  

 –   

સામાયતઃ આજનો માનવી દોડધામમાં યત રહ છે . એ દોડાદોડ આિથક દ !ટએ બે છે ડા ભેગા
કરવાની હવે નથી રહ& પરં ( ુ તેનો ઉ+ે શ મહ-મ ભૌિતક /ુિવધાઓ મેળવવાનો હોય છે . આપણે સ3ુ
આ દોડમાં સામેલ છ&એ. ‘વ’થી આગળ વધીને લગભગ અય કોઈ બાબતો આપણને પશ9તી નથી
તેથી સમાચારો ફ<ત ‘જોવા માટ’ આપણે જોતાં હોઈએ છ&એ. આપણી આસપાસના સમાજમાં કોઈ
અિન=છનીય ઘટના બને તો વધાર માં વધાર આપણે બે-ચાર સલાહ/ ૂચનો કર&ને આઘાં ખસી જતાં
હોઈએ છ&એ. પરં ( ુ આપણી જ વ=ચે એવા લોકો પણ વસે છે Bઓ ફ<ત િશખામણના ચાર શCદો
કહ&ને બેસી જતાં નથી. તેમને સમાજની િનબત છે . સમાજમાં બનતી Dુઃખદ ઘટનાઓ માટ તેઓને
EચFતા છે . છે વાડાના માનવીની પીડા તેમને પશG છે અને તેઓ એમને માટ કંઈક કર& રHા છે .
સમાજમાં સંવાદ Iારા સંવાJદતતાKુ ં વાતાવરણ રચાય એ તેમનો LુMય ઉ+ે શ છે . અJહFસા-શાંિત અને
કોમી સંવાJદતતા બાબતે તેમKુ ં સહEચFતન સતત ચાલ(ુ ં રહ છે . આ Nકારના િવચારવાન અને OPૃત
નાગJરકોKુ ં એક સંગઠન છે BKુ ં નામ છે ‘સદભાવના ફોરમ’
આ ફોરમ વષ9 દરિમયાન સમાજના િવિવધ TેUોમાં સદભાવનાKુ ં કાય9 કર છે . ‘સદભાવના’ શCદના
અથ9ને બરાબર પામીને આ સદકાય9ને વધાર તેજવી બનાવી શકાય એ માટ તેઓએ Nિતવષ9
‘સદભાવના પવ9’ યોજવાKુ ં નV& કWુX છે . આ િવચાર હઠળ Y ૂ.મોરાJરબાYુના સાિનZયમાં ક[ લાસ
ૂ , મ3વ
ુ ર&, 2009માં યોOWુ ં હ( ુ ં Bને આપણે
Pુ\ુ]ળ
ુ ા ખાતે પહ_ ું ‘સદભાવના પવ9’ 25 થી 27 ફcઆ
લેખવfપે અહg માhWુ ં હ(.ુ ં બરાબર એ જ ર&તે ચા_ુ વષG પણ 16 થી 18 મે, 2010 દરિમયાન
‘સદભાવના પવ9 – 2’Kુ ં આયોજન કરવામાં આWુ ં હ(.ુ ં િવશેષfપે આ પવ9માં, સદભાવના સમાજના
િવિવધ TેUોમાં કઈ ર&તે પોતાની m ૂિમકા ભજવી શક તેના િવશે યાપક સહEચFતન કરવામાં આWુ ં
હ(.ુ ં Bમ ક િશTણ, િવકાસ, સLુહમાZયમો Bવા TેUોમાં સદભાવના nુ ં કર& શક તેના પર
મહાKુભાવોએ પોતાના િવચારો રoૂ કયા9 હતા. આ િવચારગો!ઠ&માં મને પણ ભાગ લેવાKુ ં સદભાpય
મqWુ ં અને B કંઈ શીખવા-Oણવા મqWુ ં તેનો શr એટલો સારાંશ વ<તાઓની જ બોલીમાં રoૂ
કરવાનો Nયાસ ક\ું sં. આશા છે ક આપણા Bવા સામાય નાગJરકો માટ િવચારની એક નવી Jદશા
tુલશે અને આપણે પણ આપણી આસપાસની સામાuજક સમયાઓને સમvને, આપણી Tમતા Nમાણે
સૌને મદદfપ થવા Nયાસ કરતાં થઈnુ.ં
[  :  ]
[ !" : #я  % &'.]
ૂ ના રમણીય Nાંગણમાં ‘સદભાવના પવ9-2’ની Nથમ Jદવસની Nથમ બેઠકની શfઆત
ક[ લાસ Pુ\ુ]ળ
બરાબર નવ વાpયે થઈ હતી. સૌ Nથમ દ&પ Nાpટw િવિધ યોOઈ હતી અને xયારબાદ yી
જનકભાઈએ Nાથ9ના-ગાન કWુX હ(.ુ ં આ બેઠકનો િવષય હતો ‘સામાvક સદભાવના અને િશTણ’.

www.ReadGujarati.com

Page 1

બેઠકKુ ં સંચાલન yી સxયકામભાઈ જોષીએ કWુ ં હ(.ુ ં તેમના Nારં Eભક વ<તય બાદ U.P.S.C ના સદય
તેમજ Jહદ& સાJહxયના આલોચક yી Yુ\ુષો-મ અzવાલ અને Pુજરાત િવ{ાપીઠના ]ુલપિત yી
/ુદશ9ન આયંગર આ િવષયને અKુલTીને પોત-પોતાના વ<તય રoૂ કયાX હતાં. ચાલો, આપણે તેમના
વ<તયને તેમના જ શCદોમાં માણીએ :
(* : +, -.  !/0 %12)
િમUો, આપની સાથે વાતની શfઆત કરતાં મને જવાબદાર&નો Mયાલ છે અને િવન}તાનો પણ.
જવાબદાર&નો Mયાલ એટલા માટ કારણક L ૂળ તો 3ુ ં પોતાને એક Nોફસર તર&ક ઓળખાવવાKુ ં વ~ુ
પસંદ ક\ું sં. એ જ માર& સાચી ઓળખ છે અને તેને 3ુ ં આvવન Oળવી રાખવા માPું sં. અહg િશTણ
સાથે જોડાયેલા િવિવધ TેUના અzણીઓ વ=ચે બોલવાનો અવસર મqયો એ માટ સxયકામભાઈ અને
સદભાવના ફોરમના અય સાથીઓનો િવશેષ fપે આભાર માKુ ં sં.
ૂ માં ખરા અથ9માં સમાજની EચFતા કરવામાં આવે છે . આપણા દ શમાં અનેક લોકો અલગઅહg Pુ\ુ]ળ
અલગ ર&તે સમાજની EચFતા કરતા હોય છે . EચFતા કરવાની અLુક લોકોની એક ર&ત એવી પણ છે ક
Bમાં તેઓ એમ માને છે ક પહલાં બ~ુ ં Zવત કર& દ વાKુ ં અને પછ& એને નવા fપમાં બનાવવાKુ ં !
ઘણાની નીિત જ ‘િમટા દો-જલા દો’ની હોય છે . ગઈકાલે જ માર& સાથે Jદહ&થી આવેલા રવી
િUપાઠ&v સાથે 3ુ ં Jહદ&ના બ3ુ મોટા આલોચક આચાય9 રામચ nુ<લને યાદ કર& રHો હતો. એમણે
એમ કું હ( ુ ં ક : ‘લોકો B છે એને એ જ fપમાં ઓળખતાં, એમાંથી ધમ9નો માગ9 કાઢ એ જ લોકધમ9
છે .’ સંસારને સળગાવી દવાની ક ખલાસ કર& દ વાની રાહ તમે જોશો તો વધાર સંભાવના એવી છે ક
તમે જ પોતે તેમાં ખલાસ થઈ જશો અને સંસાર B છે એનાથીયે બદતર થઈ જશે. તેથી, આ B
યવથા છે એમાંથી જ ધમ9નો માગ9, માનવીય L ૂયો અને નૈિતકતાનો માગ9 આપ કઈ ર&તે શોધી
શકો, એ લ ય હોુ ં જોઈએ – એમ મને લાગે છે .
આ વાત િશTણની બાબતમાં પણ એટલી જ /ુસગ
ં ત છે . ભારતીય િશTણની આલોચના અનેક ર&તે
થતી રહ છે . આ B િશTણ પિત છે ક Bના Iારા આપણે Nોફસર, પUકાર ક ભણેલા-ગણેલા થઈએ
છ&એ, એની આપણી વાતિવક vવન સાથે બ3ુ ઓછ& લેણદ ણ છે . આ એક સxય વાત છે . મહાxમા
ગાંધીએ આ વાત બ3ુ પહલેથી અKુભવેલી. તેમણે એમ કું હ( ુ ં ક ‘B િશTણપિતના ફળવfપ
મKુ!ય પોતાની ઓળખ પર શરમ અKુભવે, Bના કારણે મારા ઘર મારા િપતા મને મળવા આવે અને
મને સંકોચ થાય કારણ ક એમણે ભાર કપડાં નથી પહયાX, બ3ુ સા\ું zેv નથી બોલી શકતા’ – તો
આવી સંકોચ પમાડતી િશTણપિતમાં rાંકને rાંક ખોટ છે B આપણને આપણી પરં પરા, આપણા
L ૂળ Nિત આપણને શરિમFદા કર છે . આ વાત કવળ ય<તગત સંબધ
ં ોની નથી. વાત કવળ માતાિપતાની નથી. તમે બાળપણથી લઈને અxયાર /ુધીની તમાર& Y ૂર& િશTણપિતને oુઓ. આપણી
િશTણપિતની જમ]ુંડળ&માં rાંક કોઈ એવા zહ ]ુંડલી માર&ને બેઠાં છે ક Bના લીધે આપણને
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પોતાને ભારતીય તર&ક ઓળખાવા પર શરમ અKુભવાય છે , આપણને Jહદ& ક Pુજરાતી ભાષી હોવાં
પર શરમ અKુભવાય છે , આપણને પોતાને JહDુ ક Lુસલમાન તર&ક ઓળખવામાં શરમ અKુભવાય
છે . યાર આપણે પોતાના હોવાથી આટલી શરમ અKુભવી રHા છ&એ xયાર આપણે Dુિનયાને તો nુ ં
બદલીnુ ં ? ક પોતાને nુ ં બદલીnુ ં ?
ૂંકમાં, rાંને rાંક િશTણપિતમાં કોઈક ખોટ તો છે જ. તે બ3ુ મોટ& ખોટ છે . આ ખોટ કવળ
‘કોમેJટક’ ચીજવ( ુઓથી Dૂ ર થનાર નથી. 3ુ ં મહાxમા ગાંધીની વધા9 િશTણપિતની દર ક વાતથી
સંમત નથી પરં ( ુ એ વાત તો એકદમ સાચી છે ક ભારતની િશTણપિતની કોઈએ યથાથ9 fપમાં ટ&કા
કર& હોય તો એ કાં તો મહાxમાગાંધી એ કર& છે અથવા ટાગોર કર& છે . બાક& બધી ‘કોમેJટક’ વાતો
થાય છે . મને યાદ છે ક અમારા વખતમાં ‘Socially Useful Productive Work’ નામના િવષયમાં કટલીક
ઉટપટાંગ ચીજવ( ુઓ ઘર થી બનાવીને લાવવાની રહતી. બધા િવ{ાથઓ કોઈ બીO પાસે બનાવીને
લઈ જતાં. મહોલામાં કોઈ ગર&બ હોય તો બધા એને / ૂતર કાંતવા આપી દ તાં. એને બે fિપયા
 ૂકવીને તૈયાર / ૂતર શાળામાં લઈ જતાં અને આ ર&તે પોતાKુ ં કામ બીO પાસે કરાવી લેતાં.
િશTણજગતને એમ છે ક અમે આ િવષય ઉમેર&ને િશTણને વધાર સંવેદનશીલ બનાWુ ં ! હક&કતે આ
બધી બેકાર બાબતો છે . પરં ( ુ માર આ બધી બાબતોમાં ડા નથી જુ.ં L ૂળ વાત માર એ કહવી છે ક
પિતમાં બ3ુ જ મોટ& ખોટ છે . એ ખોટ ફ<ત ઉપર-ઉપરના ‘કોમેJટક’ બદલાવથી Dૂ ર થઈ જવાની
નથી.
‘3-ઈJડયટ’ Jફમમાં તમે જોWુ ં હશે ક પેલો Wુિનવિસટ&નો Nોફસર િવલનના fપમાં દ ખાય છે . આપણને
જોઈને એમ લાગે છે ક કવો Dુ!ટ આદમી છે ! 3ુ ં ખાસ કર&ને નવWુવાનોને એક વાત કહવા માPું sં B
Jફમમાં કહવાઈ નથી. એ વાત એ છે ક Wુિનવિસટ&ના Nોફસરને એવી જવાબદાર& હોય છે ક જો દર
વષG એની કૉલેજમાંથી 100 જણ ફટ9 કલાસ નહg લાવે તો ટ એની નોકર& લઈ લેશે અથવા ભારત
સરકાર એની zાંટ ઓછ& કર& નાખશે. એક ય<તને િવલન ચીતરવો બ3ુ સહલો છે . આખે આખી
પિત એ Nકારની બનેલી છે ક કnુ ં જ કહ ુ ં Lુકલ છે . મને કોઈ Y ૂછે ક તમા\ું એમ.એ.માં nુ ં
પJરણામ હ( ુ ં ? તો 3ુ ં છાતી લાવીને કહ& શ]ું ક A+ zેડ હતી અને જવાહરલાલ નહ\ુ Wુિનવિસટ&માં
આજ /ુધી આટલી zેડ કોઈની નથી આવી. કદાચ કોઈ મને Y ૂછે ક બી.એ.માં કટલા ટકા હતા ? તો
માર સંકોચ સાથે કહ ુ ં પડ ક ‘ભાઈ, બી.એ.માં તો ફ<ત 55%ની આસપાસ હતા.’ બી.એ.માં 3ુ ં અxયંત
નાલાયક િવ{ાથ હતો અને એમ.એ.માં પહચતા જ માર& Nિતભાનો Oણે િવફોટ થઈ ગયો ! એટલે
પ!ટ છે ક There is some problem in the system. એટલે કોઈ Nોફસરને ક Jફમના કોઈ ચJરUને
ખલનાયક ચીતરવાથી વાત /ુધરવાની નથી. rાંક કોઈ ઠોસ બદલાવની જfરત છે . એ બદલાવ
‘જલા દો- િમટા દો’ ર&તે ના થઈ શક. એ તો કોઈ વૈકપક માળtુ ં રoૂ કર&ને જ કર& શકાય; B ર&તે
ટાગોર અને મહાxમા ગાંધીએ કWુX એ ર&તે.
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ખેર, હમણાં તો આપણે એ વાત કરવી છે ક અxયાર B પિતમાં આપણે અને આપણા બાળકો ભણી
રHાં છે , એ પિતમાં રહ&ને સામાvક સદભાવ માટ આપણે કઈ ર&તે આપણી m ૂિમકા િનભાવી શક&એ.
Jહદ& સાJહxયના ભારતના બ3ુ મોટા લેખક અેયvKુ ં એક વાr મને યાદ આવે છે . એમણે આપણા
રા! િનમા9ણની ુિનયાદ& અસફળતાને બરાબર સમv હતી. તેમણે સમયાના L ૂળને પકડું હ(.ુ ં
એમણે પોતાના એક િનબંધમાં લMWુ ં છે ક ‘આપણે આલોચનાxમક રા!Kુ ં િનમા9ણ કરવામાં િન!ફળ
નીવડા છ&એ.’ આપણા દ શમાં આલોચનાxમક ચેતનાનો િવકાસ નથી થઈ શrો. એના પJરણામો
આપણે જોઈ રHાં છ&એ. 3ુ ં નાનો હતો xયાર આ Eબમાર& થોડ& ઘણી દ ખાતી હતી અને યાર હવે 3ુ ં
પચાસ વષ9ની મર વટાવી ગયો sં xયાર આ Eબમાર& પ!ટfપે દ ખાઈ રહ& છે . બીv એક બાબત
Nxયે પણ તમા\ું Zયાન દો\ું. તમે અખબારો અને સમાચારોની ચેનલમાં જોતાં હશો ક આજકાલ
આપણા દ શમાં ‘આહત ભાવના’Kુ ં જોર બ3ુ છે . ‘આહત ભાવના’ એટલે ક વાતે વાતે લોકોની લાગણી
Dુભાઈ Oય છે . 3ુ ં જરા તીtુ ં બો_ું sં પરં ( ુ માફ& માગી લ sં કારણ ક માર& કઈ વાતથી rાર કોની
લાગણી Dુભાઈ Oય તે કહ ુ ં Lુકલ છે . નવાઈની વાત એ છે ક B ય<ત Iારા ‘feelings hurt’ થઈ
હોય એને લોકો ‘Physically hurt’ કરવા માંડ છે ! કોઈએ કંઈક EચU દોWુX અને અનેક લોકોની લાગણી
Dુભાઈ ગઈ. કોઈએ કિવતા લખી દ&ધી અને અનેકોની લાગણી Dુભાઈ ગઈ. કોઈએ નોવેલ લખી તો
અનેક લોકોની લાગણી Dુભાઈ ગઈ. કોઈએ ઈિતહાસની ખોજ કર&ને કંઈક નુ ં કું તો પણ અનેક
લોકોની લાગણી Dુભાઈ ગઈ. આપણે તો Oણે એટલા કોમળ થઈ ગયા છ&એ અને આમ તો પાછા
JહFસક !!
આ બધા પાછળ L ૂળ સમયા એ છે ક આપણે એક આલોચનાxમક રા!Kુ ં િનમા9ણ કરવામાં િન!ફળ
નીવડા છ&એ. આલોચના અને ગાલી-ગલોચમાં ફરક હોય છે . આલોચના અને િનFદામાં ફરક હોય છે .
આલોચનાનો અથ9 આxમ ૃણા નથી. આ સંદભG એક વાત વારં વાર મારા મનમાં આવે છે ક આ દ શમાં
રામથી અિધક લોકિNય નાયક કદાચ જ કોઈ બીoુ ં હોય. રામથી િNય ભગવદવfપ કદાચ જ કોઈ
હોય અને રામના vવનની કથા nુ ં છે ? રામના vવનની કથા જોઈએ તો /ુખનો અને આપણા Bવા
( ુ=છ vવો Bને ઈ=છે છે એ Nકારના vવનનો કટલો શ છે ? Wુવરાજ બનવાની તૈયાર& હતી અને
વનવાસ માટ જુ ં પડુ.ં પાછા આયા તો B પxનીને Nાણથી અિધક ચાહતા હતા એની પર િવવાદ
થયો. B ભાઈને પોતાના પડછાયાથી પણ અિધક Nેમ કરતા હતાં એને ઘર થી નીકળવાનો આદ શ
આપવો પડો. ભયાનક Dુઃખ અને સંઘષ9 વ=ચે પોતાના િવવેકના બળ પર મVમ રHા. વામીJક
રામાયણમાં રામ કહ છે ક, ‘હ લ મણ, Bુ ં બીO Wુવરાજો કર છે એુ ં જ જો 3ુ ં કરવા માું તો 3ુ ં રામ
rાંથી રહ&શ ? 3ુ ં એુ ં કરવા માટ નથી.’ એક L ૂય ચેતના, િવવેક ચેતના માટ Dુઃખ ઉઠાવવાKુ ં
સામ ય9 એ રામને લોકનાયક બનાવે છે . આ Nકારના ય<ત સામે સમાજ બોલતો આયો છે ,
આલોચના કરતો આયો છે , સંવાદ કરતો આયો છે પરં ( ુ Nેમ અને આદર સાથે; િવરોધ સાથે નJહ.
આપણી િશTણપિતની L ૂળ ખામી એ છે ક તે આપણને િવવેક અને આલોચનાની સાથે જોડવાની
જpયાએ ¡ધ¢ં અKુકરણ કરવાKુ ં શીખવે છે અથવા  ૃણા કરતાં શીખવે છે . િશTણથી આપણે શરમ
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અKુભવીએ છ&એ. એ શરમ પર પડદો નાખવા માટ આપણે આપણાં m ૂતકાળના સોનેર& Jદવસોની
ભાતભાતની કપનાઓ કયા9 કર&એ છ&એ અને વત9માનને m ૂલી જઈએ છ&એ. એક એવો રLુv ૂચકો
છે ક એક ભારતીય ય<ત યો£ બનાડ9 શૉને મળે છે અને કહ છે ક અમે m ૂતકાળમાં આટલા મહાન
હતા. યાર તમે જગલોમાં
ં
રહતા હતા xયાર અમાર xયાં સ¤યતા Y ૂણ9 િવકિસત થઈ  ૂક& હતી. અમારા
વેદો અને ઉપિનષદોમાં ઉx]ૃ!ટ EચFતન મળે છે . મZયWુગમાં પણ અમે ઉ=ચ િસ¥ઓ હાંસલ કર& હતી.
બનાડ9 શો તો હાજરજવાબી હતા. એમણે કું ક આપની વાત સાચી છે પણ આ ર&તે તમે m ૂતકાળમાં
જ ચાયા કરશો તો ચાલતાં ચાલતાં તમે Pુફા /ુધી પહચી જશો ! આજની વાતિવકતા વીકારો ક
આB તમારો દ શ એક Pુલામ દ શ છે . m ૂતકાળના Pુણગાન ગાઓ પણ વત9માનની B વાતિવ<તા છે
એનો વીકાર કરતાં પણ શીખો.
િમUો, આપણી B વાતિવકતા છે એની સામે આપણે Nેમ અને િવવેકથી ઊભા રહ& શક&એ, Bથી B
ખામી હોય તેને Dૂ ર કરવાની કોિશશ કર&એ. અેયvએ એ તરફ સંકત કય§ હતો. આ કામમાં 3ુ ં
ય<તગત fપમાં એમ માKુ ં sં ક િશTણ કરતાં પણ વ~ુ યોગદાન એક િશTકKુ ં હોય છે . 3ુ ં સં]ૃત
Eબલ]ુલ Oણતો નથી પરં ( ુ સં]ૃત Oણનારા મારા િમUોએ મને કહ_ ું ક ‘આચાય9’ શCદનો એક અથ9
એવો પણ છે ક B ‘આચરણથી શીખવે તે’. યવથા ગમે એટલી ખરાબ હોય પણ આપણે અZયાપકોએ
પોતાને એક N¨ તો Y ૂછવો જ જોઈએ ક ‘nુ ં આપ©ુ ં આચરણ એુ ં છે ક Bથી લોકો આપણને
સહજર&તે આચાય9 કહ& શક ? nુ ં આપણા આચરણથી કોઈ કnુ ં શીખી શક તેમ છે ?’ 3ુ ં યાર
અZયાપક હતો xયાર t ૂબ જ કડક હતો. િવ{ાથઓને ઘણીવાર ધમકાવતો. છમાિસક પેપર જમા
કરાવવાનો સમય સાંB પાંચ વાpયાનો હોય તો પાંચ વાpયેને પાંચ િમિનટ પણ 3ુ ં કોઈKુ ં પેપર લેતો
નહg; એ પછ& ભલેને મારા િNય િવ{ાથ ક િવ{ાથની કમ ન હોય. 3ુ ં આટલી કડકાઈ રાખતો હોવા
છતાં જવાહરલાલ નહ\ુ Wુિનવિસટ&ના િવ{ાથઓમાં એટલો જ લોકિNય હતો. ફ<ત Jહદ& િવષયના જ
નહg પરં ( ુ સમz Wુિનવિસટ&ના સૌથી વધાર લોકિNય િશTકોમાં મા\ું નામ હ( ુ ં તેમ 3ુ ં ગવ9 સાથે કહ&
શ]ું sં. આમાંથી મª B બોધ લીધો તે 3ુ ં ખાસ કર&ને મારા અZયાપકો સાથે વહ«ચવા માPું sં. એ બોધ
એ છે ક ભલે ]ૂલના બાળકો હોય ક કૉલેજ અથવા Wુિનવિસટ&ના; એ બધા કંઈ L ૂખ9 નથી હોતા. તેઓ
Oણતા હોય છે ક િશTક પોતાના વાથ9ને કારણે rાર ધમકાવે છે અને િવ{ાથના Jહતને કારણે rાર
ધમકાવે છે . તે એટ_ું તો સમv શક છે . B િશTક પોતાના વાથ9 માટ િવ{ાથને ધમકાવતો હોય એની
તરફ િવ{ાથઓ વાભાિવક ર&તે જ નફરત કરતા હોય છે . B િશTક િવ{ાથઓના Jહત માટ એમને
ધમકાવે છે એવા િશTકની બે વાત સાંભળ& લઈને પણ િવ{ાથ િશTકને Nેમ કર છે – Bવી ર&તે મારા
િવ{ાથઓ મને કરતાં હતાં. 3ુ ં એટ_ું ગવ9 સાથે કહ& શ]ું sં ક યાં મારો કોઈ િવ{ાથ રહતો હોય તે
શહરમાં 3ુ ં રાUે બે વાગે પણ પહચી O તો પણ મને કોઈ અ/ુિવધા નહg થાય. આB 3ુ ં એટલા
સંતોષ સાથે કહ& શ]ું sં કારણક િવ{ાથ-િશTકમાં એક અલગ Nકારનો સંબધ
ં ઊભો થયો છે . એ
સંબધ
ં આચરણને લીધે બયો છે . આપણે આપણા આચરણને જોુ ં જોઈએ. આપણે સદભાવની વાતો
મોટ& મોટ& કર&એ અને આપણા ઘરના નોકર જોડ આપણો વતા9વ સદભાવરJહત હોય તો પછ& ખાલી
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વાતો વાતો જ રહ& જશે. આ બે બાબતો – એક તો િવવેક એવો રાખવો ક આલોચનાxમક રા! આપણે
બનાવુ ં છે અને બીoુ ં આપ©ુ ં આચરણ. આ બંને બ3ુ જ મહxવY ૂણ9 છે . આચરણથી જ આપ©ુ ં
L ૂયાંકન થશે. આ બે બાબતો સમvએ તો આપણે Uીv વાત પર પહચી શક&એ. આ Uીv વાત એ
છે ક યાપક સામાvક સદભાવના િનમા9ણમાં િશTણથી જોડાયેલા આપણે લોકો nુ ં m ૂિમકા િનભાવી
શક&એ ?
સદભાવ એટલે આપણે ભલે ગમે તે Oિત, ાિત ક oુદ& oુદ& રા!&યતાના હોઈએ પણ આપણી વ=ચે
આટ_ું તર હોવા છતાં આપણામાં એક સામાય ભાવ છે અને એ છે મKુ!યતાનો ભાવ. મKુ!યમKુ!યમાં તર તો છે જ પણ L ૂળm ૂત બાબતોમાં તે સમાન છે . એ B સમાન ભાવ છે xયાં /ુધી
પહચવાને જ 3ુ ં સદભાવ માKુ ં sં. બધા જ NકારKુ ં તર હોવા છતાં કોઈક સંવાદ છે . ગાંધીvએ
સાઉથ આJ¬કામાં Jફિન<સમાં આyમ બનાયો xયાર તેમKુ ં િNય ભજન ‘વૈ!ણવ જન તો તેને ર કહ&એ’
ગાવામાં આવ( ુ ં હ(.ુ ં સાઉથ આJ¬કાના જ એમના એક સાથી હતા. તેમણે ગાંધીvને એમ કું ક
આપણે એક વાર ‘વૈ!ણવજન તો તેને ર કહ&એ’ની જpયાએ ‘Jતાજન તો તેને ર કહ&એ’ ગાઈને
જોઈએ તો ક ુ ં રહશે ? ગાંધીvને આ િવચાર ગમી ગયો. એમને થWુ ં ક એ ર&તે પણ ગાુ ં જોઈએ.
રાજમોહન ગાંધીએ ગાંધીvની બાયોzાફ&ના Yુતકમાં આ Nસંગ t ૂબ માિમક ર&તે લMયો છે . તેમણે
એમ લMWુ ં છે ક બ3ુ ઓછા લોકોએ નધ લીધી છે ક ગાંધીvના િતમ Jદવસો /ુધી આ ભજન
‘વૈ!વજન તો તેને ર કહ&એ’ ફ<ત એમ જ નહg પરં ( ુ બે વ~ુ સંકરણોમાં ગવા( ુ ં હ(,ુ ં એક તો
‘Jતાજન તો તેને ર કહ&એ B પીડ પરાઈ Oણે ર ’ અને ‘Lુલમજન તો તેને ર કહ&એ B પીડ
પરાઈ Oણે ર ....’. ભલે આપ કોઈ પણ હો, દર ક પરં પરામાં JહFસા તો છે જ. JહFDુ પરં પરા JહFસાની અને
ઈલામ પરં પરા સJહ!©ુતાની એુ ં કંઈ નથી. મKુ!યની બધી જ પરં પરામાં JહFસા છે , અનાચાર છે , Wુ
છે પરં ( ુ આ બધી પરં પરાઓ પછ& મKુ!ય હક&કતે શીખવા nુ ં માગે છે ? ખર& બાબત એ છે . કોઈ પણ
પરં પરાની સાથ9કતા તો એમાં જ છે ક Bનાથી આપણને સામેની ય<તની તકલીફ સમજવાનો બોધ
થાય. બીOની પીડા આપણે કટલી સમv શક&એ છ&એ તે અગxયKુ ં છે . પોતાની પીડા તો આપણે બધા
Oણીએ છ&એ અને એના Dુઃખડાં તો આપણે રોઈએ જ છ&એ. સમાજના પીJડત લોકો /ુધી તમે કટલા
પહચો છો એ L ૂળ N¨ છે . આ બધી વાતો આપણી િશTણપિતમાંથી સાવ બાકાત રાખવામાં આવી
છે . આ બાકાત એટલા માટ રાખવામાં આવી છે કારણ ક આ બધી અગxયની બાબતોને આપણે
ઔપચાJર<તા ગણી લીધી છે .
િમUો, વ=ચે 3ુ ં કટલોક સમય એન.સી.આર.ટ&ની પાઠYુતક સિમિતનો સલાહકાર હતો. એ વખતે
માર& સામે વારં વાર એક વાત આવતી હતી ક ]ૂલોમાં નૈિતક િશTણ અલગથી અપાુ ં જોઈએ. 3ુ ં પણ
એ ર&તે ભhયો sં. 3ુ ં થોડો ધમાEલયો હતો એટલે મારા િશETકાબેન મને કહતા હતા ક, આ નૈિતક
િશTણના તાસમાં તો ખોટા બહાના ન બનાવ ! તો 3ુ ં Y ૂછતો ક મેડમ, બીO કોઈ તાસમાં બહાના
બનાુ ં તો ચાલશે ?..... નૈિતકતા B હક&કતે આપણી સાથે ચોવીસ કલાક રહવી જોઈએ એને આપણે
એક કલાસના િપJરયડમાં થોડો સમય ભણવાની વ( ુ બનાવી દ&ધી છે . ગEણત જfર& નથી ક આપણી
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પાસે ચોવીસ કલાક રહ, JફEઝ<સ જfર& નથી ક આપણી સાથે ચોવીસ કલાક રહ પણ િવવેક તો તમાર&
પાસે ઘતા-Oગતા કાયમ રહવો જોઈએ. એને તમે ]ૂલના અડધો કલાકના િપJરયડમાં સીમાબ કમ
કર& શકો ? બાળક આમેય ]ૂલમાં કંટાળ( ુ ં હોય છે અને એને નૈિતકતાના નામે વધાર અડધો કલાક
કંટાળવાKુ ં આવે છે . મª એ લોકોને કું ક તમે નૈિતક િશTણને ફ<ત અડધો કલાક ભણાવવાની વ(ુ
સમજો છો ? એમણે કું ક બાળકો બગડતા Oય છે એટલે nુ ં કર&એ ? પરં ( ુ િમUો, સાચી વાત એ છે
ક માતાિપતાને પોતાના બાળકો પર Zયાન રાખવાની રસદ નથી. તેથી માતાિપતા તર&ક આપણે બ~ુ ં
ૂ માં
કામ ]ૂલો પર નાખી દ વા માગીએ છ&એ. તમાર જો એવી જ ઈ=છા હોય તો બાળકોને કોઈ Pુ\ુ]ળ
ૂ માં L ૂકો તો તમે આચાય9ને કહ& શકો ક બાળક ચોવીસ કલાક તમાર& પાસે રહ( ુ ં હ( ુ ં એટલે
L ૂકો. Pુ\ુ]ળ
એ /ુધર ક બગડ તેની જવાબદાર& તમાર& છે . પરં ( ુ માતાિપતા તર&ક તમાર& પાસે સમય નથી. તમે
બાળકોને નૈિતકતા શીખવી નથી શકતા, તમે બાળકને િશ!ટાચાર અને સ¤યતા શીખવી નથી શકતા
એટલે એ કામ પણ ]ૂલ કર ? તમે પોતે રાતના બાર વાpયા /ુધી બેસીને ટ&વી જોવા માંગો છો અને
બાળક પાસે આશા રાખો છો ક એ રાUે નવ વાpયે /ુઈ Oય અને સવાર પાંચ વાpયે ઊઠ& Oય ! કમ
ભાઈ ? તમે બાર વાpયા /ુધી ટ&વી જોશો તો એ તો રાતે બે વાpયા /ુધી જોશે. એ oુવાન છે . એનામાં
તમારા કરતા વધાર તાકાત છે .
બીv એક વાત એ છે ક આપણા દ શમાં અZયાપક પાસે ભાતભાતના કામોની આશાઓ રાખવામાં આવે
છે . વતીગણતર& અZયાપક કર , પોEલયોની દવા અZયાપક પીવડાવે, ગામમાં મંUી આવવાના હોય
તો બધી દોડાદોડ& પણ અZયાપક કર . એ પછ& પાsં એણે રા!િનમા9ણ પણ કરવાKુ ં અને બાળકોKુ ં
ચાJર°યિનમા9ણ પણ કરવાKુ ં !! આપ સૌ અZયાપકોએ સમાજને કહ ુ ં જોઈએ ક સમાજ પહલાં
અZયાપકોKુ ં સમાન કરવાKુ ં શીખે અને એ પછ& આશા રાખે ક અZયાપક nુ ં કરુ ં અને nુ ં ન કરુ ં
જોઈએ. એ સાથે મારા પોતાના અKુભવને આધાર 3ુ ં Y ૂર& િવન}તાથી કહવા માPું sં ક જો તમે
ખર ખર િવIાન હો, ખરા અZયાપક હો, તમારામાં યોpય આચરણ હોય તો સમાન તો તમને મળવાKુ ં
જ છે . આ સમાજ આપને સમાન આપશે. કોઈક ગાળો આપતાં હોય તો આ જ સમાજમાં એવા લોકો
પણ છે B આપKુ ં સમાન કરતાં હોય. આથી સામાuજક સદભાવની વાત કરવી હોય તો પહલી બાબત
તો એ ક એને ‘સJહ!©ુતા’થી અલગ કરવો જોઈએ. સદભાવ xયાર જ થઈ શક ક યાર આપણે આપણી
oુદ& oુદ& ઓળખોમાં sપાયેલા એક સમાન મKુ!યભાવને ઓળખતાં શીખીએ. બીOની દરના એ
સમભાવની હાજર&ને વીકાર કર&એ અને એનો આદર કર&એ, સમાન કર&એ. એ સમાન સાથે
વાતા9લાપ ક સંવાદ કર&એ. એમાં લાગણી DુભાવાKુ ં બંધ કર&એ. એવી બાબતોથી Dૂ ર રહ&એ. કોઈ
મારા િNય દ વી-દ વતાઓની આલોચના કર તો એમાં માર માર& લાગણી ના Dુભાવવી જોઈએ બક એ
આલોચનાનો જવાબ આપવો જોઈએ. એ પણ JહFસાથી નહg, તક9 ની ર&તે ક વાદ-િવવાદને રતે. કોઈ
પણ સ¤ય સમાજમાં JહFસા કરવાનો અિધકાર કવળ રાયસ-ાને હોવો જોઈએ. એ પણ t ૂબ િનયંિUત
Nમાણમાં હોવો જોઈએ. યાં /ુધી આ બધી બાબતો માટ આપણે આપણા મનમાં પ!ટ નહg હોઈએ,
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xયાં /ુધી મને નથી લાગ(ુ ં ક સામાuજક સદભાવમાં B આપણી જવાબદાર& છે – િશTાિવદોની,
અZયાપકોની, િવ{ાથઓની – એને િનભાવી શક&nુ.ં
આપણે સૌ ભણાવનારા લોકો છે . ભણાવતા લોકોKુ ં કામ બનાવેલા L ૂયોની ફકત Nિત!ઠા જ કરવાKુ ં
નથી હો( ુ ં પણ સાથે નવા L ૂયોની ખોજ પણ કરવાની હોય છે . રવીનાથ ટાગોર એમની એક
નવલકથામાં અ+mુત વાr લMWુ ં છે Bનાથી 3ુ ં માર& વાત Y ૂર& કરવા માPું sં. એમણે એમ લMWુ ં છે
ક સમાજ ખર& Jદશામાં આગળ વધી રHો છે ક નહg, એને ઓળખવાનો રતો એ છે ક એ સમાજ
એટલો યાપક થઈ રHો છે ક નહg ક Bથી ય<તઓને પોતાના િવકાસની તક આપી શક. ય<તને
િવકાસની તક આપવામાં માટ સમાB િવતર&ત થુ ં પડશે. િમUો, Dુભા9pયથી અxયાર એુ ં લાગે છે ક
ફ<ત આપણા દ શમાં જ નJહ, પરં ( ુ Dુિનયાભરમાં સમાજ અને મKુ!યKુ ં Eચ- િવતJરત થવાને બદલે
સં]ુEચત થ( ુ ં Oય છે . સંક&ણ9તાથી જ ]ુંઠ&તપ©ુ ં આવે છે , આxમહ&નપ©ુ ં આવે છે અને એનાથી જ JહFસા
પેદા થાય છે . સામાuજક સદભાવને જો મેળવવો હોય તો સૌથી પહલા િવતJરત થુ ં જfર& છે . એ
િવતJરત થવાKુ ં તો જ શr છે જો આપણે આપણા આલોચનાxમક િવવેકને સJય રાખીએ. આથા
અને ભાવનાઓને યોpય થાન આપતાં એને આલોચના અને િવવેક પર હાવી ન થવા દઈએ. આપણી
િશTણયવથા ગમે તેવી હોય તે છતાં તેમાં થોડ& PુO
ં શ છે . આ િશTણ યવથામાં રહ&ને જ
આપણને મહાન િવચારકો અને EચFતકો મqયા છે એટલે થોડ& તો PુO
ં શ એમાંથી નીકળ& શક છે .
કહવાનો અથ9 એ છે ક આ યવથામાં રહ&ને પણ આપણે કંઈક કર& શક&એ છ&એ. યવથા બદલાશે
xયાર બદલાશે. જો આલોચનાxમક અને િવવેક& સમાજ બનાવવામાં આપણે આપ©ુ ં યોગદાન આપીnુ ં
તો સદભાવ માટ અલગથી Nયxન કરવાની જfર નહg રહ. સામાuજક સદભાવ એ આલોચનાxમક
સમાજ માટ ]ુદરતી બાબત છે . એ જબરજતી આરોિપત કરવાની વ( ુ નથી. િવ( ૃતપ©ુ,ં
આલોચનાxમક િવવેક, આથા-ભાવનાની રાજનીિતને JરB<ટ કરવાKુ ં સાહસ – આ બધી વાતો આપણાં
િવ{ાથઓને, િમUોને, પાડોશીઓને, િશTણપZધિતમાં અને લેખનમાં લાવી શક&એ તો સદભાવની વાત
કરવાની જfર નહg રહ એમ મને લાગે છે . સદભાવ આપ મેળે આવી જશે. ધયવાદ.

 5 6"7)
(* : +, 4
આપ સૌને Nણામ. સૌNથમ તો સામાuજક સદભાવના nુ ં છે એનાથી શf ક\ું એ પહલાં તમને થોડ&ક
બીv વાત એ ક\ું ક મારા Bવો માણસ િશTણમાં કઈ ર&તે આયો હશે, તે મને નાનપણમાં સમOWુ ં
નહો(.ુ ં 3ુ ં િવચાર કરતો થયો sં xયારથી મને Mયાલ આવે છે ક િશTણ, િશTકો, વાતાવરણ એ બ~ુ ં
માણસને મજુત કર છે અને પાયા તો એ જ નાખે છે . ±દયKુ ં િસFચન, ભાવKુ ં િસFચન તો xયાં જ થાય
છે . પJરવારમાં થાય છે પરં ( ુ તે ઉપરાંત િશTણસંથામાં િશTકો વ=ચે પણ થાય છે .
3ુ ં ક=છ-ગાંધીધામમાં મોટો થયો sં. L ૂળે દETણ-ભારતીય sં. અમારા બધા વડવાઓ કણા9ટકમાં ગયેલા
એટલે એ પછ& અમે કણા9ટક& થયા. પરં ( ુ મારા િપતા ક=છમાં ગયા એટલે 3ુ ં ક=છ& થયો અને પછ&
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Pુજરાતી થયો. એ પછ& B ગણો એ બ~ુ ં યો sં ! 3ુ ં ગાંધીધામમાં સભાનપણે ભhયો હોઈશ એવો કંઈ
મને Mયાલ નથી. ગાંધીધામ એટલે એુ ં ગામ ક BKુ ં અતxવ 1947 પછ& થWુ ં છે . xયાં મª મારા
નાનપણના ³ાસ લીધા છે . xયાં ભણાવનારા અનેક િસFધી િશTકો ભાગલા પછ& પોતાKુ ં વતન છોડ&ને
આવેલા. પરં ( ુ મને યાદ નથી ક કોઈ િશTક કોઈ િવ{ાથને વગ9ખડં માં ક વગ9ની બહાર એુ ં કું હોય
ક ‘Lુસલમાન તો ઐસે હ[, ઉન લોગો ક તો મારના ચાJહએ....’. એમણે rાર ય એમ નહો( ુ ં કુ.ં એમણે
તો એમ જ ક&~ુ ં ક ‘હમ સબ તો ગાંધી ક બંદ હ[, જો હો ગયા સો હો ગયા. હમ તો ઈસાન હ[, Jકતને
Nેમ સે રહતે થે....’ આને તમે સદભાવના ગણી શકો. આ મારો પોતાનો અKુભવ છે .
મKુ!યના આ સમાજમાં ભેદ પાડવાKુ ં કામ તો ચાલવાKુ ં જ છે . 3ુ ં ભણતો xયાર ઘણાં મને Y ૂછતાં ક ( ુ ં
દETણ ભારતીય છે ? પંOબી oુદા, માસી oુદા અને એ બ~ુ ં તો ચાયા જ કર(ુ ં તેમ છતાં એ મOક
મતીમાં સદભાવના કોઈ Jદવસ મર& ગઈ હોય એુ ં મને લાpWુ ં નથી. મારા બધા િમUો Nેમથી મારા
ઘર આયા હશે અને માર& માએ તેમને જમાડા હશે અને 3ય
ુ ં પચાસ ઘર જઈને જમી આયો હોઈશ.
ગાંધીધામમાં કોઈએ મને નાત-Oતની વાત Yુછ& નથી. આ સદભાવના છે . આ L ૂળ પાયા છે . એ પછ&
3ુ ં અમદાવાદ આવતો થયો xયાર નમાં બે/ ુ ં એટલે પહલો N¨ Y ૂછે ક તમે કવા ?
સદભાવનાની આખી NJયા છે nુ ં ? મKુ!ય સમાજમાં સાથે રહ છે એ સહઅતxવનો Lુ+ો છે ? આ તો
પરપરાવલંબની વાત છે . પયા9વરણની દર રહ&ને મKુ!યએ દર-દર પરપર પોતાKુ ં
વાતાવરણ ક ુ ં ઊmુ ં કરુ ં જોઈએ એ L ૂળ N¨ છે . એ વાતાવરણ સાર& ર&તે પાંગર એ માટ આપણે
સામાuજક સદભાવનાની જfર છે . આ પાયાની વ( ુ આપણે વીકારવી પડ. સહઅતxવ અને
પરપરાવલંબનને સમજવાની કોિશશ પિµમી સમાB પણ કર& છે પણ xયાં ય<તને ¶ટો પાડ& દ&ધો
છે . તે પયા9વરણ અને વાતાવરણનો એક Jહસો નથી. એ ય<ત તર&ક વતંU રહવા માંગે છે અને
એમાંથી આ મોટ& ગરબડ ઊભી થઈ છે . રાય nુ ં કર છે , બંધારણ nુ ં કર છે , કાયદો nુ ં કર છે એમ
બધાં કહ છે પણ સદ&ઓ પહલાના મKુ!યને આમાંથી કોઈની જfર નથી પડ&. xયારનો સમાજ ‘ફસ-ુફસ’ સમાજ હતો. માર& આગળના વ<તા Yુ\ુષો-મભાઈએ સાુ ં કું ક મારો દ&કરો B ર&તે મને
સમOવે છે એ ર&તે 3ુ ં મારા િપતાvને નહોતો સમOવી શકતો. એ આમાયાનો સવાલ હતો. માર
આમાયા Oળવવી જ જોઈએ એવો એ વખતે િવવેક રહતો. એમાં  ૂક થઈ હોય અને આપણે ધyા
ક જડતામાં ભરાઈ ગયા હોઈએ તો એવા સમાજને જડતાથી Lુ<ત કરવા ાંિતની જfર પડ છે અને એ
િવચારાંિતથી જ થઈ શક. એ ર&તે આપણે આ સમાજKુ ં અથ9ઘટન કરવાKુ ં છે . પિµમી કરતાં Y ૂવ9ની
િવચારધારા એ ર&તે oુદ& છે ક માણસ-માણસ સાથે ફ<ત બOરથી જોડાતો નથી. મKુ!ય-મKુ!યને
પરપરનો ભાવ એકબીO સાથે જોડ છે . ગાંધીએ શેની મથામણ કર લી ? આ તો એની મથામણ હતી !
શેની માટ એ ઊભો થયો ? JહFદ-વરાજમાં એણે nુ ં લMWુ ં ? જોડનાર પJરબળ nુ ં છે ? એ જોડનાર
પJરબળની એણે વાત L ૂક&ને એમ કું ક ‘મને દ ખાઈ રું છે ક આમાં પnુબળ છે .’ પરપરાવલંબન
સમજનાર મKુ!ય B Jદવસે હJરફાઈમાં પડો તે Jદવસે ય<ત-ય<ત ¶ટ& થઈ ગઈ. એટલે જ
આપણે xયાં ]ૃિષ સ¤યતાની સાથે ખાનગી માEલક&નો N¨ ઊભો થયો છે . એ પહલાં મKુ!ય Oિતમાં
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કોઈ Jદવસ ખાનગી માEલક&નો N¨ નહોતો. ]ૃિષ સ¤યતા અJહFસક સમાજ સંગઠનની પહલી રચના છે .
એની દર ખાનગી માEલક&ની બાબત આવી અને લોકો એમ કહવા લાpયા ‘આટલી જમીનનો ુકડો
મારો છે .’ યાર મા\ું-તા\ું શf થWુ ં xયાર મKુ!યને એમ પણ થWુ ં ક ધારો ક મારો પાડોશી આવીને
ૂ તો તલવાર લઈને કંઈ
માર& પર 3મ
ુ લો કર&ને માર& જમીન લઈ જશે તો માર nુ ં કરુ ં ? ખેત
ૂ ોએ ડહાપણKુ ં કામ કWુX અને એક માણસને બોલાયો
એકબીO સાથે Wુ ન કર& શક એટલે બધા ખેત
અને તેને કું ક ‘ભઈલા, અમે તાર& Y ૂO અચ9ના કરnુ,ં તારા માથે Lુગટ પહરાવીnુ,ં તને ઈ=છા થાય
તો ( ુ ં બાર રાણી રાખB, તને અમે રાO કહgnુ ં પણ (ુ ં અમને સાચવB. અમાર& ખાનગી સંપિ- કોઈ
પડાવવા આવે તો ( ુ ં અમા\ું રTણ કરB.’ એ ર&તે રાOની પિત ઊભી થઈ. એટલે ક ખાનગી
સંપિ-ની /ુરTા માટ, માર& ય<તગત Oન-માલની /ુરTા માટ, રાયને જવાબદાર ઠરવવાKુ ં કામ
]ૃિષ સ¤યતામાંથી આWુ ં અને એ પછ& એKુ ં B વરુ ં વfપ થWુ ં અને એમાં B સામાuજક
સદભાવનાનો ·ાસ થયો તે આપણે સમજવાKુ ં છે .
ખાનગી સંપિ- પછ&નો બીજો Lુ+ો છે ય<તગત વતંUતાનો. એની માટ તો આખો પિµમી સમાજ
ઝ¸¹યો છે . ય<ત વતંUતામાં માનવી એુ ં માનતો થયો ક 3ુ ં માર& વતંUતા સંY ૂણ9પણે ભોગવીશ,
બીOની વતંUતાને Kુકશાન નહg પહચાું અને જો 3ુ ં પહચાું તો તંUગત 3ુ ં એવી રચના કર&શ ક
તંU B છે તે એના માટ જવાબદાર રહશ.ે તંU એટલે રાયનો એક ભાગ. ય<ત પર દ ખર ખ રાખવાKુ ં
કામ તંU કર અને મKુ!ય Lુ<ત છે . મKુ!ય Lુ<ત ર&તે ગમે તે કર એની માટની ¶ટ હોવી જોઈએ –
આવી વતંUતા માટ લડ& લડ&ને આપણે એવા આર પહ=યા છ&એ Bની દર આપણે ગે-Eલબટº
/ુધી પહચી ગયા છ&એ. આપણે એમ માનીએ છ&એ ક મKુ!યને કંઈ પણ નV& કરવામાં એની
ય<તગત વતંUતા હોવી જોઈએ અને એમાં સમાજKુ ં કnુ ં કહવાપ©ુ ં રહ( ુ ં નથી. આ પJરથિત
પિµમી સમાB આપણી સામે અહg /ુધી લાવીને L ૂક& છે .
બીv વાત એ છે ક આખા માળખાનો િવકાસ કરવાKુ ં નV& થWુ ં xયાર ઔ{ોEગક માળખાની દર
પયા9વરણીય સંપિ- પર કાુ કરવાKુ ં શf થWુ.ં એટલે તમે એવા માળખા રચવાની શfઆત કર& ક
Bમાં ફ<ત રાજક&ય જ નહg પરં ( ુ આિથકસ-ા પણ તમાર હાથમાં લેવી પડ. એવી પJરથિત 1909
/ુધી મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી »pલેડમાં ફરતાં ફરતાં oુએ છે . એમને થાય છે ક આમાં તો બ3ુ મોટ&
ગરબડ ચાલી રહ& છે . આમાં તો આખો સમાજ રસાતળમાં જવાનો છે . એ માણસ ઊભો થાય છે અને
કહ છે , ‘ભાઈ, થોભો. આની દર મને માU પnુબળ દ ખાઈ રું છે .’ સાધનસંપિ- સામે કોઈને વાંધો
ન હોઈ શક, ગાંધીને પણ નહોતો. અમયા9દ સાધનસંપિ- માટ Lુકલી હોય, સાધનસંપિ- મેળવવાના
સાધનો ગેની Lુકલી હોઈ શક – આ બધા N¨ો ગે પિµમી સમાજના યવહારમાં કોઈ ું દશ9ન
પ!ટ થ( ુ ં નથી. B દશ9ન પ!ટ થાય છે એ દશ9નની દર માળખાગત ર&તે સામાuજક સદભાવનાનો
·ાસ થાય છે . આ સમજવાKુ ં છે . આ યવથામાંથી તમે નહg નીકળ& શકો. આ િશTણનો એટલો મોટો
N¨ નથી પણ આમાંથી નીકળવા માટનો રતો િશTણનો છે એમ 3ુ ં તમને કહ&શ. કારણ ક ગાંધી
અડ~ુ ં નથી િવચારતા. ગાંધીએ Y ૂ\ું િવચાWુX છે . આB સામાuજક સદભાવનાનો અભાવ છે અને વધતો
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Oય છે એના માટ B માળખાગત યવથા B કરવામાં આવી છે , એ માળખાગત યવથાની દર
િનJહત JહFસા છે B સામાuજક સદભાવનાનો નાશ કર છે . 2002માં થWુ ં xયાર બધા બોલતા હતા ક
અLુક કોમના લોકો બધા બ3ુ માથે ચડ& ગયા હતા – આ બોલુ ં ક િવચારુ ં એ સદભાવનાનો ·ાસ છે .
એ વખતે વાતો ચાલતી હતી ક ‘એમને પાઠ ભણાયો એ સા\ું થWુ,ં એમનો આિથક બJહ!કાર કરો,
એમને કોઈ કામ ન આપો.’ વાભાિવક છે ક માણસને રોટલો ખાવા તો જોઈશે જ. નહg મળે તો એ
ચોર& કરશે અને તમે એની જ રાહ oુઓ છો. એ પછ& તમે કહશો ક અમે તો કહતા જ હતાને ક આ
કોમ એટલે બધા દાણચોર. oુઓ આ કવા ધંધાવાળા છે , હવે એમને ફાંસીએ ચઢાવી દો ! – આ
માળખાગત યવથાની દર JહFસાKુ ં સૌથી રૌ વfપ આપણી સામે આWુ ં છે . તેમ છતાંય આ
વfપને આપણે ઓળખી નથી શકતા. આ B છે તે ગાંધી ઓળખી શક છે . માU આ સંદભ9માં નJહ,
વૈિ³ક પJરNે યની દર આ માણસ જોઈ શક છે અને કહ છે ક આમાં કંઈક ગોટાળો થઈ રHો છે અને
આ રતે જવા Bુ ં નથી.
સામાuજક સદભાવનાના પાયાની દર મKુ!યએ પોતાના દશ9ન િવશે પોતાની ચોખવટ કળવી લેવી
જોઈએ. એ દશ9નની ચોખવટ કળયા િસવાય સામાuજક સદભાવના ઉxપ¼ થવાની નથી. જો મા\ું
દશ9ન ઉપર કું એુ ં હોય તો એ દશ9નની દર તો સામાuજક સદભાવના થવાની નથી, ઊલટા
વકરવાની છે . હv તો આપણે ઘ©ુ ં ઓsં જોWુ ં છે . હv આગળ વધાર આવશે. આ બધા માઓવાદ&
અને નકસલવાદ&ઓને આપણે એટલો સવાલ તો કરવો જોઈએ ક તમા\ું માનવસમાજKુ ં દશ9ન nુ ં છે ?
અમે તમને સંY ૂણ9 સ-ા આપવા માંગીએ છ&એ, તમે આવીને આ રાજગાદ&એ બેસો, પણ તમે એ પછ&
nુ ં કરવાના છો ? 2000 કરોડ fિપયાની Nિતમાઓ L ૂકાવવાના છો ? આ દશ9નનો N¨ છે . એટલે મª
ક&~ુ ં ક સમાજ સાથે બેસીને આપણે સૌએ પહલા સJહયા\ું દશ9ન ઊmુ ં કર&ને મનમાં કળવવાનો N¨ છે
અને xયાર પછ& સદભાવનાની વ(ુ આપોઆપ ગોઠવાશે એુ ં લાગે છે .
વળ&, ઈિતહાસથી આપણે શીખવાKુ ં છે . ઈિતહાસથી nુ ં શીખવાKુ ં છે ? 3ુ ં ઈિતહાસથી આટ_ું શીMયો ક
Nેમબળની દર vવનારો સમાજનો એક વગ9 કાયમ રHો છે . Nેમબળથી vવનારા સમાજની
લાગણીઓ LુખJરત થઈ હોય તો તે સંતસમાજ Iારા થઈ છે . એ માટ કબીરને, ( ુલસીને અને ગાંધીને
યાદ કરવાના છે . ગાંધીને તો આપણે માનીએ છ&એ ક પારદશ9ક ય<તxવ હ( ુ ં પણ કબીર ય કવો
પારદશ9ક હશે જરા િવચાર તો કરો ! કહવાય છે ક 102 વષ9 એટલે ક કબીર Uણ સદ&માં vયા.
કબીરની િનEભ½કતા કટલી બધી ! એ કવો પારદશ માણસ હશે ક તે બંને કોમને ખખડાવી શક. તમે
એની ચાઈનો તો િવચાર કરો ! એ સમાજમાં JહDુ-Lુલમના ઝઘડા નહોતા થતાં એુ ં તો છે જ નJહ
કારણ ક કબીરKુ ં િવYુલ સાJહxય આ બંને કોમને ભેગાં કરવા માટ અને બંનેને લપડાકો મારવા માટK ુ ં
છે . બંને કોમ માટની કબીરની વાતો એ સમાજની દર પેસી ગયેલી જડતાની ગિતશીલ ાંિત છે . એને
સમાજ સાંખે છે . એ પરથી લાગે છે ક સદભાવનાના L ૂEળયાં મર& નથી પરવાયા9, /ુકાઈ નથી ગયાં.
સમાજની જડતા સામે ાંિત લાવનારા પારદશ ય<તxવો સમાજમાં થાય છે અને ખાસ કર&ને
ભ<તમાગ9ની દર સંત પરં પરામાં આ દ શમાં Yુ!<ળ એુ ં કામ થWુ ં છે . મોરાJરબાYુ એ જ કર& રHા છે
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તે આપણે સૌ કોઈ Oણીએ છ&એ. ગાંધીv પણ વારં વાર સમાજને ટકોર કરતાં કહ છે ક જો તમે JહFસક
વ( ુ અપનાવશો તો પJરણામ પણ JહFસક જ આવવાKુ ં છે . કોણ કોને પાઠ ભણાવે છે એ અગxયKુ ં
નથી, Bટ_ું 3ુ ં શેના વડ પાઠ ભણાુ ં sં તે અગxયKુ ં છે . એટલે જ ગાંધીએ એમ ક&~ુ ં ક મારા માટ બળ
એ આxમબળ અને Nેમબળ છે .
એ Nેમબળની દર B સમાજરચના કરવા માંગે છે તેની દર એક બીજો Lુ+ો સમજવા Bવો છે .
Nેમબળની સૌથી મોટ& શ<ત મેળવવાની નહg આપવાની છે . પોતાની Oતને ખોવાની છે . પોતાની
Oતને tુવાર કરવાની છે . ગાંધી આ વ( ુ સમB છે . ‘માર મારા Dુમનને Nેમ આપવો છે અને એમ
કરવા જતાં મારો vવ જતો રહ તોય માર& એટલી તૈયાર& છે . માર એને Nેમથી બદલવો છે .’ – આ
NેમબળKુ ં શ¾ ગાંધીv માટ સૌથી અગxયKુ ં છે . JહFદવરાજની દર ગાંધી ( ુલસીના ‘પાપL ૂલ
અEભમાન’ની જpયાએ ‘દ હL ૂલ અEભમાન’ એવો શCદ વાપર છે . JહFદવરાજ Yુતક લખતી વખતે
ગાંધીને Oણે કોઈ m ૂત વળpWુ ં હોય એુ ં થઈ ગયે_.ું તેથી તેઓ લખે છે ક ‘લખતાં લખતાં જમણો
હાથ થાrો તો ડાબા હાથે લખવાKુ ં ચા_ુ રાMWુ.ં મારાથી હવે રહવા( ુ ં નથી, મª ઘ©ુ ં વાં=Wુ,ં ઘ©ુ ં જોWુ,ં
ઘ©ુ ં સાંભqWુ ં એટલે માર હવે આ વાત L ૂક& દ વાની છે ’ – એવી તxપરતા અને ઉxકટતાથી લખનાર
મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધીના આખા દશ9ન અને િવવેચનની દર કોઈ LુMય બાબત હોય તો એ છે ક
આ આ~ુિનક સ¤યતા દ હકી છે . એના કમાં શર&ર છે અને એનાથી બીv Jદશામાં માર આ સમાજને
વાળવો છે એટલે કદાચ એ દોહો લખતી વખતે એમણે ‘પાપL ૂલ અEભમાન’ની જpયાએ ‘દ હL ૂલ
અEભમાન’ લMWુ ં હોય. આવી એક શrતા છે . આવી માર& સમજ છે . B હોય તે, પણ L ૂળે ગાંધી
આપણને કહવા માગે છે ક આ દ હ પર B આખો સમાજ તમે ઊભો કર& રHા છો એની ઘણી બધી
મયા9દાઓ છે . ગાંધી કહ છે ક સદભાવના સાધવી હોય તો એવા Nેમબળના માણસે ક Bની આખા
સમાજ માટ પોતાની Oતને ઘસાવાની તૈયાર& હોય; એનાથી શf થવી જોઈએ. એ શfઆત આપણે
આપણાથી કરવી જોઈએ. સમાજ માટ ઘસાવાKુ ં હોય તો મારા દ હ માટ માર& ]ુલ જfJરયાતો તો
અxયંત સીિમત થઈ જવાની છે . ગાંધી oુદ& oુદ& Jદશામાંથી oુદ& oુદ& ર&તે વાત લાવી રHા છે .
મKુ!યએ પોતાના દ હની જfJરયાતો ઓછ& કરવી એટલે nુ ં ? ધારો ક પંખાથી ચાલી જ(ુ ં હોય તો
એ.સી. ન નખાવતાં. એ L ૂળ વાત એમ કહ છે ક દ હક ત ન થતાં, તમાર& અLુક ]ુદરતની સામે અને
મKુ!યની સામે સહન કરવાની અને Pુમાવવાની તૈયાર& હશે તો મKુ!યને પણ સહન કરવાની
સહનશીલતા વધશે. આુ ં એમKુ ં દશ9ન અને એવો એમનો યવહાર રHો છે .
હવે અય એક Lુ+ો જોવાનો થાય તે એ છે ક પિµમી સમાજ એ ાનમાગ9ની શાખાઓ છે . 3ુ ં યાર ક3ુ ં
sં ક પિµમી સમાજમાં બ~ુ ં ખરાબ છે , xયાર મારો કહવાનો અથ9 એવો નથી. ગાંધી પણ એ વીકાર છે .
પહલી વખત િવ{ાથ તર&ક લંડન ગયા અને xયાર પછ& પણ યાર »pલેડ ગયા xયાર xયાંની શહર&
યવથાથી એટલા તેઓ બધા Nભાિવત હતાં ક કલક-ા કzેસની દર Oજf સાફ કરવાKુ ં કામ
તેઓ આખો વખત JહDુતાનમાં રHા હોત તોય એમને ન આવડું હોત. એ xયાં જોઈ આવેલા ક xયાં
કટલી ચોMખાઈ હોય છે . માણસ રોગ પરનો િવજય JહDુતાનમાં નથી પા¹યો. આપણે શર&રને
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સમvને ]ુદરત સાથે મળ&ને રહવાના સારા Nયાસો કયા9 છે . એને નકાર& કાઢવાના નથી. એ
અપનાવવા Bવા છે પણ એની સામે ]ુદરતને ાનમાગ9 Iારા સમvને nુ ં ચાલી રું છે અને કમ કર&ને
મKુ!ય પોતાKુ ં આWુ!ય વધાર& શક, એના માટ કોઈ જો Nયાસ થયા હોય તો તે િવાન Iારા Nયાસો
થયા છે તે છે . તમે િવચાર કરજો ક સં]ૃિત અને શCદોને બ3ુ મોટા સંબધ
ં ો છે . તમે જોઈ શકશો ક
કટલાક શCદોનો અKુવાદ થઈ શકતો નથી. zેvમાં ‘Sanitation’ શCદKુ ં Pુજરાતી થઈ શક( ુ ં નથી.
એ xયાંની સં]ૃિતમાંથી િન!પ¼ થયેલો શCદ છે . પછ& આપણે ‘Oહર સફાઈ’ વગેર શCદ વાપર&એ પણ
એ બરાબર યોpય નથી. દર ક સં]ૃિતમાં એ ર&તે oુDું oુDું છે . આપણે xયાં એક શCદ છે ‘િવવેક’. એKુ ં
કોઈ zેv નથી. કારણ ક િવવેકમાં B અથ9 િનJહત છે તે સં]ૃિતમાંથી િન!પ¼ થયો છે . મKુ!યએ
vવાતા vવનમાં ાન અને ભ<તનો અKુભવ કયા9 બાદ એના કરતાં B ચી પJરથિત છે તે
િવવેકથી મેળવાય છે . આ શCદ આપણી સં]ૃિતની ઉપજ છે . પિµમની સં]ૃિત એ ાનની સં]ૃિત છે .
આપણી સં]ૃિત એ ભ<તની સં]ૃિત છે . પરં ( ુ આપણે ભ<ત કરતાં ધિવ³ાસ તરફ વ~ુ જતા રHા
છ&એ, તે જરા Lુકલી છે .
ાન અને િવવેકમાંથી ગાંધી nુ ં પેદા કર છે તે જોવાKુ ં છે . કોઈ પણ જpયાએ સમાuજક સદભાવનાનો
અભાવ થયો હોય xયાં શ¾ ઉગામવાની જpયાએ ગાંધી આ આધાર કહ છે ક ‘સxયાzહ કરો ને ભાઈ !’
સxયાzહની વાત ગાંધીની દર ાન અને ભ<તથી ઉપર જઈને િવવેકથી મેળવે_ ું શ¾ છે એ વ( ુ
આપણે સમજવી જોઈએ. આવી દ ન આખી Dુિનયામાં ગાંધી િસવાય કોઈએ આપેલી નથી. એ એની
અણમોલ દ ન છે . એનો આખો કાયદાનો, પિµમી િવ³નો અ¤યાસ અને નાનપણથી શીખેલો ભ<તનો
મંU ‘રામ’ – એ બંનેને ભેગા કર&ને ક&~ુ ં ક 3ુ ં સxય શોધક sં અને તેથી માર સxયાzહ કરવાનો છે .
િશTણ િવશે ગાંધીએ કું ક ±દય કળવો, હાથ કળવો અને મત!ક (Hand, Heart and Head) કળવો.
આપણે ફ<ત Head માં પડા એટલે દશાનન થઈnુ.ં આપણે બધા દશાનન થવાની તૈયાર&માં છ&એ.
મગજમાં આપણે કટ_ું બ~ુ ં ભર& દઈએ છ&એ ! માણસના ±દયને કળવવાની NJયા િશTણમાં થવી
જોઈએ. આ સમયા વગર આપણે તો એમ નV& કરવા માંડા છ&એ ક પહલા જ ધોરણથી zેv
દાખલ કર& દ વાKુ ં છે ! એુ ં કર&ને Bટલી zેv માZયમની શાળાઓ થાય તે ખોલી દ વાની છે – તો
એમાં બીક એવી છે ક તેમાં Headનો િવકાસ થશે, પણ Heart અને Handનો િવકાસ નથી થવાનો.
Pુજરાતની ધરતી પર ુિનયાદ& િશTણની એટલી બધી સંથાઓ આB B છે તે Lુકલીમાં Lુકાઈ છે .
આપણે સમાજના નાગJરકો તર&ક કોઈ એક ય<ત પણ EચFતા કર(ુ ં નથી. ગાંધીએ િશTણના B પાયા
અJહFસક સમાજરચના માટ ગોઠવેલા છે , એ િશTણ સંથાઓની આટલી ખરાબ પJરથિત છે – Bના
માટ સંથાઓ પણ જવાબદાર છે , રાય પણ જવાબદાર છે . આ વ(ુ યાર આપણે m ૂલી જઈએ છ&એ
xયાર સામાuજક સદભાવના મેળવવા માટ કળવણીનો રતો તો આપણે આપમેળે બંધ કર&ને બેસી
જઈએ છ&એ. ગાંધીvએ કહલી ‘નયી તાEલમ’ના પાયા જ આ છે . અxયાર તો કોપ§ર ટ જગત Bમ ઈ=છે
એ જ Nોડુસ કરવામાં આવે છે . આમ નહg કર&એ તો આપણો સફાયો થઈ Oય એમ લોકો માને છે .
હક&કતે તો કોપ§ર ટ જગતને B જfર છે એ તો િનFગ આપીને મેળવી જ લે છે . તમે એમ માનો છો ક
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MBA થયેલા લોકો કોપોર ટ જગત માટ નોકર&ને લાયક છે ? એ લોકો તો એમ જ માને છે ક ઠ&ક છે ક
આ ય<ત છ વષ9 zેv-ગEણત કંઈક શીMયો છે તો એને દાખલ કરો. પછ& બ~ુ ં જ ‘On-JobTraining’ પર જ ચાલ(ુ ં હોય છે . એ લોકો તો ઉમેદવારની એટલી જ તપાસણી કર છે ક એ થોડો
હિશયાર છે ક નJહ. બાક&Kુ ં એમને કંઈ જોવાKુ ં હો( ુ ં નથી. એમાંય આપણે એમKુ ં કામ સહ_ ું કર&
આપીએ છ&એ કારણ ક MBA એટલે મેJરટ Eલટ ! એ Eલટમાં હોય એ બધાને દાખલ કર& દ વાના !
પછ& એને િનFગ આપી દો ! – આ આપણે કરવા Bવાં કામ નથી. આપણે કોપ§ર ટ જગતની
Responsibility નથી. આપણી ]ૂલોની દર આપણે nુ ં લખીએ છ&એ ? तमसो मा यो तगमय, सा वधा
या वमुतये

આ િવ{ા એટલે કોપોર ટમાં નોકર& મળે એની જ િવ{ા ? એુ ં ના હોય ભાઈ. આ િશTણ

પાસે બ3ુ અપેTા ના રાખતા. Dુકાન ચલાવવા માટ ઠ&ક છે . િશTણKુ ં યાપાર&કરણ થાય તો એને
ખાનગીકરણ ન કહવાય. િશTણને િશTણ તર&ક ચલાવશો, નાગJરક પેદા કરવાની કોિશશ કરશો તો એ
સદભાવી નાગJરક જ થવાનો છે . એને આ ગાંધીના રતે ‘નયી તાલીમ’માં નાખવો પડશે. બાક& તો
બ~ુ ં શીખી શકાય પણ LુMયxવે એKુ ં ±દય કળવવાKુ ં છે . ±દયની દર િસFચન કરવાની જfર છે .
±દય-િસFચન કરવાથી જ આ થવાKુ ં છે . ધયવાદ.

[  : ,8 ]
[ !" : #я  % 2- :".]
મZયાહન ભોજન અને િવરામ બાદ Nથમ Jદવસની બીv બેઠક બપોર બરાબર સાડા Uણ કલાક શf
થઈ હતી. આ બેઠકનો િવષય હતો ‘સામાuજક સદભાવના અને કલા-સાJહxય’. બેઠકKુ ં સંચાલન
Oણીતા હાયલેખક yી રિતલાલ બોર&સાગર કWુX હ(.ુ ં તેમના Nારં Eભક વ<તય બાદ Oણીતા
સાJહxયકાર yી મEણલાલ. હ.પટલ તેમજ /ુNિસ Jફમ કલાકાર ફા\ુખ શેખે આ િવષયને અKુલTીને
પોતાનાં વ<તય રoૂ કયા9 હતાં. આ બેઠકના અKુસધ
ં ાનમાં રાિU કાય9મ તગ9ત ફા\ુખ શેખ
અEભિનત Jફમ ‘ગમ9 હવા’ &ન પર બતાવવામાં આવી હતી. ચાલો, આપણે આ બીv બેઠકના બંને
મહાKુભાવોને માણીએ.

(* : +,  '22 . ;<=2)
ઉશનસKુ ં ઘાસ િવશે એક નાનકું કાય છે :

અષાઢ તણખ_ું ના તોડ&એ v,
એ v, એ તો Àટ(ું ઘાસ,
એમાં ધરતીના ³ાસ,
એની પ-ીની પીમળમાં પોઢ&એ v.....
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સવાર િશTણ Iારા સદભાવનાને કવી ર&તે સંકોર& શક&એ એની વાત થતી હતી xયાર ઉમાશંકરની યાદ
આવે. ઉમાશંકર એ જ વાત oુદ& ર&તે કહ&. ઉમાશંકર કટલાક કાયોમાં આ િવચારો L ૂકલા છે તે જરા
oુદ& ર&તે અહg રoૂ થયેલાં. ઉમાશંકરની બ3ુ Oણીતી Lુ<તક Bવી પં<તઓ છે . એ પં<તઓમાં તે કહ
છે ક :

Uણ વાનાં Lુજને મqયાં,
હ[W,ું મતક, હાથ.
બ3ુ દઈ દ&~ું નાથ,
O, હવે ચોÁું નથી માગુ.ં
ગાંધીએ B કળવણીની વાત કર& અને પછ& B ઉ-મ નL ૂના પેશ કયા9 એ પછ& તે ર&તે કામ કરતી
લોકભારતી ક િપFડવળની સંથાઓ ક ઉ-ર Pુજરાતની એ Nકારની સંથાઓ તરફ નજર કર&એ તો
આપણને Mયાલ આવશે ક એ બધી સંથાઓએ ‘હ[W ુ ં મતક અને હાથ’ –

આ Uણેયની કળવણીની

વાત કર&. આ સંથાઓમાં મª જોWુ ં છે ક પJરણામો oુદાં છે . 3ુ ં પોતે પાંUીસ વષ9થી િશTણના TેUમાં
જોડાયેલો sં તેથી મારો અKુભવ છે ક જો આપણી ખર ખર& િનબત હોય અને આપણે સાચી િન!ઠાથી
કામ કરતાં હોઈએ તો એના પJરણામો અુક આવે છે અને સારા આવે છે . 3ુ ં તો એમ કહવાની પણ
¶ટ લ ક યાં િશTક ઊણો ઊતર છે ક ઓછો ઊતર છે xયાં જ પJરણામો આપણે ધાર&એ છ&એ તે
Nકારનાં આવતાં નથી. ઘણા બધા કારણો િશTકો આગળ ધર છે એ oુદ& વાત છે . િશTક િવ{ાથ
મટwા વગર િશTક બનવાની m ૂિમકા ભજવવાની છે .
સૌથી અગxયની છે ±દયની કળવણી. 3ુ ં માKુ ં sં ક સાJહxય આપણને િવચારવા Nેર છે . સાJહxય
આપણને શાણા પણ બનાવે છે . સાJહxય આપણને િતિતTા શીખવે છે . સાJહxય આપણને ધીરજ બંધાવે
છે . સાJહxય આપણને જગતને જોવાની દ !ટ આપે છે . આપણને પરં પરાઓમાંથી કટલીક ઉ-મ વ( ુઓ
કમ સારવી લેવી એ શીખવે છે અને વત9માનના િવષને એટલે ક વત9માનની િવષમતાઓને કમ જોવી,
એમાંથી Bટ_ું સમાધાન થાય તે કર&ને આગલા સમયને જોવો – એ પણ સાJહxય શીખવી શક છે .
એટલે આરં ભમાં મª ઉશનસના કાયની વાત કર&. B સં]ૃિતમાં એક ઘાસKુ ં તણખ_ું તોડવાની પણ
મનાઈ હોય એ સં]ૃિતમાં આપણે કટલો બધો િવનાશ કર&ને યંUસં]ૃિતના ખોળે જઈને બેઠાં. આપણે
જો N]ૃિતને સાચવીને યંUસં]ૃિત રચી હોત તો આB B આપણે લાય-લાય છ&એ તે લાય-લાય ન
હોત. B માનવ સમાજ N]ૃિતનો આવો િવનાશ કર અથવા તો N]ૃિતને ઓળખે જ નJહ એKુ ં તો nુ ં
કહ ુ ં ? આપણામાંથી એવા કટલા માણસો હશે B આપણી આસપાસના બધા જ ઝાડને ઓળખતા
હોઈએ ? બે-પાંચ ઝાડને જ આપણે Oણીએ. એુ ં જ આપ©ુ ં બે-પાંચ Àલો અને બે-પાંચ પંખીઓ
િવશેK ુ ં છે . જો આપણે આપણા પJરસરને પણ ન Oણીએ તો આપણો િવ{ાથ rાંથી Oણવાનો હતો ?
આપણો અZયાપક, આપણો બªકનો કમ9ચાર&, પોટઑJફસનો માણસ એ જો આ પJરસરને ન Oણતો
હોય તો તો પછ&.... તમને એમ થશે ક એ વગર કnુ ં બગડ& નથી જ(ુ,ં પણ એુ ં નથી. એનાથી ઘ©ુ ં
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બગડ& Oય છે . એમ થવાથી ઈ યો oુÃી અને ુÃી થતી Oય છે . DુગXધ આવે xયાર જ િવ{ાથને
ખબર પડ છે ક એને નાક છે ! િવ{ાથને એમ નથી થ(ુ ં ક 3ુ ં આ પસાર થ sં અને આ B મહક આવે
છે તે મોગરાની છે અથવા સાંજ પડ& છે તો કોઈના ¡ગણે મ~ુમાલતી ¹હોર& ઊઠ& છે . એને એટલી
ખબર ન પડ તો એ એટલો જડ જ છે . Zયાન રાખો ક vવન િવસંવાદોથી ભર _ ું છે , vવન
સમયાઓથી ભર _ ું છે . vવન તો આમણ જ કર છે . તમાર& અને માર& બધી ઈ યોને ુÃી અને
oુÃી કર& દ વાKુ ં કામ vવન કર છે . યંUસં]ૃિતએ તો બળતામાં ઘી હો¹Wુ.ં એ બ~ુ ં ધાર પાડવાKુ ં કામ
કર છે તો એની સામે સાJહxય, N]ૃિત અને કળાઓ ધીમે ધીમે પેલી ધાર ન પડ અને આપણા vવનને
ધાર નીકળે અને આપણી સંવેદનાને ધાર નીકળે તેમાં મદદ કર છે .
ઉમાશંકર એટલે જ કું ક આ Dુિનયામાં માનવી એકલો નથી. પંખીઓ, વનપિત વગેર અનેકઘ©ુ ં છે .
N]ૃિતને ઉવેખીને માણસ વÄનમાં પણ /ુખની છાયા નહg પામી શક. આB આપણે વÄનમાં પણ
/ુખની છાયા માટ તલસીએ છ&એ એવી m ૂિમકાએ પહ=યા છ&એ. દર ક જમાનો બ-ી ધરતો જ હોય છે .
મેઘાણીએ એમના જમાનામાં B ફJરયાદો કર લી એ આપણે આB એમના Yુતક ‘પJરÅમણ ભાગ-12’માં વાંચીએ તો આપણને એમ લાગે ક ‘ઓહ ! એમના જમાનામાં પણ એમણે એમ કહ_ ું ક માણસો
વાંચતા નથી ? નકામા Yુતકો Nગટ થાય છે , આને વાતા9 ન કહવાય...’ વગેર અનેક ફJરયાદો આB
પણ છે જ. N]ૃિતથી Bમ Bમ આપણો િવ=છે દ થતો Oય છે તેમ તેમ આપણે સંવેદન જડ થતા જઈએ
છ&એ. આપણી સંવેદનાને સા ૂત રાખવાKુ ં કામ ઘણે શે આપણે N]ૃિત અને સાJહxયમાંથી કર& શક&એ
એમ છ&એ. િવષમ vવન અને યંUસં]ૃિત માણસને વધાર ને વધાર લાગણીn ૂય અને સં]ુEચત
બનાવે છે . સાJહxય તો કલાઓ Iારા N]ૃિતનો સહારો લઈને પણ માણસની સંવેદનાને ધાર કાઢવાKુ ં
કામ કર છે .
ઉશનસે B ઘાસની વાત કર& એ ઘાસની તમે તાકાત તો oુઓ ! આપણને એમ કહવાKુ ં મન થાય ક
‘ઘાસ સxય, જગત િમ યા....’ ઘાસ આપણે નહોતા xયાર પણ હ( ુ ં અને આપણે નહg હોઈએ xયાર પણ
એ તો હોવાKુ ં જ. એ ઘાસ ધીમે ધીમે વગડામાંથી ફEળયામાં આવે છે , ફEળયામાંથી શેર&માં, શેર&માંથી
આપણા બરા પર આવે છે અને આપણા બર થી છે ક ઘરની દર Nવેશવાની કોિશશ કર છે . થોડાક
Jદવસ આપણી ગેરહાજર& હોય તો એ ઊગી Oય છે – રાOના રાજમહલમાં, ભgતો પર, િસFહાસનો પર
અને છે ક ઉપલા માળ /ુધી ઘાસ ઊગી Oય છે . એની તાકાત oુઓ ! માણસ તર&ક આપણે ]ુદરતને
પણ Oણવી પડ અને પોતાની N]ૃિતને પણ Oણવી પડ. જયત પાઠક ‘વગડાનો ³ાસ’ નામની
એમની રચનામાં આ વાત સરસ ર&તે કહ& છે . ‘આ નભ ¸Æુ ં તે કાનv’ના કિવ િNયકાતે પણ એ
વાત કર લી છે . N]ૃિતમાં માU / ૂરજની ગેરહાજર& થાય અને સાંજનો એક oુદો ચહરો આપણી સામે
આવે છે . સાંજની એક oુદ& /ુગધ
ં આપણને ઘેર& વળે છે . એ જ ર&તે સવાર / ૂય§દય Y ૂવG અને / ૂય§દય
થાય એટલે અને એ પછ& થોડ& કરડ& સવાર થાય અને પછ& બપોર થાય – આ બધી જ વખતે એની
/ુગધ
ં ો oુદ& હોય છે . ઋ( ુ Nમાણે /ુગધ
ં oુદ& હોય અને મોલ Nમાણે oુદ& હોય. ડાંગરની oુદ& હોય.
મકાઈના ખેતરને છણગા આયા હોય, L ૂિછયા Àટwાં હોય અને પસાર થઈએ xયાર એક oુદ& /ુગધ
ં
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હોય. એમાંથી પસાર થતો પવન હ¢-હ¢ ઝાંઝર બOવતો હોય છે . કોઈ વ3વ
ુ ા\ુ બે જણીઓ દાતરડા
લઈને નીકળ& હોય અને કોઈ અલક-મલકની Dુિનયામાં એ શેઢ ઘાસ વાળતાં વાતો કરતી ૂબી ગઈ
હોય તો આ વઢાતા ઘાસ પછ&ની એક /ુગધ
ં , લણાતા મોલ પછ&ની એક /ુગધ
ં – આ બધી જ વ(ુઓ
આમ તો આપણા માટ છે . એ બ~ુ ં જ લઈને આપણે આવેલા છ&એ. આ બધી જ વ(ુઓ મળ&ને
આપણે બનીએ છ&એ. ‘હોવાપ©ુ’ં અનેક ર&તે સL ૃ હોુ ં જોઈએ.
જયત પાઠકની કિવતા પણ કંઈક આવા ભાવો Nગટ કર છે . આુ ં એક fપકું કાય દર ક િશTકના
Eખસામાં હોુ ં જોઈએ તો એને સદભાવ-સમભાવનો Mયાલ આવે. પરં ( ુ આપણે xયાં તો બધી જ
જવાબદાર&ઓ ભાષા િશTકના માથે L ૂક&ને અય અ{ાપકોએ પોતાના માથેથી દાવ ઊતાર& દ&ધો છે .
એ લોકો એમ માને છે ક કપનાઓ બધી ભાષા િશTકોએ કરવાની, અમાર શાની કપનાઓ કરવાની
? xયાર એમ કહવાKુ ં મન થાય છે ક પી.સી.વૈ{ને વાંચો. એમના ગEણતના અને અય Yુતકો વાંચો
તો ખબર પડશે ક ‘Jએટ&વીટ&’ તો xયાં પણ એટલી જ છે . B માણસ N]ૃિતને અને એની એકાદ
લીલાને પણ ન Oણતો હોય, એ માણસ પોતાKુ ં એુ ં કોઈ સંવેદન ઊછે ર& શકતો નથી ક બીO /ુધી
પહચાડ& શકતો નથી. એટલે જ કળાઓની અને સાJહxયની જfર તો જમાનાઓથી છે . દર ક ભાષાને,
દર ક NOને, દર ક જમાનાને પોતાKુ ં સાJહxય, ભલેને એ લોકસાJહxયfપે હ( ુ ં ક પછ& પોતાના
ધમ9શા¾fપે હ( ુ ં – પણ એ બ~ુ ં હ( ુ ં તો આB આપણે આ થિતમાં છ&એ. પરં ( ુ તેમ છતાં દર ક
જમાનામાં કિવતા પાસે આપણે કંઈ દળણાં ન દળાવી શક&એ. એણે rાર ક તો આનંદ આપવાનો છે ને
! જો કિવતા પાસે પણ આપણે વૈતરાં કરાવવાના હોય તો મને લાગે ક િનબંધો nુ ં કરશે ? હવે તો
િનબંધો પણ લEલત થયા છે . સાJહxયકારનો શCદ પરોTે પણ આનંદ આÄયા પછ&યે વાત તો vવનની
જ કર છે . vવન માટ પ ય nુ ં છે એનો સંકત જ કર છે . કિવતા રચતા L ૂધ9ય કિવની બ3ુ મોટ& ર જ
હોય છે . Bને સાચકલાં કિવઓ કહવાય એની આ વાત છે . આB Bમ અનેક લોકો કિવ બની Oય છે
એવાંની આ વાત નથી. એ તો જો ક નમ9દના જમાનામાં પણ હતા. કાળ બધાને ઓળખે છે , કાળ
બધાની વલે કરતો હોય છે . આB નહg-નહg તોયે 400-500 જણાં ગઝલો લખે છે ; નીચે એક જ નામ
લખો તો ચાલે એવી ગઝલો – માU પાંચ-સાત જણને બાદ કરતાં. એક સંzહ માર& પાસે આવે છે અને
મને થાય છે ક કટલા બધાં  ૃTોનો િવનાશ થયો. એટલે એ લોકો હવે Cલોગ કરતાં થયાં છે . એ લોકો
oુદ& oુદ& ર&તે Nકાશન કરતાં થયાં છે . ખેર, અEભય<તKુ ં વાતં°ય છે . પણ 3ુ ં એ કહ& રHો હતો ક
સાચકલાં કિવનો િવતાર બ3ુ હોય છે . એ નાનકડ& વાત કહ પણ તેમાં ડાણ અને િવતાર t ૂબ હોય
છે . એવા કિવ િNયકાત મEણયાર ‘એ લોકો’ નામના કાયમાં t ૂબ સરસ વાત કરતાં કહ છે :

એ લોકો પહલાં અનાજની Pુણો ભર& સીવી રાખે છે
પછ& યાર m ૂMયો માણસ સડ& Oય xયાર
Jકલો Jકલો વેચે છે .
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એ લોકો પહલાં કાપડના તાકા ભર& રાખે છે
પછ& યાર ઉઘાડો માણસ ફાટ& Oય છે xયાર
વાર વાર વેચે છે .
એ લોકો પહલાં ઔષધની શીશીઓ ભર& રાખે છે
અને યાર માંદો માણસ Àટ& Oય xયાર
ટ&Yું ટ&Yું ર ડ છે .
તે તે લોકો છે જ નહg,
એ તો છે નોટો ને ખાઇ ઊછરતી ઊધઇ
એને એ િસવાય કnું ભાવ(ું નથી.
માર કિવ થું જ નથી,
ભયંકર અસર કરનાર& કોઈ જ(ુ
ં નાશક દવા થા તોય ઘ©ું !
કિવનો કટલો બધો આોશ આ કાયમાં છે ! કિવ હોુ ં વરદાન ભલે હશે પણ એ બ3ુ જ પીડાદાયક છે .
વહાલો વેઠવા માટ આપણી વરણી કર ને એ સદભાpય કહવાય. કિવKુ ં એ સદભાpય છે . વેઠા િવના
તો કોઈ શCદ આવતો નથી. આયો હોય તો તમે જોજો એમાં એવી બરકત નહg હોય. સાચકલાં અય
એક કિવ ઉમાશંકર ‘રHાં વષ§’ નામનાં સોનેટમાં સદભાવને વાચા આપતી એક /ુદર
ં
બાબત લખે છે
ક માણસ ભોળાભાવે જમાનાને પલટવા Oય તો એ પોતે જ પલટાઈ જતો હોય છે . જમાનો એનો
સમય આવે છે xયાર બદલાય છે . િશTણ આવે, સગવડો આવે અને સગવડો પછ& જો માણસનામાં
સાuxવકતા હોય તો ધીમે ધીમે એનો િવચાર બદલાય છે અને એ િવચારKુ ં અમલીકરણ તો બ3ુ જ
ધીમી ગિતએ થ( ુ ં હોય છે . એ િનરં તર ચાલતી NJયા છે . સામાuજક પJરવત9ન એ કંઈ એમ જ નથી
આવ(.ુ ં દર ક માણસમાં ઓછા વ-ા Nમાણમાં રાવણતા હોય છે . માU એ માÁુ ં ના ચક એટ_ું જોતાં
રહવાKુ ં હોય છે અને પોતાની Oતને જટાWુ બનવા Nેરતા રહવાKુ ં હોય છે . એ સંઘષ9 કોઈને કોઈ fપે
આપણે બધા કરતાં હોઈએ છ&એ. આ બાબતે મને ઉશનસKુ ં ‘વળાવી બા આવી’ યાદ આવે છે .

રOઓ Jદવાળ& તણી થઈ Y ૂર& ને ઘરમહg
દહાડાઓ કર& ખEલત થઈ શાંિત Nથમની
વસેલા ધંધાથG Dૂ ર/ુDૂર સંતાન િનજનાં
જવાના કાલે તો જનકજનની ને ઘરતણાં
‘બા નો ફોટોzાફ’ નામના એક અય કાયમાં પણ કિવ કહ છે ક કોઈક ઉ{ોગપિતના દ&કરાઓ બાને
કાયમ યાદ રાખવા માટ શહરમાં ફોટોzાફ પડાવવા નથી લઈ ગયાં એ તો કદાચ બા Pુજર& Oય અને
એમના બેસણામાં એમનો ફોટો ના હોય તો આસપાસના લોકોને ક ુ ં લાગે એ માટ બાને ફોટો પડાવા
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લઈ Oય છે ! આB સંW<ુ ત ]ુુંબો પણ ( ૂટવા લાpયા છે . સંવેદન જડતા કદાચ એના કારણે પણ ઘણી
બધી હશે. આપણા બાળકોને પંચતંU અને બીv ઘણી બધી વાતા9ઓની ખબર નહg પડતી હોય. દાદાદાદ&ની વાતા9ઓનો બાળકને B લાભ મળવો જોઈએ તે બ3ુ ઓછ& જpયાએ મળતો હશે. સંW<ુ ત ]ુુંબો
( ૂટવાનો Nારં ભ તો ઓગણીસમી સદ&ના તભાગથી થયો. /ુદરમ
ં
વીસમી સદ&ના મZયભાગમાં આ
વાત ફર&થી કહ છે ક હવે તો ]ુુંબો જ ( ૂટ& રHાં છે . એક નાનકું ]ુુંબ હોય તોય એમાં બાની
બાદબાક& ! ઘ©ુ ં ખ\ું તો બા િવધવા હોય. એકલી હોય. આ ‘વળાવી બા આવી’ની બા પણ એકલી જ
છે ને. એને સાથ આપનારા સદાના ગંગાવfપ ફોઈ બેઠલાં છે . બાળિવધવા થયા હશે xયારથી અહg
આવી ગયા હશે. તમે oુઓ ક કિવ કવી ર&તે વણ9ન કર છે :

સવાર ભાભીKું ભWુX ઘર લઈ ભાઈ ઉપડા
ગઈ અધ વતી ઘર થઈ ગWું શાંત સઘ¢ં
બપોર બે ભાઈ અવર ઉપડાં લેઈ િનજની
નવોઢા ભાયા9ઓ િNયવચન મંદમતવતી
વળાવી બા આવી િનજ સકલ સંતાન મશઃ
Pૃહયાપી જોયો િવરહ પડ& બેસી પગિથયે
વળાવીને બા આવી xયાર એને તો ગઈકાલની ખબર છે ક nુ ં થવાKુ ં છે . બધા સંતાનો મશ: ચાલવા
માંડા. છે લે ‘Pૃહયાપી’ શCદમાં Oણે બાને ઠોકર વાગી હોય એુ ં ય કાયમાં ઊmુ ં થાય છે . ‘પડ&
બેસી પગિથયે’ એમ કું છે એટલે ક Oણે પડ( ુ ં L ૂકતી હોય એમ બેસી પડ& છે . આપણામાંથી કોણ
બાને આ ર&તે પડ( ુ ં L ૂક&ને નથી નીકળ& ગયા એ કહો ? બા આપણને િવદાય આપવા આવી અને પછ&
આપણે આપણી બસમાં, નમાં, ગાડ&માં Dૂ ર /ુધી નીકળ& ગયાં છે એકલાં અને એકલપેટાં.
આ સંદભ9માં હવે પ¼ાલાલની વાતા9 િવશે થોડ& વાત ક\ું. એમની એક વાતા9 છે : ‘મોરલીના Lગ
ં ૂ ા / ૂર.’
સદભાવ nુ ં કર& શક એની આમાં વાત છે . એમાં એક વ3ુ છે . એ સાસર રહ છે . પરં ( ુ સાસરામાં કોઈ
જોડ એને બન( ુ ં નથી. પિત જોડ પણ એને ફાવ( ુ ં નથી. L ૂળ કારણ એ છે ક િપયરનો એક પડોશી
એનો Nેમી છે . એ પાડોશી પણ પરણેલો છે . એણે આ વ3ન
ુ ે આ³ાસન આÄWુ ં હોય છે ક માર sટાછે ડા
થશે એટલે તને લઈ જઈશ. મેળામાં તેઓ િનયિમત મળતા હોય છે . પહલો મેળો, બીજો મેળો, Uીજો
મેળો. તે તો કંટાળ&એ આ વ3ુ પોતાના Nેમીને કહ છે ક ‘જો હવે મને અહg જરાય ફાવ( ુ ં નથી. રોજ
Pુસો કરવો અને તોબરો ચઢાવીને બેસી રહ ુ ં ગમ( ુ ં નથી.’ પેલો કહ છે ક આવતા મેળામાં ચોVસ
તને લઈ જઈશ. પેલી વ3ુ કહ છે ક આ Jદવસો મારા જતા નથી એKુ ં nુ ં ક\ું ? Nેમી એને સમOવે છે
ક ‘( ુ ં એુ ં કરને ક થોડો ડોળ કર. તારા સાસJરયા તરફ થોડો ભાવ રાખ. આ ભાવ એટલે સદભાવ.
તાર rાં ખર ખર વત9 ુ ં છે ? ( ુ ં દ ખાડો કર.’ વ3ુને લાpWુ ં આ બરાબર છે . એુ ં ક\ું તો Jદવસો જતા
રહશ.ે એણે એ જ Jદવસથી તરત શf કWુ.X એ મેળામાંથી ઘેર ગઈ તો નણંદ માટ થોડ& બંગડ& લેતી
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ગઈ. સા/ુ માટ દ રાં લીધાં. ુદ&
ં અને જલેબી તો એ જમાનાના ગામડામાં ભાર મીઠાઈ ગણાતી. એણે
એ પણ લીધી. પિત માટ એક વાંસળ& લીધી અને એ ઘર પહચી. ઘરનાને તો ખબર ક ગમે તેની જોડ
ફર&ને આવી હશે. આપણે nુ ં ? B રોજ છણકા કર , વડચકાં ભર એની સાથે nુ ં વાત કરવાની ? સા/ુ
એKુ ં કામ કરતાં હતાં, નણંદ એKુ ં કામ કરતી હતી, ભાઈ તો ખેતર હતાં. એણે નણંદને બોલાયાં અને
કું ક તારા માટ બંગડ& લાવી sં. નણંદને આµય9 થWુ ં ક ભાભી મારા માટ બંગડ& લાયા ? સા/ુ ં
પોદળાં ભર&ને આવે છે તો વ3ુ કહ છે ક લાવો બા, 3ુ ં વાસીDું ભર& દ sં અને પછ& દર આવે છે
xયાર કહ છે ક ‘બા, તમારા માટ જલેબી અને ુદ&
ં લાવી sં અને આ દ \ું કાલે સવાર ખાજો.’ સા/ુનય
ે
થWુ ં ક nુ ં વાત છે આB કંઈ ? એનો પિત ખેતર થી આયો અને હોકો પીતો બેઠો એટલે એણે ધીમે
રહ&ને વાંસળ& આપી અને કું ક આ તમારા વાતે લાવી sં. પાછા વગાડજો કોક’દ& ! – Uણેય જણને
બ3ુ આµય9 થWુ ં ક આ nુ ં છે આB ? વ3ુ એ તો નV& કર _ ું એટલે પછ& રોજ સવારથી બ~ુ ં બદલાઈ
ગWુ.ં એણે રસોઈ કરવા માંડ&, નણંદ સાથે કામ, સા/ુ સાથે કામ. બ3ુ મOથી ઘર ચાલવા માંડુ.ં
ઘરમાં આનંદ-આનંદ થઈ ગયો.
પરં ( ુ કાળ તો કોને છોડ છે ? મેળો તો પાછો આવીને ઊભો રHો ! એને યાદ આWુ ં ક આ મેળામાં તો
જવાKુ ં છે અને હવે તો માર એની જોડ જવાKુ....
ં એને થWુ ં ક ના ર , એ તો હવે કવી ર&તે બને ? એ
તો બ~ુ ં m ૂલી જ ગયેલી. છે વટ મેળામાં તો એ વ3ુ Oય છે . એણે વચન આપે_ ું એટલે જુ ં પડુ.ં
મેળામાં Nેમી તો તૈયાર હતો. Bવી આ આવી એટલે તરત એણે કું ક ‘જો પંદર Jદવસ પહલાં જ
મારા ¶ટાછે ડા થઈ ગયા છે . ચાલ, હવે આપણે જતા રહ&એ.’ તરત આ વ3ુ કહ છે ક ‘ના, મારાથી હવે
ું
એ લોકોને છોડ&ને ન અવાય. 3ુ ં ના આુ.’ં પેલો એને Y ૂછે છે ક એુ ં કમ ? તો વ3ુ કહ છે ક તª કહ_ને
ક ‘ભાવ રાખ, પણ મને હવે ખબર પડ& ક ઓહ ! ભાવમાં આટલો બધો ODુ હોય છે ? મને તો બ3ુ
મO પડ&.’ પેલો કહ ક ‘પણ મª ¶ટાછે ડા આÄયા છે એKુ ં nુ ં ?’ – છે લે પ¼ાલાલ લખે છે ક પેલી વ3ુ
ુ ં કર ! ( ુ ં પણ O અને એને પાછ& લઈ આવ. વાતા9 અહg Y ૂર& થાય છે .
એને કહ છે ક મª કWુX છે એ (ય
કહવાનો અથ9 આ ર&તે Nેમ માણસને જોડ છે . તમને એનો અKુભવ થાય તો એ બદલે છે . Dુિનયામાં બે
વ( ુ માણસને બદલી નાખે છે : એક Nેમ અને બીoુ ં િશTણ એટલે ક કળવણી. 16-17 વષ9ના છોકરા
છોકર&ને કોઈ ધાર&ને oુએ તો એ દપ9ણ પાસે વધાર વાર ઊભા રહ છે . આ તો બાH બદલાવ છે પણ
Nેમ માણસને ધીમે ધીમે દરથી બદલે છે . L ૂળે તો Nેમ વડ જ બ~ુ ં બદલાય છે . એ ર&તે કળવણી
માણસને બદલે છે . આપણે કળવાઈએ xયાર બધી વ( ુ સાવ oુદ& ર&તે આપણી સામે આવે છે .
કળવણી આપણી સામે ધીર ધીર એવી બાબતો tુલી L ૂક ક આપણને એમ લાગે ક ઓહ, કોઈ
બાબતનો કંઈ વાંધો છે જ નJહ. Bટલી ગાંઠો ¶ટ એ સા\ું. જો એ ગાંઠો આપણને કળવણી નહg છોડ&
આપે, જો એ ગાંઠો સાJહxય આપણને નહg છોડ& આપે તો તો પછ& કોણ છોડશે ?
3ુ ં તમને એ કહતો હતો ક તમે Zયાનથી િવચારો ક આપણામાંથી કોણે એક  ૃTને બરાબર જોWુ ં છે ?
આપણે દાવો તો કર&એ છ&એ ક આપણે બધા  ૃTો જોયા છે પણ હક&કતે rાં જોયા છે ? અL ૃતલાલ
વેગડનો દાખલો યાદ કર&ને ક3ુ ં ક અL ૃતલાલ વેગડને EચU દોરવાKુ ં કું અને પછ& એ નંદલાલ બોઝ
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પાસે ગયા અને એમણે કું ક  ૃTKુ ં EચU દોર& લાવ, તાર& પેલી બાર& પાસે છે તે. બીB Jદવસે એ તો
દોર&ને ઊભા રHા. એ તો નવેનવા શાંિતિનકતન ભણવા જબલYુરથી ગયેલા. બોઝ સાહબે EચU જોWુ ં
નJહ. માU ~ુ ં L ૂક& દ&~ુ.ં એ પછ& અઠવાJડWુ ં થWુ ં અને બે અઠવાJડયા થયા. એમને એમ ક બોઝ
સાહબ અEભNાય આપે તો આગળ કામ ક\ું. એક Jદવસ તે નંદલાલ બોઝ પાસે Oય છે xયાર બોઝ કહ
છે ‘હા, લાવ એ EચU.’ એમણે હાથમાં લઈને એ જોWુ ં અને પછ& કહ ક L ૂક& દ . એ પછ& બોઝે
અL ૃતલાલ વેગડને ધીમે રહ&ને Y ૂછÉું ક તª ઝાડ બરાબર જોWુ ં છે ? એટલે એમણે કું ક હા, મª
બરાબર જોWુ ં છે . એ પછ& બોઝ B કહ છે તે આપણે સૌએ આપણી Oતને કહવાKુ ં છે . બોઝે કું ક તª
એને સવાર / ૂય§દય પહલાં પંખીઓ એની પર ગાતાં હતાં xયાર જોWુ ં ? અL ૃતલાલ કહ ક ના, મª એમ
તો નથી જોWુ.ં બોઝ કહ ક / ૂય§દય થયો અને તડકાનાં Jકરણો એની આરપાર જતાં હતાં, એની પર
/ ૂરજ વરસતો હતો, xયાર તª જોWુ ં ? તો કહ ક ના. ખરા બપોર કોઈ જ નહો(,ુ ં બધા જપી
ં ગયા હતા,
એની છાયા પણ એના થડમાં આવી ગઈ હતી, xયાર તª એને જોWુ ં ? અર , / ૂરજ આથમવા ગયો અને
ઈ³ર Oણે  ૃTોના થડ રં ગતો હોય એવો તડકો હતો, xયાર તª એને જોWુ ં ? ચાંદની વરસતી રાતે તª
એને જોWુ ં ? એને તª ધારામાં જોWુ ં ? વરસાદ વરસતો હતો xયાર તª એને જોWુ ં ? વેગડ સાહબ કહ
છે ક, ‘ના, Pુ\ુv ના. મª vવનમાં  ૃT જોWુ ં જ નથી.’ પોતાને તમાચો મારતાં એ નીકળ& ગયાં અને
પછ& એ EચUકાર થયા. આપણે પણ rાર ય  ૃTને એ ર&તે જોતા નથી. િશTકો તો ખાસ !
3ુ ં તો ચોપડ& પણ આવે તો સૌથી પહલાં ખો_ુ,ં એના કવરપેજ પર અને બધે હાથ ફરુ.ં 3ુ ં એને પહલાં
પnુX sં. પછ& એને ખોલીને /ુુ
ં ં sં. ઓહ ! કવી તાv ! એમ /ુઘતાં
ં
/ુઘતાં
ં
િવચા\ું sં ક આ Yુતક
મારા /ુધી આWુ ં એ પહલાં એણે સો માણસોને રોv આપી હશે. એ કંઈ સી~ુ ં માર& પાસે નથી પહચી
ગWુ.ં એ પછ& 3ુ ં Yુતક વાં ુ ં sં xયાર ¡ખ ભીની થાય એવી Tણો આવે છે xયાર લાગે છે ક ઓહ !
આ માર& વાત. સાJહxય xયાર જ આપ©ુ ં થાય છે ક યાર પેલા પાUો, ચJરUો અને એમની લાગણીના
છે ડાઓ આપણી લાગણીઓ અને ભાવનાના છે ડાઓને મળે . xયાર આપણી દર રસNકાશ થાય છે .
એક લેખક થુ ં એ તો બરાબર છે પણ એક ઉ-મ ભાવક થુ ં એ કપ\ું કામ છે . Bને કાયમ ચોપડ&ઓ
સાથે કામ પાડવાKુ ં એવા િશTકો અને અZયાપકો જો એ ન થઈ શક તો કોણ થશે ? પણ મને કહવા
દો ક આ િશTકો અને અZયાપકો કરતાં બીO TેUના માણસો જ વધાર માં વધાર વાંચે છે . એુ ં જ
જગતKુ ં છે . આપણા સL ૂહમાZયમો એટલા બધા નેગેટ&વ સમાચારો છાપે છે ક સવારમાં આપણને એમ
થાય ક અર ર, આટ_ું બ~ુ ં ખરાબ છે જગત ? પણ એુ ં નથી. સવાર નીકળ&એ છ&એ અને વાડામાં
ઘાસ પર ઝાકળ પડ_ ું હોય છે . ુલુલ બોલ(ુ ં હોય છે . રતે ચાલતાં જઈએ તો સાપ લીસોટાં અને
ચકલાંની પગલીઓ પડલી હોય છે . ખેતર જઈએ છ&એ તો oુદો પવન અને oુદ& મોજ છે . rાંક કોઈ
માણસ કોઈને માટ ભાત લઈને Oય છે . rાંક કોઈ હ¢ હ¢ ગાય છે . rાંક કોઈ િનરાંતે ઝાડ નીચે
બેÊું છે . જગત ઘ©ુ ં સરસ છે , સાહબ ! બ3ુ સરસ

ચાલે છે . એ આપણે જોતાં નથી એટલે આપણી

જડતામાં રહ&એ છ&એ. આ નયા9 િસમેટ ક&ટના જગલો
ં
અને આ અવાજોની જ Dુિનયા આપણી
આoુબાoુ બની Oય છે . Lુબ
ં ઈના માણસને તમે અહg મ3વ
ુ ામાં બે Jદવસ લાવીને L ૂક& દો તો nુ ં થાય?
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અય એક વાતા9 જોઈએ તો ‘પોટમેન’ વાતા9માં પણ સદભાવની ભાવના ય<ત થાય છે . પોટમાતર
અલી ડોસાને કહ છે ક તાર& ટપાલ rાંથી ? પરં ( ુ લાગણીના Jકનાર દર ક માણસ સરખા છે એ એને
પછ& સમOય છે યાર એની દ&કર&નો કાગળ માU પંદર Jદવસ નથી આવતો. મKુ!યએ સમસંવેદન
અKુભવવાKુ ં છે . પોટમાતર એની દ&કર&ના કાગળની રાહ oુએ છે અને થેલો ખાલી કરતાં એકદમ
oુDું કવર oુએ છે અને એને થાય છે ક ‘ઓહ, આ તો મા\ું કવર હશે ને ? આટલા ગામડાગામમાં
આટ_ું સરસ કવર વળ& કોના પર આવે ?’ એ કવર નીકળે છે કોચમેન અલી ડોસાKુ.ં એ પછ& તે
અલી ડોસાની કબર પર કાગળ L ૂકવા જઈnુ ં એમ કહ છે . યાર હાજર હતો xયાર એને તમે હડ~ ૂત
કરતા હતા અને હવે યાર એ હાજર નથી xયાર એની કબર પર તમે કાગળ L ૂકવા તૈયાર થયા ! આુ ં
થાય xયાર Mયાલ આવે છે ક સંવેદન બદલાય છે . સદભાવ બદલાય છે .
સદભાવ સાJહxયની કઈ ]ૃિત નથી કરતી એ મને કહો ! તેમ છતાં લખાય છે એ બ~ુ ં સાJહxય નથી. એ
ર&તે છપાય છે એ પણ બ~ુ ં સાJહxય નથી. અ¤યાસમોમાં આવે છે એ પણ બ~ુ ં સાJહxય નથી. બ3ુ
ઓsં ઉ-મ સાJહxય છે . B ઉ-મ સાJહxય છે તે માણસને હંમેશા િનરાશ કર( ુ ં નથી. એને કોઈને કોઈ
ર&તે દરથી સËજ કર છે . અજપ
ં કર& L ૂક છે . Jહમાંશી શેલતની ‘અકબંધ’ વાતા9 વાંચીએ xયાર અજપ
ં
થઈ જવાય છે . એ વાતા9માં એુ ં થાય છે ક થોડા સમય બાદ િપયર રહવા આવેલી દ&કર&ને બ~ુ ં
બદલાયે_ ું નજર પડ છે . એને એમ છે ક મા વહાલથી બોલાવી લેશે પણ એકલી આવેલી જોઈને માને
ફડક પેસી Oય છે . નાની બહન, એક સમયે B પોતાનો fમ હતો એમાં બેગ L ૂકવાની ના કહ& દ છે .
Jકચનમાં બ~ું બદલાઈ ગયે_ ું છે . પાંદડા પડતાં હોવાથી મ~ુમાલતી કપાઈ ગઈ છે . તે લેEખકા પાછ&
ફરતી દ&કર&ના મમાં બે વાrો L ૂક& દ છે અને દ&કર& હસી નાખે છે ક ‘આ વખતે એવો િવચાર કર&ને
આવી હતી ક આ બેગ ભર&ને મ~ુમાલતીની /ુગધ
ં લઈ જઈશ પણ....nુ ં થાય ! યાં મોગરવેલ જ ના
રહ& !’ એને ૂમો ભરાઈ Oય છે . તે બહનો હસી ક રડ& લેવા િસવાય nુ ં કર& શક છે ? ¡/ુ એ
આપણી અકયામત છે . કટલા બધા ૂમા આપણામાં ભરાઈ ગયા છે . ¡/ુ એ માણસ હોવાની Nતીિત
છે . આપણી પાસેથી બ~ુ ં કોઈ લઈ લે, ¡/ુ લઈ નથી લે(.ુ ં જમાનાઓથી / ૂરજ Bવો / ૂરજ તળાવો,
નદ& / ૂકવી દ છે પણ એ તમાર& અને માર& ¡ખોમાંથી ¡/ુ નથી / ૂકવી શકતો. માણસ છે , સદભાવ
છે , લાગણી છે , xયાં /ુધી tુદા ખેર કર . સાJહxય આપણને સતત સદભાવ તરફ Nેર( ુ ં રહ એવી
એનામાં PુO
ં શ છે . એથી યાર આપણે હાર& જઈએ, થાક& જઈએ xયાર આપણે હંમેશા સાJહxયના શરણે
જઈએ છ&એ અને કોઈ Jદવસ Nસ¼ હોઈએ xયાર પણ એકલા એકલા ગાતાં હોઈએ છ&એ. એ સાJહxયKુ ં
જ આtુ ં જગત છે . એના િવના આપણો કોઈ જયવારો નથી હોતો એમ લાગે છે . આ Tણે આટ_ું જ
કહ&ને વીરLુ ં sં. ધયવાદ.
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આપ સૌને Nણામ. િમUો, rાર ક મને ઘ©ુ ં Dુઃખ થાય છે ક માર& મર Bટલા 64 વષ§ વીxયા પછ&
પણ આપણે આ સદભાવના પવ9 તથા સદભાવના યાUા વગેરK ુ ં આયોજન કરુ ં પડ છે . મને એમ
થાય છે ક આઝાદ&ના આટલા વષ§ વીxયા પછ& આ Nકારના આયોજનો કરવા પડ તે આપણા માટ
t ૂબ Dુઃખની બાબત છે . બીoુ ં એ ક, તેમાંય Pુજરાતમાં આવીને આ Nકારની કોિશશ કરવી પડ એ તો
વળ& ઘણી વધાર Dુઃખદ બાબત છે . કારણક Pુજરાતમાં મોટા મોટા સંતો થયેલાં છે . એમનો જમ અહg
થયેલો છે . એમનો સંદશો અહgથી Nસર લો છે . તેમાંના એક તો અxયાર જ આપણી સામે બેઠાં છે . અય
એક, Bની સામે આtુ ં િવ³ નમે છે તે મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી એટલે ક મહાxમા ગાંધી. Jહદ&માં એક
કહવત છે ક ‘जाद ु वो जो सर चढके बोले.’ ગાંધીvનો ODુ એ છે ક એમણે zેજોને અહgથી Eબતરાંપોટલાં લઈને તગેડ& L ૂrાં. માU એટ_ું જ નJહ, આB એ લોકોના ‘હાઉસ ઑફ કોમસ’માં ગાંધીvની
L ૂિત Lુકાય છે અને લોકો xયાં આવીને yાથી Àલો ચઢાવે છે – આ ખર ખર ODુ છે . આ એક એુ ં કામ
છે B બ3ુ જ અસામાય ય<ત કર& શક. આપ Oણતાં હશો ક આબટ9 આઈટાઈને કું હ( ુ ં ક બ3ુ
જલદ& એવો વખત આવશે ક લોકોને િવ³ાસ નહg બેસે ક અમાર& Dુિનયામાં, અમાર& વ=ચે આવો હાડચામનો કોઈ માણસ ફરતો હતો. કારણ ક એમની મહાનતા અને એમના કાય§ એટલાં Nિસ છે અને
એટલા ચા તરનાં છે ક થોડા વષ§ પછ& લોકો એમ માનશે ક ગાંધી તો કોઈ વાતા9K ુ ં પાU હતા. એ
નામKુ ં કોઈ હ( ુ ં જ નહg ! આપણે Bમ કહ&એ છ&એ ક ભગવાન yી રામના જમાનામાં આમ હ(,ુ ં એમ
લોકો થોડા વષ§ પછ& કહશે ક ગાંધીvના જમાનામાં આમ થ(ુ ં હ( ુ ં ! લોકો ગાંધીvના vવનNસંગો
િવશે વાતો કરશે પણ એ માનુ ં Lુકલ થઈ જશે ક ગાંધીv પણ એક સમયે આપણી Bમ જ બેસતાં
હતાં, ચાલતાં હતાં, ફરતાં હતાં અને લોકોKુ ં માગ9દશ9ન કરતાં હતાં. ગાંધીvની સૌથી Nશંસિનય વાત
એ હતી ક તેઓ B કરવાKુ ં હ( ુ ં એ પહલાં પોતે કર&ને લોકોને બતાવી દતાં હતાં. આવા આ દ શમાં
આવીને 60 વષ§ પછ& સદભાવના યાUા કરવી પડ અને ફર& એકબીOને યાદ અપાવવી પડ ક બધા
સરખાં છે તો એ માર& દ !ટએ Dુઃખદ બાબત છે .
એક વખત 3ુ ં લંડન કોઈ કામસર ગયો હતો. xયાંની એક વાત યાદ આવે છે . એ જમાનાKુ ં
Wુ.એસ.એસ.આર. એક સમયKુ ં /ુપરપાવર હ(.ુ ં એના ચેરમેન હતા િમખાઈલ ગોબા9ચોવ. એ તે
વખતની Wુ.ક.ની NધાનમંUી માગા9રટ થેચરને મળવા આયાં હતાં. લંડનમાં ટ&વી પર એ Nેસકોફરસ બતાવવામાં આવી રહ& હતી. મને તે જોવાKુ ં મન થWુ.ં એ Nેસ-કોફરસ મને યાદ રહ& ગઈ
છે . એની વાત 3ુ ં ૂંકમાં ક3.ુ ં ગોબા9ચોવ ભાષણ આપી રHાં હતાં. એમણે કું ક ‘ભાઈ, Wુ.એસ.એસ.આર
અનેક Nકારના ધમ9, ભાષા, Oિતના વગેરના અનેક ુકડાઓનો બનેલો સLુહ છે . બધાને tુશ કવી
ર&તે રાખવા અને બધાને સાથે લઈને કવી ર&તે ચાલુ ં એ મારા માટ બ3ુ મોટ& ચેલેજ છે . તો મª આ
માગા9રટ મેડમને Y ૂછÉું ક તમે તો Wુ.કના NધાનમંUી છો અને ઈિતહાસ એુ ં કહ છે ક EÌટને િવ³ના
દર ક t ૂણે rાંકને rાંક તો રાજ કWુX જ છે . તમે કાળા, ગોરા, નીલા, પીળા, અનેક ધમ9વાળા બધાને
સાથે લઈને ચાયા છો અને તમે ‘zેટ EÌટન’ ચલાWુ ં છે . તો તમે મને L ૂળ મંU બતાવો ક આુ ં કવી
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ર&તે થઈ શક ? આટલા બધા લોકોને સાથે લઈને ચાલુ ં અને બધાને સં( ૃ!ટ રાખવાં અને બધાને
એવી Nેરણા આપવી ક બધા મળ&ને કામ કરશે તો બધાKુ ં સા\ું થશે.... આ Jફલોસોફ& zેટ-EÌટને
લોકોને કવી ર&તે સમOવી ? તમે મને એ કહો.’ ગોબા9ચોવ ભાષણમાં આગળ બોયાં ક : ‘એ વખતે B
જવાબ માગા9રટ થેચર આÄયો એ મને યાદ રહ& ગયો છે . તે 3ુ ં િવશેષ જણાવવા માPું sં. માગા9રટ
થેચર એ વખતે કું ક જો તમે ખર ખર એ પાઠ શીખવા માગતા હો તો તમાર JહDુતાન જુ ં પડશે’ –
આુ ં માગા9રટ થેચર Wુ.એસ.એસ.આરના ચેરમેનને કું ! આગળ માગા9રટ મેડમે કું ક : ‘અમે vતીને
રાજ કરવાKુ ં અને લોકોનો ઉપયોગ કવી ર&તે કરવાનો એ શીMયા છ&એ પણ બધાને એક કર& દ વાKુ ં
મહાન કાય9 છે એ તો કવળ ભારતને જ આવડ છે . એ JહDુતાન તમને શીખવી શકશે.’ Dુિનયાના
હOરો વષ§ના ઈિતહાસને જોતા આ એક જ દ શ એવો છે Bને સૌને એક કરવાની કળા યાદ છે . ફ<ત
વાતોથી નહg, ભારતે એ vવીને Oતે સૌને બતાવે_ ું છે .
મૌલાના આઝાદ એક વખત પોતાના ભાષણમાં કું હ( ુ ં ક ધારોક એમને બે ચોઈસ આપવામાં આવે ક
હમણાં આઝાદ& બે JહDુતાનના ુકડાઓ કર&ને આપીએ અને થોડા વષ§ પછ& એક આtુ ં સમz
JહDુતાન આઝાદ બને, તો તમે કWુ ં પસંદ કરો ? તો 3ુ ં એમ કહ&શ ક થોડા વષ§ રાહ જોવા તૈયાર sં
પણ મને તો એક જ JહDુતાનવાળ& આઝાદ& જોઈએ છે – એમ કહ& મૌલાના આઝાદ કારણ t ૂબ
સરસ આÄWુ.ં એમણે એમ કું ક ‘Dુિનયામાં મળ&ને રહવાવાળો આવો કોઈ બીજો દ શ નથી. કોઈ
દ શનો આવો ઈિતહાસ પણ નથી. એ પણ પાsં એકબીOને સહન કર&ને ના¶ટક સાથે રહ ુ ં પડ છે , એ
ર&તે નહg. આપ તો અમારા સંબધ
ં ી છો, દોત છો, સહયોગી છો એ ર&તે સાથે રહવાનો બોધ JહDુતાને
Dુિનયાને આÄયો છે .’ મૌલાનાએ કું ક ‘JહDુતાનના બે ૂકડા થાય તો આપ©ુ ં એટ_ું Kુકશાન નJહ
થાય Bટ_ું માનવ સમાજKુ ં થશે. કારણ ક સમz માનવ સમાજ પાસે બીoુ ં કોઈ આુ ં ઉદાહરણ જ
નથી. તેથી હમણાં આઝાદ& નહg મળે તો સહન કર& લઈશ. પરં ( ુ આ બે ુકડાવાળ& આઝાદ& સહન
થાય તેમ નથી.’ આB આપણે Dુિનયાને ઉ-મ Jકટરો, એજિનયરો, ડૉ<ટરો વગેર આપી રHાં છે પણ
ભારતે આ B સહvવનનો બોધ Dુિનયાને આÄયો છે તે અય કોઈ દ શ આપી શક તેમ નથી. અય
કોઈ દ શ પાસે એવી તાકાત જ નથી.
હમણાં 3ુ ં તમને ગાંધીv િવશે વાત કર& રHો હતો. આ સંદભG મને એક વાત યાદ આવી B આપને ક3.ુ ં
અમે JફમKુ ં n ૂJટFગ કર&એ xયાર અLુક વાર ઘણા બધા Yુતકો સેટ પર સOવવા માટ લાવવામાં
આવે છે . એમાં જો વ=ચે સમય મળે તો અમે એ Yુતકો લઈને વાંચવાKુ ં શf કર&એ. એવી ર&તે એક
Jદવસ એક Yુતક મારા હાથમાં આWુ.ં એ વ=ચેથી ફાટ_ ું હ(.ુ ં એના શfઆતનાં પાનાં ગાયબ હતાં.
પરં ( ુ એ Yુતક એવા કોઈ આઈ.સી.એસ. ઑJફસરKુ ં હ( ુ ં B પાJકતાન બયા બાદ પાJકતાન ચાયા
ગયા હતા. એ xયાંના આઈ.સી.એસ. ઑJફસર બની ગયા હતા અને xયાંની હોમ-િમિનટર&માં નોકર&
કરતાં હતાં. એ Yુતકમાં એનો એક પU હતો. એ પU એ જમાનાના xયાંના હોમ-િમિનટરને સંબોધીને
હતો. આપને યાદ હશે ક એ જમનામાં ગાંધીvએ કું હ( ુ ં ક આ બંગાળના કોમી તોફાનો શાંત થઈ
Oય એટલે 3ુ ં કરાંચી જવાનો sં કારણ ક xયાં JહDુઓ પર બ3ુ અxયારચાર થઈ રHો છે . ગાંધીvએ
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xયાં જવાનો Nોzામ Oહર કર& દ&ધો હતો. xયાંના હોમ-િમિનટર પેલા આઈ.સી.એસ. ઑJફસરને કું
હ( ુ ં ક ‘હવે તમે ‘ઈટEલજસ’ િવભાગમાં છો અને ગાંધીvએ કું છે ક તેઓ અહg કરાંચી આવવાના છે
તો તમે જરા સવG કર& લો ક પJરથિત કવી છે . હoુ હમણાં હમણાં આઝાદ& મળ& છે અને rાંક એુ ં ન
થાય ક એ અહg આવે અને કોઈક માથા ફર લો Lુલમ એમની પર 3મ
ુ લો કર& દ .’ હવે એ સવGનો
Jરપોટ9 બનાવીને આ આઈ.સી.એસ ઑJફસર પેલા હોમ-િમિનટરને B લMWુ ં એનો એક Jહસો 3ુ ં તમને
કહવા માPું sં. ‘મહાનંદા’ નામની Jફમના સેટ પર આ Yુતક મને હાથ આWુ ં હ(.ુ ં એમાં આ Jરપોટ9
મને વાંચવા મqયો. એ Jરપોટ9 માં એમ લMWુ ં હ( ુ ં ક : ‘અમે દોઢ મJહના /ુધી સવG કય§ અને તમામ
પJરથિતઓ તપાસી લીધી છે . NોCલેમ એ નથી ક કોઈ માથા ફર લો Lુસલમાન ગાંધીv પર 3મ
ુ લો
કર& દ શ.ે અમારો અ¤યાસ એ બતાવે છે ક જો ગાંધીv અહg આવીને રહશે તો લોકો બધા એમની વાત
સાંભળવાKુ ં શf કર& દ શે અને આપણી વાત કોઈ નહg સાંભળે . ખરો ભય આ છે .’ આને કહ છે ‘जाद ु जो
सर चढके बोले...’ એ ર&તે મોરાJરબાYુને આપણે ટ&વી પર જોઈએ તોય આપણને અસર થાય છે કારણ

ક એમની વાત ±દયની હોય છે . કવળ ઉપર ઉપરથી નથી હોતી. વાત ±દયની હોય તો જ એની
અસર થાય છે . બાક& તો આપણે કટલાય રાજકારણીઓના ભાષણ સાંભળ&એ છ&એ, એમાં જરાય અસર
નથી થતી. બોલવાવાળાના મનમાં જ કંઈ ન હોય તો એના બોલવામાં nુ ં અસર પેદા થાય ?
Dુિનયાના ઈિતહાસમાં ભારતનો આ ફાળો છે . ભારત ±દયની વાત કર છે . મહાxમા ગાંધી ±દયની વાત
કર છે . ખાસ કર&ને િવ³ માટ Pુજરાતનો આ ફાળો છે . આB આપણે આવી િમJટFગો કરવી પડ એ
આપણા Pુજરાતીઓ માટ ખર ખર t ૂબ અફસોસની વાત છે . આ તો એના Bવી વાત છે ક અનાજ
ગોડાઉનમાં પડું પડું સડ& Oય છે અને લોકો બીv તરફ m ૂખે મર ! આપણો આવો હાલ છે . ભારત
મોટ& ગાડ&ઓ વેચવામાં Nથમ તથા ચી ઈમારતોમાં વ~ુ આગળ. આ બધી દોડમાં rાંક એુ ં ન
થાય ક JહDુતાનની B અસલ વાત છે એ ઢંકાઈ Oય. જો એમ થાય તો આપણા માટ તો Dુઃખદ વાત
થશે જ પણ B JહDુતાની નથી એમને માટ પણ એ Dુઃખદ બાબત થશે.
આ સંદભG બીv એક વાત ક\ું તો આB આપણે શહરોમાં જોઈએ છ&એ ક ઘણી બધી જpયાએ
મેકડોનાડ t ૂલી ગયાં છે . oુવાનો ભાગતાં ભાગતાં મેકડોનાડમાં જતાં હોય છે અને કોઈક ચીજ
ખર&દતા હોય છે ને ખાતા હોય છે . પરં ( ુ મેકડોનાડ કોઈ વા ય ફલાવનાર& ચીજ થોડ& છે ? એનાથી
કંઈ આપણે આપ©ુ ં વા ય થોું /ુધાર& શકવાના છ&એ ? વા ય તો એનાથી /ુધર છે B આપણી
ખાવાની oૂની પિત છે Bમ ક રોટલી, શાક, દાળ-ભાત. જો એ ર&તે JહDુતાનના અસલ દાળ-ભાત
rાંક ગોડાઉનમાં રહ& Oય અને મેકડોનાડ Dુિનયામાં ચમકવા લાગે તો એ કટલા Jદવસ ચમકશે ?
એમાં વળ& JહDુતાને ગવ9 લેવા Bુ ં nુ ં હશે ? આપણી ુિનયાદ& વાતો ¶ટ& Oય અને આપણો GDP
(Gross Domestic Product) 10 નહgને 100 થઈ Oય તોય આપણે કWુ ં મોું તીર માર& લી~ુ ં કહવાશે ?
એ તો બ3ુ ખોટનો ધંધો છે . એ તો નાનકડો ફાયદો મેળવવા મોટ& ખોટ કર& હોય એુ ં થશે. એ
Nે <ટકલ નથી. અમાર& Jફમ ઈડ& સાથે જોડાવાથી અમને એ ફાયદો થયો ક અમને Mયાલ આયો
ક કોઈ પણ િવચારધારા ક Jફલોસોફ& બ3ુ લાંબો સમય /ુધી નથી ચાલી શકતી જો એ Nે <ટકલ ન
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હોય. આપસમાં ટકરાવ અને ભેદભાવની બાબતો Jફમ ઈડ&માં એક fિપયાનોય ફાયદો નથી કર&
શકતી. એટલે એ ચાલતી નથી. અમાર& પાસે એટલો સમય જ નથી હોતો ક અમે ભેદભાવમાં સમય
બગાડ&એ. આમ આદમી પણ યાર એ સમv જશે ક આ ટકરાવની રાજનીિતમાં અમારો કોઈ ફાયદો
નથી, xયાર આપોઆપ ભેદભાવ ન!ટ થઈ જશે. થોડા Jદવસ ટકરાવ કરાવનારને ફાયદો થઈ શક છે
પણ એમાં આપણો તો કોઈ ફાયદો હોતો જ નથી. આ જો બરાબર સમv લઈએ તો આ લોકોના
ભાષણોની આપણને કોઈ અસર થવાની નથી. વળ&, નથી એમને કોઈ ફાયદો થવાનો. આપણને એ
Mયાલ આવી જશે ક એ લોકો પોતાની Dુકાન અલગ ચલાવે છે . આપણે એ Dુકાનેથી કંઈ લેવા Bુ ં
નથી. આ બ~ુ ં તો આપણે xયાં સદ&ઓથી ચાWુ ં આવે છે . એ ઈિતહાસમાંથી કંઈક શીખુ ં જોઈએ.
JહDુતાનની N]ૃિત સદભાવની છે . લડવાની નથી. 3ુ ં ઈ=sં sં ક અફઘાિનતાન પણ Nગિત કર પરં ( ુ
એ લોકોનો ઈિતહાસ જોઈએ તો એમાં લડવા િસવાય બીoુ ં કંઈ નથી ! કોઈ ના હોય તો તેઓ દર
દર લડ છે . આ બ~ુ ં એમના ઈિતહાસમાં જ છે . 3ુ ં એમKુ ં ખરાબ નથી ઈ=છતો. 3ુ ં પણ ઈ=sં ક એ
લોકો સમv Oય. એમના પર પણ એ અસર થાય B ગાંધીની અCDુલ ગફાર ખાન પર થઈ હતી.
એમKુ ં ભ_ું થ( ુ ં હોય તો આપણે રાv જ છ&એ. એ પણ આપણા પડોશી જ છે . પરં ( ુ યાર રિશયન
લોકો xયાંથી જઈ રHાં હતાં xયાર એક Jરપોટ9 ર અફઘાનીઓને Y ૂછÉું હ( ુ ં ક ‘આ લોકો તો હવે તમાર
xયાંથી જઈ રHા છે , હવે તમે nુ ં કરશો ? xયાર પેલા અફઘાનીએ કું હ( ુ ં ક અમને એનાથી કંઈ ફરક
પડતો નથી. અમારા ભાઈ લોકો તો છે જ, અમે એમની સાથે દર દર લઢwા કર&nુ.ં ’ લઢુ ં એ
લોકોની માટ&માં છે કારણ ક ઈિતહાસ જ કહ છે ક B આમણ કરનારો આયો એ એમને xયાંથી જ
આયો. એલેકઝાડરથી લઈને છે લે /ુધી B કોઈ આWુ ં હશે તે એ જ રતેથી JહDુતાન આવતાં
હતાં. એ બધાને એક જ કળા સૌથી સાર& આવડતી હતી ક ‘બસ, લઢતા રહો !’ આપણી વાત એમ
નથી. એ આપણી કોઈ N ૃિ- નથી. આપણી નીિત એવી છે ક જો તમે મજ ૂર કરશો તો અમે લડ&ને
બતાવી દઈnુ ં પણ અમે શોખથી લડવા નથી માગતાં. 3ુ ં આપને એ કહતો હતો ક આપણી આવી
નીિતની િવ\ુ કટલાક લોકો ભેદભાવની વાતો કર તો એ Jફમ ઈડ&માં તો સહજ પણ ચાલતી નથી
કારણ ક Jફમ ઈડ&ને એમાં કોઈ ફાયદો નથી હોતો. હમણાં અમાર xયાં મહારા!માં નવી Dુકાન
ચાલી છે ક B મરાઠ& ના હોય એને આ ના મળુ ં જોઈએ, એને તે ના મળુ ં જોઈએ...!! બધાને ખબર
છે ક એનાથી કોઈને ફાયદો થવાનો નથી. બોલનાર સાહબને પણ ખબર છે ક એનાથી કોઈ ફાયદો
થવાનો નથી. એમનેય ખબર છે ક Lુબ
ં ઈ શહર સૌની સંW<ુ ત મહનતKુ ં પJરણામ છે . પરં ( ુ એ તો એુ ં
છે ક દર કને પોતાની Dુકાન ચલાવવા કંઈક તો Lુ+ો ઊભો કરવો પડ ને ? Dુકાનની બહાર કોઈક તો
બોડ9 મારુ ં પડ ને ! લોકોને ભેગા કરવા આુ ં કંઈક કરુ ં પડ છે . મેળામાં Bમ ટોલની બહાર  ૂમો
પાડનાર લોકો હોય છે ક ‘બહનv... અહg આવો... ભાઈv અહg આવો....’ આ બધા એ Nકારની  ૂમો
પાડનાર લોકો છે . એનાથી કંઈ Lુબ
ં ઈ ક મહારા!ને કોઈ ફાયદો થવાનો નથી. બધાને ખબર છે ક થોડા
Jદવસમાં આ બ~ુ ં ઠંુ થઈ જશે. આપણામાં અVલ નહg આવે xયાં /ુધી આવા બધા લોકોની Dુકાન
ચાયા કરવાની. યાર આપણને અVલ આવશે xયાર એમણે Dુકાન જ નJહ, મહોલો છોડ& દ વો
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પડશે. આપણે એ સમજવાKુ ં છે . આપણે કમ સમજતા નથી ? આટલી ઉ=ચ સં]ૃિત છે આપણી. એ
vવનL ૂયો આપણે કામની વ(ુ છે . અય બાબતો આપણે કોઈ કામની નથી. એ L ૂયો જ આપણને
આગળ લઈ જનાર છે . આવનાર પેઢ&ને આપણે એ vવનL ૂયો આપવાનાં છે ; સમOવવાનાં છે .
3ુ ં Pુજરાતના વડોદરા પાસેના બ3ુ નાના ગામડામાંથી આુ ં sં. એ બ3ુ પછાત િવતાર છે . મા\ું ફમેEલ
xયાં 200 વષ§થી છે એટલે દર મJહને માર xયાં જવાKુ ં થાય. મા\ું ઘર અને સગાવહાલાં બધા xયાં છે .
અમાર xયાં એક ઘણી oૂની પિત હતી, B હવે નથી. આપણી પાસે કવા ઉ-મ vવનL ૂયો હતાં B
આપણે Pુમાવી રHાં છ&એ તેK ુ ં આ ઉદાહરણ છે . અમાર xયાં એ જમાનામાં એુ ં હ( ુ ં ક કોઈની પાસે
ઘJડયાળ નહg. આમ પણ ઘJડયાળ જોવાની કોઈને ટવ નહg. સવાર-સાંજKુ ં ટાઈમટબલ એ ર&તે
ગોઠવા( ુ ં ક સવાર આટલા વાpયે ન આવે છે અને આટલા વાગે Oય છે . બપોર ન આટલા વાગે
આવે છે , આટલા વાpયે Oય છે . રાUે પણ ન આટલા વાગે આવે છે અને આટલા વાગે Oય છે . લોકો
પોતાનો નાતો, બપોરKુ ં જમણ અને રાUે જમવાનો સમય એ નના સમય Nમાણે સેટ કરતા હતાં.
અમારા ઘર એવી પિત હતી ક બે ય<ત ફાનસ લઈને રાUે બળદગાડામાં ટશન જતી. ટશન
અડધો-પોણો માઈલ Dૂ ર હ(.ુ ં ટશન એટલા માટ જતાં ક ગામમાં કોઈ હોટલો તો હતી નહg અને
કદાચ કોઈ Lુસાફર બહારગામથી આયો હોય તો એને અમે ઘર લઈ આવતાં. એને માટ રાUે ક એકબે Jદવસ રહવા જમવાની યવથા ઘરમાં કરવામાં આવતી. Lુસાફરને કહવામાં આવ( ુ ં ક ‘આપ ઘર
પધારો. રહવા જમાવાની યવથા છે .’ એ સમયે કોઈ કોઈને Y ૂછ(ુ ં નJહ ક તમે rાંથી આયા છો ?
તમા\ું નામ nુ ં છે અને તમે કઈ ાિતના છો. કnુ ં જ Y ૂછવામાં નહો(ુ ં આવ(.ુ ં એ બળદગાું યાર
ટશનેથી ઘર પરત ફર , ચાહ ભલે કોઈ આWુ ં હોય ક ન આWુ ં હોય, પણ એ બળદગાું આયા બાદ
જ ઘરમાં થાળ&ઓ િપરસાતી. આ આપણી પિત હતી. આB કવી પિત છે ? ફ<ત ઉપર ઉપરથી Y ૂછે
ક ચા પીશો ? અર ભાઈ, કોઈ ઘર આWુ ં છે તો ચા માટ Y ૂછો છો nુ ં ? એક Äયાલી ચામાં તમારો કયો
ખOનો _ટં ૂ ાઈ જવાનો છે ? લાવીને L ૂક& દો. એને ફાવશે તો પીશે, નહg તો ઘરના કોઈને કોઈ સ¤યો
પી લેશ.ે એમાં nુ ં મોટ& વાત છે ! આપણે બધા બ3ુ બૌ¥ક થઈ ગયા છે એટલે મનથી એુ ં િવચાર&એ
છ&એ ક ‘જો અમે તો એક ચાની Äયાલી પણ ના બગાડ&એ !’ પણ સવાલ ચાનો, Dૂ ધનો, પાણીનો નથી
– સવાલ એ છે ક તમારા ±દયની ભાવના કવી છે . આ મહમાનગિતની /ુદર
ં
પિત હવે ધીમે ધીમે
ખલાસ થઈ રહ& છે . શહરોમાં તો ખતમ થઈ રહ& છે નહg, ખતમ જ થઈ ગઈ છે . ગામડામાં તો પહલા
એુ ં હ( ુ ં ક કોઈને xયાં જમવાના સમયે ગયા તો શr જ નથી ક તમે જ¹યા વગર પાછા ફર& શકો.
એના ઘરમાં B હોય તે તમને જમાડ. પરં ( ુ એટ_ું નV& ક એ તમને જમાડ&ને જ મોકલશે. આ પિત
હતી. B PુમાWુ ં છે તે આપણે આ PુમાWુ ં છે .
1992-93માં બાબર& મજદના 3મ
ં ઈની
ુ લા પછ& દ શમાં બ3ુ કોમી તોફાનો થયાં હતાં. એની અસર Lુબ
ધારાવી ¸ંપડપÍી પર પણ પડ& હતી. ધારાવીની ¸ંપડપÍીઓ m ૂલmુલામણી Bવી છે . એટલી બધી
એમાં ગલીઓ છે . xયાં અLુક િવભાગમાં JહDુઓKુ ં oૂથ વધાર રહ છે અને અLુક િવભાગમાં
LુસલમાનોKુ ં oૂથ વધાર રહ છે . પહલાં 3ુ ં xયાં જતો હતો. xયાંના Lુસલમાન વોલે ટયર મને પહલાં
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પકડ& લેતાં અને મને કહતા ક રાUે આમ 3મ
ં મ થWુ ં
ુ લો થયો, ફલા©ુ ં તોડ& નાMWુ,ં આમ થWુ-તે
વગેર..... એ મને xયાં લઈ જતાં. એક-બે Jદવસ આમ બWુ.ં મª જોWુ ં ક બીજો JહDુ િવભાગ t ૂબ
નારાજગીથી માર& સામે જોઈ રHો હતો. એ લોકો મને એમ કહતા ક ‘( ુમ કો તો ઉસી તરફ કા Jદખતા
હ[, ઈધર કા ]ુછ દ ખતે હ& નહg....’ એમKુ ં કહ ુ ં વાભાિવક હ(.ુ ં મª તેમને કું ક ‘તમે મને ફ<ત કહ&ને
જતા રહો તો કોઈ ફાયદો નહg થાય. આપ મને xયાં લઈ Oઓ તો 3ુ ં બ~ુ ં જોઈ શ]ું.’ એ વખતે મા\ું
કામ એ હ( ુ ં ક એ બ~ુ ં તપાસીને ગવન9રની B કિમટ& વળતર  ૂકવતી હતી એને માર રોજ સાંB
Jરપોટ9 આપવાનો રહતો.
એક Jદવસ JહDુ િવભાગના એ લોકો મને સાથે લઈ ગયા. xયાં એક ઘરમાં જઈને nુ ં થWુ ં એ 3ુ ં તમને
બતાવવા માPું sં. એ ભારતની એક અલગ ઓળખ છે . હવે તમે oુઓ ક nુ ં થWુ.ં એક બ3ુ જ ઘરડો
મહારા!&યન ક Bને કસર થWુ ં હ( ુ ં અને એની પxની Bની ¡ખો જતી રહ& હતી – એ બંને એક
¸ંપડ&માં રહતાં હતાં. રાUે xયાંના લોકો ગેસલીન લગાવીને કોટનના ગોળા ફ«કતા હતા Bથી ¸ંપડામાં
આગ લાગી Oય. એવો એક કોઈ ગોળો આ લોકોના ઘરની ઉપર પડો હતો. એમની લાકડા, Äલા ટક
અને રબરની છત બળ& ગઈ હતી. છત સાવ tુલી હતી. 3ુ ં xયાં ગયો xયાર આ પિત-પxની હતાં.
Eબમાર પિત પલંગમાં / ૂતા હતાં. xયાંના વોલે ટયર મને બતાવી રHા હતાં ક oુઓ આ લોકોને આટ_ું
Kુકશાન થWુ ં છે . એમનો એક દ&કરો t ૂબ દાf પીતો હતો, એ પણ મને Kુકશાનની વાતો કહ& રHો
હતો. હવે આ B ધ ¾ી ક Bનો પિત Eબમાર છે , દ&કરો દાf પીવે છે , Bમની પાસે બે fિપયા પણ
વધારાના ન હોય એુ ં t ૂબ ગર&બ ]ુુંબ છે અને હમણાં જ Bણે પોતાના ઘરની છત પણ Pુમાવી
દ&ધી છે તેણે ઘરમાં આ બધો કોલાહલ સાંભqયો. તેને લાpWુ ં ક ઘરની દર કોઈ મહમાન આWુ ં છે .
એ ¾ી મરાઠ&માં પોતાના પિતને કહ છે ક ‘બાક&ની વાતો પછ& થશે, પહલાં મહમાન આયા છે તો
એમની માટ કંઈક ઠંુ મંગાવો.’ એને ખબર નથી ક કોણ આWુ ં છે , એને તો વળતર મળશે એનીયે
ખબર નહોતી. 3ુ ં ગવન9રનો માણસ sં એ પણ એને ખબર નહોતી. પણ આ સહજ વભાવ ક ઘર કોઈ
પણ આવે એટલે એમનેમ ન જુ ં જોઈએ. એને ¡ખે દ ખા( ુ ં નથી એટલે ચા તો કોણ બનાવે ? ઘર તો
( ૂટ& Àટ& ગWુ ં હ(.ુ ં પરં ( ુ તે છતાં તેણે કું ક કોઈને કહો ક કંઈક ઠંુ લઈ આવે પછ& બધી વાતો
કર&nુ.ં આ ખર ખર એવા vવનL ૂયો છે B ધીર ધીર આપણે Pુમાવી રHાં છ&એ. એની અસર Jફમ
ઈડ& પર પણ પડ& રહ& છે . પહલાં મોટા મોટા લોકો હતા B યાદગાર Jફમો બનાવતા હતાં. હવે
મોટા મોટા ધનવાન લોકો છે , Bઓ ફ<ત મઘી Jફમો બનાવે છે . તેઓ યાદગાર Jફમો નથી
બનાવતા. તેથી JહDુતાનમાં બનેલી દશ yે!ઠ Jફમોની જો તમે વાત કરો તો આB અને વષ§ પછ&
પણ એ જમાનામાં બનેલી Jફમો જ યાદ&માં વધાર હોવાની. એમાં એવી Jફમો નહg હોય ક Bની પર
સો કરોડ ખચ9 થયો હતો અને એમાં કોઈક હ&રો ફલાણી જpયાએ ગાતો હતો, ફલાણા જોડ લડતો હતો
ક ફલાણી હ&રોઈન જોડ નાચતો હતો. આ Nકારની Jફમો એ યાદ&માં નહg હોય કારણ ક આ Nકારની
Jફમોને ±દય જ હો( ુ ં નથી.
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ભારત તો ±દયNધાન દ શ છે . ±દય Pુમાયા બાદ બીoુ ં કnુ ં બાક& નથી રહ(.ુ ં તમા\ું Eખ/ુ ં કટ_ું
મોું છે એને કોઈ જો(ુ ં નથી. એમ તો મોટા Pુડં ા પાસે પણ કરોડો fિપયા હોય છે પણ એને આપણે
આદર આપતા નથી. આપણે બાળકોને એમ નથી કહતા ક મોટા થઈને આવા બનજો એટલે બ3ુ પૈસા
આવી જશે. આપણે એુ ં બનવાKુ ં પસંદ કરતા નથી કારણ ક આપણા માટ ±દય LુMય બાબત છે .
આપણે યાર કબીર િવશે વાત કર&એ xયાર આપણે એ યાદ નથી કરતા ક એ જમાનામાં સૌથી મોટા
નગરશેઠ કોણ હતા. એ સમયે સૌથી મોટ& હવેલી કોની હતી એ કોઈને યાદ હો( ુ ં નથી. કારણ ક કાળના
Nવાહમાં કટલાય ધનવાનો આયા અને ચાયા ગયાં. યાદ તો કબીર રહ& Oય છે કારણક તેઓ
±દયથી vવે છે . યાં /ુધી આ Dુિનયા રહશે xયાં /ુધી કબીર mુલાય તેમ નથી. B ±દયથી વાત કર
છે તે ખર ખર બ3ુ મોટ& વાત કર છે . આપણે સૌએ આ સં]ૃિતની વાત, ±દયની વાત સદા યાદ
રાખવાની છે . બાક& તો B વાતો 3ુ ં ક3ુ ં sં એ તો આપને પહલેથી યાદ છે જ. 3ુ ં કnુ ં નુ ં કહ& શકવાનો
નથી. મારો Lુ+ો એટલો જ છે ક ચાલો, આપણે સૌ મળ&ને આ બાબતોને યાદ કર& લઈએ. આપ સૌનો
t ૂબ t ૂબ આભાર.

[,я/  :  ]
[ !" : #я  % .]
‘સદભાવના પવ9-2’ના બીO Jદવસની Nથમ બેઠકની શfઆત સવાર નવ કલાક થઈ હતી. આ
બેઠકનો િવષય હતો : ‘સામાuજક સદભાવના અને િવકાસ’. બેઠકKુ ં સંચાલન yી ડંકશભાઈ ઓઝાએ કWુX
હ(.ુ ં તેમના Nારં Eભક વ<તય બાદ ¡તરા!&ય MયાિતNાÄત અથ9શા¾ી yી. વાય.ક. અલઘ તથા પીઢ
રાજYુ\ુષ અને અથ9શા¾ી yી સનતભાઈ મહતાએ આ િવષયના સંદભ9માં પોતાના વ<તય રoૂ કયાX
હતાં. ચાલો, આપણે આ મહાKુભાવોની નજર સદભાવના અને િવકાસની વાતોને તેમના શCદોમાં
સમvએ.
(* : +, ". = %2@)
આપ સૌને મારા Nણામ. માર ‘િવકાસ અને સદભાવના’ની વાત કરવાની છે એ એક મોું ધમ9સકં ટ છે
કારણ ક િવકાસ તો fિપયાની વાત છે , ગત સાહસની વાત છે . આપણે સૌ સદભાવનાની વાત કર&એ
એ સાર& વ( ુ છે પરં ( ુ આ દરવાOની બહાર પણ એક Dુિનયા છે . એનો પોતાનો અલગ દ !ટકોણ
હોવાનો. એ લોકો B સવાલ Y ૂછે એનો જવાબ આપવો પણ જfર& છે . કદાચ બધાને માર& આ વાત
યોpય ન લાગે પરં ( ુ 3ુ ં Nોફસર તર&ક િન ૃ- થયેલો sં અને Nોફસર તો પોતાની વાત હંમેશા રoૂ
કરતાં હોય છે .
225 વષ9થી એક જોડાણ રચાયે_ ું છે Yvવાદ,
ંૂ
બOર&કરણ અને અથ9યવથા વ=ચે. આ એક મજ ૂત
જોડાણ છે . એને નજર દાજ કર& શકાય તેમ નથી. મારા એક િમUએ હાવ9ડ9 Wુિનવિસટ&માં એક Yુતક
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લMWુ ં હ( ુ ં : ‘Dominating Knowledge’ આ ‘Dominating Knowledge’ એટલે nુ ં ? એનો અથ9 થાય છે ક
Yvવાદ&
ંૂ
સમાજ અને બOરનો B સમાજ છે એનાથી વ~ુ સારો સમાજ બની નથી શકતો. કારણ ક
Nxયેક ય<ત ક Bની પાસે પૈસો છે તે પોતાના ગત /ુખ તરફ Oય છે . અહg સામાuજક /ુખની વાત
નથી થતી, ગત /ુખની વાત થાય છે . ગત /ુખમાં મા-બાપ, ભાઈ-બહન ક પxનીને કોઈ થાન
નથી. જો એ લોકો આમાં સામેલ થઈ Oય તો આ થીઅર& ખોટ& પડ& શક છે . આ /ુખ મેળવવા માટ
એ ય<ત એ B ભોગ આપવો પડશે એનો િનણ9ય એણે પોતે કરવો પડશે. આવો સમાજ સૌથી વ~ુ
/ુખી સમાજ છે અને એમાં સદભાવKુ ં તો કોઈ ચVર જ નથી આવ(ુ ં એમ મનાય છે . આ થીઅર&નો
અથ9 એ થાય છે ક આમાં ય<ત પોતાના /ુખને સતત વધારવા માગે છે અને એ માટ B Dુઃખનો ભોગ
આપે છે એને તે સતત ઓsં કરવા માગે છે . એનાથી સમાજમાં કામ કરવાની Tમતા વધે છે . આ
સમાજમાં ફ<ત એવી વ( ુઓની માંગ ઊભી થાય છે B ગત ઉપયોગ માટ હોય. એ વ( ુ t ૂબ ઓછા
yમથી બને છે . વળ& એ બનાવવામાં પધા9 થાય એટલે એનો ભાવ પણ ઓછો હોય. એ વેચીને ય<ત
પૈસા કમાઈ શક છે . તેથી આ થીઅર& Nમાણે એુ ં કહવાય છે ક ‘પોતાનો ગત વાથ9 ન હોય તો
આખા સમાજKુ ં વેલફર ઓsં થઈ Oય છે .’ તમે કોઈ પણ કોલેજમાંથી અથ9શા¾Kુ ં ભણો તો આ બધી
થીઅર& ભણવામાં આવતી હોય છે . આવી થીઅર&ઓ સૈાંિતક ર&તે બરાબર હોય છે પણ એના લોvક
સામાuજક ર&તે યોpય નથી હોતા. એKુ ં L ૂળવfપ ખોું હોય છે .
છે લા કટલાક વષ§માં B Jરસચ9 થWુ ં છે તેને ‘Modern Behavioural Economics’ કહ છે . એમાં એુ ં
સંશોધન થWુ ં ક તમારા-મારા Bવા અને બહાર હરતાં-ફરતાં લોકો ફ<ત વાથ નથી હોતાં. એ બાબતને
લઈને Nયોગો થયા છે . 100 ડૉલર આપીને એક જણને કહવામાં આWુ ં ક તમે ચાર જણને આ વહ«ચો.
xયાર Mયાલ આયો ક માનવીમાં વાભાિવક ર&તે ગર&બને મદદ કરવાની ]ુદરતી  ૃિ- હોય છે .
આનાથી એ પા]ું થWુ ં ક Bને આપણે મજ ૂત જોડાણ સમvને ચાલતા હતા એના L ૂળ િસાંતો જ
કાચા છે , પાકા નથી. આ વષG નોબેલ Nાઈઝ એ અથ9શા¾ીને અપાWુ ં ક Bણે આ Nયોગો કયા9 હતાં.
તેથી અહg B સદભાવનાની વાત થઈ તે પાયાની દ !ટએ યોpય છે . સમાજ ખાલી વાથ9થી જ આગળ
નથી વધતો. જો એમાં એકબીO Nxયે Nેમભાવ ન હોય તો લોકો બ~ુ ં હોવા છતાં પણ tુશ નથી હોતા.
3ુ ં વ~ુ બે-Uણ બાબત આપની સામે L ૂકવા માPું sં. 3ુ ં પહલા ‘ÄલાિનFગ કિમશન’માં હતો. 32 વષ9ની
મર મને ભારત ખા{ વ(ુઓમાં સTમ બને એ માટ એક મોડલ બનાવવા xયાં બોલાયો હતો. એ
વખતે અમે એક ખેતી િવષયક મોડલ બનાWુ ં હ(.ુ ં એમાં એ બાબત પર ભાર L ૂકવામાં આયો હતો ક
જમીન અને પાણીમાં એક સમવય છે . પાણીથી જમીનનો સારો ઉપયોગ કર& શકાય છે . આ બ~ુ ં
જોઈને અમે કું ક ખેતીલાયક જમીન 141 િમEલયન હકટરથી આગળ નહg વધે. અમે સાચા પડા.
હક&કતે તેમ જ થWુ.ં પણ પછ& એક Jદવસ તે 132 િમEલયન હ<ટર થઈ ગઈ. કોઈ અખબારમાં એની
નધ ન લેવાઈ. એકંદર એ બધા મોડલ સફળ રHાં. એ પછ& એ મોડલોનો ઉપયોગ સરદાર સરોવરમાં
થયો. પહલાં એ મોડલો એમાં કામ કરતા હતા પણ હવે તે નથી કરતા. અગાઉ 400-500 કરોડ
પાણીમાં નાખીએ તો 4-5 િમEલયન હ<ટર વધી જતા હતાં પણ હવે એમ થ(ુ ં નથી. એ વધતા નથી.
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એટલે કંઈક તો Lુકલી છે ક આપણે t ૂબ પૈસા વાપર&એ છ&એ, આપણા ગત /ુખને સતત
વધારવાની કોિશશ કર& છ&એ પણ જમીન અને પાણી ઉપયોગ માટ સતત ઘટ& રHાં છે . કનાલોમાં
પાણી ઓsં આવે છે . કરોડો ખચા9યા છે તો પણ. એટલે કંઈક ગરબડ છે . તેથી કહ& શકાય ક આ
ૂ તલાવડ&ઓ બનાવે વગેર
સમયાઓ પેલા ગત વfપે તો કદ& ઉકલી શકાશે નહg. ઠ&ક છે ક ખેત
ૂ ોએ ભેગા થઈને
વગેર પરં ( ુ ફ<ત એટલાથી આટલી મોટ& સમયાનો ત નહg આવે. એની માટ ખેત
ૂ મંડળ’, ‘સહકાર& ખેત
ૂ મંડળ’ વગેર બનાવવા પડશે. યાં ખેત
ૂ ો
સંથાઓ બનાવવી પડશે. ‘ખેત
ભેગા ન થઈ શrાં હોય xયાં સામાuજક સંથાઓએ આ કામ કWુX છે . આ નહg કર&એ તો િવકાસ નહg
થાય. આ એક સામાvક બાબત છે . આ ગત વાત નથી. ઈકોનોિમ<સ Nમાણે ‘Profie maximize and
cost minimize’ કરવાથી આનો ઉકલ નહg આવે. આ પેલી થીઅર&ની ખામી છે કારણ ક એ થીઅર&માં
કોઈ સદભાવનાનો રોલ જ નથી. એ થીઅર& એટ_ું /ુ મ જોઈ નથી શકતી ક સમાજમાં એવા લોકો છે
B ભેગા મળ&ને પોતાની સમયા ઉકલી શક છે . તે આ થીઅર&ની ખામી છે . આ સદભાવનાની વાત છે .
સદભાવના નહg હોય તો આપણે ભેગા મળ&ને કોઈ સમયાને ઉકલી નહg શક&એ. Capitalisam ની
વાતો કરવાથી JહDુતાનની જમીન અને પાણીની સમયાઓનો ઉકલ નહg લાવી શકાય.
બીv તરફ ભારત અને Pુજરાતનો િવકાસ 8%, 9% અને 10% થી થઈ રHો છે . એમાં ઘણી તકો છે .
છે લા છ-સાત વષ9માં એ બાબત પ!ટ થઈ છે ક આપણે xયાં નાના અને મોટા એમ બે Nકારનાં શહરો
છે . Pુજરાતનો શહર& િવકાસ 5%ના દર થઈ રHો છે . JહDુતાનમાં દર ક જpયાએ નાના નાના ગામ
અને શહરો વધી રHાં છે . એના Nમાણm ૂત ¡કડાઓ છે . Bમ િવકાસનો દર વધે છે એમ માંગમાં પણ
િવિવધતા આવે છે . શાકભાv, ફળ, ચીઝ વગેર વ( ુઓKુ ં ગર&બ લોકો પણ સેવન કરતા થાય છે . B
સાવ નીચા તર હતા તેઓ જો બે સફરજન ખાતા હોય તો અxયાર Uણ સફરજન ખાય છે . મોટા
માણસો B પાંચ ક&લો ખાય છે તે છ-સાત ક&લો ખાતાં થયા છે . એનો ફાયદો કમ ઉઠાવી શકાય તે
આપણે જોવાKુ ં છે . એની માટ પણ સામાuજક સંથાઓ જોઈશે. ગામ અને નાના શહરો વ=ચે
કો¹ÄWુિનકશનની જfર પડશે. આવી સંથાઓ આપણે બનાવતાં કમ નથી ? Yvવાદની
ંૂ
સંથાઓ
Companies Act માં આવે છે , સરકાર& સંથાઓ બBટમાં આવે છે પણ આવી સામાuજક સંથા ઊભી
કરવા ઈ=છ&એ તો કોઈ મદદ નથી મળતી. સહકાર& સંથાઓ માટ બªક મદદ કર છે પરં ( ુ સામાuજક
સંથાની વાત કર&એ તો બªક કહ છે ક આ nુ ં છે ? આ માટ આપણી પાસે કાયદા નથી એટલે આ બ~ુ ં
વાતો-વાતોમાં રહ& Oય છે . આ બધા માટ એકબીOને Oણવા-સમજવા અને એકબીOની સાથે મળ&ને
કામ કરુ ં એ t ૂબ જfર& છે . અમે કોિશશ કર& છે ક આ માટના કાયદાઓ બને.
Yvવાદ
ંૂ
િવશે B આપણે અગાઉ વાત કર& એમાં મારામાર&નો કોઈ N¨ નથી. એમાં સદભાવ પણ નથી
અને મારામાર& પણ નથી. એ તો ગત /ુખના હ( ુથી રચાયેલી પિત છે . એ પિતમાં જો તમે કહો ક
3ુ ં આ ાિતની બનાવેલી ક આ Nકારની બનાવેલી ચીજો નહg ખા તો એ Capitalisam ના િનયમોની
પણ િવ\ુ થશે. વળ&, એનાથી સદભાવના તો થાય જ નJહ. સદભાવના સામાuજક સંથાઓથી થઈ
શક પરં ( ુ એ માટ હv કોઈ બંધારણ નથી બWુ.ં સામાuજક સંથા બનાવો તો કોઈ વાત સાંભળ(ુ ં
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નથી. એ માટ કોઈ યોગદાનો નથી મળતા. બªક જો ય<તને િધરાણ કરતી હોય તો બªક ‘Nોડુસર
કંપની’ને શા માટ િધરાણ નથી કરતી ? ટાટાએ આવી એક કંપની બનાવી હતી તો એમણે મને કું ક
અમને વJકÎગ-કિપટલ જ નથી મળ(ુ ં ! આ nુ ં થઈ રું છે ? કારણ ક આપણા મનમાં આ Nકારની
સંથાઓ િવશે Y ૂવ9zહ છે ક સામાuજક સંથાઓની Tમતા સાર& નથી હોતી. અર ભાઈ, સામાuજક
સંથાઓ સૌથી વધાર Tમતા ધરાવતી હોય છે . કટલીક અTમ પણ હોય પરં ( ુ એ તો કટલીય બધી
Yvવાદ&
ંૂ
સંથાઓ પણ અTમ તો હોય જ છે ને ! આ ગામ અને નાના શહરોને જોડવામાં, એક નુ ં
બOર બનાવવામાં બધી જ જpયાએ આ Nકારની સંથાઓની જfરત રહવાની.
આ સંદભ9માં અય એક બાબત િવશે આપને ક3ુ.ં Wુ.એન.ના કહવાથી JહDુતાનની ખેતી િવશે મª એક
મોડલ બનાવે_ ું છે . એમાં જો આવી સંથાઓ ક Bના િવશે આપણે Oણીએ છ&એ ક તેઓ જમીન અને
ૂ માટ બOરોની સમયા ઉકલી શક છે – એ જો સામેલ થાય તો
પાણીની સમયા ઉકલી શક છે , ખેત
16.8% ગર&બ લોકોને રોજગાર& મળ& શક તેમ છે . એમને ભીખ માંગવાની જfરત ન પડ. એ લોકો આ
નવા શહરોમાં નાની-નાની જpયાએ જઈને સાર& ર&તે કામ કર& શક. એમની આવક વધી શક. ખેતી
સાથે જોડાયેલા લોકોની તો 31% વધી શક છે . કટલો મોટો ફરક પડ ! જો તમે આ નહg કરો તો
િવકાસનો દર નહg વધે કારણ ક પાણી જ નહg હોય અને એથી ગર&બ લોકોનો િવકાસ નહg થઈ શક.
આ Socialism

ની જ વાત છે . પણ આ િવચારધારાનો એવો અથ9 નથી ક બOર સાવ હટાવી દો.

બOરના ફાયદાઓ તમે લો. પરં ( ુ તેમાં શોષણ ન થુ ં જોઈએ. આ િવચારધારા શોષણની િવ\ુ છે .
આપણે તો Pુજરાતનો િવકાસ કરવો છે . 3ુ ં એકવાર રાજથાનથી Pુજરાત તરફ ગોધરા થઈને આવતો
હતો xયાર xયાંના અનેક નાના ગામડાઓમાં મª અY ૂરતા ખોરાકથી પીડાતી બહનોને જોઈ. આુ ં કમ
થાય છે ? એક તરફ િવ³ના તર પર Pુજરાત ઝડપથી િવકાસ કર& રું છે યાર બીv તરફ Y ૂરતા
પોષણનો પણ અભાવ છે . આ થુ ં ન જોઈએ. આ યાં /ુધી નહg ઉકલાય xયાં /ુધી એને યોpય િવકાસ
ન કહ& શકાય. 3ુ ં એમ નથી કહતો ક આપણે xયાં ગર&બી નથી ઘટ& રહ& પરં ( ુ આપણે આપણી
સમયાઓને અને આપણા દ !ટકોણને સમજવા જોઈએ તો જ આપણે એ માટ કંઈક કર& શક&nુ.ં આ
માટ B સંથાઓ સદભાવનો િવચાર લઈને ચાલે છે તે કામ કર છે અને તેઓ સફળ છે .
ટાટા પોતે ટ પર આધાJરત કંપની છે . એ Uણ ટોના સંW<ુ ત સમવયથી ચાલે છે . તેમ છતાં તે
િવ³ તર સફળ છે . અહg સનતભાઈ પણ એવી એક Nોડુસર કંપની ચાલવી રHા છે B Pુજરાતમાં
ચલાવવી બ3ુ Lુકલ છે . તેથી આ Nકાર નવા નવા મોડલો બને છે B સફળ છે , એમાં આપે માનુ ં
જોઈએ. તમે સાડા નવ વાpયે કોઈ પણ મોટા શહરોમાં નીકળો Bમ ક /ુરત, અમદાવાદ. xયાં તમને
oુવાન લોકો ]ૂટર પર નોકર& જતાં દ ખાશે. કારણ ક િવકાસનો દર આટલો છે તો oુવાન માણસોની
Yુ!કળ જfJરયાત છે . Bની પાસે િનFગ છે એને એ નોકર& મળે છે . Bની પાસે િનFગ નથી એ બેસી રહ
છે . JહDુતાનમાં આવી િનFગ આપવાKુ ં કામ સૌથી વ~ુ સામાuજક સંથાઓ કર છે . Wુિનવિસટ&ઓ એ
નથી કરતી. Uણ મJહનામાં તમે એ Wુવાનને એવી આવડત શીખવી શકો છો ક એને 3000 fિપયાની
નોકર& મળ& Oય. જો એનો તે સJટÏJફકટ કોષ9 કર તો એને 3500 fિપયા મળે છે . આ કામ સામાuજક
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સંથાઓ જ કર છે . સરકાર પાસે આવા કામ માટ 3000 કરોડ fિપયા છે પણ એ સરકાર& સંથાઓને
જ મળે છે . હક&કતમાં કામ કરનાર& સામાuજક સંથાઓને નથી મળતાં. એ મોટો કમાલ છે ! એ કમ
ચાલે ?
ૂંકમાં, સદભાવના મોટ& મોટ& વાતોથી નથી થતી. મોટ& મોટ& વાતો તો ઠ&ક છે પરં ( ુ એનો અમલ પણ
એટલો જ જfર& છે . સદભાવનાનો બOરો સાથે અને યવાહJરક સંથાઓ સાથે જોડાણ થાય, Bઓ
િવકાસ નથી કર& રHા એ લોકો સાથે જોડાણ થાય તો એનાથી િવકાસનો દર ઓછો નહg થાય અને
આપણે િવ³ની સમયાઓ ઉકલવા કંઈક આપી શક&nુ,ં Bથી સૌ /ુખY ૂણ9 વાતાવરણમાં રહ& શક અને
તેમને /ુખ હંમેશા મળ( ુ ં રહ. આભાર.

= )
(* : +,   
આપ સૌને Nણામ. અહg અગાઉના વ<તય અને N¨ો-ર& બાદ મા\ું કામ થોું અઘ\ું બWુ ં છે . સૌથી
પહલાં તો 3ુ ં એક બાબત પ!ટ ર&તે કહવા માPું sં ક એટ_ું ખાસ સમv લેજો ક Dુિનયામાં ‘Market
Oriented Economy’ િન!ફળ ગઈ છે . હoુ આપણે એને વળગી રહવા માગતાં હોઈએ તો વાત oુદ& છે .
અહg તમે Bટલા N¨ો Y ૂછwા ક 8%-9%-10%ના દર િવકાસ થાય તો ગર&બીમાં nુ ં થશે, એ િવચારને
જ Dુિનયાએ રદ કર& દ&ધો છે . અમેJરકામાં અઢળક િવકાસ થયા બાદ B હાલત પેદા થઈ છે એણે
મહાxમા ગાંધીને વાજબી ઠરાયા છે . કમનસીબી એ છે ક આ દ શમાં ક યાં ગાંધી જ¹યો હતો, xયાં
એક પણ નેતા એવો નથી ક B Dુિનયાને કહ ક તમે આ બ~ુ ં કWુ,X Dુિનયાને પાયમાલ કર&, હવે ગાંધી
િવશે િવચારવાની તમને રસદ છે ? િવચારો નહg તો અમે તો અમારો રતો લઈ લઈnુ.ં
માર તમને B કહવાKુ ં છે તે આ કહવાKુ ં છે . િવકાસ એટલે nુ ં ? િવકાસ એટલે મનમોહનિસFહના
મગજમાં આવેલો િવચાર છે ? ના. એુ ં Eબલ]ુલ નથી. િવકાસ એ છે B સદભાવનાને પોષે. સમાજને
તોડ એને કદ& િવકાસ કહ& શકાય જ નહg. આપણે B કંઈ િવકાસ કય§ છે એણે એક જ કામ કWુX છે ,
સમાજને તોડવાKુ.ં માણસને માણસ સામે લડાવવાKુ.ં માણસને માણસ રહવા દ વા માગતાં જ નથી.
મહરબાની કર&ને તમે આ બધા મોહમાંથી બહાર આવો. આtુ ં Wુરોપ ખતમ થઈ રું છે . આ મારો
િવચાર નથી, ‘ઈટરનેશનલ મોનેટર& ફંડ’ અને ‘કોJરયન ઈકોનોિમક ડવલપમેટ’ એ બેઉના િમલનમાં
ુ ર&એ B સેિમનાર થયેલો એ સેિમનાર તારણ કાઢÉું છે . એ સેિમનારમાં એમ કહવાWુ ં હ( ુ ં ક
12મી ફcઆ
હવે અમેJરકા અને Wુરોપને ફર& ઊભા થવા માટ બીO વીસ વષ9 જોઈશે. માર& કમનસીબી છે ક મારા
દ શનો વડાNધાન આB અમેJરકાને Pુ\ુ માને છે . મને શરમ આવે છે . કારણ ક 3ુ ં એક વાતં°યસેનાની
sં. અમે એવા Jદવસો જોયા છે ક યાર ભારત પાJકતાન પર 3મ
ુ લો કર xયાર ભારત પોતાના દર ક
િનણ9યોમાં મVમ રહ( ુ ં હ(.ુ ં આB એુ ં તો છે જ નJહ. 3ુ ં અહg મ3વ
ુ ા આવતો હતો xયાર રતામાં સતત
મારા મનમાં આ વાત ચાલતી હતી ક આપણે હંમેશા આપણા િવચારોમાં ‘Growth’ અને ‘Development’
ને િમ<સ કર& દઈએ છ&એ. Growth is not development. ‘Growth’ એટલે આિથક  ૃ¥. આB B થઈ
www.ReadGujarati.com

Page 33

રું છે તે આિથક  ૃ¥ થઈ રહ& છે , િવકાસ નથી થતો. આપણે આમાં Pચ
ં ૂ વાયા અને ગર&બી વધતી જ
રહ&. આ ટકાવાર& તો તમને Pચ
ં ૂ વવાKુ ં એક અનય શા¾ છે . તમે આ ટકાવાર&માં Pચ
ં ૂ વાવ એટલે
બસ Y ૂછwા જ કરો ક આમાં કઈ ટકાવાર& સાચી.
એક નાનો દાખલો તમને આYુ.ં ભેખJડયા નામના ગામમાં 3ુ ં આJદવાસી િવતારમાં રોજગાર&Kુ ં કામ
કરતો હતો. યાં 3ુ ં આ ગાંધીKુ ં કામ કરતો હતો xયાં સરકારKુ ં 100 Jદવસની રોvKુ ં કામ ચાલે છે .
ુ બેન ગાંધી ખાદ& કમીશનના ચેરમેન થયા પછ& એમણે એક JહFમતભWુX પગ_ું ભWુ.X આ સભામાં B
]ુLદ
ુ બેને કું ક નહg, બે
બહનો બેઠ& છે તેમણે મગજમાં લેવા Bુ ં છે . એક ¡ટ&નો એક fિપયો હતો. ]ુLદ
fિપયા કરો. ભેખJડયા ગામમાં બહનો રોજની Uીસ ¡ટ& તો ઓછામાં ઓછ& કર છે . એ ઘર બેઠા બર
ચરખો કાંતે છે . રોજના એ બહનને અમે 60 fિપયા આપીએ છ&એ. એની સામે સરકારના 100 Jદવસની
રોvના એક મJહનાના ¡કડા મેળવીને એKુ ં Comparative Table મª મોટક અ_ુવાEલયાને મોકWુ ં
અને કું ક, ‘ભાઈ, તારામાં વ~ુ રોv છે ક ગાંધીમાં વ~ુ રોv છે એ ¡કડા જોઈને (ુ ં મને જવાબ
આપ !’ એટલે માર તમને એ કહવાKુ ં છે ક િવકાસ િવશે તમારા મનમાં B Mયાલો છે એ બધા Mયાલો
/ુધારો.
આપણે બOર આધાJરત િવકાસ વીકાય§ છે . 30 વષ9થી Dુિનયા એની પાછળ દોડ છે . બOર એ કોઈ
ખરાબ ચીજ નથી પરં ( ુ બOર એ યાપાર નથી. ‘બOર’ અને ‘યાપાર’ બંને oુદ& ચીજ છે . આપણે
આ દ શમાં ‘બાOર& ઈકોનોમી’ એટલે ‘યાપાર& ઈકોનોમી’ એુ ં કર& નાMWુ ં છે . બOરથી ફાયદો એ છે
ક Tમતા વધે છે કારણ ક હJરફાઈ આવે. પરં ( ુ બOરથી સમાનતા તો કોઈ Jદવસ આવી શક જ નJહ.
એટલે આ તો એુ ં થWુ ં ક તમાર ચલાવવી છે બOર તરફ& ઈકોનોમી અને તમે શોધો છો સમાનતા !
િવ³ આtુ ં થાક&ને હાર& ગWુ ં છે . અમેJરકા અને Wુરોપ ઊmુ ં થાય તે પહલાં આ 20 વષ9ની આપણને
તક છે . બે દ શને તક છે . ભારત અને ચીન. આપણે તક ઝડપી શક&એ એવો સમાજ ઊભો કર& શક&એ
તેમ છ&એ ? ન કરવાના હોઈએ તો પછ& કંઈ અથ9 નથી. મને તો EચFતા નથી. મને 86 વષ9 થયા છે .
માર લાં ુ vવવાKુ ં નથી. 3ુ ં તો ચાયો જઈશ. પરં ( ુ દ શ સામે આટલી મોટ& તક પડ& છે . ઓબામા
ગમે એટલી હોિશયાર& દખાવે પણ એના પગમાં સદભાવના વગરના અથ9શા¾થી B બેડ&ઓ પડ& છે ,
એ બેડ&ઓમાંથી એ ¶ટ& શક તેમ નથી. મને બતાવો એક પણ ય<ત આ સભામાંથી B કહ& શક ક
ઓબામા અફઘાિનતાનમાંથી નીકળ& શક તેમ છે ? જરાય નJહ. એ ઈરાન-ઈરાકમાંથી નીકળ& શક છે
? જરાય નથી નીકળ& શક તેમ. આુ ં બ~ુ ં થાય xયાર આપણે કાં તો અમેJરકાની તરફણમાં જઈએ
છ&એ કાં તો ઈરાકની તરફણમાં જઈએ છ&એ. JહDુતાનની તરફણમાં જવાની તો આપણને રસદ જ
નથી ! આપણે આપણા તરફ જતાં જ નથી. મારા vવનમાં આ સૌથી Dુઃખદ Tણો છે . એનાથી વ~ુ
Dુઃખદ અય કોઈ Tણો નથી. સદભાવના LુMય વ( ુ છે . અમાર& બહનો ¡ટ& કાંિતને મJહને એક
વખત અમને આપવા આવે છે xયાર તેઓના ચહરા તમે oુઓ ! એ સદભાવનાથી ભરY ૂર હોય છે .
એની સામે પેલી સરકાર& 100 Jદવસની યોજના ચાલે છે અને માથે તગારા ચક&ને બહનો અઠવાJડયે
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ઘેર આવે છે xયાર પૈસાના કંઈ ઠકાણાં હોતા નથી. હાજર&ના કોઈ ઠકાણાં નથી. સદભાવના એ ગાંધીના
અથ9શા¾Kુ ં L ૂળ હ(ુ.ં ગાંધી, જયNકાશ વગેરને ખબર હતી ક આ આપણો રતો નથી.
માર તમને એ કહ ુ ં છે ક B િવ³માં િન!ફળ ગWુ ં છે એને આપણે nુ ં કામ વળગીએ છ&એ ? B કોઈ
હોય એને આપણે તો એક જ N¨ Y ૂછવો જોઈએ ક િવ³માં B આિથક પિત િન!ફળ ગઈ છે એની
જpયાએ ભારત કઈ આિથક પિત આપવા માંગે છે . આપણે લોકતંU છોડ& શકવાના નથી, કારણ ક એ
આપણો પાયો છે . આ ચીનને oુઓ. ગયા વષG Ðડની તંગી થઈ xયાર દ શમાં આપણે પારાવાર
સેિમનારો કયા9. પણ નVર કંઈ કWુX ? કnુ ં જ નJહ. ચીને એક વષ9માં 13,000 મેગાવોટ પાવર
પવનમાંથી પેદા કય§. આપણે અxયાર અ©ુિવÑુત માટ અમેJરકાના ધVા ખાઈએ છ&એ ! ભગવાને B
તમને ભરY ૂર આÄWુ ં છે એનો ઉપયોગ તો કરો ! Bટલો /ુરજ ભારતને આÄયો છે , Bટલો પવન
ભારતને આÄયો છે એટલો અય પાસે નથી. એટલે તો આપણે હKુમાનvને પવનYુU કહ&એ છ&એ.
પરં ( ુ પવનYુU કહ&ને હવા ખાતાં બેસી રહ&એ છ&એ, એમાંથી ઊO9 પેદા કરતા નથી. એ આપણી
મનો ૃિ- છે .
ૂંકમાં, માર& દ !ટએ િવકાસ કોઈ Jદવસ સમાજના ુકડા ન કર& શક. રસાયણિવાનમાં એક Eલટમસ
પેપર આવે. Eલટમસ પેપર Bવી આ વાત છે . િવકાસ nુ ં છે એ Oણુ ં છે ? L ૂકો Eલટમસ પેપર.
સમાજના ુકડા કર છે ... બસ, તો એ િવકાસ નથી ! ગાંધીએ પ!ટ કું હ( ુ ં ક કંઈ પણ ખોું થાય તો
એનો સિવનય ભંગ કરવો. એ ગાંધીની Jફલોસોફ& હતી. આપણે કર&એ છ&એ ? નથી કરતા. આપણે
બ~ુ ં વહ«ચી દ&~ુ.ં સ£નાxમક કામ, તો કહ ક એ તો NGO કર . સરકાર તો કંઈ કર જ નહg. માU
સબસીડ&ના ૂકડા ફ«ક. સદભાવના એટલે NGO પરં ( ુ એવી NGO ક B સમાજ િવt ૂટો પડ& રHો છે
તેને જોડ. વળ&, જોડતાં જોડતાં સમાજને એમ પણ કહ ક આ Nકારનો િવકાસ હશે તો જ અમા\ું જોડ_ ું
કામ આવશે. બીO Nકારનો િવકાસ આવશે તો અમે અહgથી ગામની બહાર જnુ ં અને તમા\ું હ( ુ ં એKુ ં
એ થઈ જશે. આ બ~ુ ં હક&કતોને આધાJરત છે . Pુજરાતનો જ દાખલો લો ને ! અમે તો મહાPુજરાતના
¡દોલનમાં હતાં. 29 આગેવાનોમાંથી હવે 3ુ ં ફ<ત એકલો બ=યો sં. અમે મહાPુજરાત લેવા નીકqયા
xયાર મોરારvભાઈએ અમને એમ કહ_ ું ક ‘Gujarat will not be a economically viable state’ ક=છને
સાથે લી~ુ ં તો મોરારvભાઈએ અમને એમ ક&~ુ ં ક ક=છને લઈને nુ ં કરશો ? – આB બંને વાત ખોટ&
પડ& છે . ઘણા Nેસવાળા મને અxયાર Y ૂછે છે ક તમે Lુબ
ં ઈની માંગણી કમ ન કર& ? 3ુ ં ક3ુ ં sં ક અમને
Pુજરાતની NOમાં િવ³ાસ હતો. અમે મVમપણે એમ માનતા હતા ક Pુજરાત હશે તો બીO દશ
Lુબ
ં ઈ ઊભા કર& શકશે. હવે આB બધા એ Oણતા થયાં છે . એ Jદવસોમાં અમને લોકો ગાળો દ તા
હતાં.
સદભાવના એ કોઈ હવાઈ વાત નથી. ચાલો વેકશનમાં નવરા પડા છે તો સદભાવનામાં જઈએ,
એવી આ વાત નથી. ગાંધીમાં આBય લોકોને yા નથી, મને yા છે કારણ ક યાદ કરો ભાગલાના
Jદવસો. ભાગલામાં બંગાળમાં જઈને ગાંધીએ શાંિત Nસાર& xયાર લેEલતગોએ કહ_ ું ક I have thousands
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of people in army one side અને Y ૂવ9માં There is one man army. એણે ગાંધીને ‘one man army’ કHો.
એ સદભાવ નહg તો બીoુ ં nુ ં હ( ુ ં ? ગાંધી nુ ં કંઈ પૈસા વહ«ચવા ગયેલા ? xયાં કંઈ સબસીડ& વહ«ચતા
હતા ? ગાંધીએ માU સદભાવનાની જ વાત કર&. એટલે જ ગાંધીKુ ં આtુ ં અથ9શા¾ છે તે સદભાવના
ટક& રહ તેવા NકારKુ ં છે . એ જ ગાંધીને મન સાુ ં અથ9તU
ં છે . તેથી આ સદભાવનાના મંચ અને
સદભાવના ફોરમમાં એક અ+mુત શ<ત છે . પરં ( ુ તે એકાંગી હશે તો નહg ચાલે. એ સવ9zાહ& હોવી
જોઈએ. સવ9zાહ& બનવાની m ૂિમકા આ દ શમાં છે . ગર&બી-અમીર& આ બધા શંકરાચાયG B શCદ આÄયો
છે એ Nમાણે ‘I ંI’ છે . શહરો અને ગામડાં પણ I ંI છે . શહરો અને ગામડાં રહ એનો મને વાંધો નથી.
પરં ( ુ એુ ં nુ ં કરવા ક શહરની આવક ગામડા કરતાં બમણી થઈ Oય ? અને ગામડાની આવકમાં એક
ટકાનોય વધારો ન થાય ? એની સામે વાંધો છે . એ તો L ૂખ9 માણસKુ ં વÄKુ ં છે જો મનમોહનિસFહ ક
મોટક એુ ં માનતા હોય ક પાંચ ટકા વતીને જ ગામડામાં રહવા દઈnુ ં અને બાક&નાને શહરમાં રોv
આપી શક&nુ.ં Jહસાબ ગણો ને ! 115 કરોડમાંથી કટલા કરોડને રોv આપવી પડશે, એ ગણો જરા.
આB તો B છે તેને નથી આપી શrા. મોટા શહરોને વધારવાનો કોઈ અથ9 જ નથી. આB Kુમમ
9 ાં
કરોડો fિપયા B રાજકોટ, વડોદરા, અમદાવાદ વગેરને મળે છે એના 20% જો નાના-નાના કસબાના
ગામોને આÄયાં હોત તો એ કસબાઓ તો રહવા માટ આદશ9 થઈ ગયાં હોત. ઈિમzેશન તો હવે
Dુિનયાનો N¨ થઈ ગયો છે . EÌટનમાં B સરકાર હમણાં આવી એણે ઈિમzેશનના કાયદાઓ કડક કયા9.
હવે Dુિનયામાં એુ ં રું જ નથી ક તમે xયાં જઈને કમાઈ શકો. એ પોતે જ Lુકલીમાં છે તો તમને nુ ં
કમાણી આપશે ? હમણાં જ મારા ભાણેજનો ઉ-ર Pુજરાતમાંથી ફોન આયો ક એમનો દ&કરો લંડન
ગયો છે પણ કામ કંઈ મળ(ુ ં નથી તો તમાર& કોઈ ઓળખાણ હોય તો એને કામ અપાવો ને ! મª Y ૂછÉું
શેને માટ ગયેલો ? એ કહ ક પંદર લાખ fિપયા ખચને મોકયો છે . આ Nકારનો ઈિમzટનો N¨ તો
રહવાનો જ. તમે જો ગામડાંને ઊભા કરો તો એ ન રહ. વળ&, ગામડાંના લોકોનો સંતોષ પણ વધાર છે .
અમારા આJદવાસીઓને 1500-2000ની આવક થઈ Oય પછ& એમને કોઈ EચFતા જ હોતી નથી. એવા
સારા લોકોને આપણે છોડ& nુ ં કામ દ&ધા ? એ સારા લોકોની આપણે ÄલાિનFગમાંથી બાદબાક& કર&
નાખી. એને બદલે કમ ‘મેોપોEલટન સીટ&’ વધારવા એની તરફ જ Zયાન આÄWુ.ં
િવકાસ એટલે ય<તનો, સમાજનો, રાયનો અને રા!નો. ચાર યનો B િવકાસ કર તે સાચો િવકાસ.
હOર બાણી ઊભા થઈ Oય અને JહDુતાનનો Development rate 15% થઈ Oય તો એમાં મને
જરાય આનંદ ન થાય. તમે nુ ં ¡ખે ગર&બી જોઈ શકતા નથી ? B ગર&બીને પરખી નથી શક(ુ ં તે
ગર&બીનો ઉપાય પણ કર& શકતા નથી. ગર&બીને પરખવી પડ છે . Dુઃખને પરખો તો /ુખનો રતો
મળે . Dુઃખને સમજો જ નJહ અને એ Dુઃખને જ /ુખ માયા કરો તો પછ& મોરાJરબાYુ Eબચારા nુ ં
કરવાના ?
ૂંકમાં કહ ુ ં હોય તો DુિનયાKુ ં અથ9તU
ં બે જ /ુUોમાં આવે. આ /ુU મા\ું નથી. આ /ુU જોસેફ
ટ&pલડKુ ં છે ક B નોબેલ Nાઈઝ િવBતા છે . એ કહ છે ક અxયાર એવી ઈકોનોમી છે ક B :
Socialized the losses and privatized the gains. એટલે ક નફો થાય એKુ ં ખાનગીકરણ કરો અને ખોટ
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Oય તો એKુ ં સામાvકરણ કરો. અમxય9સેને પણ પ!ટ કું ક એWુકશન, હલથ એ બધા વગર
િવકાસનો nુ ં અથ9 છે ? માથાદ&ઠ આવક હJરયાણા અને પંOબની કરળ કરતાં ઘણી વધાર છે પરં ( ુ
કરળમાં સાTરતાનો દર Dુિનયાના િવકિસત દ શો કરતાં પણ વધાર છે . Wુરોિપયન દ શોની સાTરતા
કરળ કરતાં ઓછ& છે ! જો પૈસાથી થવાKુ ં હોત તો તો હJરયાણામાં થઈ જ ગWુ ં હોત. ¾ી હxયાની
બાબતમાં પણ હJરયાણા અને પંOબ જ આગળ છે . આના પરથી nુ ં આપણને એટલી સમજ નથી
પડતી ક ય એટલે ક ધન કંઈ સમયાનો ઉકલ નથી. એ સમાજના ુકડા કરના\ું છે . િવકાસ જો
ૂ ોને સાુ ં બOર સમOવુ ં છે અને બOરમાં
લાવવો હશે તો સદભાવના ફલાવવી પડશે. માર તો ખેત
B ખોટા  ૂસી ગયા છે એને બહાર કાઢવા છે . એમ થશે તો સદભાવના ઝડપથી ફલાશે. ગર&બોને જો
તમે આ વાત સમOવશો તો તમાર& સદભાવનાનો બેડો પાર થઈ જશે.
વ~ુ એક વાત માર એ કહવી છે ક િવકાસની ઉપરની સપાટ& પર રોમાંચ હોય છે . પહલી વાર
Pુજરાતમાં તેલ નીકqWુ ં xયાર દર કને લાpWુ ં ક 3ુ ં ય પૈસાદાર થઈ જઈશ. આ રોમાંચ છે . હવે બધાને
સમOWુ ં ક એમાંથી તો તેલના ભાવ વધી શક છે . હવે બધાને સમOWુ ં ક ના, પવનઊO9 કરવી
જોઈએ, સોલરઊO9 કરવી જોઈએ. દાઝા પછ&Kુ ં આ ડહાપણ છે . સદભાવનાનો એ રોલ છે ક ¡ગણે
પડલી શ<તને ઓળખો. એમ થશે તો બીv શ<તઓ આપો આપ એની મેળે આવશે. 3ુ ં તો આજ
િસાંતથી બધી જpયાએ કામ ક\ું sં અને એમાં કોઈ જpયાએ િન!ફળતા મળતી નથી. માર& આJદવાસી
બહનોને જો sં xયાર અY ૂવ9 આનંદ થાય છે . મª તો હમણાં િમિનટરને પણ ફોન કર&ને કું ક માર
3500 બહનોને લઈને આવુ ં છે અને પાલા9મેટના ચોકમાં એ બહનોને કાંતતી તમને બતાવવી છે .
કારણ ક મોટા ભાગના પાલા9મેટના સ¤યોને એમ લાગે છે ક એક ¡ટ&ના બે fિપયા લેખે રોજની Uીસ
¡ટ&ના 60 fિપયા તો અશr છે ! સરકારના કરોડોના NોB<ટ પછ& પણ આ કામ નથી થઈ શ<(ુ.ં
ગાંધીનો ર« Jટયો રોv પણ આપે છે અને ય<તને Lુ<ત પણ રાખે છે . સરકાર 100 Jદવસની રોvમાંથી
30 Jદવસની રોv આપે છે પણ એ ય<ત રાયનો Pુલામ બની Oય છે . ફલાણી સરકાર રોv આપી
એમ કહ&ને એ ય<ત એનો Pુલામ બની Oય છે . આપણે એવો સમાજ બનાવવો છે B વતંU રોvમાં
માનતો થાય. પછ& આ બ~ુ ં જ આપોઆપ સી~ુ ં થઈ જશે. સરકારને તો લાચાર&નો ઉપયોગ કરવો છે
કારણે હવે વબળથી મત નથી મળતા, લાયકાતથી મત નથી મળતા, ચાJર°યથી મત નથી મળતા.
હવે તો સામા માણસની લાચાર&ને Bટલી રોકડ& કર& શકાય એટલી રોકડ& કર&ને મત લેવા છે . એ
રોકડ& પણ પોતાના પૈસે નથી કરવાની, સરકારના પૈસ,ે તમારા અને મારા પૈસે છે . આપણે એવા
િવશાળ Jદલના માણસો ક આપણા પૈસે આપણને માર છે તોય આપણે તો tુશtુશાલ છ&એ !
હવે સં]ૃિતનો ઈિતહાસ oુઓ. ુનો દાખલો oુઓ. ુે nુ ં કું હ( ુ ં ? ‘ુ ં શરણં ગ=છાિમ, ધ¹મં
શરણં ગ=છાિમ, સંઘ શરણં ગ=છાિમ’. છે વટ ુે તો કું ક સમાજને શરણે જ જુ ં પડશે. આપણે
પહલી બે વ(ુ કર&ને અટક& ગયા છ&એ. કોઈક ુને શરણે ગયા છે . એમણે પોતપોતાના ુ શોધી
કાઢwા છે . બ3ુ આગળ વધે તો ધ¹મં /ુધી Oય. પરં ( ુ સમાજ /ુધી જવાની આપણી તૈયાર& નથી.
આપણે એટલા બધા ય<તવાદ& થઈ ગયા છે ક સમાજ /ુધી પહચતા નથી. શા¾ોએ એમ લMWુ ં ક
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ય<તxવને ઓગાળ& દો અને I ંIનો ઉકલ લાવો. હમણાં કોઈ zેv લેખક પણ લMWુ ં છે ક આ I ંI નો
ઉકલ લાવવાની કોઈ શ<ત હોય તો માUને માU ભારતમાં છે . બીO દ શો I ંIમાં અટવાયા છે , ખતમ
થયા છે પણ I ંIને ઉકલી નથી શrા. એણે કું છે ક 1500ની સાલ પહલાં ચીન અને ભારતની
સર રાશ માથાદ&ઠ આવક Dુિનયાના તમામ દ શો કરતાં વધાર હતી. એ પાછ& લાવી શકાય છે . આપણી
પાસે 20 વષ9નો સમય છે . આ 20 વષ9માં જો ય<ત, સમાજ અને સમ !ટમાં આપણે શ<ત Y ૂર&
શક&એ, B ર&તે આપણને આવડ( ુ ં હોય તે ર&તે, તો િવ³ સામે ઉ-મ ઉદાહરણ Y ૂ\ું પડ. આ
સદભાવના પવ9ની B કપના છે એમાં આયોજકોની એવી કોઈ વાત નથી ક તમે આ જ રતે આવો
અને તમે આના મે¹બર થઈ Oઓ વગેર વગેર... L ૂળ વાત એ છે ક તમે યાં કામ કરો xયાં એવી ર&તે
કરો ક સમાજ ( ૂટ નહg. સમાજ જોડાય. એના રતા તમાર& મરv ઉપર છે . તમને કnુ ં બંધન નથી.
બંધન છે એક જ ક સમાજને જોડવો છે , તોડવો નથી. આખી સમ!ટ&ને જોડવાની આB જfર છે xયાર 3ુ ં
બ3ુ નાનો માણસ sં પણ મોરાJરબાYુને િવનંતી ક\ું sં ક આપ આ પડકારને ભેગો કરો કારણ ક
તમાર& પાસે 20 વષ9 છે . માર& પાસે નથી. જો માર& પાસે 20 વષ9 હોત તો 3ુ ં અહg આપની સાથે રહ&ને
આપને ફરજ પાડત ક આ કરો. એટલી બધી શ<ત આ ભારતમાં છે .
હવે િશTણની વાત. અમે એટલા બધા સેિમનારોમાં ભાગ લીધો છે એ સમજવા ક િશTણ કમ આગળ
વધ( ુ ં નથી. આખી Y ૂવ9પÍીમાં કોઈ પણ આJદવાસી છોકરો Pુજરાતી ભાષા સમજતો નથી. એ એની જ
બોલી સમB છે . પાંચ વષ9નો છોકરો ક B હoુ બોલી િસવાય બીO શCદો આવડતાં નથી એને તમે
Nાથિમક શાળામાં મોકલો છો અને xયાં મહસાણાથી ક ભાવનગરથી ક રાજકોટથી િનમેલો િશTક xયાં
Oય છે . પાંચમા ધોરણ /ુધીના ‘પાસ...પાસ...’ના સJટÏJફકટ એને આપી દ વા િસવાય બીજો ¶ટકો
નથી. કારણ ક એ છોકરા સાથે વાતચીત જ કર& શકતો નથી. એ nુ ં કર ? એક આJદવાસી માર& પાસે
આવો હOર સJટÏJફકટનો થોકડો લઈને આયા અને મને કહ ક આ બધા જ પાંચLુ ં ધોરણ પાસ છે પણ
કોઈને ક,ખ,ગ વાંચતા આવડ( ુ ં નથી. મª કું એમાં છોકરાનો વાંક નથી, િશTકનો વાંક છે . એ પછ&
અમે બે હOર શCદો એ લોકોની બોલીના ભેગા કયા9. એની સામે Pુજરાતીમાં કયો શCદ હોય એ એને
બતાયો. એ બ~ુ ં છાÄWુ.ં ગવન9રને આÄWુ ં અને મª કું ક સાહબ, એટ_ું તો કરો ક B આ લોકોની
બોલી સમB એને તમે િશTક બનાવો.
આJદવાસીની વાત ક\ું sં xયાર મને એક બીv વાત યાદ આવે છે . ‘Market Economy’ નો આ
બાબતને લગતો B છે લો ઘા છે એ તો JહDુતાનને સાવ તોડ&ફોડ& નાખે છે . ભગવાને બધી
ખનીજસંપિ-,  ૃTો એ બ~ુ ં આJદવાસી િવતારમાં આÄWુ ં છે . એ અાની હતા અને ભોળા હતા એટલે
આપણે એમના ઝાડ લઈ લીધાં. કારણ ક આપણે ર લવેના ક બનાવવાના હતાં. એ પછ& આપણને
પાણીની જfર પડ& એટલે બંધો બાંધીને આપણે એ લોકોKુ ં પાણી લઈ લી~ુ.ં હવે એ B જpયાએ
ુગ
ં રામાં વસે છે xયાં િમનરસ છે , બો<સાઈટ છે , આયન9 છે . એKુ ં આપણે ખાનગીકરણ કર& નાMWુ ં !
આ કવી લડાઈ છે ? બાYુ, ±દયિવત થઈ Oય છે . િનયમEગJર નામનો 4000 Àટ ચો પવ9ત છે . એ
લોકો એને ‘િનયમEગJર’ નામે ઓળખે છે . એનો અથ9 થાય છે ‘God of law’ . એ ુગ
ં રને એ આJદવાસી
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લોકો યાયદ વતા માને છે . એ લોકો પોતે પણ એની પર જતા નથી. હમણાં એ ‘વેદાંત’ નામની
કંપનીને બો<સાઈટ કાઢવા માટ આપી દ વામાં આયો. એ કંપની કહ છે ક બ~ુ ં ખાલી કરો. એટલે
ુ ર&માં દસ હOર જણ ભેગાં થઈ ગયા અને એમણે ભેગાં થઈને એ કંપનીને ધમકાવતાં
હમણાં ફcઆ
કું ક ‘તમને પણ સમજ પડશે ક અમાર& ડÒગર&કધ કોમ કોણ છે , એુ ં અમે તમને કર& બતાવnુ.ં ’
આપણે nુ ં આ Nકારની તકરારોનો ઉકલ નથી લાવી શકતા ? આનો ઉકલ સદભાવના છે . nુ ં આપણે
એ લોકોને સાથે લઈને િવકાસ નથી કરવાનો ? આપણે શહરોમાં રતામાં ભગવાનની એક દ ર& આવતી
હોય તો પણ એને ખસેડતાં પહલાં કટલોય િવચાર કર&એ છ&એ તો એની સામે આ આJદવાસી Bને
ભગવાન માને છે એને ન!ટ કરવાની પરવાનગી આપનાર સામે nુ ં એને બોલવાનો અિધકાર પણ નથી
? એ િન!ફળતા આJદવાસીઓની નથી, િન!ફળતા આપણી છે ક આપણે એનો સદભાવનાથી ઉકલ
લાવી શકતા નથી. બાક& એ કંઈ એવા ગાંડા લોકો નથી ક તમાર& સામે લડા જ કર . આપણી આખીયે
આિથક સં]ૃિત યાય દ વતાના ુગ
ં રોને ખોદ& નાખવાની છે અને શહરોમાં B યાયમંJદરો છે xયાં
યાય વેચવાની છે . યાં સાચો યાય છે એને ખોદ& નાખો અને યાં oુÃો યાય છે એની Y ૂO કરો !
આમાંથી જો કોઈ આપણને બહાર કાઢ& શક તો એ માU સદભાવના કાઢ& શક. સદભાવના િવશે થોું
પિતસર zેvમાં પણ લખવાની જfર છે Bથી એને World Prespective મળે . બાYુ, આપને પણ
િવનતી ક\ું sં ક JહDુતાનના B yે!ઠ સંતો આ બાબતમાં માનતા હોય એને આપ બોલાવો, સમOવો.
એ લોકો પણ બોલે. ગાંધી પણ એ જ કહતા હતા. 3ુ ં તો Bમ Bમ ગાંધીને વાં ુ ં sં તેમ તેમ મને લાગે
છે ક એ માણસની શ<તની કોઈ સીમા નથી.
ૂંકમાં તમે B બOરનીિતને વળગી રHા હતા, એ તો સારા નસીબે ખતમ થઈ ગઈ છે . It is our fortune
that duing our life America is finished. બધા હવે િનવા9ક થઈ ગયા છે , બોલી નથી શકતાં. આB
લોકતંUનો ઝંડો Dુિનયામાં ચો રાખવો એ બ3ુ જ અઘ\ું છે . તો િમUો, તમાર& સૌની પાસે એક િવશાળ
તક છે . મને તો Dુઃખ થાય છે ક 3ુ ં થોડો મોડો જ¹યો હોત તો સા\ું હ(.ુ ં િવ³ની નવી આિથક
યવથાનો જમ 2008માં થયો, યાર લહમાનની આખી પેઢ&એ દ વા¢ં કાઢÉુ.ં આપણે બધા નવી
આિથક યવથાના પહરદાર છ&એ. આપણે એવો િવકાસ જોઈએ છે B સમાજને જોડ. આપણે એવો
િવકાસ જોઈએ છે B બધાને Bટ_ું ઘટ( ુ ં હોય તેટ_ું આપે. આપણે એવો િવકાસ જોઈએ છે ક Bમાં
શહરો ભલે િવકસે પણ શહરો મયા9દામાં િવકસે. આB દ શમાં ‘વગર શૉ ઓફ ધ વેથ’ વધી રું છે .
માર& પાસે થોડાક પૈસા થઈ ગયા એટલે કમ કર&ને દ ખાું એમ લોકો માનતા થયા છે . આજકાલ
લpનોમાં ઢગલાબંધ ખચ9 થાય છે xયાર મને એમ થાય છે ક આટલો બધો ખચ9 nુ ં કરવા ? કારણ,
ગાંધીએ કું હ( ુ ં ક તમે યાર કારJકદºમાં, તમારા યવસાયમાં, તમારા સ-ા-શાસનમાં કોઈ પણ
િનણ9ય લો xયાર તમારા vવનમાં B ગર&બમાં ગર&બ માણસને તમે જોયો હોય એને નજર સામે
રાખીને િનણ9ય કરજો. આપે મને શાંિતથી સાંભqયો એ માટ આભાર માKુ ં sં.
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[,я/  : ,8 ]
[ !" : #я  %  A B"/.]
‘સદભાવના પવ9-2’ની બીO Jદવસની બીv બેઠક બરાબર સાડા Uણ વાpયે શf થઈ હતી. આ
બેઠકનો િવષય હતો : ‘સામાuજક સદભાવના અને સL ૂહમાZયમો’. બેઠકKુ ં સંચાલન ફાધર િવEલયમે
કWુX હ(.ુ ં yી જનકભાઈના Nાથ9ના-ગાન તેમજ ફાધર િવEલયમના Nારં Eભક વ<તય બાદ બેઠકની
શfઆત થઈ હતી. આ બેઠકમાં ‘ટાર W ૂઝ’ ચેનલના િસિનયર Nોડુસર yી રવી િUપાઠ& તેમજ
Jદય ભાકરના LુMય સંપાદક yી અજય ઉમટ આ િવષયને અKુલTીને પોતાનાં વ<તય આÄયાં
હતાં. રાિU કાય9મમાં ¡તરરા!&ય MયાિતNાÄત કબીર પરં પરાના ગાયક yી કા_ુરામ બામનીયાv
એ કબીરના પદોKુ ં /ુદર
ં
ગાન કWુX હ(.ુ ં ચાલો, આપણે સL ૂહમાZયમો િવશેની આ બેઠકમાં Nવેશ
કર&એ.
(* : +, 7,CD E;F)
આપ સૌને અને સદભાવના પવ9ના તમામ આયોજકોને મારા Nણામ. િમUો, સદભાવના એક એવી
ચીજ છે Bની જfરત સમાજમાં દર વખતે અને દર ક સમયે પડ છે . ગઈકાલે ફા\ુખ શેખે N¨ ઉઠાયો
હતો ક આઝાદ&ના આટલા વષ§ પછ& પણ આ બ~ુ ં કરુ ં પડ તો મનમાં શંકા રહ& Oય છે . કદાચ
એમની વાત સાચી છે . પરં ( ુ આપણે જરા ઈિતહાસ પર નજર નાખીને જોઈએ તો ઈિતહાસનો દર ક
સમય એવો હોય છે Bમાં દર ક વખતે સદભાવ પર ભાર L ૂકવાની જfર પડ છે . શાંિત મેળવવા માટ
મKુ!યે હંમેશા તૈયાર રહ ુ ં પડ છે . શાંિત એવી ચીજ નથી ક આપણે સદભાવ પવ9માં કંઈક કર& લઈએ
અને આખી Dુિનયામાં શાંિત પથરાઈ Oય. એુ ં થ( ુ ં નથી. આપણે એની માટ સતત OPૃત રહ ુ ં પડ
છે . આ કંઈ ગત વાથ9ની બાબત નથી. આ અમતાની વાત છે . આપણા બધાની દર કટલાય
Nકારની અમતાઓ એક સાથે રહ છે . એક ગત અમતા હોય છે , એક સામાuજક અમતા પણ હોય
છે – આપણે પોતાKુ ં ]ુુંબ હોય છે , આપણે કોઈ Nદ શ સાથે જોડાયેલા હોઈએ છ&એ Bમ ક ઝારખંડ,
ઉ-રાંચલ, Pુજરાત વગેર... ધમ9 સાથે આપણે જોડાયેલા હોઈએ છ&એ Bમ ક JહDુ, Lુસલમાન,
ઈસાઈ... વળ&, ભાષા સાથે પણ આપણે જોડાયેલા હોઈએ છ&એ Bમ ક Pુજરાતી, મરાઠ&, પંOબી..... –
કહવાનો અથ9 એ છે ક કટલાય Nકારની અમતાઓ હોય છે . ગત યવહારમાં તો આપણે આપણી
આ અમતાઓને સાચવી લઈએ છ&એ ક rાર સમાજKુ ં કામ કરુ,ં rાર ઘરKુ ં કામ કરુ,ં rાર
ગત કામ કરુ ં વગેર. પરં ( ુ સમાજના તર પર આ અમતાઓને Oળવવાની વાત આવે છે xયાર
સંઘષ9 શf થાય છે . આ અમતાઓની પણ આવી એક સમયા છે . ફ<ત Yvવાદ
ંૂ
(Corporatization) જ
સમયા નથી.
બીv એક વાત એ છે ક યાર આપણે પીJડત હોઈએ છ&એ xયાર આમક બની જઈએ છ&એ. આમક
બયા વગર િવચારુ ં એ બ3ુ મોટ& વાત છે . આપણે બે તર પર િવચારતા હોઈ છ&એ. એક તો
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‘સાયકોલોvકલ’ તર પર અને એક ‘JફલસૉJફકલ’ લેવલ પર. એકમાં ય<તKુ ં મન હોય છે બીOમાં
ય<તના િસાંતો અને તેK ુ ં દશ9ન હોય છે . આ બંને વ=ચે તાલમેલ બેસાડવાની વાતથી જ
સદભાવનાનો આરં ભ થાય છે . યાર Jફલોસૉફ&ને Jકનાર રાખીને તમા\ું મનોિવાન આગળ વધી Oય
xયાર JહFસા ક આમકતાની શrતાઓ વધી Oય છે . યાર Jફલોસૉફ& મજ ૂત થઈ Oય અને
મનોિવાનને બાoુ પર રાખી દ xયાર ય<તની ગત ઈ=છાઓનો Mયાલ રાખવામાં નથી આવતો
અને કવળ િસાંતોKુ ં જ આમણ કરવામાં આવે છે . સમાજમાં સં( ુલન xયાર જ આવે છે , સદભાવના
xયાર જ આવે છે , શાંિત તો જ ટક છે યાર મKુ!યKુ ં મનોિવાન અને મKુ!યKુ ં દશ9ન – એ બંનેનો
એકબીO સાથે તાલમેલ બની રહ.
હવે 3ુ ં મીJડયાને અKુલTીને કંઈક વાત ક\ું. એમાં માર બે વાતો કહવી છે . એક તો ‘મીJડયા’ શCદથી
આપણે B અથ9 કર&એ છ&એ તે ટ&વી ચેનલ અને અખબાર. પરં ( ુ આપને Nારં ભમાં જ પ!ટા કર& દ
ક મારા માટ મીJડયા શCદનો અથ9 આટલો સીિમત નથી. મારા માટ એ બ~ુ ં જ મીJડયા છે Bમાં મKુ!ય
કnુકં ય<ત કર છે . મારા માટ સાJહxય પણ મીJડયા છે , કલા પણ મીJડયા છે , ફોટોzાફ& પણ મીJડયા
છે , એક લેખ પણ મીJડયા છે અને એક પોટર પણ મીJડયા છે . કોઈ ુચકો બનાવે અને એKુ ં પણ જો
સાવ9જિનક મહxવ હોય તો એ મારા માટ મીJડયા છે . પરં ( ુ મીJડયાના અય અથ§ િવશે 3ુ ં પછ& ચચા9
કર&શ. પહલા મીJડયાનો B સવ9સામાય અથ9 છે એ િવશે વાત ક\ું. એ છે અખબાર અને ટEલિવઝન.
વાભાિવક છે ક એની તાકાત ઘણી છે . ફ<ત એની તાકાત ઘણી છે એમ નહg પરં ( ુ એની તાકાત
એટલી ઝડપથી વધી રહ& છે ક આB રાયસ-ાઓ એની સામે પોતાને લાચાર સમB છે . ફ<ત આB જ
નહg, વષ§ પહલા માગા9રટ થેચર કહ& દ&~ુ ં હ( ુ ં ક ‘ટEલિવઝન મીJડયાએ આપણને સૌને અNાસંEગક
બનાવી દ&ધા છે .’ ટEલિવઝન મીJડયા સામે આB સૌથી મોટ& ફJરયાદ એ છે ક એમાં હ&રો-હ&રોઈન બ~ુ ં
આવે છે પણ હક&કતમાં ‘સમાચાર’ નથી આવતા ! rાર ય મનમોહનિસFહ નથી દ ખાતા. ભાpયે જ
ટણી
ંૂ
હોય xયાર કોઈક રાજકારણી સમાચારમાં દ ખાય. આ બધાKુ ં કારણ એ છે ક મીJડયા હવે Y ૂર Y ૂ\ું
મનોરં જન ઉ{ોગમાં fપાંતJરત થઈ ગWુ ં છે . ખાસ તો યારથી Jડuજટલ ટકનોલોv અને ઈટરનેટKુ ં
આગમન થWુ ં છે xયાર પછ&થી વધાર . મનોરં જન અને xયાર બાદ / ૂચના અને Jડuજટલાઈઝેશનની
મદદથી મીJડયાનો Nવાહ, ક B પહલા હાઈ-વે માનવામાં આવતો હતો એ હવે એટલો મોટો હાઈ-વે
થઈ ગયો છે ક એના લીધે Dૂ ર Dૂ ર /ુધી દ ખાતી પેલી પગદંડ&ઓ હવે rાંય દ ખાતી નથી. આ એુ ં
િવશાળ છે ક ધારો ક તમે ઘરમાં એક fમમાં બેઠા છો અથવા લેપટોપ લઈને rાંક જઈ રHા છો તો
પણ તમે આખી Dુિનયા સાથે જોડાયેલા હોવો છો. Bમ ક અમેJરકામાં આ સમયે nુ ં થઈ રું છે , xયાં
કોણ નવી ડાસર આવી છે અને ‘એમ.ટ&.વી.’ પર nુ ં ચાલે છે , ‘વી’ ચેનલ પર nુ ં ચાલે છે , ‘ટાર
W ૂઝ’ પર nુ ં ચાલે છે , સા/ુ-વ3ન
ુ ી વાતા9માં આગળ nુ ં આWુ ં – આ બ~ુ ં જ ઘેર બેઠાં Oણી શકો છો.
તમાર rાંય જવાની જfરત નથી. બસ, તમાર& પાસે એક fમમાં લેપટોપ, લાઈટ અને ઈટરનેટKુ ં
કનેકશન હોુ ં જોઈએ. હવે તો લેપટોપની જpયાએ મોબાઈલમાંથી પણ આ બ~ુ ં જ કર& શકો છો એવી
ટકનોલોv આવતી Oય છે . આtુ ં િવ³ આપણા Eખસામાં સમાઈ Oય છે . આ એક બ3ુ મોટ& છલાંગ
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છે ક Bમાં મનોરં જનથી લઈને / ૂચના અને િવઝુઅલ જગત એકબીOમાં સમાઈ ગયા છે . ઘણા
સમાજિવાનીઓ માને છે ક 20મી સદ&ની સૌથી મોટ& ઘટના બે િવ³Wુ થયા એ નથી ક
Wુ.એસ.એસ.આરKુ ં પતન પણ નથી. પરં ( ુ િવJડયો-ટકનોલોvનો ઉદય થયો એ બ3ુ મોટ& ઘટના છે .
આ ટકનોલોvનો ઉદય થવાથી એટલી મોટ& બાબતો થઈ ક B િવ³Wુ થવાથી પણ નહોતી થઈ. આ
ુ ને ફ«ક& દ&ધી છે .
એટલી મજ ૂત ટકનોલોv છે ક Bણે અનેક વ(ઓ

3ુ ં આપને મીJડયા િવશે એ કહ& રHો હતો ક આજના મીJડયામાં એ નથી બતાવા( ુ ં ક પાણીની
સમયાKુ ં nુ ં થWુ ં તથા નુ ં WુકEલયર Eબલ આWુ ં છે એKુ ં આગળ nુ ં થWુ.ં આ બધી જ બાબતો Oણે
ક સાવ Eબનજfર& બની ગઈ છે . કારણ ક દર ક વ( ુને મનોરં જન સાથે સાંકળ& લેવામાં આવી છે . એ
સંશોધનનો િવષય છે ક શહર&કરણે કટ_ું Marginalization ફલાWુ ં છે . શહર&કરણનો અથ9 ફ<ત
આ~ુિનક&કરણ નથી. શહર&કરણનો એક અથ9 મોટા પાયે Marginalization કરવાનો છે . ફકત અહg જ
નહg, Y ૂર& Dુિનયામાં આ થઈ રું છે . આ આ~ુિનકતાએ ફલાવે_ ું Marginalization છે . આમાં મીJડયાઉ{ોગની m ૂિમકા લગાતાર બની રહ& છે કારણ ક એ બધી વ( ુઓ આપણી ચેતનામાં નથી. આB
નાની-નાની સભાઓ, સંગઠનો અને એન.v.ઓ ફ<ત ચચા9 કર છે ક પાણીની સમયા માટ nુ ં કરુ,ં
જમીનની સમયા માટ nુ ં કરુ.ં કારણ ક મોટા પાયે ‘મેો-લેવલ’ પર આ બાબતો હવે ચચા9તી જ
નથી ! મનોરં જન ઉ{ોગે આવી કમાલ કર& છે ! આ ખર ખર બ3ુ આµય9જનક છે . આપણે તો એમ
િવચારતા હતા ક માJહતી આખી Dુિનયામાં ફલાશે તો માJહતી ક / ૂચના આપણી તાકાત બનશે. પણ
/ ૂચના મળે છે જ rાં ? / ૂચના કોના હાથમાં છે ? / ૂચના પર િનયંUણ કોKુ ં છે ? એ કોણ નV& કર
છે ક આ / ૂચના લોકોને આપવાની છે અને આ / ૂચના લોકોને નથી આપવાની ? આB આપણે અહg
સદભાવના પવ9માં ભેગા થયા છ&એ પરં ( ુ આ પવ9ની બાબતKુ ં અહgના અખબારો અને ટ&વી ચેનલોમાં
કટ_ું આવ( ુ ં હશે ક કમ એ મને Mયાલ નથી. અહg સંજયભાઈ આ સદભાવનાKુ ં B કામ કર& રHા છે
એની િવ³યાપી Oણકાર& લોકોને થવી જોઈએ. હv આ Nકારના ઘણા લોકો હશે B અલગ અલગ
જpયાએ આવા કામો કર& રHા હશે. આજના ટEલિવઝન મીJડયાએ મKુ!યને સીધે સીધી અસર કરતી
બધી અગxયની બાબતોને બJહ!]ૃત કર& દ&ધી છે અને B બે3દ
ૂ ા બાબતો છે એને સામે રાખી છે . કોણે
Eબકની પહર& છે અને કોણે સાડ& પહર& છે એ સતત Uણ કલાક /ુધી બતાવવામાં આવે છે ક BKુ ં કંઈ
મહxવ જ નથી. એ પાsં Nાઈમ-ટાઈમમાં બતાવવામાં આવે છે ! આ એક બ3ુ મોટ& સમયા આB
મીJડયામાં જોવામાં આવી રહ& છે . 3ુ ં પોતે એનો એક ભાગ sં અને 3ુ ં પોતે એ ભોગવી રHો sં.
અગાઉ મª કું તેમ, મારા માટ ફ<ત ટલીિવઝન અને અખબાર જ મીJડયા નથી. એ ર&તે સામાuજક
કમ9શીલતા માU વંEચતોની સેવા કરવામાં જ નથી. પરં ( ુ સામાuજક કમ9શીલતાનો હવે એક અથ9 એ
પણ થવો જોઈએ ક Dુિનયામાં B ઈફોમGશનKુ ં ઈફાકચર બWુ ં છે , ક Bમાં ફ<ત માJહતી જ નથી
એમાં મનોરં જન પણ છે , િવJડયોલોv પણ છે , િસનેમા પણ છે , ¹WુEઝક િવJડયો-¹WુEઝક ચેનલ છે – એ
બધામાં સહજ મKુ!યની વાત rાં થઈ રહ& છે એ પણ Oણુ ં જોઈએ. Dુિનયાને તમે xયાર જ Oણી
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શકો છો યાર તમે અખબાર વાંચો છો, કોઈ પિUકા વાંચો છો અથવા કોઈ ગો!ઠ&માં ભાગ લો છો.
પરં ( ુ સમાચારોKુ ં B બંધારણ છે એમાં ખબરોKુ ં થાન સંકોચા( ુ ં Oય છે . મારા Mયાલથી એક સા\ું
Yુતક લખું ક એક સાર& વાતા9 લખવી એ મીJડયા જ છે . tુદ બાYુ B Nવચન કર છે એ પણ
મીJડયા જ છે .
મKુ!યને ચાહ એક fમમાં બધી /ુિવધાઓ આપીને Y ૂર& દો પણ તોય મKુ!યની દર એક આuxમક
ચીજ પડલી છે B મKુ!યને સમાજ વ=ચે લઈ Oય છે . મોરાJરબાYુને સાંભળવા કમ એક લાખ લોકોથી
વ~ુ આવે છે ? એટ_ું તો કોઈ નેતાને સાંભળવા માટ પણ નથી જ(ુ.ં રાજકારણમાં તો માંડ માંડ ક
ભર&ને ભીડ ભેગી કરવી પડ છે ! શા માટ લોકો બાYુને સાંભળવા આવે છે ? tુદ આપણે પણ આટલે
Dૂ ર અહg મ3વ
ુ ા આયા છ&એ. 3ુ ં પોતે ટ&વીનો માણસ sં છતાં અહg મે Uણ Jદવસથી ટ&વી નથી જોWુ.ં
મને એની કોઈ જfરત નથી પડ&. અખબારની પણ મને અહg કોઈ જfJરયાત લાગતી નથી. કારણ ક
આપણા સૌની દર B આZયાuxમક ખોજ છે , આZયાuxમક આનંદ છે તે અહg Yુ!ટ થાય છે . એ ¡તJરક
આનંદ પામવાની તલાશ Dુિનયાનો દર ક ય<ત કરતો જ હોય છે . ફ<ત અહgનો જ ય<ત કર છે એમ
નથી. એવા લોકો B સમાજ સાથે જોડાવા માગે છે તથા લોકો સાથે જોડાવા માગે છે , આસપાસની
ચીજોમાં િવ]ૃિત નથી ઈ=છતા, B ચીજવ(ુઓKુ ં સ£ન કરવા માગે છે એ મીJડયા જ છે . મીJડયાનો
અથ9 એ પણ છે ક નવી ચીજોની રચના કવી ર&તે કરવી. વામક& અને યાસથી મોટા રચાિયતા તો
કોઈ નથી થયા. કટલીયે સ¤યતાઓ આવી અને ચાલી ગઈ પરં ( ુ એ રચનાઓને કંઈ નથી થWુ.ં આ
વામીક& અને યાસે ર=Wુ ં એ પણ એક મીJડયા છે . દર ક ય<ત એ ર&તે પોતે સ£ક બની શક છે .
આવી ર&તે શfઆત કરવી એ પણ મીJડયા જ છે . 3ુ ં માKુ ં sં ક LુMય ધારા તો આ જ છે . બસ, આપણે
LુMય ધારાની સમજ બદલવાની જfર છે .
આપણે બાYુની કથા સાંભળ&એ ક િવ³ના Mયાતનામ લેખકો Bવા ક તોસતોય વગેરને વાંચીએ અને
B આપણને ¡તJરક આનંદ મળે તે એમ.ટ&વી Bવી ચેનલોના કાય9મોથી નથી મળ& શકતો. તેથી જ
તે તો આપ Yુતક ખર&દવાKુ ં પસંદ કરો છો અને બાળકોને ભેટ આપવી હોય તો પણ Yુતક જ
પસંદ કરો છો. આમ એટલા માટ કારણ ક B બીO સાથે જોડાવાની વાત છે તે ફ<ત એક દશ9ન જ
આપને બતાવી શક તેમ છે . તે એક િસાંત જ બતાવી શક છે . એ ફ<ત ટ&વી ચેનલથી નથી આવી
શક(.ુ ં ધાર& તો એનાથી પણ આવી શક છે . Bમ ક હમણાં થોડા સમય પહલાં અમે એક કાય9મ કય§
હતો. એ કાય9મKુ ં નામ હ( ુ ં ‘બીન ક& ~ ૂન.’ એ કાય9મ ‘લવ આજ કલ’ Jફમમાં B બીનની ~ ૂન આવે
છે એની પરથી હતો. કઈ-કઈ Jફમમાં બીન વગાડવામાં આWુ ં છે એની પર એ કાય9મ હતો પરં ( ુ
એમાં અમે મદાર&ઓને બોલાવીને એમની પાસે બીન વગાડાWુ ં હ(.ુ ં xયાર મને એક વાત એ ખબર
પડ& ક કાયદા સામાયતઃ તો માણસની રTા માટ હોય છે પરં ( ુ rાર ક એવા કાયદા બને છે B
માનવીને સાવ હાંિસયામાં ધકલી દ છે . તેઓની આvિવકા ખતમ થઈ Oય છે . તેઓ વંEચત થઈ Oય
છે . એમની માટ કાયદાઓ બનાવતા પહલાં Y ૂ\ું િવચારવામાં નથી આવ(.ુ ં આ B મદાર&ઓ છે એમની
માટ કાયદો બની  ૂrો છે ક તેઓ સાપ નથી પાળ& શકતા. સાપ ન પાળે તો એ કર nુ ં ? તેથી યાર
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બીન વગાડવામાં આવે છે xયાર લાકડાનો સાપ તેઓ વાપર છે . સાપKુ ં રTણ થાય તે સાર& વાત છે
પરં ( ુ કાયદો બને xયાર આ ર&તની આvિવકાવાળા માણસો વંEચત બની Oય છે એમની તરફ કમ
Zયાન આપવામાં નથી આવ( ુ ં ? અહgયાથી એક મીJડયાકમKુ ં કામ શf થાય છે . આ બાબત મª ઘણી
જpયાએ લખી છે . nુ ં આ માટ મીJડયા કnુ ં કર& શક તેમ નથી ? આ ર&તKુ ં જ એક વખત zેજોના
જમાનામાં થWુ ં હ(.ુ ં zેજોએ આદ શ આÄયો ક B િવચરતી Oિતઓ છે તેમણે યાં છે xયાં જ થાયી
થઈ જુ.ં એથી એમની આvિવકા જ હણાઈ ગઈ ! હવે તો આપણે એને કોઈ Oિતમાં પણ સામેલ નથી
કર& શrા. આઝાદ&ના આટલા વષ§ પછ& પણ આપણે તેઓ માટ કnુ ં કર& નથી શrા. મદાર&ઓના
બીનવાદનને આપણે આગળ લઈ જઈ શrા હોત. એને િવકસાવી શrા હોત. સરકાર અને પોEલસી
બનાવનાર આ િવચારવાKુ ં હ(.ુ ં અહg મને ગાંધીv યાદ આવે છે . ગાંધીvKુ ં ‘JહFદવરાજ’ યાદ આવે
છે . ભારત ગામડાઓનો દ શ છે પરં ( ુ હતિશપનો પણ દ શ રHો છે . zેજોના આયા બાદ એ ખતમ
થઈ ગયો. અનેક કલાઓ ખતમ થઈ ગઈ. આ બધા માટ ય<તગત મીJડયાની જfર રહ છે . એટલે
તમે B લખો, િવચારો એ પણ એક મીJડયા જ છે . આ Nકારના નવા અવાજો પેદા થાય છે xયાર જ
ખરા વાતિવક મીJડયાની શfઆત થાય છે ક Bનો સંબધ
ં યાપક જનતા સાથે છે અને એ પણ લોકોને
આનંદની અKુm ૂિત કરાવવા માટ.
મનોરં જન ઉ{ોગ બ~ુ ં ખતમ કર& દ શે એુ ં નથી કારણક મKુ!યની દર એવી ચીજ પડલી છે B એને
િવચારવંત માણસ બનાવે જ છે . બીOના Dુઃખની પોતાને અKુm ૂિત થવી એ જ L ૂળમાં તો મKુ!યતા
છે . યાર તમે એને છોડ& દો છો xયાર કnુ ં જ બચ(ુ ં નથી. Dુિનયામાં rાં પણ એુ ં થઈ રું હોય ક B
મKુ!યને મKુ!યતાને, N]ૃિતને તથા સંસાર માટ Kુકશાનકારક હોય એ બધી જ વ( ુ આપણી EચFતાનો
િવષય હોવી જોઈએ. એનાથી જ નવા મીJડયાની શfઆત થશે. 3ુ ં માર& વાત અહg Y ૂર& ક\ું sં. આપ
સૌનો t ૂબ t ૂબ આભાર.

(* : +, %я" G<)
સૌ Nથમ તો મોરાJરબાYુ Bવી સમથ9 ય<ત ક Bને લાખો લોકો સાંભળતા હોય, એ સામે બેઠા હોય
xયાર બોલુ ં એ મારા માટ સૌથી મોટ& ચેલેજ છે . અગાઉના વ<તયમાં કહવાWુ ં ક મીJડયા જગત પર
રાજ કર છે . 3ુ ં અહg એ N¨ લઈને આયો sં ક મીJડયા પર કોણ રાજ કર છે ?
ગાંધીનગરમાં એક વાર 3ુ ં એક રાયપાલનો ઈટરWુ લેવા ગયો હતો xયાર એમણે પોતાનો અKુભવ
જણાવતાં મને કું ક ‘3ુ ં યાર શપથ લેવા ગયો xયાર તે પહલાં અમાર& રા!પિત સાથે Lુલાકાત
હતી. એ Jદવસે રા!પિત સંસદને સંબોધન કરવાના હતા. xયાર NેTક ગેલેર&માંથી સંસદની એક છત
નીચે આટલા છક& ગયેલા બદમાશોને એક સામટા મª માર& uજFદગીમાં પહલીવાર જોયા !’ 3ુ ં પોતે મારા
ય<તગત અKુભવથી ક3ુ ં sં ક 3ુ ં છે લા વીસ વષ9થી ગાંધીનગરમાં એ <ટવ JરપોટÓગમાં જ sં.
સરકારો બદલાઈ છે પરં ( ુ દલાલો એના એ જ છે . 3ુ ં યાર પUકાર હતો અને િવ{ાથ હતો xયાર
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અમને ‘સમાચાર’ની યાMયા શીખવવામાં આવતી ક ]ૂતરો માણસને કરડ તો એ સમાચાર નથી પણ
માણસ ]ૂતરાને કરડ તો એ સમાચાર બને છે . આB યાર 3ુ ં ભણાવવા જ sં xયાર ક3ુ ં sં ક માણસ
]ૂતરાને કરડ એ પણ સમાચાર નથી પરં ( ુ માણસ ]ૂતરાને કરડ અને ]ૂતરાને એઈડસ થાય તો એ
સમાચાર છે !
મª વડોદરાની એમ.એસ. Wુિનવિસટ&માંથી MSW – Master In Social Works કWુX છે . એમાં સાર& ર&ત
એ હતી ક તમે ચચા9 કર& શકો અને િશTકો સામે દલીલ પણ કર& શકો. પરં ( ુ જો એક સીમાથી વ~ુ
કરો તો થોડ& સO

મળે . મને સO એવી મળ& ક મા\ું placement આઈ.પી.સી.એલ.માં હ( ુ ં અને

xયાંથી ઊઠાવીને મને મેટલ હોપટલમાં ફ«ક& દ વામાં આયો ! xયાં માનસીક અવથ લોકો સાથે કામ
કરવાના મને બે ફાયદા થયા ક એક તો ગાંધીનગરમાં મને કોઈ Jદવસ તકલીફ પડ& નથી અને બીજો
ફાયદો એ થયો ક ખર ખર સમાજમાં Pુનાખોર&ની શfઆત rાંથી થાય છે એની તાv માJહતી મને
મળ&. આ Wુિનવિસટ&ના મારા િમUે એક મહાિનબંધ લMયો હતો અને એણે એુ ં શોZWુ ં હ( ુ ં ક
Wુિનવિસટ&ના િવિવધ ફકટ&ના કટલાક િવ{ાથઓ Ôpસના બંધાણી છે . મને પણ આµય9 થWુ ં હ( ુ ં ક
માર& પોતાની ફકટ&ના િવ{ાથ Ôpસના બંધાણી ? મª તપાસ કર& અને માJહતી સાચી નીકળ&. એમાં
થ( ુ ં હ( ુ ં એુ ં ક એટલા બધા દબાણ હઠળ િવ{ાથને કામ કરુ ં પડ( ુ ં ક તે શિનવાર રાUે એક ગોળ&
લઈ લે અને આખો Jરપોટ9 લખી નાખે. એ પછ& રિવવાર શાંિતથી પસાર કર . કોઈક ‘ફકટ& ઑફ ફાઈન
આટ9 સ’માં જતા અને xયાં એક પેિશયલ Nકારની ચા બનતી ક Bમાં અફ&ણ અને ગાંજો નાખતાં. એ
પછ& એક Õુપ સાથે પણ મારો પJરચય થયો. એક ડો<ટર મને કું ક એ Õુપના લોકો Ôpસના બંધાણી
ન કહવાય પરં ( ુ કટલીક Nકારની દવાઓનો Dુરઉપયોગ કર& રHા છે તેમ જfર કહવાય. આ Ôpસ
લેતા Õુપ જોડ લગભગ છ-એક મJહના /ુધી મª કામ કWુX અને એ લોકોની આખી Modus operandi 3ુ ં
સમv ગયો. મª નV& કWુX ક પUકારxવમાં આ Nકારની વાતો બહાર લાવવાની અને સમાજસેવા
કરવાની તક મળે તો એ જfરથી કરવી.
એ વખતે ‘લોકસ-ા’ અખબાર t ૂબ Nિસ હ(.ુ ં એમાં આ િવશેનો મારો સૌથી પહલો સંશોધનાxમક લેખ
મª લMયો. એમાં મª Ôpસ વેચતા બધા જ અÖાવાળાઓના નામ, સરનામા લMયાં અને એમની કામ
કરવાની પિત પણ લખી. Bમ ક અLુક િવતારમાં તમે Oઓ અને xયાં બાઈકની સાઈડ-લાઈટ ચા_ુ
રાખો એટલે તમને એક પડ&ક& કોઈ આપી Oય અથવા અLુક મંJદર પાસે Oઓ અને xયાં લાઈટ ચા_ુ
હોય તો સમv જવાKુ ં ક Nસાદ મળશે વગેર વગેર.... મને એમ હ( ુ ં ક 3ુ ં આ મારા vવનની બ3ુ મોટ&
Wુઝટોર& લખી રHો sં. એ બીક પણ હતી ક તંUી કદાચ એમાં કાપ]ૂપ કરશે. પરં ( ુ એ તો Y ૂર Y ૂર&
છપાઈ ! બીB Jદવસે સવાર હોટલમાં મારા fમપાટ9 નર મને ઊઠાડો અને મને કહ ક, ‘યાર, આ
આટલે નvક મળ( ુ ં હ( ુ ં અને તª અમને કું જ નહg ? અમે તો કટલે Dૂ ર લેવા જતાં હતાં....’ 3ુ ં ઑJફસ
ગયો તો મારા તંUીએ મને કું ક કિમશનર તમને યાદ કર છે , જરા મળ& આવો. કિમશનરને મળવા
ગયો તો એમણે મને કું ક ‘અમા\ું પોલીસખા( ુ ં બ3ુ જ બેઈમાન છે . પચાસ ટકા લોકો હÄતા જ નહોતા
www.ReadGujarati.com

Page 45

પહચાડતા. આ વાં=Wુ ં xયાર ખબર પડ& !’ સાંB યાર 3ુ ં ઑJફસમાં ગયો xયાર ઘણા બધા અÖવાળાઓ
લાઈન લગાવીને ઊભા હતા. મને બીક લાગી ક આ લોકો મને મારશે. પણ અમારા ઑJફસના ચાવાળાએ મને કું ક એ લોકો તો એટલા માટ મળવા આયા છે ક એમના નામ યાદ&માં નથી આયાં
તેથી એમની ઘરાક& ઘટ& ગઈ છે અને Bમનાં નામ તમે લMયાં એ બધાની ઘરાક& વધી ગઈ છે . બોલો
! આ કવી Dુઃખદ વાત છે ! મને એમ હ(ુ ં ક 3ુ ં સમાજસેવા ક\ું, પણ આ તો સાવ oુDું નીકqWુ ં !
માર& યથા એ છે ક મીJડયા યાર મૌન લે છે xયાર સમાજને ઘ©ુ ં Kુકશાન થાય છે . એક જમાનામાં
વડોદરામાં લÃાકાંડ થયો xયાર જવાબદારો સામે કોઈ પગલાં લેવામાં ન આયાં. સªકડો લોકો તેમાં
મરાયા અને xયારબાદ અનેક લતીફો તથા ુટલેગરોKુ ં વચ9વ વZWુ.ં મીJડયા શા માટ પગલાં લે( ુ ં
નથી તે એક N¨ છે . મીJડયા યાર Manage થાય છે xયાર સમાજને એથી પણ વધાર Kુકશાન થાય
છે . છે લા વીસ વષ9માં મીJડયા સૌથી વ~ુ Manage થWુ ં છે . rાર ક છાYુ,ં થાિનક તxવો અને
પોલીસનો પણ તોફાનો કરાવવામાં ફાળો હોય છે . એ ર&તના તોફાનો Y ૂવ9આધાJરત નV& કયા9 Nમાણે
થતાં હોય છે . અગાઉ એવા કટલાંક તોફાનો આપણે xયાં થયેલાં છે . એમાં કોનો હાથ એ કહ& શકાય તેમ
નથી પરં ( ુ મીJડયા rાર ક પરોT ર&તે પણ આમાં જોડાયે_ ું હોઈ શક તેવા આTેપો થાય છે . આ
NકારKુ ં જોડાણ એટલા માટ થ( ુ ં હોય છે ક અLુક િવતારમાંથી અLુક કોમના લોકોને હટાવવાના હોય
અથવા અLુક જમીનો ખાલી કરાવવી હોય છે . અLુક તોફાનો તો ઈરાદાY ૂવ9ક રાતના સાડાદશ પછ&
કરાવવામાં આવતાં હતાં. આ તોફાનો Oણે અગાઉથી ગોઠવેલાં હતાં. આ માU Pુજરાતમાં થાય છે
એુ ં નથી, િવ³ભરમાં આુ ં થાય છે .
ગોધરાકાંડ થયો એ પછ& આજની તાર&ખે મીJડયાની B િન!ફળતા 3ુ ં જો sં તે એ છે ક મીJડયાએ
સદભાવનાને બદલે Dુભા9વના ફલાવી હતી. કારણ ક એ વખતે િNટ મીJડયા v/s ઈલે<ોિનક મીJડયા,
JહFDુ મીJડયા v/s Lુલમ મીJડયા, Pુજરાતી મીJડયા v/s zેv મીJડયા થઈ ગWુ ં હ(.ુ ં એ તમામમાં
સxયનો ભોગ લેવાતો હતો. મª NxયT ગોધરાના એ ડCબા પાસે જઈને એક હાથ પકડ&ને ખªચાયેલી
બાળાને Y ૂછÉું હ( ુ ં xયાર તેણે ફ<ત એટ_ું જ કું હ( ુ ં ક તેઓએ મારો હાથ પકડો હતો અને 3ુ ં હાથ
છોડાવીને ભાગી આવી હતી. બસ, પછ& કંઈ બWુ ં નહો(.ુ ં એ વાત યાર બીB Jદવસે છાપામાં આવી
xયાર એમ છપાWુ ં હ( ુ ં ક ‘એ બાળાની છે ડતી કરવામાં આવી હતી !’ છાપાઓએ એ વખતે કોઈ m ૂિમકા
પ!ટ ન કર&. એ વખતે થયેલા બંધના એલાન માટ છાપાવાળા તંUીઓ શાંિતની અપીલ એમના
પેપરોમાં લખી શrા હોત પરં ( ુ કોઈ પેપરોએ તેમ ન કWુ.X બધી જ એફ.આઈ.આરમાં એને ઈલાિમક
Uાસવાદની ઘટના ગણાવવામાં આવી અને એને કારણે આખો મામલો Pુજરાતની બહાર ગયો અને
Pુજરાત બદનામ થWુ.ં આ બધાને કારણે ‘પોટા’ અને ‘એકાઉટર’Kુ ં કચર ઊmુ ં થWુ.ં મોટા ભાગના
‘એકાઉટરો’ બોગસ જ થતાં હોય છે . આ બધામાં મીJડયાની B n ૂય m ૂિમકા રહ& એના લીધે
‘સોપાર&’ આપવા /ુધીની પિતઓ શf થઈ. મીJડયાએ જો OPૃત રહ&ને કામ કWુX હોત તો આ બ~ુ ં
િનવાર& શકાWુ ં હોત. મીJડયા તો જ સાુ ં કહવાય ક એ B વાત લખે તેને રાજકારણીઓ માને. પરં ( ુ જો
મીJડયા રાજકારણીઓની વાતો માનવા લાગે તો એ સમાજ માટ સૌથી ઘાતક નીવડ છે . મને એમ
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લાગે છે ક અગાઉ Bમ તેલીયારાOઓની એક લોબી ચાલતી હતી તેમ અxયાર ુટલેગરો અને
Eબડરોની એવી એક જબરજત લોબી ચાલે છે Bની સામે મીJડયાના માEલકો લાચાર છે અથવા એમાં
ભાગીદાર છે અથવા સમાજમાં સામા Nવાહ તરવાKુ ં ટાળે છે .
આિથક Jહતો અને સ-ાલાલસા સાથે મળે xયાર સાધનnુ¥નો કોઈ બાધ રહતો નથી. સદભાવના ઘટ
છે એKુ ં L ૂળ કારણ આ જ છે . એ માટ મને લાગે છે ક PુજરાતKુ ં કચર પણ જવાબદાર છે . zીસના
એથેસે આપણને સોJટસ, એJરટોટલ અને Ä_ુટો Bવા મહાKુભાવો આÄયા કારણક xયાં ચચા9K ુ ં
સા}ાય હ(.ુ ં xયાં કલા હતી. xયાં ય<તગત અEભય<તને અવકાશ હતો. Jફલોસોફ& અને ચચા9ની
કોઈ રોકટોક નહોતી. પાટા9 નામના દ શમાં એનાથી ઊલું હ(.ુ ં xયાં બાળક જમે ક તરત જ એને
ઊપરથી નીચે નાખવામાં આવ( ુ ં હ(.ુ ં એ જો બચે તો એને લડવૈયો બનાવવામાં આવે. Bમ આ બંને
કચર અલગ હતાં તેમ PુજરાતKુ ં B કચર છે એ નફાKુ ં કચર છે . એમાં અખબારો અપવાદ નથી. B
L ૂયની આપણે વાત કર&એ છ&એ તે L ૂય સાચા અથ9માં નાણાં આધાJરત છે . આપણે xયાં  ૃાyમ,
xયકતાઓ, િવધવાઓ તથા ગર&બોને સૌ લોકો ડોનેશન આપે છે પરં ( ુ માનવ-અિધકાર, બાળ-અિધકાર,
મJહલા-અિધકાર માટ કોઈ ડોનેશન આપ( ુ ં નથી. મારો કહવાનો અથ9 એ હતો ક છાYુ ં ચલાવવા માટ
માU Content મહxવKુ ં નથી. સમાચારની Pુણવ-ા કવી છે તે હવે મહxવKુ ં નથી. Pુજરાતમાં લોકો
oુએ છે ક તમાર xયાં પતી કટલી આવે છે ? Y ૂિતઓ કટલી આવે છે ? છાપાની સાથે Eગફટ કવી આવે
છે ? છાપાKુ ં વજન કટ_ું છે અને છાપાની સાઈઝ nુ ં છે ? વગેર. News has become commodity.
આ બ~ુ ં હોવાને લીધે જો એક છાYુ ં બીO છાપા સાથે પધા9માં પાના વધાર ક JકFમત ઘટાડ તો કમાઈ
ના શક. છાપાKુ ં ઈકોનોિમ<સ સમજવા Bુ ં છે . એક અખબારની ઉxપાદન JકFમત આમ તો આઠ થી દશ
fિપયા થાય છે . છાYુ ં બOરમાં બે fિપયામાં વેચાય છે . ફJરયાને 33% કિમશન આપુ ં પડ છે . એટલે
બે fિપયામાંથી 66 પૈસા તો ફJરયો જ લઈ Oય છે . તો 1.33 પૈસામાં nુ ં કમાઈ શકાય ? B કંઈ
કમાણી થાય તે માU Oહરખબરમાંથી જ થાય. પરં ( ુ હક&કતે Oહરખબરમાંથી એટ_ું મળતર નથી
મળ( ુ ં ક તમે છાYુ ં ચલાવી શકો. કારણ ક છાપામાં તમાર મશીન ચલાવવાKુ ં છે . કાગળના ભાવ સતત
વધતા રહ છે અને મેનજ
ે મેટના ખચ9 પણ ઘણા બધા હોય છે . તેથી B Professionaly managed
છાપાઓ છે તે Wુઝપેપરનો ઉપયોગ Wુઝને ભેગા કરવાKુ ં અને તેને Nોસેસ કર&ને વેચવાKુ ં કર છે .
દાખલા તર&ક અમે SMS પિત અપનાવી છે . કોઈ પણ સમાચારની વ~ુ માJહતી જોઈતી હોય તો B
SMS મોકલે એમને એ સમાચાર મોબાઈલ પર મળે . તેથી અમે SMSથી વ~ુ કમાઈએ છ&એ. એ ર&તે
અમે ઈટરનેટ Iારા પણ વ~ુ કમાઈએ છ&એ. આB Jદયભાકરને ઈ-પેપર તર&ક રોજના 80 લાખ
લોકો Dુિનયાભરમાંથી oુએ છે . એમાં અમાર વાભાિવક ર&તે િNટgગનો કોઈ ખચ9 નથી આવતો એટલે
એમાંથી આવક વધાર Nમાણમાં થાય છે .
આ ર&તે અખબાર એક Nોડ<ટ છે . એ Nોડ<ટ માટ પેકuજFગ જfર& છે , Ìા ડ×ગ જfર& છે , માકØ JટFગ જfર&
છે અને pલેમર પણ જfર& છે . Content જો વેચુ ં હોય તો pલેમર, સોફટ-પોન§zાફ&, ઈફોટઈનમેટ
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આજકાલ જfર& થઈ ગWુ ં છે . ચેનલવાળા સાથે ÌેJકFગ Wુઝની હર&ફાઈ કરવા માટ કાં તો તમાર
Exclusive News આપવા પડ અથવા તો ટgગ ઑપર શનસ કરવા પડ અથવા ‘ગણપિત Dૂ ધ પીવે
Ù
છે ’ એ ટોર& rાંથી ઉ+ભવી
એKુ ં L ૂળ શોધુ ં પડ અથવા તો Nેતાxમાઓ સાથે વાત કરવી પડ. બાળક
ખાડામાં પડ એની ચોવીસ કલાક ટોર& ચેનલવાળાઓ ચલાવી શક, અમે ના ચલાવી શક&એ. દશ
ખાડામાં પડ તો nુ ં થાય એની વાત કોઈ નથી કર( ુ ં !
અખબાર છાપવામાં એક િનિµત Break-Even Point હોય છે દાખલા તર&ક અLુક બે લાખ કોપી /ુધી
અમને નફો હોય પરં ( ુ એનાથી થોડ& વ~ુ કોપી છાપવી પડ તો એ સાઈકલ પાછ& ખોટમાં ફરવાઈ
Oય. એ ખોટ ભરપાઈ કરવા માટ છાપાના માEલકો B ધંધા શોધે એને સારા શCદોમાં ‘એડવેટોJરયલ’
કહવાય. એટલે ક એડવરટાઈÚમેટ વ-ા એJડટોર&યલ મેટર. Bને Paid News પણ કહ& શકાય. આ
Paid Newsનો Uાસ એટલો બધો છે ક ટણી
ંૂ
સમયે તો ખબર જ ના પડ ક કઈ પાટºનો કયો નેતા nુ ં
બોલે છે ? ઉપર લMWુ ં હોય ક ભાજપ vતે છે અને નીચે લMWુ ં હોય કzેસ vતે છે !! સામાય વાચક
ખર ખર Pચ
ં ૂ વાઈ Oય. Y ૂિતઓમાં લેખ લખનારા લેખકો અLુક Nકારની િવચારધારામાં માનનારા હોય
અને પોતાનો અEભNાય આપતા હોય xયાં /ુધી વાંધો નથી પરં ( ુ rાર ક ન સમOય તે ર&તે કાળા
ચોકઠામાં Paid Articles પણ છપાતા હોય છે , B Oહરખબરના વfપમાં હોય છે . આ બધા પછ&
‘મીJડયા પિનFગ’ની બાબત તો એથીયે િવશેષ ખરાબ છે . એમ Oણવા મqWુ ં છે ક Jદહ&માં કોઈ એવી
ગªગ નીકળ& છે B લોકસભામાં N¨ Y ૂછવો હોય તો N¨ પણ Yુછાવી આપે, ભાજત-કzેસ વ=ચે કોઈ
Lુ+ે સેJટFગ કર& આપે તથા કોપ§ર ટ માટના તમામ સેJટFગ એ કર& આપે. તમામ ગોઠવણ એ કર& દ . આ
બ~ુ બ3ુ ખતરનાક છે . આ આtુ ં મોડલ અમેJરકન મોડલ છે . Bમ ક ુશ હો+ા પરથી જવાના હોય
અને અLુક Uાસવાદ&ની સીડ& એ જ વખતે આવે અને ુશ ફર& પાંચ વષ9 માટ ટાઈ
ંૂ
Oય ! 19
Jદવસના પરફોરમસને આધાર ઓબામાને નોબેલ પાJરતોિષક મળ& Oય ! – આ બધી મોટ& ગે¹સ
હોય છે એને કોઈ મીJડયાની Dુિનયા Oહર કર( ુ ં નથી, નથી તો કોઈ એના િવશે બોલ(ુ.ં
કહવાનો આશય એ છે ક આB B ‘પÛCલક ર&લેશન કંપની’ઓ મીJડયામાં  ૂસી ગઈ છે તે મીJડયાને
કંોલ કર છે . એ મીJડયા પછ& Pુજરાતી હોય, zેv હોય ક અમેJરકન હોય. બધામાં OતOતના
ઓિપિનયનોને ઘડવામાં આવતા હોય છે . લોકોને તે એક જ Jદશામાં િવચારતા કર& દ છે . એ બ~ુ ં
ગોઠવાયે_ ું હોય છે . અમેJરકાની એક બ3ુ પાવરÀલ લોબી છે B લોકોએ rા Nકારની Jફમ બનાવવી
એના િવશે પણ સલાહ આપે છે , કવી ડોÆુમેટર& બનાવવી, xયાંના સામાિયકોમાં કટાર લેખકોએ કયા
Nકારના લેખો લખવા, rા Nકારના જો<સ બનાવવા – એ બધા માટ િવચારકોKુ ં એક Õુપ હોય છે . એ
લોકો એ ર&તે બ~ુ ં લખતા અને બનાવતાં હોય છે ક કોઈ પણ બાબત માટ તમાર& જોવાની દ !ટ સાવ
બદલાઈ Oય છે . અપNચારમાં તો એમણે એટલી બધી મહારત હાંસલ કર& છે ક અમેJરકન પÛCલકને
વાતવમાં ખબર જ નથી ક nુ ં થઈ રું છે ! અમેJરકામાં તાBતરમાં એક સવG થયો ક િવયેતનામ
Wુમાં કટલા લોકો L ૃxWુ પા¹યા હશે ? અમેJરકાએ પોતે ઑJફિશયલ ¡કડો 20 લાખનો આÄયો છે .
વાતવમાં 40 લાખથી વ~ુ લોકો xયાં મયા9 છે . Jહટલર લાખો ય3દ
ુ &ઓની હxયા કર& પણ અમેJરકન
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બાળકના નોલેજ Nમાણે 30 હOરથી વ~ુ લોકો નહg મયા9 હોય. 3ુ ં અમેJરકાની એક Wુિનવિસટ&માં ગયો
અને xયાંના બાળકોને કટલાક સવાલ Y ૂછwા તો મª OhWુ ં ક તેઓKુ ં જનરલ નોલેજ બ3ુ નબ¢ં હ(ુ.ં
xયાંના Nોફસર મને કું ક એ લોકોને તો Jહલર& <લટન કોણ છે એ પણ ખબર નથી.
Pુજરાતમાં આB મને સૌથી મોટ& તકલીફ એ દ ખાઈ રહ& છે ક આપણે xયાં ચચા9K ુ ં કોઈ કચર જ
નથી. અહg બેઠલા સનતભાઈએ એક વાર સાુ ં કું હ( ુ ં ક આપણે બહારના લોકો સામે તો લડ& શrા
પણ પોતાના લોકો સામે હાર& ગયા. નમ9દાનો બંધ આગળ કટલો વધશે, પાણી કોને મળશે,
સાબરમતીમાં પાણી છોડવાનો િનણ9ય સાચો છે ક ખોટો – એ બધા િવશે ચચા9 તો થવી જોઈએ ને ?
એ<સNેસ હાઈવે બને, િવથાિપતોKુ ં nુ ં થશે, વંEચતોKુ ં nુ ં થશે, પેિશયલ ઈકોનોિમક ઝોન િવશે nુ ં –
એ બધી બાબતોની ચચા9 થવી જોઈએ. Dુઃખની વાત એ છે ક આપણે xયાં બBટ િવશે ક બીટ& કૉટન
િવશે પણ િનખાલસતાથી ચચા9 થતી નથી. છાપામાં શેરબOર, Jકટનો કોર, અવસાન નધ, તાર&ખ,
િતિથ અને ધાિમક મેટર – આટલાંને બાદ કરતાં દર ક વ( ુ એવી આવે છે Bની પર ચચા9 થઈ શક. 3ુ ં
અમેJરકામાં હતો xયાર મને xયાંના એક Jરપોટ9 ર કું હ( ુ ં ક ‘મારા vવનમાં મª અમેJરકન મીJડયાને
ફ<ત એક જ વાર સાુ ં JરપોટÓગ કરતાં જોWુ ં છે અને તે છે 9/11ની ઘટના. એ િસવાય મª કદ&
અમેJરકન મીJડયાને સંY ૂણ9 સાુ ં JરપોJટÎગ કરતાં જોWુ ં નથી.’ આપણા મીJડયાની મયા9દા એ છે ક
Investigation n ૂય છે . આપણે xયાં ‘whistleblower’ ની પિત નથી. કંઈક ખોું થ( ુ ં હોય અને 3ુ ં બો_ું
તો મને સમથ9ન આપનાર કોઈ નથી. આપણે xયાં કોઈ કૌભાંડ પકડાય એ પછ& મીJડયા એના પર ( ૂટ&
પડ છે પરં ( ુ એ પહલા એ િવશે કnુ ં લખા( ુ ં નથી. ‘એકાઉટર’ કરનાર ય<ત યાં /ુધી Bલમાં ન
Oય xયાં /ુધી હ&રો હોય છે અને Bલમાં Oય એ પછ& એના પર ઘ©ુ ં બ~ુ ં લખાય છે .
રામ નામે પથરા તર છે પરં ( ુ રામ પોતે નાખે તો એ પ થર તરતા નથી અને ૂબી Oય છે . રામે
હKુમાનvને કારણ Y ૂછÉું તો હKુમાનv હયા અને કું ક, ‘ભગવાન, તમે Bને xયv દો એ કઈ ર&તે
તર& શક ?’ મારો કહવાનો અથ9 એ છે ક મીJડયાને તમે લોકો નહg xયજો તો મીJડયા તરશે, નહg તો
મીJડયા સાવ ૂબી જશે. આપ સૌનો આભાર.

[E,я/  : H  ]
[ !" : #я  % 7 я.]
‘સદભાવના પવ9-2’ની UીO Jદવસની િતમ બેઠકનો Nારં ભ yી જનકભાઈના Nાથ9ના-ગાનથી થયો
હતો. આ બેઠકનો િવષય હતો : ‘સામાuજક સદભાવના અને નાગJરક સમાજ.’ બેઠકKુ ં સંચાલન yી
સંજયભાઈ કWુX હ(.ુ ં તેમના Nારં Eભક વ<તય બાદ Y ૂવ9 ભારતના નાગJરક ચળવળના કમ9શીલ yી
સxયા િશવરામને બેઠકના િવષય પર પોતાKુ ં વ<તય રoૂ કWુX હ(.ુ ં એ પછ& સમz પવ9ના સમાપન
સમયે Y ૂ. મોરાJરબાYુએ NાસંEગક વ<તય આÄWુ ં હ(.ુ ં બપોર બાર વાpયે આ િUJદવસીય સUKુ ં
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સમાપન થWુ ં હ( ુ ં અને સૌએ ભોજન-િવyામ કર&ને િવદાય લીધી હતી. ચાલો, આપણે આ િતમ
બેઠકમાં Nવેશ કર&એ.
(* : +, :" 7)
સૌNથમ ઉપથત સૌ વડ&લોને મારા Nણામ. સૌ આયોજકોનો 3ુ ં આભાર& sં ક તેમણે મને અહg
બોલવાની તક આપી. આમ તો 3ુ ં પUકાર sં પરં ( ુ ‘પUકાર sં’ એમ આજકાલ કહ ુ ં Lુકલ છે કારણક
ગઈકાલે રવીvએ કું એ Nમાણે હવે તો દ શમાં પUકારxવ નામની કોઈ ચીજ જ નથી રહ& !
LુMયxવે 3ુ ં છે લા દસ વષ9થી વા યના TેUમાં કામ કર& રHો sં. આપને Mયાલ હશે જ ક ગત વષG
‘વાઈન Ý_ુ’ નામની બીમાર&એ લોકોમાં t ૂબ દહશત ફલાવી. લોકો ગભરાયા. ઠંડકવાળા Nદ શોમાં આ
બીમાર& િવશેષfપે જોવા મળ&. આપણા શહરોના મZયમવગ9માં એવો ભય ફલાઈ ગયો હતો ક લોકો
મોઢ માક પહર&ને નીકળતા હતાં. િસનેમા હોલમાં, શોિપFગ મોલમાં અને રતા પર ઠર ઠર બધા માક
પહરલા નજર પડતાં. મª યાર આ દય જોWુ ં xયાર 3ુ ં tુશ થયો ક આટલા બધા લોકોએ મોઢા પર
માક પહયા9 છે . મા\ું માનુ ં એ હ( ુ ં એ આ લોકોએ હંમેશા uજFદગીભર આ માક પહર& રાખવા જોઈએ.
એ બીમાર&ને લીધે નહg. મોટા શહરોમાં રહનારા મZયમવગય લોકોએ શરિમFદા થુ ં જોઈએ. મા\ું
આમ કહવાKુ ં LુMય કારણ એ હ( ુ ં ક આ દ શમાં વા યની B થિત છે એની સરખામણીમાં આ H1N1
તો કંઈ નથી.
‘વાઈન Ý_ ૂ’ માટ B ધમાલ થઈ, કિમટ&ઓ રચાઈ, અનેક Nચારો થયા પરં ( ુ એ ‘વાઈન ફ_ ૂ’થી એક
વષ9માં મરનારનો ¡કડો જોઈએ તો 600 થી 800 /ુધીનો છે . હવે તો મીJડયામાંથી એ ખબરો Dૂ ર
થઈ ગઈ છે એટલે આજની તાર&ખમાં તો કોઈ એની વાત પણ નથી કર(ુ.ં ગત વષG તો ‘વાઈન Ý_ ૂ’
િસવાય કોઈ બીv વાત જ નહો(ુ ં કર( ુ ં ! મª ગણતર& કર& છે ક આપણા દ શમાં રોજ oુદ& oુદ&
બીમાર&ઓને કારણે મરનારની સંMયા લગભગ 12,000ની છે . ઈ.સ.2009નો Wુિનસેફનો ¡કડો છે ક
લગભગ 25 લાખ બાળકો m ૂખમરા સાથે જોડાયેલી બીમાર&ઓને કારણે એ વષ9માં L ૃxWુ પા¹યા હતા.
દર વષG લગભગ આટલો ¡કડો હોય છે . 10 લાખ બાળકો જમ લેતાંની સાથે L ૃxWુ પામે છે . બાક&ના
15 લાખ પાંચ વષ9ની મર થતા પહલાં L ૃxWુ પામે છે . એKુ ં LુMય કારણ ગર&બી છે . ગર&બીનો અથ9
અહg પૈસાને અKુલTીને નથી. Y ૂર( ુ ં પોષણ ન મળવાને કારણે આમ થાય છે . વગર પૈસે પણ પોષણ
થઈ શક છે Bમ ક જગલના
ં
િવતારોમાં આJદવાસી લોકો રહ છે એમને તો પૈસા સાથે કોઈ લેવાદ વા
જ નથી. તેઓ હંમેશા સL ૃ રHાં હતાં પરં ( ુ આજની તાર&ખમાં એમની જમીન અને તેમના જગલો
ં
tચવી
ંૂ
લેવામાં આયા છે . આB એ હાલત છે ક B આJદવાસી હOરો વષ§થી જગલમાં
ં
જ રહ&ને
જગલની
ં
ચીજવ( ુઓને આધાર vયો હતો એને આB પોતાની આસપાસથી મળતી Nા]ૃિતક
ચીજવ( ુઓથી વંEચત કરવામાં આયો છે . 3ુ ં rાર ક િવચા\ું sં ક રામાયણ જો આજના સમયમાં હોત
અને જો રામચંvને વનવાસ જવાKુ ં હોત તો પહલી સમયા એ ઊભી થાત ક જગલો
ં
છે જ rાં ?
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બીv સમયા એ થાત ક જો વનમાં પહચી Oય તો પણ એમણે સૌથી પહલા ‘ફોર ટ Jડપાટ9 મેટ’
સાથે લડુ ં પડત. રાવણ તો Dૂ રની વાત છે !
આપણે xયાં Lુગલો આયાં xયાર તેઓએ જગલોને
ં
છોડ& દ&ધા હતાં. આJદવાસીઓ પર એમણે કોઈ
3મ
ુ લો નહોતો કય§ કારણ ક આJદવાસી પાસે પૈસાની તો કોઈ કપના જ નથી. એ લોકો બ3ુ મોટા
િવતારમાં ફલાયેલા હોય છે . આમ પણ Lુગલોને સંપિ- _ટં ૂ વી હતી. એટલે તેઓ બચી ગયા.
આJદવાસીઓની રહવાની ર&ત, એમKુ ં Õુપ અને એમની સોસાયટ& બ3ુ અલગ Nકારની હોય છે .
ૂ
xયારબાદ zેજો આયા એ પહલા આપણે xયાં Oગીરદાર& પિત હતી. એમાં જમીનનો માEલક ખેત
જ રહતો પરં ( ુ Oગીદદાર તેની પાસેથી અLુક કર વ/ુલ કરતો. એ વખતે જમીનના માEલક હોવાની
ર&ત સાવ oુદ& હતી. એમાં જમીનના કોઈ કાગEળયાં નહોતાં. ગામમાં બધાને ખબર રહતી ક કઈ
જમીન કોની છે . zેજોએ આવીને પોતાના વાથ9 માટ આ Oગીરદારોને જમીનદારો બનાવી દ&ધા.
યાંથી તેઓ કર વ/ ૂલ કરતા હતાં એ બધી જમીનો જમીનદારની બની ગઈ. એનાથી બ3ુ જ Kુકશાન
થWુ.ં ખાસ કર&ને પછાત િવતારોમાં ઘ©ુ ં જ Kુકશાન થWુ.ં આ જમીનદારો B કર ના  ૂકવે એની
જમીન જÄત કરવાં લાpયાં. આJદવાસીઓને બ3ુ નવાઈ લાગી. આJદવાસીઓના મનમાં કર  ૂકવવાનો
િવચાર જ નહોતો સમOતો. એમને એમ થ(ુ ં ક અમાર શેના પૈસા  ૂકવવાના ? લગભગ 100 વષ9
/ુધી ઝારખંડ, મZયNદ શ, રાજથાન વગેર Nાંતોમાં રહતા આJદવાસીઓ પર આ પિત લાદવામાં
આવી. એની સામે t ૂબ િવોહ થયાં હતાં. એ વખતના પJરણામો આપણે હoુ પણ જોઈ શક&એ છ&એ ક
B આJદવાસી પૈસાથી Dૂ ર હતો, ફ<ત N]ૃિત સાથે રહતો હતો, Bની જfJરયાતો પણ ઓછ& હતી – એને
આપણે શહરમાં આવીને મoૂર& કરવા પર મજ ૂર કર& દ&ધો છે . એ પોતાની જpયાએ રહ& નથી શકતો.
આઝાદ& પછ&ના આ 60 વષ§માં િવકાસના નામે આપણે B મોટા મોટા બંધો બાંZયા, કારખાનાંઓ
નાMયાં – એ બધામાં સૌથી વધાર Kુકશાન આJદવાસીઓKુ ં થWુ ં છે .
આપણા દ શની વતીના 8% લોકો આJદવાસી છે . એમાંથી 4% તો સમv લો ક ઉ-ર-Y ૂવ9માં છે .
બાક&ના 4% મZય ભારત એટલે ક છ-ીસગઢ, મZયNદ શ, ઝારખંડ વગેરમાં રહ છે . િવકાસના નામે
મોટા NોB<ટોથી અનેક આJદવાસીઓ િવથાિપત બયાં છે . આપણા શહરોમાં મોટા મોટા મકાન
બાંધવા માટ B લાકુ,ં ર તી, પ થર વગેર બ~ુ ં આવે છે તે આ િવતારોમાંથી જ આવે છે . મોટ&
કંપનીઓ આJદવાસી િવતારોમાં Oય છે xયાર તેમને માણસો નથી દ ખાતા, એમાંથી કટલો પૈસો મળશે
એ જ દ ખાય છે . આJદવાસી માણસ તો એક ર&તે Oણે અદય માણસ બની ગયો છે . આ બધાને કારણે
વા ય પર પણ t ૂબ અસરો પડ& છે . માતાKુ ં પોષણ ન થવાથી અનેક બાળકો L ૃxWુ પા¹યા છે . એ
િવતારોના Nાણીના ¾ોત બધા જ NDૂ િષત થવા માંડા છે . ખાવાKુ ં Y ૂ\ું મળ( ુ ં નથી અને વા યની
તો કોઈ /ુિવધા xયાં આB પણ નથી. ઘણા િવતારો આપણા દ શમાં હv એવા છે ક યાં ફ<ત ઝાડÀંક કરનારા m ૂવાઓ જ મળે છે . કોઈ ડૉ<ટરો હોતા નથી. B ર&તે બાળકોની વાત કર& એ ર&તે માતાઓ
પણ બાળકને જમ આપતી વખતે L ૃxWુ પામે છે એનો ¡કડો 70,000નો છે . ટ&બીથી દ શમાં દર વષG
દસ લાખ લોકો મર છે . આખા િવ³માં સૌથી વધાર ટ&બીના દદºઓ ભારતમાં છે . મગજના મેલેJરયાથી
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આશર દસ લાખ લોકો મર છે . આ B ¡કડાઓ છે તે સામાય Wુોમાં લોકો મર એના કરતાં અનેક
ઘણા છે . લોકો કહ છે ક ફલાણી જpયાએ આતંકવાદ& 3મ
ુ લો થયો અને 40 લોકો મર& ગયા. પરં ( ુ જરા
આ ¡કડા તો oુઓ ! આ ¡કડાઓ તો આતંકવાદ& 3મ
ુ લા કરતાં અનેક ઘણા છે . રોજ આ એટ_ું બ~ુ ં
થાય છે ક આપણને એ દ ખા( ુ ં નથી. Bમ એરપોટ9 પાસે ઘર હોય તો થોડા સમય બાદ િવમાનના
અવાજથી માણસના કાન ટવાઈ Oય છે એમ આપણે આ બધાથી Oણે ટ વાઈ ગયા છે . 25 થી 40
લાખ લોકો કારણ વગર આ દ શમાં મર& Oય છે અને Oણે કોઈને કંઈ ફક9 નથી પડતો ! લોકોKુ ં Zયાન
બીv તરફ જ રહ( ુ ં હોય છે . 3ુ ં મીJડયાનો sં તેથી મીJડયા માટ પણ કહ&શ ક આજકાલ એુ ં થWુ ં છે ક
મીJડયા Bને ફોકસ કર એKુ ં જ Oણે ક અતxવ હોય છે ! મીJડયાએ જો તમારા મ પર કમેરો ના
ફરયો તો તમે છો ક નથી એનાથી કોઈને કંઈ ફક9 પડતો નથી, એુ ં થઈ ગWુ ં છે . એમ આપણે થવા
પણ દ&~ુ ં છે . આપણે પણ એટલા જ જવાબદાર છ&એ.
ભારતની અxયારની એક બ3ુ મોટ& સમયા એ છે ક ‘સહાKુm ૂિત’ નામની L ૂળm ૂત ચીજ હવે મર&  ૂક&
છે . ખર ખર આ બ3ુ Dુ:ખની વાત છે . ભારત Bવા મહાન દ શમાં ક યાં Dુિનયાના અનેક ધમ§એ જમ
લીધો છે , અનેક સંતો, અનેક દાશ9િનકો, ુ¥vવીઓ થઈ ગયા છે અને ભારતKુ ં નામ િવ³ભરમાં
એનાથી જ NMયાત છે – xયાં આમ થઈ રું છે . ભલે આપણો m ૂતકાળ ઘણો ભય રHો હોય પરં ( ુ
વત9માન પJરથિત તો એ છે ક સમાજમાંથી ‘સહાKુm ૂિત’ નામની ચીજ ધીમે ધીમે કર&ને ખતમ થઈ
રહ& છે . ભારતની સરખામણી ખેતી લાયક જમીન સાથે કર&એ તો અxયાર આ જમીન એવી થઈ ગઈ છે
ક Bમાં કંઈ ઊગ( ુ ં નથી. સાવ બેકાર જમીન થઈ ગઈ છે . ઘણીવાર લોકો જમીન મેળવવા માટ
ઝઘડતા હોય છે પરં ( ુ એ નથી િવચારતા ક આ જમીન હવે બેકાર છે . સૌથી પહલા તો એ જમીનને
ઉપOઉ ક ખેતી લાયક કવી ર&તે બનાવવી એ સૌથી મહxવKુ ં કામ છે .
કોઈ એક સામાિયક મને ભારતના જનતંU િવશે લખવાKુ ં કું xયાર મª િવચાWુX ક ભારતમાં Jહટલર કમ
પેદા નથી થયો ? પછ& મને Mયાલ આયો ક ભારતમાં ગલીએ-ગલીએ એટલા બધા Jહટલરો પેદા
થયાં છે ક એક Jહટલર બીO Jહટલરને દબાવી નથી શકતો અને આમ આદમી તે બે Jહટલરો વ=ચેની
જpયામાં vવતો હોય છે . હક&કતે અxયાર આપણે xયાં જfરત તો એવી છે ક ગલી-ગલીમાં એક ગાંધીv
પેદા થાય. દર ક uજલામાં, તા_ુકામાં અને ગલીઓમાં-પોળોમાં રહલા Nxયેક Jહટલર સાથે લડવા માટ
બધે જ એક ગાંધીબાYુની જfર છે . દ શ B ર&તે જઈ રHો છે અને માનવતાના L ૂયો ખતમ થઈ રHા
છે એને જગાડવા માટ હOરો-હOરો ગાંધીની આ દ શમાં જfરત છે . એ સહ_ ું કામ નથી. ગાંધીv િવશે
િવચા\ું sં xયાર મને સમOય છે ક િવ³ભરના લોકો ગાંધીvને ભારતીય વતંUતા સંzામના નેતા
માને છે . તેઓ માને છે ક ભારતીય દશ9ન અને Nાચીન પરં પરાને ગાંધીvએ નવા સંદભ9માં L ૂÆુ ં અને
એ પરદ શી તાકાત સામે તેઓ લડા. આ બાબત અLુક હદ /ુધી સાચી છે પરં ( ુ ખર ખર તો ગાંધીv
પર પાµાxય સં]ૃિતનો પણ એટલો જ Nભાવ હતો, Bટલો ભારતીય સં]ૃિતનો હતો. પાµાxય પાસેથી
આપણે ઘ©ુ ં શીખવા Bુ ં છે . આપણે rાંક નબળાં છ&એ એટલે આપણે આ શીખવાKુ ં છે એમ વાત
નથી. એમાં કંઈ Y ૂવ9-પિµમ વ=ચે કોઈ પધા9 નથી. આજKુ ં ભારત તો Oણે ક ‘ઈટ ઈ ડયા કંપની’ની
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એક Nોડ<ટ છે . L ૂળ ભારત આ NકારKુ ં નહો(.ુ ં આB ભારતKુ ં એક આમ છે , યાયતંU છે , ઈલેકશન
થાય છે , ભારત સરકાર છે – આ બ~ુ ં તો આ~ુિનકતાની દ ન છે . આમાં કંઈક સાર& વ( ુઓ પણ છે
પરં ( ુ એના કરતાં સમયાઓ ઘણી છે . એ માટ પાµાxય પાસેથી પણ શીખુ ં જોઈએ. પિµમ પાસેથી
ફ<ત આપણે ટકનોલોv શીખવાની નથી. xયાંનો આમ નાગJરક કંઈ ફ<ત પોતાના હક માટ નથી
લડતો, એ સાથે સાથે પોતાની ફરજ પણ Oણે છે .
મª વા યKુ ં TેU એટલે પસંદ કWુX કારણ ક ઘ©ુ ં કઠ&ન છે . ઘરમાં કોઈ એક સ¤ય બીમાર થઈ Oય
તો પણ ઘરના અનેક ય<તઓની શ<ત એને સાજો કરવા માટ વપરાય છે . એ સમયે આપણે પોતાની
Y ૂર Y ૂર& શ<તથી કામ કરુ ં પડ છે . એક ઈજનેર મકાન બનાવે એમાં પણ સમય અને શ<ત તો
વપરાય જ છે પરં ( ુ વા યની બાબતમાં માણસે સતત સેવા કરતા રહ&ને પોતાની ઊO9 વાપરવી પડ
છે . પાµાxય દ શોમાં તમે જોશો ક એવા અનેક લોકો છે BમKુ ં કોઈ નથી. અનેક ય<તઓ સાવ એકલા
છે . એવો એકલો ય<ત બીમાર પડ xયાર એમને xયાં એક િસટમ બનાવેલી છે Bના તગ9ત કોઈ
પણ Nકારના ગર&બમાં ગર&બ ય<તની સારવાર મફતમાં થાય છે . એ ય<તની દવા તો થઈ Oય
છે , નસ§ દ ખર ખ રાખે છે પરં ( ુ એ ય<ત સાથે સહાKુm ૂિતY ૂવ9ક બેસનાર કોઈ હો( ુ ં નથી. વા યને
સાoુ ં કરવામાં ‘સહાKુm ૂિત’ એ બ3ુ મોું તxવ છે . માણસ કંઈ ફ<ત દવાથી ઠ&ક નથી થઈ જતો. દવા
સાથે માણસને Nેમ જોઈતો હોય છે . પાµાxયના દ શોમાં એવો Nેમ દશા9વનારા પણ અનેક લોકો છે .
મોટા કોપ§ર ટ TેUના અzણીઓ પણ rાર ક અડધો Jદવસ કોઈક હોપટલમાં સાવ અOhયા ય<તને
સહારો આપવા એની જોડ જઈને બેસે છે . આવા પાµાxયના િવચારો અપનાવા Bવા છે . ગાંધીvએ આ
િવચારને અહg ભારતમાં લાવવાની કોિશશ કર& હતી. િવડંબના એ છે ક ગાંધીvની હxયાની સાથે
એમની તમામ િવચારધારાને પણ દાટ& દ વામાં આવી. 3ુ ં માKુ ં sં ક આ nુભ િવચારધારાઓને પાછ&
લાવવાની t ૂબ જfરત છે .
B િવષય મને આÄયો છે ક નાગJરક સમાજKુ ં કત9ય nુ ં તો 3ુ ં એ બે NકારKુ ં કત9ય સમoુ ં sં. એક તો
પોતાના હક માટ કવી ર&તે લડુ ં અને સંગJઠત થુ.ં સંિવધાનમાં એ બ~ુ ં લખે_ ું છે પરં ( ુ સામાય
માનવીને તો Oણે સંિવધાન સાથે લેવા-દ વા જ નથી રહ& ! એ સંિવધાનને અમલમાં લાવુ ં એ
નાગJરકKુ ં કત9ય છે . બીoુ ં કત9ય એ છે ક નાગર&ક પોતાની આસપાસ સહાKુm ૂિત અને સદભાવનાનો
માહોલ રચવાનો છે . Bમ અગાઉ મª કું તેમ, આ NJયા વગર આ ઉËજડ જમીન ઉપOઉ નહg બની
શક. આ માટ પાµાxય સમાજ પાસેથી પણ B L ૂયો જfર& લાગે તે લેવાં જોઈએ.
આપણા દ શમાં B તંગી છે એને 3ુ ં ‘આZયાuxમક તંગી’ એુ ં નામ આYુ ં sં. આિથક તંગી કરતાં સૌથી
પહલા આ તંગીને Dૂ ર કરવી પડશે. એક સાચા ધાિમક થવાનો ખરો અથ9 એ જ છે ક તમે બીO ય<ત
સાથે કટલી હદ /ુધી સહાKુm ૂિત રાખી શકો છો. 3ુ ં માKુ ં sં ક સાંNદાિયકતા અને સદભાવનાના B N¨ો
છે એ તો ભાષણોના માZયમથી અLુક હદ /ુધી જ ઉકલી શકાય છે . આજના જમાનામાં આ માટ
ર લીઓ કાઢવાથી કામ નહg થાય. એની માટ તJરયાળ ગામડાઓ /ુધી જઈને Oતે કામ કરુ ં પડશે.
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ફ<ત ભાષણોથી સામેના માણસની વત9©કં ૂ ને આપણે બદલી નહg શક&એ. આમ આદમીની B
રોBરોજની નાનકડ& જfJરયાત છે , એમાં જો આપણે મદદ ન કર& શક&એ તો પછ& તો મોટા-મોટા
ભાષણો આપીને આપણે આ દ શને નથી બદલી શકવાના. અમે ઝારખંડમાં વાથયના TેUમાં સી~ુ ં એ
જ કામ કર& રHા છે ક Bથી ગામના લોકોKુ ં વા ય /ુધર . ગામમાં ઘણી એવી સામાય બીમાર&ઓ
હોય છે Bને માટ મોટા પેિશયાEલટ ક એમ.બી.બી.એસ ડૉ<ટરની જfર નથી હોતી. એ માટ xયાં એ
Nકારના ‘હથકર વક9 સ’9 રાખવામાં આયા છે Bથી તેઓ આ બીમાર&ની Nાથિમક સારવાર કર& શક
અને ગામના લોકોને સામાય સમજ આપી શક. આ કાય9માં સદભાવના ફલાવવનો હ( ુ પણ સમાયેલો
છે જ.
એ જ ર&તે ધમ9ના TેUમાં પણ સૌને એકબીOના ધમ9ની Oણકાર& હોય તે બ3ુ જfર& છે . પરપર
સદભાવKુ ં િનમા9ણ થાય એ માટ આ અગxયKુ ં છે . આપણામાંથી ઘણા ખરા લોકોને Lુલમ ધમ9ના
અનેક તહવારો િવશે સામાય ાન પણ નથી હો(ુ.ં દર ક Nાંતમાં આ થિત છે . િવિવધ ધમ9ના લોકો
એકબીO સાથે હળ&મળ&ને રોBરોજ કામ કર તે t ૂબ જfર& છે . ભલે આપણા િવચાર કોઈ સાથે મળતાં
ન હોય પરં ( ુ આપણે લોકો સાથે ભેગાં મળ&ને કામ કર& તો ધીર ધીમે એક વથ સમજ કળવાતી Oય
છે . આ બધા માટ અમે ઝારખંડમાં કોિશશ કર& રHાં છે . અમે િશTણના TેUમાં પણ એ ર&તે કંઈક
કરવાKુ ં િવચાર& રHા છે . િશTણના TેUમાં વા યના TેUની Bમ અનેક ઘણો અભાવ છે . એવા
આપણા દ શમાં સેવા કરવાલાયક અનેક TેUો છે . rાંક પીવાલાયક પાણી નથી, rાંક ઊO9ના N¨ો છે
તો rાંક ગામડામાં  ૂલો સળગાવવાથી થતા ~ ૂમાડાથી અનેક મJહલાઓને ફફસાKુ ં કસર થાય છે . આ
Nકારની ઘણી સમયાઓ હv ઊભી જ છે . ¡ખો ખોલીને જોઈએ તો કામ કરવા માટ તો અનેકઘ©ુ ં
કામ ચાર તરફ છે .
ખાસ કર&ને 3ુ ં ભણેલાગણેલા અને થોડા સર એવા શહર& મZયમવગ9ને ખાસ કહવા માPું sં ક તેઓ
પોતાની ચાર તરફ રહલી આવી સમયાઓને oુએ. ફ<ત મીJડયાને જોઈને ન બેસી રહ. 3ુ ં તો ક3ુ ં sં ક
ટ&વી જોવાKુ ં બંધ કર& દો. 3ુ ં તો વષ§થી ટ&વી જોતો નથી અને એની મારા વા ય પર એની સાર&
અસરો થઈ છે . મª તો અખબાર વાંચવાKુ ં પણ છોડ& દ&~ુ ં છે કારણ ક આજKુ ં અખબાર oુઓ ક પરમ
JદવસKુ ં ક એક વષ9 પહલાKુ ં – તેમાં કંઈ િવશેષ ફરક નથી પડતો ! ટ&વીને કારણે આપણે સાથે રહવા
છતાં સાવ એકલા પડ& ગયાં છ&એ. મારા િપતાvના સમયમાં યાર ટ&વી નહોતાં xયાર તેઓ બહાર
ચાલવા જતાં અને કોઈકને xયાં બેસીને આરામથી એકાદ-બે કલાક વાતો કર& શકતાં. એથી વથ અને
/ુખી રહતાં. આB હવે કોઈને xયાં ટ&વી ચાલ(ુ ં હોય અને આપણે જઈએ તો ઉપર-ઉપરથી ‘આવોબેસો’ એમ કહ પણ આપણને Mયાલ આવી Oય ક આપણા આવવાથી એમને tુશી નથી થઈ.
મનોમન એ બબડતો હોય ક : ‘આ િસJરયલના ટાઈમે વળ& આ rાં આવી ચઢwા ?’ તેથી ક3ુ ં sં ક
ટ&વી ઓsં જોઈને વાતિવકતા B બની રહ& છે એને ¡ખો tુલી રાખીને oુઓ.

www.ReadGujarati.com

Page 54

બીoુ,ં આ બધા માZયમોને લીધે આપણે એમ માનવા લાpયા છ&એ ક B હડલાઈન હોય છે એટ_ું જ
આ Dુિનયામાં બને છે . આપણે નજર સામે કોઈKુ ં t ૂન થતાં જોWુ ં હોય તો પણ આપણને એમ લાગે ક
આ કદાચ સાુ ં નહg હોય કારણ ક પેપરમાં તો આWુ ં નથી ! આ ર&તે આપણી બધાની િવચારવાની
પિત L ૂળમાંથી જ સાવ બદલાઈ રહ& છે . લોકો હાથમાં Jરમોટ લઈને િવચાર છે ક 3ુ ં ટ&વીને ચા_ું ક\ું
sં, પરં ( ુ હક&કતે ટ&વી તમને ચા_ુ કર( ુ ં હોય છે ! એ બ~ુ ં જ તમારા મગજમાં અગાઉથી ભર& દ છે ક
આB nુ ં કરવાKુ,ં nુ ં િવચારવાKુ,ં nુ ં ખર&દવાKુ....
ં
બસ, આ ર&તે ‘Ìેઈન વોિશFગ’ રોજ થ( ુ ં રહ છે .
થોડાક Jદવસ એને બંધ રાખીને ચાર બાoુ ¡ખો tુલી રાખીને જોઈએ અને સામાય નાગJરક હોવાને
નાતે આપણે B B કર& શક&એ તે જfરથી કર&એ. કોઈ પણ કામ નાKુ ં નથી.
િવશેષ ક3ુ ં તો આપણા દશ9નમાં મને એ ખામી લાગે છે ક આપણે શાર&Jરક તંDુરતીને બ3ુ મહxવ
આÄWુ ં નથી. આxમાની વાતો સાર& છે પરં ( ુ શર&રને કળવુ ં પણ એટ_ું જ જfર& છે . આપણા દશ9નની
બીv તકલીફ એ છે ક આપણે કોઈ પણ સમયાને જોઈને એને (ુરં ત ઉકલવાના બદલે ફ<ત એના પર
EચFતન શf કર&ને બેસી રહ&એ છ&એ. આપ ખોું ન લગાડો તો ુ ભગવાનની કથા B નાનપણમાં
ભણવામાં આવતી હતી એના િવશે પણ એક વાત ક\ું. ુ ભગવાનની વાતા9માં એુ ં આવ( ુ ં હ( ુ ં ક
તેઓ એક વાર મહલમાંથી નીકqયા પછ& એમણે બીમાર આદમીને જોયો અને Dુઃખી થયા.  ૃ
આદમીને જોયો અને તેઓ Dુઃખી થયા અને UીO Jદવસે એક L ૃxWુ પામેલાને જોયો એટલે તરત એ
જગલ
ં
તરફ જતાં રHાં અને િનવા9ણનો માગ9 અપનાયો. આ સાર& વાત છે પરં ( ુ એમાં મને એમ લાગે
છે ક એમની નજર સામે બીમાર ય<ત હતો એની માટ તો એમણે કંઈક કરુ ં જોઈએ.  ૃ ય<ત હતો
એને કંઈક મદદ કર& હોત તો ઘ©ુ ં સા\ું થાત. પરં ( ુ આપ©ુ ં દશ9ન જ એુ ં છે ક આપણે ¡ખો સામે B
સમયા હોય એને છોડ&ને બ3ુ Dૂ ર જતાં રહ&એ છ&એ. આ બ~ુ ં સમજુ ં જfર& છે . જો ક પાµાxય
િવચારધારાઓ આવી એ પછ& આપણે xયાં સં]ુEચતતા t ૂબ વધી છે એ પણ એટ_ું જ સાુ ં છે . ખેતરોને
વાડ કરવી અને ક¹પાઉડ રાખવી – એ બધી તે િવચારધારાની દ ન છે . આપણે xયાં અગાઉ કોઈ એવી
સં]ુEચતતામાં માન( ુ ં નહો(.ુ ં ૂંકમાં, આપ©ુ ં Zયાન અL ૂત9 ચીજવ(ુઓ તરફ વધાર જ( ુ ં હોય છે . એ
પિત બદલવી t ૂબ જfર& છે .
‘નાગJરક સમાજ’ િવશે 3ુ ં એમ માKુ ં sં ક દર ક ય<ત પાસે સ-ા છે . સ-ા એટલે ક સરકાર એમ
આપણે માનીએ છ&એ. પરં ( ુ એ કોઈ Dૂ ર રહલ વ( ુ નથી. માણસે એમ ના માનુ ં જોઈએ ક સારા કામ
કરવા માટ તો ટાઈને
ંૂ
આપણે સ-ા પર બેસીએ તો જ થાય. કોઈ પણ ય<ત સદભાવનાKુ ં કામ તો
કર& જ શક છે . નાના-નાના કામ તો આપણે જfરથી કર& શક&એ. અય એક  ૃિ- આપણા સમાજમાં
એવી છે ક લોકો અસાધારણ કામ કરવા ઈ=છે છે પણ સાધારણ કામ કરવા નથી ઈ=છતાં. m ૂMયો
માણસ ખાવાKુ ં માગે તો એને ખાવાKુ ં આપુ ં જોઈએ. એને કંઈ એમ ના કહવાય ક 3ુ ં તારા માટ vવ
આપવા પણ તૈયાર sં ! આ સાધારણ કામ t ૂબ અગxયKુ ં છે . રોજ આપણને પચાસ વ(ુની જfરત
પડ Bમ ક વીજળ&, પાણી, સડકો અને ઘરવપરાશની અનેક વ( ુઓ. આ વ( ુઓને લગતા N¨ો
આપણે જ સંભાળવાના હોય. એ કંઈ સરકાર થોડ& સંભાળવાની હતી ? આપણે Oતે જ આ બધા
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N¨ોના ઉકલ લાવવા પડશે. આપણે Bની રાહ જોઈએ છ&એ ક કોઈ આપણને આવીને બચાવશે એ તો
આપણે પોતે જ હોઈએ છ&એ. Bટલી જદ& આ વાત આપણે સમv લઈએ એટ_ું જદ& એક નવો દશ
બનાવવાKુ ં કામ આપણે શf કર& શક&nુ.ં આપ સૌનો આભાર.

(; *I" : - A. /77-)

yી રામચં શરણં Nપ{ે |
yી રામDૂ ત ં શરણં Nપ{ે ॥
સદભાવનાપવ9ના સૌ આયોજકો અને આપ સૌ.... મª આ ઘણી વખત કું છે ક સાચી એકાદશી એને
કહવાય ક એક Jદવસ ઉપવાસ કયા9 પછ& બીB Jદવસે સવાર ‘માર હવે જમુ ં પડશે’ એવી પીડા Nગટ
થાય. એ ર&તે મારો વષ§નો મૌનનો અKુભવ એવો છે ક 3ુ ં એક Jદવસ મૌન રાtુ ં પછ& બીB Jદવસે
મને પીડા થાય ક હવે માર બોલુ ં પડશે. આપ મારો પJરવાર છો એટલે 3ુ ં માKુ ં sં ક આ વાતને આપ
અયથા નહg લેશો. કદાચ લો તોય એ આપની વતંUતા છે . Uણ Jદવસ /ુધી 3ુ ં અહg yોતા તર&ક
બેઠો હતો અને માર પાsં બોલુ ં પડ એવી બ3ુ માનિસકતા રહતી નથી છતાંય શCદોનો ઉપાસક sં
તેથી, ન આશીવા9દ ક ન માગ9દશ9ન – આ બેમાંથી કોઈ માટ મા\ું ગoુ ં નથી. આશીવા9દ આપવા માટ
બ3ુ તપ જોઈએ અને એ માર& પાસે છે ક નહg તે મને ખબર નથી. માગ9દશ9ન આપવા માટ બ3ુ
અ¤યાસ જોઈએ. એ પણ મને ખબર નથી. પરં ( ુ બોલવાKુ ં કું છે એટલે જfર બો_ુ.ં
બધા જ વ<તાઓએ Uણ Jદવસ પોતપોતાની ર&તે બ3ુ જ ±દયથી પોતાના અKુભવY ૂણ9 અને
અ¤યાસY ૂણ9 િવચારો આપણી સામે L ૂrા. છે લે બ3ુ શાલીનતાથી િશવરામનભાઈએ પોતાના િવચારો
L ૂrા. વષ§થી બો_ું sં એટલે yવણ પણ કરતો હો sં અને વ<તાની શાલીનતાને ધયવાદ પણ
આપતો હો sં. મને વડ&લ yી સનતભાઈ બે Jદવસ લઈને અહg આયા એનો બ3ુ આનંદ થયો. એ
મને ગઈકાલે Y ૂછતા હતાં ક આ સદભાવનાને લઈને તમારા મનમાં nુ ં છે ? xયાર મª એમને જવાબ
આપતાં ‘<વીટ ઈ ડયા’ના Jદવસે oુદા oુદા િવચારકોની Lુબ
ં ઈમાં યોOયેલી એક સભાની વાત કરતાં
કું ક એ Jદવસે મª વાભાિવક કહ_ ું ક દ શમાં લોકસભા છે અને હોવી જોઈએ, િવધાનસભા છે તો તે
પણ હોવી જોઈએ. nુ ં આપણા દ શમાં એક એુ ં સંગઠન ન થઈ શક ક B સદભાવ સભામાં fપાંતJરત
થાય ? એની વાત કોઈ આચરણમાં ન ઉતાર તો કંઈ નહg પણ ય<તને િવચારવા માટ મજ ૂર કર .
ય<તને એ િન!પT, િનવàર અને િનલ§ભ અવાજ સાંભળવા માટ બાZય કર . વંદનીય િવનોબાvની
આચાય9]ુળની કપના એવી રહ& ક એવા લોકોKુ ં સંગઠન હોય B Y ૂર Y ૂરા િન!પT હોય, િનવàર હોય
અને િનભ9ય હોય. એ N ૃિ- િવનોબાvના કાળમાં શf થઈ, ચાલી પણ ખર&. એવી એક સભા હોય ક
યાં આવા લોકો મળે . એુ ં મે Lુબ
ં ઈમાં કહ_ ું અને xયાર 3ુ ં Nાસમાં બોલેલો ક ‘<વીટ ઈ ડયા’ હવે
‘વીટ ઈ ડયા’ બને. ખેર, એ તો મારા મનમાં B તે વખતે આWુ ં તે.
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એ પછ& આગળ મª સનતભાઈને કું ક પચાસ વષ9ની માર& રામકથાયાUામાં આરં ભના દશ વષ9 3ુ ં
કાઢ& નાtુ ં sં. એ વખતે વભાવ નહોતો પરં ( ુ માર& બાZયતા હતી, માર& મજ ૂર& હતી તેથી 3ુ ં
દETણાના fપમાં કથાના છે લે પU-Yુ!પ વીકારતો હતો. કોઈ Jદવસ ચા£ નહોતો લેતો. મને ખબર છે
ક 3ુ ં એક કથા નવ Jદવસની ક\ું xયાર મને 100 fિપયા મળતા. એમાંથી 30 fિપયા મારો પગાર કપાઈ
જતો હતો. કારણ ક મ3ુવા િશTણ સિમિત મને કાયમી નહોતી કરતી. એ એમ માનતી હતી ક આ
કાયમી કરવા Bવો માણસ નથી ! તબલા અને પેટ&વાળાને એમાંથી 10-10 fિપયા આપવા પડતાં હતાં.
છે લાં ચાલીસ વષ9થી તો 3ુ ં કnુ ં જ કોઈ પાસેથી લેતો નથી. કવળ રામના નામ પર yાથી મા\ું
vવન બ3ુ સાર& ર&તે ચાલે છે . આ તમે વીકારો ક ના વીકારો પરં ( ુ કવળ રામના નામ પર મા\ું
કામ ચાલે છે . કદાચ ગાંધીvKુ ં પણ ચાWુ ં છે એના L ૂળમાં કવળ રામનામ છે . પછ& એ રામ િવતયા9,
/ુ મ થયા, જન-જનમાં દ ખાયા, ઈ³ર સxય છે એને બદલે સxય જ ઈ³ર છે આુ ં fપાંતર એમની
વાતમાં આWુ.ં 3ુ ં તો બ3ુ જ yા લઈને બેઠો sં. આ સંદભ9માં ‘હનર& ફોડ9 ’ માટ કહવાતી એક િવનોદ&
વાતા9 છે B આપને ક3.ુ ં એમણે એક નવી ગાડ& બનાવી. એક બ3ુ સL ૃ zાહક ગાડ& ખર&દવા આયો.
ફોડØ Oતે એને કું ક તમે દર બેસો 3ુ ં તમને એક મોટો ¡ટો મરાુ ં Bથી તમને Mયાલ આવે ક
ગાડ& વાપરવામાં કવી છે . આ ખાસ સંશોધન કર&ને બનાવવામાં આવેલી ગાડ& છે . એ પછ& બંને જણ
બેઠા અને 40 Jક.મી. /ુધી ચાલીને ગાડ& ઓEચFતી અટક& પડ&. ફોડØ પેલા ભાઈને કું ક ‘સોર&, પેોલ
નથી.’ zાહક કહ ક ‘પેોલ નથી તો આ 40 Jક.મી. ચાલી કવી ર&તે ?’ ફોડØ હસીને કું ક ‘40 Jક.મી.
તો ખાલી અમારા નામથીયે ગાડ& ચાલી Oય છે !!’ ખેર, એ તો વાતા9 હશે ક દંતકથા હશે પણ મારો
તો અKુભવ છે બાપ... ક માર& ગાડ& તો રામનામથી જ ચાલે છે . એના L ૂળમાં કવળ રામનામ છે અને
તેથી આપ સૌ આવો છો અને 3ુ ં પણ માગ9દશ9ન NાÄત ક\ું sં.
3ુ ં તમને સનતભાઈ સાથેની વાત કરતો હતો. સનતભાઈને મª કું ક પહલાંના દસ વષ9 કાઢ& નાtુ ં તો
છે લાં ચાલીસ વષ9થી માર& ર&તે, માર& જpયાએ, માર& Tમતા Nમાણે, માર& યાસપીઠ આ જ કામ કર
છે . આદરણીય મોરારvભાઈ દ સાઈ યાર રમણ મહિષના આyમમાં ગયા xયાર એમણે સી~ુ ં જ રમણ
મહિષને Y ૂછÉું ક, ‘મહિષv, આપ એક t ૂણામાં બેઠાં છો એ કરતાં સમાજની વ=ચે જઈને કરો તો કટ_ું
બ~ુ ં કામ થાય.’ કદાચ રમણ મહિષએ એવો જવાબ આપેલો ક ‘આપ આપની Tમતા અને આપના
TેUમાં રહ&ને કામ કરો છો, 3ુ ં માર& Tમતા અને મારા TેUમાં રહ&ને એ જ કામ કર& રHો sં B તમે
કર& રHા છો.’ સૌના TેUો અને સૌની Tમતા oુદ& oુદ& છે તેથી 3ુ ં બ3ુ િવન}તાથી કહવા માPું sં ક
40 વષ9થી 3ુ ં સદભાવના ફલાવવાKુ ં જ કામ ક\ું sં. માર& કથામાં આવતો yોતાવગ9 કવળ પાપ ધોવા
નથી આવતો પરં ( ુ હવે પછ& નવા પાપ નહg કર&એ એના સંકપ માટ આવે છે . 3ુ ં નથી માનતો ક
કોઈના પાપ ધોવાતા હોય. પાપ તો ભોગવવા જ પડ. કોઈ એવી ]ૃપા ઊતર અને ધોવાઈ Oય તો
સા\ું, મને વાંધો નથી. માર તો મª કંઈ કયા9 હોય તો ધોવાય નથી, ભોગવવા છે . કથા એટલા માટ છે ક
એમાંથી પછ& માણસ નુ ં પાપ ન કર . આપણે rાં /ુધી m ૂતકાળની વાતોને વાગોqયા કર&nુ ં ?
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િવનોબાvએ કહ_ ું ક દોષદશ9ન કરતાં Pુણદશ9નમાં ઊO9 વધાર છે . તમે તમા\ું થોું Pુણદશ9ન કરો. ‘3ુ ં
પાપી, 3ુ ં હ&ન અને 3ુ ં પિતત’ એુ ં rાં /ુધી કરશો ? આપણે યાં છ&એ xયાંથી કંઈક કર&એ.
આ બાબતે 3ુ ં તમને એક વાત ક3ુ ં તો કદાચ આપને આxમલાઘા લાગે પણ કહ ુ ં તો પડશે જ. 3ુ ં 25
વષ9 પહલાં ઓJરસાના નેUયમાં Uણ Jદવસ સેવા કરવા ગયો. એ Eબલ]ુલ આJદવાસી િવતાર હતો.
ુ ાં રHો. માર& ઈ=છા હતી ક
મª એના માટ માર& એક કથા બદલી. 3ુ ં xયાં ગયો. Uણ Jદવસ 3ુ ં એક તંમ
3ુ ં Oતે જો ક બ3ુ જ દરના ભાગમાં nુ ં થિત છે . 3ુ ં ચૌદ વરસ વનમાં તો ન O પણ Uણ Jદવસ
તો જઈ શ]ું ! xયાં 3ુ ં બે-Uણ કલાક દદºઓ પાસે હો અને સાંB અમે બધા સાથે બેસીને સxસંગ કર&એ.
એક Jદવસ મª આયોજકોને કું ક મને ડર નથી પરં ( ુ જો તમને વાંધો ન હોય તો માર હv દરના
તJરયાળ િવતારોમાં જઈને લોકોને મળુ ં છે . આયોજકો કહ ક તમને એકલા કમ જવા દ વાય ? જોડ
પોલીસ મોકલીએ. મª ના પાડ& ક પોલીસ નહg. કથા દર¹યાન પણ 3ુ ં રાUે EભTા લેવા જ xયાર
યવથા માટ રાખેલી પોલીસને ના પાડ& દ sં. EભTા તો એક બહાKુ,ં બાક& મારો એની પાછળનો
Mયાલ એ ક માર એને મળાય અને B માર& પાસે ન આવી શક એની પાસે 3ુ ં O. એક તો પોલીસની
ગાડ& આવે એટલે એ લોકો ગભરાઈ Oય અને Dુઃખી થાય. તેથી xયાં મª નેUયના આયોજકોને કું ક
]ૃપયા કોઈ સાથે ન આવો. એ પછ& 3ુ ં xયાં એક ઘાસના ¸ંપડા પાસે ગયો. xયાં મª એક દય જોWુ ં એKુ ં
મને આµય9 પણ થWુ ં અને િવષાદ પણ થયો. એ ¸ંપડામાં એક બહન હતી એટલે મª િવનંતી કર& ક 3ુ ં
આવી શ]ું ? એ બહને બ3ુ મીઠો આવકાર આÄયો પણ મª માર& નજર જોયે_ ું ક એમણે એક ઘાસનો
Y ૂડો આડો રાMયો હતો. 3ુ ં સમv ગયો ક આની થિત nુ ં છે , સાહબ ! 3ુ ં  ૂપ થયો. એ વખતે માર&
પાસે કંઈ નહો(.ુ ં મª માર& કાળ& શાલ આપી દ&ધી. બીoુ ં nુ ં ક\ું ?
આ શાલની વાત પરથી યાદ આWુ ં ક ઘણા લોકો માર& પાસે શાલ માંગે છે પણ આ શાલમાં કંઈ નથી.
શાલથી કંઈ થાય નહg, મશાલથી જ થાય ! 3ુ ં એક કાય9મમાં ગયો xયાર બે મૌલાનાની વ=ચમાં બેઠો
તો એમણે મને એક-એક શાલ ઓઢાડ& અને મª પણ તેઓને એક-એક શાલ ઓઢાડ&. 3ુ ં વચમાં બેઠો
હતો એટલે મને બે શાલ મળ& !

મારો કહવાનો અથ9 છે ક તમે વ=ચે બેસતાં શીખો. િવ{ાથઓની

વચમાં બેસો તો પણ ઘ©ુ ં OણવાKુ ં મળે . અમાર મ3વ
ુ ાની કયાશાળામાં િવદાય સમારં ભ હતો. 3ુ ં પણ
xયાં હતો. એમાં એક Lુલમની દ&કર& અને બે JહDુની દ&કર&ઓ હતી. િશTકોએ તે વખતે હKુમાન
ચાલીસાનો પાઠ કરાયો. એ Uણેય હKુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરતા હતાં. મª આચાય9ને કું ક આુ ં
નહg કરાવુ ં જોઈએ. Lુલમ દ&કર&ને ન બોલુ ં ગમે અને તમે પરાણે તો નથી કરાવતાને ? આ
બરાબર નથી. આચાય9 કહ ક ના એુ ં નથી. પરં ( ુ મને ન ગ¹Wુ.ં માર& હાજર&માં તો એુ ં ન જ થુ ં
જોઈએ ક કોઈ ધમ9ને તમે ફરજ પાડો ક તમે આમ કરો. એ ઠ&ક ન કહવાય. મª Y ૂ\ું થયા પછ& અમારા
નગરપિત ઈÌાહ&મભાઈને કું ક આ દ&કર&ને જરા Y ૂછોને ક િશTક એમને પરાણે હKુમાન ચાલીસા
તો નથી કરાયા ને ? ઈÌાઈમભાઈએ Y ૂછÉું xયાર એ છોકર&એ બ3ુ સરસ જવાબ આÄયો. આવા
જવાબો િવ{ાથઓની વ=ચે બેસીને આપણે મેળવવાના છે . એ છોકર&એ એમ કું ક JહDુ-Lુલમ એ
તો બધા તમારા મોટરાંઓના કામ છે અમને શાંિતથી રહવા દો ને યાર ! આ એક મોટો મેસેજ હતો.
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એટલે 3ુ ં એમ કહતો હતો ક શાલથી કંઈ કામ નJહ થાય, મશાલથી થશે. મશાલ એટલા માટ કારણ ક
એ બીOને અજવા¢ં આપે અને એની માટ માર અને તમાર Oતે બળુ ં પડ. Oતે બળ&ને બીOને
ઉOગર કરવાની આ વાત છે . બીOને બાળવા માટની મશાલની આ વાત નથી.
3ુ ં આપને એ કહતો હતો ક એ પેલી ¸ંપડ&માં રહતા બહનને મª તે Jદવસે શાલ આપી દ&ધી. બીoુ ં માર&
પાસે કnુ ં હ( ુ ં નJહ. એ પછ& એ બહન ભાંpWુ ં ( ૂટÉું Jહદ&માં એમ બોયાં ક ‘તમા\ું િતલક જોઈને એમ
લાગે છે ક અમારાથી તમા\ું લેવાય નJહ. અમાર તો ધમ9ને અપાય, ધમ9 પાસેથી લેવાય નJહ.’ આ
L ૂય, આ સદભાવ મª માર& નજર જોયો છે . માર તમને એ કહ ુ ં છે ક 3ુ ં માર& ર&તે, યાસપીઠ સાથે
જોડાઈને નામના Nતાપે આુ ં કંઈક કર& રHો sં અને આપ આવા કાય9 માટ સ&ય છો, વષ§થી
િવચારો છો એટલે મને આ N ૃિ- માર& જ N ૃિ- હોય એુ ં લાગે છે . તેથી મને એમ થાય ક 3ુ ં આ
Nકારની N ૃિતમાં કોઈપણ ર&તે જોડા.
હવે ‘સદભાવ’ શCદની યાMયા ઘણી વખત થઈ. ‘સદભાવ’ માટ ભગવદગીતામાં એક જpયાએ t ૂબ
/ુદર
ં
યાMયા છે . Äલીઝ, એના પર Zયાન આપજો. સનતભાઈએ ગઈકાલે I ંIની સરસ વાત કર&.
રામચJરત માનસ પણ એમ જ કહ છે ક યાં /ુધી Iૈત ુ¥ જગતમાં પેદા નથી થતી xયાં /ુધી ોધ
પેદા થઈ શક નહg. ોધ પેદા ન થાય xયાં /ુધી JહFસક  ૃિ- ન થાય, JહFસક  ૃિ- પેદા ન થાય xયાં
/ુધી કોઈની JહFસા કોઈ કર& જ ન શક. ોધ Iૈતમાંથી પેદા થાય છે . એને ‘મમસxય’ કહ છે . 3ુ ં તો એમ
માKુ ં sં ક એક સxય મા\ું હોય, એક સxય તમા\ું પણ હોય અને સાથે સાથે આપણે બંને એ વીકારુ ં
જોઈએ ક એક સxય આપ©ુ ં હોય. મા\ું સxય ઘીનો દ&વો કરવાKુ ં હોય તો ઈસાઈ ભાઈKુ ં સxય
મીણબ-ી કરવાKુ ં હોય. બૌો અને ઈલામKુ ં સxય એની ર&તે ય<ત થ(ુ ં હોય. દર કના સxયને આદર
મળવો જોઈએ. સાથોસાથ એ પણ સમજુ ં જોઈએ ક / ૂય9 અમારા બંનેK ુ ં સxય છે . તેથી 3ુ ં તમને
ભગવદગીતાની એ /ુUાxમક પં<ત કહવા માPું sં કારણ ક I ંIમાંથી જ આ બધા બખેડા શf થાય છે .
એક વખત 3ુ ં કલક-ાની કથામાં હતો અને ગીતાનો એક લોક મારા મગજમાં  ૂમે પણ મને યાદ ન
આવે. 3ુ ં રોજ ગીતાનો પાઠ ક\ું પણ મને એ લોક યાદ જ ન આવે. માર એ લોક શોધવો હતો પરં ( ુ
એ rા અZયાયનો એ પણ મને ખબર નJહ. એક વખત આખી ગીતા જોઈ ગયો. ગીતાનો પાછળથી
આગળ ઊલટો પાઠ પણ કય§. પરં ( ુ એ લોક જ ના જડ. મને થWુ ં એ લોક ગયો rાં ? xયાર મને
ખબર પડ& ક એ લોક યાં હતો ને xયાં બે પાના ચટ& ગયા હતા ! સાહબ, યાં લોક હોય છે xયાં
IIોએ આપણને ચટાડ& દ&ધા છે , ભટકાવી દ&ધા છે . આ II એટલે ક બે Nકારની  ૃિ- ક Bણે
આપણને ભટકાવી દ&ધા છે . એના પરથી મને એમ શીખવાKુ ં મqWુ.ં 3ુ ં આપને એ કહતો હતો ક
ગીતાનો એ લોક છે B સદભાવનાને પJરભાિષત કર છે . આપ એની પર િવચાર કરજો. સદભાવના
માટ આટલી બધી N ૃિ-ઓ થાય છે ચચા9ઓ થાય છે તેમ છતાં થાયી fપ કમ નથી લેતી એ
િવચારવા Bુ ં છે . એટલે જ ગીતામાં ]ૃ!ણએ સદભાવના સાથે એક બ3ુ જ અગxયનો શCદ જોડો છે B
બાબતે 3ુ ં આપKુ ં Zયાન ગંભીરતાથી ખªચવા માPું sં. ‘सदभावे साधभ
ु ावे च’ એમ ગીતા કહ છે . આ વૈિ³ક
મંU છે . સદભાવનાની પાછળ જો સા~ુભાવ નહg હોય તો એ સદભાવ rાર ય નહg ટક. સા~ુભાવ
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એટલે અLુક કપડામાં કોઈ છે એની વાત નથી. કપડાંની વાત છોડ& દો. કપડાં કોને કવા પહરવાં એ
એની ય<તગત વતંUતા છે . 3ુ ં આપ સૌ વડ&લોના સંસગ9માં ર3ુ ં sં xયાર એમાં મને સલાહો પણ
ઘણી મળે છે ક ‘બાYુ સાJહxયકારો, કમ9શીલો સાથે બેસે xયાર એમણે િતલક ન કરુ ં જોઈએ !’ આુ ં
થાય xયાર કમ9શીલોના નામ પર ચોકડ& વાગી Oય છે . તમે માર&  ૃિ- oુઓ, વેશ nુ ં કામ oુઓ છો ?
એ દર કની પોતાની વતંUતા છે . 3ુ ં માર& ર&તે કામ ક\ું sં. તમે મને તમાર& ¬મમાં ફ&ટ નહg કર& શકો
પણ 3ુ ં કામ તમા\ું ક\ું sં. તમેય મા\ું કામ કરો છો પણ 3ુ ં કદ& તમને એમ ન ક3ુ ં ક તમે માર& Bમ
માળા લઈને ફરો. એમ ક3ુ ં તો 3ુ ં સાવ L ૂઢ ગણા.
માફ કરજો, અxયાર nુ ં થWુ ં છે ક આપણા સદભાવની પાછળ yે!ઠભાવ નથી. ‘सदभावे साधभ
ु ावे च’ સા~ુ
શCદ વાપય§ છે એટલે સા~ુ બો_ું sં. બાક& સા~ુ શCદ આવે એટલે આપણે xયાં Pૃપો શf થઈ Oય છે .
બાક& બધા ડાHા માણસો એક જ છે . ફક&રોને વળ& કયો ધમ9 ? 3ુ ં મારાથી િવચા\ું તો માર& Nxયેક
સદભાવનાની પાછળ yે!ઠ ભાવ છે ? yે!ઠભાવ હોવો જોઈએ. 3ુ ં તમાર& પાસે આુ ં તો માર&
સદભાવના હશે તો જ 3ુ ં તમાર& પાસે આવતો હોઈશ. 3ુ ં એક નાનામાં નાના ગર&બના ]ૂબામાં જ તો
માર& સદભાવના હશે તો જ 3ુ ં ગયો હોઈશ. અLુક વાતો મને કહવી ગમતી નથી પણ એમ થાય છે ક
ૂ ની આસપાસના ¸ંપડામાં
ક3.ુ ં અમાર ભાઈઓને ગાડ& આપવાની વાત હતી તો મª ક&~ુ ં ક મારા Pુ\ુ]ળ
રહતા લોકોને પહલા સાઈકલ મળે , નાના બાળકો Uણ પૈડાંની સાઈકલ પર ફર , એને Jકટના સાધનો
આપો, એ બધા એનાથી રમે પછ& વાત. rાર ક 3ય
ુ ં એ લોકો ભેગો Jકટ રLુ ં sં પણ આ બધા દરના
યો કોઈ કમેરા પકડતા નથી એટલે ગમે તે ુ ં િનવેદન કર& દ છે . મારો કહવાનો અથ9 એ હતો ક
¸ંપડામાં જ એટલે મારો સદભાવ તો હશે જ પરં ( ુ xયાં જવા પાછળ જો મારો સા~ુભાવ નહg હોય
અને મનમાં જો એ ભાવ હશે ક 3ુ ં ¸પડામાં O તો માર& Nિસ¥ વધે, મોરાJરબાYુ બધાથી oુદા પડ,
ખાલી કથા ન કર કામ પણ કર – આવી જો  ૃિ- હોય તો સદભાવ છે , સા~ુભાવ નથી. પછ& તો ]ૃ!ણ
એમ પણ કહ છે ક તમા\ું કમ9 સxકમ9 હોય તો પણ એની પાછળ સા~ુભાવ હોવો જોઈએ.
ઘણા કમ§ એવા કર&એ છ&એ ક એ આપણે કરવા પડ છે પરં ( ુ એની પાછળ yે!ઠભાવ નથી હોતો.
ઘણાની સાથે હાથ મેળવવા પડ છે , yે!ઠભાવ નથી હોતો. સદભાવ yે!ઠભાવ NેJરત હોવો જોઈએ.
એનો ગવાહ કવળ આપણો આxમા હોય. એનો બીજો કોઈ ગવાહ નહg થઈ શક. એનો તો આપણો
તરાxમા જ સાTી હોઈ શક ક એની પાછળ મારો સા~ુભાવ છે ક કમ. સxય માટ પણ જો 3ુ ં એમ ક3ુ ં
ક મા\ું જ સxય સાુ ં તો એની પાછળ yે!ઠભાવ નથી. ભલે આ સદભાવની N ૃિ- નાની દ ખાતી હોય
પણ રામાયણમાં લMWુ ં છે ક તેજવી ઘટનાને કોઈ Jદવસ નાની ન ગણવી. અxયાર B આ સદભાવની
N ૃિ- થઈ રહ& છે તે એક મંથન-NJયા છે . 3ુ ં તમને yાથી અને રામનામના બળે કહ& શ]ું ક આ
મંથનમાંથી ઝેર નહg નીકળે , અL ૃત જ નીકળશે. આમાંથી B અL ૃત નીકળશે એ તો Bણે મંથન કWુX
હશે એ પણ નહg પીવે. આમાં તો છે લા માણસને ક વંEચતને

પીવડાવવા માટની વાત હશે. મારા

મનમાં હંમેશા એમ થાય ક વષ9માં એક કથા આJદવાસી િવતારને આYુ ં ક યાં વંEચત અને પીJડત
લોકો બેઠા છે . oુવાનીમાં xયાં બેસીને સમિપત vવન vવતા લોકોને 3ુ ં જો sં xયાર રાv થા sં.
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માર& વEણ½મ Pુજરાતની ઊજવણી આ ર&તે કથા Iારા છે . 3ુ ં rાંય જોડાયેલો નથી. 3ુ ં કવળ માર&
રામાયણ સાથે જોડાયેલો sં. માર& ઊજવણી એ ર&તે છે ક 3ુ ં કથા Iારા એ લોકો /ુધી પહુ.ં
ૂંકમાં, મને નામના Nતાપે એુ ં દ ખાય છે ક yે!ઠભાવ NેJરત સદભાવKુ ં આ B મંથન છે એમાંથી
અL ૃત જ નીકળશે. આપણે nુ ં કામ િનરાશાવાદ& થઈએ ? આટલો મોટો આ પJરyમ છે . બ3ુ સારો હ( ુ
લઈને આપણે નીકqયા છ&એ અને છતાંય આપણે માણસ છ&એ એટલે આપણા િવચારોમાં ફરફાર થયા
કરવાનો. આપણા બધાના િવચારો ભલે oુદા હોય પણ આપણી  ૃિ- એક હોવી જોઈએ. એ  ૃિ-ની એક
Jદશા પાછળ yે!ઠભાવKુ ં પJરબળ નહg હોય તો મને સંભવ નથી લાગ(ુ.ં તેથી મને લાગે છે ક આપ©ુ ં
આ કાય9 ચોVસ અL ૃત િન!પ¼ કરશે. કટલા બધા વડ&લોની Dુઆ આપણી સાથે છે . કટલા બધા લોકો
આ N ૃિ-થી રાv થાય છે . ભલેને અહg 100-200 માણસ બેઠા હોય. તેથી nુ ં ? Jદલવાળા બે મળે
તોય બસ છે ! ગાંધીબાYુની Nxયેક સદભાવના સા~ુભાવ NેJરત હતી. એમKુ ં સિવનયભંગ ¡દોલન
હોય તો પણ એમના ±દયના yે!ઠભાવમાં rાંય કા©ુ ં નહો( ુ ં પડું ક 3ુ ં Bના સામે ¡દોલન ક\ું sં
એKુ ં ખરાબ થાય. એટલે જ કદાચ આખા જગતે એને સંત કHો. ૂંકમાં બાપ, yે!ઠ ભાવKુ ં ખલન ન
થાય. સા~ુભાવ rાંક ખંJડત ન થાય, તો જfર અL ૃત નીકળશે.
અહgથી કહવાWુ ં ક ગલી-ગલીમાં ગાંધીબાYુ એટલે ક ગાંધીબાYુની િવચારધારા Nગટ થવી જોઈએ.
આના માટ આપણા બધાના yે!ઠભાવ NેJરત સદભાવનાY ૂણ9 Nયxન હો એવી બ3ુ જ ±દયની ભાવના
ય<ત ક\ું sં. આપ સૌ આયા અને આવતા રહજો. ઘણા કહશે અને લખાશે ક વાતો કર& કર&ને બધા
ઊભા થઈ ગયા પછ& એKુ ં nુ ં ? પણ સાહબ, અમે વાતો તો કર& ! તમે તો ]ુવાતા9 કરો છો. કમ સે કમ
અમે nુભવાતા9 તો કર& છે . ખેર, ગીતાના યાયે એમ િવચારુ ં જોઈએ ક સૌના Pુણો એના Pુણોમાં
વત9ન કરતા હોય છે . કોઈ અLુક N ૃિ-ની આલોચના કર તો 3ુ ં તો એમ જ માKુ ં sં ક એ લોકો એમનો
પોતાનો જ પJરચય આપે છે . એ એમની ઓળખણ આપે છે ક અમારા EચFતનનો આ પJરચય છે ,
અમાર& ઓળખાણ આ અને અમે આુ ં િવચાર& શક&એ ! સવાXગ દશ9ન કયા9 વગર કંઈ પણ કહ ુ ં એ
અEભNાય નથી, અપરાધ છે . આપણા મંJદરોમાં આપણે એટલે જ પJરમા કર&એ છ&એ ક B દ વને
પJરમા કર&એ છ&એ એને ચાર બાoુથી જોઈ લઈએ.
આ N ૃિ- L ૂયવાન છે . આપણે બધા આપણી ર&તે કરતા રહ&એ. 3ુ ં માર& ર&તે કરતો ર3ુ ં sં. એમાં
યાં યાં 3ુ ં તમાર& સાથે જોડા ક જોડાઈ શ]ું એનો મને પોતાને આનંદ હશે. 3ુ ં બ3ુ રાv થા sં.
આપ આયા એનો t ૂબ આનંદ થયો. માર& દ !ટએ આપણા આ વડ&લોની સદભાવ માટની EચFતા
આપણા માટ બ3ુ મોટ& Dુઆ છે ક તેઓ આવી EચFતા કર& રHા છે . િવશેષ કંઈ નહg કહતા, 3ુ ં Y ૂ\ું ક\ું
xયાર હંમેશા એક શેર વારં વાર ક3ુ ં sં, તે આપને ક3ુ ં :
तमाम उ तो खेर हम तो कांटो मे रहे
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આ શેર 3ુ ં મારા માટ પણ કહ& શ]ું અને તમને સાુ ં પણ નહg લાગે. તમને એમ થશે ક બાYુ કાંટામાં
રહ છે ? પણ હા સાહબ, બ3ુ કાંટામાં vવુ ં પડ છે . આમ આપણે ગાડ&માં ફરતા હોઈએ, Äલેનમાં જતા
હોઈએ, કોઈ ચાટ9 ડ9 Äલેનમાં લઈ Oય – એ તો બધા ઉપરના યો છે . બાક& તો કાંટામાં vવુ ં પડ( ુ ં
હોય છે . તેથી જ 3ુ ં માર& vવનયાUામાં ‘શીખી ગયો sં એમ નહg ક3’ુ ં , પરં ( ુ 3ુ ં સxય, Nેમ અને ક\ુણા
શીખી રHો sં. એને શીખવાની માર& કોિશશ છે . આપણે બધા જ આવી ર&તે મળતા રહ&એ. 3ુ ં આપને
શેર કહતો હતો :
तमाम उ तो खेर हम तो कांटो मे रहे ।
खद
ु ा करे तेरा दामन गल
ु & से भर जाए ।।
(सतार& को आंखो म* महे फ़ुज रखना
बहोत दे र तक रात ह, रात होगी
मस
ु ा.फ़र है हम भी मस
ु ा.फ़र हो तम
ु भी
ईसी मोड पर .फ़र मल
ु ाकात होगी
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