
ગા#ધી સાધ'શતા*દી ઉજવણી 
!ભાવક િવચારક રામચ*+ રાહીએ એકદા લ12*, 'મહા3મા ગા*ધીના જ8મના* ૧૫૦ વષ= 

મનાવવા મા> તમામ લોકો પોતપોતાની રીB !યD કરી રEા* F. એG* સIજ પણ નથી 

L ગા*ધીિવચારM* મહNવ Bમના* ૧૪૯મા* વષ=મા* ઓછu* હોય અU ૧૫૦મા* વષ=મા* વધી 
Vય. આ ૧૫૦ તો માX એક આ*કડો F. L Zવી રીB સફર પર નીક\લા લોકો મા> 

કોઈ ચો^સ લ_ય હોય F, ક*ઈક એવી રીB જ ‘ગા*ધી ૧૫૦’ આપણા મા> F. અહ` 

પહoચીU આપb િહસાબ મા*ડીએ છીએ L આપb dા*થી નીકeયા હતા* અU Lટલા* દgર 

આવી ગયા* છીએ? dા* જઈ રEા* છીએ? શu* આપણો પથ યોiય F, શu* આપણી િદશા 

યોiય F? આપb jા* પહoચવા મા*ગીએ છીએ, 3યા* kધી પહoચવા મા> શu* કરીશu*?’

આ3મકથાકાર, િનબ*ધકાર, પXlખક, અMવાદક મહા3મા ગા*ધી અ*n ‘ગuજરાતી સાિહ3ય પિરષદ’ની 
oબસાઇ> ચ*+કા8તભાઈ ટોપીવાળાM* લખાણ F : 

'ગા*ધીrની રાstયાપી uતનાએ માX ગuજરાતી સાિહ3યU નહ` પર*v ભારતના* અ8ય ભાષાસાિહ3યોU 

પણ અM!ાિણત કwલા* F. એમના tયિx3વની અU એમની િવચારધારાની બળવાન અસર Iઠળ અUક 

ભાષાઓમા* ગા*ધીવાદી સાિહ3z જ8મ લીધો F. ગuજરાતી સાિહ3યમા* તો પ*િડત{ગના * ભારઝ}ા* સાિહ3ય~�યોU 

અિત�મી સાદગી અU સરલતાના* આમ~�યોU ઝીલનારા ગા*ધી!ભા િવત સાિહ3ય{ગU ‘ગા*ધી{ગ’ નામ અપા{* 

F; Bમ જ ગા*ધીiચતન અU ગા*ધીશ�લીનો �ર�કાર થયો F. 

'એમM* સાિહ3ય Ivલિ�તા અU લોકિહતની ભાવનાથી !eિરત F. એમના* લખાણો ��ય3o લોકિશ�ણ અU 

લોકVગ�િત અથe હતા*. એમા* અસાધારણ માનવભાવ અU ઉ� આચારનો સ*�કાર F. અUક સામિયકો �ારા Bમb 

સામાિજક, રાજકીય, ન�િતક, સા*��િતક, ધાiમક, આiથક, Lળવણી Bમ જ આરોiયિવષયક !�ો અ*n !V સા� 

rવ*ત સ*પક= સા�લો. સ3ય અU અiહસા એમના rવનના* Bમ એમના સાિહ3યના* ચાલકબળ રEા* F. એમની 

િમતા�રતા નoધપાX F. !Vના �દય kધી પહoચનારી એમની ગ�શ�લી સરલ !ૌિઢનો અU �પ�વાહકતા નો 

અ*ગીકાર કરીU ચાl F. એમb ગuજરાતી ગ�U નG* uતન, નવી િદશા આ�યા* F.’

'સ3યના !યોગો અથવા આ3મકથા' (1927), 'દિ�ણ આિ�કા સ3યા�હનો ઇિતહાસ' (1925), 'iહદ 

�વરાજ' (1922), ‘મ*ગલ!ભા ત' (1930), ‘સ3યા�હનો ઇિતહાસ’ (1932/1948), ઉપરા*ત ‘મારો Zલનો 

અMભવ’ (1921), ‘સવoદય’ (1922), ‘યરવડાના અMભવ’ (1925), ‘નીિતનાશU માગe’ (1927), 

‘ગીતાબોધ’ (1930), ‘અનાસિકતયોગ’ (1930), ‘આરોiયની ચાવી’ (1932), ‘ગો�વા’ (1934), 

‘વણ=tયવ�થા’ (1934), ‘ધમ=મ*થન’ (1935), ‘tયાપક ધમ=ભાવના’ (1937), ‘ખરી Lળવણી’ (1938), ‘Lળવણીનો 

કોયડો’ (1938), ‘3યાગ~iત અU બીV lખો’ (ચો.આ. 1938) વnw એમના અUક ��તકો F.

આપણી માિસકી વાચક�*દની અૉ2ટોબર 2018ની 8ઠક શિનવાર, છ=ીએ આo F. B દહા� આપb 

સાિહ3યકાર ગા*ધીU સ*ભારીશu*. તમU દwકU સિ�યપb ભાગ lવાM* આ�વાન ક�* છu*. આમા*M* કોઈ પણ ��તક 

ત  વા*¡{ * જ હોય. નહ` તો આ િનિમ¢ વા*ચો Bવી સા�હભરી િવનવણી. અU Bમા*થી ફx પા*uક િમિનટ જ 

ફાળવાય Bવા* િવધિવધ ઊિચત લખાણM* આશw ફx ¤ન*દા 12-15 િમXો જ વાિચકમ્ કર¦. આ અવસw ગા*ધી 
માગ§ અU ગા*ધી iચ¨યા* રચના3મક કામોમા* સમiપત સરોજબ?ન અ#@િરયા પોતાના* �મરણો વહeચ¦; jાw 

આશાબ?ન Cચ સાિહ3યકાર ગા*ધીM* ~�યા*કન આપ¦.


