આપ્યું છે, પણુ સાધુ 
ડેનિયલને જે ભાગ ભજવવાનો હતો તે તો સીધોસટ હતો. તેને ભલે બાદશાહ. 
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જડે ૭તાં એક જ માણુસ જ્નેડે કામ લેવાનું હતું. પણુ ગાંધીજને તો પશ્ચિમના 
એક લેોકશાસન જડે, તેમજ પૂર્વમાં નવા જન્મતા લોકશાસનની અટપટી 
ગૂચો જેડે, કામ લેવ્રાતું છે. ને એ ગૂચો એવી મોટી છે કે પેલા સાધુ 
ડેનિયલની પેઠે ગાંધીજને પણુ કેટલીક વેળા એકાન્તવાસમાં ચાલ્યા જવાનું ને 
રાજફારણુના ધમસાણુથી અળગા રહેવાનું મન થઈ આવે તો તેમને માટે તે 
ક્ષમ્ય ગણાય એવું છે. * 

(૧૯૩૨) 

%* ૧ લી અક્ટોબર ૧૯૩૨ ને દિવસે લૅડનના પ્રસિદ્ધ સાપ્તાહિક પત્ર 
“ ઇકોનૌમિસ્ટ 2માં પ્રસિદ્ધ થયેલો અગ્રલેખ. 

ષે 

"પર. ગાંધી? અને તામીલનાડે 

શ્રીનિવાસ શાગ્ની 
જે બનાવ બની ગયો છે તેનો આપણે પળવાર વિચાર કરીએ. શ્રી. 

વેંકટરામ આયંગારે ગાંધીજના ઉપવાસ છૂય્યાનો ઉલ્લેખ બહુ સારા શખ્દોમાં 
કર્યો. પણુ આપણે જનેતા નથી કે એ ઉપવાસનો અન્ત ન્નહેર કરવામાં જ 
મહાત્માજને ગંભીર ચેતવણી આપવી પડી છે; કેમકે તેમના સુખમાંથી એક 
પણુ વાક્ય એવું નથી નીકળતું જેમાં કેઈ ચેતવણી કે વચન આપેલાં ન હોય. 
આ ઉપવાસનો અન્ત ન્નહેર કર્યો તે ક્ષણે જ તેમણે લગભગ ખીન્ને ઉપવાસ 
આંદરવાની ધમકી આપી છે, એ આપણે કેમ ભૂલી રાકીએ ? જેમણે ગયા 
થોડા દ્તિસ ચિન્તા ભોગવી છે તેમને ફ્રી એ અતુભવ લેવાનું મન નહીં થાય. 
થશે ખરું ? એ ઉપવાસ કદી થવા ન પામો એવી આપણે સહુ એકે અવાજે 
પ્રાથેના કરીએ છીએ. ખીજ શખ્દોમાં કડીએ તો, આ મહાન સુધારો, 
જેનું પહેલું પગલું જ હમણાં ભરાયું છે, તેના બીન્ન પગલાંને માટે આપણે 
તૈયારી કરવી જેઈએ ને તે પગલાં ભરાવાં જેઈ એ. એમાં મદદ કરવાની 
આપણી કરજ છે. 

આપણે સહુ તામીલ ભાષા ખોલનારા લેકે છીએ. આપણે જે પ્રાન્તના 
છીએ, આપણે જે ગ્રાન્તનાં મન્દિરોષ્રાં પૂન્ન કરીએ છીએ, તે પ્રાન્તનો 
સહાત્માજીએ ખાસ ઉલ્લેખ કર્યો છે. સહાત્માજએ કહ્યું છે કે એમને મોટામાં 
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મોડું દુઃખ એ વાતથી થાય છે કે ઉત્તર અને પશ્રિમ ભારતમાં મોટાં મોટાં 
મન્દિરો સહુને મારે ખુલ્લાં મૂકવામાં આવ્યાં છે છતાં દક્ષિણુ ભારતના લોકોએ 
બહુ જ એછે જવાખ વાળ્યો છે.  મહાત્માજીએ એમ પણુ કહું છે કે આ 
વાતથી એમને ભારે નિરાશ્ચા થઈ છે, કેમકે એમને લાગે છે કે આ પ્રાન્તના 
લોકોને પ્રેમ ને તેમતી કૃતસતા મેળવવાનો તેમને ખાસ હક છે. એતો 
ખરે અર્થ શે ? મહાત્મા ગાંધીએ દક્ષિણુ આફ્રિકામાં સયાત્રહની હિલચાલ 
ચલાવેલી તેમાં તેમના સૌથી અધિક વિશ્વાસપાત્ર, સોથી અધિક શરા, સૌથી 
અધિક અડગ અતુયાયીઓ તે દક્ષિણુ આફ્રિકાના તામીલ લેકે હતા. તાંજ્નેર 
અતે દક્ષિણુ આર્કટ જિલ્લાના જે હરિજનો લાં હતા તેઓ રાતદિવસ ગમે 
યારે તેઓ ખોલાવે કે પહોંચી જવાને તૈયાર હતા; મહાત્માછ એમની 
પાસેથી કેટલું કામ લે છે એની ગણુતરી તેમણે કદી કરી ન હતી. એફ 
માણુસ પર તે દ્વિસોમાં ગોળી ચલાવવામાં આવેલી, ને તે શહીદ થયે! હતો. 
તે ટ્રાંઉીબાર પાસેના એક ગામનો હતો. સત્તર વરસ પર જ્યારે ગાંધીજ સ્વદેશ 
પાછા ફર્યા ચારે સૌથી પહેલાં જે કામો કર્યા તેમાંનું એક કામ તે આ 
શહીદના, જન્મસ્થાનની મુલાકાત લેવાનું હતું. એ મુલાકાતને તેમણે પોતાના 
જીવનની સૌથી પવિત્ર યાત્રા કહેલી. એ યાત્રામાં ગાંધીજની સાથે જવાનો 
અપૂર્વ લહાવો મને મળ્યો હતો. એ પ્રસંગે શું બન્યું તે મતે આખેઠ્ઠબ યાદ 
છે. એ હુતાત્માની અજ્ઞાન વિધવા પાસે ગાંધીજએ માગણી કરી કે “ તમારે 
એક છોકરો મતે આપો. એને હું: મારા દત્તક દીકરા તરીકે રાખીશ. ' આ 
વાત એ ખહેનને સમનવવામાં ગાંધીજએ પોતાની બધી વગ્તૃત્વશક્તિ ને 
પોતાના વ્યક્તિત્વનું લમભગ અમોધ એવું બળ વાપર્યો. ગાંધીજી તામીલ ભાષા 
શીખેલા. કેમકે તેમનું કહેવું એમ હતું કે “ આ નિદાવાન લેકે। સાથે તેમનીઃ 
ભાષામાં વાત કરતાં મતે આવડવું જેઈએ.' દુર્ભાગ્યે તેઓ બહુ સારા. 
ભાષાશાસ્રી નથી; અને તે ઉપરાંત એમના વ્યવસામો એટલા ભારે ને એવા 
વિવિધ હતા કે તેએ તામીલનું તાન બહુ વધારી શકયા નહીં. પણુ જે થોડાક 
શખ્દો તેમને આવડતા હતા તે તેઓ ધણીવાર વાપરતા, એટલાથી ઘણું. 
ફામ સાધી લેતા, ને તેમ કરતાં તેમને આનન્દ આવતો દેખાતો, 

હવે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે ગાંધીજની પહેલી સલાગ્રહની. 
લડતમાં પ્રાણાર્પણુ કરનાર પેલે શહીદ ને ખીન્ન શરા સસામ્રહીઓ જે હરિજન. 



_શજફ્જુ . છ ર થાનિવાસ શાસ્રી 

જામમાંથી આવેલા હતા તે કોમને માટે આપણાં સર્વ મંદિરોનાં દ્રાર ખુલ્યા 
સુકાવવાનું જે અતિ મહત્ત્વનું કામ તેમણે ઉપાજ્ન છે તેમાં આ તામીલ પ્રાંત 
"પાસેથી સૌથી વધારે ઉદાર ને ઉત્સાહપૂર્ણુ' જવાબ મેળવવાનો પોતાને હક છે 
એમ ગાંધીજને શા સારુ લાગે છે. એ મેં તમને સમજવ્યું. એટલે હવે તમે 
સમજી શકશે કે જે પ્રાંતે તેમનું હદય હરી લીધું છે તે પ્રાંતમાં આ કામતી 
શ્રગતિ આટલી ઓછી, આટલી નિરાશાજનક થઈ છે એ જેઈ ને એ પુસ્ષને 
“કટલી ભારે અંતર્વ્યથા થતી હરે. એટલે એમની એ મહાન ધારણા પાર 
પડે --હરિજનોની ઉન્તતિની આગળની ભૂમિકાઓ સારી રીતે, પ્રમાણુમાં 
અછે ખરચે, પાર પડે --એમાં મદદ કરવાનું કામ આપણું છે. 

મને ગાંધીજ પ્રત્યે ગમે તેટલો ઊંડો પ્રેમ અને આદર હોવા હતાં એક 
વાતમાં ગાંધીજ સાથે મારે મતભેદ કાયમ છે. ગાંધીજને કે।ણુ જાણે કેમ પણુ 

' એમ લાગવું દેખાય છે કે જીવતા ગાંધી ફરતાં મરેલા ગાંધીનો પ્રભાવ હિંદ પર 
- વ્વધારેપડશે. તેઓ ભલે એમ માનતા, ને ભલે સોવાર એની એ વાત કહેતા. પણુ 

' એમનીએવાત મારેગળે કદી ઊતરવાની નથી, ને તમારામાંથી 'ાઈ ને ગળે પણુ 
નહીં ઊતરે. આપણે તો ઈચ્છીએ છીએ 'ે તેઓ ધણું જીવે અતે સર્વ દેશકાર્યો 
સાટે મહેનત કરે. માણુસમાત્રને મરવાનું છે તેમ એમને મરવાનું આવનાર જ હોય, 
તો તે તેમનો સમય પાકે યારે --- તેઓ પોતાને કરવાનું કામ કરી રહે યારે 
--લલે આવે. હું તો કહું કે એમણે હજુ માંડ શરૂઆત ડરી છે -- ખાસ 
કરીને હર્જિનોના પ્રશ્નમાં, જેમાં એમને પ્રભાવ આટલે મોટો પડે છે. હજુ 
એમને ધણું કરવાનું બાકી છે. પંડિત માલવીયજએ તે દહાડે કહ્યું કે આપણુ 
“દશમાં ધણા લાંબા કાળ લગી ગાંધીજીના જેવો ખબીજ્ને કેઈઈ જન્મવાની આશા 
આપણે રાખી શકીએ એમ નથી. હું દક્ષિણુ ભારતને એ જ શખ્દો કહેવા 
ચ્છિં છું. ગાંધીજી ખીન્ને ઉપવાસ આદરીને પ્રાણુ છેડશે, તો એને માટે 
“આ તામીલ પ્રાંત, ટ્રાંીબારના પેલા શહીદતી ભૂમિ, જવાબદાર ગણાશે એ 
વિષે કશી શકા નથી. એ ભયાનક આળ આપણે માથે આવવાતું છે. 
હિંદુસ્તાન આપણુને સહેજે માક્ નહીં કરે. એ વાત આપણે સમજી લેવી ધરે 
છે. ગાંધીજની જિદ્ગી ખચી ગઈ એનો આપણે ક્ષણુવાર ભલે હર્ષ કરીએ. 
“પણુ એ જિંદગી ખચી છે તે ફરી જોખમમાં નખાવા માટે. એ વિપત્તિ પડતી 
“અટકાવવા ને તામીલનાડતી કીર્તિ બચાવવા માટે આપણે સહુ કંઈક તો ફરી 



દીનદલિતના ભેર ૧૭૫ : 

શકીએ એમ છીએ જ. મારે ખહું ી બોલવું જ્નેપ્ણિં હતું. પણુ પૂનામાં - 
અનેલી આ, મહત્તતી ધટના વિષે બોલતાં કોઈ પણુ માણુસથી પોતાનું હદય 
૨૩મા વિના રહેવાય એમ નથી. હવે તમે સમજ્યા એટલે તમારે જે કરવું 
હોય તે કરી શકે છે. પણુ કેઈ પણુ પ્રકારનાં ખોટાં બહાનાં ન કાઢશે।. દરેક 
વસ્તુમાં કરકસર હોવી જેઈએ. મહાત્મા ગાંધીએ પોતાની ધોર તપસ્યા 
વડે આપણા છહાથમાં જે પ્રચેડ નેતિક શક્તિ મૂકી છે તે વાપરવામાં પણુ 

' કરકસર જેવું કંઈક હોવું જનેઈ એ.* 

(૧૯૩૨) 

"પ૪. દીનદલિતના ભેરુ 
રૈની ફ્યુલૉપ મીલર 

કદાચ બુદ્ધના જમાના પછી કોઈ પણુ મનુષ્યનું હદય માણુસોનું દુ:ખ 
જેઈ ને આટલું દ્રવ્યું નહીં હોય. દુઃખી અને પીડિતો સાથેનો આ ઊંડો 
સમભાવ એ જ ગાંધીજીના સર્વ વિચાર અને કાર્યનો પ્રેરક હેતુ છે; અને તે 
જ તેમને રાજકારણુમાં ખેંચી ગયો છે. બિટિશ સરકાર સામેતી તેમની 
લડતમાં પણુ આખરી કાર્ણુ પીડિતો પ્રત્યેના તેમતો સમભાવ જ હતું. 
ગાંધીજના રાજકારણુના પાયામાં જે વિચારો રહેલા છે તે બધાનું મૂળ તેમના 
માનવપ્રેમમાં, તેને લીધે લોકોનાં દુઃખ વિષે તેમને ઊપજતી વેદનામાં, ને તેમના 
પોતાના હૈયું ભાંગી નાખે એવા અનુભવોમાં રહેલું છે. એરુઝ કહે છે: “હું અનેક 
સળા મહાત્મા ગાંધીને દક્ષિણુ આફ્રિકાના ડરબન શહેરમાં જેઈ રલો છું. તેઓ 
ગરીખોના લત્તામાં કેવા જતા ને ગિર્મીટની ગુલામીમાં પડેલા હેંદીઓમાં કેવા 
ભળતા તે મેં નિહાળ્યું છે. પ્રિટારિયામાં તયા બીજ ધણી જગાએ ડું ગાંધીજીની 
સાથે હિંદીઓના લત્તામાં રલ છું. યાં ધોબી, શાકભાજવાળા ને મજરે 
જેવા ગરીબ [હિદીઓને ઢેડ જેવા ગણુવામાં આવતા; જ્યારે તેમતી આસપાસ 
અધે ધનિકો તેમના મહેલ બાંધી રહ્યા હતા. પાછળથી ગાંધીજી અમદાવાદના 
સિલમજૂરોમાં કેવા ભળ્યા છે, ને તેમણે ખેડાના પીડિત ખેડૂતોને કેવી મદદ 

% ગાંધીજના ૬૯૩૨ ના ઉપવાસની પૂર્ણાહુતિના આનન્દ પ્રગટ કરવા 
ઝાઈસ્ખતૂરમાં મળેલી એક સભામાં આપેછું પ્રવચન. 



૧૭૦૬ ર રની ફયુલૉષ મીભર 
ઝરી છે, તે આપણે જાણીએ છીએ. ગરીબોની દશા જણુવાનો જે એક જ 
રસ્તો છે -- જતે કામ કરીને તેમતી વચ્ચે રહેવાનો -- તે રસ્તો તેમણે 
લીધા છે. મહાત્મા ગાંધી સર્વાશે ગરીખોના ભેરુ છે; અને એટલા જ માટે 
ગરીબો આપોઆપ એમને પોતાના સાચા મિત્ર ને રક્ષક તરીકે ઓળખે છે. ” 
દીનદલિતોની તમામ ચિન્તાઓથી, ને તેમતી ઝીણામાં ઝીણી ને નજવામાં 
નજીવી જરૂર્યાતોથી, તેઓ વાકેફ રહે છે, એ હિંદી જનતા ઉપરના એમના 
પ્રચેડ પ્રભાવતી ચાવી છે. તેઓ પોતાનું ઊંચુ પદ છોડીને, માણુસો પોતાની 
મોટામાં મોટી જરૂરિયાતો તૃપ્ત કરવા વલ'ખાં મારી રહ્યાં છે, યાં ઊતરી આવ્યા 
છે. તેમની વાણી દ્વારા એ સહુનાં કણે આર્ત રવે ખોલી ઊઠે છે. તેથી એ લેકે 
તેમને પોતાના પિતારૂપ માને છે ને તેમતે “ બાપુ ' કહીને બોલાવે છે. . 

5 

જીવન અને સંસ્કૃતિના જે પ્રકારોથી સીધી રીતે સમાજનું હિત ન 
સધાતું હોય તે સર્વ પ્રકારોને, લેનીનની પેઠે, ગાંધીજ પણુ સમજ શ્ઞકતા નથી. 
તેએ બને એક એવા યુગનાં સંતાનો છે જેમાં દુઃખ અતે દારિવ્ર જેઈ ને 
માનવજતિનો અંતરાત્મા પહેલાં કદી નહીં દ્રવ્યો હોય એટલે દ્રવે છે ને 
ઊકળી ઊડે છે. વિશાળ જનસમૂષની પરિસ્થિતિની સાથે જેટલો નિકટનો 
સેબન્ધ આ ખે પુરૂષોતે છે તેટલો સબન્ધ ધરાવનાર કોઈ પણુ માણસને, 
એ દુ:ખી ને ગરજવાન લેકેને સીધી રીતે મદદગાર ન હોય એવી કોઈ પણુ 
વસ્તુને વિષે રસ કે રચિ ન જ ઊપજે, અને એ વસ્તુઓ તેમને નર્યા 
શણુગારરૂપ લાગ્યા વિના ન રહે. 

ગાંધીજના જીવનની ખીજી બધી વસ્તુઓની પેઠે કલા અને તેના 
રહસ્ય વિષેનો તેમતો અભિપ્રાય પણુ જનસમૂહની દુ:ખી દશા વિષેના તેમના 
સાનમાંથી ઉદભવેલા છે. જેમ એક કાળે ખુદ્ધતે થયું હું તેમ મતુષ્ય જીવોના 
દુઃખે તેનો ઉધાડે ચહેરો ગાંધીજીતે પણુ બતાવ્યો છે. એટલે, જે પ્રવૃત્તિ 
ભૂખ્યાને ખવડાવવામાં, નાગાંને ઢાંકવામાં, ને દુઃખીને દિલાસો આપવામાં 
સીધી રીતે મદદ ન કરતી હોય એવી કોઈ પણું પ્રેભત્તિમાં તેમનાથી હવે પછી 
પોતાની લાગણી તે શક્તિનો ઉપયોગ કરી શકાય એવું રહું નથી. 

જ . 
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ગાંધીજીએ રૅટિયાને પ્રચાર શરૂ કર્યો, ને તેમતા આદેશથી વિદેશી કાપડ 
બાળવાનું શરૂ થયું, તેની સામે લગભગ સાર્વત્રિક વિરોધ થયેલો. રોમે રેલાં 
જેવા જે માણુસો મહાત્માજીના વ્યક્તિત્વ ને પ્રભાવ વિષે આદર ધરાવતા હતા 

' તેમનાથી પણુ આ વિષયમાં તેમની હળવી ટીકા કર્યા વિના ન રહેવાયું. પણુ 
જે દેશ ખેતીપ્રધાન હતો, તે જેમાં યાન્ત્રિક ઉધોમ બહુ જ ઓછા પ્રમાણુમાં 

ખીલેલો હતો, તે દેશને રાતોરાત સાવ નવામાં નવી ઢબનો આધુનિક દેશ 

બનાવી દેવાનો જે પ્રયત્ન લેનીને કર્યો તેની સાથે નને ગાંધીજના આ કામને 

સરખાવીએ, તો ગાંધીજના વિચારો એકાએક સાવ જુદે જ રૂપે દેખાવા * 

લાગે છે. ગાંધીજીએ કૃત્રિમ પ્લાનને વડે હિંદુસ્તાનમાં મોટા પાયા પર 
યન્ત્રેઘોમ દાખલ કરવાની ના પાડી, એ સૂચવે છે કે માર્ર્સના આર્થિક 

સિદ્ધાન્તોતે લેતીનના કરતાં ગાંધીજી પોતાની લાગણીઓ દ્દારા વધારે સાચી 

રીતે સમજી શક્યા હતા. લેતીનને “ ક્રાન્તિકારક ધકકો ' -- પોતાના દેશના 

આર્શેક વિકાસમાં એક આખા યુગને કુદાવી જવાનો તેમનો જે પ્રયત્ન -- 

તેને તેમના સ્વમસમા આશાવાદનું જ પરિણામ ગણુવો જેઈ એ. એથી ઊલડું 

ગાંધીજીએ જૂના ગૃહઉઘોગને સજીવન કરવાની જે હિમાયત કરી છે તે પહેલી 

નજરે તો સ્વપ્નસમી ભાસે છે; છતાં એ હિમાયત કરીને ગાંધીજીએ પુરવાર 

કરી ખતાવ્યું છે કે તેએ લેનીનના કરતાં વધારે ઠરેલ મગજના મુત્સદ્દી છે. 

એટલે, પશ્ચિમની મૂડીવાદી સંસ્કૃતિના ગજથી ગાંધીજીની હિલચાલને 

માપી તેનો આંક બાંધવો એ સાવ અયેગ્ય છે. ગાંધીજએ જ્યારે પોતાના 

પીડિત દેશને આર્થિક રાહત અપાવવાને પ્રયત્ન કર્યો યારે તેમતે એ રાહત 

મોટા પાયા પર ચાલતા યાન્ત્રિક ઉદોગમાંથી મળી શકે એમ નહેવું; કેમકે 

'એ ઉદ્લોગ તો હજુ લગભગ સાવ શરૂઆતની અવસ્થામાં હતો, અને ધણા 

લાંબા વખત લગી તે હિંદુસ્તાનમાં એક નજીવા વિદેશી તત્તથી વધારે કશું 

સ્થાન પ્રામ કરી શ્રકે એમ નહોતું. ગાંધીજને સફળતા મેળવવી હોય તો 

તેમણે તો ઉદ્યોગવાદ્ના, અકાળે કચડાઈ ગયેલા, નાનામાં નાના ગ્રકારના-- 

ગ્રહઉદ્યોગના -- પુનરુઠ્ઠાર માટે જ ગ્રેયત્ન કર્યે છૂટકા હતો. આર્થિક વિકાસના 
નિયમ અતુસાર શુહ્ધ ખેતીપ્રધાન વ્યવસ્થા પછી આવા નાના ઝૃહઉઘ્યોગો જ 

સ્થપાવા જોઈ એ. આમ એક તરદ લેનીને હિંસાની મદદ લઇને રશિયામાં 

સોટા પાયા પર્ ચાલતા યન્ત્રોદ્લોગો સ્થાપવાનો જે ગ્રેયત્ન કર્યો તેને લીધે એ 
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દશની આર્થિક પરિસ્થિતિમાં કૃત્રિમ રીતે વિજ્દેષ પડ્યો; જ્યારે ખીજી તરશે 
હિંદુસ્તાનમાં ગાંધીજએ ચલાવેલી હિલચાલ એ દેશની વર્તમાન આર્થિક 

 શરિસ્થિતિને વધારે બંધબેસતી આવે છે. 
હિંદુસ્તાનમાં પરદેશથી લાવીતે યન્ત્રોદ્યોગ દાખલ કરવા સામે, એટલું જ 

નહીં પણુ જગતમાં મોટા પાયાર્ના યન્ત્રોદ્યોગ ફેલાવા સામે પણુ, ગાંધીજીની જે 
ઝુંબેશ છે તે યુરોપવાસીને પહેલીવાર જતાં સાવ હાસ્યાસ્પદ લાગે એવી છે. 
પણુ ઉપર કહી તે દણ્િએ એને વિચાર કરી ન્નેતાં તેના મમે વધારે સારો 
સમજય છે. ચન્ત્રો સામેના એમના આ વિરોધમાં મુખ્યત્વે નેતિક અને 
સાચિક દલીલોને ઉપયોગ કરવામાં આવે છે એ સાચુ. છતાં રાષ્ટ્રીય અને 
આથિક દણ્રિએ એમાં ઠરેલ સયનો પણુ ધણો અંશ રહેલો છે. હેંદુસ્તાનતી 
અલારની આથિક પરિસ્થિતિમાં યન્ત્રોધોગ આશીર્વાદરૂપ થવાને ખદલે 
૨્ાપરૂપ થઈ પડવાનો સંભવ રહે છે. 

આ સંબંધમાં લેનતીન અને ગાંધીજીની કાયૈપડ્ટતિ વચ્ચે રહેલો મોટો 
તફાવત પણુ ધ્યાનમાં લેવા જેવો છે. બંનેનું ધ્યેય એક જ હતું. એ પ્યેયની 
સાધના કરતાં લેનીને યન્ત્રના મૂલ્ય વિષે વધારેપડતો આંક બાંધ્યો, ને તેને 
લગભગ પૂજસપાત્ર માન્યું; જ્યારે ગાંધીજએ, લગભગ એ જ વરસોમાં, એથી 
સામે છેડે જઈ ને જણે યંત્રો સામે એક પ્રકારનો હુમલો કર્યો. બતે જગાએ -- 
રશિયામાં તેમજ હિન્દમાં -- પશ્રિમની અસરને પૂર્વ કેવા ભાવથી જુએ છે 
તેનો જ સવાલ આમાં રહેલો છે. પશ્ચિમના સુધારાના. આ સ્ફેટ પ્રત્યેતું આ 
એ મહાન રાષ્ટ્રનેતાએનું વલણુ એકબીશથી સાવ ઊલટું રહું છે. 

ગાંધીજના “ યન્ત્રભંગ' ની બાબતમાં જુલિયસ બ્રાઉનથાલ નામના 
એક નણીતા ઓસ્ત્રિયન સમાજવાદીએ અસાધારણુ ઔચિલવાળાં જે વચનો 
લખ્યાં છે તેણે નવો પ્રકાશ પાડ્યો છે. ખાઉનથાલે મહાત્મા ગાંધી વિષે જે 
પુસ્તક લખ્યું છે તેમાં, મતે લાગે છે પહેલી જ વાર, ગાંધીજી અને વિલાયતના 
એક મિલમજૂર નેડ લડ (જેણે આધુનિક યન્ત્રયુગની શરૂઆતમાં નવાં ને 
મ્રજૂરોને બેકાર બનાવનાશાં યન્ત્રોને ભાંગી નાંખવાની હિલચાલમાં મજૂરોની 
આગેવાની કરી હતી ) ખેની વચ્ચે જે ભારે સામ્ય છે તે તરફ પ્યાન ખેંચ્યું 
છે. નેડ લડ અને ગાંધીજની હિલયાલોમાં જે સરખાપણું છે તે પ્યાન ખેંચે 
એવું છે. લડતી હિલચાલ ૧૮૧૧ માં નોટિંગહામમાં શ્ર થયેલી. તેતે પરિણામે 
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ખુનરેજીભર્યા અયાચારે થયા ને ધણા માણુસોને ફાંસીએ ચડાવવામાં આવ્યા, 
નૈ કશી કાયમની સફળતા મળી નહીં. એથી ઊલટું, યન્ત્રોધોગ સામેની 

ગાંધીજની લડતે, અહિંસક સાધનોથી કામ લીધું હોવાને કારણે, હિંદની 
સામાજિક પરિસ્થિતિ પર અગલની અસર પાડી છે. 

ગાંધીજની આ હિલચાલ સામેના વિરોધોનો આધાર કેટલો કાચો છે એ 
બ્રાઉનથાલના અભિપ્રાય પરથી બહુ જ સ્પષપણે ન્નેઈ શકાય એમ છે. 
[હિંદુસ્તાનના સામાજિક વિકાસમાં ગાંધીજીનું જે અતિશય મહત્ત્વ છે તે 
આઉનથાલે ગાંધીજી પરના તેમના પુસ્તકમાં દીછેદર્શી સ્પણ્તાથી વણુવ્યું છે. 
તે કહે છે કે ગાંધીજની આ હિલચાલનું સ્વરૂપ ને તેનું મહત્તત સમજવાં હોય 
તો તેને યુરોપના સમાજવાદની પ્રારંભિક અવસ્થા સાથે સરખાવી ન્નેવી 
જેઈ એ. ગાંધીજીતા વિચારોમાં પશ્ચિમને જે જુનવાણી તત્ત્વો લાગે તે વડે જ, 
[હેદુસ્તાનના આજના સન્નેગો જ્નેતાં, સામાજિક ક્રાન્તિતે માટે તૈયારી થઈ 
રાકે એમ છે. 

છાઉનથાલ ફહે છે 'કે વિલાયતના મૂડીવાદને દાનો ઉપયોગ “કેવળ 
કાચો માલ પૂરો પાડનાર ને તેયાર માલ ખરીદનાર દેશ તરી કે જ પફ 
જરૂરી લાગ્યું, એટલે હિંદી %હઉઘ્યોગને રીતસર કચડી નાખવામાં આવ્યે; જે 
જમીનોમાં ડાંગર ઊગતી તેમાં કપાસ ઉગાડવાનું શરૂ કરવામાં આવ્યું; ને હિંદી 
ત્ર્નતે વિલાયતી કાપડ વાપરતી બનાવવાના ને એ રીતે હિંદમાંથી હાથ- 
કંતામણુ ને હાથવણાટને નાબૂદ કરવાના સફળ ગ્રયત્ના કરવામાં આવ્યા. જે 
કરોડો નાના ખેડૂતો અગાઉ જમીનના નાના માના ઢુકડા ખેડી ખાતા, ને 
જેએ વરસમાં ૭ મહિના રેટિયાને આધારે નભતા, તેમને યુરોપના ઉદ્યોગે 
આ રીતે પાયમાલ કરી નાખ્યા; અને તેમતે બદલામાં બીજને કશે રોજગાર 
આપ્યો નહીં. 

' ખ્રાઉનથાલ કહે છે: “ ગાંધીજના મનમાં યંત્રો સામે ને મૂડીવાદ સામે 
જે સખત અણુગમે છે તે હિંદના કરોડો ખેડૂતો ને હાથકારીગરોના અણુગમાનું 
પ્રતિબંખ છે. એ ખેડ્તકારીગરેનું પરાપૂવેથી ચાલ્યું આવતું રજનું સાધન 
'મૂડીવાદે સાંવ છીનવી લીધું છે; અને એમને તો મૂડીવાદી વ્યવસ્થામાં મિલના 
મજર થવાની પણુ તક નથી રહી. ગાંધીજ જ્યારે મૂડીવાદ, મૂડીવાદી યુગ, 
અને જાર સુધારાને આસુરી અધમતા ને અંધકારયુગ કહીને વખોડે છે 
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થારે તેમનું હધ્ય મજરોતી આ હાયથી ભેદાઈ જતું હોય છે. ” ગાંધીજએ 
રેકઠેકાણુ મન્ત્રોનો દુસ્પથયોગ જ થતો જયો, અને ઉદ્યોગવાદને લીધે થોડા 
માલિકના સ્વાર્થને "ખાતર મોટા જનસમૂહે જે ગુલામીમાં ફસાય છે તે ગુલામી 
પણુ જેઈ. એટલે તેમનો યન્ત્રો સામેનો વિરોધ, તેમના “બનન સિદ્ધાન્તોની * 
પેઠે, તેમના અંગત અતુભવનું, સમાજ પ્રત્યેની ઊંડી લાગણીનું, અને શેષાયેલા 
વર્ગો પ્રત્યેના સમભાવતું, પરિણ્।મ છે. યન્ત્રોનો વિરોધ કરવામાં તેઓ યન્ત્રોના 
દુસ્પયોગની સામે વાંધો, ઉઠાવે છે. પશ્ચિમ યુરોપના ઉદ્યોગવાદે તેમને કેવળ 
આ ગક જ રૂપે દર્શન દીધાં હતાં. 

એટલે ગાંધીજ યંત્રોનાો વિરોધ એટલા જ માટે કરે છે કે તેનાથી 
વ્યક્તિની મહેનત બચવાને બદલે, અને સમાજની પરિસ્થિતિ સુધરવાને બદલે, 
તે અયારે ધનિકોના એક નાના વગેને જ ઉપયોગી થર્ધ્ પશ્યાં છે, અતે 
વિશાળ મજરવર્ગેને પારાવાર હાનિ કરે છે. અને ગાંધીજી તો દરેક પ્રથા કે 
વસ્તુતી કસોટી તે દીનદલિતને લાભ કરે છે કે હાનિ તે પરથી જ કરનારા 
રહ્રા; એટલે યંત્રવાદથી આમવગે પર્ થતી આ હાનિકારક પ જેઈ ને 
તેઓ એના અમર્યાદ ઉપયોગનો વિરોધ કરવા ને તેને કંધકે મર્યાદા બંધાય 

' એવો પ્રયત્ન કરવા પ્રેરાયા છે. પણુ ગાંધીજીનો યંત્રો સામેનો વિરોધ એ 
પશ્ચિમતા જડવાદી આધુનિક સુધારા સામેની મોટી લડતનો એક ભાગ છે. 
યંત્રોની સાથે ગાંધીજી એ યંત્રોની આસપાસ રચાયેલી દુનિયાનો -- જે તેમણે 
યુરોપમાં જેઈ તેનો -- પણુ અસ્વીકાર કરે છે. હિંદુસ્તાનમાં તેઆ ખો 
જેટલા માણુસોના ધનમાં વધારો થાય એટલા માટે નહીં, પણુ કરોડો માણુસોને » 
કામ અને રોટલો મંળે તે માટે પ્રયત્ન કરી રલ્યા છે. તેમને મન ખરેખરા 
સુન્વવસ્થિત સમાજની કસોટી મૂડીભર લેકેોના હાથમાં ભેગા થયેલા પૈસા 
પરથી કરવાની નથી, પણુ પ્રજ્નના વિશાળ જનસમૂહમાંથી દરેક જણુને 
આજીવિકા જેટલું અચૂક મળે છે કે નડીં તે પરથી કરવાની હોય છે. તેમણે 
એકવાર લખેલુંઃ “ કોઈ પણુ દેશમાં સુવ્યવવસ્થા છે એમ તે દેશમાં રહેતા 
કરોડપતિઓની સંખ્યા જેઈ ને નક્કી ન કરી શકાય; પણુ તે દેશના જન- * 
સમૂહમાં ભૂખમરાનેો અભાવ હોય તો જ એ દેશમાં સુવ્યવસ્થા છે એમ 
કહી શફાય. ” 

ત્ર ' 
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ગાંધીજની કાંતિ પ્રતિહાસમાં અન્નેડ છે; કેમકે એ સય અને અહિંસા 
વડે, અને જે પુરષ સહદ્યતા ને આપભોગનો ઉપદેશ આપે છે ને “ તમાસ 
શત્રુઓ પ્રત્યે પ્રેમ રાખો ' એ જેમનું સત છે તેમની આગેવાની નીચે, થયેલી 
ક્રાંતિ છે. પ્રાચીન કાળમાં સુધારકો, સાધુસંતો ને ધમેસ્થાપકાએ પાપ ને ખૂરાઈ 
સામે સલાત્રહ કરવાનો ઉપદેશ આપેલો એ સાચુ. પણુ ભૂતકાળની ખીજ 
અધી હિલચાલે કરતાં ગાંધીજી હિલચાલને જુદી પાડનારી તેની વિશેષતા એ 
છે કે મહાત્માજી અહિંસાને કેવળ વ્યક્તિઓએ કે નાના સમાજે પાળવા 
ચોગ્ય ધાર્મિક ને નૈતિક વસ્તુ નથી ગણુતા, પણુ તેને એક રાજકીય હિલચાલનો 

, પાયો! ખનાવે છે; અને એમ કરીને તેમણે ઇતિહાસમાં પહેલી જ વાર એક 
નૈતિક સિદ્ધાંતને વહેવારુ રાજકીય સિદ્ધાંત બનાવ્યો છે. જે જગત હિંસા 
પર શ્રદ્ધા ધરાવતું હતું તેતી આગળ ગાંધીજીએ નેતિક ને આપ્યાત્મિક શસ્રોની 
શ્રેઇતા પુરવાર કરવાને પ્રયત્ન કર્યો છે, કેમકે તેમતી પાકી ખાતરી છે કે 
અહિંસા, એટલે કે પ્રેમ અને સહુદ્યતાનું આચરણુ, એ નખળાનું હથિયાર 
નથી, પણુ આપ્યાત્મિક ને નેતિક બળના અર્કરૂપ છે, અને પશુતાભર્યા 
જુલમની તમામ હિંસા કરતાં બળવાન એવી એક ગૂઢ શક્તિ છે. 

ર 

હિંદની સ્વતંત્રતા માટેની તેમતી આ લડતમાં સામાન્ય અથેમાં જેને 
“રાષ્ટ્રવાદ 'કહે છે તેની સાથે કંઈક સામ્ય છે, એવા આક્ષેપનો રદ્યિ ગાંધીજી 
અહુ જ નિશ્ચય અને દઢતાપૂર્વક આપે છે. તેઓ કહે છે : “ હું હિંદુસ્તાનની 
સ્વતંત્રતા માટે કામ કરું છું એ ખરું. હું ઉદુસ્તાનમાં જન્મ્યો. મને તેતા 
સસ્કારો વારસામાં મળ્યા. મારો જન્મ મારા દેશની સેવા કરવાને થયે છે. 
પણુ મારા સ્વદેશપ્રેમમાં ખીજ કોઈ પ્રજ્નને હાનિ કરવાની જરાયે પચ્છાને 
સ્થાન નથી; એટલું જ નહીં પણુ બીજ પ્રત્નઓની સાચા અથમાં જે સારામાં 
સારી સેવા થઈ શકે તે કરવાનું કર્તવ્ય એમાં રહેલું છે. હિંદુસ્તાનની સ્વતંત્રતાની 
હું જે કલ્પના કરું છું તે પ્રમાણે તે જગતને ભયરૂપ કદી થઈ શ્રકે જ નહીં. ” 

્્ન્દ 

બરનાર્ડ શોએ' આ લેખકને ગાંધીજી વિષેનો પોતાતો અભિપ્રાય લખી 
મોકલ્યો છે. તેમાં એક ફકરો આ પ્રમાણે છે : 
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“ [ઉંદુસ્તાનને હિંસા વડે તાખે કરવામાં આવ્યું છે ને હિંસા વડે તાખે 
રાખવામાં આવે છે. જેમ આયર્લેડે હિંસા દ્દારા મુક્તિ મેળવી તેમ હિંદુસ્તાન 
પણુ હસા દ્વારા મુક્તિ મેળવી શકે છે. ઇતિહાસને અવગણીને આ હકીકતોનો” 
ઈતિકાર કરી શકાય એમ નથી. એવો પનિકાર કરીએ તો એમ પણુ કહી 
શકાય કે વાધ કદી હિંસા કરીને જીવી શક્યા નથી, અને અહિસક પ્રતિકારથી 
વાધ ભાત ખાતા થઈ જશે. પણુ એવી હિંસાનું સીધું પરિણામ એ આવશે કે પૃથ્વી _ 
પર એક હિંદી જીવતો હશે યાં લગી ઇગ્લંડ સલામત નહીં રહે, તેમજ એક 
અંગ્રેજ જવતો હશે યાં લગી [હદ સલામત નહીં રહે. જે ક્ષણે [હંસા શર 
થાય કે તરત જ માણસો ગમે તે ભોગે સલામતી માગવા માંડે છે. અને 
સલામતી મળી તો શકતી નથી, ને લાં પહોંચવાનો રસ્તો લોહીમાં થઈ ને 
નય છે; એટલે હિંસાનો અર્થ આખરે માનવન્નતિનું નિકંદન થાય છે. તેથી જ 
માનવજાતિના અંતરાત્માને [હેંસામાં દુણ્તા ભાસે છે; ને તે જુએ છે કે હિંસા 
જે વસ્તુઓની રક્ષા કરવાને માટે વપરાય છે તે સર્વ વસ્તુઓને તે આખરે 
વિતાશ કરે છે. ખ્રિસ્ત અને ખુદ્દ, શેલી, ટૉલસ્ટૌય અને ગાંધી આ 
અંતરાત્માની વાણીરૂપ હતા. તેમણે પાપ અને ખૂરાધની સામે વેર ન વાળ્યું 
એ ખરું; પણુ એમ ન કહી શકાય કે પ્તેમણે એની સામે વિરોધ કે પ્રતિકાર 
ન કર્યો. માણુસો આ શાંતિમાર્ગ પર -- અથવા તો, જ્યાં તેમને શસ્્રો વગર 
ને જવાબદારી વગર ચાલવાનું કહેવામાં એવા કેઈ પણુ માર્ગે પર -- ચાલવા 
ક પહેલાં, વેર અને પ્રતિકાર વચ્ચેનો આ ભેદ તેમને સપણ સમજવવે 
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જે પુર્ષે આ અગણિત ધર્મો, સંપ્રદાયો તે કોમામાંથી એક રાષ્ટ્ર 
નિર્માણુ કર્યુ તેમના હુકમને આજે ત્રીસ કરોડ માણુસો અનુસરે છે. એ પુરુષ 
એમના પોતાના જ છે; તેમની ભાષા ખોલે છે ને તેમના જેવી જ પ્રાર્થના 
કર્ છે. અને, બિટિશ સામ્રાજ્યના સર્વસમર્થ પ્રતિનિધિની નનેડે સમાન 
કક્ષાએ બેસીને હિંદુસ્તાનના ભાવિ વિષે વાટાધાટ કરવા માટે તેઓ પોતાના 
ગરીબમાં ગરીબ દેશભાપની પેઠે કચ્છ પહેરીને ગયા હતા. 

ખર્ા હિંદુસ્તાનને મહાત્માજી સિવાય બીજા કેઈ તેતાની, તથા 



નવો આહુતિમાર્ગ 1૮૩ 

અહિંસાના પ્રાચીન આદશેના ઉપદેશ સિવાય બીજી 'કોઈ રાજનીતિની, જરૂર 
નથી; તથા હિંદુસ્તાને સય ને અહિંસાના આ પેગંબરને અતુસરવાનો નિશ્ચય 
કર્યો તે સારું જ કર્યું છે; એમ ગાંધીજના અતુયાયીઓ જે માને છે તે સાચુ 
છે. યુરોપથી આયાત કરેલો આધુનિક ઢબનો સખરંગી ધંધાદારી મુત્સદ્દી 'કે 
રાજદ્દારી માણુસ હિંદુસ્તાનની સંસ્કૃતિમાં” પરાયા જેવો છે, ને તે લોકોનું 
હેદ્ય ખરેખર કદી સમજી નહીં શકે. ગાંધીજીમાં રાજકીય અને ધામિક 
અંશોનેો જે સંયોગ થયેલો છે --ને જે “ રાજદ્દારી ચુરુ' તો ખરા નમૂતો 
છે-- તેતી જ હિંદુસ્તાનને ખરી જરૂર છે. * 

"પપ. નવે આહુતિમાડ 
(૧૯૩૩ ના મે માસમાં અસ્પૃશ્યતાનિવારણુને અંગે ગાંધીજએ જે ૨૧ 

દ્વિસતા ઉપવાસ કરેલા તે પ્રસંગે ક્રાન્સના ત્રડષિ રોમે રોલાંએ ગાંધીજને જે 
કાગળ લખેલો, તેમાં ગાંધીજના એ કઠણુ તપનો જગતહિતની દણિએ શે 
અથ છૈ તે સમજાવ્યું છે. ) ા 

આજની દુઃખી દશામાં, જ્યારે આખું જગત ફરતા ને હિસામાં 
ડૂબી ગયું છે, જ્યારે અયાર સુધીના બધા વિત્રહોની હયા ને કૂરતાને 
ભુલાવે એવા મહાવિત્રહો ફાટી નીકળવાની અણી પર્ છે, ન્યારે આખી 
માનવજાતિના જલિમ અને ગુલામ એવા ખે વિભાગ પડી ગયા છે, ને દુઃખ 
અને અન્યાયનો ભોગ થઈ પડેલી દલિત ગુલામ પ્રજ્નએઓ જાલિમોની હિંસારૂપી 
મદિરા પીતે ચકચૂર બની છે ને તેમને હિંસા સિવાય ખીન્ને માર્ગ જડતો 
નથી --તેવે વખતે શાન્તિ અતે ન્યાયને કાજે, પ્રેમ અને અહિસાથી 
પ્રેરાઈ ને, આપે આત્મખલિદાનનો જે સંકલ્પ કર્યો છે તે, ધસિ ખ્રિસ્તના 
બલિદાનની જેમ, આખા જગતને માટે પવિત્ર અને મહામૂલો થઈ પડ્યો છે. 

પસિના બલિદ્દાનથી જગત ઊગરી ગયું નથી એ સાચી વાત છે, 
છતાં એણું જગતને ઊગરવાનો માગે તો દેખાડ્યો છે; કરોડે દુર્ભાગીઓની 
વિપત્તિના અંધકારને તેણે પ્રકાશિત કર્યો છે. 

પણુ આપને આ બલિદાન આપવું ન પડે. આપ હજુ ધણું જીવો 

* લેખકના ગૉધીજી વિષેના પુસ્તકમાંથી. 



૧૮૪ ચંદ્ર્શકર પ્રાણશંકર શુકલ 
--“અમારી વચ્ચે' એમ તો હું નહીં કહું ( કેમકે હું આવે માંદોમાંદો 
લાંબો વખત જીવી શકીશ કે કેમ એ વિષે મને શંકા છે ), પણુ ભારતવર્ષનાં 
અને જગતનાં ભાઈમહેનો, જેમનું નાવ તોષ્ાનમાંથી પાર્ ઉતાર્વાને આપના 
વિના ચાલે એમ નથી, તેમને માટે આપ દીર્ધાયુ થાઓ એવી મારી 
પ્રાથેના છે. 

(૧૯૩૩) 

પદ. ગ્રેસનાં જાર 

ચંદ્ર્શકર પ્રાણશંકર શુક્લ 
પણેકુટીમાં દસ દિવસ 

ગઈ ૮ મી મેતો દિવિસ અનેક રીતે એતિહાસિક હતો. ગાંધીજએ ૨૧ 
દ્વિસના ઉપવાસતું મહાવ્રત આરંભ્યું, સાંજે ૧૬ માસના કારાવાસ પછી ૪ૂષ્યા, 
ને હૂઢ્યા પછી ક્ષણુનો પણુ વિલંબ કર્યા વિના પેલું પ્રસિદ્ધ નિવેદન લખાવી 
કાઢ્યું, ને હરિજનેનું ત્રડણુ ચૂકવવાનો સમય મેળવવા સવિનય ભંગની લડત 
૭ અઠવાડિયાં મોકૂફ રાખી. આમાં એક દિવિસમાં ત્રણુ મહા-આશ્ચર્યકારક 
ઘટનાઓ બની ગઈ. હ મીએ સવારે જગત જગ્યું યારે કેટલુંયે પરિવર્ત 
થઈ ગયેલું હતું. ' 

' ૮મીનો દિવિસ તો અમે અનેક ચિન્તાઓમાં ને તર્ડવિતરકામાં પસાર 
કર્યો હતો. જેલમાં ઉપવાસ કેમ થશે એ ચિન્તા તો હતી જ. લાં તો સાંજે 
એકાએક ગાંધીજી ઈન્સ્પેકટર--જનરલની મોટરમાં પણુકુટીએ આવી ઊભા 
રહ્યા. લેડી વિઠ્લદાસનો ગાંધીજના ઉપવાસમાં એમને વાં'જ રહેવાનો 
ગ્રેમભર્યો આગ્રહ હતો, ને તેમણે બધી તૈયારી પણુ કરી રાખેલી. પર્ણુકુટીમાં 
ગાંધીજને જે શાન્તિ મળે છે, આસપાસનાં આંખ દારતનારાં ભવ્ય 
પ્રાકૃતિક દૃશ્યો જેવા મળે છે તે ખીજે ભાગ્યે જ મળત. અને પ્રેમલીલા- 
અહેનની કાળજનો તો પાર નથી. એમનો આખો દિવિસ ગાંધીજના 

' અને તેમના પરિચારકોની ચિન્તામાં ને તેમતી ઝીથીઝીણી સગવડે 
જેવામાં જાય છે. “ બાપુજી જે ઝપાટાથી દાદરો ચડીને સમાવ્યા એ ઝપાટાથી 
ઊતરીને નનય ચારે મારા મનને શાન્તિ વળશે, ” એમ કહેતાં મેં એમને 



ગ્રમનાં જાદુ“  ॥દત્પ 

સાંભળ્યાં છે, તે એ જ આજે એમતું રટેણુ છે એમ કહીએ તો ચાલે. જૈ 
પરિચારકે લાગણી દબાવી દિવસરાત ભક્તિભાવે ગાંધીજીની શુશ્રષા કરી 
રહ્યા છે તેમને વિષે અહીં ડંઈ કહેવું ઉચિત નથી. ડાક્ટર અનસારી અને ખીન્ન 
ડાકટરો મનુષ્યથી જેટલું થઈ શકે તે બધું કરે છે, પ્રેમથી રાખી શકાય એટલી 
અધી કાળજ રાખે છે, પણુ ખુદ ગાંધીજને ડાક્ટરોની મદદ કેટલી કામ આવે 
છે ? ગાંધીજએ તો પશ્વિરતે જ ડાડટર બનાવ્યો છે, તેતે જ ભરૉસે જીવન 
સોંપી દીધું છે; એટલે “ ખરે ડાક્ટર તો એ જ છે, વૈયો નારાયળો દરે: ' એવાં 
શ્રદ્ધાના વચનો આપણે આસપાસથી સાંભળીએ છીએ. એ મહાવેઘે અવાર- 
સુધી તો ગાંધીજને સારી પેંઠે સાચવ્યા છે, અને એ જેઈ ને ડાક્ટરો પણુ 
ચકિત થયા વિના રલ્રા નથી. આ દસ દિવસની એમની સ્થિતિથી ડાડટરો અને 
પરિચારકોનો ઉચાટ તો એછે થઈજ ગયો છે. એક પરિચાર્ક તો એક 
પત્રમાં એટલે સુધી લખે છે કે “ આવતી કાલે સૂરજ ઊગશે એને વિષે 
જેટલી ખાતરી છે તેટલી બાપુના ઉપવાસ નિર્વિધે પૂરા થઈ જશે એ વિષે” 
ખાતરી છે. ” ભગવાન એમનું વચન સાચું પાડો. 

શ્રદ્ધાના આશીર્વાદ 

ગાંધીજની એ શ્રદ્ધા આજે ખીજ કેટલાયમાં ઊતરી દેખાય છે. 
ઉપવાસના સંકલ્પ પછીના અઠવાડિયામાં ચિન્લાના, વિનવણીના, દલીલોના 
અનેક કાગળો ને તારો આવતા. પણુ | ઉપવાસના આરંભ પછીના તારોને સૂર 
એક જ છે: “ 3શ્વિરે આપને જે પ્રેરણા કરી તે શુભ જ છે. એમાંથી શુભ 
પદ્રિણામ જ આવશે. એ ઉશ્વિર જ આપનું વ્રત સાંગોપાંગ પાર ઉતારશે. ” 
એવાં તો અનેક દણન્તો છે. પંડિત માલવીયજએ ઉપવાસ શરૂ થતા પહેલાં 
ગાંધીજી પર પ્રેમ, દુઃખ અને મીઠા ઠેપકાથી ભરેલો તાર મોકલેલો. [ઉપવાસ 
શર થયા પછી તેમના ભગવદૂભક્તિથી નીતરતા તારો જ આવે છે. ૧૯૨૪ ના 
ઉપવાસમાં માલવીયજ ગાંધીજતે ભાગવત વાંચી સભળાવતા. અયારૅ પણુ 

- ગાંધીજી ભાગવત સાંભળે એમ એમણે ઇચ્હયું છે. 

અહીં ગયા (૧૯૩૨ ના ) સપ્ટેંબરમાં યરવડા જેલમાં કરેલા ઉપવાસનો 
એક પ્રસંગ યાદ આવે છે. સપ્ટૅબરમાં ગાંધીજને માલવીયજએ પહેલવહેલા 
જેયા યારે એકદમ તેમની આંખમાંથી અશ્રુધારા જ ચાલેલી, ને તેમણે 



૧૮૬ '  શથંદ્ર્શકર પ્રાણુશંકર શક્ક 

ગાંધીજને ઉપવાસ છોડવા સમશ્નવેલા. પણુ આખરે માલવીયજીની લાગણી 
પર્ તેમની શ્રદ્ધાએ વિજય મેળવ્યો, ને બીજે દિવસે તો આવીને કહેવા લાગ્પાઃ 
“ ગાંધીજ, ગભરાશે નહીં. અન્તે વિજય છે. ” કહીને આ લોક સભળાબ્યોઃ 

જરેસિત્રં વિષ વચ્ચ, અપસો પર્સ વાં ત્રગેવ । 
સતાનુજ્જે ગમશાથે લાગુજૂજ ગરક્વયન્ | 

આ વખતે પણુ એ જ શ્રદ્ધાથી પડિતછ આ મહાત્રતને નિહાળી 
રહ્યા છે. 

ખીન્ન જેમના આશીર્વાદની ગાંધીજ હમેશાં અપેક્ષા રાખે છે તેમાંના 
એક શાસ્ત્રીજી. શાસ્ત્રીજને ગાંધીજની શ્રદ્ધાના ચેપ લાગ્યો છે એમ તો ન હી 
શકાય. તેમણે પોતાનું બધું દુ:ખ દબાવીને, “ પરમ પ્રિય ભાઈ 'નું સેખોધન 
કરીને જે કાગળ લખ્યો છે તેમાં શખ્દે શખ્દે એમને પ્રેમ નીતરે છે. “હવે તો 
તમારા મિત્રે ને સાથીઓએ એટલી જ ઇચ્છા કરવાની રહી કે તમે આ 
અસિપરીક્ષામાંથી અણીશુદ્દ પાર્ ઊતરો, એટલું જ નહીં પણુ જે સંત્રામ 
આજે અનન્ત ભાસે છે તેતે માટે વધારે તપ કરવાની શક્તિ લઈ ને નીકળે.” 
ઉપવાસની ફ્લિસૂફ્ડીની, બુદ્ધિ અને અંતરનાદની ચર્ચા કરીને અન્તે પાછા 
લખે છે: “ આ કાગળ મારા અખંડિત પ્રેમતી નિશાનીરૂપ જ ગણુજે. મારી 
તો એટલી જ તીવ્ર ઇચ્છા છે કે તમે દીર્ધાયુષી થાઓ. અને જે મહાકાર્યો તમે 
ઉપાર્ક્યા છે તે આગળ વધારો. “કેમકે તમે કહો છો તેથી ઊલડું હું તો માનું છું. 
ક તમારી સ્મૃતિ કરતાં તમારા જવનની જ શક્તિ મોટી છે. ” 

પરદેશના. મિત્રે 

પરદેશના મિત્રોના ગાંધીજની પૂછપર૭ના તારો તો દરરોજ આવ્યાં જ 
કરે છે. એક અંગ્રેજ લખે છે: “ હે હિંદુ | મૃત્યુ જેવી વસ્તુ જ નથી. ” 
એક તાર “ એક અજાણ્યા સ્વીડ મિત્ર 'ની સહીથી આવ્યો છે. એમ અનેક 
રીતે મિત્રો પોતાને પ્રેમ પ્રદરીત કરી રહ્યા છે. દીનબન્ધુ એડુઝનો પહેલે 
તાર ગાંધીજીતે જેલમાં મળેલો, તેમાં તેમણે લખેલું કે “ આપનો મ 
સ્વીકારું છું ને સમજીં છું. ” એ તારથી ગાંધીજને ધણા આનન્દ થયેલો, ને 
દીતબન્ધુએ કશી દલીલ ન કરી એનું આશ્ચર્ય પણુ થયેલું. હવે તેમનો કાગળ 
આવ્યો છે તેમાં એ વાક્યતું વિવરણુ કર્યું છે ને લખ્યું છેઃ “ જે પ્રજુ મને 
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' પ્રાણુથી પણુ અધિક પ્રિય. છે તેની સમીપ તમે છો એ હું જનણું છું. એટલે 
આ વખતે, પહેલાં કદી નહીં મળેલી એવી અંતરની શ્વાન્તિ મને પ્રભુ તરફથી 
મળી રહે છે.” એવાજ પ્રેમભર્યા કાગળા મહાશય- રોશે રેલાં ને 
તેમનાં બહેન શ્રીમતી મેડેલીન રેલાંના આવ્યા છે. રેમી રેલાંના ફ્રેંચમાં 
લખેલા કાગળની સાથેના અંગ્રેજ કાગળમાં શ્રીમતી મેડેલીન રેલાં લખે છે : 
“ ઞ્રાપના નિણુયથી હું ભયભીત નથી થઈ એમ તો કેમ કહું? પણુ હું નનણું 
છું કે આપતે એની પ્રેરણા પશ્િરે કરી છે, એટલે હું આશા રાખું છું ને 
પ્રાથના ફરું છું કે આપને કશી આંચ ન આવે. જગતની આજની દશામાં 
માનવજાતિની પ્રગતિ વિષે શ્રદ્ધા પ્રેરતાર્ અને ટકાવી રાખનાર આપ એકલા 
જ છો. ગ્રભુ અમને આ નિરાશાકૂપમાંથી નીકળી જવામાં મદદ કરવા માટે 
આપને હજુ દીર્ધાયુષ્ય આપે. ” 

' મેરે દિલમે બસા એક તૂ હે? 
ગાંધીજીતા નિકટના સાથીઓની ચિન્તાની, તેમના દુ:ખતી કલ્પના 

કરવી મુસ્કેલ છે. પરિસ્થિતિ જુદી હોત તો કદાચ તેઓ બધા આવીને 
ગાંધીજની પથારીને વીંટળાઈ વળ્યા હોત. પણુ આજે ધણા તો કારાવાસમાં 
છે; કારાવાસમાં નથી તેમની પણુ, ગાંધીજએ આવવાની મનાઈ કરીને, 
કારાવાસ જેવી સ્થિતિ કરી છે. સહુને ગાંધીજીનું અખંડ સ્મરણુ થયાં કરે છે. 

“ ખસ, અખ સૈરે દિલિમે બસા એક તૂ હે, 
મેરે દિલકા અખ દિલરૂબા એક તૂ હે, 
ફક્ત તેરે કટમાં સે અય મેરે માલિક, 
લગા અખ મેરા ધ્યાન શામાં સુખૂ હૈ. ” 

આ ઉદગારો આજે કેટલાંયે પ્રેમી હૃદયમાંથી તીકળતા હશે. મીરાંબહેન 
લખે છેઃ “ હું કાંત કાંત કાંચા જ કરું છું. વખત એક જ લગનીમાં, એક જ 
પ્રાર્થનામાં વીતી જ્નય છે. ” શ્રીમતી વિજ્યાલદ્મી પંડિત લખે છેઃ “ દિવસમાં 
એક ક્ષણુ એવી જતી નથી જ્યારે બાપુના વિચાર ન આવતા હોય. ઉશ્વિર 
પર ને પશ્વિરી કૃપા પર શ્રદ્ધા રાખવા મથી રહી છું કે એ આવા અમૂલ્ય 
જવનનો નાશ નહીં થવા દે. અન્ત ગમે તેવો આવો, પણુ તે શુભ જ હશે 
એ વિષે મને કશી શકા નથી. બાપુ ઉપવાસમાંથી ખેઠા થાય કે નહીં તોયે 
તેમનો વિજય જ થવાનો છે. પણુ જ્યારે બાપુ સાથેતો પ્રેમસબન્ધ યાદ 
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'આવે છે, જ્યારે બાપુએ મારા મ્રત્યે પિતાથી પણુ અધિક વાત્સલ્ય રખાકું 
છે” એ પ્રસંગો સ્મરણુમાં તાન થાય છે યારે હુદ્ય ગમગીન થઈ જાય છે; 
ને બાપુનું મૃત્યુ ગમે તેવું યશસ્વી તીવડે તોયે હું તો તેઓ જીવતા રહે એમ જ 
ઈચ્છું છું. ” પંડિત જવાહર્લાલજીનો આગલો તાર વાંચીને ગાંધીજની આંખ 
ભીની થઈ હતી.* એ જ હૃદયની વ્યથા તેમના કાગળમાંથી ટપકી રહી છેઃ 
“« અથારે આપનાથી દૂર રહેવું વસમું છે, પણુ આપની નજીક હોવું તો 
એથીયે વસમું પડે. આ ઘીચ જગત બહુજ સૂનું લાગે છે, અને આપ * 
એને વધારે સૂનું બનાવવા માગા છે. જીવન ર્ં ને મૃત્યુ સું, બને સરખાં 
છે, સરખાં હોવાં જેઈએ. મુખ્ય વિચાર તો જે કામ કરતા હોઈ એ તેનો 
રોવા જેઈએ. અને મરવાથી એ કામની સારામાં સારી સેવા થઈ શકશે 
એવી ખાતરી હોય તો મરવું એ વધારે સહેલુ ને સાદું લાગે. 

આત્મસમપેણ 
ખીજ એક નિકટના સાથી આ વિયોગદુઃખ મનને અનેક રીતે 

* સનાવીને સહી રહ્યા છે; દરરોજ કંઈકિ કંઈકે ધર્મેવચનનું સ્મરણુ કરે “છે તે 
દિવસ કાઢે છે. ગાંધીજનો પહેલો કાગળ વાંચી જવાબમાં લખે છે : 

“ આપે આવી ભીડતી સ્થિતિમાં પણુ આ દીન બાળકને સંભાર્યો ! 

“જેલો જો ૪ર ગનતાંદીં, 
વિઞુ તેવા ઝો દ્રવે દીન ૫ર, 

રાત લરિલ જોઝ નાણ. 

“ આ દીને આ વખતે આપની અપાર કૃપા અનુભવી છે. થસેવેષ 
શળુલે તેન જસ્યઃ । જેના પ્રેમથી ફ્રાન્સીસ ટૌમસનતા “4 ૦0૫ાવે 
ઉત? ? માં વહુવ્યા પ્રમાણે નાસતો કરતો હતો તે પ્રેમાસિએ એક ક્ષણુ ” 
માટે પણુ કેડો મૂકયો નહીં. હંષાવી હંકાવીને છેવટે આજે ફરી આપને ચરણે 

* એ તાર આ પ્રમાણે હતો? “ આપને કાગળ મળ્યો. જે વસ્તુ હું 
'સ્રમજતો નથી તેમાં હું શું કહી રાકુ ? આ જગતમાં ભૂલે પડેલે। હું આપને એકલાને 
જ દીવાદાંડીરૂપ નેઉં છું, ને અંધારામાં રસ્તો શેધવા ફાંફાં મારું છું. પણુ ઠેસ 
વાગે છે ને પડી જઉં છું. ગમે તેમ થાઓ, મારે પ્રેમ કાચમ છે, ને હું આપના જ 
વિચારે કરુ છું. ”” 
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આણ્યો છે. ઈશ્વરની ઈચ્છા હશે તો નવજન્મેલા બાળકની જેમ બનીઃ 
અનન્યભાવથી કરી આત્મસમપેણુ માટે આપતે ચરણે પડીશ. ” 

આ ભકિતના, સમર્પણુના ઉદ્દગારે કેટલાંયે હદયની લાગણીનો પડે 
પાડતા છશે | 

સત્યની પવિત્ર ગંથી 

એજ પ્રેમ અનેક હદ્યોમાં શ્રદ્ધા પ્રેરીને તેમતે ટકાવી રહલ્રો છે. 
તૈરિયર એલવીન લખે છે : “ આપ તો મને પિતા કરતાં પણુ અધિક છે. ' 
આપતા વિનાનું જીવન હું કલપી જ શકતો નથી. પણુ મારી ખાતરી છે ઝર 
હું આપની પાસે હોઉં તેતા કરતાં અહીં ખેઠો આપની વધારે નજીક છું. 
કાલે જ અહીંના લોકોની દુઃખી દશા જેઈ ને મને થયું, ઈશ્વર છે જ નહીં; 
હોત તો આવું ચાલવા કેમ દેત ? પણુ આશ્રમે આવ્યો યાં આપના ઉપવાસના 
સમાચાર સાંભળ્યા, - ને એ સંકલ્પને પ્રેરનાર ઈશ્િરની પાકી પ્રતીતિ થઈ ગઈ. 
અને મતે એમ પણુ થયું કે જ્યાં દુ:ખ હોય યાં હું રહું તે આપની નજક- 
રહ્યા બરોબર જ છે............ હૈયું એટલું ભરાઈ આવ્યું છે કે હવે વધારે 
લખતાં કલમ ચાલતી નથી. મૈ જે કષ્ટ વૈક્યું છે તે બધું આપની કૃપાથી: 
આનંદરૂપ થઈ પશ્યું છે. સલતી પવિત્ર ત્રથીથી આપણું અનેતકાળ સુધી. 
એકરૂપ બનવાના છીએ. ” ન 

આવી જ શ્રદ્ધાથી ઠલકાતા ગાંધીજના એક ખીન્ન નિર્મળ સાથીના 
ટૂંકા કાગળ છે તેમાં લખે છે : “ આપ ઉપવાસમાંથી ઊઠશે એ વિષે મને. 

જરાયે શંકા નથી. દેઠ પડશે તોયે આપ તો જીવતા જ રહેશો એ વિષે મને. 
એથીયે ઓઈ શકા છે......હું તો કેણુમાત્ર કે મારી પ્રાથેના આપને કામ. 

આવે? પણુ એ પ્રાર્થના ગમે તેવા નિબેળની હોય તોયે, આપને ભવ્ય. 
ઉપવાસ ને તેતો ઉદ્દેશ સફળ થાએ એવી પ્રાથેના તો થતી જ રહેશે. કેણુ:- 

જાણે કેમ પણુ મારું .હઘ્ય કહે છે કે અંતે સૌ સારું જ યશે. ” 

સરદાર વલ્રંભભાઈ ૭ 
ખહ્ારથી ધણા મિત્રો પૂછે છે, સોળ મહિનાના સહવાસ પછી આજે 

સરદાર વલ્ષભભાઈ ને ગાંધીજી વિના કેવું લાગવું હશે ? સાચી સ્થિતિ તો એ 
છે 3 સરદારની અચળ શ્રદ્ધા આજે કેટલાયને ટેકારૂપ થઈ પડીને હૂક આપી 



કે 

૧૯૦” ચંદ્રશકર પ્રાણશંકર શુકલ 

રહી છે. પણુ સરદાર વિષે કંઈ લખવાનો મારો અધિકાર નથી. ગાંધીજએ 
તેમના નિવેદનમાં સરદાર વિષે જે ઉદગારો કાઢ્યા છે તે જ અહીં આપી દઉં છું: 

“ સરદાર વહ્ભભાધની સાથે મને રહેવા મળ્યું એ મારે સારું મહેદ્- 
ભાગ્યની વાત હતી. સરદારના અનનેડ શરાતતથી ને તેમના ધગધગતા 
'દશપ્રેમથી હું સારી પેઠે વાકેફ હતો, પણુ છેલ્લા સોળ મહિના જેમ અમે 
સાથે રહ્યા એવી રીતે પહેલાં કદી સાથે રહેવાની તક મને મળેલી નહીં. તેમણે 
સારા પર માના જેટલો જ પ્રેમ વરસાવ્યો. એમનામાં આવા માતાના ગુણો 
છરે એની મને કદી ખબર નહેતી. મને જરા કંઈક થાય કે તરત તેઓ 
પથારીમાંથી ઊઠી જતા. મારાં સુખસગવડની એકેએક વીગત પર તેઓ 
તે દેખરેખ રાખતા. તેમણે ને મારા બીન્ન સાથીઓએ મળીને મને કશું 
ન કરવા દેવાને નિશ્ચય કરી રાખ્યો હતો. ” 

હું એનો ગેરસપ્પા ધોધ છું ' 
પણુ આ ૬સ દિવિસ પણેકુટીમાં સૌથી વધારે ખોટ તો મહાદેવભાધ્ની 

લાગી છે. મહાદેવભાઈની જગા ખીજુ 'ેોણુ પૂરી શ્રકે ? ગાંધીજ પ્રત્યેની 
અનન્ય ભક્તિનું વણન કરવાતી મારી શક્તિ નથી, મારો અધિકાર નથી. 
પણુ એક પ્રસંગ અહીં આપ્યા વિના રહેવાતું નથી, ૧૯૨૭ ની સાલમાં 
ગાંધીજી મૈસુર રાજ્યમાં ફરતા હતા યારે મને એમના સંધમાં ફરવાની તક 
મળેલી. ગાંધીજ શ્ઞિમોગામાં હતા. યાંથી ગેરસપ્પાનો પ્રખ્યાત ધોધ જ્નેવા 
જવાનું હતું. બાકીના બધા જવા તૈયાર થયા, એકલા મહાદેવભાઈ જ રહી 
ગયા. મહાદેવભાઈ આવું ભવ્ય દૃશ્ય ન્નેવામાં સાથે હોય એવી સહુતી 
*ચ્છા હતી. ગાંધીજ મૌનમાં હતા. એમતી આગળ રાનજીએ વાત કરી. 
ગાંધીજએ જવાખમાં ખે જ વાકય લખ્યાં: “ મહાદેવ નહીં આવે. હું એનો 
ગેરસપ્પા ધોધ છું. ” ગાંધીજી સાથે જેમનું એટલું તાદાત્મ્ય છે તેમણે આ દસ 
દિવિસ કેવી રીતે ગાળ્યા હશે ? 

તપસ્યાનેો મર્મ 
પણુ ગાંધીજના પ્રેમનો તાગ કેણુ કાઢી શકે ? જે સાગરતું ઊંડાણુ માપી 

“શકાય તો ગાંધીજના પ્રેમનું માપ કાઢી શકાય, બીજાઓના એમના પ્રત્યેના પ્રેમ 
કરતાં એમનો ઔઓનએ પ્રત્યેતો પ્રેમ જ ચડી જાય છે, એમના યહિંચિત્ 



શ્રેમનાં જાદુ ૧૯૨ 

સખબન્ધમાં આવવાનું સદ્ભાગ્ય પણુ | જેમને મળ્યું છે તેમનાં સુખદુઃખતી 
ઝીણામાં ઝીણી ખબર તેઓ રાખે છે, તેમનાં સુખદુઃખના ભાગી બને છે. 
તેમનો પ્રેમ નિબેળને બળરૂપ છે, હારેલાંને વિસામારૂપ છે, દુઃખીને 
આશ્ચાસનરૂપ છે, અપંગને લાકડીરૂપ છે, ભૂલાં પડેલાંને માર્ગદરરીક છે. ગાંધીજી 
પોતાના દુઃખમાં ભાગ લેનાર છે એ જાણીને કેટલાંયે ભાંગેલાં હૈયાં સાર્જન 
તાં હશે. તેમના પ્રેમને ન્નતિ કે જન્મનાં બંધન .જ નથી. તેથી સૌ કેમના 
ને સૌ દેશના માણુસો તેમને પોતાના ગણે છે. તેમનો પ્રયત્ન જ આખી 
જવષણ સાથે એકરૂપતા સાધવાનો છે. નાનામાં નાના સાથીની કે બાળકની 
સાથે પણુ તેમનું એટલું તાદાત્મ્ય છે કે તેમતી શરમને, તેમની ત્રુટીને તેઓ 
પોતાની શરમ, પોતાની ત્રુટી ગણે છે. એ પ્રેમથી પ્રેરાઈ ને જ તેમણે આજે 
સમહાતપ આદર્યું છે. એ પ્રેમતે ખળે જ તેઓ હક્નરો ને લાખો માણસો 
"પાસે ભગીરથ કામો કરાવી શક્યા છે. ગાંધીજના પ્રેમ એ એક મોટી 
જવાબદારી છે. એને લાયક બનવાના પ્રયત્નથી જ માણસ ચડે છે. એમનો : 
પ્રેમ જ્યારે કઠોર લાગે, જુલમરૂપ લાગે યારે પણુ એને વશ થવામાં જ 
આપણું કલ્યાણુ હોય છે. 

આ જ વસ્તુ વણેવતાં ગાંધીજના એક પ્રિય સાથી લખે છેઃ “ આપતી 
સાથે રહીતે વિવિધ પ્રજૃત્તિઓમાં કામ કરવાનો લહાવો! મને મળ્યો યારથી, 
છેલ્લાં ૧૪-૧૫ વરસ, મારે માટે બહુ અદ્ભુત પસાર થયાં છે. જીવન વધારે 
સપૂણું, વધારે સમહ અને વધારે સફળ બન્યું છે; અને એ સમયનું જે સુખદ. 
ને કીમતી સ્મરણુ છે તે કોઈ કાળે ભૂંસાવાનું નથી. અને ભાવિમાં કોઈવાર 
જ્યારે નિરાશા ભાસશે યારે ભૂતકાળનું આ દર્શન એ અંધકારને દૂર કરી 
મારામાં શક્તિનું સૈચન કરશે. ” જીવનને યથાશક્તિ સફળ કરવાનો, સમૃદ્ધ 
ફરવાનો રસ્તો ગાંધીજએ આપણુને સહુને બતાવ્યો છે. 

જે દીન છે, દલિત છે, જેનો સહુએ યાગ કર્યો છે તેતે વિષે ગાંધીજીનું 
હુદય સૌથી વધારે દ્રવે છે. તેથી તેઓ દરિદ્રનારાયણુના સેવક બન્યા છે, 
હુરિજનના સેવક બન્યા છે. જેનો જગતે લાગ કર્યો છે, જેને વિષે સહુ નિરાશ 
થયાં છે એવાંતે પણુ ગાંધીજ સધરે છે; કેમકે તેમતી કરણાનો પાર્ નથી, * 
તેઓ ક્રેઈને વિષે નિરાશ નથી. સૌ જ્યાં ઊભું છે યાંથી તેને આગળ 
ચડાવવાનો તેમતે। પ્રયત્ન છે. એ જ એમતી આજની તપસ્યાનો પણુ મમે છે; 



૧૯૨. ' મહાદેવ હરિભાઈ દેસાઈ 

એનેજ કાજે એમણું આ હુતાશન પ્રગટાવ્યો છે, એને અન્તે જો આપણાં 
હુદયમાંતી કઠોરતા કંધઈકે આછી થશે, આપણે મતુષ્યનું ગૌરવ, તેતો દરજ્જે 
કુંઈક ઓળખતાં શીખીશું, તો એ તપનો મમૈ આપણે કંધકે સમજ્યા એમ. 
કહી શકાશે.* . 

(૧૯૩૩) 

* ઝાંધીજએ ૧૯૩૩ ના મે માસમાં કરેલા ૨૧ દિવસના ઉપવાસ દરમ્યાન. 
લખાયેલો આ લેખ તે વેળાએ “ હરિજનખન્યુ' માં પ્રસિદ્ધ થયેલે।. 

"૫૭* ગાંધીજી અને રસ્કીન 
મહાદેવ હરિભાઈ દેસાઈ 

મેં આ પત્રમાં “ ગાંધીજ અને મેસેરીક ' વિષેતો લેખ લખ્યો યારથી 
એ નતની લેખમાળા -- “ગાંધીજ અને મૈલસ્ટૉય ', “ગાંધીજી અને લેનીન ' 
તથા એવા બીન ધણા મને સૂઝે એવા લેખો --લખવાતેો વિચાર હું કરી 
રશ છું. રસ્કીનના પુસ્તક “ અન્ટુ ધીસ લાસ્ટ' થી ગાંધીજી અત્યંત મુગ્ધ થાઈ 
ગયા, ને તેતે લીધે તેમના જીવનમાં મોડું પરિવર્તન થવા પામ્યું. પણુ રસ્કીને 
પોતે જીવનમાં ધણી ઓછી સિદ્દિ--ખેશક એમનાં પુસ્તકો બાદ કરતાં -- 
મેળવી, એનું શું કારણઃ હશે, એવે વિચાર મતે ધણીવાર આવ્યો છે. આ. 
લેખમાળા લખવાનો વખત મને કયારે મળશે એ હું નથી જણુતો. પણુ 
અહીં એક લેખને નાનકડો ટુકડો આપી દઉં છું. બતી શક્ત તો મારી. 
પોતાની ઇચ્છા તો એને લાંબો અભ્યાસપૂણુ લેખ બનાવવાની હતી. 

રસ્કીન સુખ્યત્વે સાક્ષર હતા, કમ્પરાયણુ મનુષ્ય નહોતા. તે જ્યારે 
કલમ ને કાગળ હાથમાં લેતા યારે તેમની કલમમાંથી શખ્દોનો ધોધ વહેતો. 
તેમનું ગધ અદ્ભુત હતું. પણુ તેમની અલંકારોથી શણુગારેલી ભાષા, પ્રાચીન. 
ગ્રીક ને રોમન કથાઓ ને સાહિયમાંથી લીધેલાં વચનો ને કથાપ્રસગો, ને. 
તેમણે ઈરાદાપૂર્વક વાપરેલાં વાગ્બાણુ વાંચતાં આપણાં મન પર એવી અસર 
રહી નય છે ક તેએ વાંચનાર પર છાપ પાડવાને સારુ લખતા. તેમનામાં 
અસ્મિતાનું પ્રમાણુ એટલું બધું હતું કે એથી બીજીં તે કરી પણુ ન શકત.. 
તેમનાં ઉછેર અને શિક્ષણે તેમની પ્રતિભાના વિકાસને કુંઠિત કરી નાખ્યો. 
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હેતો. તેમને માબાપની સખત દેખરેખ નીચે જીવન ગાળવું પડેલું. વરસે 
સુધી તેમના બધા કામ પર, વિચારો ને અભિપ્રાયો પર, તેમના પિતાની 
છાયા પડી હતી. એમનાં માતપિતાએ “ ખે ભયકર ભૂલો ” કરી હતી. 
રસ્કીને લખેલું : “ માણસોને સખત શિસ્ત પાળવાનું શીખવવું જેઈ એ, 

- અને નિયજવનમાં કડકમાં કડક રહેણી રાખવાની ટેવો પડાવવી જેઈ એ. 
તેમણે પથ્થરની પથારી પર સઈ રહેતાં ને કાળું સૂપ ખાતાં શીખવું જેઈ એ. 
પણુ તેમનાં હૈયાં કદી ભાંગી ન નાંખવાં જેઈ એ......તમે મતે શણુપણાની 
ટેવો પાડી ને ખાવાપીવામાં જનતન્નતના મોજશોખ કરાવ્યા. તેને લીધે આજે 
ઓછી સગવડવાળા દેશોમાં મારાથી સાથે રસોઇયા લીધા વિના મુસાફરી 
કરી શકાતી નથી. મારામાં ધગશ અતે કઠણુ જદગીનો પ્રાણાસિ ' 
તમે વધવા દીધો જ નહીં.” અમુક વસ્તુઓ કરવી જેઈએ એમ 
લાગ્યું એટલે નહીં, પણુ માતપિતાને રાજી કરવાને, તેમણું કરી. તેમણે 
માને રાજી કરવા લગ્ન કર્યું, ને પોતાના સ્તેહજવનતી હોળી કરી. તેમને 
પોતાના જમાનાનાં ઉઘોગવાદ તથા અભદ્રતા પ્રિત્યે તિરસ્કાર હતો. 
તેમના શખ્દમાં કહીએ તો, જે દુ:ખ તેએ અતુભવી રહ્યા હતા ને જેની 
નિશાનીઓ જ્નેઈ રહ્યા હતા, તેને લીધે તેઓ ચીતરી કે વાંચી શકતા નહીં, 
જ ખનિજ ધાતુઓ યા પ્રભાતના આકાશ તરક નજર નાખી શકતા નહીં. 
ધનિક મૂડીવાળાઓને તેમણે “ ચોરોની ટોળકી ” કહીને નિંધા હતા. પણુ 
તેમને ખબર હતી કે પોતે પણુ એમાંના જ એક છે; કેમકે તેમના પિતાએ 
દારૂના વેપારમાંથી પૈસા મેળવ્યા હતા, ને દીકરાને માટે ધણી સંપત્તિ પાછળ 
મૂકી હતી. રસ્કીને કહેલું: “ મારા આ પૈસા ખરેખરી હસ્તી ધરાવતા 
નથી. એ પૈસાનો અર્થ એટલો જ છે કે મારી પાસે એ પૈસા ન હોત તો 
તમને જેટલા પૈસા મળત એના કરતાં હવે વરસે બસો પાઉંડ એષા મળે છે.” 
પણુ પોતાને જે લાગતું હતું તે આચરણુમાં ઉતારવાનું બળ એમનામાં નહેતું, 
“ એક તરશે વિશ્રાન્તિ ને એકાકી જવનની ઝંખના, અને ખીજી તરક્ માણુસની 
એવગૂટ્ી સામે પ્રતિકાર કરવાની ને માણુસના દુઃખમાં મદદ કરવાની તાલાવેલી, 
એ ખે લાગણીના સંધર્ષથી ” તેઓ તીત મનોવ્યથા ભોગવી રહા હતા. તેઓ 
કહે છે કે “ આ ખીજીવસ્તુ મને લોહીની નદીના અવાજ જેવી લાગે છે; 
ને એ નદીના પ્રવાહમાં હું લાચાર બનીને ધસડાઈ જઈશ એમ મતે લાગે છે, ” 

૧૨ 
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સમાજની ખૂરાઈઓ પરૈ તેમણે જેવા શખ્દપ્રહાર કર્યા છે તેવા બીન્ન 
ચોડાએ જ કર્યા હરે. બરનાર્ડ શોએ લખ્યું છેઃ “ આધુનિક સમાજ સામે 
લેનીને કરેલી ટીકાઓ રસ્કીનની તુલનામાં કેઈ ગામઠી પાદરીની મોળી મોળી 
વાતો જેવી લાગે છે. શખ્દપ્રહારની સખતાઈની બાબતમાં રસ્કીન સમાજવાદી 
કહેવડાવનારાઓને, કાર્લ માર્કૂસને સુદ્ધાં, ગાઉના ગાઉ પાછળ પાડી દે છે. ” 
પણુ દુઃખની વાત એ હતી કે, પેલી કહેવતમાં કહ્યું છે તેમ, “ બિલ્લીને 
માછલી તો ભાવે છે, પણુ તે પોતાના પગ ભીંજવવા તૈયાર નથી. ?' રસ્કીન 
જન્મથી ને ઉછેરથી, શરીરથી ને મનથી, જેવા, ખરચાળ ને સુખવસ્તુ 
વ્મૈના હતો તેવા જ રલ્રા. એ વર્ગમાંથી નીકળી જવાની એમની ગમે તેટલી 
દચ્કિ હશે ૭તાં નીકળી શકયા નહીં. એમના અદ્ભુત ગધ ને ધીકતા 
ચાબખાથી કાર્લાધલિનું હૃદય હાલી ઊઠેલું. એટલે સુધી કે “ અન્ટુ ધીસ લાસ્ટ” 
એ પુસ્તક “કોૉનેહીલ મૅગેઝીન' માં કકડે કકડે ૭પાતું હતું તે વાંચીને 
કાર્લાઈલિને લાગ્યું કે “ આ 'કોઈ પ્રતિભાશાળી પુસ્ષ છે. તે વિચિત્ર, સુંવાળપ 
વિનાતો ને ધગશવરાળા છે; પણુ તે હાથમાં ખરેખર વીજળીનું ધનુષ 
ધારણુ કરે છે, ને તેમાંથી જે તાતાં તીર છ્વેડે છે તે સોૉંસરાં હદયને ભેદી 
નાખે છે. ” તેમણે રસ્કીનને લખેલું : “ તમારી દલીલેમાં જે ઝીણી નજર 
ને તીખી ધાર છે, અને તમે કેટલાક ફૂલેલા ગાલ પર્ ને ફૂલેલાં પેટ પર જે 
ધગધગતા ચીપિયાથી ચીમટા ભરે છો, તે જેઈ ને હું ૭ક થઈ ન્નઉં છું. '' 

ગાંધીજીનું ધડતર આથી સાવ જુદી જ ન્નતનું છે. રસ્કીન પ્રતિભાશાળી 
યુર્ષ હતા, પણું તેમતી પ્ચ્છાશક્તિ બહુ નબળી હતી. પોતાનું ધાર્યું જ 
જમ કરવું, સંજ્નેગોને વશ ન થતાં તેના પર પ્રભુત્વ કેમ મેળવવું, વિચારોને 
સાચી દિશામાં જ કેમ વાળવા, એટલું જ નહીં પણુ વિચારોને આચરણુમાં 
કમ ઉતારવા, એ ગાંધીજ નાનપણુથી જણુતા હતા. રસ્કીનની પ્રતિભાએ 
એમને “અન્ડ્ઠુ ધીસ લાસ્ટ' લખવાની શક્તિ આપી. પણુ તેમણે 
અર્થશાસ્રના વિષયમાં પ્રચલિત મતોથી વિરુદ્દ જે કેઈ લખેલું તેતી સામે 
૭.પાંમાં ભ્રુમરાણુ મચ્યું યારે તેમણે એ ખુમરાણુ આગળ નમતું આપ્યું, ને 
પોતાની લેખમાળાને અધૂરી જ રહેવા દીધી. ગાંધીજએ એ પુસ્તક એક 

રાતમાં વાંચ્યું એટલામાં જ એમના આત્માનો દારૂગોળો સળગી ઊઠ્યો, ને 
તેમણું આખા જીવનનું પરિવર્તન કર્યું. રસ્કીનનાં લખાણેમાં કેટલાક ખીજરૂપ 
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પણુ બળવાન વિચારે દટાયેલા પડ્યા છે, કેમકે તેને જવનમાં ઉતારવાનું 
સંકલ્પબળ તેના લેખકમાં ન હતું. તેમણે એવી કલ્પના તો કરેલી કે “ ડડ્કાનાં 
વહાણોમાં તોપોને બદલે લાકડાં ને કોલસા જવાં જેઈએ, અને વિનાશક 
અસિ છોડવાની સામમ્રીને બદલે ધરમાં રાંધવાના અસિ સળગતો રાખવાની 
સામત્રી જવી જેઈ એ. ” છતાં શસ્યુહ્ધનો વિચાર તેઓ સ્વસ્થતાપૂર્વક કરી 
શકતા હતા, “ મ્યુનેરા પલવેરીસ ' નામના એક પુસ્તકમાં તેમણે પરોપજવી 
વૈપારીએઓ પર પ્રહારો કર્યા છે. તેઓ કહે છે કે એ વેપારીઓ “ વસ્તુઓને 
વિનિમય કરનારાઓને માલની ખરી કિંમત વિષે અન્તાનમાં રાખીને, અને 
ખરીદનારતી ગરજ ને વૈચનારની ગરીબાઈ નો ગેરલાભ ઉદ્દાવીને જ ” નફે 
મેળવે છે. ૭તાં એ વચલા વેપારીને દૂર્ કરવાને તેમણે કશું જ કર્યું નહીં. 
ગાંધીજીએ “ મ્યુનેરા પલવેરીસ ' તો વાંચ્યું નથી; પણુ “ અન્ટુ ધીસલાસ્ટ'નુંવાચન 
એમને દરૈક વિચારને તેના છેડા સુધી પહોંચાડવાની શક્તિ આપવાને ખસ 
હતું. તેમણે ચરખા સંધ અને મ્રામઉદ્ોગ સંધ એ જે ખે મોટી સંસ્થાઓ 
"ઊભી કરી છે તેમાં તેએ વચલા વેપારીનો છેદ ઉડાવી શક્યા છે. રસ્કીન 
કહેતા કે “ ખરીદી ને વેચાણુના સાંધાની વચ્ચે પાપ સજ્જડ ચૉંટી નનય છે; ?” 
અને, એમના કહેવા પ્રમાણે, “ રાષ્ટ્રીય ચાસ્ત્રિને ધરમૂળથી વિશુદ્દ કરવામાં 
જ” એકમાત્ર આશા રહેલી છે. પણુ આપણાં સામાજિક ને આથિક 
દુઃખોનો ઉકેલ આણવાની ગુરુકંચી તે અદિસા છે, એ વાત તેઓ સમજી 
શક્યા નહોતા. રસ્કીને લખેલું: “ કશા અથે યની મોટા મોટા શખ્દો હું 
લખું તો મારા પિતા રાજ રાજી થઈ ન્નય છે. અને હું ભાષણુ કરી શકીશ 
એમ જે તેમને લાગે તો મને પાર્લામેટનો સભ્ય ખનાવવાને તેઓ પોતાની 
અડધી મિલકત ખરચી નાખે. માત્ર એ ભાષણોથી કાધ્ને માઠું ન લાગવું 
જેધએ, ને આખાંયે ભાષણુ છાપાંમાં આવવાં જેધએ. ” એમની પોતાની 
ખુદ્દિ આની સામે બળવો કરતી હતી. છતાં એમના પિતા ઈચ્છતા હતા 
એવું એમણે અન્નણુતાં ધણીવાર કર્યું છે. અર્થ વિનાના મોટા મોટા શખ્દો 
લખવાનું ગાંધીજતે માટે અશક્ય છે. વસ્તુતઃ કેઈ પણુ વસ્તુ પોતાના 
જવનમાં અજમાવીને કસી નનેયા વિના લખવી જ તેમને માટે અરાક્ય છે. અને 
જે વસ્તુ પોતે ન કરી હોય તે કરવાની વિનંતી તેમણે લોકોને કદી કરી નથી. 
સસ્કીતે ખાઈબલનાં વચનો જેટલાં છૂટથી ટાંક્યાં છે તેટલાં અંગ્રેજ ભાષાના 



ર. વ્યિ રા મહાદેવ હરિભાઈ દેસાઈ 

જાઈ પણુ લેખકે ભ્રાગ્યે જ ટાંકયાં હરો. પણુ એમના સમતોલપણા વિનાના 
ભાવનાજીવન પરથી એમ નથી દેખાઈ આવતું કે ખાધમિલનો ઉપદેશ એમના 
હાડમાં ઊતર્યો હશે. એમણે જે સેંટ જ્યોજેનું મહાજન રચવાની યોજના 
કરેલી તેમાં કલ્પના એવી હતી ક લેકે સ્વેચ્છાએ તેમાં જેડાય, પોતાની 
આવકનો દસમા ભાગ એમાં ભેગા રહેવા માટે આપે, ને શરીરશ્રમ તથા 
સુવિચારવાળું જવન ગાળે. પણુ એ યોજનામાં પણુ તેઓ વર્ગભેદ નાખૂદ કરી 
રાક્યા નહોતા. અને હવે તો એ મહાજનનું નામનિશાન રહ્યું નથી, કેમકે 
ગયા વિશ્વયુહ્ધને અંતે એનાં નાણાંનું શું કરવું એ નઝી કરવું તેના ટ્રસ્્ટીઓને 
મુશ્કેલ લાગ્યું હતું. “ જીવન સિવાય ખીજ કોઈ સંપત્તિ નથી, ” એના કરતાં 
વધારે સદર વિચાર શે। હોઈ શકે ? અને શ્રમજીવી માણુસને માટે પણુ નીચેનાં 
વચતેમાં દર્શાવ્યો છે એના કરતાં ઉચ્ચતર આદશ ખીજ નથી : “ આપણાં 
બધાં જ કારખાનાંવાળાં શહેરોમાંથી એક મોટો અવાજ નીકળે છે --એની 
ભટ્ડીએના ધડાકા કરતાંયે મોટો......યાં આપણે માણુસો સિવાય ખીજી 
એકેએક ચીજ ખનાવીએ છીએ. યાં આપણે કાપડને નિખારીએ છીએ, 
ગજવેલને મજબૂત બનાવીએ છીએ, ખાંડને ધોઈ ધોઈ ને ધોળી બનાવીએ 
છીએ, ને માટીનાં વાસણુ ધડીએ છીએ, પણુ જીવતા આત્માને ઊજળો, 
મજબૂત, ને સંસ્કારી બતાવવાનું કે તેને ધડવાનું કામ આપણા લાભાલાભના. 
લેખામાં આવતું નથી. ” આ વચને “ અનુ ધીસ લાસ્ટ' માંથી નહીં પણુ 
“ધી સ્ટોન્સ ઓકે વેતીસ ' માંથી લીધેલાં છે. એ પુસ્તક ગાંધીજએ ન્નેયું 
નથી. પણુ એ શખ્દોમાં આત્માઓને ઘડવાનું જે કામ વણેવ્યું છે તે કામ 
કરવામાં ગાંધીજએ આખી [જદગી ગાળી છે. 

' તૈમણે જે રીતે મજ્રૉનું સંગઠન કર્યું છે, હિંદુ ધસને શુદ્ધ બનાવવાના, 
સ્ત્રીઓની ઉન્નતિ સાધવાના, ને બાળકાને કેળવવાના પ્રેયત્નો કર્યા છે, જે 
રીતે તેમણે તેમના દેશનાં સ્રીપુરુષાનાં જીવન પર અસર પાડી છે તેમાં આ: 
ક્રિયા અચૂકપણે દેખાઈ આવે છે. હિંદુસ્તાનનાં અગણિત પુત્રપુત્રીઓનાં -- 
રશબૅધુ દાસ, જવાહરલાલ, રાજાજી ને વલ્લભભાઈથી માંડીને ગામડાંના નાનામાં 
આનો કાર્મેકતા સુધીનાં, અને સરેજિનીદેવીથી માંડીને મૃદુલાબહેન સુધીનાં 

' --જવન આ ક્રિયાની બુલેદ અવાજે સાક્ષી પૂરે છે. રસ્કીનના જવનની 
કરુગુતા એ હતી કે એ અસ્મિતાવાળા પ્રતિભાશાળી લેખક હતા; પણુ 

દ્ધ 



જગતના અજેડ નેતા” ઉ૧દ૭ 

તેમતામાં વિચાર પ્રમાણે વર્તવાની ઈચ્છાશક્તિ, અને ઓળંગી ન શકાય એવા 
સુસીબતોના પહાડ સામે પડૅલા હોય ૭તાં તેના પર ચડી પાર્ ઊતરવાનું બળ 
આપનારી શકિત વિષે શ્રદ્ધા, ન હતી. ગાંધીજી પોતાની જતને સાવ ભૂંસી 
નાખી શત્યવત્ બને છે, અને જે પરમાત્મા માણુસોનાો ને જગતને ભાગ્ય- 
વિધાતા છે તેને સર્વભાવે શરણે જઈ તેના પર જ બધું છેડી દે છે, ને તે 
“ નચવે તેમ નાચે છે, ' એમાંથી જ તેમને શક્તિ અને સફળતા પ્રાપ્ત થાય 
છે. પણુ રસ્કીનના જીવનની આ કસણુતા પણુ તેમણે ભાવિ ગ્રન્નને માટે જે 
વિચારતો વારસો મૂકયો છે તેને લીધે કંધ્કે હળવી થાય છે; કેમકે એ વિચારે 
પોતાના માનવબંધુઓની સેવા કરવાના તેમના શુદ્ધમાં શુદ્ધ હેતુમાંથી જ 
ઉદભવેલા હતા.* 

"૫૮ જગતના અનેડે નેતા 
જેસેફે વૉરિંગયન હૉલ 

એક તરમ્ તુર્કીમાં કમાલ પાશા તેમના ધાર્સિક માનસવાળા લેકોને 
સમજાવી રહ્યા છે કે સમાજને પાયો તે ધમે નથી પણુ રાષ્ટ્રીયતા છે; યારે 
ઔજી તરક હિંદમાં ગાંધીજ -- જેઓ કમાલ પાશાના કરતાં દસ જ વરસે 
મોટા છે, જેકે આપણે તો તેમને યુગો જેટલી મોટી ઉંમરના કલ્પીએ છીએ 
--સામાજિક ને રાજકીય જવનમાં ધર્મને દાખલ કરી રહ્યા છે, ને ધમેના 
પાયા પર્ હિંદી રાષ્ટ્રીયતાની ઈમારત રચે છે. સાબરમતી આશ્રમમાં થયેલી 
સુલાકાતમાં મહાત્માજીએ મને કહેલું: “ આધુનિક જગત મનુષ્યની પ્રજૃત્તિને 

ધ્રાનિક, સામાન્ઝિક ને રાજકીય એવાં જુદાં જુદાં ખાનાંમાં વહેચી નાખે છે 

એ એની મોટામાં મોટી ભૂલ છે; ને એ જ પશ્ચિમના દંભનું મૂળ “પણુ છે. 
ધ્રર્મતી જરૂર રાજકારણમાં ન હોય તો જગતમાં ખીજે કયાં હોય ? ” ખેશક 
તેઓ વ્યક્તિગત ધમની વાત કરૅ છે, ધર્માધિકારીઓના મ્રાબલ્યવાળા 
સંધધમૈની નહીં. 

વિવિધવર્ણીં છતાં સમાન સંસ્કારોવાળી એક એશિયાઈ પ્રજ્નમાંથી એક 

% દિલ્હીના દૈતિક પત્ર “ હિંદુસ્તાન ટાઇમ્સ 'ના ૬૯૪૨ ના વાર્ષેક અંકમાં 
આવેલા અંગ્રેજ લેખને અનુવાદ; “હિંદુસ્તાન ટાઈમ્સ ? ના તંત્રીના સૌજન્યથી. 



૧૯૮ ર જેસેફે વોશિંગટન હૉલ 

રાષ્ટ્રની રચના કરવાનું કામ જેમ સન યાત સેનને કરવાનું હતું તે જ પ્રમાણે 
ગાંધીજને પણુ કરવાનું છે; તેને લીધે તેમને ધણું મહત્ત્વનું સ્થાન પ્રાત થયું છે. 
એ કામને અંગે તેમને ખે ભિન્ન ધર્મો ને દસ બાર જુદા જુદા સંપ્રદાયોતી 
વચ્ચે માણુસ માણસ વચ્ચે શોભે એવો સમભાવ પેદા કરવાનો છે, અને એ 
સમાગમમાંથી કૅંધકે સુફળ નીપજે એવો પ્રયત્ન કરવાનો છે; એટલે તો 
ગાંધીજ પ્રસિદ્ધ જ નહીં પણુ મહાન ગણાયા છે. પણુ એમનું મહત્ત્વ તો 
એથીયે આગળ જય છે; કેમકે તેઓ પોતાનું પ્રચંડ કાર્ય ચલાવવામાં પશ્ચિમની 
સંસ્કૃતિના સર્વમાન્ય નિયમોની સામે નવા બળવાને ઝંડો ફરકાવે છે. તેમના 
ઉપદેશમાં આધુનિક જગતને પ્રેથમ દષ્રિએ નર્વું ગાંડપણુ ભલે દેખાતું હોય. 
પણું ખરું જતાં મનુષ્યની પ્રગતિને માટે અનિવાર્ય શરતો કઈ એને વિષે તેઓ 
પ્રશ્નો ઉઠાવે છે, ને લોકોનાં મનમાં શેકા પેદા કરી તેતે વિચાર કરતાં કરી મૂકે છે. 

પશ્ચિમની બંદૂકના કુદાથી કચડાઈ ગયેલું પોતાના રાષ્ટ્રનું ગૌર્વ ફરી 
પાછું સજવન કરવું, એ કામ એશિયાના ખીન્ન નેતાઓની પેઠે ગાંધીજની 
સામે પણુ પજ્યું છે. પણુ .એ કામ કરવાની તેમની રીત યામાગાટા, સન યાત 
સેન કે કમાલ પાશાની રીતથી જુદી છે. પેલા તેતાઓએ તો લશ્કરી ને 
ઔદ્યોગિક બળની બાજમાં પશ્ચિમની સામે જબરદસ્ત હરીફાઈ આદરી હતી. 
ગાંધીજી એ રસ્તે જતા નથી. લેનીન માણુસોરૂપી પ્યાદાંના જુદી જાતનો 
વ્યૂહ રચીને એ બાજીમાં પશ્ચિમનાં રાષ્ટ્રોને ટપી જાય છે. એ રીત પણુ 
ગાંધીજને સ્ચતી નથી. ગાંધીજની રીત સાવ મૌલિક અને અવનવી છે. 
તેઓ રાજકાજમાં પશ્ચિમની ઢબે બાજી રમવાની જ ના પાડૅ છે; અને એમ 

“પુરવાર કરી બતાવે છે કે રાજકારણુને વિષે પશ્ચિમની જે ફ્લિસૂડ્ડી | છે 
તેના કરતાં ઊલટી ફિલિસૂડ્ઠી વડે ચલાવેલી સાવ જુદી જતની પ્રભત્તિ દ્દારા જ 
માણુસ મોટામાં મોડું ને શ્ઞાશ્રત એવું કલ્યાણુ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. હિંદુસ્તાન 
એ ન્નતની પ્રભ્ત્તિના દણન્તરૂપ બને, એવી ગાંધીજની ઇચ્છા છે. પણુ સર્વ 
મહાન ધમેપ્રવર્તકોની પેઠે એમની દ૬ૃણ્િ પણુ માત્ર પોતાના રાષ્ટ્ર પૂરતી 
મર્યાદિત નથી. હિંદુસ્તાનને જે જીવનપથ સાચવી રાખવાનો છે તે એવો છે _ 

' “દૃ “આધુનિક ' જગતની આબાદી જ્યારે ફડડભૂસ જમીનદોસ્ત થશે ને તેની 
“ પ્રગતિ ' ની સામે જ્યારે આડી દીવાલ આવીને ઊભી રહેશે યારે જગતને 
એ માર્ગનો સ્વીકાર કર્યે જ છૂટકો છે. હિંદુસ્તાને જેને પોતાનો આત્મા સાચવી 

ડી 
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રાખ્યો હશે તો, જગતનું નેતૃત્ત એ વેળા આપોઆપ તેતા હાથમાં આવશે. 
. તે જગતને ઉગારનાર્ નીવડરી, 

હૈંદુસ્તાન રાજકીય સ્વતન્ત્રતા મેળવે એમ ગાંધીજી પચ્છે છે ખરા; 
પણુ એ સ્વતંત્રતા મેળવવાને તે આદરની ખાખતમાં ચુલામ બને એ તેમને રુચે 
એમ નથી. જડવાદને અનુસરનારું જગત [ંદુસ્તાન પ્રત્યે આદર ધરાવે એ 
તેમને ગમે, પણુ તેને માટે હિદુસ્તાનને તેની પોતાની વિશિણ પ્રતિભાનો ભોગ 
આપવો પડે એ તેમને પસંદ નથી. હિંદીઓને સારી પેઠે ખાવાનું ને રહેવા 
માટે પૂરતી સવડવાળાં ધર મળે એમ તેઓ ઝૅખે છે, પણુ તેને લીધે હિંદીઓ 
આત્માના કરતાં શરીરતી સુખપમસગવડા પાછળ જ વધારે પડે એ તેમને સારું 
લાગતું વથી. 

ગાંધીજ આ વિચારોને ધટતું વજન આપનાર એશિયાના એકમાત્ર 
નેતા છે, તેથી તેઓ પશ્ચિમવાસીઓની નજરે જરાક પાગલ --- અથવા તો 
કરણુા।જનક --- લાગે છે. અને ૭તાં એશિયાના ખીજ કોઈ પણુ નવા નેતા 
કરતાં તેઓ આપણુને વધારે અસ્વસ્થ બનાવે છે. તેઓ એરિયાના એક જ 
એવા નેતા છે જેઓ દીર્ધદણ્િથી ભવિષ્યકાળ પર નજર નાખી શકે કે, ને 
જેઈ શકે છે કે એવો દિવિસ ઝપાટાભેર આવી રલ છે જ્યારે પૂર્વ પશ્ચિમની 
સાથે સમાન આર્થેક કક્ષાએ ઊભું રહી તેને પડકાર આપરે. એ દિવસ આવતો 
રેકવાને તેયારી કરવાનો પ્રયત્ન ગાંધીજ કરી રહ્યા છે. એ બતાવે છે ક તેઓ 
ખીશ્નઓના કરતાં જુદી જ સપાટી પર ઊભેલા છે. 

ત્ર 

એશિયાના જે છ નેતાઓનાં રેખાચિત્ર મેં આપ્યાં છે તેમાંથી એકલા 
ગાંધીજ વિષે જ અંગ્રેજી જણુનાર જગતને ઠીકઠીક ગ્રમાણુમાં માહિતી 
અપાયેલી છે. રેમ રોલાં જેવા જે પુરુષોએ તેમને કદી જનેયા નથી તેમણે 
તેમને સંતરૂપે, પશ્ચિમતી સસ્કૃતિ સામે બળવે। કરનાર તરીકે, 'કે પ્રગતિનો 
વિરોધ કરનાર એરશિયાવાસી તરીકે, રજૂ કર્યા છે. આ ખધાં એમના 
જીવનનાં આકર્ષક અંગો છે એ ખરં. પણુ હું તો એ હિંદી નેતાની ગૂઢવાદી 
સાધુતાનાં સ્તુતિગાન ગાવાને બદલે એમના મનુષ્ય તરીકેના વિકાસની જ 
રૂપરેખા આપવાનું પસદ કરે છું. “ પૂર્વ ને પશ્ચિમનો જનેગ કદી ખાવાનો જ 
નથી એવું જે ઘેન ચડાવનારં સુત્ર કિપલિગ કહી ગયો છે તેતા સમર્થન 



૨૦૦૭ * . જોસેફ વોરિંગઢન હૉલ 

માટે ગાંધીજીના દૃણાન્તનો ઉપયોગ મારે કરવો નથી. મારે તો એમના પર 
"પડેલી પશ્ચિમતી ખરેખરા મહત્ત્વતી અસર બતાવવી છે. કેમકે મહાત્મા 
ગાંધી, ભાવના ને ષ્યેય બનેતી બાબતમાં, પ્રથમ દદ્રિએ ન્નેતાં એશિયાના 
ઔન રાષ્ટ્રવિધાતાઓથી સાવ જ જુદી ન્નતના લાગે છે ખરા; પણુ વધારે 
ઊંડા ઊતરીને નિહાળતાં એમ દેખાય છે કે પશ્ચિમનાં તાન અને અતુભવ 
પરથી જેમ ખીજાઓ તેમ ગાંધીજી પણુ લાભ ઉઠાવે છે, ને પૂર્વને પશ્ચિમની 
ધૂસરીમાંથી છોડવવાના કામમાં તેનો ધટતો ઉપયોગ કરવાનું તેઓ પણુ 
ચૂકતા નથી. પણુ એ કામ ગાંધીજી તકનો લાભ ઉઠાવનારા ને વ્વવહારપરાયણુ 
વજકીલ-ભાષણિયાની ૬ણ્થી નહીં પણુ ર દીર્ધદણ્થી કરે છે. તેમના 
શિક્ષણુને લીધે તેઓ વકઝીલ-ભાષણિયા બન્યા હોત તો નવાઈ નહોતી, પણુ 
નથી બન્યા. તેમતું સ્તરાજ એશિયાની સંસ્કૃતિના પાયા પર રચાયેલું, 
એશિયાની ભાવનાથી રંગાયેલું, અને યન્ત્રપ્રધાન સુધારાનું ને પશ્ચિમી ઢબતી 
રહેણીનું કં વિરોધી છે. છતાં અવિરત પ્રભૃત્તિ, સામાજિક સમાનતા, ને 
આર્થિક આબાદીના આદર્શોનું જેટલું અચૂક અનુશીલન ખોલશેવીઝમમાં છે 
તેટલું જ ગાંધીજના સ્વરાજમાં પણુ છે. વધારામાં એટલું કે તેના નેતા 
માનસિક સ્વતન્ત્રતાનો પણુ ઉપદેશ આપે છે. 

રઝ 

દક્ષિણુ આફ્રિકાની લડતના સમાપિકાળતો એક પ્રસંગ છે. ૧૯૧૪ ના 
જૂનમાં કરારતી શરતો બેને પક્ષની સંમતિથી નકી થઈ અને જનરલ 
સ્મટ્સતી સહીની રાહ જવાતી 'તી. એટલામાં ખબર આવી કે કસ્તુરબા, 
જેમની તબિયત જેલમાંથી હૂઠ્યા બાદ બગડ્યે જતી હતી, તેઓ આશ્રમમાં 
સરણુપથારીએ પડ્યાં હતાં, ને તેમણે ગાંધીજને મળવાની પન્તિજારી બતાવી 
હતી. એડ્ઝે ગાંધીજને કહ્યું: “ તમારે જવું જ જેઈએ. આ કામ મને સૉંપી 
જએ. ” ગાંધીજએ આંખ લૂછી ને જવાબ દીધેોઃ “ કસર પર્ સહી થાય 
ભાં સુધી મારૈ અહીં રહેવું જ જનેઈએ. મારા દેશભાઈઓ જ્ેડે ફરી દગો 
થાય એ જેખમ મારાથી ન ખેડાય, ખાને તો હું ૭શ્વિરને ભરોસે છેડું છું. ” 

રોજ સવારે સાડાછ 'ે સાતને સુમારે ઓફીસમાં જવાની સ્મટ્સતી 
ટેવ હતી તે એડુઝને યાદ આવી; ને તે વખતે તેએ ઓફીસે જઈ સ્મટ્સની 
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રાહ જેતા બેઠા. ડચ જનરલે આવતાંવેંત ચિડાઈ ને કહ્યું: “ હું તમતે હમણાં 
નહીં મળી શકું --કાઈને પણુ નહીં મળી શકુ.” એડ્ઝે એમની પાછળ 
પાછળ અંદરની ઓંફીસના બારણા સુધી જઈ યાં એમને પકડી પાડ્યા; ને 
ધીરે અવાજે કહ્યું: “ મિસિસ ગાંધી મરણુપથારીએ છે. ” “ ઓહો ! તો તો ' 
આવો !” સામો જવાબ મળ્યો. એડ્ઝ કહેવા લાગ્યાઃ “ કરાર પર્ સહી નહીં 
થાય લાં સુધી ગાંધીજ એમની પાસે નહીં જય. ” સ્મટ્સે ટેબલનું ખાનું 
"ખેંચી અંદરથી કરારનો કાગળ કાઢ્યો. “ બધું બરાબર, વાતચીતો થઈ તે 
મમાણે જ છે, ને સરકારનું હિત પૂરેપૂ રું સચવાયું છે, એવી ખાતરી તમે મને 
આપો છો ?” અએડ્ઝે કહ્યું: “ હા.” સ્મતસે ક્રીવાર કરાર વાંચ્યા વિના 
સહી કરી. એડૂઝ તે વે લઈ ને ઉતાવળે ગાંધીજી પાસે ગયા, ને ગાંધીજી તરત જ 
આ પાસે જવા ઊપાડ્યા. બા ધીરેધીરે સાજ થયાં. કરાર પ્રામાણિકપણું પળાયો 
તે એના પર જે રસિક સન્નેગોમાં સડી થઈ તેને ધણે અંશે આભારી હતું, 
ગમ એડ્ઝ માને છૈ, અને સ્મટસના સૌજન્યની ભારે પ્રશેસા કરે છે. ગયા 

મણાયુદ્ધ પછીના કાળમાં સ્મટ્સતે આદરીવાદી હોવા વિષે જે યશ મળ્યો તે 
. આદશેવાદ પર આ મહાન હિંદી ને તેમના સાથીઓના સમાગમથી જળસિંચન 
થયું હોય એ સંભવિત છે. 

ન્ન 

મહાસભાની આગેવાની કરનાર આ સર્વ મહાન વ્યક્તિઓના અતુગામી 
તરી કે ગાંધીજને પ્રન્નએ વધાવી લીધા, તેનું કારણુ એ હતું કે તેઓ સાક્ષાત્કાર 
કરનાર દૃણી હતા, ને જે હિલચાલ અચારસુધી ઉપર૭લી હતી તેને તેમણે 
સિહ્ધાન્તના અતિ ઊંડા પાયા પર મૂકી દીધી. સ્વરાજ, સ્વદેશની સંસ્કૃતિની 
રક્ષા ને તેનાં નવા પ્રાણુનો સંચાર, અને સયામ્રહ એ ત્રણુના ગાંધીજના પાકટ 
મગજમાં સંયોગ થયો; અને તેમાંથી ભારતવપૈતી આધ્યાત્મિક પ્રતિભાનો 
મોટામાં મોટો આવિષ્કાર પ્રગટ થયો. ગાંધીજી પોતાના પુરોગામીઓ પાસેથી 
ઘણું શીખેલા, ને એથી પણુ વધારે પોતાના દક્ષિણુ આફ્રિકાના અનુભવ પરથી 
શીખેલા. તેમણે પોતાના કામને જે નિઃસ્વાર્થતા ને આત્મબળ વડે શેાભાવ્યું તે 
ગુણમાં એમની ખરેખરી કરી શકે એવી કેઈ ખીજ વ્યક્ત સત ફ્રાન્સીસના 
જમાનાથી માંડીને આજ લગીમાં જગતને શોધી જડે એમ નથી. 

ન્ન 
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લેતીનની પેઠે ગાંધીજીને પણુ લઘુમતીમાં રહેવાનો ડર્ પણુ ન હતો. 
પણુ ખેની ભાવના વચ્ચે કેટલો બધે ફરક ! લેતીનની પેઠે ગાંધીજીથી હિંસાને 
હૂટાદોર મૂકી શકાય એમ ન હતું. “ અમે હિંસા એટલા માટે વાપરીએ છીએ 

" “ક એનાથી હિંસા થતી બંધ થઈ જય, ” એમ નવા રશિયાના સ્થાપકે કહેલું. 
પણુ ગાંધીજ તો ધસિના જ આ સૂત્રને વળગી રભ્રા : “ જેઓ તલવાર ઉપાડશે 
તેમનું તલવારથી જ મોત નીપજશે. ” 

આ ખે દધ્િબિંદુની વચ્ચે ઉત્તર દક્ષિણુ ધ્રુવના જેટલું અંતર છે. તેમણે 
જગતના ખુદ્ધિશાળી માણુસોને સેંકડો વરસથી મૂંઝવણુમાં નાખ્યા છે. આજે 
શસ્સંન્યાસ અને સંપૂર્ણું શાંતિને વિષે જે દલીલો થાય છે તે ખધાની 
પાછળ એ ખે દણિબિંદુ જ પડેલાં છે. એ બેનેના પ્રયોગો આજની પેટીની 
નજર આગળ, જગતનાં ખે મોટામાં મોટી વસ્તીવાળાં રાષ્ટ્રોમાં, પ્તિહાસમાં 
કદી નથી થયા એટલા મોટા પ્રમાણુ પર, ચાલી રહ્યા છે. 

પિઝ 

૧૯૨૪ પછીના કાળમાં અંગ્રેજ્નેમાં અંગ્રેજ્નેની નકલ કરનારા હિંદીઓમાં 
એમ કહેવાને રિવાજ પડી ગયે। હતો કે “ ગાંધી ડોસા છે તો ભારે માણુસ, પણુ 
એમને દહાડો હવે આથમી ગયો ? ” અથવા તો “ એમતું શરીરબળ ખૂટયું 
ને હવે મરવાને ઘેર પહોંચ્યા છે. ” છાપાં ને સમાચાર ફેલાવનારાં તન્ત્રે 
આવા લેકેના હાથમાં રહાં. એટલે યુરોપ અમેરિકાના દુનિયાદારી ડહાપણુ- 
વાળા લેકો। વાતચીતમાં આ વિષય નીકળે યારે કહેતા, “ ગાંધી તો ખલાસ 
થઈ ગયા, નહીં ?” ને એટલેથી એ વાતને ઉડાવી દેતા. જે વાત હૈયે હતી 
તે હોઠે આવતી; ને કેટલાક અંગ્રેજો નિખાલસપણે એ કખૂલ કરતા. સ્પેન્ડર 
નામના એક જણીતા અંગ્રેજ પત્રકારે ૧૯૨૫ માં ગાંધીજી સાથે થયેલી 
મુલાકાતતું વર્ણુન કરતાં લખેલું: “ તેમણે માત્ર એક કચ્છ પહેરેલો હતો. 
તેએ ઉતાવળે પગલે, લગભગ દોડતા, આવ્યા. તેમના શરીરમાં ચપળતા હતી, 
સ્કૂ્તિ હેતી. પોતાની આસપાસ પ્રેસભતા ને પરેોપકારજૃત્તિ ફેલાવતા, આવી 
પહોંચ્યા; અને ચોપડીઓ ને ચોપાનિયાંથી ૭ત્રાયેલા એક નીચા મેજ આગળ 
ગાદી પર-બેઠા. એ દૃશ્ય વાસ્તવિક અને અશકય ખે તત્ત્વોના વિચિત્રમાં 
વિચિત્ર મિશ્રણુરૂપ હું. આંખ બૅધ કરી દેતાં કોઈ અત્યંત સસ્કારી એવા 
અંગ્રેજ મુત્સદ્દીની વાણી સંભળાવાનો ભાસ થાય એમ હતું. આંખ ઉધાડતાં 
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તજર સામે નગ્નપ્રાય એવા દિંદી ગુરુનાં દરીન થતાં હતાં. આસપાસ એમના 
શિષ્યો ખેઠેલા હતા. ગુસ્તા મુખમાંથી નીકળતા એકેએક વચનને તેઓ 
ઇશ્વરપ્રેરિત માનતા હોય એમ દેખાવું હું. ” સ્પેન્ડર કહે છે કે એમને 

. ૧૮૯૬ ની સાલતું એક પ્રસિદ્ધ ઉપહાસચિત્ર યાદ આવ્યું. તેમાં મિ. ગ્લેંડસ્ટન 
માંમાં એક કલમ ખોસીને ખેઠા હતા; બીજી એક કલમથી લખતા દતા; 
આંખો ધગધગતી હતી; માથા પરનો એકેએક વાળ ઊભો થયેલો હતો; સામેના 
મેજ પર્ કાગળિયાં -- ભાષણુનાં ટાંચણુ, નેતાઓને સલાહ વગેરે -- વેરણુ- 
છેરણુ પક્યાં હતાં. ચિત્રની નીચે મથાળું કરેલું હતું “ રાજકીય દૃષ્રિએ મરી 
ગયેલા?. સ્પેન્ડર કહે છે: “ ઇગ્લંડમાં એવા શેકાખોર માણુસો હતા જે 
મિ. ગ્લૅડસ્ટનને સંત માનવા રાજી નહોતા. પણુ મહાત્મા ગાંધીના સંતપદને કે 
રાજકીય નેતૃત્વનો ઈનેકાર કરે એવો કોઈ હિંદી મારા જેવામાં અવ્યો નથી. ” 

ન્ન 

૧૯૨૪ ના ગાંધીજના ઉપવાસને વિષે સ્પેન્ડર લખે છે: “ધારો કે 
છાપાંમાં એમ જહેર થયું હોત કે ખાણાના મજ્રોએ હડતાળ પાડવાની 
ધમકી આપી અથવા તો પ્રધાનમૅડળમાં લૉંડે ખર્કનહેડે બખેડો કર્યો યારે 
મિ. બાલ્ડવીને ઉપવાસ આદર્યો, -- એ તો ગાંધીજના ઉપવાસને વધારેમાં 
વધારે મળતું દણાન્ત હું કલ્પી શકુ એમ છું...... ગાંધીજએ આ ઉપવાસની 
આપ્યાત્મિક અસરનો જે ખુલાસો આપ્યો તે જરા પણુ આવેશ વિના આપ્યો; 
જાણે એનાં કાર્યકારણુના ક્રમ સ્વર્યસિદ્ધ ન હોય. ” ખેશક હેંદીઓ માને છે કે 
ગુરુ પારકાને બદલે પોતે તપ કરે એની કંધકે ગૂઢ અસર થવા પામે છે; અને 
તેમના આત્માની વતી ગાંધીજી પોતાનું બલિદાન આપવા તૈયાર થયા તેને 
લીધે, પોતે મહાત્માજની અમૂલ્ય જિંદગી જેખમમાં નાખી છે એવું ભાન 
થવાથી એ લેકેોને અતિશય ઊંડા ખેદ ને પશ્ચાત્તાપ થતો હતો. ગાંધીજી જેમ 
તમાચો મારનાર સામે ખીન્ને ગાલ ધરવાનું કામ શ્ઞાસ્રીય રીતે કરે છે, તેમ 
ઉપવાસ પણુ શારમીય રીતે કરે છે. ઉપવાસ વખતે રાખવાની આરેગ્યને લગતી 
સાવચેતી વિષે તેમણે શિષ્યોને જે સૂચનાએ આપેલી તે ન્નણે નિસર્ગોપચારના 
નિષ્ણાત બરનાર મૈકફેડને જ ન આપી હેય એવી હતી. વહેવાર રાજકારણુમાં 
ઉપવાસને પ્રયોગ કરવાની વાત પશ્રિમવાસીઓના કાનને વિચિત્ર --- ગાંડપણુ 
જેવી -- લાગે છે. એ ઉપવાસ આખા [હેંદની પોલીસ ફોજના કરતાં વધારે 
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કામ કરે છે, એમ હું કહું છું યારે પશ્ચિમવાસીઓ હોઠ બીડીને કહે છેઃ 
“ગમાં કંઈક કરામત ઠે ખરી” સાચી વાત એ છે કે પ્સિતા આત્મ- 
અલિદાનમાં હતી એના કરતાં વધારે કરામત આમાં જરાયે નથી. ગાંધીજને 
તો એ વસ્તુ સ્પછુ અચૂક, ને પ્રામાણિક લાગે છે. ગૂઢવાદ એ યોગી કે 
ભક્તની નજરને ગૂહ નથી લાગતો. પણુ તો જગત હન્નરે બાલ્ડવીન ને ખોબા 
“જેટલા જ ગાંધી પેદા ફરે છે ને ! 

ઝર્દ 

દક્ષિણુ આફ્રિકામાં ગાંધીજને જે જત મળી તે આધ્યાત્મિક જીત હતી, 
ને રાજ્યકર્તા વગની ન્યાયભૃત્તિ જાગૃત થવાને લીધે જ તે મળી હતી. ગાંધીજીએ 
પહેલાં તો માનેલું કે એ જ પ્રકારની અગાઉના કરતાં મોટી જત હિંદમાં 
મેળવી શકાશે. પણુ અનુભવે એમને શીખવ્યું છે કે એમને સામાના 
અંતરાત્માને વિનંતી કરીને નહીં પણુ આત્મબળ પર આધાર રાખીને કામ લેવું 
પડશે. મિ. ધતૌક નામના એક અમેરિકન મિશનરીએ તેમને પૂછેલું કે “ લૉડે 
રીડિંગ અને [હેંદી નેતાઓ વચ્ચેની ગોળમેજી 'પશ્ષિદમાં સામેલ થવાની વધારે 
તત્પરતા આપે કેમ ન બતાવી ?” મહાત્માજએ જે જવાબ આપ્યો તે નવા 
એશિયામાંથી બહાર પડેલાં સૌથી અગથનાં ખયાનેમાંતું એક છે; અને 
પૂર્વમાં છેક ચીન ને જપાનથી માંડીને પશ્ચિમમાં છેક ધજિપ્ત ( અને કદાચ 
અમેરિકા પણુ ) સુધી જે અનેક બનાવો બની રહ્યા છે તેની ચાવી એમના 
આ જવાખબમાંથી મળી રહે છે. તેમણે કહ્યું : “ વીસ વરસ સુધી હું એમ 
માતીને ચાલ્યો કે ગોરા લોકો આગળ જે કેસ યોગ્ય રીતે રજૂ કરવામાં આવે 
તો તેઓ “ કાળા ' લોકોની જડે ન્યાયથી વર્તેશે. પણુ હવે હું એથી ઊલટા 
નિર્ણય પર આવ્યો છું --કે “કાળા? લેકે ન્નેડે ન્યાયથી વર્તવું એ વસ્તુ 
ગોરા લે કોના સ્વભાવમાં જ નથી; અને એવી રીતે ન્યાયથી વર્તેતાં એમને 
કુદી સતોષ જ નહીં થાય; અને આ પરિસ્થિતિ એવી છે જેમાં ગોળમેજી 
પરિષદમાં કરેલી કોઈ વાતોથી ફેરફાર થાય એમ નથી. ” 

ન્ડ 

ગાંધીજના જીવનને વિકાસ સપણ ને સરળ છે. “ એમના કરતાં વધારે 
મિત્રતા કેઈ બતાવી ન શક્યું હોત; છતાં હું એવો ખ્યાલ લઈ ને નીકળ્યો 'કે 
એમતું મન એવી સપાટી પર કામ કરી રહ્યું છે જેની સાથે મારાથી સંસર્ગ 
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સાધી શકાય એમ નથી. ” સ્પેન્ડરતી આ કૂરિયાદમાં ગાંધીજના માનસની 
સાથે ફરિયાદ કરનારનું માનસ પણુ દેખાઈ આવે છે. મુત્સદ્દી અને સંતને. 
સંયોગ આપણા આધુનિક માનસને એવો અસાધારણુ લાગે છે કે ગાંધીજનાં 
વિચારો ને ફથનોનું અત્યંત વિસ્તૃત વિવેચન આપણી આગળ કરવું પડે છે. 
તિલકતે આપણે વધારે સમજ શકતા, કેમકે તેઓ કહેતા કે રાજકારણુનું. 
ક્ષેત્ર સાધુસંતોને માટે નથી. પણુ મહાત્માજના કહેવા પ્રમાણે તો ધર્મ વિનાનું 
રાજકારણુ એ નર્યા શેષણુરૂપ બની ન્નય છે. તેમણે કહ્યું છેઃ “ ધર્મને 
રાજ્યપ્રકરણુની સાથે સેબન્ધ નથી એમ કહેનાર ધમેતે ન્નણુતો નથી એમ 
કહેતાં મતે સકોચ નથી થતો, એમ કહેવામાં હું અવિનય નથી કરતો. ”” 
“ મારા નમ્ર મત પ્રમાણે ઘસિ મુત્સદ્રીઓમાં શિરોમણિ હતા. તમે મને કહો 
છે કે ઈસુએ રાજકાજમાં દખલ કરેલી નહીં. હું એમ માનતો નથી. પણુ. 
તમારં કહેવું સાચું હોય તો પસ એટલે અંશે કા ખ્રિસ્ત હતા. આજે 
રાજ્યતન્ત્ર [આપણા જવનના પ્રત્યેક અંગ પર અસર ફરે છે; તે કદાચ. 
આપણી દસ્તીતે સુદ્ધાં જેખમમાં નાખે એવો સંભવ રહે છે. એટલે: 
રાજ્યતન્ત્રના કામમાં રસ લેવો એને ધર્મના વિષયમાં રસ લેવા સમાન ગણુું. 
જેઈએ, અને આપણા રાજ્યકર્તાઓ નીતિના નિયમોને અતુસરીને ચાલે 
એવો આત્રહું આપણે રાખવો જેઇએ. '' છતાં મુત્સદ્દીને કરવાના રોજેરોજના 
કામમાં મહાત્માને કશે ઉત્સાઠ આવતો નથી. કેઈ પણુ લડતમાં તેની. 
જુદી જુદી ચાલોના કરતાં તેના મૂળમાં રહેલા સિદ્ધાન્તની જ કિંમત વધારે 
છે, એ પોતાની જૂની શ્રદ્ધા વણ્વતાં તેઓ કહે છે: “ રાજ્યગ્રકરણી ક્ષેત્રમાંના. 
મારા પ્રયોગોની કિંમત મારે મન ઓછામાં ઓછી છે, ” વૂડરે વિલસને જે 
વાતતી ભલામણુ કરેલી તે ગાંધીજએ આચરી ખતાવી છે: ખુધ્લમખુલા. 
ચલાવેલી ખુલ્ષેખુલ્લી મુત્સદ્દીગીરી. ગાંધીજીનું પોતાનું રાજઝીય જીવન 
સ્પણ્વડતૃત્વ ને આદર્રીનિછ્ઠાના જ્વલેત ઉદાહરણુરૂપ છે. ફ્યુલૉોપ-મીલરે કહ્યું છે: 

“ ગાંધીજએ તેમતી આખી જિદગીમાં ચુત વાટાધાટો, ભરમાવનારા 
ખુલાસા, દગાવાળી ચાલખાજી, કે અણુધાર્યા ધા એમાથી કશું એક પણુ 
વેળા કર્યુ નથી. આ જે ષૂપા વહેવારો અલાર સુધી અનિવાર્ય ગણાતા હતા ' 
તેતે તેમણે રાજકીય જીવનમાંથી દેશવટો આપ્યો છે, ને તેને અણુછાજતા. 
કહીને નિંદ્રા છે. 
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“ જે યોજનાઓ શંકાસ્પદ હોય તેને જ પૂરેપૂરી જહેરાતરૂપી પ્રકાશનો 
ડર રાખવાપણું હોઈ શકે, એવી તેમતી પાકી ખાતરી છે. એટલે તેઓ જે 
કંઈ પગલાં લેવા ધારતા હોય તે દરેકતે વિષે પોતાના પ્રતિપક્ષીઓને તેમણે 
હંમેશાં અગાઉથી ખખર આપી છે, ખધી ચર્ચાઓ ને વાટાધાટોના પૂરા ને 
સાચા હેવાલો પ્રસિદ્ધ કર્યા છે, અને નિષ્ફળતાને કદી ઢાંકી નથી કે તેને 
માટે બહાનાં કાઢવાને પ્રયત્ન પણુ કર્યો નથી. આ ખીનશરતી સરળતા વડે 
તેમણે પોતાના શત્રુઆનાં મનનો ડંખ હરી લીધો છે. અને તેથી દિલ્હીની 
સરકારને છેવટે છૂપી પોલીસ મારફતે તેમનાં કામની દેખરેખ રાખવાનું કામ 
નકામું ગણીને છોડી દેવું પડ્યું છે. ” 

ગાંધીજએ આ લેખકને ૧૯૨૬ માં કહેલું : “ મારા હદયમાં એફ પણુ 
અંગ્રેજ પ્રત્યે દ્ેપ ઊપજી શકતો જ નથી. ” પણુ ગોરા લોકોની ન્યાયજૃત્તિ વિષે 
તેમના મનમાં જે ભરોસે! હતો તે એક ભ્રમણા હતી, એમ એમને કંપ્કે અંશે 
લાગ્યું હોય એમ દેખાય છે. હતાં તેઆ એમ તો માતે જ છે કે આહણેસક 
કષ્ટસહન અને બલિદાન દ્વારા પ્રગટ થયેલી પ્રેમતી ગૂઢ શક્તિમાં અંગ્રેજનો 
પણુ હેધ્યપલયે કરાવવાતું સામર્થ્ય રહેલું છે. “ ક્રોધને અકોધથી, દુષ્ટતાને 
સાધુતાથી, લોભને ઉદારતાથી, ને અસલતે સયથી.'જીતવાં, ” એ જે 
યુદ્ધનીતિ દસિએ, ને તેમની પહેલાં ખુદ્ધે, ઉપદેશેલી તેને તેઓ વહેવારમાં 
“અતુસરે છે. ર 

નરઃ 

આ વિશાળ અથેમાં -- મૈકેબસ કે કમાલ કે સન યાત સેનના અર્થમાં 
નહીં --ગાંધીજ રાષ્ટ્રવાદને ટેકો આપે છે. “ હું હિંદતી સ્વતંત્રતા માટે ફામ 
કરું છું. હું હિંદુસ્તાનમાં જન્મ્યો છું. મને એના સંસ્કાર વારસામાં મળ્યા છે. 
“ને મને મારા દેશની સેવા કરવાને જ જન્મ મળ્યો છે. પણુ મારા સ્વદેશપ્રેમમાં 
“ઓન્ન કોઈ પણુ દેશને તુકસાન ફરવાની જરા પણુ ઈચ્છા નથી; ઊલટું બીન્ન 
“બધા દેશોની સાચામાં સાચી સેવા કરવાનો બનતો બધે. પ્રયત્ન કરવાનું પ્યેય 
તે રાખે છે.” રાષ્ટ્રવાદતી ધેલકાવાળી આજની દુનિયામાં રાષ્ટ્રવાદનો આવો 
“અર્થ કરનાર મહાત્માજી એકલા જ છે. 
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અતિશય ગરમી ને ધમધમાટવાળા રાજકીય કટોકટીના પ્રસંગો દરમ્યાન 
પણુ, ગાંધીજ એ વાત ભૂલી શકયા નથી કે તેમનું મુખ્ય કામ દેશની સંસ્કૃતિનાં 
રક્ષા ને સૈવધનનું છે. તેથી ૧૯૨૦ માં _તૈમણે અમદાવાદમાં ગૂજરાત વિદ્યા- 
પીઠતી સ્થાપના કરી. તેના પાયામાં હેંદુ ને ઈસ્લામી સંસ્કૃતિના સમન્વય 
સાધેલે હતો. દેશની ભાષાઓ તેમજ ફારસી ભાષાની રક્ષા કરવી, એશિયાની 
સંસ્કૃતિના અભ્યાસ કરવો, ને તેતે પશ્ચિમના વિજ્ઞાન કરતાં જરાયે ઓછું 
મહત્ત્વ ન આપવું, ,એ તેતું ધ્યેય હતું. “ ભૂતકાળની પ્રણાલિકાના પાયા પર 
“નવી સંસ્કૃતિની રચના કરવી, ને તેને પછીના જમાનાઓના અનુભવથી સમહ 
બનાવવી, ” એ કામ આ વિદ્યાપીઠ કરે એવી ગાંધીજની ઈચ્છા હતી. યાં 
સંસ્કૃતિતો સહિષ્ણુતા ને એકરાગથી ભરેલો સમન્વય થાય એવી એમની ધારણા 
હતી. એ સાંસ્કારિક વિશાળતા સામાજિક અભિમાનનો નાશ કરે એવી 
અપેક્ષા રખાયેલી હતી. મહાત્માજએ કહેલું : “ માનવનતિમાં અસ્પૃશ્ય 
'કાઈજ નથી.” લેનતીનની પેઠે તેઓ પણુ માનતા કે લોકશિક્ષણુ ધણા મોટા 
પ્રમાણુમાં ફેલાય તૉ તેથી વર્ણાવર્ણીનો ભેદભાવ નીકળી ન્નય. હાથઉઘ્યોગ -- 
મુખ્યત્વે કાંતણુવણાટ -- અને વિદ્યાર્થીઓનું સ્વાવલંબન એ એમની શિક્ષણુ- 

' 'પહદ્દતિના મુખ્ય સિદ્ધાંતો હતા. 
રેલાં કહે છે કે ગાંધીજની શિક્ષણુસસ્થાઓ નિશાળો કરતાં સાધુઓના 

સઠ જેવી વધારે લાગે છે. નિશાળાની જે કલ્પના આપણાં મનમાં છે તેની 
નજરે નેતાં એમ લાગે ખરુ. સલામ્રહાશ્રમતી જે આદરી શાળા છે તેમાં 
સજય, અહિંસા, બ્રહ્મચર્ય, અસ્વાદ, અસ્તેય (જીવનની ઓછામાં ઓછી 
જરૂરિયાતોથી વધારે ચીન્ને લેનાર કે રાખનાર માણુસ ચોરી જ કરે છે ), 
ક અને નિર્ભયતા ( ચોરચખાર ને જંગલી જનવરેથી પણુ ન ડરવું તે) 
એ ગુણનું પાલન આવશ્યક ગણાય છે. સાં વિદ્યાર્થીઓ ગમે તે વર્ણુના હોય 
તાપણું વારા પ્રમાણે હલકામાં હલકું ગણાતું કામ કરે છે. ગાંધીજીની નિશાળોમાં 
આજી ભાષા તરીકે અંગ્રેજ શીખવાય છે; અને તેમણે વિદ્યાપીઠમાં બાઈબલના 
વર્ગો લીધા એથી દેશને જૂના વિચારને! રૂહિપૂજક વર્ગ ખળભળી ઊઠયો હેતો. 

ગાંધીજીનું શિક્ષણુકાર્ય સંસ્થાઓથી અટકતું નથી. તેમનાં ચાર સારામાં 
સારાં પુસ્તકો --“ હિંદ સ્વરાજ ', “ નીતિધર્મ ', “ આરોગ્ય વિષે સામાન્ય 
સાન', અને “ આત્મકથા -- એ પણુ લોકશ્િક્ષણુની તેમતી ગ્રભત્તિનાં જ 
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અંગો છે. પોતાના દેશબન્ધુઓની શારીરિક જરૂરિયાતો માટે તેઓ જે કાળજી 
રાખે છે તેમાં તેમતો તીત્ર માનવપ્રેમ અને તેમના ધાનિક લિદ્ધાન્તોનો સંયોગ. 
થાય છે. મેલ અને ગંદ૪ીની સામે તેમને સંત્રામ નિરંતર ચાલ્યાં જ કરે છે. * 

ગ્ર 

પ્રત્યેક હિંદીની જેમ ગાંધીજમાં પણુ સોન્દયૈપ્રેમતા અભાવ નથી. 
તેમના આશ્રમમાં શ્રેછ પ્રકારનું ધામૈક સગીત ગવાય એવો આગ્રહ તેઓ 
રાખે છે. પણુ તેઓ સાચા સમાજસુધારક છે; એટલે તેમણે, પ્રાચીન 
કુનફ્યુશિયસ અને અર્વાચીન ટૉલસ્ટૉયની પેઠે, કલાનું મૂલ્ય મુખ્યત્વે તે 
રસભૃત્તિને કેટલી પોષે છે તે પરથી નહીં પણુ તે સમાજનું હિત સાધવામાં 
ટલો! ફાળા આપે છે તે પરથી કરવું રહ્યુ. 

ગાંધીજના શિક્ષણુના કાર્યક્રમની ધારણા સ્વદેશતી સંસ્કૃતિમાં રહેલા 
ઉત્તમ અંશને કાયમતે માટે સાચવી રાખવાની છે. ભારતવ્ષનું જવન સંપૂણું છે 
એવો એમને દાવો જરાયે નથી. પણુ યંત્રપ્રધાન સમાજના પાયામાં જ જેમ 
નિરાશા રહેલી તેમને દેખાય છે, તેમ ભારતવર્ષની સંસ્કૃતિના પાયામ4ં જ 
પૂર્ણુત્તની શક્યતા રહેલી તેઓ જુએ છે. ગાંધીજી એ સંસ્કૃતિને સાચવી કાયમ. 
ટકાવવા માગે છે તેનું કારણુ માત્ર એ જ નથી કે તે ઈશ્વરે ભારતવર્ષને આપેલી 
ખાસ ભેટ છે; તેનું ખીજીં કારણુ એ પણુ છે કે વ્વવહારદણ્િએ ન્નેતાં તે 
ભારતવર્ષને અનુકૂળ આવે એવી એકમાત્ર આર્થિક વ્યવસ્થા છે. મિલોમાં થતું 
માલનું ઉત્પાદન ગામડી ઉદ્યોગોને ભાંગી નાખે છે, ને ગામડાંતી મોટા ભ્રાગની. 
વસ્તીને ગરીબ ને રખડુ બતાવી મૂકે છે; જ્યારે ખીજી બાજુ હિંદીઓ 
આધુનિક ઉધોગમાં ખીન્ન દેશોના લેકે જેડે હરીફાઈમાં ટટી શક્તા નથી; 
તેએ પરદેશીએઓને હાથે શોષાય છે, અને પોતાતી રાષ્ટ્રીય સંપત્તિ નિરંતર 
પરદેશ ધસડાઈ જતી જુએ છે. જેમાં પ્રજાનો ધણુ મોટો ભાગ ફ્રાળા આપી 
શકે એવો સાદો ગૃહઉઘોગ ફેરી દાખલ કરવાની જરૂર છે. ને તેથી જ તેમણે 
ર્ંઢિયાની હિલચાલ ચલાવી છે. 

જ . 

ગાંધીજએ આ લેખકને કહેલું: “ અમેરિકામાં દેખાવની વસ્તુ થઈ. 
પડવાને બદલે, મારાથી જે અમેરિકનોને કશી મદદ થઈ શક્તી હેય તો તે 



 જશતના અજોડ નેતા * ફૂટ 

મદદ કરવા માટે હું યાં ન્નઉં ખરે. તમારા લોકોની દશા મને બહુ દયામણી * 
લાગે છે. તેએ દુન્યવી સાહસોને માટે મોટામાં મોટાં જોખમો ખેડે છે -- 
ભારમાં ભારે વીરતા દાખવે છે. પણુ તેમના આપ્યાત્મિક પ્રયોગોમાં તુકસાન 
થાય તેને માટે અગાઉથી વીમા ઉતારાય એમ તેઓ પચ્છે છે. ” 

મેં કહ્યું: “ તેઓ મૂઝાઈ ગયેલા છે. સાચો ધર્મ શો એ તેમને કહેવામાં 
આવે તો સભવ છે તેઓ એને અનુસરે, ” 

ગાંધીજીએ કહ્યું : “ કોઈ ને પણુ સમળ્નય એવી ધમની સ્પ વ્યાખ્યા 
આ પ્રમાણે છેઃ હું અયારે જેવો ખરેખાત જવું યું તેવા હંમેશાં જીવીશ, 
અને હું મારી સ્થિતિ સુધારી શકું એમ છું, એવી જે શ્રદ્ધા તેનું નામ ધમે છે. 
અમેરિકન લેકે મૂઝાઈ ગયેલા છે? કે જેમ અર્થપ્રાતિ પણુ સહેલાઈથી 
કરવાને તેઓ ટેવાયેલા છે તેમ તેમને આત્મપ્રાપ્તિ પણુ સહેલાઈથી કરવાની 

- સરળતા કોઈ કરી આપે એમ તેઓ ઈચ્છે છે ? ” 
ત્ર 

સન યાત સેન, કમાલ પાશા કે ઈ ટો, જેમણે પોતાની પ્રન્ન માટે 
પશ્ચિમતી પાસેથી આદર્શો ને રહેણીની ઢબ લીધાં, તેમના કરતાં ગાંધીજી 
ખહુ જુદી કોટિના છે. પણુ તેઓ પોતાના દેશના જૂની ઢબના યોગી કે ફકીર 
કરતાં પણુ જુદી કોટિના છે. નવા એશિયાના તેમના સમકાલીન રાષ્ટ્ર- 
નિર્માતાઓના જેટલા જ તેઓ પણુ પૂવૈ ઉપર પડેલી પાશ્વિમતી અસરતું 
સતાન છે. “પણુ પશ્ચિમના અટપટા સુધારામાંથી તેમના સર્વત્રાહી માનસે પેલા 
ખીન નેતાઓના કરતાં જુદી રીતે પસદગી કરી છે. તેમતી હિલચાલમાં 
ભારતવર્ષના ગ્રાચીન આદરીવાદ છે "ખરો; પણુ વહેવારકુશળ પશ્ચિમની 
પાસેથી લીધેલી માનવકલ્યાણુની કલ્પનાની મદદથી ગાંધીજએ એ આદશ્ી- 
વાદને નવું જ રૂપ આપ્યું છે. “ દુકાળથી પીડાતા ને બેકાર લોકોને તો ઈશ્વર 
કામ અને રોજી રૂપે જ દર્શન આપવાની હામ ભીડી શકે,” એ હિંદુ ધમસત્રોમાં 
થયેલો એક ચૉંકાવનારે ઉમેરે છે. 

ત્ર 

ગાંધીજ આવ્યા લારે હિંદુસ્તાન પોતાની પ્રાચીન પ્રણાલિકાઓના 
. કળણુમાં ખૂંપી ગયેલું વું, એમાંથી તેમણે એક સુસંગત સિદ્ધાન્ત અને 

૧૩ 
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પ્રમતિશીલ હિલચાલ પેદા કયો; તેમાં ઈસુના ગિરિગ્રવચનની નિશ્ચિતતા ઉમેરી; 
પશ્ચિમનાં વ્વવહારકુશળતા ને નેશ બંનેનો ઉપયોગ કરીને હિલચાલ ચલાવી; 
અને એમાં પોતાના સ્વાર્પણુમય જીવનનું બળ ઉમેર્યું. ભારતવર્ષતો અંતરતમ 
આત્મા શાની ઝંખતા કરે છે, તે એ વસ્તુ મેળવવાને તેણે રું કરવું જનેઇએ, 
એ તેમણે ભારતવર્ષને શીખવ્યું છે. તેમની પદ્ધતિને લોકો અતુસરે યા ન 
અનુસરે, અને તેમની હિલચાલમાંથી આદરી પરિણામ આવે. યાન આવે, 
પણુ તેએ તો છેવટે ધડાધ્ને ઉત્પન્ન થનાર હિંદી પ્રજનના સજેક તરીકે જ 
ઈતિહાસમાં -વિખ્યાત થઈ જવાના છે. હિદુસ્તાનના જનસમૂહને તેમણે 
લડતમાં મહત્ત્વનો ભાગ ભજવતો કર્યો છે. રાજદ્દારી લોકો એ જનસમૂહને 
કદી ન પહોંચી શકત -- એને માટે તો સતની જ જરૂર્ હતી. અલાદાખાદતનું 
“લીડર? પત્ર કહે છે: “ નિષ્ક્રિયતાનો વિશાળ સાગર ચેતનથી મસ્ત બતી 
ગયે છે. સ્વાશ્રયતો પાઠે લોકોને ગળે ઊતર્યો છે. આખી ગ્રજને એમ 
શીખવવામાં આવ્યું છે કે તેને જે કંઈ નનેધ્છું હશે તેને માટે તેણે પુરુષાથે 
કરવો રહેશે; અને જે વસ્તુ સ્વપ્રયત્તને બળે ન મળી હોય તે મેળવવા 
લાયક ન ગણી શકાય. ” 

ખ્લૅંચ વૉટ્સન કહે છે તેમ ગાંધીજીની પ પણુ તેમને જીત અપાવે 
છે. એવી ભૂલે ધણી.જ થોડી છે --- અને એ પણુ સફળ થઈ છે. “ મારા 
ખધા મિત્રે ભલે નારાજ થાય તોપણુ હું તો જેનાથી પશ્વિર રાજી થાય એવું જ 
કામ કરીશ, ” એમ જે માણુસ કહે છે; જે પશ્વિર્ને રસ્તો બતાવવા માટે 
પ્રાથના કરે છે ને જેને પશ્વિર્ રસ્તો સુઝાડતો લાગે છે; જે એકવાર ચાલ્યા 
પછી પાછો વળતાં ડરતો નથી; એવા માણુસને અન્તે વિજય મળ્યા વિના 
રહે જ નહીં. ” બેશક એમાં વખત ધુણી લાંબો નનય છે. ગાંધીજએ આ 
લેખકને કહેલું: “ હું ચાળીસ વરસ, કે ચારસો પણુ, -- મારે મત એ 
સરખાં છે -- રાહ જેઈ શકું એમ છું. જીવન તો અનંત કાળ ચાલવાનું છે. 
આપણે કોઈ ને કોઈ રૂપે જીવતા રહેવાના જ છીએ, ને છેવટે આપણે 
વિજય થયા વિના રહેવાનો નથી. ” આ બાબતમાં તેઓ પશ્ચિમના * કરતાં 
ચડિયાતા છે. કેમકે પશ્ચિમ રાહ જેઈ શકતું નથી; અને તેને મત જીવન 
અનન્ત નથી પણુ એક ભવ જેટલું જ છે, 

ર્વીદ્રનાથ ઠામુર કહે છે: “ મહાત્માજી મુક્તાત્મા હોઈ ભૂતમાત્રમાં 



જગતના અભેડ નેતા ૨૬૬ 

પોતાના આત્માને ને પોતાના આત્મામાં ભૂતમાત્રને જુએ છે. ” ગાંધીજ કહે 
“છે : “ આ ઉપનામથી મને કદી પણુ હર્ષ ઊપજ્યો છે એમ હું કડી શકતો 
નથી, ટેળાંતી પ્રશંસાથી હું તો સાવ કંટાળી ગયો છું. ” પણુ એ પ્રશેસા 
વાજખી ને સફારણુ છે. ચાર્લી એડ્ઝ, જેમની વિવેકબુદ્ધિ ઝાંખી પડી ગઈ 
નથી, તેઓ કહે છે : “ લગભગ સપૂ્ણું એવી નિઃસ્વાર્થશત્તિને લીધે ગાંધીજ 
ખીન્ન માણુસોના કરતાં વધારે યથાર્થ ને સ્પષ્ટ રીતે જેઈ શકે છે, ને અન્નેડ, 
નિશ્ચરયપૂર્વક પોતાને સ્પષ્ટ દેખાયેલી કલ્પનાનો સાક્ષાત્કાર કરી શકે છે. ” 
ગાખલેજીએ એમને વિષે કહેલું : “ જે માટીમાંથી વીરે ને શહીદો પાકે છે 
તે જ માટીના તેઓ ધડાયેલા છે, એમાં શકા નથી. ના, એથી પણુ કંપકિ % 
વિશેષ વસ્તુ એમનામાં છે. તેમતી આસપાસના સાધારણુ માણુસોને વીરે 
ને શહીદો બનાવવાનું અદૂભુત આત્મબળ તેમનામાં છે. ” આ મૃલ્યાંકન 
તેમણે તેમની કારકિર્દીના પાછળના ભાગમાં સાચુ પાડ્યુ છે. ' તમારામાંથી 
ક્રાણુ મારા પર્ પાપતો આરોપ મૂકી શકે એમ છે ?' એવે પડકાર આપનાર 
પ્સિએ ઠરાવેલા આદરીની નજીક જેટલું ગાંધીજીનું અંગત જીવન પહોંચ્યું છે 
તેટલું આપણું જમાનાના કોઈ પણુ માણુસનું જવન પહોંચી શકયું નથી. 

એમનું આ જીવન ભવિષ્યના સર્વ યુગના સર્વ મનુષ્યોને માટે રહી જશે. 
રોમૈ રોલાં માને છે કે મહાયુદ્ધ પછીના આપણા યુગમાં ગાંધીજએ એફ ખાસ 
ફ્રાળા આપ્યો છે : “ જગતમાં હિંસાનો પ્રબળ વાયુ વાઈ રલો છે. દરેક પ્રજા 
ખીજ પ્રશ્નને એના એ જ સિદ્ધાંતોને નામે હણે છે. તેઓ નામ તો સિદ્ધાંતોનું 
દે છે, પણુ એની પાછળ એક જ પ્રકારનાં લોભ અને ભ્રાતૃ્યાની ઉત્તિ 
"છુપાયેલી હોય છે. રાષ્ટ્રવાદીઓ, ક્રાસિસ્ટો, બોલશેવિસ્ટો, પીડિત વર્ગના લોકો, 
જુલમગારો, સહુ કહે છે કે અમને પશુબળ વાપરવાનો હેક છે, ને એ હફ 
અમારા સિવાય ખીન્ન કોઈને નથી.” ગાંધીજી કહે છે? નામર્દાઈ 
ઝરતાં તો હિંસા સારી; પણુ [હંસા નિષ્કૂળ નીવડે છે. “એ મ્રદ્ધા 
કાણુ સાચી પુરવાર ફરી ખતાવરશે ? અને અશ્રદ્ધાવાળા જગતમાં એ 
પુરવાર કરશે પણુ કેવી રીતે ? શ્રદ્ધા પુરવાર થાય છે કમે દ્દારા. યુરોપ યુદ્ધો. 
વિપ્લવોથી લોહીલુહાણુ થઈ ગયું છે; ગરીબ ખની ગયું છે; થાકીને લોથ થઈ 
ગયું છે; જેના પર તે અગાઉ જીલમ કરવું હેતું તે એ એજશ્ઞિયાની નજરમાં 
તેની પ્રતિદા ધટી ગઈ છે; અને પર્લામ, હિંદ, ચીન અને જપાનની 
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નાત પ્રજાએની આકાક્ષાઓનો વિરોધ તે એશિયાની ભૂમિ પર. હુવે 
'_પછીકરી શકે એેમ નથી. પણુ એટલાથી ઝાઝો લાભ થવાનો નથી; પછી' 
ભ્રલેતે થોડીક વધારે પ્રજાએ માનવસમાજના સંગીતમાં પોતાના ખાસ સૂર 
ઉમેરે. એશિયાની ભાવનામાં જે જુવાળ આવ્યો છે તેની વાટે જવનમરણુનો 
--એટલું જ નહીં પણુ સમત્ર માનવન્નતિ માટે આચરણુનો -- નવો આદર્શ 
પ્રગટ થાય એ જરૂરનું છે. એ ભારતવષૈનો જગતને આપવાનો નવે સંદેશે। છે 
પશુખળતું સ્થાન શું, એ જે પ્રશ્નને અંગે આજને યુગ મૂંઝાઈ રો છે તે 
પ્રશ્નના આ જ ખુલાસો છે. ” અમેરિકન લેખિકા ખ્લૅચ વોંટસન પણુ 

- ગાંધીજીના કાયૈને એ જ દણિએ જુએ છે: “ અસહકારની લડતના રાજકેીય 
ભાગમાં ભરતીઓટ થયા જ કરવાની. કેટલીક લડાઇમાં હાર્ ને કેટલીકમાં જીત . 
મળવાની. ગાંધીજી જશે તોયે ગાંધીજીની કલ્પના તો કાયમ રહી જ જશે. 
અને જગતના ભ્રાગમાં એનો જે રચનાત્મક અમલ થશે તેને પશ્રિમતી [હિસા 
'ને લોહીની તરસના સામા ત્રાજવામાં મૂકતાં ખે પહ્લાં સરખાં થઈ રહેશે. ” 
“પશ્રિમતી' એ શખ્દતી સાથે હું તો ઉમેરું કે “ ચેતનથી થનગનતા નવા 
પૂર્વેની પણુ '. 

ગાંધીજી રાં રાજકીય સ્વાતંત્ર્ય મળે એમ ઇચ્છે છે ખરા, પણુ 
તેની કિંમતરૂપે તે પોતાના આદર્શોનો ભોગ આપે ને આરદર્શોના ક્ષેત્રમાં 
પારકાનું ચુલામ બને એમ તેઓ નથી પ્ચ્છઠતા. પૈસાને પૂજનારું જડવાદી 
જગત હિંદુસ્તાન પ્રત્યે આદર્ ધરાવે એમ તેઓ. પ્રચ્છે છે ખરા, _પણુ એ 
આદર મેળવવા તેને પોતાની વિશ્ઞિણ પ્રતિભાનો ભોગ આપવા પડે એ તેમને 
રુચે'એમ નથી. હિંદીઓને સારે ખોરાક ને સારાં ધર મળે એમ તેઓ પ્રચ્છે 
છે, પણુ તેઓ આત્માની સાધના કરતાં દેહની આળપંપાળમાં વધારે પડી જય 
એ તેમને ગમવું નથીં. તેમના આવા વિચારો હોવાથી એમ કહી શકાય કકે 
'રાજ્ધુરીણુ ને સુત્સદ્દીઓની શ્રેણીમાં તેઆ એક ત્રડષિ છે. રાજ્યતંત્ર વિષેના 

. તેમનાં સિદ્ધાન્તતે'કનક્યુશિયેસના સિદ્ધાન્તની સાથે સરખાવવામાં આવ્યે છે, 
'%ુમકે કતક્યુશિયસ પણું કહેતા કે જે પ્રજ્નની -ઇચ્છા તે જ પશ્વિરતી પ્રચ્છા.. 
'ગાંધીજી એશિયાનો મોટામાં મોટા ધડ્વૈયા અથવા નિર્માતા છે; કેમકે ખીજ 
“નિર્માતાઓ જે એકે વસ્તુ કરવા તૈયાર નથી તે કરવા તેએ તૈયાર છે. સ્વાતંત્ર્ય 



ગાંધીજીની ફિલસૂફી ર ૨૧૩ : 
મેળવવા માટે હિંસા કે ૭છળફપટતું એક પણુ કામ કરવા કરતાં તેએ, જરૂર 
પડે તો, પોતાના દેશના સ્વાતંત્યની આશા જતી કરવાનું વધુ પસંદ કરે એમ 
છે. તેઓ જગતના અન્નેડ ને અઠ્દિતીય નેતા છે. તેઓ પ્રેમધમેનો ઉપદેશ 
કરનાર વર્તમાન યુગના પેગંબર છૈ; અને એ વિષયમાં તેઓ ખુદ, મો તી, ઈસુ, 
સંત ફ્રાન્સીસ અને ટૉલસ્ટોયના આષ્યાત્મિક વાર્સ છે. વીસમી સદીની નવી 
હેંદી પ્રજનને મત ગાંધીજી પોતાના જ્યૌજે વૉજિંગ્ટન ભલે હેય. પણુ એ 
પ્રન્નની આ મૉંધામૂલી આશા પણુ સફળ થશે, પ્રાલશે, ને અંતે અશોકના 
સાસ્રાજ્યંની પેઠે નામશેષ બની જશે, યારપછી પણુ ધણી જુદી જુદી 
સંસ્કૃતિવાળી પ્રન્નઓ, પ્સિ ખ્રિસ્તની પેંઠે ગાંધીજને, અનેક ભિન્ન ભિન્ન 
જાતિઓના મિલનનો ઉપદેશ કરનાર પેગંબર રૂપે, પૂજવાનું ચાલુ રાખરો.* * 

(૧૯૨૯) 

પ૯ ગાંધીજીની ફ્લિસૂટ્ટી 
અરદેશર રતનજી વાડિયા 

ફ્િલસૂડીના અભ્યાસ માટે જેવી અનુકૂળ ષરિસ્થિતિ [િંદ્સ્તાનમાં છે 
તેવી દુનિયાના બીજા કોઈ દેશમાં નથી. હિંદે ફ્લિસટ્રીના શુદ્ધ રૂપને જવન- 

. માર્ગે ખનાવી છે; પશ્ચિમને એને જવનની તટસ્થ સમીક્ષા બનાવી છે. આ ખે 
પાયાતી કલ્પનાઓના સમન્વયની આપણુને જરૂર છે. એવે સમન્વય 
સવેશ્રેટ હિંદી -- મહાત્મા ગાંધી -- એ કરી બતાવો છે. તેએ આ 
તત્ત્વજ્ઞાન પરિષદના વિધિસર સભ્ય ભલે ન હોય. પણુ સય પર કેઈ નો પઈજ્નિરો 

' નથી; અને સેંકડો વરસ પછી આપણુને એક એવા ગુરુ મળ્યા છે જેઓ 
શાસ્રોમાંથી વાકયો ટાંકીને સન્તોષ માનતા નથી, પણુ જીવનની સમસ્યાઓને 
સામનો કરી શકે છે, વિચાર કરી શ્ઞકે છે, ને શીખવી શકે છે. 

મહાત્મા ગાંધીની ફ્લસડ્ડી વિષે ચર્ચા કરવી એ એકંદરે સહેલું કામ ' 
નથી, કેમકે તેઓ જગદગુરુ છે તેતી સાથે રાજ્યેપ્રકરણી પુસ્ષ પણુ છે. 
જગતના ઇતિહાસમાં એમના જેટલી વિખ્યાતિવાળા કેઈ પણુ વિચારક 
એમના જમાનાના ચાલુ બનાવોમાં ઊતરવાની પરવા કરી નથી. પણુ આવા 

* આ લેખકના “ એમીનન્ટ એરશિચન્સ ' નામના પુસ્તકમાંથી. 
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હસ્તક્ષેપતે માટે વે સમય આવી પહેંચ્યો છે; 'ેમકે આજની દુનિયામાં 
રાજકારણુ સર્વે[પરી પદ લઈ બેઠું છે, ને તેથી તે એવું ગર્વિષ્ઠ ખની ગયું છે 'કે 
સાદા નીતિનિયમો પણુ પોતાને લાગુ પડતા નથી એમ તે માને છે. એટલે 
એવા કોઈ ગુર્ની આજે જરૂર છે જે રજકારણુને વિશ્વની વ્યવસ્થામાં તેતું 
યોગ્ય સ્થાન લેતાં શીખવે. રાજકાર્ણુ નીતિમય બને એવું સ્વપ્તું તો ધણાખરા 
રાજદ્દારી વિચારોએ સેવેલું. પણુ એ વસ્તુ વ્યવહારમાં સિદ્ધ કરી બતાવવાનું 
સ્વપ્નું તો મહાત્મા ગાંધીએ જ સેવ્યું છે. . 

મહાત્મા ગાંધીની આખી કારકિર્દીમાં દદ્વિતી એક પ્રકારની વિશાળતા 
દેખાઈ આવે છે. એક કાળ એવો હતો જ્યારે તેમનું મન ખ્રિસ્તી ધર્મ 
અને સ્વધમેની વચ્ચે ઝોલાં ખાતું હતું. છેવટે જ્યારે તેઓ હિંદુ ધમેને વળગી . 
રહ્યા યારે તે તેમના વિચારરૂપી પાત્રમાં આસિત થઈ શુદ્દ થયેલો ને 
નવજીવન પામેલો નવો હિંદુ ધમે હતો. ગીતા એમની સદાની સોખતી બની 
ગઈ છે, અને નવા કરારનો ધમૈસિદ્ધાન્ત એમની રગેરગમાં ઊતરી ગયે છે. 
એટલે જ તેઓ કહે છે કે “ મારા ધમને ભૌગોલિક મર્યાદા નથી. ' એટલે, 
' અહિંસક સાધતો વડૅ કરેલી સયની શોધ ' એવી હિંદુ ધમેની વ્યાખ્યા તેમણે 
આપી છે તેમાં પણુ નવાઈ નથી. હિંદુ ધમે એટલે સયની શેધ એવી નને એની 
વ્યાખ્યા આપવામાં આવે તો હિંદુ ધમે એક ધમ કે એક ફ્લિસફી મટી જય છે; _ 
તે એ અથેમાં “ હિંદુ ' કહેવાનો કશે ચોકસ અર્થ રહેતો નથી. જૂના શખ્દોને 
નવા અર્થમાં વાપરવાની ગાંધીજની ટેવ હવે જૂની થઈ ગઈ છે. એટલે તેમના 
શખ્દો વસ્તુતાએ તેમનો વિશ્ચકુડુંબભાવ વ્યક્ત કરતા હોય યારે પણુ, ઉપરટપકે 
જતાં ન્નણે તેમની રાષ્ટ્રીય ફે ભૌગોલિક સંકુચિતતા વ્યક્ત કરતા હોય એવા 
લાગે છે. તેમણે પોતે કબૂલ કર્યું છે કે તેમના પર ભારેમાં ભારે અસર . 
બાધ્બલના નવા કરારની ને યારપછી રસ્કીન અને ટૉલસ્ટૉયની પડી છે. 
સયશેોધકે તો સય તેને જ્યાં દોરી ન્નય યાં જવું જ રહું. દેશાભિમાનનેો 
વિચાર તેની શેધના ક્ષેત્ર પર્ મર્યાદા ન મૂકી શકે. તે જ પ્રમાણું શારીરિક 
આરેગ્યના વિષયમાં તેઓ ડો. કયુની ને ડૉ. જુસ્ટની પ્રેમપૂર્વક સ્તુતિ કરે છે 
એવે માણુસ, એવે હિંદુ સચ્ચાઇથી કહી શકે છે કે “ મારે મન સ્વદેશમ્રેમ 
એટલે માનવમાત્ર પ્રત્યેનો પ્રેમ છે. ” 

સજના પ્રવાહ જ્યાંથી આવે યાંથી તેને અપનાવવાને જ્યારે માણુસ 
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તૈયાર હોય વારે તેને પોતાની સુદ્ધિનો પૂરેપૂરો ઉપયોગ કરવો આવશ્યક યઈ * 
પડેછે. “ હું ધર્મતે વિષે. અંધશ્રદ્ધા નહીં રાખું. ધર્મેના પવિત્ર નામને 
આધાર લઇને ડું કોઈ પણુ કુરિવાજને વાજબી ઠરાવી શકતો નથી. હું 
માણુસતી બુદ્ધિને સ્પશે કરીને મારું કહેવું તેને ગળે ઉતારી ન શકું તો મારે 
કહેવું એક પણુ માણુસની પાસે કબૂલ કરાવવાની મને જરાયે ઈચ્છા નથી. 
હું તો એટલે સુધી કહું છું કે પ્રાચીનમાં પ્રાચીન શાઅવચનેને જે મારી 
બુદ્ધિ સ્વીકારી ન શકે તો હું તેને ઈશ્વિરપ્રણીત ગણુવાની ના પાડું. ”” ભારતીય 
તત્ત્વચિન્તનના ઈતિહાસમાં આ સાવ નવે! સૂર છે. કેઈ એક ખાબતમાં 
મુરાનથી જુદ્દો મત દર્શાવવાની તેમણે હામ, ભીડેલી, તેનાથી કોધે ભરાઈ ને 

. મૌલાના ઝફરઅલીખાને તેમને લખ્યું યારે તેમણે હિંમતભેર આ પ્રમાણે 
જવાખ દીધેલો : “ ખુદ કુરાને શરીફના ઉપદેશ પણુ ટીકામાંથી મુક્ત રહી 
ન શકે, દરેક સાચા ધમેશાસ્રને ટીકાથી લાભ જ થાય છે. આપણે પઈક્ર- 
પ્રેરિત શ્રતિન્ઞાન શાને માનવું ને શાને નહીં એ કહેવા માટે પણુ આપણી પાસે 
આપણી ખુહ્દિ સિવાય ખીન્ને મા્ગેદર્શક નથી. ” આમ કહેવામાં તેઓ પરંપરાગત 
હિંદુ તત્તતવિચારના શખ્દપ્રામાણ્યથી માઈ લોના માઈલિ આગળ ચાલી ગયા છે. 

તેમનાં આ વચનો વિચારના એક નવા જ યુગની આગાહી આપે છે. અને 
હતાં આ શખ્દ્ો તેમણે નર્યા બુદ્ધિવાદીના ગર્વથી નથી ફલ્વા, પણુ નખ્ર 
ભકતની જંત્તિથી કલ્રા છે. તેઓ એકલા વેદને જ પશ્રિરપ્રણીત નથી માનતા; 
પણુ ખાઈનલ, કુરાન અને ઝંદ અવસ્તાને પણુ “ વેદના જેટલાં જ પશ્વિર” 
ત્રણીત ' માને છે. 

ધણીવાર તર્કે સ્વીકારેલી વસ્તુ કેવળ માણુસની મુદ્ધિમાં જ રહી ન્નય 
છે, ને તેના આચરણુમાં ઊતરતી નથી. પણુ ગાંધીજ તો માને છે ક જે 
માન્યતા સત્કમેમાં ન પરિણુમે તે સાવ નકામી છે. પોતાને જે સલ ભાસે તે 
પ્રમાણે આચરવાની તેમતી આ જે હિંમત છે તેને લીધે તેઓ પ્રતિહાસના 
મોટામાં મોટા કમેયોગી બન્યા છે. તેમણે હિંદુસ્તાનની મોટામાં મોટી સેવાં 
એ કરી છે કે તેમણે ભયની સામે સંત્રામ ચલાવ્યો છે, અને પોતે તેના પર્ 
જત મેળવી ખીન્નઓને એવી જીત મેળવતાં શીખવ્યું છે. જે દેશમાં લેકે 
ભયને લીધે --- પોલીસનો ભય, લશ્કરનો ભય, લોકમતનો ભય, સામાજિક 
બહિષ્કારનો ભય, ભૂતપ્રેતનો ભય, પડછાયાનો ભય, એમ સર્વ પ્રકારના ભયતે 

ઝન 
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લીધે --સ્થગિત બની ગયા છે, તે દેશમાં આ કંઈ નાતીસૂતી સિદ્ધિ ન કહેવાય. 
નિર્ભયતા એટલે કંઈ આંધળું સાહસ કે ગુના કરવાની હિંમત નથી. એ 

તો ઉમ્ર તપસ્યાની તાવણીમાં તવાયેલા, સયનિકાની શુદ્ધમાં શુદ્ધ ભૃત્તિથી ધડાધ્ને 
પાકા થયેલા, આત્માની વીરજૃત્તિ છે. ગાંધીજના પોતાના શખ્દોમાં કહીએ તો, 
“ એના ગભેમાં બળવાનની અહિસા રહેલી છે. એવો માણુસ કોઇના જીવ 
નહીં લે, પણુ સયનું પાલન કરતાં પોતાનો જીવ આપવે। પડે તો આપવા ખુશીથી 
તૈયાર થશે. ” તેએ આ શખ્દો કહે છે તે માને છે, ને તે પ્રમાણે તેમણે આચરણુ 
કરી બતાવ્યું છે. તેમના પ્રેમાળ” હૃદયનું ઊભરાતું * હેત, ને તેમના પ્રસન્નતા 
ફેલાવતા સ્મિતને લીધે તેઆ જીવતા લેોહુચુખક જેવા બન્યા છે. કરોડો 
માણુસનાં હુદય સ્વેચ્છાએ તેમને ચરણે શ્રદ્ધાંજલિ અર્પે છે. અને લોકનેતા- 
ઓને વિષે જે ન્નતતો સશય ઊપજે છે તે જનતના સેશયથી તેમની અત્યંત 
સાદાઈ એ તેમતે ઉગારી લીધા છે. એમતી આસપાસ ધમૈનિદા, તથા પશ્વિરના 
અસ્તિત્વ ને તેના દેવી અમલ વિષેની, બુદ્ધિથી પર ને બુદ્ધિને અગમ્ય એવી, 
શ્રદ્ધાની સુવાસ ફેલાયેલી હોય છે. પરમાત્માની શાન્તિ તેમના મુખારવિંદ પર્ 
પ્રકાશે છે ને તેમના હદયમાં વસે છે. 

એવું એ પુસ્ષનું વ્યક્તિત્ત છે. પણુ આપણે તો મુખ્યત્વે એમના 
વિચારની ચર્ચા કરવાની છે. પોતે કહેલું બધું સ્વીકારવું એમ તેઓ આપણુને 
ફરમાવતા નથી. કેઈ પણુ વસ્તુ પર બુદ્ધિ મેજૂરીની મહોર ન લગાવે યાં 
સુધી આપણે તે સ્વીકારવાને બંધાયેલા નથી. તેઓ પોતે કહે છે: “આ 
કમૈયુગમાં અંધપૂક્નની કશી જ કિંમત નથી.” તેમનો ઉપદેશ આમ તો 
સાવ સાદ્યો છે. એમાં અટપડું કે ચુદ્ય એવું કરું નથી. એની ચર્ચા કરવામાં 
હું એમના ઉપદેશના વિશ્વવ્યાપી અંશેને જ લઈશ, કેમકે એ અંશે જ 
કાયમના મહત્ત્વતા ગણી શકાય એવા છે. 

છેક ૧૯૦૮ માં પ્રસિદ્ધ થયેલા “ હિંદ સ્વરાજ ' માં ગાંધીજીએ લખેલું : 
મને તો ધમે વહાલે છે, એટલે પ્રથમ દુઃખ તો એ છે કે હિંદુસ્તાન ધર્મભ્રષ 
થતું ચાલ્યું છે. ધર્મનો અર્થ હું અહીં હિંદુ કે મુસલમાન કે જરથોસ્તી :એમ 
નથી કરતો; પણુ એ બધા ધમૈમાં જે ધમે રહો છે તે જતો રહે છે; 
આપણે પશ્વિરથી વિમુખ થતા જઈ એ છીએ. ” પકશ્રિર્ વિષેતી સાક્ષાત્કારના 
પાયા પર્ રચાયેલી શ્રહ્ધા એ એમના ધમેતું સારભૂત તત્ત્વ છે; ને તેથી જ 
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તેને તર્કથી પુરવાર કરી શકાતી નથી. પણુ પશ્રિરને સદાચાર જ પ્રિય છે 
“એમ ભાર ઇઈને કહેતાં તેઓ કદી થાકતા નથી. “ આત્મકથા' માં 
તેઓ કહે છે: “ મારા પ્રયોગોમાં તો આપ્યાત્મિક એટલે નેતિક; 
ધમે એટલે નીતિ; આત્માની દૃષ્રિએ પાળેલી નીતિ તે ધમે. ” “ નીતિધમે 
માં તેઆ ધમ અને નીતિ વચ્ચે ભેદ ફરવાની ના પાડે છે. એમની નીતિન 
વ્યવસ્થામાં સય એ સર્વોચ્ચ સિદ્ધાંત છે, એટલે તેઓ ઈશ્વર અને સય 
વચ્ચે અભેદ માને છે, ને ઈશ્વરને “ સલનારાયણુ' એ નામે ઓળખે છે. 
'પ્ેટલાંક વરસ પર તિબેટમાં એવી વાત ચાલી હતી કે ભગવાન બુદ્ધે ભારતવર્ષમાં 
ફરી જન્મ લીધો છે, ને “ મહાત્મા ગાંધી ' એ 'નામ ધારણુ કર્યું છે. એક 
વાત તો ચોકસ છે કે ખુદ્ધના જમાના પછી કોઈ પણુ ડિંદીએ -- કદાય 
કબીરને અપવાદરૂપ ગણી શકાય -- શુદ્ધ સદ્યાચારતે ગાંધીજીના. જેટલું મહત્ત્વ 
આપ્યું નથી કે તેને વિષે એમના જેટલી છટાદાર વાણીમાં ઉપદેશ આપ્યો 
નથી. એમને ધર્મ એ સેવાનો ધર્મ છે, વહેવારુ આદશેવાદ છે, ને તે 
“વળ ત્રકષિએ તે સાધુસતોને માટે નથી; સાધારણુ લોકને માટે પણુ છે. ” 

ધમના ક્ષેત્રમાં ગાંધીજએ કંઈ નવી શોધો કરી છે એમ ન કહી શકાય. 
પણુ ધામિંક સય ન્યાં મળે યાંથી મેળવવા માટે તેમણે ખરી ધગશથી કરેલી 
સાધનાનું દૃષ્ટાંત માણુસોને પ્રેરણા આપે એવું છે. તેઓ સનાતની હિંદુ તરીકે 
એળખાવાને આતુર છે, પણુ તે પોતાની શરતે. કોઈ પણુ ધમેમત બીન્નના 
કહેવાથી સાચો ને માને એટલા તેઓ મહાન છે. પોતાનું હદય કખૂલ ન કરે 
એવી માંડવાળા બીનનઓ સાથે ન કરે એટલા તેઓ સયનિઇ છે. તેમનો 
સનાતન હિંદુ ધર્મ સામાન્ય લેકેમાં જનેવામાં આવે છે તેના કરતાં ધણુ! ઊંડો 
ને ધણુ! ઉન્નત છે. તેએ હિંદુ શાસ્ત્રોનું પ્રામાષ્ય સ્વીકારે છે, જેકે તેએ 
અભ્યાસ તો એકલી ગીતાનો જ કર્યો હોવાનો દાવો કરે છે. તેઓ 
વર્ણાશ્રમધમેને માને છે, પણુ તે “તેના શુદ્ધ વેદકાલીન રૂપમાં; આજના 
લોકપ્રિય ને અણુધડ રૂપમાં નહીં, ” તેઓ “ લોકપ્રિય અથે કરતાં ધણા 
વિશાળ અર્થેમાં ગોરક્ષાને ” માને છે. છેવટે તેઓ કહે છે કે. તેમને 
“ મૂર્તિપૂજ્નને વિષે અનાસ્થા નથી. ” 

આ પરથી સહેજે જેઈ શકાય છે કે ગાંધીજીનો સનાતન ધર્મ બહુ 
હળવા પ્રકારનો છે. નહીં તો તેએ પીડિત ને દલિત લોકોના સહાયક ન બની * 



૨૧૮ ર અર્રેશર્ રતનજી વાડિયા 

શકત; તે ખુદ્ધ તથા ઈસ સાથેનું એમનું જે આષ્યાત્મિક ને નેતિક સગપણુ છે 
તે સિદ્ધ ન કરી શકત. ગાય વિષેતો તેમનો પૂજ્યભાવ એ જીવમાત્ર પ્રત્યેના 
તેમના પૂજ્યભાવતું પ્રતીકમાત્ર છેઃ “ગાય એ દયાધમૈની મૂર્તિમંત કવિતા 
છે......લાખો કરોડો હિંદીઓને ઉછેરનારી એ. માતા છે. એ ગાયની * 
રક્ષા તે ઈધિરતી આખી મૂક સૃષ્તી રક્ષા છે. ” ગાય મારફતે તેઓ 
ઉપનિષદમાં બતાવેલી જીવમાત્રતી એકતાનું આકલન ફરે છે. મૂર્તિપૂન્ન * 
વિષે તેઆ સાવચેતીથી ખોલે છે, પણુ તેમનું કહેવું બુદ્ધિ ન સ્વીકારી 
શકે [એવું જરાયે નથી. તેમને મૂર્તિપૂન્ન વિષે અનાસ્થા નથી. અને નને 
મૂર્તિ એ માત્ર પ્રતીક છે એમ મૂર્તિપૂજક હંમેશાં સમજતો હોય, તો 
મૂર્તિપૂન્ન વિષે અનાસ્થા ધરાવવાની કેણુ પરવા કરે? પણુ બુદ્દ અને 
પસિની પેઠે ગાંધીજની પણુ જન્મસિદ્ધ *ૃત્તિ કમેકાંડથી જુદી દિશામાં જવાની 
છે, એમ તો સહેજે દેખાઈ આવે છે. “ આત્મકથા' નાં જે પાનાંમાં તેમણે 
જનોઈ ને પ્રશ્ન ચર્ચ્યો છે તેના જેટલાં રસિક કે તત્ત્વચિન્તનથી ભરેલાં બહુ 
થોડાં પાનાં એ પુસ્તકમાં હશે. ડો. મેકતીકલે ગાંધીજના ધમેને “ સેશ્વર » 

અગેયવાદ' એ નામ આપ્યું છે. એ ભાષાનો દુસ્પયોગ કહેવાય. અમા 
ધર્મનું ખરું વર્ણુન તો “ નીતિમય સેશ્વરવાદ ' એ શખ્દથી જ' થઈ શકે. 

એમની નીતિવ્યવસ્થા સય અને અહિંસા એ ખે સિદ્ધાન્તાના આધાર 
પર રચાયેલી છે. તેઓ મનુષ્યમાં પરમાત્માને જુએ છે; અને તેથી તેમણે 
પાપ અને પાપી વચ્ચે સાવ નવો જ 'ભેદ પાડી બતાવ્યો છે. એટલે જ 
તેઓ જનરલ ડાયરને વિષે કહે છે: “ એણે જે કામ કર્યું છે તેતે વિષે મને 
તિરસ્કાર છે; પણુ એ ન્ને માંદો પડે તો હું તેની પાસે જઈ તેની સારવાર 
કરે, ને બતી શકે તો તેને સાજે કરું. ” 

આ વચનમાં આપણુતે એમની અહિંસાનું વહેવારું દાનત મળી રહે 
છે. તેમનો ધર્મ બૂરાઈ ન્યાં જ્નેવામાં આવે યાં બધે તેનો દેષ કરવાને છે, 
તે ખૂરાઈ કરનાર માણુસનો નહીં; કેમકે બૂરાઈ કરનાર કંઈ માણુસ મટી 
જ્તો નથી, ને પરમાત્મા તો દરેક પ્રાણીમાં વાસ કરે જ છે. અહિસા તો 
બૌદ્ધ ધમે અને જે જેન ધમે જેટલી જૂની છે. પણુ ગાંધીજની પ્રતિભ્રાએ તેનો 
સભની ર્ક્ષાને અર્થે જેટલા મોટા પાયા પર ઉપયોગ કર્યા છે તેટલા મોટા . 
પાયા પર એનો ઉપયોગ થયાનો બીજે દાખલો માનવજાતિના ઈ તિહાસમાં 
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એકેય મળતો નથી. જે જગત યુદ્ધથી થાકી ગયું છે તેને ગાંધીજનું આક 
નવું હથિયાર બહુ આકર્વૈક લાગે છે. પણુ મનુષ્યનાં ધણાંખરાં હથિયારની 
પેઠે આના પણુ સદુપયોગથી જેમ લાભ સાધી શકાય છે તેમ એને દુસ્પયોગ 
થવે। પણુ શક્ય છે. શસ્રયુદ્ધતી પશુતાઓની અવેજી તરીકે એબે હરખભેર 
વધાવી લેવામાં આવ્યું છે. પણુ ખે વિરોધી રાષ્ટ્રોની વચ્ચે સફળ સલામ્રહની 
મુખ્ય શરત -- શત્રુને પ્રેમ દ્દારા જીતવા માગનાર પ્રેમની ક્ષરત -- કદી પણુ 
પૂરી પડે કે કમ એ શેકાપડતી વાત છે. 

દેશના આંતરિક વહેવારમાં સયાગ્રહતો પ્રયોગ વધારે સહેલાઇથી થઈ 
શકે એવો છે. પણુ પ્રયોગ જેટલો સહેલો તેટલી તે શરૂ કરનારની જવાબદારી 
વધારે, આ વસ્તુનું ભાન તેના પ્રણેતાને છે એટલું બીન્ન કોઈ ને નહીં હોય.” 
તેમણે “ હિંદ સ્વરાજ ' માં એને માટે અશક્ય નહીં તો અતિ કઠણુ એવી 
શરતો બતાવી છે: “ અનુભવે ન્નેઉં છું કે જે માણુસ દેશહિતને કારણે 

 સલાત્રહી થવા માગે છે તેણે બ્રહ્મચર્ય પાળવું જઈએ, ગરીબાઈ ધારણુ 
કરવી જેઇએ, સભતું તો સેવન કરવું જ પડે, અને અભયતા આવવી ન્નેઇએ. ” 
આ શરતો સચોટ રીતે બતાવે છે ક ગાંધીજ કેટલી ગંભીરતાથી આ 
પ્રશ્નનો વિચાર ફરે છે. દક્ષિણુ આફ્રિકામાં સયાત્રહને ભારે સફળતા મળી તેને 
લીધે તે લોકપ્રિય બન્યો છે. હિંદુસ્તાનમાં તેનો પ્રચાર ધણુ। થયો છે. એતે 
તટસ્થ વિચાર કરવાનું કામ તો ભવિષ્યના ધ્તિઠાસકારતું છે. પણુ માનો “કે 
સિદ્ધાન્તની દણ્િએ તે બરાબર હોય, તોપણુ તેના અમલી પ્રયોગમાં કેટલીક 
મુસીબતો ને ખામીઓ રહેલી છે, તેના તરક્ શાણા લોકનેતાને દુર્લક્ષ કર્યે 
'પાલવે એમ નથી. 

છેક ૧૯૧૫ માં, જ્યારે ગાંધીજ બ્રિટિશ સામ્રાજ્યના વફાદાર નાગરિક 
હેતા લારે, તેમણે કહેલું: “ હું કોઈ પણુ સરકારનો પક્ષપાતી નથી; અને મેં 
અનેકવાર કહ્યું છે કે જે સરકાર એછામાં ઓછે અમલ ચલાવે તે સરકાર 
સારામાં સારી, અને મૈ ન્નેયું છે કે બિટિશ સામ્રાજ્યમાં મારે રાજ્યના ઓછામાં 
એળખા અમલમાં રહેવું શક્ય છે. તેથી હું થ્રિટિશ સામ્રાજ્યને વફાદાર છું. ” 
ટોલસ્ટૌયની પણુ આવી જ ૬ંત્તિ હતી; માત્ર એમને બિટિશ સરકાર સાથે 
જશે! સબન્ધ નહેતો એટલું જ. આ બંને મહાપુરુષો અરાજકતાને આદશ 
સ્થિતિ ગણે છે એમ કહી શકાય. બતે પ્રેમરૂપી પરમેશ્વરના ભક્ત છે. બૅને 
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આધુનિક સુધારાની અટપટી ”નળથી થાકેલા છે, ને જતમહેનતથી પ્રાચીન 
સાદાઈ ને બને તો ફરી સજીવન કરવા ધ્રચ્છે છે. બને માણુસમાત્રના હદય પર 
એવે પ્રભાવ પાડવા મથે છે જેથી તે અંતર્યામી આત્માને ન્નેઈ શકે. બંનેને 
પોતાના આંતરિક બળનું ભાન હોવાથી તેએ સરકારોને અવગણે છે. એક 
રશિયામાં ને ખીન્ન ભારતવર્ષમાં જન્મ્યા એ પ્રતિહાસનતો એક આકસ્મિક 
યોગ છે. તેઓ ગમે યાં જન્મ્યા હોત તોયે રાજસત્તા ન્નેડે અથડામણુમાં 
આવત; કેમકે તેઓ દુનિયાને સુધારવા માટે માણુસને બહારની સત્તા તરક 
નહીં પણુ અંતરમાં વસતા આત્મા તરક્ જ્નેતાં શીખવે છે. ટૉલસ્ટોયને ભારે 
કુષ્ઠ ન વેદ્વું પશ્ય, કેમકે તેમણે લખ્યું ને ઉપદેશ આપ્યો, ૭તાં પોતે તો 
અમીર જ રહ્યા. ગાંધીજને ગીતાના કમૈયોગનો વારસો મળેલો, એટલે તેઓ 
ભલે અહિંસક પણુ યોદ્ધા બનીને તીકળી પડ્યા. અને જેલના સળિયાથી પણુ 
તેમની આંતરિક સ્વતંત્રતા કે અંતર્યામી ઈશ્વર પરની શ્રદ્ધા પર્ અંકુશ મુકાતો 
તેમણું અનુભવ્યો નથી. 

અરાજકતાને આદર્શ સ્થિતિ માનવી યોગ્ય છે કે કેમ એ એક સ્વતંત્ર 
“ ગ્રેશ્ન છે. દરેક મતુષ્યમાં પરમાત્મા વસે છે; પરમાત્મા પ્રત્યેના પ્રેમ એટલે 

તેતાં સરજેલાં પ્રાણીમાત્ર પ્રત્યેનો પ્રેમ છે; અને તેથી કેઈ પણુ માણુસને 
દત કરી હોય તો પશ્વિર દુભાયા વિના ન રહે; દરેક માણુસ બીજા દરેક 
માણુસમાં પરમાત્માનું દશેન કરે તો હિંસા કે દેષને માટે અવકાશ જ ન રહે; 
આટલું જે દરેક માણુસ સમજે તો અરાજકતાને આદશે સ્થિતિ ગણુવી એ 
યોગ્ય ઠૅરે ખરું. એવી સ્થિતિ આવે લારે સરકારતી જરૂર જ કેને પડે ? 
જ્યાં પશ્વિરની શાન્તિ હેય લાં બીન્ન કશાની જરૂર ન રહે. પણુ એવી શાન્તિ 
કયાં છે? એને શોધે છે તો ધણા, પણુ એ મળે છે ખહુ થોડાતે. ગાંધીજીની 
આત્મકથા ' ખતાવે છે કે તેઓ પોતે આત્મવિકાસમાં કેવા ધીરે ધીરે આગળ 

વપ્યા છે. અતે આખરે તેઓ કબૂલ કરે છે કે “ મનના વિકારોને જીતવા જગતને 
શાસ્ર યુદ્ધથી જીતવા કરતાંયે મતે કઠિન લાગે છે.” એટલે જ્યાં માણુસો 
અંતરાત્માની જ પ્રેરણાથી ન ચાલતા હોય લાં કંઈક બાલ સત્તા હોવી જ 
જેઈએ --કાં તો ધર્મસંધની, કાં તો રાજ્યતંત્રની હોય; , અથવા વધારે સારું 
તો એ 'ે બતેતી સયુક્ત હોય. પણુ આ બાલ્ય સત્તા પોતાને સ્વાર્થ સાધવાને 
નહીં, પણુ જે લેકે તેતે અધીન છે તે લેકેનું હિત સાધવાને,. હસ્તી ધરાવે છે. 
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એટલે આખરે તો રાજ્યની ખાલ્મ સત્તાની પાસે શ્વરીરઅળનેો નહીં પણુ 
નીતિબળનો જ સંગ્રહ હોવો જેઈ એ. ગાંધીજ કહે છેઃ “ ધર્મને રાજકાજ 
સાથે કશી લેવાદેવા નથી એમ કહેનાર માણુસ ધમેને સમજતો જ નથી. ” 
રાજ્યતંત્ર વિષેના ગાંધીજના વિચારો પરત્વે આપણુને ભલે તેમની સાથે 
મતભેદ હોય; પણુ રાજ્યતંત્ર હોવું આવશ્યક હેય, ને તેણે નીતિપ્રચારનું 
પોતાનું ષ્યેય સાધવું હોય, તો ગાંધીજના દષ્ાન્ત તરક્ ને તેમની કારકિર્દીમાંથી 
મળતી પ્રેરણા તરફ જગતે પ્યાન આપ્યે જ છૂટકો છે. “ અમારાં કુટિલ 
હેતુઓ ને ગુપ્ત ખટપટોથી જગતને હાનિ થઈ છે; અને અમે જે સરળતાથી 
વર્તીએ, ને અમારી પ્રજ્ન તેમજ બીજાઓની પ્રજ્નએઓ સાથે ન્યાયથી વર્તેવાની 
૬ચ્છા રાખીએ, તો જગતને લાભ થશે; ” એટલું જન જગતના રાજ્યકર્તાઓ 
સમજતા થાય, તો ગાંધીજીનું જીવ્યું એળે નહીં જાય. નીતિના નિયમો સામે 
-- પ્રેમધમે એ જેનું ઉચ્ચતમ રૂપ છે તેની સામે -- છેક છેવટ સુધી ટક્કર 
ઝીલનાર્ છેક છેલ્લે ગઢ રજકારણુનો રહો છે, એ છેલ્લો ગઢ જીતવામાં જને 
હિંદુસ્તાન મદદ કરી શકે તો તેણે પોતાનું શુદ્ધમાં શુદ્ઠ જીવનકાર્યે સફળ 
કર્યું ગણાય. 

૧૯૦૮ માં ગાંધીજએ “ હિંદ સ્વરાજ ' લખ્યું, તેમાં સુધારાની ખહુ જ 
સખત ઝાટકણી કાઢી છે. દક્ષિણુ અ[ફેકામાં ખ્રિસ્તી ધમેને લજવનારી ને 
મનસ્વી નોકરશાહીએ જણીબૂજને કરેલાં અપમાનોથી તેમનો સોમ્ય ને 
ભાવનાશીલ આત્મા અર્ત્યંત દુભાયેલો હતો એવે વખતે એ પુસ્તક લખાયેલું. 
એ અપમાતે સામેના રેષને લીધે તેએ એ વિષયના મૂડી સુધી -- એટલે કે 
પશ્ચિમના સુધારા સુધી -- ઊતર્યા હોય એ વસ્તુ, સાવ વાજખી ન હોય તોપણુ, 
સમજ શકાય એવી છે. મનમાં કડવાશ હોય એવે વખતે લખેલા પુસ્તકમાં 
“ખામીઓ રહેવાનો સંભવ છે, અને હું તેના પ્રત્યે દુર્લક્ષ કરત. પણુ દુર્ભાગ્યે 
ન્તન્યુઆરી ૧૯૨૧ ના “યંગ ઇન્ડિયા માં તેમણે એને પોતાની સંમતિની 
સંમતિની મહેર મારી તેને ફ્રી આશીર્વાદ આપ્યા છે; અને ૧૪મી ઓગસ્ટ 
૧૯૨૪ ના અંકમાં તેઓ કહે છે કે “હિંદ સ્વરાજ ' માં “ આદશે સ્થિતિનો 
ચિતાર આપેલો છે. ” એટલે મને એ ગમે તેટલું અણુગમતું હોય છતાં તેના 
ગ્રત્યે દુર્લક્ષ કરવું અશક્ય છે. મને એ ગમતું નથી એતું કારણુ એ છે 'કે 
એમાં ગાંધીજી જગદ્ગુરતું નહીં પણુ સંકુચિત રાષ્ટૂવાદીનું વલણુ બારણુ કરે 
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છે, અને એથી હિંદુસ્તાન હજરો વરસ પાછળ જાય એમ છે. એમને ન્યાય 
કરવા ખાતર એટલું કહેવું જનેઈ એ કે “ યંગ ઇન્ડિયા ' નાં પાનાંમાં એમણે 
એવી ધણી કબૂલાતો કરી છે જેનાથી  “ હિંદ સ્વરાજ ' ની કડકાઈ ધણી _ 
એઈછી થાય છે. પણુ તેઓ પાઠળ એવી ૭ાપ મૂકે છે નનણે એમને એ 
ઝુખૂલાતો ન કરવી પડી હોત તો સારું લાગત. એમના આદશ રાજ્યમાં 
વજીલો, ડાક્ટરો ને શિક્ષકોના સ્થાન વિષે જે વિચારો તેમણે દર્શાન્યા છે તેને 
વિષે તો એમ માની શકાય કે જે માણુસ એમાંથી એ'ેની જરૂર ન પડે 
એટલે ઊંચે પદે પહોંચ્યા છે તે માણુસનાં એ નિર્દોષ ચિન્તનો છે. પણુ યન્ન્રે 
વિષેના એમના વિચારો વિષે એમ ન કહી શકાય, કેમકે એથી તો એમના 
ઉપદેશના મૂળ ઉપર અસર થાય છે. યન્ત્રેને વિષે તેઓ કહે છે : “ સંચે। એ 
આધુનિક સુધારાતી મુખ્ય નિશાની છે, ને તે મહાપાપ છે......સચાતો 
ગુણુ તો મને એકે યાદ નથી આવતો.” પણુ લારપછી તેમણે રેલવે, 
મોટર, તાર ને છાપખાનાંને વિષે વસ્તુ સ્થિતિ પ્યાનમાં લઈ ધણી 
ખાખતમાં છૂટછાટ મૂકી છે. “યંગ ઇંડિયા ' માં તેમનો એક સવાદ પ્રસિદ્ધ 
થયો છે તેમાં તેણે સિંગર સોઈંગ મશીનને વિષે અપવાદ કર્યો છે. તેઓ 
કહે છે : “એ અતિશય ઉપકારક વસ્તુઓમાંનતી એક છે; અને એની 
આસપાસ કેવી પ્રેમશૌયેનતી કથા રહેલી છે ! સિંગરે તેની «રીને કપડાં 
ઉપર વાંકી વળી આખો દ્વિસ ધીમે ધીમે આંખ તાણુતી, ટાંકા મારતી, 
સીવીને થાકી લોથ થતી જેઈ. તે તેને સાલ્યાં ફીધું, અને આખરે તેણે 
પોતાના અતિશય પ્રેમના બળે કરીને સીવવાને સંચે ઉત્પન્ન કર્યો. તેમ કરીને 
તેણુકેવળ પોતાની સ્ત્રીની જ મહેનત ન બચાવી પણુ દરેક જણુની બચાવી. ” 
આ જ દલીલને આગળ લંખાવો, તો ગાંધીજી પણુ પ્નિકાર નહીં કરી વાક 
' યંત્રમાત્ર મૂળે શ્રમ બચાવવાની ને તેનો ડૅટાળા ઓછે કરવાની યુક્તિ જ છે. 
યૈત્રોતે આપ્યાત્મિક માર્ગે ચલાવવાનો પ્રયત્ન અશક્ય લાગે છે એમ ગાંધીજી 
કહે છે એમાં તેઓ પોતાને અન્યાય ફરે છે. વિત્તાન અનેયંત્રોએ સંહાર કર્યો 

* હોય, તો તેમણું માણુસોને ઉગાર્યો પણુ છે. પશ્ચિમને યશ આપે એવી નર્સાની 
ફ્રોજને આપણે યાદ કરવી ધટે છે. તેઆ એક પથારીથી ખીજ પથારી આમળ 
રાડાદોડ કરે છે, ને દ્દીઓનું દુઃખ હળવું કરે છે. તેમાંની ધણી કુલીન હેય 
છે, કેઢલીક તો બહુ ઊંચાં કુટુંબની હોય છે, બધી સુશ્ઞિક્ષિત ને તાલીમ 



_ ગાંધીજીની ફિલસૂફી અ શ્રરૂર 
પામેલી ને સેસ્કારી હોય છે, છતાં તેઆ આ કામ કરે છે. હિંદુસ્તાનમાં - 
આજ કામ કરવા માટે કરોડે માણુસોને સુધરેલા સમાજથી બહિષ્કૃત 
રાખવામાં આવા છે; તેમને અસ્વછતાનો શ્રાપ પેઢી ૬ર પેઢી ચૉંટેલો 
રહે છે; અને ટનના ટન સાખુ વાપર્યે પણુ તેમાંના કોઈ ને ઈશ્વરના મેદિરિમાં 
ક જૂના વિચારના હિંદુના ભોજનગ્ૃહમાં દાખલ થવા દેવામાં આવતા નથી. આ 
વસ્તુનું ભાન મહાત્માજીના કરતાં વધારે કેને છે? આ લેકેોની ઉન્નતિ સાધવાને, 
તેમનાં હૃદયમાંથી ભય કાઢી નાખવાને, અને તેમનામાં દૈવી પ્રેમના વિચારતું 
ખીજરોપણુ કરવાને તેમના જેટલી મથામણુ કેણે કરી છે ? હિંદુસ્તાનની 
ભાવના એટલી વિશાળ છે કે તે પોતાના હદયમાં વિવિધ સંસ્કૃતિઓ ને વિવિધ : 
ધર્મોને સમાવી શકે એમ છે -- એ આપણી બડાશ જે આપણે સાચી પાડી 
ખતાવવી હોય, તો આપણે ઉદ્યોગવાદનો રસ્તો રોકી શકતા નથી. આપણે 
તેને આત્મસાત્ કરી લઈ તેના પર્ હિંદી સંસ્કૃતિના ઉત્તમોત્તમ અંશનું સિંચન 
કરવું ધટે છે. પશ્ચિમતા ઉધોગવાદ ખરેખર દુષ્ટ ને આત્મહીન હોય, તો 
હિંદે તેનાથી ભાગી છૂટવું લાજમ નથી; તેણે તો એમાં આત્મસાનનું સિંચન 
કરવું જેઈ એ, ને તે પરથી તેની પોતાની અપ્યાત્મજૃત્તિની પણુ પરીક્ષા થશે. 
પશ્ચિમના ધણા લોકો આને માટે પૂર્વ તરફ નજર્ નાખે છે. અપ્યાત્મવાદ 
એટલે કઈ શત્યવાદ નથી. ગમે તેવી કઠૅશુ વસ્તુતે પણુ તેણું આધ્યાત્મિકતાનો 
રંગ લગાડવાનો છે. ભારતવર્ષનો ગ્રન્થ એ ગીતા છે; અને શરાતન, કમેયોગ એ 
ગીતાનો સદેશે। છે. 

ઉપસંહાર કરતા પહેલાં, આજના મારા ભાષણુ માટે અતિશય રૂલ્ખિલ્મ 
ગણાય એવે વિષય લીધાનો આરેપ હું સ્વીકારી લઉં એ સારં છે. પણુ મને 
લાગે છે કે આપણે વિચાર કરતાં ડરવાનું છોડી ન દઈએ લાં સુધી આ પરિષદ 
કર્ું સંગીન મૂળ મેળવવાની આશા નહીં રાખી શકે; અતે આપણા જમાનાના 
“કાઈ પણુ હિંદીએ એવા રૂહિબાલ્ય મતો મહાત્મા ગાંધીના જેટલા દર્શાવ્યા નથી 
% તેમના જેટલી સયનિછા ને ધગશથી તેનું અનુશીલન કર્યું નથી. સમત 
થવું ને કદર કરવી તેમજ અસંમત ચવું ને ટીકા કરવી એ આપણે વિશેષ 
અધિકાર છે, ને સૈ એ બંનેનો ઉપયોગ કર્યો છે. આજે હિંદુસ્તાનમાં તેઓ 
એક જ શિક્ષક કે ગુરુ એવા છે જેમની તરફ જગત આશ્ચા ને આદરની 
નજરે જેઈ રહયું છે; અને આપણું આ પરિષદના સભ્યોએ પણુ એમની 



૨૨૪ સર રૂસ્તમજી મસાણી . 

પાસેથી કઈક ખહુ મહત્ત્વનો પાઠ શીખવાનો રહેલો છે. તેમતી નિભૈયતા, 
અને શાસ્ત્રવચનોના જુલમને તાખે ન થવાતી તેમની સ્વતંત્ર ૬ત્તિ, ખરેખરી 

' પ્રેરણા આપે એવાં છે. તીતિધમૈનું અનુશીલન એ જીવનને સર્વોચ્ચ સિદ્ધાન્ત 
છે એ વસ્તુ પર તેમણું જે ભાર મૂકયો! છે, તેને લીધે એવી ભારે આશા બધાય 
છે કે ઈલરના આત્માને પ્રગટ કરવાને બદલે તેના પર આવરણુ ફેલાવનાર 
જે કમેકાંડના વિધિએ છે તેની જંજાળમાંથી મુક્ત એવું ધમૈનું પુનસૂતથાન 
આપણે જેવા પામીશું. આ બધાથી અન્તે લાભ જ થવાનો છે; અને 
'તિહાસને ધડનારા જે ત્રડષિસુનિઓ ને મહાપુસ્ષો થઈ ગયા છે તેમાંના એક 
તરી*ે તેમને વધાવી લેવામાં આવ્યા છે એ યોગ્ય જ છે. * 

(૧૯૩૦) 

૬૦. દાદાભાઈ અને ગાંધીજી 
સર ર્સ્તમજી મસાણી 

૧૮૯૪ ની સાલમાં ગાંધીજએ નાતાલ ઉન્ડિયન કૉંગ્રેસની સ્થાપના - 
કરી, અને દક્ષિણુ આફ્રિકાની સરકારના અન્યાય સામે માત્ર દક્ષિણુ આફ્રિકામાં 
જ નહીં પણુ વિલાયતમાં ચળવળ ચલાવવી શરૂ કરી, તેઓ હિંદી રાષ્ટ્રીય 
મહાસભાની બિટિશ કમિટીના સભ્ય તરીકે દાદાભાઈ ને, અને પ્રમુખ તરીકે 
તૈડરબનેને, દર અઠવાડિયે કાગળ લખતા. અરજીઓની નકલો મોકલવાની 
જ્યારે જ્યારે જરૂર પડે યારે ઓછામાં એછા દસ પાઉંડ, ટપાલ ખરચ 
અને બીન ખરચ માટે, દાદાભાઈ ને મોકલવામાં આવતા. 

દાદાભાઈ એ સ્વેચ્છાએ ને તત્પરતાથી આપેલી મદદતે। સ્વીકાર કરતાં 
મહાત્મા ગાંધી “ દક્ષિણુ આફ્રિકાના સસાગ્રહનો પતિહાસ' માં લખે છેઃ 

“દાદાભાઈ એ કમિટીના પ્રમુખ ન હતા. છતાં અમને તો એમ જ 
લાગ્યું કે પૈસા એમતી મારક્તે મોકલવા એ જ શોભે, અને એઓ અમારી 
વતી ભલે પ્રમુખને આપે. પણુ પહેલા જ પૈસા જે મોકલ્યા તે દાદાભાઈ એ 

*અખિલ ભારતીય તત્ત્વજ્ઞાન પરિષદ (ઓલ ઇન્ડિયા ફ્લિસોરીકલ કૌમેસ)ના 
ઢાકામાં મળેલા અધિવેરાનને પ્રમુખસ્થાનેથી તા. ૨૦ મી ડિસેસ્બર ૧૯૩૦ ને રોજ 
આપેલા વ્યાખ્યાનમાંથી; વ્યાખ્યાનકર્તાના સૌજન્યથી. “ 



હરદાભાઈ અતે ગાંધીજી હ ૨૨૫ 

પાછા વાળ્યા, અને સૂચવ્યું કે પૈસા મોકલવા વગેરેનું કમિટીને લગતું કામ 
સર વિલિયમ વેડરબનેની મારફતે જ અમારે લેવું જનોઈ એ. દાદાભાઈની મદદ 
તો હોય જ. પણુ કમિટીની પ્રતિદા અર્ વિલિયમ વેડર્બર્નની મારફતે જ 
કામ લેવામાં વધે.” 

ગાંધીજીએ દાદાભાઈ ને જે પહેલો કાગળ લખેલો (પ મી જુલાઈ 
૧૮૯૪) તે વિશેષ રસપ્રદ છે, કેમકે એમાં અતિશય નમ્રતાપૂર્વક તેમણે 
પોતાનો પરિચય આપ્યો છે : 

“ખે શખ્દ મારે વિષે કહીને હું આ કાગળ પૂરો કરીશ. હું હજુ 
બિનઅતુભવી ને જુવાન છું, ને તેથી મારે હાથે ભૂલે થાય એ સાવ સંભવિત 
છે. મેં જે જવાબદારી ઉઠાવી છે તે મારી શક્તિના પ્રમાણુમાં ગન્ન ઉપરવટની 
છે. હું એટલું કહું કે હું આ કામ કશું મહેનતાણું લીધા વિના કરી રલો છું. 
એટલે આપ નેશે કે મેં આ ગજ ઉપરવટનું કામ હિંદીઓને ભેગે મારાં 
ખીસાં ભરવા માટે ઉપાડ્યું નથી. આ સવાલને હાથમાં લઈ શકે એવો ડું 
એક જ માણુસ અહીં મળી શકુ એમ છે. એટલે આપ મને દોરશે! ને દિશા 
ખતાવશે ને જરૂરજેગી સૂચનાઓ કરશે તો હું આપનો ધણા જ અહેસાન- 
મંદ થઈશ. આપની સૂચનાઓ પિતા તરથી પુત્રને મળેલી શિખામણુ છે 
એમ જ હું માનીશ. '' 

૧૮૯૫ ના જન્યુઆરીમાં ગાંધીજીએ ડરખનમાં સાંભળ્યું કે નાતાલમ્ા| 
હિંદીઓનો મતાધિકાર છીનવી લેવાને લગતા ખીલને બિટિશ સરકારે નામેજર 
કર્યું છે. આ ખબર ખરી છે ક કેમ તેની ભાળ કાઢવી જરૂરની હતી. એટલે 
ગાંધીજએ રપ મી જાન્યુઆરી ૧૮૯૫ ને રોજ લખ્યું: “ સરકાર તો ચૂપ છે, 
પણુ છાપાંએ લે[કોને એવી ખબર આપી છે 'કે મતાધિકાર ખીલને લ્િિટિશ્ન 
સરકારે નામેજૂર કર્યું છે. આપ એ વિષે અમને કંઈ ખબર આપી 
શકરો ?” આ રીતે પાર્લામેંટતા આ હિંદી સભ્ય પાસે આફ્ફિકામાં વસતા 
તેમના દેશભાઈ ઓ ઠીકડીક કામ લેતા. પણુ આવું બધું કામ એમને મન તો 
ગ્રેમતી સેવારૂપ જ હવું. % 

દાદાભાઈની મદદ માટે તેમતાો આભાર માનવાનો ઠરાવ દક્ષિણુ 
આફ્ફિકાના હિંદીઓએ" કરેલો તે મોકલતાં સમિતિના માનાડૈ મન્ત્રી તરીકે 

૧૪ ર 



શ્ર  સક્રરૂસ્તમજી મસાણી 

ગાંધીજએ સાથે ડરબનથી એક કાગળ ૨૦ મી ઓંગસ્ટ ૧૮૯૮ ને રોજ 
લખેલે.. તેની “ તાજ્નકલમ ' નીચે પ્રમાણે હતી : 

. “આપને આપની છબિ મોકલવાની મહેરખાની કરવાનું લખવાની 
ધુજ્ઠતા કરં ? હું એટલું કહું કે હિંદી કોમના નેતાઓના, અને ખાસ કરીને 
જેમણે આ દેશના હિંદીઓના સવાલને અંગે કામ કર્યું છે તેમના, ફેટાઓનાં ' 

. “એતલાજેમૅંટ' ખુલ્લાં મૂકવાનો વિચાર અમે ધણા વખતથી કરી રહ્યા છીએ. ” 
ગાંધીજએ દર અઠવાડિયે દાદાભાધ્નને કાગળ લખી તેમને પરિસ્થિતિથી 

વાકેક્ કરવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું. ૩ જી નવેંબર ૧૯૦૩ ના પત્રમાં તેમણે લખેલું: 

“ આપ ન્નેશે કે સ્થિતિ ધણી નાજ્ક છે ... આ કાગળ આપને ચાલુ 
માસતી આખરે મળશે. એટલે આ કાગળ આપને મળે તેની અતે ખજરે 
ખસેડવાની મુદતની વચ્ચે એક મહિનાનો ગાળા રહેશે. હું આશા રાખું છું 
આપ સિ. ખોડરીક અને મિ. લીટલટન પાસેથી એવું વચન મેળવશે કે - 
જેમની પાસે અથારે પરવાના છે તેમને હેરાન કરવામાં નહીં આવે. ” 

ખોઅર યુદ્ધમાં હિંદીઓએ સ્વેચ્છાએ જે સેવા આપી હતી તેનો આવે 
ખદલે તેમને મળી રલો હતો. ૭તાં ગાંધીજતી એ વિશેષતા છે કે ૧૯૦૬ માં 
ઝુલુ બળવો ફૂટી નીકળ્યો યારે નાતાલના લશ્કર સાથે રહીતે સેવા કરવા 
માટે હિંદીઓનું એક શુશ્રષાપથક તેમણુ ઊજું કર્યું. દાદાભાઇએ એમને તાર કયે] 
હેતો કે ઈગ્લંડના સત્તાવાળાઓને ન્નગૃત કરી કંઈક પગલાં ભરાવવાનો એક 
ખીજે સબળ પ્રયત્ન કરવા માટે ગાંધીજએ ધઇરગ્લંડ જવું. તેના જવાબમાં 
૮ મી જૂત ૧૯૦૬ ને રોજ ગાંધીજીએ લખ્યું : 

“ હું એ પ્રમાણે તૈયારી કરતો હતો; એટલામાં નાતાલ સરકારનો 
કાગળ આન્યો, તેમાં હિદી શુશ્રૂષાપથક બનાવવાની હિંદી કોમની ઓદ્રનો 
સ્વીકાર કરેલો હતો. એટલે હું કોઈ પણુ દિવિસે ર્ણક્ષેત્ર પર જવા નીકળવાની 
તૈયારી કરીને બેઠો છું. આ સંજેગામાં અમે સહુએ નકકી કર્યું છે કે આ 
પથકની રચના એ અમારી વિલાયતની સુલાકાત કરતાં ધણી વધારે અગયની 
વસ્તુ છે. સહુ એમ પણુ સમજે છે કે મારે એ પથકની સાથે, ઓછામાં 
એણછું શરૂઆતમાં કટલોક વખત, રહેવું જ જેધએ. ધાયલોને ઉપાડી જવાના 
કામ માટે હિંદીઓની શક્તિ કેટલી છે તેતી કસોટી કરવાનો નાતાલ સરકારનો 



દાદાભાઈ અને ગાંધીજ ર્શ્ઠ 

પરાદો હોય એમ દેખાય છે... એટલે અમે અહીંવાળાબા એવી આશા 
રાખીએ છીએ કે જે કમિટી દક્ષિણુ આફ્રિકાના હિંદીઓના હિત વિષે કાળજી 
રાખે છે તે ખરી પરિસ્થિતિ સરકાર સમક્ષ રજ્ કરવાને જરૂરી પગલાં લેશે. ” 

પચીસ માણુસના બનેલા આ પથકે રણુક્ષેત્ર પર મહિનો કામ કર્યું યાં 
ગાંધીજી પર તારે ને કાગળાનો વરસાદ વરસ્ચો, તેમાં તેમને એકદમ ટ્રાન્સવાલમાં 
ખોલાવ્યા હતા કેમકે યાં તોકાન સખત જામ્યું હતું. ગાંધીજ તરત જ 
નેહાનીસખર્ગ ગયા, ને યાંથી ૩૦ મી જુલાઈ એ દાદાભાઈ ને કાગળ લખ્યો 
કે “હું હમણાં જ રણક્ષેત્ર પરથી આવ્યો છું. દક્ષિણુ આફ્રિકાનું બંધારણુ 
કમિટીને મોકલી આપ્યું છે તે વિષેતા આપનો કાગળ મળ્યો. ” વેડર્બર્નને 
પોતે લખેલા કાગળની નકલ સાથે ખીડી. તેમાં લખેલું કે “ અભારે હું બેધારણુ 
કમિટીને અંગે તો કશા કામમાં નહીં આવી શકું. ૭તાં બ્િંટેશ ઈંડિયન 
એસોસિયેશનતી હજુ એવી પચ્છિ છે કે એકખે વેપારીની સાથે મારે ઈગ્લેડ 
જવું -- દક્ષિણુ આફ્રિકાને જે રાજ્યબધાર્ણુ અપાશે તેની પર અસર પાડવાને 
નહીં, પણુ સત્તાવાળાઓએ આગળ હિંદીઓની સ્થિતિ રજ્ કરવાને. આવું 
ડેપ્યુટેશન ઉપયોગી નીવડે 'ે કેમ એ ન્નણુવા હું આતુર છું. ” 

વસાહત ખાતાના મેત્રીનો દાદાભાઈ ને જે જવાબ મળ્યો તેમાં લખેલું 'કે 
“ હાન્્સવાલથી આ દેશમાં ડેપ્યુટેશન મોકલવાથી કશું ઉપયોગી કામ થવાને 
સંભવ છે એમ મને લાગતું નથી. છતાં જે પ્રતિનિધિએ મોકલવામાં આવશે 
તો તેમને તેમના વિચારો રજ્ કરવાની તક અપાશે. ' આ પ્રેમાણેનો તાર 
ગાંધીજને કરવામાં આવ્યો. પણુ આ સંદેશો તેમને પહોંચે તે પહેલાં તો 
ક્ષિતિજ પર્ વાદળ ધેર્ાયાં હતાં, દક્ષિણુ આફ્રિકાની સરકાર જે કાયદો કરવા 
માગતી હેતી તેનો ખરડો વાંચીને [હેદી કોમ રેષથી ખળભળી ઊડી હતી. 
કાયદો થાય તો તેને તાખે ન થવું ને, બંધારણી ઉપાયો કામ ન લાગે તો, સયાગ્રહ 
કરવો એવે ઠરાવ કરવામાં આવ્યો. ગાંધીજી અને હુખીબશેઠ્તું બનેલ 
ડેપ્યુટેશનત પઈગ્લંડ ગયું. તેએ દાદાભાઈ ને મળ્યા, ને તેમની મારષમેતે [હેંદી 
રાષ્ટ્રીય મહાસભાની ઞિિટિશ કમિટી સાથે તેમનો પરિચય થયે. 

ભારૅમાં ભારે વિષમ પ્રસંગ ઉપસ્થિત થયે. હેતે. દાદાભાઈ નકામી 
અરજીઓ મોકલીને થાકી ગયા હતા, એટલે ટ્રાન્સવાલ સરકાર સામે જરૂર પડે 

, તો સયાગ્રહ કરવાના દક્ષિણુ આફ્રિકાના શિદીએઓના નિર્ણયને તેમણે વધાવી. 



૨૨૮  સશસ્ર્ રૂસ્તમજી મસાણી 

લીધો. બંધારણી ઉપાયો વડે દાદ મળી શકે તો મેળવવાના કામમાં અંગ્રેજ 
અને [હેંદી મિત્રોની મદદ કેવી રીતે મેળવવી એ વિષે પ્રતિનિધિઓને સલાહ 
આપી. ભાવનગરી તે વેળા આમની સભાના સભ્ય હતા; તેમણે ખાસ મદદ 
કરી. સર લેપેલ મ્રીફીન [હદમાં મહાસભાની હિલચાલના વિરોધી હતા, ૪તાં ' 
દક્ષિણુ આફ્રિકાની લડતમાં ભારે ર્સ લેતા હતા. તેમતી આગેવાની નીચે 
ગ્રતિનિધિમેડળ લૌડે એલગીન અને લોર્ડ મોર્લીને મળ્યું, ને તેઆએ સમભાવ 
ખતાવવામાં તો મણા રાખી નહીં. પ્રતિનિધિમેડળે આશા પણુ એટલાની જ 
રાખી હશે. આ ખે મુત્સદ્દીઓ મોઢાના આશ્ચાસન ઉપરાંત વધારે સંગીન કશું 
આપીને તેમને રાજ કરી શકે એમ હતું નહીં. દક્ષિણુ આફ્રિકાથી આવેલા 
પ્રાતેનિધિઓએ ઇગ્લેડ છેડતા પહેલાં, તેમના કામમાં મદદ કરવા માટે દાદાભાઈ 
તથા ખીન્ન અંગ્રેજ મિત્રોને ચાપાણી પાયાં, આ ખે પ્રતિનિધિઓએ 
દાદાભાઈ ને જુદ્દો કાગળ પણુ લખ્યો, તેમાં ખરાબ હવા છતાં લૉર્ડ એલગીન 
પાસે ગયેલા ડેપ્યુટેશનમાં હાજર રહેવા માટે, ને તેમતી લડતને ભારે ટેકે 
આપવા માટે, દાદાભાઈ નો આભાર માન્યો હતો. 

ગાંધીજ ઇંગ્લંડમાં હતા તે દરમ્યાન મિ. પોલાક, જેમણે પૂરા તનમનથી 
લડતમાં ઝંપલાવ્યું હતું, તેઓ બિટિશ પ્રન્ડિયન એસોસિયેશનના કામચલાઉ 
સાનાર્હ મંત્રી તરીકે દાદાભાઈ ને સતત કાગળા લખતા. રહ મી અડ્ટોબરના 
કાગળમાં તેમણે લખ્યું : * 

“ રેપ્યુટેશન ઇગ્લડ પહોંચ્યું છે એટલે અહીંનાં ૭ાપાં ફફડી ઊઠ્યાં છે. 
ગયે મંગળવારે સાંજે જેહાનીસખબગના “ સ્ટાર ' પત્રે એક લેખ પ્રસિદ્ધ કર્યો છે. 
તેમાં દેખીતી રીતે ડેપ્યુટેશનના કામ વિષે લખ્યું છે, પણુ વસ્તુતઃ ગાંધીજી 

| પર્ અતિશય ઝેરથી ભરેલો અંગત આક્ષેપ છે. મને કહેવામાં આવે છે કે આ 
લેખથી એમની ખદનક્ષી થયેલી છે. આ લેખની નકલ ડું ગાંધીજને 
મોકલું છું. ” 

પણુ જે નેતાની બદનક્ષી થયેલી તેઓ તો એટલે ઊંચે ઊડતા હતા કે 
જેહાનીસખરગે “સ્ટાર'તા બખાળા તરક્ ધ્યાન આપવાની તેમને પરવા નહોતી. 

જે કાયદા સામે [ેંદી કોમને વિરોધ હતો તે ૧૯૦૭ ની ૨૧મી માચચે 
ટ્રાન્સવાલની ધારાસભામાં પસાર .થયો; અને મહાત્મા ગાંધીની આગેવાની 
નીચે હિંદી કોમ જે એતિહાસિક લડત આદરવાની હતી તેના સિવાય ખીન્ન 



| શાહાભાઈ અને ગાંધીજી ૧૨૯ 

કશાનો વિચાર કરવાનો તેમને વખત નહોતો. કાયદો પસાર થયા પછી ખે દિવસે 
ગાંધીજએ દાદાભાઈને લખ્યું: “ મને એમ જરૂર લાગે છે કે “ પ્રન્ડિયા ' 
પત્રે દર અઠવાડિયે આ વિષયને મોખરે રખી તેની ચર્ચા કરવી જેઈ એ. 
ટ્રાન્સવાલમાં જે કંઈ ખને છે તેનું અનુકરણુ ખીજ ખધી વસાહતોમાં થશે. 
અને આ કાયદાના મૂળમાં રહેલો કોમી ભેદભાવનો સિદ્ધાન્ત એકવાર 
સ્વીકારવામાં આવરો તો હિંદીઓ પછી આ રેશમાં આવી નહીં શકે. ” 

છેવટે, જે સુવ્યવસ્થિત, આહેંસક ને વીરતાભરી ઢખે સલાત્રહ સૈન્યના 
સૈનિકોએ એ મહાભારત લડત ચલાવી તેનાં, તેઓ જેમની સામે લડતા હતા 
તે સત્તાધીશોએ પણુ વખાણુ કયો. ૧૯૧૪ ની અધવચમાં લડતની પૂર્ણાહુતિ 
થઈ. સથાત્રહીએને સન્તોષ આપે એવું સમાધાન થયું. આ જગતમાં નિશ્વિત 
ને અકર ધટના જેવું કંઈ છે જ નહીં, ને કોઈ પણુ સત્કાર્યને માટે એકધારી 
ચળવળ ચલાવી હોય તો વિધ્લમાત્ર ધસાઈ ગયા વિના રહેતાં નથી, એમ જે 
દાદાભાઈ જિદિગીભર કહેતા આવેલા, તેનું પૂરતું સમર્થન તેમણે આ લડતમાં 
નેયું, સયાત્રહતી લડતના વિજયી સેનાપતિ હિંદ પાછા ફર્યા, તે વખતે એમને 
સ્વપ્ને પણુ ખ્યાલ નહીં હોય કે સ્વદેશમાં એમને' એથીયે મોટી સથાગ્રહની 
લડતોની આગેવાની લેવી પડશે. 

(૧૯૩૮) 

[ ઉપરનો લેખ સર રૂસ્તમજી મસાણ્ીએ અંગ્રેજમાં લખેલા દાદાભાઈ 
નવરો જીના જીવનચરિત્રમાંના “ દક્ષિણુ આફ્રિકાના હિંદી ' એ નામના પ્રકરણુના 
સારરૂપે આપવામાં આવ્યો છે. આ પુસ્તકની પ્રસ્તાવના ગાંધીજએ લખી 
છે, તેમાં દાદાભાઈ સાથેના પોતાના સંબન્ધનું વર્ણન કરતાં લખ્યું છે: ] 

“૧૮૮૮ ના સપ્ટેબરનો ચોથી તારીખે હું મુંબઈથી વિલાયત જવા 
ઊપક્યો થારે મારી પાસે એળખાણના ત્રણુ કાગળ હતા. તેમાં સૌથી 
કીમતી કાગળ તે હિંદના દાદા દાદાભાઈ નવરોજી પરનો હતો. લખનાર 
અમારા કુટુંબના મિત્ર એક મહારાષ્ટ્ર ડાક્ટર હતા. તેમણે મને કહયું: વહુ 
દાદાભાઈ ને ન્નતે ઓળખતો નથી. મેં તેમનાં દશન પણુ કદી કર્યા નથી. 
પણુ તેથી શું ? તેમને સહુ હિંદના મહાન સુપુત્ર ને લડવૈયા તરીકે એળખે 
છે ને પૂજે છે. તેમણે આપણે ખાતર સ્વેચ્છાએ દેશવટો લીધો છે. તેમણે 



૨3૩૦ સર રૂસ્તમજી મસાણી 

હિંદની જે સેવા કરી છે તે પરથી હું તેમતે ઓળખું છું. તમે 'જેશે। કે મારે 
એમની સાથે અંગત ઓળખાણુ હોય એવી રીતે જ મારે આ કાગળ તમને 
કામ લાગશે. ખરી વાત એ છે કે એમની પાસે તમારે ઓળખાણુના 
કાગળની જરૂર જ નથી. તમે હિંદી છે એટલું ઓળખાણુ જ પૂરતું છે. પણુ 
લમે જુવાન છો, તમે મુસાફરી કરી નથી, તે શરમાળ છે. આ કાગળ 
તમને દાદાભાઈ પાસે જવાની હિંમત આપશે, અને તમારં કામ સરળ થઈ 
જશે. ' અને બન્યું પણુ એમ જ. લંડન પહોંચ્યા પછી થોડા વખતમાં મને 
જણાયું કે હિંદી વિદ્યાર્થીઓ દાદાભાઈ્ની પાસે દિવસમાં ગમે ભારે છૂટથી 
જઈ શકતા. વસ્તુતઃ તેઓ તે દરેકને પિતાને સ્થાને હતા, પછી તે વિધાર્થી 
ભલે ગમે તે પ્રાન્ત કે ધમેના કાં ન હોય. તેમની મુશ્કેલીઓમાં દાદાભાઈ 
તેમને સલાહ આપતા ને રસ્તો બતાવતા. હું ડંમેશનો વીરપૂજકે રલો. એટલે 
દાદાભાઈ મારા ખરેખરા દાદા થઈ પડ્યા. -દક્ષિણુ આફ્રિકામાં એ સંબન્ધ વધુ 
ગાઢ બન્યો, કેમકે હું તેમતી પાસેથી હંમેશાં સલાહ અને પ્રેરણા લેતો. દક્ષિણુ 
આફ્ફિકાના દિંદીઓની સ્થિતિનું વગુનત આપનારો કાગળ મૈ એમને ન 
લખ્યા હોય એવું એક પણુ અઠવાડિયું ભાગ્યે જ ગયું હશે. અને મને બરાબર 
યાદ છે કે જ્યારે ન્યારે એમના જવાબની અપેક્ષા રાખી હેય લારે તેમણે 
હાથે, ને એમતી અબ્નેડ સાદાધ્વાળી શૈલીમાં, લખેલો એમને જવાબ આવ્યા 
વિતા રહેતો તહીં. એમના તરફથી ટાઈપ કરેલો કાગળ મને કદી મળ્યો નથી. 
દક્ષિણુ આફ્રિકાથી હં” વિલાયત ગયો થારે મેં જ્નેયું કે આઠેક ફીટ લાંણુ ને 
છએક ફીટ પહોળું એક કાતરિયું એ જ એમની ઔફીસ હતી. એમાં એકથી 
ખીજ ખુરસી મૂકવાની જગા પણુ ભાગ્યે જ હતી. એમતું ટેબલ, એમની 
ખુરસી, ને કાગળોની ફાઈલો, એટલાથી ઓરડી ભરાઈ રહેતી. મેં ન્નેયું “કે 
તેઓ કાગળો ' કૌપીઈગ' શાહીથી લખતા, ને તેને નનતે દબાવીને નકલ 
કરી લેતા. | 

“ આવા ખાનદાન ને છતાં આવા સાદા એમના જીવનની કથાને મારી કે 
ખીજ કોઈની પ્રસ્તાવનાની જરૂર નથી. જીવતા દાદાભાઈ જેમ મને પ્રેમરૂપ 
હતા તેમ આ પુસ્તક વાચકને પ્રેરણાદાયી નીવડે ! [૧૯ અકટોબર ૧૯૩૮ ]* 

* સર ર્રતમજી મસાણીના અંગ્રેજ પુસ્તક “ દાદાભાઈ નવરોજી ' ( પ્રકાશક ? 
ન્ત્યૉજ એલન એડ અનવીન કપની લી., લંડન ) માંથી; લેખક અને પ્રકાશકના 
સૌજન્યથી. 



૬૧. એ ચિરસ્મરણીય દિવસે ! 
કુમારી એંગેથા હેરીસન 

ગયા ચાર મહિના (૧૯૩૪ના માચેથી જૂન) હું હિંદુસ્તાનમાં 
' વાને અને સાંભળવાને ' જઈ આવી. મારા જેવું માણુસ, જે ખે દેશોની 
વચ્ચે સદ્ભાવ પેદા કરવાના પ્રયત્નમાં ફાળો આપતું હોય, તેતે માટે આવી 
રીતે હિંદુસ્તાન જઈ તે જતે સ્થિતિ જ્નેઈ આવવાની હુ જરૂર રહે. ખાસ 
તો મારે ગાંધીજને મળવું હું ને તેમની સાથે વાતો કરવી હતી. 

ત્ર 

ગાંધીજએ સવિનય ભંગ મોકૂફ રાખવાનું પ્રસિદ્ધ નિવેદન લખ્યું યારે 
હું તેમતી સાથે હતી. ખાખ રાજેન્દ્રપ્રસાદતી સાથે ગાંધીજી ધરતી કંપથી 
ખેદાનમેદાન થઈ ગયેલી બિહારની ભૂમિમાં ફરતા હતા એ પ્રેવાસમાં હું તેમતી 
સાથે ફરી હતી. રાંચીમાં રાજદ્દારી મત્રણાઓ ચાલી લારે હું હાજર હતી. મે 
માસમાં પટનામાં મહાસમિતિતી ખેઠેક થઈ યાં પણુ હાજર રહેવાનો લાભ મને 
મળ્યો હતો. અને છેવટે ગાંધીજીની સાથે ઉત્કલના દક્ષિણુ ભાગમાં પદયાત્રામાં 
હું સામેલ હતી. 

જર 

ઉત્કલ જવા નીકળતા પહેલાં હું કલકત્તાની યંગ વિમેન્સ ક્રિશ્રિયન 
એંસોસિયેશનમાં રહી હતી. મને ગાડીની મુસાફરીમાં વાંચવા માટે યાંતી 
હેતાળ બહેનોએ કેટલુંક સાહિય આપ્યું હવું, તેમાં “ ક્રિશ્રિયન સંચરી 'તા 
કેટલાક અંકો પણુ હતા. 

દું પહોંચી તેતે બીજે દિવસે સોમવાર -- ગાંધીજીનો મૌનવાર -- હતો. 
ગરમીને તો પાર્ નહોતો. અમે બધાં ઝાડની છાયામાં ખેસી પોતપોતાનું કામ 
કર્યા કરતાં હતાં. ગાંધીજતી આસપાસ કાગળો, તારે, લેખે વગેરેના ઢગલા 
પડ્યા હતા. હું ખેડીખેઠી “ ફ્રિશ્ચિયન સેંચરી ' ના અંકે! વાંચતી હતી. 

એકાએક ૧૪ મી માચેના અંકમાં મારી નજર આ વાક્ય પર્ પડીઃ 
“ અમે શાંતિ માટેના નોખલ પ્રાઈઝને સારુ ગાંધીનું નામ સૂચવીએ છીએ. ” 
એ કંડિકા હું આખી નીચે આપું છું : 

“કજ્ષાન્તિ માટેતું તોબલ પ્રાઈઝ ગાંધીને કેમ ત આપવું? એ ડૂઈ. 
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એમના પર્ મહેરબાની કરી નહીં ગણાય. એમને તો એવી મહેરબાની ન્નેઈતી 
પણુ ન હોય. તેએ એ માનથી કુલાઈ નહીં ન્નય. અને એ પેસા સેવાકાર્યૈમાં 
આપી દેવા સિવાય એમની પાસે એનો ખીન્ને કશે ઉપયોગ પણુ નહીં હોય. 
એ જ આ પ્નામ માટેની ભારે યોગ્યતા છે. ૧૯૩૩ ને માટે કોઈ સુપાત્ર 
વ્યક્તિ પારિતાષિક- સમિતિને જડી નહોતી. બત્રીસ વરસમાં આ સાતમીવાર, * 
શાન્તિ માટેનું ઈનામ જેને આપી શકાય એવું કોઈ જડ્યું નથી. જે પચીસવાર 
દ્નામ આપાયું છે તેમાં ધણીખરીવાર તો મોટા દેશોના પ્રમુખો, પ્રધાનો ને 
મોટા અમલદારોને ગયું છે, અને શાન્તિ તથા શરત્રસન્યાસના ખરા હિમાયતી- 
ઓને તો બહુ જ ઓછીવાર્ મળ્યું છે. એમ કહેવાય છે કે આ ઉપનામ 
કાઢનારાઓને ઉદ્દેશ એવો ન હતો કે ખુનામરકી અટકાવવાના મનુષ્યના 
પ્રયત્નમાં વ્વવહારમાં રચ્યાપચ્યા જે સુત્સદીઓને ફળો એટલે જ હોય કે 
તેમણે એકાદ તહનામું કર્યું કે થોડીક ખાઈઓ સર કરી, એવાને તેમના 
કામનો બદલે આપવે।. એ પ્નામ કાઢનારાઓને ઉદ્દેશ તો એ હતો 'કે જે 
ધીર સ્વપ્નદ્રણએઓ ને આર્ષેદણ્િવાળા આત્માઓના વિચારે એમના યુગ 
કરતાં ધણા આગળ વધેલા હોય તેમને બહારની કશી મદદ વિના જગતની 
નજરે લાવવામાં ઉત્તેજન આપવું. બેને ન્નતની સેવા પ્રશોસાપાત્ર છે. પ્રણુ 
નને આ પનામનો પતિહાસના વહેણુ ઉપર ડૅંઈ ખરેખરો પ્રભાવ પડે એવી 
તેના વ્યવસ્થાપકોની ઈચ્છા હોય, તો એ પ્નામ મુત્સદીઓને આપવા કરતાં 
આદરોસૃણિનતા રચનાર ત્રદષિસમા વીર પુસ્ષોને આપવું જનેઈએ. ગાંધીમાં, 
તેમના કઠોર્માં કઠોર ટીકાકારો કહે છે તેમ, અવહેવારું ઝતૂતીનાં ખધાં 
લક્ષણા હોય તોપણુ, તેઓ જગતમાં અહિંસાના સિદ્ધાન્તના મોટામાં મોટા 
પ્રતિતિધિ છે એ વાત તો સાચી છે જ. એમને ને શ્રાન્તિ માટેના નોબલ 
પ્રાઈઝને સારું સૌથી યોગ્ય વ્યક્તિ ન ગણુવામાં આવે, તો એ પ્નામના ઉદ્દેશ 
વિષે લોકાનાં મતમાં જે ખ્યાલ છે તે ખદલાવે। જેઈ એ. ” 

શ્ર 

સામે કાગળોના ઢગલાની વચ્ચે શ્ાત્ત, ધીર, પ્રસન્ન મુખમુદ્રાવાળા 
ગાંધીજ બેઠા હતા તેમના તરક મેં દૃષ્ટિપાત કર્યો. આ મૌનવારની વિશ્રાન્તિ 
મળે છે એટલે જ તેઓ એ કાગળેોને ડંઈકે પહોંચી શકે છે. થોડેક દૂર 
ગામડાંના લોકોનું એક ટોળું ખેઠું હતું; અને આ પુરુષ, જે તેમને સાર આ 
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કઠોર જગતમાં ધૈર્ય અને આશ્ચાસનની મૂર્તિરૂપ ને નોધારાંના આધારરૂપ હતા, . 
તેમને એ લે[કેો નિહાળી રલ હતા. એ પુરુષ અકિંચન બતીને એમની પાસે 
આવ્યા હેતા. એમણે જગતમાં પોતાની એવી એક કોડી સરખી રાખી 
નહોતી. જે જવનમાર્ગે પોતે ચાલતા હતા તે માર્ગે ચાલવાનો લેકેને ઉપદેશ 
કરવા તેઓ આવ્યા હતા. 

ઉપર્ જે કંડિકા આપી છે તેના પર પેનસીલની નિશાની કરીને હું એ 
લેખ એમની પાસે લઈ ગઈ. તેઓ તે ખેવાર વાંચી ગયા. પછી એક કાગળની 

, કાપલી ઉપાડીને લખ્યું : “ બહારતી મદદને લીધે જગતની નજરે ચડ્યો હોય 
એવો કેઈ સ્વપ્નટરા તમે ન્નણયો છે ? ” 

ખસ, એમણે જરાક સ્મિત કરીને એ કાપલી અને મારે છાયું મને 
આપીદીધાં. મેં પૂછયું: “ આપને બીજું કંઈ કહેવું છે ?” એમણે માથું 
ધુણા।વી ના કહી. 

પછી જ્યારે એમનું મૌન હૂવ્યું ને અમારે સંધ ચાલતો ખીજે ગામ 
જવા નીકળ્યો યારે રસ્તામાં મેં ફરી પેલા લેખતી વાત કાઢી, અને કહ્યું કે 
“ આજે જ્યારે શાન્તિ સ્થાપવા મથતા મુત્સદ્દીઓના ત્રેયત્નામાં નિરાશા 
મળતી દેખાય છે એવે વખતે, જે લેખકને આ સૂચના ફરવાનો સુવિચાર 
આવ્યો તેને હું આ કાપલી મોકલી આપીશ. ” 

| તોંધ :---આ વાતચીત થયા પછી તરત જ મેં “ કરશ્રિયન સેંચરી 'ના 
તત્ત્રી, જેમને હું ઓળખું છું, તેમને ગાંધીજીએ લખેલા વાકયવાળી કાપલી 
મોકલી આપેલી. તન્ત્રીએ વળતી ટપાલે જવાબ આપ્યો કે “ તમોરા લેખની _ 
સાથે એ વાડ્યની ગાંધીજીના હસ્તાક્ષરની જ પ્રતિકૃતિ છપાય એવી ગોઠેવણુ 
કરીએ છીએ.” આ છાપું શિકાગોમાં છપાય છે, ને અમેરિકા તેમજ ખીન્ન 
દશેમાં તેનો ખહેળે ફેલાવે થાય છે. ] 

ન્ર્દ 

હવે હું વિલાયત પાછી આવી છું. મને લેકે રોજ પૂછે છેઃ “ગાંધીજીનો 
પ્રભાવ ઊતરી જતો તમે ન ન્નેયો ? ” 

મારા મતમાં એ મહિનાઓનાં સ્મરણ ઊભરાય છે. દાખલા તરીકે 
ધરતીર્કપના પ્રદેશમાં મૈં નવ દ્વિસ સુધી ગાંધીજીની મોટરમાં પ્રવાસ કર્યા 
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હતો, અને જાનમાલની અકલ્પિત ખુવારી નજરે નનેઈ હતી. ગાંધીજ જે 
સભાઓમાં ગયા લાં બધે હું ગઈ હતી. મને એવે પ્યાલ હતો કે લોકોનાં 
રોળાંનો મને કંધકે અનુભવ છે. પણુ એ પ્રદેશમાં જે માનવસાગરે ઊલટતા 
એવા તો મેં કદી દીઠો નથી. અને ગાંધીજ એમની આ આપત્તિમાં એમના 
પ્રત્યે દયા બતાવતા હતા એમ પણુ ન હતું. ગાંધીજના મનમાં તો એમને વિષે " 
કરયા ને સમભાવ ઊભરાઈ જતાં હતાં, પણુ તેઓ લેોકેને પડકારીતે પૃછતા : 
“ આ આફ્તમાંથી તમે શે પાઠ શીખ્યા છે ? સરકાર 'અને મહાસભા, હિંદુ 
અતે મુસલમાન, સ્પૃશ્યે અને અસ્પૃશ્ય, એવા ભેદ કરવાનો આ વખત 
નથી. તમે પોતાની દયા ન ખાતા, પણુ આ આફ્તમાંથી પાઠ શીખીને 
મનમાંથી ઊંચતીચનેો ભાવ કાઢન્ને. તમે સંકટનિવારણુ ફંડમાંથી મદદ લો તો 
કંઈક મહેનત પણુ કરન્ને.” બિહારમાં ધણી સ્ત્રીઓ હજુ પડદામાં છે. એ 
સ્રીઓને ગાંધીજ કહેતા : “ આ આપડ્તમાંથી તમે કંઈ નથી શીખ્યાં? તો 
આ પડદાનતો ભૂડો રશ્વાજ શા માટે રાખો ? ” ગાંધીજની વ્યવહારનિદા મેં 
અહીં પણુ જ્નેઈ, કેમકે આ પ્રદેશમાં પણુ તેએ દરેક સભામાં પૈસા ઉધરાવતા. 
સ્ત્રીઓ પોતાનાં ધરેણાં ઉતારી આપતી. 

કટલાક જિલ્લામાં થોડાક માધ્લિ બાદ કરતાં આખે રસ્તે અમારે 
માણસોની દીવાલોની વચ્ચે થઈ ને મોટર લઈ જવી પડતી. અમે કોઈ ગામડા 
પાસે આવવાનાં થઈએ એટલે આ “ દીવાલો ' ગાંધીજીનાં જરાક દરીન કરી 
લેવાને એટલી નજીક આવતી કે અમને થતું કે આમાં ક્યાંક ગૂગળાઈ જઇશેં* 
કટલીકવાર ગાંધીજી છેક થાકી જાય યારે મોટરની ખેઠંક પર સૂઈ જતા ને હું 
નીચેની જગામાં ખેસી જતી. ગામડું આવવાનું થાય એટલે મોટર ધીમી પડે, 
અને એક ખાજુ રાજેન્દ્રખાષુ ને ખીજ ખાજુ મોટર્ હાંકનાર ધીમે અવાજે 
લોકોને કહેઃ “ સૂઈ ગયા છે. ' લોકો એ શખ્દો ઝીલી લઈ ને પાછળના લેને 
પહોંચાડે. ૭તાં લોકો મોટર તરફ ધસતા અટકે નહીં; જેકે તેમને સૂતેલા 
જેવાને ચૂપચાપ આવે. હું નીચે ખેડીખેડી એમનાં મોઢાં પરતા ભાવ ન્નેતી ને 
અવાફ બની જતી. એ લેકેોએ જણે ભગવાન નયા ન હોય એવો! ભાવ 
એમનાં મૉં પર્ દેખાતો. 

ન્ન 

ખીજીું એક સ્મરણુ આપું. એ હરિજત યાત્રાનું છે. ઉત્કલમાં અમે 
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રેલવેથી ને મોટાં ગામોથી માઈ લેને છેટે એક ગામડેથી બીજે ગામડે ચાલીને 
જતાં. ધણીવાર રસ્તાની બાજુમાં કોઈ ખેતરમાં કે કોઈ આશ્રમમાં રાતવાસો 
કરતાં. ખેતરમાંનું કામ છોડીને અમારી ન્નેડે ચાલવા આવનારાં ટોળાંમાં 
સ્રી પુસ્ષ બાળકો સહુ હેય. પાછળથી ગાંધીજએ આની મનાઈ કરી, અને * 
પૂઠ્યુ: “ તમારા કામનું ને ઢોરટાંખરનું શું થયું ? એ છોડીને કેમ આવ્યાં ? ” 
મોટી મોટી સભાઓ થતી, હરિજનવાસની મુલાકાતો લેવાતી, સ્થાનિક 
હેરિજન સેવક સંધોતી સાથે વાતો ચાલતી. આ પુસ્ષ વિરોધી સનાતતીઓ 
જેડે કેવી રીતે કામ લે છે એ પણુ નેવાનું મળતું. આવી અનેક આહલાદક, 
સ્ૂર્તિદાયી, રેમાંચકારી ધટનાઓમાં દિવસો કેવી રીતે પસાર થઈ જતા તેની 
'ખખભર પણુ પડતી નહોં. 

ગાંધીજતો સંત્રામ અસ્પૃશ્યતા સામે છે, પણુ એમાં આખા જગતને 
માટે પણુ સદેશે રહેલો છે. તેઓ ધામિક અસહિપ્યુતા, અયાચાર અને 
દુ:ખની જડ ઉપર ધા કરી રહ્યા છે, તે ધનિક અને રંક વચ્ચેની ભયાનક 
વિષમતાને ઓછી કરવા મથી રહ્યા છે. જતાં તમે પશ્ચિમના દેશોમાં કોઈ રસ્તે 
જતા સામાન્ય માણુસને પૂછે કે એને આ બધાની કેટલી ખબર છે, તો તમે 
સાંભળશોા કે એને માત્ર નાગપુરના વિદ્યાર્થીની સભામાં પડેલાં ઈડાંની, 
ગાંધીજીની સામે યાત્રામાં કેટલીક જગાએ થયેલા કાળા વાવટાના દેખાવો[ની# 
અને પૂતામાં ફેકાયેલા બૉબનતી જ ખબર છે. આ ખધી વસ્તુઓ બતી તો 
છે જ; પણુ એને જ અહીંનાં ૭ાપાંએ મોડું રૂપ આપ્યું છે, તેની જ મોટે 
અક્ષરે નહેરાત કરી છે, ને ખીજજીં જે ધણું ન્નણુવા જેવું છે તે છાપવાની 
દરકાર નથી કરી. 

આ બધું જેઈ ને મતે બીન્ન એક પુસ્ષનો પ્રતિહાસ યાદ આવે છે. 
એમણે લોકોને અણુગમતો રસ્તો બતાવવાની હિંમત કરી હતી, ને તેના 
ખદલામાં લોકોએ એમને મૃત્યુદંડ ન હતો. 

આ વિરોધી દેખાવેમાંના મૈ ન્નતે ન્નેયા છે. એવા સન્નેગોમાં 
મહાત્માજ કેવી રીતે વર્તે છે એ પણુ મેં નેયું છે. દક્ષિણુ બિહારમાં એક 
ખેઠ્દો બતાવ ખનેલે, અને ઝપાઝપીમાં કેટલાક સનાતતીઓનાં તેમજ 
ગાંધીજીના સ્વર્યસેવકોનાં પણુ માથાં ફૂટેલાં. અહિંસાના ઉપાસક ગાંધીજીને એ 
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અસલ્ર થઈ પજ્ઞું. એમણે કહ્યું: “ આ જ્નેઈ ને માડું હૈયું હચમચી નનય છે. ” 
તે દિવિસે બપોરે ખીજીં વિરેધતું પ્રદશેન થવાનું હતું એમ એમણે 

સાંભળ્યું. એની સામે એમણે અજબ ઉપાય ખોળી કાઢ્યો. સભાની જગા એક 
માઈલ દૂર હતી, યાં તેમણે એકલા ચાલતા જવાને નિર્ધાર કર્યો. એમના 
સાથીએએ એમને ધણું વીનવ્યા કે “ અમને સાથે આવવા દો, ને આપની 
પાછળ પાછળ મોટરને ચાલવા દો. ” પણુ ગાંધીજી ડગ્યા નહીં, અને 
શ્રી. ઠૅેક્કરખાપાને એકલાને સાથે લઈ તેમણે ચાલવા માંડવ. ધણુને ભય પેઠો 
કે રખેને આજે તેઓ જવતા પાછા ન આવે. મતે એવી ખીક નહેતી. આં 
મૂડી હાડકાંની કાયા ચાલવા લાગી તે વખતે મને -થઈ ગયું કે જગતમાં 
શસ્્રસન્યાસના જે સવાલો ચર્ચાય છે તે બધાનો જવાબ ગાંધીજ દઈ રલ્યા છે. 

' જગતમાં જે રસ્તે કોઈ વિરલા જ ચાલે છે એ રસ્તે તેઆ ચાલી બતાવતા હતા. 
' વિરોધીઓની સામે તેઓ નિઃશસત્ર અને નિભેય બની, પ્રેમભાવથી સજ્જ 
થઈ ને જતા હતા. વેરતી સામે અવેરનો, ક્રોધની સામે અક્રોધનો એ પ્રયોગ 
મારી નજરે મેં નયા, ને મૈં ધત્યતા અનુભવી. 

ગાંધીજીનાં ચિત્રો તો પાર વિનાનાં છે. એમાંનાં ધણાં અતિશય ખેડાળ 
ને ખેઠ્દાં હોય છે. પણુ ચિત્રકાર કનુ દેસાઈએ એમનું એક સુન્દર ચિત્ર 
આલેખ્યું છે, તેમાં મહાત્માજને હાથમાં લાકડી લઈ ને અંધાશ ધોર અરણયમાં 
ચાલ્યા જતા ચીતર્યા છે; તેમની આસપાસ તેન્નેમંડળ છે તેમાંથી પ્રકાશ 
સ્કૂરે છે ને અંધારાને અજવાળે છે. કનુ દેસાઈનું એ ચિત્ર મને આ પ્રસંગે 
યાદ આવ્યું. મેં ગાંધીજની આસપાસનું એ તેશ્નેમેડળ જેયું, અને મનમાં 
ધારણુ રાખી કે એમના શરીરને આંચ નહીં આવે. અને બન્યું પણુ એમ જ. 
તેમને કશી પન્ન થઈ નહીં; કશે બખેડો પણુ થયે નહીં. 

હું વિલાયત આવતી આગખોટ પર હતી તે વખતે વાયરલેસનો આટલે 
* ટૂંકોટચ સંદેશો આવ્યોઃ “ પૂનામાં મહાત્માજી ઉપર બૉબ ક્રેકાયો હતો. ” 

હમણાં જ જે “હરિજન'તો અંક મને મળ્યો છે તેમાં એ પ્રસંગ વિષે 
ગાંધીજએ લખ્યું છે : 

“ગમે તેણે બૉબ નાખ્યો હોય, મને તેના પ્રત્યે ઊંડી ધ્યા સિવાય * 
બીજી કશી જ લાગણી ઉદ્ભવતી નથી. જે મારૈ ચાલે અને એ બૉબ 
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ફરેકનારને હું જાણું તો હું જરૂર તેને છેડી દેવાતી માગણી કરું. દક્ષિણુ 
આફ્રિકામાં મારા ઉપર હુમલો! કરનારાઓને વિષે મેં એમ જ કર્યું હતું. ” 

ત્ર 

“ ગાંધીનો પ્રભાવ ધટતો ન્નય છે. ” આ શખ્દો સાંભળી મને હસવું 
આવે છે. મૈ ચાર મહિનામાં જે અનેક પ્રસંગો જયા તે પરથી મારી ખાતરી 
થઇ છે કે સ્થિતિ એથી ઊલટી છે. અનેક ભિન્ન ભિન્ન શક્તિઓને ગાંધીજી 
સાંકળની જેમ સાંધી રહ્યા છે. એમના નિણુયો વિષે એમના ઉમ્ર કે નરમ 
અનુયાયીઓ કેઈ કોઈવાર ટીકા કરે; પણુ એમનો નેતિક પ્રભાવ અને 
એમણે આપેલી તાલીમ એટલાં ભારે છે કે હું ખાતરીપૂર્વક કહી શકું છું કે 
હજુ આજે હિંદુસ્તાનમાં મોટામાં મોટી શક્તિ તે ગાંધીજ છે. 

“અમે શાંતિ માટેના નોબલ પ્રાઈઝને સારું ગાંધીનું નામ સૂચવીએ છીએ.” 

દુનિયાના ડાલ્રા લોકો કહેશે: “ જાએ જાએ, હસવા જેવી વાત મા 
કરો. હિંદુસ્તાનમાં તો લોકો એવા જ છે. તેઓ તો ધમેગુરુઓ પ્રત્યે એવી 
ઘેલી ભક્તિ બતાવતા આવ્યા છે |! ” 

પેલા ચાર મહિનાનાં અનેક સ્મરણો મનમાં હજુ તાજન છે, એટલે 
આમ કહેનારાઓને હું જવાબ દઉં: “ તમે જનેઇએ તો ૭૫ ટકા ભક્તિના 
ગણીને ખાદ કરો, અને મારૅ માટે ૨૫ ટકા રહેવા દો. અને છતાં જે બાકી 
રહે છે તે આજે દુનિયાના કોઈ નેતાને તેની પ્ર્ન તરફથી મળતું નથી. 
%મકે આત્માની દણિએ આ ભાવના અણુમોલ છે. ” 

“ કિશ્ચિયનભ્સૈચરી ' ના તન્ત્રીએ કરેલી સૂચતા પર્ નોબલ પ્રાઈઝતી : 
વ્યવસ્થાપક સમિતિ ગંભીરપણે વિચાર કરે, અને જે પુરુષ અહિસાને વિષે 
અડગ શ્રદ્ધા રાખે છે અને ખહેરા ને આંધળા જગતની સામે એ અહિંસા 
આચરી ખતાવે છે તેમને, ધણા લોકોની લોભી નજર જેના પર હોય છે 
એવું આ પ્નામ આપે, તો જગતના ગૂંગળામણુથી ભરેલા વાતાવરણુમાં 
કવી તાજી હવાનો સંચાર થાય ! * 

(૧૯૩૪) 
* અમેરિકન સાપ્તાહિક “ કિશ્િયન સેંચરી' માં આવેલો લેખ; લેખિકાના - 

સૌજન્યથી. 



૬૨. ગાંધીજી નિષ્ફળ નીવડેચા છે ? 
હખલ્યુ* એસ# ડેમિગ 

ગાંધીજી નિષ્કૂળ તીવક્યા છે ? ઉપરટપકે જોતાં એનો જવાબ “ હા ' 
આપી શકાય. જે રાજકીય સંસ્થાને વિકસાવવામાં તેમણે ધણો મોટો ફાળો 
આપ્યો છે તે સસ્થાતે તેમના ધણા જવનસિદ્ધાન્તો પર્ હવે આસ્થા રહી નથી. 
ધણા અનુયાયીઓએ અહિસાને વ્યવહારનીતિ તરી કે સ્વીકારી છે; ગાંધીજી પોતે 
તેને અનિવાર્ય જવનધમે માને છે. કેટલાક મહાસભાવાદીઓને લાગે છે 'કે 
અસ્પૃશ્યતાનિવારણુની હિલચાલ પ્રન્નને મુખ્ય કામમાંન્ની આડે દોરી જાય છે, 
ને તેથી તેઓ ચિડાય છે. ગાંધીજી એને અર્ત્યત ધામિક અને વૈતિક પ્રશ્ર 
ગણે છે. ગાંધીજએ હમણાં જ મહાસભાની સખત ઝાટકણી કાઢી યારે એને 
લગતા નિવેદનમાં તેમણું સાફ્સાફ્ કખૂલ કર્યું હતું કે મહાસભામાં રહેલે 
બુદ્ધિશાળી વર્ગ જતે કાંતતો લગભગ મટી ગયો છે. સમાજવાદીએ આગળ 
આવ્યા એટલે એમ દેખાઈ આવ્યું કે તેમનાં પ્યેયો ને કલ્પનાઓ પ્રત્યે 
ગાંધીજને સમભાવ નથી. એકંદર પરિસ્થિતિ જેઈ ને તેમતે એમ લાગ્યું કે જે 
નેતૃત્વને તેમતા અનુયાયીઓ અંતરના ઉત્સાહથી અનુસરતા મરી ગયા છે તે 
નેતૃત્વ છોડી દેવા સિવાય બીજને માગ તેમની પાસે રહ્યો નથી. 

પણું ઊંડા ઊતરીને જેવા બેસીએ તો આપણે ખાતરીપૂર્વક કહી 
"શકીએ કે ગાંધીજી નિષ્ફળ નીવક્યા નથી. કેમકે તેઓ પેગંબરોની હારના છે. 
અને પ્રતિહાસે એવી નોંધ કરી છે કે પેગંબરોના પરિશ્રમનાં ફળ મળતાં 
ધણીવાર વિલંબ થાય છે. ગાંધીજને વિષે કાલગણુના કામ આવે એવી નથી; 
ને એ ખાખતમાં તેઓ અન્નેડ છે. કામચલાઉ પીછેઠઠો કે નિરાશાઓની તેમના 
પર કશી અસર થતી હોય એમ દેખાવું નથી. 

વળી એવાં ચિહ્નો પણુ દેખાય છે કે ગાંધીજની આપ્યાત્મિડ દણિ નિય 
તત્ત્વનું દરન કરે છે એ ખરં, છતાં તેમના પગ તો આ પૃથ્વી પર જ ચૉંટી 
રહેલા છે. ધડીભર માની લો કે તેમના કેટલાક વિચારો -- ખાસ કરીને 
આશિક વિષયોને લગતા તેમના મતો -- ભૂલભરેલા છે. એ તો સહુ સહુના 
મતની વાત છે. ૪તાં ગાંધીજી પોતે શં કરવા માગે છે તેનો તેમના મનને 
ચોકસ ખ્યાલ હોય એમ દેખાય છે. તેમણે મહાસભાથી છૂટા પડતાં તેને આ 
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સંદેશો આપેલો કે “ હું પ્રામઉદ્યોગતી સંસ્થા મારતે થિટિશ સરકાર પાસેથી 
સ્વરાજ લેવાનો છું.” દેશ આખે તેની રાજજીય આકાંક્ષાઓ સિદ્ધ કરી 
શકે તે પહેલાં તેના મા્ગૈમાં પડેલા મોટા સામાજિક ને આર્થેક અંતરાયો! દૂર 
કરવા ન્નેઈએ એ વસ્તુ ગાંધીજ સમજે છે ને સ્વીકારે છે, એમ એમની 
ત્રામતવરચના ને અસ્પૃશ્યતાનિવારણુની હિલચાલે પરથી નથી દેખાઈ 
આવતું? ખરા કે ખોટા પણુ એ નિણુય પર ગાંધીજી આવ્યા લાગે છે. એ 

* કામને તેઓ પોતાનાં સમય ને શક્તિ અર્પેણુ કરી રલ્રા છે. 
ના, તેઓ નિષ્ફળ નીવડ્યા નથી. તેમનું ખમીર તો અનેક વિધ્નો ૭તાં 

કામ કરી રહ્યું જ છે. દાખલા તરીકે, દક્ષિણુ આફ્રિકાના સયામ્રહના પ્રમાણુમાં 
હિંદતી અસહકારની હિલચાલમાં નિયમપાલન ઓછું છે એ હકીકત એમના 
કાર્યક્રમની આડે આવે છે. આજે લડાયક દુનિયાને ગાંધીજના અહિંસા વિષેના 
આગ્રહની તાકીદની જરૂર છે. ચોમેર ચાલી રહેલા શેષણુને જગત અશ્રદ્ધા 

' પૂર્વક સ્વીકારી લે છે તેની સામે અસ્પૃશ્યતાનિવારણુની તેમની હિલચાલ 
ઠૅપકારૂપ છે. આવું કામ ચાલુ રહેવું જ જેઈએ, કેમકે તેના મૂળમાં શ્ાશ્રત 
સત્યો રહેલાં છે. આખરે એનો વિજય અચૂક થવાનો જ છે. ગાંધીજને એવો 
વિજય મળવા વિષે શ્રદ્ધા છે તેને લીધે જ, આટલાં બધાં વિરોધ ને ગેરસમજ 
હોવા છતાં, તેઓ અંતરની શાંતિ ને સ્વસ્થતા અચળ ટકાવી શકે છે. * 

(૧૯૩૫) 
-----------------------------------------------*------- 

' % «૬ ફ્રિશ્રયન સેંચરી ' નામના અમેરિકન પત્રમાંથી. 

૬૩. ગાંધીજીનો અજ્ેડે પ્રભાવ 
વિલિયમ પેટન” 

ઘતિહાસકાસે ગાંધીજને ભલે ગમે તે સ્થાન આપે, -- તેમણે ગાંધીજને 
કંધકે સ્થાન તો આપવું જ પડશે, કેમકે નવા એશિયાના એક નિર્માતા તરીકે 
તેઓ સન યાત સેનની હારમાં બેસે છે, -- પણુ એટલું તો નિર્વિવાદ છે કે 
ગાંધીજી જે યુગમાં વિખ્યાત છે તે યુગને તેએ ડગલે ડગલે પડકાર આપે છે. 
તેઓ યંત્રયુગમાં રૅટિયાની હિમાયત કરે છે. જે વખતે જગતની સુવ્યવસ્થા ને 
સુરક્ષિતતાને ખાતર માણસો પ્રન્નએના મોટા મોટા સમૂહે કે સધે તરક વધારે 
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ને વધારે નજર નાખતા જય છે તે વખતે તેએ રાષ્ટ્રીય સ્વતંત્રતાની વાત 
કરે છે. જે જમાનામાં સર્વત્ર હિંસા પ્રતિતિ હતી તે જમાનામાં તેમણે હિંદી 
રાષ્ટ્રીય હિલચાલને એકંદરે હિંસક સાધનો વાપરતાં રોકી છે. તેમણે રાજકાજ 
ને મુત્સદ્ીપણું પોતાની અનોખી ઢખે ચલાવ્યાં છે; તેમાં અતિશય જડી 
આગ્રડની સાથે આફર્ષેક મિત્રતાનો સયોગ થયેલો છે, ને એ મિત્રતા તેમણે 
લખેલા લાંબા ને આત્મપૃથક્કરણુથી ભરેલા કાગળોમાં પ્રગટ થાય છે. 

જેઓ મિત્રભાવે કે શત્ુભાવે ગાંધીજીને વિષે ચર્ચા કરે છે તેએ તેમના 
વ્યક્તિત્વને વધારે પડતું સાદું માનવાની ભૂલ કરે છે. તેમને કોઈ પણુ એક 
એક કેોટિમાં મૂકી શકાય એમ નથી. તેઓ માત્ર જ્યોજ ફૉફસ, કે 
જ્યોજટે વૌશિંગટન, કે સંત ફ્રાન્સીસના જેવા જ નથી. તેમજ તેમને 
રાજદ્રોહી ચળવળખોર કહેવાથી પણુ તેમનું પૂરં વરુન થઈ જતું નથી. જે 
લે કેને ગાંધીજના મારા કરતાં વધારે પરિચય છે તેઓ આ યાદીમાં ખીન્ન 
પણુ કેટલાંક વણુન કદાચ ઉમેરશે. પણુ હું તો એમ કહેવાની હામ ભીડું છું કે 
એમના વ્યક્તિત્વરૂપી મિશ્રણુમાં આટલાં મુખ્ય મુખ્ય દ્રવ્યોની મેળવણી થયેલી 
છે -- વ્યક્તિગત વર્તેનમાં ભલાઈ, તીત્ર રાષ્ટ્રીય ભાવના, મતુષ્ય અને જગત 
વિષેની હિંદુને છાજે આવે ઊંડી સમજ ને સહદ્યતા, આહાર્ વિષેના વિચિત્ર 
લાગે એવા આગ્રહો, સમાજસુધારાની ધગશ, અતિશય ઊંડી રાજદ્દારી ઝુતેહ, 
અતે એ બધાની સાથે રોજેરોજ રાજ્યકારભારના તન્ત્રતી ધરેડ ચલાવવા 
પ્રત્યે સ્વભાવગત અસ્ચિતે। સંયોગ. 

એમને કેઈ પણુ જણીતા વર્ગમાં સમાવી શકાતા નથી, તેને લીધે 
તૅમને સારી રીતે ન ઓળખનાર ધણા અંગ્રેજ લેકે તેમના પ્રભાવને વિષે છે 
તે કરતાં ઓછે આંક બાંધે છે. ખરે જતાં એમનો પ્રભાવ ધણા વખતથી 
[હદમાં બીન કોઈ પણુ માણુસના પ્રભાવ કરતાં ધણા! વધારે છે. ૧૯૨૨ પછી 
વચ્ચે વચ્ચે ધણા પ્રતિકતિતિ માણુસોએ મતે કહ્યું છે કે “ગાંધીની શક્તિ 
ખૂટી ગઈ છે, સાચી વાત તો હંમેશાં એ હતી કે એમના જેટલો પ્રભાવ 
હિંદના કોઈ નેતાએ પ્રાપ્ત કર્યો નથી. વિશ્ઞાળ જનસમુદાય તો ગાંધીજીને જ 
પહેલા માને છે, ને તેમતી સરખામણીમાં ખીન્નની તો કશી વિસાત નથી. 
૧૯૨૪ માં તેમના પર ઓંપરેશન કરવામાં આવ્યું ને તેમને જેલમાંથી 
જોડવામાં આવ્યા તે પછી તરત હું તેમને મળેલો, સારે મને કંઈક આ પ્રકારની 



ગાંધીજીનો અજેડ પ્રભાવ ૨૪૧ 

લાગણી ઊપજેલી. હું તો ન્નેઈ ને ગભરાઈ જ ગયો કે જમીન પર્ અમારી 
આસપાસ ખેઠેલાં ધણાં માણુસોની હાજરીમાં મારે ગાંધીજ સાથે વાતચીત 

. કરવાની હતી. પણુ એથી કંઈ અડચણુ આવી નહીં, કેમકે એ લેકેોને તો લાં 
ખેસી મહાત્માજીને જવાનું મળે એટલાથી સન્તોષ હતો. તેમની ટ્રેન સ્ટેશન 
પર્ થોભે લાં પણુ એ જ દેખાવ ન્નેવામાં આવતો. ગાંધીજમાં સદ્મ દિ ને 
રાજકીય મુનેહુ પૂરેપૂરી હોવા છતાં, સામાન્ય ગ્રામવાસીના હૃદયને સ્પરી 
કરવાની કળા જેવી તેમને આવડે છે તેટલી હિંદના ખીન્ન કોઈ મુત્સદ્દી કે નેતાને 
આવડી નથી. 

ગાંધીજીનાં રાજઠ્દારી કામો કેટલીકવાર શકાસ્પદ જણાયાં છે યારે સુદ્ધાં 
'્રાઈ પણુ માણુસને તેમની અંગત ભલાઈ ને વિષે કશી શેકા આવી શકી નથી. 
એના ખે પુરાવા મારા ષ્યાનમાં છે. મારો એમને વિષે જે ટૂંકો અનુભવ છે 
તેમાં મેં ન્નેયું છે કે સ્ત્રીઓ ને બાળકો બનેને તેઓ સાદા, પાસે જઈ ને વાત 
કરી શકાય એવા, ને આકર્ષક લાગે છે. ખીન્ને પુરાવો તે તેમતી આસપાસના 
જુવાન માણુસોના ગુણુ ઉપરથી મળે છે. એ જુવાનોનાં મનમાં કેટલીક 
વિચિત્ર રાજઠ્દારી કલ્પનાએ કદાચ હશે. પણુ જે સામાન્ય કોટિના મુત્સદીઓ 
હિદમાં (કે ખીજ્ન ધણા દેશોમાં પણુ ) જેવા મળે છે તેમની સાથે આ જુવાનોની 
તુલતા કરીએ તો આમનામાં અમુક નૈતિક ધગશ અને આચરણની કડકાઈ ખાસ 
પ્યાન ખેંચે એવી છે. ઊંચા પ્રકારના નૈતિક બળતી અસર તળે તેઓ ધડાયા છે, 
એમ ન્નેનારને લાગ્યા વિના રહેતું નથી. આ લખતાં હું એ ભૂલી જતો નથી કે 
કેટલીકવાર ગાંધીજી વજ જેવા કઠોર પણુ થઈ શકે છે. 

ગાંધીજના સામાજિક વિચારે અમુક અંશે જુનવાણી ને અમુક અંશે 
ક્રાંતિકાર્ક છે. એક તરક્ તેઓ યંત્રયુગ તે તેતી સર્વ કૃતિઓ વિષે અણુગમેો 
ધરાવે છે, અને એમના જેવું મહત્ત્વનું સ્થાન ધરાવનાર માણુસથી રહી શકાય 
એટલી વધારેમાં વધારે સાદાઈથી રહે છે. બીજી તરક તેમણે અસ્પૃક્યતાની 
આખી કલ્પના સામે જે ઝુખેશ ઉપાડી છે તે ખરેખરી ને જ્ેરદાર છે એમ 
દખાઈ આવ્યા વિના રહેતું નથી. એ પાપ સામેની લડતમાં ગાંધીજએ જે 
ધગશ બતાવી છે તેતી કદર્ કર્યા વિના આપણાથી રહેવાય એમ નથી. એ 
વિષય પર મારે એમની સાથે એકવાર વાત થયેલી તેમાં તેમણે કહ્યું હતું: 

૧૫ 



૧૪૨ વિલિયમ પેય્ન 

“ અસ્પૃશ્યતા એ હિંદુ ધમેનું અવિભાન્ય અંગ છે એવી મારી ખાતરી થાય 
તૌ હું આવતી કાલે હિદુ મટી “ઉં. ” અને ગાંધીજનું કામ, ને તે ઉપરાંત 
બેશક આપણા જમાનાના કેટલાક વિચારપ્રવાહે, એ ખેને લીધે હિંદમાં 
અસ્પૃશ્યતાનિવારણુના કામતે આગળપડવતું સ્થાન મળ્યું છે, એ મતને વિષે 
ખરેખરી શકા કોઈ ઉઠાવશે એમ હું માનતો નથી. 

ગાંધીજની રાષ્ટ્રીયતા ને તેમતી ધમૈભાવના ખેને બહુ નિકટનો સંખન્ધ 
છે એમ મને લાગ્યું. હિંદી જીવનનું સારભૂત તત્ત્વ તેમને હિદુ ધમમાં જડતું 
દૃખાયું. પ્રાચીન હિંદુ પ્રણાલિકા એ જ ભારતવર્ષની સાચી ને પ્રમાણુભૂત 
પ્રણાલિકા છે એવો તેમનો મત હોય એમ દેખાયું. ખ્રિસ્તી પાદરીઓના 
ધર્માન્તરના કામની સામે ગાંધીજને જે ઉત્ર વિરોધ છે તેમાં તેમતો આ મત 
ખહુ તીત્ર રૂપમાં દેખાઈ આવે છે. એ પાદરીઓમાંથી ધણા એમના મિત્ર છે. 
પણુ ગાંધીજી ખ્રિસ્તીઓના મતથી દૂર ને દૂર ખસતા ગયા છે. તેઓ 
' સ્વદેશી 'ની કલ્પનાને ધણે દૂર્ સુંધી ખેંચી જ્ય છે; અને તેઓએ એમ માનતા 
લાગે છે કે માણુસ જે ધમમાં જન્મે તેને વળગી રહે એ સિવાય ધમેના 
વિષયમાં બીજું કશું સય જ નથી. (અને છતાં એકવાર લાંબી વાતચીતને 
અંતે તેમણે મને કહેલું: “ બેશક જે હૃધ્યતું પરિવતેન થયું હોય તો કોઈ વાંધો 
ઉઠાવી જ ન શકે.” ) ખ્સ્તી ધમેને તેઓ સારી રીતે સમજે છે એમ ન 
કહી શકાય. આફ્રિકાના કેટલાક પાદરીએ, જેમણે પોતાના અંગત આચરણુથી . 
ગાંધીજી પર્ ભારે છાપ પાડેલી, તેમના સાંકડા ધામિક વિચારોએ ગાંધીજીના 
મનમાં કાયમતું ધર ધાલ્યું છે. 

તેમતો અહિંસાનો સિદ્ધાન્ત એ ખેશક તેમના કામનું ને ઉપદેશનું 
વિશેબ અંગ છે, ને તે તેમતા નામની સાથે હંમેશાં જ્નેડાયેલું રહેશે. અહિસાના 
આચારવિચારમાં તેઓ ભારે ધગશભેર ગરકાવ થઈ ગયેલા છે, એ વિષે કોઈ 
શકા ઉદ્દાવી શકે એમ નથી. એમને માટે એ અભાવાત્મક વસ્તુ નથી, તેમ 
કટલાક કહે છે તેમ એ નખળા લેકોએ પસદ કરેલું હથિયાર પણુ નથી. 
તૈએ અહિંસાને ભાવાત્મક અને આક્રમણકારી માને છે, ને તેમાં સયનિછા 
ને પ્રેમતો સંયોગ થચેલે કલ્પે છે. ઊંડામાં ઊંડી લાગણીઓ ઉસ્કેરાયેલી હતી 
લારે પણુ હિંદની રાષ્ટ્રીય લડત કૈટલા આશ્ચર્યકારક પ્રમાણુમાં આહેંસફ રહી 



અખા જગતને કાજે ' ૨૪૩ 

છે તે ષિટિશ લોકમત કદી સમજ શક્યો નથી. એ અહિંસા મુખ્યત્વે ગાંધીજને 
આભારી છે. 

ગાંધીજ એમના જમાનાના મોટામાં મોટા હિંદી અને એશિયાના 
મહાનમાં મહાન સુપુત્રોમાંતા એક છે. બીક કોઈના કરતાં અધિક અંશે 
ગાંધીજએ હિંદતે અને હિંદીઓને તેમનું સ્વમાન પાછું અપાવ્યું છે એમ કહું, 
તો તેમણે જે કામ કર્યું મતે લાગે છે તેનું સાદામાં સાદું વર્ણુન કર્યું ગણાય. 
(હું આમ કહું તો હિંદીઓની લાગણી નહીં દુભાય એવી આશા હું રાખું છું. ) 
તેમને લાગે છે કે ગાંધીજ તેમના એક એવા પ્રતિનિધિ છે જેમને આખી 
દુનિયા ઓળખે છે ને માન આપે છે. આખું હિંદ ( ધણા મુસલમાને સુદ્ધાં ) 
એ વાતથી હરખાય છે ને એને વિષે ગર્વ ધરાવે છે.* 
સક 

* તૂંડનના સાપ્તાહિક પત્ર “ સ્પેક્ટેટર માંથી. 

૬૪, આ'ખા જગતને કાજે 
ચક્રેવર્તી રાજગોપાલાચાર્ય 

આપણી માતૃભૂમિએ આખા જગતના લાભને માટે મહાત્મા ગાંધીને 
જન્મ આપ્યો છે. એક પહ્લામાં ભૌતિક વિત્તાનની તમામ શોધે -- જેને 
ઉપયોગ માનવજ્નતિના અધઃપાત ને અચૂક વિનાશ માટે થયો છે તેટલી 
સચોટ રીતે તેના કલ્યાણુ માટે નથી થયો એમ દુઃખની સાથે કહેવું પડે છે--તે 
મૂકો; અને ખીજ પહ્યામાં મહાત્મા ગાંધીની સેવા ને તેમનું જીવનકાર્ય મૂકે; 
તો માનવકલ્યાણુની દૃદ્રિએ આ ખીજીં પલ્લું નમશે. જે મહાન પ્રયોગ દ્રારા 
સય અને પ્રેમ અસય અને પશુબળની સામે પોતાનું અમર્યાદ ને સ્વભાવગત 
બળ અજમાવી શકે છે, અને સતાન મનુષ્યનું ખૂરામાં બૂરું જુલમગાર ને શત્રુ 
બનવાને ખદલે તેનું દાસ બને એવી વ્યવસ્થા કરી શકે છે, તે પ્રયોગની પાછળ 
મહાત્મા ગાંધીએ પોતાનું જીવન અપૅણ કર્યું છે, અને હિંદમાં હજરો 
મનુષ્યોને પોતાનું સવસ્વ અર્પેણુ કરવા સમજવ્યા છે. એ પ્રયોગમાં આપવા 
પડનારા આપભેગની પરવા કર્યા વિના, ગાંધીજના ઉપદેશને અનુસરીને, 
જગતની સર્વ પ્રત્નઓની માતા હોવાનો પોતાનો દાવો સિદ્ધ કરો; અને 

૧ 
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પોતાનાથી જેટલે ઊંચે ચડાય તેટલે ઊંચે ચડીને કહો કે “ હે મૃત્યુ ! ક્યાં છે 
તારો ડંખ? * 

, * “હિંદુસ્તાન ટાઈમ્સ'ના ૧૯૩૮ના વાષિક અંકમાંથી; તે પત્રના તન્ત્રીના 
સોજન્યથી. 

૬પ. સસેરીડ અને ગાંધીફઝ 
મહાદેવ હરિભાઈ દેસાઈ 

ત્રોમતી સરેજિનીદેવી થોડાંક વરસ યુરેોપયાત્રા કરીને પાછાં ફર્યો 
યારે તેમણે જે કેટલીક રસિક ખખરો અમને કહેલી તેમાંતી એક એ હતી કે 
તેએ જ્યારે ચેકોસ્લોવેકિયાના પ્રમુખ મેસેરીકને પ્રાગમાં મળ્યાં યારે તેઓ 
ગાંધીજીતી આત્મકથાના ખે ભાગનો અભ્યાસ કરતા હતા, ને કેક દિવસ 
ગાંધીજને મળવા આતુર હતા. ૧૯૩૧ માં અમે વિલાયતમાં હતા લારે 
વયોશહ& પ્રમુખ મેંસેરીકે તેમતી દીકરીને મોકલી ગાંધીજતે ખાસ સંદેશો 
કહેવડાવેલે કે “ તમારે બને તો ખે દિવિસ તો પ્રાગ આવવા માટે કાઢવા જ 
જેઈએ. પણુ હેંદમાંતી પરિસ્થિતિને લીધે ગાંધીજને બનતી ઉતાવળે પાછા 
આવવું પશ્ધે, એટલે પ્રાગ જવાનું તો રહી જ ગયું. પણુ ગાંધીજને મળવાની 
વયોભૃદ્ધ પ્રમુખ મેસૅરીકની જે ઉત્કંઠા હતી તેની પાછળ એ ખે પુસ્ષોામાં 
રહેલું કેટલાંક આપ્યાત્મિક તત્ત્વોનું સામ્ય હતું, એ વિષે લવલેશ શંકા નથી. 
હવે તો યુરોપતા એ *૬ૃહ પુરુષનો સ્વર્ગવાસ પણુ થઈ ગયો છે, એટલે એમના 
જવનનાં જે કેટલાંક પ્રકરણે! ગાંધીજીના જીવનપ્રસંગો સાથે સામ્ય ધરાવે છે 
તેના તર્ દજ્પાત કરવો અનુચિત નહીં જ ગણાય. 

ઉપર્ટપકે જેતાં કેટલીક બાબતોમાં મરઠ્રમ પ્રમુખ મેંસૅરીકનતા અને 
ગાંધીજના જીવનમાં ધણું જ વૈષમ્ય છે. મેસૅરીક ભારે વિદ્દાત, મોટા 
ભાષાશાસ્્રી, ને ઇતિહાસની કેટલીક મોટામાં મોટી ચોપડીઓના લેખક હતા. 
તેમણે ઢગલાબંધ પુસ્તકો વાંચ્યાં હતાં, ને તેમતી વાંચવાની ઈચ્છા તૃપ્ત જ 
થતી નહીં. ગાંધીજને વિષે આમાંની એકે વસ્તુ કહી ન શકાય. મેસેરીક 
ગાડીવાનના દીકરા હતા, તેમણે એક લુહારને યાં ઉમેદવારી કરી હતી, ને 
ગરીબાઈમાં ઊછર્યા હતા. ગાંધીજ દીવાનના દીકરા હતા; અને મોજશેખમાં 



 શેસૅરીક અને ગાંધીજી ૨૪૫ 

ઊર્યાં હતા એમ જેકે ન કહી શકાય, ૭તાં તેમને દાર્દ્િતો અનુભવ તો 
નહોતો જ કરવો પડ્યો. ગાંધીજ સ્વભાવે ધમેપરાયણુ છે; જ્યારે મેસેરીકમાં 
ધમેનિઇ સ્વભાવ કરતાં તત્ત્વચિંતત અને ક્લિસૂફ્ટી તરક ઝોક વધારે હતો. 
ગાંધીજએ પ્રતાપ, શિવાજ ને ગુરુ ગોવેંદસિંહુ જેવા આપણા મ'્યયુગીન વીર 
પુરૃષો કરતાં વધારે અંશે ગીતા, ઉપનિષદો ને પ્રાચીન ત્રદષિસુનિઓ પાસેથી 
પ્રેરણા મેળવી છે. મૅસેરીક તો તેમના દેશના પતિહાસમાં તરખોળ હતા; 
ને તેમણે હસ અને ઝીઝકા, ચેલસીકી, સિમેનિયસ સમને પાલાકી જેવા જે 
પુરષો ચેક પ્રજનના નિર્માતા હતા, તેમની પાસેથી પ્રેરણા મેળવી હતી. 

પણુ આ ભેદ ઉપરઉપરના છે; અને તેનું કારણુ ખીન્ન કશા કરતાં 
વધારે તો વાતાવરણુના ભેદ છે. ગાંધીજ અને મેસેરીક બને આપષ્યાત્મિક 
વિષયમાં જે સમાન વિચારે ધરાવતા હતા તેની વચ્ચેતા સામ્યના અંશે ધણું 
વધારે પ્યાન ખેંચે એવા હતા; ને તેનો અભ્યાસ કરવા જેવો છે. મેસેરીકના 
જીવનને સારામાં સારો અભ્યાસ તેમના પોતાના મદામ્રન્થ “ ધી મેખકૅંગ 
ઔર એ સ્ટેટ' (રાજ્યનું ધડતર ) ઉપરથી, તથા કારેલ કૅપૅકની “ પ્રેસીડૅટ 
મેસેરીક આત્મકથા કહે છે? એ નામની સુંદર્ નાનકડી ચોપડી પરથી થઈ 
શકે એમ છે. 

જેએ। ગયાં ૪૫ વરસના ગાંધીજીના જવન અને કાર્યથી પરિચિત છે 
તેમને એ બધાં વરસ દરમ્યાન ગાંધીજએ 1નેષ્કામ કમેયોગનું આચરણુ કેવી 
અદ્ભુત રીતે કર્યું છે તે કહેવાની જરૂર નથી. મેસેરીકે વિશ્વવિદ્યાલયના 
અષ્યાપક અને લેખકનું પ્રશૃત્તિમમ જીવન ગાળ્યા પછી, સાઠે વરસની ઉંમરે 
દેશવટો લીધો; યુરોપતે એક છેડેથી ખીશ્ન છેડા સુધી આથડ્યા; તેમનું 
જીવન ગપ્રતિક્ષણુ જનખમમાં હતું એની તેમને ખખર હતી છતાં તેમણે એની 
પરવા ન કરી; પોતાના જે દેશભાઇઓ સ્વદેશ છોડીને પરદેશમાં જઈ વસ્યા 
હતા તેમાંધી જ તેમણે પચાસ હ”નરનું સૈન્ય ઊભું કર્યું; અને અઢાર વરસ 
સુધી પોતાની સર્વ શક્તિ એક સ્વતન્ત્ર રાજ્યની નવરચના પાછળ વાપરી;-- 
આના કરતાં એમતા કામની અધિક સ્તુતિ શી કરી શકાય ? આ અત્યત 
કઠેણુ ને પ્રનૃત્તિમય જીવન પા૭ળ ભાવના તો નિષ્કામ પણુ સહેતુક કમેની જ 
હતી. કારેલ કેપેકતે તેમણે કહેલું: “ તમે ”્નણો છો, હું લુહ્મારને યાં 
ઉમેદવારી કરતો હતો યારથી મૈ કામ કરવાનું કદી બંધ જ કર્યું નથી ? મને 
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પ્રમુખ બનાવવામાં આવ્યો યારે જમેન ફ્લિસફ ફ્રિટ્ઝ માઉથનર મને 
મળવા આવ્યા. તેમણે કહ્યું: “ સુખી માણુસ 'ેવે દેખાય એ મારે જેનું 
છે માટે આવ્યો છું.' સુખી? કેમ નહીં? પણુ સેં લુહારનું ફામ ચાલુ 
રાખ્યું હોત તોયે હું તો એટલો જ સુખી હોત. મોટી વાત તો એ છે કે 
માણુસના જીવનમાં ધટનાઓની ને આત્મવિકાસની સમૃદ્ધિ હોવી નેઇએ -- 
ને એ બાબતમાં તો હું સન્તોષ લઈ શકું એમ છું. ” વળી પોતાના જીવનને 
સાર આંપી દેતાં તેમણે કહ્યું: “ ધણા માણુસો વધારેપડતાં સુખચેનમાં 
જવન ગાળે છે ને તેમને કશું કરવાની ઈચ્છા નથી હોતી, તેને લીધે જ 
તેઓ ધરડા થઈ જ્નય છે. ” 

એક વસ્તુ જેતાં આશ્ચર્ય ઉપજ્નવે છે. મૅસેરીક અને ગાંધીજ બંનેનાં 
જવન અત્યંત પ્રનૃત્તિમાં વીયાં છે, છતાં બનેએ ધણીવાર કહ્યું છે કે તેઓ 
કામને શોધવા નહોતા ગયા, કામ તેમને શોધતું આવ્યું છે. ગાંધીજએ 
ખેત્રણુવાર દક્ષિણુ આફ્રિકા છોડવાની તૈયારી કરી, પણ્ એમની તૈયારી કશા 
કામમાં આવી નહીં. એ જ વખતે અણધાર્યું કંઈક કામ આવી પથ્ય, તેણે 
તેમને શેષ લીધા. તેઓ ચંપારણુ ગયા તે હિંદુસ્તાનમાં સથામ્રહનું 
ખીજરે્પણુ કરવાના ઈરાદાથી નહોતા ગયા. એક અન્તાન ને ભેળા ખેડૂત 
તેમને યાં ખેંચી ગયો હતો. યાં ગયા પછી ખે જ દ્વિસમાં, તેમતી સાવ 
અનિચ્છા હતી છતાં, તેમની સામે એક એવો મછાપ્રશ્ન પડેલો દેખાયો જેના 
ઉકેલ પાછળ તેમણે યારપછીનાં અનેક વરસ ગાળ્યાં છે. તે જ પ્રમાણે 
મેસેરીકે પણુ ધણીવાર કહેલું કે તેમનું કામ તેમતી અનિચ્છા છતાં પરાણે 
તેમને ધસડી ગયું છે. તેઓ કહે છે : “ સંભવ છે કે હું ગભરાટિયો ને અધીરે 
હરિ. હું ખરેખર નામરજ છતાં પ્રાગ ગયો હતો. મૈ પોતાની એવી કશી 
"ખાસ ઈચ્છા રાખ્યા વિના જેમ બન્યું તેમ બનવા દીધું. વસ્તુતઃ, પરિસ્થિતિના 
મારા અન્તાનને લીધે મેં ભૂલો કરી યારે પણુ, મારી બધી લડાઈ ઓમાં હું 
અજાણે ને અનિચ્છાએ જ ખેંચાયો છું. ” 

અને એમાંથી આપણુતે આ બંને પુસ્ષરોના શરમાળપણાનો પણુ 
ખુલાસો મળે છે. દાખલા તરીકે ગાંધીજ એમની વિદ્ાર્થીદશામાં, ને પછી 
વકીલ થયા બાદ પણુ, કેટલા શરમાળ હતા તે ન્નણીતું છે. તેઓ જીવનની 
પ્રત્યેક ક્ષણુ ન્નહેરમાં ગાળે છે છતાં એ શરમાળપણું એમના સ્વભાવમાં 
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અસુક અંશે રહી ગયું છે. મૈસેરીક પણુ તેમના વિધાર્થીઓ ને શ્રોતાજનોની 
આગળ ખોલવા ઊભા થતાં શરમાતા; અને પાછલા જવનમાં દૅશના 
પ્રજાસત્તાક રાજ્યનું પ્રમુખપદ લેતાં પણુ તેમને ધણો સકોચ થયેલો. તેમણે 
કારેલ કેપેકને કહ્યું છેઃ “એ કદાચ મારી નબળાઈ હોય, પણુ હું લોકોની 
આગળ શરમાઉં છું. મતે ન્નહેરમાં ખોલવાનું ગમતું નથી. મારે જ્યારે જ્યારે 
કરાઈ જહેર સભામાં કે વિશ્વવિદ્યાલલમાં ભાષણુ આપવું પછ્યું છે યારે 
યારે મતે હંમેશાં સભાક્ષોભ થયો છે. અને છતાં મારે કેટલાં બધાં ભાષણે। 
કરવાં પડ્યાં છે ! આજે પણુ જ્યારે મારે ન્નહેરમાં જને ઊભા રહેવું પડે 
છે કે ખોલવું પડે છે યારે હું એવો જ ડરી ને ગભરાઈ જઉં છું. જ્યારે 
માત્ર ખોલવાને ખાતર જ ખોલવાનું હોય છે -- જેમ કલાને ખાતર્ કલા 
તેમ --, ને જ્યારે વક્તાનો વેશ ભજવવાને। હેય છે, યારે તો સહેલું પડે 
છે. પણુ વહેવારું બાબતો વિષે, જે કામો કરવાં જેઈ એ તેને વિષે, બોલવાનું 
હેય યારે વાત સાવ જુદી હોય છે. લેકો મતે પુરેપૂરો ન્નેઈ શકે એવી 
રીતે મોખરાની જગા પર ખેસવાનું મને કદી ગમ્યું નથી. બીજ કે ત્રીજ 
ખેઠક મારે માટે બસ છે. ખેશક હું જહેર ગ્રણત્તિઓમાં કદી ધૂસ્યો નથી. 
ખીન્ન લેકે મને તેમાં હડસેલવા માગતા હતા યારે પણુ મેં તેમાંથી ૭ટકી 
જવાને હમેશાં કંઈક ને કંધ્કે બહાનાં કાઢ્યાં છે. પણુ હું જ્યારે એ કામ 
અનિચ્છાએ, તે મારો વખત બગડે છે એવી લાગણીથી, કરતો થારે પણુ 
એ કામમાં કંઈક સારો આશય તો હોય જ, ને તેતું સારું પરિણામ પણુ 
આવતું. દરેક પ્રસગે એમ જ બન્યું છે. ૧૮૮૨ માં હું પ્રાગ આવ્યો યારથી 
મતે નવો નવો અતુભવ મળતો રલ્યો છે. મારું જવન ભયુભર્યું છે તેને માટે 
હું વિધાતાનો આભાર માનું છું. ” 

અને છતાં આ બને પુસ્ષાો નસીબ જ્યાં દોરી ગયું યાં ગયા એમાં 
“ દૈવવાદ ' લવલેશ નહોતો. બંને જણુ એમાં પશ્વિરેચ્ઠાને, અથવા તો તેએ 
જે પ્રેમના નિયમને અતુસરવા જવનભર મથ્યા છે તે નિયમને, વશ થયા હતા. 
એ નિયમને અતુસરવું, ને પછી ઉશ્રિર પર વિશ્વાસ રાખવો, -- એ બંનેતું 
જીવનમુત્ર હોય એમ દેખાય છે. 

ગાંધીજએ આત્મકથામાં એક પ્રસંગ વણુવ્યો છે. એકવાર આશ્રમ- 
વાસીએતે માટે બીન્ન દિવસનું સીધુંસામાન ખરીદવાને પણુ પૈસા નહોતા. 
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અમદાવાદના રૃહિચુસ્ત લેકે તરફ્થી તો કશી આશા રાખી શકાય એમ 
નહોતી; કેમકે ગાંધીજએ આશ્રમમાં એક હરિજન કુટુંબને રાખ્યું તે માટે 
એ વર્ગે તો ગાંધીજના બહિષ્કાર કરવાની ધમકી આપી હતી. તે દ્વિસે સાંજે 
અણધાર્યા એક સજ્જન આવીને તેર હનર રૂપિયા આપી ગયા. મેસૅરીકને 
કશી સાધનસામપત્રી વિના સૈન્ય ઊભું કરવા યુરોપભરમાં ફરવું પ એટલે 
તેમને એવા ધણા અતુભવે। થયેલા. આ રલો એમને પુરાવે : 

“પૈસાની બાબતમાં મને વિચિત્ર અનુભવો થયા છે. પરિસ્થિતિ 
ખરાબમાં ખરાખ હોય યારે પૈસા હંમેશાં ક્યાંકથી આવી પડ્યા છે. મને 
ખાવાનું નહીં મળે એવી ખીક મેં કદી નથી રાખી. દું માનું છું જે માળવ ગો 
સત્જાચે વર્તો દોય તો મર્ર્ મયા વિના ન ઝ રહે. પસ કહે છે : તમે પશ્વિરનું 
રાજ્ય શોધો, ને બાકીનું બધું તમને મળી રહેશે. મતે પૈસાનો શે'ખખ નથી. 
મેં એને કદી સાષ્ય માન્યું નથી. મારે હેતુ મારા પડોશીને મદદ કરવાને 
હોય કે કોઈ સ્થાયી સાંસ્કૃતિક સસ્થા સ્થાપવાનો હોય, તોપણુ મેં પૈસાને 
સાધનરૂપ જ માન્યા છે. મને મારી આજની પરિસ્થિતિમાં સૌથી વધારે જે 
વસ્તુ ગમે છે તે એ છે કે મારી ન્નેડે પૈસા ફેરવવા પડતા નથી; મારા ખીસામાં 
સીસાપેન સિવાય બીજું કંઈ જ નથી. ચેક નાણું કેવું દેખાર્ય છે તે પણુ હં 
જણુતો નથી. ” 

મેં જે વાક્ય દેવનાગરીમાં લખ્યું છે તે ગીતાના ૭ઠ્ઠા અધ્યાયના ૪૦ મા 
શ્લોકને કેવું મળતું આવે છે : સ સિ વત્યાળત્ જશ્રિર્મતિં તત પચ્છતસિ | 

ઈમરસને સુંદર રીતે બતાવ્યું છે 'કે રાજકારણુને નીતિધર્મથી વિખૂડું 
પાડી શકાય નહીં. ગાંધીજીનું આખું જવન એ, રાજકારણુ ધમૈમય ન હોય 
તો તે નકામું છે, એમ ખતાવવાનો તનતોડ પ્રયત્ન છે. નીતિધમે એ જ 
રાજ્યનો અએક્સોગ્ર સુરક્ષિત પાયો બની શકે, એમ બતાવવા પાઠળ મેસેરીકે 
આખું જવન ગાળ્યું. “ ધી મેઘકેંગ ઓંફ એ સ્ટેટ ' એ પુસ્તકરૂપી જે 
કાયમને વારસો! તેઓ પોતાના દેશબધુઓને માટે મૂજી ગયા છે, તેમાં તેમણે 
લખ્યું છે : “ રાજ્યના નાગરિક્રોમાં જે પ્રામાણિકતા ન હોય, ને તેઓ 
જીવનના ભારેમાં ભારે નૈતિક સિદ્ધાંતા વિષે એકમત ન હોય, તો લખેલું 
બંધારણુ, પાર્લામેંટ, તોકરશાહી, પોલીસ, લશ્કર, વેપાર અને ઉદ્યોગ એ બધું 
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કંઈ લોકશાસન ન અપાવી શકે, તેમજ રાજ્ય પણુ એને સુરક્ષિત રાખી ન 
શકે. ......... મારે મત ચેલસીકીથી જુદો છે. હું રાજ્યની ખલ સત્તાને 
નકામી ગણુતો નથી; છતાં રાજ્ય ને તેની સત્તાને દેવરૂપ ગણી પૂન્ન પણુ કરી 
શકતો નથી. મેં જ્યારે પ્રમુખપદની ફરજ સ્વીકારી યારે હું સારી રીતે 
જાણુતો હતો કે મારે રોજેરોજ શ્ઞાં શાં વહીવટી કામ કરવાં પડશે; ને હું 
સ્પષ્ટપણે સમજતા હતો કે તેની રાજનીતિનું મૅડાણુ તીતિધમેના પાયા 
પર થયેલું ન હોય તો તેની ધમારત ઝાઝું ટકી શકે નહીં. ” 

વળી દરેક રાજ્યની ધારાસભાના દરવાજા પર સોનેરી અક્ષરે કોતરાવી 
રાખવા જેવા શખ્દોમાં તેમણે કહ્યું છે: 

“મેટા પાયા પર નીતિપાલન ને નાના* પાયા પર્ નીંતિપાલન એ 
ખેતી વચ્ચે કશો જ ભેદ નથી. રાજ્યના હિતનો પ્રશ્ન હોય યારે મુત્સદ્દી 
લોકોએ નૈતિક સિદ્ધાન્તોતા જરા પણુ વિચાર કરવાની જરૂર નથી, એ 
કલ્પના ખોટી છે. જે માણુસ જહેર જવનમાં જડું બોલે છે ને છેતરપિંડી 
કરે છે તે ખાનગી જવનમાં પણુ જૂઠું બોલશે ને છેતરપિંડી કરશે. શુદ્ધ 
માણુસ જ ખધી વાતમાં શુદ્દ રહેશે. હૅવેલીસેકે ખાનગી ને નહેર નીતિ 
વચ્ચે ભેદ નહોતો પાડ્યો એ એમણે યોગ્ય કર્યુ હતું. રાજ્યના તથા રાજકાજના 
પાયામાં નીતિધમ હોવે જેઈ એ એ વસ્તુનો સામાન્યપણે સ્વીકાર થયા વિના 
કોઈ પણુ રાજ્યનો, કેઈ પણુ સમાજનો વહીવટ ચલાવી ન શકાય; અને 
કોઈ પણુ રાજ્ય માનવી તીતિધમેના વિશાળ નિયમોનું ઉલ્લેધન કરે તો 
લાંબો કાળ ટકી શકે નહીં. લેકે! સામાન્યપણે નીતિના સિદ્ધાન્તો સ્વીકારે છે, 
અને તત્તજ્તાન તથા જીવનના મુખ્ય સિહદ્ધાન્તો વિષે તેમનામાં સાધારણુ 
એકમતી હોય છે, તેને લીધે જ સરકારની ને તેના કાયદાની સત્તા નભે છે. 
વળી લોકશાસન એ માત્ર એક પ્રકારનું રાજ્યનું વહીવટનું તન્ત્ર નથી. તે 
જવનની ફિલસૂફી છે, ને જગત પ્રત્યે જવાની એફ પ્રકારની દૃણિ છે. ” 

આને લીધે ઠ્રેષતે આપોઆપ રુખસદ મળે છે, કેમકે ઠ્ેષ એ નીતિ- 
ધમૈનું અંગ નથી. પોતાની પ્રજન પ્રત્યે પ્રેમ એનો અર્થ પતિર પ્રજ પ્રત્યે દ્વેષ 
નથી. મેસૈરીક કહે છે: “ આપણી પ્રન્ન પ્રત્યે તેસ્ડાનો જે સનિશ્ચય ને 
સવિવેક પ્રેમ છે તે મને ગમે છે; જે જે વસ્તુ પર્ “ રાષ્ટ્રીય ' એ છાપ 
વાગેલી હોય એ દરેક વસ્તુને સાચી તે ન્યાયી માની લેનારો વિવેકહીન પ્રેમ 
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મને સ્ચતો નથી. હેંવેલીસેકના સખત વિરોધ છતાં હજુ દેશભક્તિનો સદ્દો 
કરનારા ધણા લેકે પડ્યા છે; તેમજ શુભ હેતુવાળા પણુ નબળા ને 
અવહેવારુ “ રાષ્ટ્રીય ' કાર્યક્રમો પણુ ડંઈ એછા નથી. ” આટલું કહીને 
તેમણે માચા, નેસડા, સ્વેટલા, હૅવેલીસેફ અને પાલાકી જેવાં પ્રસિદ્ધ ચેક 
કવિઓ ને રાજનીતિના, જેઓ સંકુચિત રાષ્ટ્રવાદતે માનનારા નહોતા, 
તેમનાં નામ ગણાવ્યાં છે. 

લોકશાસનના સારભૂત તત્ત્વ વિષે મેસેરીકે જે લખ્યું છે તે ગાંધીજીનાં 
ભાષણો ને લખાણૉનું સ્મરણુ કરાવે છે, ગાંધીજ ધણીવાર કહે છેઃ 
“ સહત્તતતી વસ્તુ તે ખાલ આકાર નથી પણુ અંદરનું વસ્તુતત્ત્ત છે. ” 
મેસેરીક કહે છે 

“ખાલ રૂપથી, એટલે કે લખેલા ખધારણુથી, હંમેશાં વસ્તુતત્વ મળે 
જ એવી ખાતરી હોતી નથી. છતાં જહેર જીવનમાં ખરી મહત્ત્વની 
તો વસ્તુ પોતે --એમાં રહેલું સારભૂત તત્ત્વ -- છે. સુન્દર બધારણુ લખી 
કાઢવું સહેલું છે. તેનો સછ્દમ ને એકધારી રીતે અમલ કરવો એ એછું 
સહેલું છે. કેટલા દાખલા એવા છે જેમાં પ્રજ્નસત્તાક રાજ્ય કરતાં રાજનના 
અમલમાં લેકશાસનનું તત્ત્વ વધારે છે...... કરાઈ પણુ સંસ્થાને યાન્ત્રિક 
રીતે ને ખહારના દબાણથી બીન દેશમાં લર્ધ જઈ શકાતી નથી...... 
પક્ષાપક્ષીની ભાવના એટલે પ્રન્નનું કલ્યાણુ એવો અથે હંમેશાં થતો નથી. 
તેમજ પક્ષોએ મતદારમેડળોાની સાથે જેટલો ગાઢ સંપર્ક રાખવો જેધએ 
તેટલો તેઓ રાખતા નથી. તેમની નિષ્ક્યિતાનું એક સુખ્ય કારણુ એ છે ક 
' શાન્તિના કાળમાં ', એટલે કે મોટી ચૈટણીઓની વચ્ચેના વખતમાં, તેઓ 
પોતાના મતદારોના સંગઠન ને કેળવણી તરક્ નહીંજેવું લક્ષ આપે છે. 
જ્યારે ચૂટણી નજીક આવે અથવા તો પક્ષની અંદર જ ઝધડા થાય કે 
ફૂટ પડે થારે જ તેમને કામ કરવાતું શર ચડે છે. લોકશાસનનો અર્થ તો 
એકધારં ને દેખીતું વીગતવાર કામ છે. ” આપણી ધારાસભાઓના દરેક 
સભ્ય આ વાત પ્યાનમાં રાખે તો કેવું સારું ! 

લેનીનીઝમ અથવા બોલશેવીઝમે રશ્ઞિયાને જે લાભ કર્યો છે તે મેસેરીક 
કખૂલ રાખે છે; પણુ તેની સાથે જે નૈતિક અવનતિ આવી છે તે એમને 
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રુચતી નથી. એનું કારણુ તો એ હતું કે એનો જન્મ હીનમાં હીન પ્રકારની 

હિંસામાંથી થયો હતો. ખબોલશેવીક વિપ્લવ દરમ્યાન માણુસોની કતલતું એક 
ઘોર દશ્ય પોતે જ્નેયેલું તેના ચિતાર આપતાં મેસેરીક કહે છે : “ હું જ્યારે એ 
ઘેર દ્યોને વિચાર કરું છું કે યારે ખોલશેવીક લોકોએ કરેલી માણુસોની 
નિરર્થક, નકામી ને જંગલી કતલેનું મને હંમેશાં સ્મરણુ થાય છે. ” 

એટલે તેઓ કહે છે : “ બોલશેવીક અધસંસ્કૃતિ કરતાં તો સંસ્કૂતિ 
સમૂળીગી ન હોય તે સારી, આધુનિક કહેવાતી કળાના જે અત્યંત ખેઠદા 

અંશે છે તે સર્વનો તેણે સત્તાવાર રીતે જે સ્વીકાર કર્યો છે તેમાં તેનું અધૂરા- 
પણું ને તેની વિચિત્ર અસંસ્કારિતા દેખાઈ આવે છે. રશિયતો, ખોલશેવીકો 
પણુ, ઝારશાહીનાં સતાન છે. તેઓ ઝારશાહીની છાયામાં જ ઊછરૅલા ને 

ધડાયેલા. તેઓ ઝારનું કાસળ કાઢી શકયા, પણુ ઝારશાહીનું ઉચ્ચાટન કરી 
શક્યા નહીં. બોલશેવીકે લાંબા વખતથી જે છુપી રીતે કામકાજ કરતા હતા 
તે રીત તેમણે ચાલુ રાખી. તેઓ ભાવાત્મક રાજ્યકારભારને માટે તૈયાર 
નહોતા, પણુ માત્ર અભાવાત્મક વિપ્લવને માટે જ લાયક હતા --- અભાવા- 

ત્મક એ અર્થમાં કે તેમના અણુધડ, એકાંગી ને સંકુચિત વિચારોને લીધે તેમણે 

ઘણો નકામો વિનાશ કરી નાખ્યો. રશિયાના બુદ્ધિશાળી વર્ગતો તો તેમણે 
ધાણુ જ કાઢી નાખ્યો; અને રોમના દૃતિહાસમાં એક ચેતવણીરૂપ દૃષ્ટાન્ત 

 તરક્ હતું તેના તરક દુર્લક્ષ કર્યુ. રોમમાં સેવેરસે જૂનાં રોમન કુટુંબાનો -- 
ખાસ કરીને રાજસભાના સભ્યોનાં કુડુંખોનો -- સહાર કરી નાખ્યો. તેને 
પરિણામે રાજ્ય અને તેનો વહીવટ બંનેમાં જ્ગલીપણું દાખલ થયું, ને 
સામ્રાજ્યનો અંત વહેલો આવ્યો. એથી વધારે અર્વાચીન સમયનાં દૃષ્ટાંતો 
રશિયાના ધૃતિહાસમાંથી -- જેમકે ધવાન ભર્યકરનું અથવા સ્ટેનકા રાઝીનનું 
--પતિહાસકારો આપી શકે એમ છે. ” 

ઉપર કહેલા ચેતવણીરૂપ દૃષ્ટાંત તરફ્ સ્ટેલીન દુલક્ષ જ કરતા લાગે 

છે, આપણા પોતાના જે ભાઈઓ રશિયાના ૬ષ્ટાંતનું અતુકરણુ કરવાને 
ઉત્સુક છે તેઓ એના તરક સ્ટેલીનના કરતાં વધારે લક્ષ આપશે કે કેમ તે 

કહેવું મુશ્કેલ છે. ” 

મેસેરીકે કારેલ કૅપેકને કહેલું : “ લોકોને જૂડું ખોલવામાં કેટલે 
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આનંદ આવે છે ! . અને છતાં ખીશ્ન તેમને જે કંઈ કહે છે તેના પર તેઓ 
વિશ્વાસ રાખે છે. એ કેટલી ખધી વિચિત્ર વાત કહેવાય ! અસય એ [હિંસાની 
સોબતી છે. ......... મારી તો પાજી ખાતરી છે કે વહેવારમાં, બળવામાં 
પણુ, સીધામાં સીધો રસ્તો તે ટૂંકમાં ઢૂં કો હોય છે. ......... જૂડું ખોલવું ને 
અતિશયોક્તિ કરવી એ સૌથી ખૂરું પ્રચારકાર્ય છે. ...... રાજકાજમાં શું ક 
"ખાનગી જવનમાં શું, અસચથી કદી લાભ થતો નથી. ” 

મેસેરીક તેમના અંગત જીવનમાં ગાંધીજના જેટલા જ ધમેનિઇ, શુદ્ધ 
ને સયવાદી હતા. પોતાના દેશભાદ્ઓ સિવાય ખીજ પ્રજનના માણુસો પાસેથી 
ઉધરાણાના પૈસા ન જ લેવાને નિશ્ચય તેમણે કર્યો હતો. ગાંધીજતા જેટલી 
જ કાળજથી તેઓ ભેગાં કરેલાં નાણાંતી પાઈએ પાઈનોા હિસાબ રાખતા; 
અને ગયા મહાયુદ્ધને અન્તે તેમણે પ્રન્નની આગળ પૂરેપૂરો હિસાબ રજ 
કરેલો. એતે લીધે તેઓ કહી શકેલા કે “ આપણી લડતની પાછળ વિચાર- 
પૂર્વકની જેવી યોજના હતી તેવી બહુ જ ઓછી રાજકીય લડતોની પાછળ 
હોય છે......યુદ્ધ દરમ્યાન સ્લોવૅક લોકોએ બહુ જ એઓછા પૈસા આપેલા 
મ. આ પૈસા, અતે ચેક વિપ્લવ ફાળામાંથી વધેલી રકમ, મેં પ્રમુખ 
તરીકે દાનોમાં ને ફાળાઓમાં વાપરી, ને તેનો જ્નહેર હિસાબ રજૂ કરવામાં 
આવ્ છે. ” 

વાચક પૂછશે? પણુ અહિંસાનું શું? એ વિષયમાં ગાંધીજીના જેવા 
વિચાર છે તેવા મેસૅરીકના હતા ખરા? હતા એમ કહી શકાત તો કેવું સારું 
થાત ! ટૉલસ્ટૉયની સાથે મેસેરીકનો ઝધડો જ એ વાતને હતો કે ટોલસ્ટૌયે 
આક્રમણની હિંસા અને આત્મરક્ષા વચ્ચે ભેદ પાડ્યો નહોતો. મેસેરીકે કહેલું : 
“ આમાં ટૉલસ્ટૌોયતી ભૂલ હતી. કેમકે આ ખે સ્થિતિમાં હેતુ જુદા જુદા હોય 
છે. અને નીતિ અનીતિનો નિણૅય તો માણુસના હેતુ પરથી જ કરી શકાય... 
ટૉલસ્ટૌયે એકવાર અંકગણિતની દલીલ વાપરી કહેલું કે “ આક્રમણનો સામનો 
ન કરે તો ઓછા માણુસ મરે. લડવામાં કરવામાં બને પક્ષને ઝનૂત ચડે છે, તે 
વધારે માણુસો મરી નનય છે. પણુ જન આક્રમણુ કરનારની સામે વિરોધ ન થાય 
તો તે માણુસોના જીવ લેવાનું બંધ કરે છે. ' પણુ વહેવાર દણ્િબિન્દુ તો એ છે કે 
કોઈને પણુ હણુવાપણું રહેતુ હોય તો આક્રમણુ કરનારને હખુવે। જેઈ એ. ” 
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મેસૈરીક કખૂલ કરે છે કે “ આક્રમણુ કરનાર કાણુ એ ચોકસ કહેવું 
જટલીકવાર મુસ્કેલ હોય છે. ” ૭તાં કહે છે: “એ કહેવું અશ્ષડ્ય નથી. 
આક્રમણુ કઈ બાજુએથી આવે છે એતો નિર્ણય પ્રામાણિક મનવાળા 
વિચારશીલ માણુસો નિષ્પક્ષપણે કરી શકે છે. ” 

વળી તેઓ કબૂલ કરે છે કે “ યુદ્ધમાં વીરોની લડાઈ ઉપરાંત ખીજું 
ધણું હોય છે. એની ન્નેડાજ્નેડ અયારસુધી તો બૂરી વસ્તુઓની મોટી 
લંગાર ચાથ્ીી આવી છે -- અસલ, લોભ, નીચતા, વેરશૃત્તિ, કૂરતા. 
સ્રીઓ પર અજાચારે વગેરે, વળી જે સામાજિક પરિસ્થિતિમાંથી યુદ્ધ 
પેદા થાય છે તે પણુ પ્યાનમાં લેવી જ્નેઈ એ. અને જે માણસો મરી જય છે 
તેમનો જ નહીં, પણુ જેઓ અપંગ કે દોદળા બતી જય છે, ને તેમતી સંભાળ 
વી રીતે લેવામાં આવે છે, એનો પણુ વિચાર કરવો જેઈએ. એ બધાનું 
નામ તે યુદ્ધ.” 

એવા યુદ્ધને બાતલ રાખવાની તેમની ઈચ્છા હતી ખરી. પણુ તેઓ 
ભૂલી ગયા લાગતા હતા કે યુદ્ધમાત્ર એવાં જ હોય છે. તેમણે ન્નતે એકે યુદ્ધ 
ચલાવ્યું નહોતું. અને એમને સદ્ભાગ્યે, તેઓ પ્રમુખ થયા યારથી તેમતા 
દેશે ખીશ્ન કેઈ દેશ સામે લડાઈ આદરી નહોતી. તેથી યુદ્ધનાં પરિણામોની 
દલીલને તેએ છેક છેડા સુધી પહોંચાડી શ્રક્યા નથી. 

અને છતાં તેમણે કહ્યું છે: “ હું પાકો શ્રદ્ધાવાન ને ક્ઞાન્તિવાદી છું. 
પણુ મને લસ્કર પ્રત્યે પ્રેમ છે ! દુનિયામાં લડાઈ થતી બંધ થઈ જશે લારે 
પણુ સૈનિકના શરાતનનાં ખે અંગો --નિયમપાલન અને નિભૈયતા -- તો 
દરેક માણુસને માટે હંમેશાં કામનાં રહેશે. ” 1 

ઈ 

“-----ૂ.ૂ-.-- .------------*“ 

1 દિલ્હીના દૈનિક પત્ર “ હિંદુસ્તાન ટાઈમ્સ 'ના ૧૯૩૮ ના વાષિક અંકમાં 
આવેલા અંગ્રેછ લેખને! અનુવાદ; તે પત્રના તન્ત્રીના સૌજન્યથી. 



લે'ખકે-પરિચય 
(સામાન્ય ગુજરાતી વાચકે।ને જેમનો પરિચય ન હેચ એવાં લેખક લેખિકા- 

ઓને જ ટૂંકો પરિચય અહીં આપવામાં આવ્યો છે. તેમનાં નામ આગળના આંકડા 
આ પુસ્તકમાં આવેલા તેમના લેખના કમાંક સૂચવે છે. -- સંગ્રાહક ) 

૫૪૨. જેસેફ ડોક --અંગ્રેજ પાદરી. તેમણે ૨૯૦૮ માં ગાંધીજની પહેલવર્હેલી 
જીવનકથા લખેલી. થોડોક વખત “ઈન્ડિયન ઓપીનિચન? પત્રના તન્ત્રી પણુ રહેલા. 

પ ૯. ડૉ. સુખહ્યાણ્યમ આચર --મદ્દાસના ર્દૈતિક “હિંદુ” પત્રના તે વેળાના તત્ત્રી. 

1૦. ગિલખર્ટ મરે -- પ્રસિદ્ધ અંચ્રેજ સાક્ષર અને અધ્યાપક, 

“૨૬. હેનરી પોલાક -- દક્ષિણુ આજ્કામાં ગાંધીજના અંગ્રેજ સહાયક અને . 
સાથી. સત્યાગ્રહુની લડતમાં તેમણે સારી પેઠે ફાળો આપેલો. ગાંધીજની સાથે તેએ 
ને તેમનાં પત્ની કુટુંબીજન તરીકે રહેલાં. 

૫૪૨5. મીલી ગ્રેહામ પોલાક -- હેનરી પોલાકનાં પત્ની. તેમના લખેલા અંગ્રેજ 
પુસ્તકનો અનુવાદ ગાંધીજના જીવનપ્રસંગ ' ગુજરાતી વાચકે।ને પરિચિત છે. 

૫/૧૪. વિલિચમ પિયરસન --દીનખન્ધુ એડ્ઝની સાથે દક્ષિણુ આદ્રિકા ગયેલા 

અંગ્રેજ. તે પછી રવીન્દ્રનાથના શાન્તિનિકેતનમાં તેમણે ધણો વખત કામ કરેલું. 
૧૯ર્પ માં યુરોપમાં એક અકસ્માતમાં તેમનું મૃત્યુ નીપજ્યું હતું. 

૧૮. ખ્લેચ વોટસન -- અમેરિકન લેખિકા. 

૧૯. નેન હેન્સ હોમ્સ -- અમેરિકન ધ્મવેત્તા. ' યુનીટી' સાપ્તાહિક પત્રના 
તન્ત્રી. અમેરિકામાં અહિંસાના પુરસ્કર્તા તરીકે ન્નણીતા છે. 

૧. 'પુસીરૈટ' ન્તૅનસન -- અમેરિકામાં દાર્નિષેધની ઝુંબેશ ચલાવનાર 
જગપ્રસિદ્ધ પુસ્ષ. તે ચૂપચાપ, ખખર પણુ ન પડે એવી રીતે જઈ દાર્ચારી 
કરનારને પકડતા, માટે તેમને “ પુસીષ્ૂટ” (બિલ્લીપત્રા ) એ ઉપનામ મળેલું. તેઓ 
૧૯૨૬ માં હિંદની મુલાકાતે આવી દેરામાં ઘણું ફરેલા. 

૨૨. જે. ઝેડ. હોજ -- અંત્રેજ પાદરી. ગાંધીજને તેમનો પરિચચ 1૧૯૧૭ માં 
ચંપારણમાં થયેલો. 

૨3. બેન સ્પૂ૨--વિલાયતની પાર્લામેંટના સભ્ય, ૧૯૨૦ની નાગપુર મહાસભા 
તેળાએ [હંદની મુલાકાતે આવેલા. * 

"૨૪. કુમારી મ્યુરીએલ લેસ્ટર -- લંડનના ગરીબોના લત્તા ઈસ્ટ એડમાં મજૂરે 
માટે એક કલ્યાણુકેન્દ્ર ચલાવનાર સેવિકા. ૬૯૩૨ માં ગાંધીજ ગોળમેજી પરિષદ . 
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વેળાએ તેમના એ પ કિગ્સલી હોલમાં રહેલા. તેમણે “ માય હોસ્ટ ધી હિંદુ ' અને 
“ એટરટેઈનીંગ ગાંધી ? નામનાં પુસ્તકે। લખ્યાં છે. 

૫૨૮. હોરેસ એલેફઝાંડર -- ઈંગ્લડમાં બાર્મિગહામમાં આવેલી વૂડખ્ક કૉલેજના 
અધ્યાપક. તેમના પુસ્તકતું નામ “ ધી ઈન્ડિયન ક્રાઈસીસ ' નહીં પણુ “ ધી ઈન્ડિયન 
કરમેટ' છે, 

૨૯. ન્યાચમૂતિ પિડિંગટન -- ઓસ્ટ્રેલિયાની વરિષ્ઠ અદાલતના ન્યાયાધીશ. 
73૦. રૅજિનાલ્ડ રૅનલ્ડ્ઝ --આ અંગ્રેજ જુવાન ૬૯૩૦ માં હિંદુસ્તાન આવી 

ચડેલા. ગાંધીજએ 1૧૯૩૦ ના ફેષ્ુઆરીમાં લૉર્ડ અરવીનને વિષ્ટિનો જે છેલ્લે કાગળ 
લખેલો તે તેમને હાથોહાથ પહોંચાડવા ગાંધીજીએ રેનટ્ડ્ઝને મોકલેલા. 

૫-૩૧. આલખટે આઈનસ્ટયાઈન -- પ્રસિદ્ધ જમન વૈજ્ઞાનિક. તેમણે “ રિલેટીવીટી ” 
ના જે નવા સિદ્ધાન્તની શોધ કરી છે તે ન્યૂટનના ગુરુત્વાકર્ષણના સિદ્ધાન્તનું ખંડન 
કરે છે. યહૂદી હોઈ તેએ હિટલરના રાન્યમાંથી દેશનિકાલ થયેલા, ને હાલ 
અમેરિકામાં રહે છે. 

૩૨. કરખી પેઈજ --અમેરિકન લેખક. ગયા મહાયુદ્ધ વિષેની તેમની એક 
પુસ્તિકાને ગાંધીજએ આખી “ચગ ઈન્ડિચા' ને “નવજવન? માં લેખમાળા 
[પે છાપેલી. 

૩૩. ડૉ. શેરવડ એડી -- અમેરિકન લેખક ને પાદરી. ચંગ મેન્સ ક્રિશ્ચિયન 
એસોસિયેશનના એક અગ્રગણ્ય નેતા. 

૩૪. ડો. નેસીઆ ઓલ્ડફીલડ -- વિલાયતમાં ગાંધીજના અભ્યાસકાળના 
સાથી. 

૩૫. ખીશપ ફ્ીરાર -- અમેરિકન પાદરી. 

૩૬. વિલફેડ વેલૉક -- અંગ્રેજ લેખક. 

૪૪. રૌખટે ખરનેસ -- અંગ્રેજ અખખારનવીસ. (ર૯૩૬ માં ગાંધી -- અરવીન 
કરાર થયો તે અરસામાં હુંદમાં આવેલા. અત્યારે પાલોમેટના સભ્ય છે. 

૪૫. લોરેન્સ હાઉસમૅન -- અંગ્રેજ કવિ. 

૪૬. વેખ મીલર -- અમેરિકન અખખારનવીસ. ૧૯૩૦ માં હિંદની મુલાકાતે 
આવેલા. થોડા “7૪ વખત પર તેમતું મૃત્યુ થયું. 

૪૭. ક્રોઝિયર -- ઈંગ્લૅડના પ્રસિષ્દ દૈનિક “ મૅયેસ્ટર ગાડિયન ' ના તત્ત્રી. 
૪૯. જેમ્સ મિલ્સ-- અમેરિકન અખબારતનવીસ. ૧૯૭૬ ના આખ “વરસ 

દરમ્યાન ગાંધીજના ધણા પ્રસંગમાં આવેલા. 

૫૪. રેની ફ્યુલેપ મીલર -- જર્મન લેખક. 
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૫૮. નેસેફ વૉરિંગટન હોલ - - અમેરિકન લેખક. 

પ૯. અરદેશ્વર રતનજી વાડિયા -- મૈસુર રાન્ન્યના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાધિકારી. 

“૬૦. સર રૂસ્તમજી મસાણી -- સુંબઈ યુનિવસિટીના ભૃતપૂર્વ વાઈસ - 
ચાન્સેલર. 

૬૧. કુમારી એગેથા હેરીસન -- વિલાયતમાં હેંદને લગતી માહિતીને પ્રચાર 
કરવા માટે વરસે। થયાં એકનિષ્ઠાથી કામ કરનાર અંગ્રેજ મહિલા. 

૬૩. વિલિયમ પેટન -- હિંદમાં રહી ગયેલા અંગ્રેજ પાદરી. 

નતા” ૧૪ઈ-૧"૧. ૫૫૪૯૮ ૧૯%૮"૫૮ ૧% ૧૫.૪૫.” ૧ 7 ૧૮” અ.” ૫/૧ ૪#૫. ઈ ૧ 7 ૧” ૧.#“૫-_/#"% “૧૫૦ ૫૮ ૧/૧૯". ૧. /“૧. /- જ /* ૧/7 ૫૫/૨૫” ખ૫ /# ૫ _// ખ ૫/૬ ૧/૧૫ /# “૩ 7 અ અ. /# ન ૧. #. / "૧, /# ખૂ /7 ૧૪૮૦ ૧૪૮” ૫47. (# ૫૫૦૮ છ.” ૧૫ ૧૪૮" ૧૫%, #” "૫૯#-જ,. /# ૧૮ /#' પધ ૫૭૦ ૧.૦૦ બઇ 

પ્રકાશક : એમ. કે. વોરા, વોરા એન્ડ કંપની, પબ્લિરાસે, લિમિટેડ, 
કાલબાદેવી રોડ, મુંબઈ ૨* 

સુદ્રક : આર. આર. ખખલે, ગ્રુંબઈ વૈભવ પ્રેસ, સેન્ડહર્સ્ટ રોડ, ગિરગામ-મુંખઈ, ૪ . 
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૬૯ 

ત્ર 

છેલ્લા 

દ 

૧છ 

દુ 

નીચેથી 

૧૨ 

૧૯ 

દ 

૧૧ 

રૃ 

૧૪ 

૬૬ 

૧૧ 

નીચેથી ૪ 

નીચેથી ૨ 

કૃ૯્ 

નીચેથી 3 

૧૫ 

નીચેથી ૪ 

૨૨ 

નીચેથી ૩ 

(૨૦ 

અશુદ્ધ 
તેમને 
દઃખે 

ને નને 

લેખના 

ખિછાનવાળા 

માસાયુસેટઢ્સ 
જઓ 

પુસ્તકેમાં..-ઔદ્યોગિક 

કરો 

છે. 

ગાંધીજ 

ઊખષાડયા 

ડર પણ 

અંસેન્નેમાં 

ગયો? 

અવ્યોા 

યુદ્ધો 

તેએ 

પ્રેમર્પ 

લોકાનાં 

ક્રિશ્ષયન 
એએ 

કેટલા 

ટ્કમાં 

લડવામાં કરવામાં 

બિલ્લીપત્રા 

બાખ 

૨૭ 
તેમનાં 
દુપ્ખે 
ને 

લેખકના 

ખિછાતવાળા 

માસાચુસેટ્સ 
જએ 

(આ લીટી પૃ. ૧૫૯ પર્ 

૧ લી લીટી પછી લે। » 

કરે 

છે, 

ગાંધીજની 

ઊપડયા 

ડેર 

અંગ્રેનેમાં ને 

ગયે ! 

આવ્યો 

યુદ્ધો ને 
તે 

પ્રેરણારૂપ 

લોકે।નાં 

ક્રિશ્ચિચન 

હિંદ એ 
કેટલાક 

ટકામાં 

લડવામાં 

બિલ્લીપગા 

આખા 



હી. ર 

કડ ક 

ક્રુ ક 

ન ષન ન 
| 

ન 

ર 

હ્ર્ 

॥ 

શ્ર 

છ 

હ 

હ 

આત્મા જંયા નવં 

કજ સહીતે બીજનો ઉહાર કરે છે, ને પોતે 
મરીને બીન્નને જિવાડે છે. 

1. મિસિસ એમી બિસ્ન્ટ 
કદાચ આ પેઢીમાં હિદ્સ્તાને આવા પુષ્યુપુસ્વ 

- સત, દેરાસેવક ને મુત્સદ્દીના નિવેણી સેગમરૂષ 
પુસ્મ્- - કોઈ ઉત્પભ કર્યા નહીં હોય. 

ી હેતરી પાલાક 
જે માટીના ગાદ બને છે તે માટીની તેમની 

કામા થડાવેલફ જે. 

જેર ઝેડ# હ્ૉજ 

તેઓ ખાસ અહા સુના મિત્ર, ઈશ્વરના 
માનીતા, (ભરતા યજન ૨5 

ગાર્લી ચડ્જ 
 વાધાજ માર્તવરવના જા મારે ભવતાર હોવ 
નેતા જાએ છં, 

સેસ્વૂડ એડી 
આ પૂરુવતો સેક પર ખણા અ ભારે પ્રભાવ 

પડે છે એન્ કાર્સ તેમના મનના અત્યંત સગનિઇ 
સભાવ છે, ને એ સયનિરનો જેસે જગતમાં 
ફર્વાંમરત જ જોવામાં આગ્યો છે. 

' ટાઈમ્સ? (લંડન) 
તેમની મહત્તાનું એક માગ કારણુ બીજાએને 

ફાજે સવાર્પસ્ કરવાની તેમની તત્પરતા છે, 

કિ વિલિયમ કર્ક 
કેમ ધમે અને આર્તાબળનુ' મહાત્મા મોંધીના 

“જેનું બીજુ આદસેરૂપ દાનત સઆજે જગતમાં 
હોય એમ આપણી ન્નણુમાં નથી. 

બીશપ ફ્ીશર 
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