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 “ સત્યના પ્રયોગો “ ઐતિહાતસક કૃતિ િરીકે અભ્યાસ 

 Abstract:  

                 આ લેખના પ્રારંભે ભારતની અનેક સમ્સ્યાઓનુ ંનનરાકરણ ગાધંીયન નિચારધારામા ંરહલે ુછે અને 
ગાધંીજીની પ્રનતભાનુ ંિૈશ્ર્વિક ્તરે મહત્િ દર્ાાવ્ય ુછે. આ ઉપરાતં ગાધંીજી દ્રારા રચચત સાહહત્યનો ઉલ્લેખ કરાયો 
છે. “સત્યના પ્રયોગ” કૃનતનો પહરચય અને આ કૃનતમા ં રહલેી ઐનતહાનસક લેખનની આધારભતૂતા અને 
પ્રમાણભતૂતાની ચચાા કરાઇ છે અને સાથોસાથ ગાધંીજીના ધડતરમા ં જે મહાનભુાિાનુ ં પ્રદાન અને કૃનતમા ં
સકંળાયેલી ઐનતહાનસક ધટ્નાઓને આિરી લેિાઇ છે.  

 Key words: 
 પ્રસ્િાવના :  

            ગાધંી યગુ અને અનગુાધંી યગુ પછી પણ ગાધંીયન સાહહત્યનો પ્રચાર અને પ્રસારનો દોર અનિરત 
પ્રિતામાન સમયમા ંપણ ર્રૂ છે એમ કહવે ુ ંિધારે ઉચચત ગણાિી ર્કાય તેમ છે. ગાધંી યગુ પછી પણ તેમણા 
નિચારો અનિરત પણે જન સમદુાયમા ં નિકર્ીત બન્યા છે અને બની રહરેે્. પ્રિતામાન સમયમા ંભારત અનેક 
સમ્યાઓથી ઘેરાયેલો છે. આ દરેક સમ્યાઓનુ ંસમાધન અંતે તો સકુ્ષ્મ રીતે તો ગાધંી નિચારોમા ંસમાધાનના 
બીજારોપણ રહલેા છે. ગાધંીજીને આપણે ભલૂી ગયા છીએ એમ કહનેારઓને તેઓની આત્મર્હકત અને નિચારો 
ખ્યાલ નથી રહ્યો એમ કહવે ુ ંિધારે યોગ્ય ગણાિી ર્કાય તેમ છે. તેમણી પ્રનતભા એટલી નિરાટ અને ઓજ્િી 
હતી કે તે દ્રારા માનિજીિનના દરેક પાસાઓ અને સમ્યાઓને આિરી લઈ જન સમદુાયમા ંનિી ચેતનાનો 
સચંાર કયો હતો. ૨૧ મી સદીના આ મહામાનિની પ્રનતભા ભારત જ નહી પણ સમગ્ર નિવિ મા ં વ્યાપ્ત હતી. 
૨૦મી સદીના મધ્ય દાયકામા ં નેર્નલ મડંેલાએ ગાધંી નિચારો થકી કાળા અને ગોરાનો ભેદ નમટાિા જે લડત 
આદરી હતી તેમા મળૂમા ંગાધંી નિચારો રહલેા હતા.  

           ગાધંીને એક સાહહત્યકાર તરીકે મલુિીએ તો તેમણી પાસેથી ભાષણો , લખાણો અને દ.આહિકાનો 
સત્યાગ્રહ , હહિંદ ્િરાજ , સત્યના પ્રયોગો િગેરે પુ્ તકો તથા આ ઉપરાતં આનથિક ,સામાજીક, ધાનમિક અને નર્ક્ષણ 
એમ અનેક નિષયો પર પોતાના નિચારો વ્યકત કયાા હતા. પ્ર્તતુ લેખમા ંગાધંીજી રચચત “ સત્યના પ્રયોગો “ જેન ે
આપણે આત્મકથા તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ તેની પ્ર્તતુા કરિાની છે ,જેમા ંખાસ કરીને ઐનતહાનસક ધટનાઓન ે
નિરે્ષ આિરી લેિાનો ઉપક્રમ રહલેો છે.  
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               “ સત્યના પ્રયોગો “ ઇ.સ. ૧૯૨૫ સધુીના ગાધંીજીના જીિનને આિરી લેિાય ુ છે. ૫ ભાગો મા ં
સમગ્ર આત્મકથા નિભાજીત છે. જેનુ ંપ્રકાર્ન નિજીિન પ્રકાર્ન મહંદર દ્રારા કરાયુ ંછે અને આજ હદન સધુી તેની 
હજારો પ્રતો ભારત સહહત નિવિના અનેક દેર્ોની ભાષાઓમા ંપ્રકાનર્ત અને િચંાયેલી છે.  

                “ સત્યના પ્રયોગો “ દ્રારા ગાધંીજીએ અત્યતં સભાનતા પિૂાક પોતાના વ્યશ્ર્તતત્િને આકાર આપ્યો 
છે. તેમણે જીિનની બધી જ નિગતો બહુ પ્રમાણભતૂ રીતે આપણી સમક્ષ મકુી છે. “ સત્યના પ્રયોગો “મા ં
ગાધંીજીએ પોતાના કંુટંુબ, બાળપણ, યિુાિ્થા િગેરે પ્રમાણભતૂ માહહનત સત્યની ધારે ચાલી આપણી સમક્ષ મતુત 
મને પ્રગટ કયાા છે. “ સત્યના પ્રયોગો “ િાચન દરનમયાન દરેક ધટનાઓ કે સમગ્ર કૃનતના લખાનમા ંસત્યને કેંદ્ર 
મા ંરાખી કૃનતનુ ંઆલેખન થયુ ંછે. સત્યની બાબતે ગાધંીજી કહતેા કે “ સત્યની ર્ોધના સાધનો જેટલા કહિન છે. 
તેટલા જ સહલેા છે. એ અચભમાનીને અશ્ક્ય લાગે અને એક નનદોષ બાળાને તદ્દન્ અર્ય લાગે સત્યના ર્ોધકને 
રજકણ થી પણ નીચુ ંરહવે ુ ંપડે છે. “ આ નિભાિના આપને સત્ય માટેની “ સત્યના પ્રયોગો “ માથંી મળી આિે છે.  

              ઐનતહાનસક લેખનના કેંદ્ર મા ંસત્ય રહલે ુ ંછે. ઐનતહાનસક લેખન કાયા સત્ય થી અળગ ુરહ ેતો અસર જે 
તે રાષ્ટ્ર્ની અશ્ર્્મતા પર ્પ્ટ પણે જોિા મળે છે. ઐનતહાનસક લેખન કાયાના પાયાના ં નસધ્ધાતંોમા ંસત્યને રજુ 
કરિાની આિડત , તટ્થતા, સમતોલપણુ ં ચબન પક્ષપાતી િળણ , પરલક્ષીપણુ ંિગેરે ગણુો મખુ્ય રહલેા છે. “ 
સત્યના પ્રયોગો “ ન ેઐનતહાનસક કૃનત તરીકે મલુિી એ તો ઉપરોતત તમામ ગણુો દનર્િત થાય છે. દરેક પ્રકરણોમા ં
ઝીના મા ંઝીણી માહહનત અને આજુ- બાજુની ધટનાઓને ગાધંીજી એ આિરી લીધી છે.  ગાધંીજી એ આ કૃનતમા ં
પોતાના જીિન દરનમયાન જે જે પ્રયોગો કયાા તેને આપની સમક્ષ મયુા  હતા. જેમ નિજ્ઞાનનક પ્રયોગો કરે તેમ 
આપની સમક્ષ પ્રયોગોની ફલશ્રનુત મકુી હતી. ઐનતહાનસક લેખન પધ્ધનતના નસધ્ધાતંો પ્રમાણે “ સત્યના પ્રયોગો “  
ઇનતહાસનુ ંપ્રથમ કક્ષાનુ ંસાધન ગણાિી ર્કાય છે . કૃનત નિરે્ એમ કહી ર્કાય કે “ ભતૂકાળ અને ભનિષ્ટ્રય કાળ મા ં
પણ આિી સાચકુલી કૃનત જોિા મળરે્ નહહ. છ્તાપણ પણ એક ગાધંીજીએ નનખાલતાથી કૃનત નિરે્ જણાિે છે કે “ 
મારા લેખો ને પ્રમાણભતૂ ન ગણે એમ હુ ંઇચ્છ ંછ ંએિી મારી નિનતંી છે. તેમા ંદર્ાાિેલા પ્રયોગો ને દષ્ટ્રટાતં રૂપે 
ગણીને સહુ પોતપોતાના પ્રયોગો યથાર્શ્ર્તત અને યથામનત કરે એટ્લી જ મારી ઇચ્છા છે. “  
         “ સત્યના પ્રયોગો “ દ્રારા ગાધંીજીના જીિનમા ંધડતર કરનાર અનેક ઐનતહાનસક મહાપરુોષોના વ્યશ્ર્તતત્િ 
નિરે્ તટ્્થ નિચારો વ્યકત કયાા છે. જેમા ંગોપાલ કૃષ્ટ્રન ગોખલે, શ્રીમદ રાજચદં્ર,રસ્્કન,અને ચલયો ટોલ્્રોય િગેરે 
હતા. ગોખલેજીના સપંકા  મા ં ગાધંીજી ઇ.સ. ૧૮૯૬મા ંઆવ્યા હતા. તેમની રાજહકય નિચાર ધારા થી ગાધંીજી 
પ્રભાનિત થયા હતા ગાધંીજી તેઓ રાજહકય ગરૂૂ માન્યા હતા. ગોખલેજીની ધમા પરાયણતા,સત્ય નનષ્ટ્રિા, ઉદારતા, 
કોમળતા િગેરે ગણુોની ગાધંીજીના વ્યકનતત્િ પર અસર પડી હતી.  
         ગાધંીજી રસ્્કન, ટોલ્્રોય અને રાજચદં્ર િગેરેના નિચારો અને સાહહત્યથી પ્રભાનિત થયા હતા. 
રાજચદં્રજીએ ગાધંીજીને આધ્યાત્ત્મક જ્ઞાન આપ્યુ ંઅને રસ્્કન અને ટોલ્્રોય એ ગાધંીજીની આંતહરક ર્શ્ર્તતઓ ન ે
બહાર લાિિાનુ ં કાયા ક્રયુ ં હત ુ.ં આ ઐનતહાનસક મહાપરુુષોના નિચારો થકી ગાધંીજી નનભાય પણે અન્યાય સામે 
લડિાની પે્રરાણા પરુી પાડી હતી અને ગાધંીજીના વ્યશ્ર્તતત્િને નિો ઓપ મળ્યો હતો.  
               ભારતીય રાષ્ટ્રરીય આંદોલનમા ંગાધંજેી એ અહહિંયા માગે ચાલીને ચિહટર્ સરકારની અન્યાય નીનતનો 
નિરોધ કયો હતો . આ સમય દરનમયાન અને રાષ્ટ્રર ભતતોએ આઝાદી અપાિા પોત પોતાની રીતે પ્રયત્નો કયાા 
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હતા પરંત ુ બહોળો ભારતીય સમાજ અહહિંયાના માગે ચાલે ચિહટર્ સરકાર સામે લડયા હતા. જેમા ં ગાધંીજીના 
નેતતૃ્િની ભનુમકા નિષેર્ રહી હતી.“ સત્યના પ્રયોગો “મા ં ભારતીય ્િાતતં્ર સગં્રામ અને ઐનતહાનસક ધટનાઓનો 
ચચતાર અનેક પ્રકરણો મળી આિે છે. આ કૃનતમા ં ‘ગળીના ડાધ’, ચપંારણ સત્યાગ્રહ ‘, ખેડા સત્યાગ્રહ’, હોમરોલ 
ચળિળ, પ્રથમ નિવિ યધુ્ધ, રોલેટ એતટ, હટંર કનમર્ન, ચખલાફત ચળિળ, જચલયાનિાલા બાગ હત્યાકાડં, 
અસહકાળ ચળિળ, િગેરે ઐનતહાનસક ધટનાઓનો ઉલ્લેખ મળી આિે છે. ભારતીય ્િાતતં્ર સગં્રામની ધટનાઓ 
નિરે્ નનભાય પણે ચિહટર્ સરકારની પરિા કયાા િગર આલેખન કયુા હત ુ.ં  
        અસહકારની ચળિળ દરનમયાન ચોરાચોરીનો બનાિ બન્યો અને જે મનોશ્ર્્થનત ગાધંીજી ભોગિી રહ્યા 
હતા. તે મનો િલળનો ચચતાર આપણને આ કૃનતના પ્રકરણો મા ંમળી આિે છે. જ્યારે જચલયાન િાલા બાગ ના 
હત્યાકાિં બાદ હટંર કનમર્ન નનમાયુ ં ત્યારે તેના નિષે ગાધંીજી જણાિે છે કે “ લોકોની ઉપર થયેલા જુલમની 
તપાસ કરતા ંજેમ જેમ હુ ંઉંડો ઊતયો ગયો તેમ તેમ હુ ંન હોતો ધારતો એટલી સરકારી અરાજકતા અમલદારોની 
નાદારીર્ાહી, તેમની આપખદુીની િાતો સા6ભળી આવયયા થયુ ંઅને દુ:ખ પામ્સયો હતો “ આ ઉપરાતં ભગતનસિંહ 
અને લાલા લજપતરાયની ર્હહદી દરનમયાન ગાધંીજીના મનોિલણો પર થયેલી અસરો પણ .“ સત્યના પ્રયોગો 
“મા ંવ્યતત થાય છે.  

  સમાપન ;  

             ગાધંીયન નિચાર ધારા પર હદિસે ને હદિસે અનેક લખાણો અને કૃનતઓ લખાય છે. જે થકી 
ગાધંીજીની કેટલી પ્રિાતમાન સમયમા ંકેટલી પ્ર્તતુા છે જેનો ખ્યાલ આિે છે.  પ્રિાતમાન સમયે જે  સમ્યાઓ 
ભારતમા ં હયાત છે. તે સમ્યાઓનુ ં નનિારણ ગાધંી નિચારોમા ં રહલે ુ ં છે. ૨૧મી સદી દરનમયાનના આ 
મહામનાિનુ ં નિરે્ સૌથી િધારો સાહહત્ય જનસમદુાય સધુી પહોચ્યુ ં છે અને િચાયુ ં પણ છે. આમ ઐનતહાનસક 
લેખન પધ્ધનતના નસધ્ધાતંો દ્રારા .“ સત્યના પ્રયોગો “ ઐનતહાનસક કૃનત તરીકે મલુિી ર્કાય .     
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