ુ ર
સદભાવના પવ (મ વ
ર-2009) Ð  ૃગેશ શાહ
ુ ાા, ફઆ
છે લાં થોડાં વષ#માં મહદ$શે %ુજરાતમાં અને કટલેક $શે સમ+ ભારતમાં જોવા મળે લા સાં-દાિયક તનાવ
અને અસ0હ12ુતા કોઈ સામા4ય નાગ0રકને પણ 6ચ8તા ઉપ:વે તેવા હતા. એનાથી 6બનસાં-દાિયકતાના ?યાલ
$ગેના કટલાક પાયાના -@ો પણ ઊભા થયાં. આ માહોલમાં BયCDત, સમાજ, રાEય અને ધમસ
 Gં થાઓ
પોતાપોતાIું દાિયJવ યોKય રતે િનભાવે એ અિનવાય બની રLુ.ં આ સંદભમ
 ાં 6બનસાં-દાિયકતા,
ધમિ નરપેMતા તથા સવધમસ
 મભાવ Nવા ?યાલોની વૈચા0રક સફાઈ થાય અને તે આધા0રત આIુષ6ં ગક
પગલાં લેવાય તે આશયથી આજથી દોઢક વષ પહલાં કટલાક બૌRSકો અને કમશ
 ીલોના Tૂથે િવચાર-િવમશ
શW કર લો.
ૂ ખાતે, મ વ
તેમની આરં ભની બેઠકો અને ગયા ઉનાળામાં, કY લાસ %ુZુ[ળ
ુ ામાં ‘િવ]+ામ’ સાથે આયો^જત
6ચ8તનિશ6બરમાં થયેલી િવચાર ગો_1ઠ ` ૂબ જ ફળદાયી અને ઉપયોગી રહ. એના િનચોડ Wપે ‘સદભાવના
ફોરમ’ ની રચના થઈ. સદભાવના ફોરમ એક લચીaું ફોરમ છે Nનો ુ?ય ઉbે શ સમાજમાં સંવાદ cારા
સંવા0દતાIું વાતાવરણ રચવાનો છે . સદભાવના ફોરમ એ :ણે ક સૌનો સ0હયારો dુZુષાથ છે . આ િવચારો
િવશાળ ફલક પર ગોઠવાય અને સમાજના Bયાપક 0હGસાને Gપશe એ માટ એક ‘સદભાવના પવ’ યોજવાIું
નf કરવામાં આBgું અને તેના પ0રણામે આ ‘સદભાવના પવ’ d ૂ. મોરા0રબાdુના સાિનhયમાં મ વ
ુ ા ખાતે તા.
ુ ર, 2009 દરiયાન યો:gું Nમાં મને પણ ઉપCGથત રહવાIું સદભાKય મjgુ.ં આ સંદભe N N
25 થી 27 ફઆ
વDતાઓ પાસેથી N કંઈ પણ :ણવા-સમજવા મjgું તેનો સારાંશ, વDતાઓની જ બોલીમાં અહk રTૂ કરવા
-યાસ કZું lં. આશા છે ક અ0હ8સા, સવધ
 મ સમભાવ અને પરGપર -ેમમય વાતાવરણ સmવા માટ આ 6ચ8તન
આપણને

સૌને

ઉપયોગી

થઈ

રહશ.ે

[-થમ
-થમ 0દવસ : -થમ બેઠક]
ક]
-થમ 0દવસની પહલી બેઠકની શWઆત સવાર નવ વાKયે થઈ હતી Nનો -ારં ભ િવભાબેન અને pી
રાસ6બહારભાઈના મંગલગાનથી થયો હતો. આ બેઠકIું સંચાલન pી રિતલાલ બોરસાગર કgુq હr.ું ‘ગાંધીની
અ0હ8સા અને ગાંધીની સવધ
 મ સમભાવનાની િવભાવના’ િવશે પોતાના વDતBયની શWઆત કરતાં આદરણીય
pી નારાયણભાઈ દ સાઈએ કLું હr ું ક : ‘રs 0ટયા બારસ અ0હ8સા 0દવસ તરક િવ]ભરમાં ઓળખાઈ. આ સJય
અને અ0હ8સા િવશે ગાંધીtએ Gપ1ટ કહa ું જ છે ક એ બંને અના0દકાળથી ચાયા આવે છે . એમાં કોઈ નવી
વાત નથી. પરં r ુ મને લાગે છે ક ગાંધીની પહલાં અ0હ8સા તો હતી પરં r ુ એનો અથ ‘પેસીવ’ હતો. ગાંધીtએ
અ0હ8સાનો ‘એ_Dટવ’ અથ કય#. કોઈને ઈ: ન પહuચાડવી, vુ:ખ ન આપwુ,ં કતલ ન કરવી – વગેર અ0હ8સાના
સવસ
 ામા4ય અથ હતાં; પરં r ુ ગાંધીtએ તેને Bયાપક કયા. એમને લાKgું ક અ0હ8સામાં જબરજGત તાકાત છે N
BયCDત અને સમાજના પ0રવતન
 માં ઉપયોગી થઈ શક.’
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‘ગાંધી પહલા અને પછની અ0હ8સામાં જો બીજો ફરક જોઈએ તો – અ0હ8સા એ BયCDતગત %ુણ હતો Nને
ગાંધીtએ સામા^જક  ૂય તરક -Gથાિપત કય#. સJયા+હ cારા એમણે તે કર બતાBgુ.ં સJયા+હને તેમણે
સJય--ેમ-આJમાની શCDત કહ. એ સJયા+હમાં રહલી અ0હ8સાની તાકાત + સામાtક %ુણ = ગાંધીની અ0હ8સા.
ગાંધીtએ અ0હ8સાને સ0zય કરને  ૂયમાં ફરવી.’
‘આ અ0હ8સાના ગાંધીtના tવનમાં ચાર Tુદા-Tુદા GવWપો દ ખાય છે . એમણે તો કLું જ છે ક સJય શોધતા
મને અ0હ8સા જડ છે . (1) અ0હ8સાIું એમના tવનમાં પહa ું GવWપ એટલે પેલો “ચોર અને -ાયિ{ત’Iું -કરણ.
સોનાના કડાની ચોર કર છે પણ ક| ૂલાત કરવાની 0હ8મત ચાલતી નથી. બોલવાની 0હ8મત ગાંધીtમાં 24 વષ
પછ આવી, બાક તેઓ લખીને ક| ૂલાત કરતા. િપતાને પ} લખીને ~ ૂજતા હાથે ડરતાં-ડરતાં આપે છે અને
િપતા માંદગીને કારણે ~ ૂજતા હાથે વાંચે છે . એકને ભયને લીધે ~ ૂ:ર છે ; બી:ને માંદગીને કારણે તે છે . િપતા
વાંચતા વાંચતા રડ પડા પરં r ુ એક પણ શદ બોયા નહk. 6ચી ફાડને  ૂઈ ગયા. આ સમયે ગાંધીtને
ે ાં આJમા
અ0હ8સાIું એક તJવ લાું ક એકની વેદના બી: ુધી વગર શદ પણ પહuચી શક છે કારણ ક બંનમ
રહલો છે . (2) 13 વષન
 ી મર લKન પછ ‘ધણીપ2ુ’ં નામનો -સંગ આવે છે Nમાં તેઓ કGr ૂરબાને કહતા ક
મને d ૂછ ા િવના બહાર જવાય નહk. બધા કામ મને d ૂછને જ કરવા. કGr ૂરબાએ તેમની એક પણ વાતનો
-િતવાદ ન કય#, દલીલ ન કર પણ એ સાથે એમણે ગાંધીtની એક પણ વાત ક| ૂલ પણ ન કર. એ જ હrું
અ0હ8સાIું બીTુ ં GવWપ Nને ગાંધીtએ ‘સિવનય કાI ૂનભંગ’ કLુ.ં (3) }ીજો -સંગ પેલો નમાંથી ધfો મરાયો
તે. ગાડમાંથી ધfો મરાતાં લેટફોમ પર પડલો ગાંધી એક હતો Eયાર એમાંથી ઊભો થયેલો ગાંધી બીજો
હતો. માણસ Rcજ થઈ ગયો. N એમ િવચારને પરદ શ ગયો હતો ક 105 પાઉ4ડ મારા [ુુંબ માટ વાપરશ,
એને પડતાની સાથે એ િવચાર આBયો ક આ મારા Nwું અપમાન બધાIું થr ું હશે ? Mણેક માટ એમને થgું ક
ફ0રયાદ કZું ? પરં r ુ થોું િવચારતા સમ:gું ક બદલો લેવામાં કોઈ અથ નથી. એમને d ૃથકરણ કરતાં લાKgું
ક દોષ BયCDતમાં નહk, BયવGથામાં છે – આ અ0હ8સાIું િવરાટ }ીTુ ં પગaુ.ં એમને આ -સંગમાં અ0હ8સાના અનેક
પાસાઓ દ ખાયા. (4) ચોથો -સંગ એ પેલા વકલ ધમપ
 0રવતન
 કરને 6Gતી ધમ $6ગકાર કરવા માટ
દબાણ કર છે તે. એ સમયે ગાંધીtએ છ જણને પ} લ?યા. એ છ BયCDતમાંના એક એટલે pીમદ રાજચં.
એમણે pીમદ રાજચંને 27 -@ો d ૂછ ા. એ ઘટનામાં ગાંધીtને ‘અનાસCDત’ના GવWપIું દશન
 થgુ.ં pીમદ
રાજચં  તો Gપ1ટ જવાબ આયો ક : “ધમન
 ો િવચાર તમાર પોતે જ કરવો જોઈએ. કોઈની સલાહ લઈને
ધમન
 ા dુGતકો વાંચી લેજો.”
 ો િવચાર ન કરાય. $તરમાં  ૂઝે તે માનજો પરં r ુ Gવીકારતા પહલા તમારા ધમન
એ બધી ઘટનાઓમાં ગાંધીtને લાKgું ક સJય N મને એક GવWપે દ ખાય છે તે બી:ને બી: GવWપે પણ
દ ખાઈ શક. દશન
 ની દ_1ટએ અ0હ8સાનો જ4મ આમાંથી થયો.’
‘અગાઉ વાત કર તેમ ગાંધીtએ અ0હ8સાને સામા^જક  ૂય તરક -િત_1ઠત કgુ.q ગાંધીtના અ6ગયાર ત
પણ સામા^જક  ૂય હતા, ન0હ ક BયCDતગત %ુણ. એમણે 0હ8દની સમ+ -:માં ચેતનાનો સંચાર કય#. આ
માટ તેમણે ચળવળની Bg ૂહરચના એવી રાખી ક દર દસ વષe મોું દોલન Nમ ક નમકનો કાયદો, ભારત
છોડો દોલન… વગેર. અને બે મોટા દોલન વચે નાના-નાના અનેક દોલનો. પરં r ુ જોવાની વાત એ
છે ક બધા મોટા દોલનો િન1ફળ અને તમામ નાના દોલનો સફળ ! એમણે નાના-નાના ઉbે શોથી આખા
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દ શને એક તાર જોડો – એવી મોટ એમની Gટt હતી. વળ, દર ક દોલન સાથે રચનાJમક કાયz
 મ Nવા
ક અGd ૃયતા િનવારણ, સાMરતા વગેર.. તો ખZું જ. આ રતે એમનો સામા^જક  ૂય તરફ વધાર ઝોક હતો.’
છે લે વતમ
 ાન સંદભમ
 ાં અ0હ8સાની વાત કરતાં pી નારાયણભાઈએ જણાBgું હr ું ક ‘vુિનયામાં 0હ8સાથી કામ
નથી થતા. 0હ8સાની િન1ફળતા Nટલી d ૂરવાર થઈ છે એટલી અ0હ8સાની સફળતા d ૂરવાર થઈ નથી. એ Nટલી
થશે એટલી અ0હ8સા વુ ચાલશે. આતંકવાદને િન1ફળ કરવાનો જવાબ એક જ છે ક આપણે અભયને કટaું
સફળ કર શકએ છએ. ડરતા રહું તો આતંકવાદને સફળ કરતાં જઈુ.ં િનભય
 તા િસવાય એનો બીજો કોઈ
જવાબ ન હોઈ શક. સરકાર પગલાં લે એ તો સાZું, પણ નાગ0રક તરકની આપણી ફરજ એટલે સાુ0હક
િનભય
 તાIું -દશન
 .’
ુ pી ચંશેખર ધમાિધકાર. ુબ
ં ઈ હાઈકોટના
આ -થમ બેઠકના બી: વDતા એટલે દાદા ધમાિધકારના ુd}
4યાય ૂિત રહ  ૂકલા pી ધમાિધકારtએ વાતની શWઆત કરતાં જણાBgું હr ું ક : ‘અ0હ8સા અને
સવધ
 મસ
 મભાવ બંને એક જ છે . સJય, ઈ]ર, નીિત – એ બધા જ ધમ#ના શા]ત  ૂયો છે અને એ  ૂયો બધે
જ સમાન છે . કોઈ ધમ એની િવZુS નથી. એ શા]ત  ૂયો સમજવાની જKયાએ લોકો કમક
 ાંડને વધાર મહJવ
આપે છે Nના િવરોધમાં ગાંધીtએ ઘ2ું કામ કgુ.q vુિનયામાં તો :ણે કમક
 ાંડ જ ધમ બની ગયો ! બધા જ
ધમ#ના શા]ત  ૂયોને જ

ુ ં તો અhયાJમ માIું lં. ગાંધીtએ ધમાિધકારઓ, મૌલવીઓ અને પાદરઓથી

ધમન
 ે ુCDત અપાવી કારણ ક એમણે મા4gું ક આ બધા ધમ#ના દલાલો છે . +ાહક અને ઉJપાદક વચે Nમ
દલાલ હોય તેમ ઈ]ર અને ભDત વચેના દલાલ એટલે આ બધા કહવાતા ધાિમક નેતાઓ ! ધમન
 ા નામે
vુિનયામાં Nટલી 0હ8સા થઈ છે એટલી કદાચ કોઈના નામે નથી થઈ.’
તેમણે વાતનો -વાહ આગળ ચલાવતા કLું ક ‘6Gતી ધમ શાંિતની વાત કર છે પણ vુિનયામાં સૌથી વધાર
gુSો 6Gતીઓએ કયા. 0હ4vુ ધમ દ વીd ૂજક છે . કામીરથી ક4યા[ુમાર ુધી દ વીના Tૂદા Tૂદા GવWપ d ૂ:ય છે
પરં r ુ 0હ4vુધમમ
 ાં જ ીઓ પર સૌથી વધાર અJયાચાર થયા, |ુS ધમ  ૂિત િવરોધી છે પરં r ુ vુિનયામાં સૌથી
વધાર  ૂિતઓ |ુS ભગવાનની બની છે ! નધમમ
 ાં સાુ ઓછામાં ઓછાં વો પહર પણ એ ધમન
 ા મં0દરો
વૈભવશાળ ! ધમ Eયાર આવી િવસંગતીઓથી ચાલે છે Jયાર સવધ
 મ સમભાવ સમ:તો નથી. 0હ4vુધમમ
 ાં તો
 ર સરસ કLું હr ું ક 0હ4vુધમ ચાર માળનો
પાછ અનેક :િતઓ ! ધમ ું :િતમાં dુરાઈ રહશે ? ડૉ. બેડક
લેટ છે . N Eયાં N :િતમાં જ4મ લે છે Jયાં જ અવસાન પામે છે . તે એક માળથી બીN માળે લટાર મારવા
પણ જતો નથી કારણ ક એક માળથી બીN માળ જવા દાદર જ નથી ! Nમાં :િતવાદ હોય, અGd ૃયતા હોય,
ચનkચના ભેદભાવ હોય એમાં એક માણસને બી: -Jયે આદર રહ ખરો ? અને જો એક જ ધમમ
 ાં માણસને
બી: -Jયે આદર રહતો ન હોય તો તો પછ બી: ધમ -Jયે સમભાવની w ૃિ કવી રતે થઈ શક ?’
‘હવે તો મં0દર પણ ભગવાનના નામે ઓછા અને BયCDતના નામે વધાર ઓળખાય છે ! ુ ં 0દહ ગયો તો મ
0રMાવાળાને કLું ક ભાઈ મને લમી-નારાયણ મં0દર લઈ :. એ ચu

ો ! મને કહ ક તમે કોઈ ગામડથી

આBયા છો ક ું ? અહkયા તો એ નામIું કોઈ મં0દર જ નથી. પછ મ એને નકશો બતાBયો – તો એ કહ ક
સાહબ, ‘6બરલા મં0દર’ એમ સીું બોલો ને ! કw ું ગજબ છે !! 0દહમાં લમી-નારાયણ પણ 6બરલાને નામે
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ઓળખાય છે . આN ધમ અનેક :િત-ઉપ:િતઓમાં અટવાયો છે . ગાંધીtએ આ :િતવાદને સમાત કરવા જ
કમર કસી. મ માર પર કોઈ :િતIું લેબલ લગાBgું નથી. ¡ા¢ણ હોવા છતાં જનોઈ નથી લીધી; લKન પણ
:ણીજોઈને ર^જGટર કયા. કોઈ િવિધઓમાં ુ ં નથી પડો. ગાંધીtએ તો એટલે ુધી કLું હr ું ક લKનમાં એક
પM હ0રજન નહk હોય તો

ુ ં લKનમાં નહk જ અને તેથી એ પોતાના િ-ય એવા મહાદ વભાઈ દ સાઈના dુ}

નારાયણભાઈ દ સાઈના લKનમાં પણ નહોતા ગયા. :િત અને સં-દાયોમાંથી ધમ બહાર નીકળને એક નહk
બને તો ું ધમ ઉપયોગી રહશે ખરો ?’
‘ચરખો, ઝાુ અને સાુદાિયક -ાથન
 ા એ ગાંધીtના }ણ -િતકો છે . એમણે રા1ને ઝંડો-ઝાુ અને ઝોળ
આયા. ઝંડો રા1-ેમIું -િતક અને ઝાુ :િતવાદ સમાત કરવાIું -િતક. }ીTુ,ં સાુદાિયક -ાથન
 ા એટલા
માટ ક સૌ એકબી:ની ભલાઈ માટ -ાથન
 ા કર . 0હ4vુ ુસલમાન માટ, %ુજરાત મહારા1 માટ એમ પરGપર
-ેમભાવ સ:ય. ‘રા1’ શદનો અથ જ એ છે ક £ ૂિમનો એવો ભાગ ક Eયાં લોકો એકબી: સાથે રોજ -ેમથી
tવવાનો સંકપ કર . એટલે જ ગાંધીt રા1િપતા કહવાયા, ભારતિપતા નહk ! ગાંધીtIું કાય ફDત
GવરાEયIું ન હr,ું પણ એમIું કામ એક સામા4ય માણસના મનમાં પ0રવતન
 ની િવચારધારાને જ4માવવાIું
હr.ું શWઆતમાં તો એમને લાKgું ક ઈ]ર સJય છે પણ પછ એમને 6ચ8તન કરતાં જણાgું ક 33 કરોડ દ વતાઓ
હોય તો કંઈ સJય 33 કરોડ ન હોય. સJય તો એક જ હોય. Jયાર એમને સમ:gું ક હકકતે સJય જ ઈ]ર છે
અને એ સમયે એમના મનમાં સદભાવનાની િવચારધારાનો જ4મ થયો. ગાંધીtને મન બધા જ ધમ# સમાન
હતા. ધમાqતરને એમણે કદ Gવીકાgુq નહોr.ું અને આ ધમાqતરની Bયા?યા પણ ગજબ છે ! આપણા ધમમ
 ાંથી
કોઈ બહાર :ય તો આપણે એને ધમાqતર કહએ છએ અને બી: કોઈ ધમમ
 ાંથી BયCDત આપણા ધમમ
 ાં આવે
તો એને આપણે ‘ુધર ગયા’ એમ કહએ છએ. જરાક આપણી માનિસકતા તો Tુઓ ! પંચમહાલમાં નોએ
સૌથી વધાર ધમાqતર કરાBયા, એમ કહને ક એ લોકોને અમારો શાકાહાર અને અ0હ8સા પસંદ આBયા. હકકતે
એમ નહોr.ું એ બધો ગરબી અને ખરદ-વેચાણનો મામલો હતો. ગાંધીtએ કLું હr ું ક સાચા ધમન
 ી શWઆત
કરવી હોય તો એક જ :િતમાં િવવાહ બંધ કરો. :િતવાદને સમાત કરો. પણ આપણે એ

ાં Gવીકારwું છે ?

એમ થાય તો કટલાંકની ધમન
 ા નામે vુકાનો ચાલે છે એ બંધ થઈ :ય; તેથી દલાલો બધાને એક થવા દ તા
નથી.’
આતંકવાદ િવશે વાત કરતાં pી ધમાિધકારtએ જણાBgું હr ું ક : ‘દર ક જણ પોતાના ¤દય પર હાથ  ૂકને
િવચારો ક ું આપણા ¤દયના એક ` ૂણામાં ધમન
 ા નામે ક¥રતા નથી ? ખ6લલ ^જ¡ાને સરસ કLું છે ક ઝાડIું
કોઈ પણ પાIું r ૂટને નીચે નથી પડr ું Eયાં ુધી સમ+ ઝાડની એમાં ુક સંમિત ન હોય. આપણી  ૂક સંમિત
િવના આ દ શમાં એક પણ આતંકવાદ પેદા ન થઈ શક. ું એમાં આપણો 0હGસો નથી ? ું આપણે નાને પાયે
ઘરના લોકોને આતં0કત નથી કરતાં ? મને પં:બની એક છોકરનો 0કGસો યાદ આવે છે . એના પપા એ
છોકરને કાયમ કહતા ક તાર મiમી તો રસોઈઘરની મહારાણી છે . એક 0દવસ એ છોકરને થgું ક લાવ

ું

રસોડામાં જઈને જો ક મiમી મહારાણી કવી રતે છે . Jયાં જઈને એણે જોgું ક રસોઈઘરના તમામ વાસણો,
ચમચી ુSાં પર એના િપતાIું નામ લખેa ું હr.ું કોઈ જKયાએ મiમીIું નામ નહk. અને તોય એને બધા
મહારાણી કહ ? સમાજમાં ‘મહારાણી’ શદ વાપરને જ ‘%ુલામી’ કરાવવામાં આવતી હોય છે . Gવામી િવવેકાનંદ
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પણ કLું હr ું ક ધમ ું રસોઈઘરના વાસણો પર નામ લખીને રાખશો ? ધમન
 ી |ુિનયાદ ું છે ?’
સમાપનમાં pી ચંશેખરtએ કLું હr ું ક ‘ધમન
 ા  ૂળ િવશે િવચારો. Eયાં ુધી એ નહk િવચારો Jયાં ુધી
ગાંધી સમ:વા ુકલ છે . N લોકો ‘લકરના ફકર’ હશે એ ગાંધીને નહk સમt શક. પરMાના 0દવસોમાં
મં0દરો ઊભરાય એ ધમ છે ક પલાયનવાદ છે એ હવે નf તમાર કરવાIુ.’ં
[-થમ
-થમ 0દવસ : બીt બેઠક
ક]]
સાંજની બીt બેઠકનો િવષય હતો : ‘સદભાવના અને સા0હJય’, Nમાં સૌ-થમ સા0હJયકાર અને ઈિતહાસિવદ
એવા pી નરોમભાઈ પલાણે પોતાની નવલકથા ‘ ૂ ’ૂ િવશે વાત કર હતી. આ નવલકથાની £ ૂિમકા િવશે
વાત કરતાં તેમણે કLું હr ું ક : ‘આ નવલકથા લખવાની -ેરણા મને સમાજમાં થયેલા કોમી રમખાણોમાંથી
મળ. આપણે Jયાં થોડા વષ# અગાઉ 0હ4vુ-ુCGલમ એવા કોઈ ભેદભાવ હતા જ નહk. કોઈને નામનો અથ પણ
ખબર નહોતી. ગામડામાં લોકો ‘અvુલ’ભાઈને અvુલચાચા તરક જ ઓળખે. હTુ, આN પણ ગામડાઓમાં એ
સદભાવ છે જ. પરં r ુ શહરમાં આપણે િમ0ડયાને આધાર ]ાસ લઈએ છએ. :ણે ક પેપર-ટ.વી. કહ એ જ
સવG વ ! િમ0ડયામાં N બતાવાય છે તે ખર ખરા tવાતા tવનમાં એમ હોr ું નથી. મ સંશોધન કgુq છે ક
%ુજરાતમાં [ુલ 18,000 વસાહતો છે Nમાંથી ફDત 12 એકમોમાં જ કોમી રમખાણો થયા છે . કદાચ થોડા વધાર
ગણી લઈએ તોય 18,000માંથી ફDત 18 એકમોમાં જ રમખાણો થયા એમ ગણાય. પરં r ુ એમાં તો િમ0ડયા
વાતને એવી ચગાવશે ક આ`ું %ુજરાત ભડક બળે છે ! અયા ભાઈ, આટલામાં આ`ું %ુજરાત આવી ગgું ?
શહરોમાં સા અને Gવાથ -ધાન છે એટલે Jયાં જ એ બું છે . ગામડાઓમાં ત0રક સંબધો યથાવત રહ છે .
vુ:ખ એ વાતIું છે ક આપણે સામા^જક સંવાદની ઘટનાઓ ઉપર ફોકસ નથી કરતા.’
વુમાં તેમણે જણાBgું હr ું ક : ‘આ સૌરા1ના દ0રયા0કનાર એવા અનેક સદભાવના Gથાનો જોવા મળશે.
કો0ડનાર પાસે ‘વેલણ’ કરને ગામ છે . Jયાં જો બહારગામIું કોઈ [ુુંબ પીરને ચાદર ચઢાવવા આવે તો Jયાંનો
ં વર એમ કહ છે ક સામે રહલા માતાtના મં0દર ના6ળયેર વધેરો તો જ પીરને ચાદર ચઢશે. વળ,
ુ:
માતાtના મં0દરમાં કોઈ 0હ4vુ [ુુંબ pીફળ વધેરવા આવે તો d ૂ:ર એમ કહશે ક સામેના પીરને મ6લદો
ચઢાવો તો જ માતાt -સ¦ થશે – એવી આ ગામની -થા છે . ગામ સાવ અભણ છે અને મTૂર કરનારા લોકો
વસે છે પણ એમની સમજ તો Tુઓ !

ૂ ૂ માં િવખવાદ vૂ ર કરને સંવાદ Gથાપવાની વાત છે .

ૂ ૂ એ  ૂળમાં

સોરઠ શદ છે Nનો અથ થાય છે દ0રયાઈ r ુફાન. દ0રયામાં તોફાન આવે તો એના મો:ં ઉછળને કાંઠાના
િવGતારો ુધી પહuચી :ય, લોકોની ખેતી બગાડ, બાગ-બગીચા બગડ. એમ આ કોમી િવખવાદ એ
ૂ

ૂ Nવો

છે Nમાં કોઈ સલામત રહr ું નથી. આ નવલકથાના નાયક રામ અને રાTુ બંને 6ગરનારની પ0રzમમાં નીકjયા
છે . પ0રzમમાં બે Gથળો એવા આવે છે Eયાં બધાને -ેમથી 6ખચડ અપાય છે ; ભલે ને એ કોઈ પણ કોમ§ાિતના
કમ ન હોય. બંને નાયક 6ખચડ ખાઈને Jયાં રાતવાસો કર છે . રાTુને નવાઈ લાગે છે ક મં0દરમાં ુસલમાન
પણ રાતવાસો કર શક ? એને થાય છે ક કાશ એવી એકાદ મCGજદ પણ હોય ક ુસલમાન સાથે 0હ4vુ પણ
રાતવાસો કર શક.’
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‘:મનગરના એક મં0દરમાં આN પણ કોઈ  ૂિત નથી, Jયાં [ુરાન અને ગીતા સાથે d ૂ:ય છે – પરં r ુ િમ0ડયાIું
hયાન Jયાં જr ું નથી. સમાજ તો હકકતે સંપથી જ tવતો હોય છે . Gવામી -ાણનાથ અને નાનક તો હજ પણ
પઢ. 0હ4vુ સાુ હોવા છતાં આN પણ -ણામી સં-દાયનો ુGત અIુયાયી અવસાન પામે તો એના મોઢામાં
ઝમઝમના [ૂવાIું પાણી અને જુનાtIું જળ – એમ બંને એક સાથે  ૂકવામાં આવે છે . બતાવો કોઈ િમ0ડયાએ
આની નuધ લીધી હોય તો ! સૌરા1માં તો વળ

ાંય ભેદભાવ નથી. Tૂનાગઢમાં ુસલમાનો પણ ચાંલો

કરતા. કટલાક મં0દરોમાં શીતળામાતાની d ૂ: કરતાં ુCGલમોને મ જોયા છે . એમને મળો તો એ કહશે ક આ તો
અમાર પરં પરા છે , ભલે ને ધમ ગમે તે હોય. Tૂનાગઢના નવાબે ગાયો પણ રાખેલી અને એમની એક ગાયને
ે ામાં એવોડ મળે લો.
તો પુમળ

ુ ં પોતે સૌરા1નો 1000 0ક.મીનો દ0રયા0કનારો પગે ચાલીને ફય# lં. મ અનેક

સંવાદોના ુમુર -સંગો જોયા છે .

ાંય કોઈ િવસંવા0દતતા છે જ ન0હ. હા, મhયકાળમાં શૌચની -થાએ થોડ

ગરબડ ઊભી કર. N કવળ Gવછતા માટ હr ું એણે આભડછે ટIું w ૃM પેદા કgુ.q સૌરા1ના 800 વષન
 ા
શાસનકાળ દરિમયાન ક¥રતાના મા} બે દાખલા નuધાયા છે ; ફDત બે. સૌરા1નો એવો મોટો આhયા^Jમક
-ભાવ છે ક અહk ક¥રતા ચાલતી નથી અને -: સમરસ થઈને tવે છે .’
‘મ તો આવો સમાજ વષ#થી જોયો છે . પણ Eયાર

ુ ં અમદાવાદ ગયો Jયાર Gતધ થઈ ગયો. મ જોgું ક

ફલાણા િવGતારમાં 0હ4vુઓથી ના નીકળાય કારણ ક એ ુસલમાનોનો િવGતાર છે અને ફલાણા િવGતારમાં
ુસલમાનોથી ના નીકળાય કારણ ક તે 0હ4vુઓનો િવGતાર છે ! આ કવી વાત ! લોકોએ :ણે ગઢ બનાBયા છે
! એટલે જ મ કLું ક શહરોમાં આ`ું 6ચ} Tુvું છે . ગામડાઓમાં તેમ નથી. અને તેમાંય સૌરા1 તો ભાવનાનો
-દ શ છે . કોઈ કહ ક આને ભગવાન મનાય ? તો કહશે ક હા, ચોfસ; એને પણ ભગવાન મનાય. ભગવાન જ
d ૂEય નહk, r ું પણ d ૂEય ! એવી િવશાળ 0દલની ભાવનાથી માણસો અહk tવે છે . Tૂનાગઢમાં Tુઓ 6ગરનાર
દરવા:થી તળે ટ ુધીના રોડ પર એક પણ ુસલમાન દરગાહ નહk. 400 વષI
 ું નવાબIું શાસન છતાં એ
જKયા પર મા} 0હ8vુઓ જ અને 6ગરનાર દરવા:થી દાતાર ુધીના રોડ પર ુસલમાનના ધમG થાનો. Jયાં
0હ8vુઓIું એકપણ ધમGથળ ન મળે . બધા બરાબર સંપીને ર¨ા છે . Tૂનાગઢના િસfામાં એક બાTુ નવાબ અને
બીt બાTુ નાગર 0દવાનના ફોટા. રા: કહ ક રાજ ભલે માZું છે પણ ચલાવે છે તો આ 0દવાનો. બીt એક
વાત મને કદાચ એ પણ લાગે છે ક Nટલો કોમી એખલાસ માટ 0હ4vુધમના સંતોએ -યJન કય# છે એટલો
અ4ય ધમ#ના માણસો તરફથી થયો નથી. દર ક ધમન
 ા લોકો `ુમાર ઉતાર સમરસ બનીને tવે એ જ
tવનનો સંદશ છે . નવલકથાનો $ત એ તરફ $%ુ6લિનદ© શ કર છે . $તે એટaું જ કહશ ક આપણે Jયાં તો
0હ8vુ ુસલમાન ું – tવ-િશવના પણ ભેદ નથી. આખર સમરસતા જ ુ?ય વGr ુ છે .’
pી નરોમભાઈના વDતBયબાદ :ણીતા સા0હJયકાર અને કમશ
 ીલ ુpી શરફાબેન વીજળવાળાએ મંªર
ે ામની ‘ુખા બગદ’ નવલકથા િવશે વાત કર હતી. તેમણે વાતનો આરં ભ કરતાં કLું હr ું ક : ‘માર
અહતશ
નવલકથા િવશે બોલવIું છે પણ એ પહલા

 ી દ_1ટએ સાર
ુ ં થોડ £ ૂિમકા બાંધીશ. પલાણદાદાએ આદશન

લાગે તેવી વાત કર પરં r ુ ુ ં હવે N વાત કરશ એ બ ુ કડવી લાગે તેવી વાGતવની £ ૂિમકા પર વાત કરશ.
આપણા રા1માં જો તમે 0હ8vુ બની :ઓ તો પણ ુખી છો, ુCGલમ બની :ઓ તો પણ ુખી છો પરં r ુ જો
તમે માણસ બનવાની વાત કરો તો તમારો ઘાટ ધોબીના [ૂતરા Nવો થાય છે . આ નવલકથા મને એટલે જ
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વધાર ગમે છે કારણ ક એમાં ુ ં પોતાને િનહાળ શ[ું lં. મ આજ ુધી કોઈ ધમ Gવીકાય# નથી અને પ0રણામે
સમાN મને પણ Gવીકાર નથી. નવલકથાના નાયકની આ જ પીડા છે .’
આ બાબતે વુ તેમણે જણાBgું હr ું ક : ‘ુCGલમ લોકોની કાયમી મયાદા એ છે ક એ લોકો ધમન
 ે રાજકારણથી
«ટો પાડ શકતા નથી. એમના રાજકારણમાં ધમન
 ો સમાવેશ થઈ :ય છે . આપણે એ કમ £ ૂલી જઈએ છએ
ક 0હ8vુ-ુCGલમ બંને કોમ વચે ધમ Tુદો છે , પણ સંG[ૃિત એક જ છે . બધી સમGયાઓIું કારણ એ છે ક આપણે
ે ા ધમ કરતાં
એ £ ૂલી ગયા છએ ક સંG[ૃિત બધાની એક છે . ધમ તો કોઈ પણ હોઈ શક. સંG[ૃિત હંમશ
ચ0ડયાતી જ હોય. 0હ8vુ ક ુCGલમ હોwું મહJવIું નથી; 0હ4vુGતાની હોwું મહJવIું છે . 1400વષI
 ું બંને -:Iું
સહtવન છે . સમાન રહણીકરણી, ખાણીપીણી, સંગીત, ભાષા-સા0હJય, િશપ-GથાપJય – બું જ છે . 0હ4vુ
ુGલીમના બધા જ GથાપJયોનો આપણને ગવ છે . એ કળા રા1ની ધરોહર છે . તો પછ આસપાસ આ ું થઈ
રLું છે ? કમ £ ૂતકાળની ઘટનાઓ માટ વતમ
 ાનકાળને સ: કરાઈ રહ છે ? કમ માણસોને ખાનોમાં વહsચીને
વાત કરાય છે ? આપણે તો લાશોને પણ ધમ -માણે વહsચતા થઈ ગયા છે . કમ તમારો અને મારો ધમ
જોડવાને બદલે તોડવાIું સૌથી મોું હિથયાર બની ગયો ? દર ક પોતાની :તને આ -@ો d ૂછવા. ું આપણને
એક વધારાના મં0દર ક મCGજદની જWર છે ખર ? ધમ તો અિત $ગત વGrુ છે એને :હરમાં કમ ઉછાળવામાં
ં ે ના ફરક ?
આવી ? tવતા માણસની હોળ થાય અને આપ2ું Zુંવાુય

ાં ુધી મં0દર અને મCGજદને નામે

લડું ? રાજનેતાઓને તો લડાવવામાં રસ છે . આપણી pSા અને આGથા આટલા તકલાદ કમ નીકjયા ?
vુિનયાનો કોઈ ધમ 0હ8સાને -બોધે છે ખરો ? તોય vુિનયામાં એના નામે 0હ8સા કમ થઈ ?’
‘મઝહબ કરતાં માભોમIું Gથાન ઉપર જ હોય, એ વાત સમજવા N તૈયાર ના હોય એણે દ શ છોડને જwુ.ં
િવચારો અને મા4યતાઓની લડાઈ દલીલોથી લડાય, તલવારો અને બંvૂકોથી નહk. જરાક તો િવચારો ક
રોજગાર, ધંધા %ુમાવી બેસનાર BયCDત મં0દર ક મCGજદમાં જશે ખરો ? કમ ઈિતહાસમાંથી આપણે કોઈ પાઠ
નથી લેતા ? ગાંધીના એક જ અવાN રમખાણો શાંત થઈ જતા, Eયાર આજના નેતાઓના ભાષણો આગમાં ઘી
હોમવાIું કામ કર છે . તેથી આN સંG[ૃિતને સમજવાની સાચી જW0રયાત છે – આટલી £ ૂિમકા GવWપે વાત d ૂર
કરને હવે નવલકથાની વાત કZું.’
ે ામ. ભોપાલનો આ લેખક છે અને તેમની આ [ૃિત અિતચ6ચ¬ત છે N પાfા
‘ુખા બગદ
 – લેખક : મંªર અહતશ
ં ોમાં ફાટ પડાવે છે એIું આમાં આલેખન છે અને તે
ુસલમાનોની વાત કર છે . ધમ કઈ રતે સામા^જક સંબધ
સાથે 0હ8vુ-ુCGલમ સમGયાને િનમમ
 કહ શકાય તેવા તાટGયથી લેખક આલેખી છે . તે િવભાજન પછના
ભારતની સમGયાને આલેખે છે . [ૃિતના પાયામાં એક -@ છે ક ધમ અને સંG[ૃિત એક છે ક Tુદા છે ? 1970થી
 ની
1980 વચેના ભારતની આ નવલકથમાં વાત છે . નવલકથાના પા} કથક રિશદા અને તેનો ભાઈ ુહલ
^જ8દગીમાં આવતી ુકલીઓIું અહk બયાન છે . ઉદારમતવાદઓને ુCGલમ સમાજ Gવીકારતો નથી અને
ુCGલમ નામ છે માટ 0હ4vુ સમાજ Gવીકારતો નથી, એની તેમાં વાત છે N માર પણ પીડા છે . નાયક પહલા
 ન તો નમાજ પઢ છે ન તો
રા1વાદ ુCGલમ છે અને નવલકથાના $તે તે ક¥રવાદ ુCGલમ બને છે . ુહલ
રો: રાખે છે . તેનો એક િમ} છે NIું નામ િવજય છે . રિશદાને ભાઈની 6ચ8તા છે . સમય જતાં તેની સખીઓ
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બધી પરણી :ય છે અને રિશદા એકલી પડતી :ય છે . તેની આસપાસ N બાક ર¨ા છે એ પણ મઝહબી
તા6લમ લઈ ર¨ા છે . ુCGલમો એકલા કમ પડા એIું આ પણ એક કારણ છે ક મા} મઝહબી તા6લમને જ
મહJવ આપwુ.ં સામા4ય -વાહ સાથે ુCGલમો ભળ ન શ

ા એની પાછળ બે જણIું પાપ છે : એક તો

રાજકારણીઓIું અને બી: ુલા-મૌલવીઓIુ.ં જો એ લોકો ભણે તો ફતવાઓથી ન દોરાય.’
‘રિશદા એકલી રહને કંટાળે છે ; છોકરો શોધે છે પણ એને પા0કGતાન લKન નથી કરવા. ર 0ડયો એનાઉ4સર
તરક નોકર Gવીકારને એકધાર ઘટમાળમાં tવન િવતાવે છે . ધીર ધીર તે િવજય તરફ ઢળતી :ય છે .
આસપાસ ગરબી અને બેકાર વચે tવતા ુCGલમોની વાત લેખક આલેખી છે . સમય જતા બદલાતા જતા
ભોપાલIું 6ચ} લેખક ઉપસાBgું છે . રGતા પહોળા થતા :ય છે અને મIુ1યના 0દલ સાંકડા થતા :ય છે .
આઝાદ પહલા બધા સંપીને રહતા હતા અને આઝાદ બાદ એ જ વાતાવરણમાં કોઈક સહજ કંઈક રં ગ ના?યો
અને આ`ું શહર કોમી તોફાનોમાં -થમ વાર સળKgુ.ં શાંિતનો ભંગ આમ પણ નtવી બાબતે જ થતો હોય છે !
 ના મગજમાં વારં વાર 0હ8vુ િવરોધી વાતો ના?યા કર છે . ુહલ
 ના
અગસર નામના કોઈક ધાિમકનેતા ભાઈ ુહલ
 ને કહ છે
િપતાને આ ગમr ું નથી. એ કોઈ કોમનો િવરોધ કરવામાં માનતા નથી. આ િપતા વકલ છે . એ ુહલ
ક આ બધા ધમન
 ા નામે ધંધો કરનારા છે . ુ ં નમાજ ન પુ ં ક મCGજદ ન : એની એમને 6ચ8તા નથી, એમને
તો એ વાતની 6ચ8તા છે ક એમનો એક ઘરાક ઓછો થયો ! બધા જ ધમમાં લોકો પોતાના ચેલાઓની સં?યા
વધારવા જWર લાગે એવા ઉપાયો અજમાવી ર¨ા છે . મં0દર-મCGજદ શોષણના સાધન છે , એની માટ લડ મરwું
 ને સમ:વે છે . આગળ વાત કરતાં િપતા દકરાને કહ છે ક મ
એ નર બેવ[ૂફ છે – એમ િપતા દકરા ુહલ
ધાgુq હોત તો

ુ ં પા0કGતાન જઈ શ

ો હોત પણ મને થgું ક માર મારા દ શની સંG[ૃિત છોડને ું કામ જwું

જોઈએ. $તે ફર ફરને એક જ વાત આવે છે ક સંG[ૃિત એ ધમથ
 ી ઉપરની વGr ુ છે . એ ઘણી ચી વાત છે .
 એના િપતાની સંપીને રહવાની વાત બધાને સમ:વે
આN દ શને િમpસંG[ૃિત અને િમpભાષાની જWર છે . ુહલ
 Iું આ`ું [ુુંબ ુCGલમો cારા બ0હ1[ૃત થાય છે , પણ એથી
છે પણ લોકો એનો િવરોધ કર છે . ધીમે ધીમે ુહલ
 ક¥રવાદ થઈ :ય છે . Nનો એ િવરોધ કરતો હતો એવો
કંઈ 0હ8vુઓ એમને અપનાવતા નથી. કંટાળને ુહલ
એ થઈ :ય છે . આખી 0હ8vુ કોમને અને 0હ8vુGતાનને નફરત કરતો થઈ :ય છે .’

‘અમારો ધમ સૌથી ચ0ઢયાતો અને સૌથી સારો એની લાગણીમાંથી જ નફરતIું ઝેર પેદા થાય છે . ુહલ
િવિશ1ટ મન:CGથિતનો ભોગ બનેલો છે . વારં વાર આ સુદાયની લાગણી vુભાય છે અને એમાં જ એમનો ડર
 ને
જ4મેલો છે . થોડાક કડવા અIુભવો એને $િતમવાદ તરફ દોર :ય છે . તે હતાશ, િન®ાંત બને છે . ુહલ
બાળપણમાં રમતા હતા એ વડલો યાદ આવે છે . બગદ
 એટલે વડલો. વડલો એ સંG[ૃિતIું -િતક છે . તે ઊભો
ઊભો ુકાઈ ગયો છે . એટલે જ એIું નામ ‘ુખા બગદ
 .’ લેખક અહk સમGયાઓ આલેખી છે પણ ઉકલ નથી
આયો. આમ પણ, સmક ઉકલ આપવા બંધાયેલો હોતો નથી. છે વટ એટaું જ કહશ ક, કરારો કરવાથી કોમી
સમGયા ઉકલવાની નથી; એ માટ તો ગાંધીtએ કLું હr ું તેમ ¤દય પ0રવતન
 એજ એનો એકમા} ઉકલ છે
માટ આપણે સૌ ગાંધી ચkhયા માગe આગળ વધીએ એ જ ુભકામના.’
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બરાબર સાંN છ વાKયે -થમ 0દવસની તમામ બેઠકો d ૂર થઈ હતી. Jયારબાદ રા}ીના 8 થી 10 દરિમયાન
ૂ ખાતે સૌiય જોષી અને wદ
ંૃ (ફડ ઈન થીયેટર-અમદાવાદ) cારા ‘મહોરાં’ નાટકની -Gr ુિત
કY લાસ %ુZુ[ળ
ુ ીએ કથન I ૃJય -Gr ુત કgુq હr ું અને
કરવામાં આવી હતી. તે પછ 6ચ}કાર pી સવt છાયાની ુd}
ં
કાયz
ભજનો અને મનનીય ગઝલોથી રા}ી
 મના $ત ભાગમાં િવભાબેન અને pી રાસ6બહારભાઈએ ુદર
બેઠકને યાદગાર બનાવી હતી.
[બીજો
બીજો 0દવસ : -થમ બેઠક]
ક]
ં ’ Nમાં િવિવધ ધમન
ં
બી: 0દવસની -થમ બેઠકનો િવષય હતો : ‘આપણા ધમન
 ી ુગધ
 ા વDતાઓએ ુદર
વDતBયો આયા હતાં. સૌ-થમ d ૂવ સાંસદ, d ૂવ [ુલપિત અને સવ#દય કાયક
 ર એવા pી રામt િસ8હ  ‘0હ8vુ
ં ’ િવશે વાત કર હતી.
ધમન
 ી ુગધ
‘0હ4vુ’ શદ િવશે વાત ની શWઆત કરતાં તેમણે કLું હr ું ક : ‘0હ4vુ શદ આBયો

ાંથી ? વેદોમાં નથી, ુ?ય

ઉપિનષદોમાં નથી, મહાભારતમાં નથી, ગીતામાં તો નથી જ. વા°મક રામાયણમાં એવો શદ દ ખાતો નથી
અને મને Eયાં ુધી ?યાલ છે Jયાં ુધી એવો કોઈ શદ મIુG ૃિતમાં પણ નથી. તો પછ આ ‘0હ8vુ ધમ’ કવી
ુ ી આ શદ
રતે થયો ? આ કોઈ ઐિતહાિસક શદ નથી. િવ]કોશોમાં પણ નથી. પરં r ુ કહવાય છે ક સતિસ8થ
આBયો છે . ‘સ’ શદનો ઉચાર બરાબર નહોતા કર શકાતો એટલે એનો ‘હ’ થયો એમ કહવાય છે . સાું ું છે
એ

ુ ં કહ શ[ું તેમ નથી. વૈ0દક વાંKમય -માણે મને લાગે છે ક આ શદ :િત અને £ ૂગોળ  ૂચક છે પણ તે

ધમ  ૂચક નથી. કોઈક વળ તેને

ાર ક આયધ
 મ ક ¡ા¢ણધમ પણ કહ છે પરં r ુ મને N સૌથી યોKય અને

એકદમ બરાબર લાગે છે તે છે ‘સનાતન ધમ’ . ગાંધીtએ કLું હr ું ક

ુ ં સનાતની 0હ8vુ lં અને માર માટ ધમ

એક બાળકને હોય તેમ માતાની છાતી સમાન છે N છોડ નથી શકાતો. તો ‘સનાતન ધમ’ એ શદ 0હ8vુધમ
કરતાં વધાર યોKય લાગે છે .’
‘ભારતીય સંG[ૃિત સમાનતામાં માને છે . “પાલામ4ે ટ ઑફ વડ 0ર6લ^જયન”ની જ4મ શતાદ વખતે 1993માં
માર એક ન સમાજના -િતિનિધ તરક જવાIું થgું Jયાર બી.બી.સી.ના એક કોરGપો4ડ4ટ માર સાથે
વાતાલાપ કય#. એમને એ :ણીને નવાઈ લાગી ક

 ું -િતિનિધJવ કરવા
ુ ં ન નથી પણ અહk ન ધમI

આBયો lં. એમને આ{ય થgું ક તમે ન નથી તો પણ એ ધમI
 ું -િતિનિધJવ કરો છો ? Jયાર મ કLું ક એ જ
ભારતીય સંG[ૃિત છે . સમાનતા એ જ સંG[ૃિતની ુ?ય વGr ુ છે . ‘એકમ સદ િવ-ા બ ધ
ુ ા વદC4ત’ આખર તો
સJય પણ એક જ છે ને ! ધમન
 ા }ણ $ગ હોય છે : દશન
 , આ?યાન અને }ીTુ ં કમક
 ાંડ. દર ક ધમન
 ા કમક
 ાંડ
અને આ?યાન Tુદા-Tુદા હોઈ શક પણ સારાંશ તો એક જ હોય છે . tવનનો ‘આનંદ’ એ 0હ4vુ ધમI
 ું  ૂળ છે .’
‘ટફલર કLું છે ક vુિનયાની આુિનક સ³યતાના }ણ 6ચ4હ છે : વેથ, પાવર અને નોલેજ (કોર મા0હતી, §ાન
નહk). આજની સ³યતાની આ }ણેય ુ?ય બાબત છે . એટલે જ ન6ચકતાને યમે Eયાર -લોભનો આયા Jયાર
આ વેથ અને પાવરની લાલચ પણ આપી. પરં r ુ ન6ચકતાને તો  ૃJgુI ું રહGય જ :ણwું હr.ું યમરા:એ ફર
-લોભનો આયા ક N માણસ માટ vુલભ
 હોય એ બું r ું લઈ લે… અને એ વાત કરતાં કરતાં યમે
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‘Pleasure’ અને ‘Happiness’ Iું $તર બતાBgુ.ં આN આપણે બધા ‘Pleasure’ માટ પર શાન છએ, પણ
‘Happiness’ તરફ કોઈIું hયાન નથી. ધમન
 ી ખોજ એ આનંદની ખોજ છે . હાવડ
  gુિનવિસટના 0રપોટ -માણે
4gુયોક શહરમાં દર 27 માણસે 1 માણસ

ાંક તો પાગલખાને છે અથવા મનો6ચ0કJસકની સારવાર લઈ ર¨ા

છે . ધમન
 ો $િતમ ઉbે શ ું છે એ સમજwું રLુ.ં આનંદ નહk હોય તો ભૌિતક સંપિનો ું અથ ? ઉપિનષદ કહ
છે ક BયCDત Nટલો Bયાપક થશે એટલો આનંદ વધશે. Jયાં ‘£ ૂમા’ શદ વપરાયો છે . આપણને અપમાં આનંદ
નથી. આપણને િવશાળતા જ ક| ૂલ છે . ધમ સં0કણત
 ા માટ નથી. Eયાં સંકોચ હોય Jયાં ધમ સંકોચાઈ :ય છે .
તમામ ધમ#ના લોકોને ભારતમાં આpય મળે એ િવશાળતાપ2ું છે .’
પોતાનો અIુભવ વણવ
 તા pી રામt િસ8હ જણાBgું હr ું ક : ‘એકવાર ભણાવતાં મ કLું હr ું ક 0હ4vુ ધમ એ
ધમ નથી પણ એક િવચારધારા છે . ધમમ
 ાં તો િનયમ -માણે એક જ દ વી-દ વતા હોય પણ અહk 0હ4vુ ધમમ
 ાં
તો આCGતક પણ 0હ8vુ અને નાCGતક પણ 0હ8vુ. ધમમાં ‘One central book of reference’ હોય પરં r ુ અહk તો વેદ
ના આવડ તો ઉપિનષદથીયે કામ ચાલે. એ ન ફાવે તો રામાયણ થી ચાલે. એ પણ ન આવડ તો એકલા
હIુમાન ચાલીસા પણ ચાલી :ય. એટલે કહવાનો અથ એ છે ક સં0કણ અથમ
 ાં 0હ8vુ ધમ ધમ નથી. એનો
ફલાવો એટલો બધો છે ક N રGતે જwું હોય એ રGતે જઈ શકાય પરં r ુ શરત એક છે : આhયા^Jમકતા. આ
ધમI
 ું આ ુ?ય તJવ છે . એને સમ:વwું અઘZું છે . નૈિતક અને શા]ત BયવGથાIું સંબોધન એટલે
આhયા^Jમકતા. pી અરિવ8દ કLું હr ું ક કમક
 ાંડ અને આ?યાનની એક સીમા છે , પણ ધમન
 ો આધાર છે
આhયા^Jમકતા. એ આhયા^Jમકતા શદોથી નથી જણાતી. ‘ન ત} ચ´ુ ગિત: ન વાક ગછિત…’ એ શદોના
માhયમથી સમજwું ક0ઠન છે . 0હ4vુ ધમનો આધાર છે આhયા^Jમકતા.’
‘ધમન
 ા નામે બ ુ સારા કામોય થયા છે અને ખોટા કામોય થયા છે . કટલાક લોકોને ધમન
 ા નામે મારવામાં
આBયા, સળગાવવામાં આBયાં. અહk પણ અને િવદ શમાં પણ. તેથી લોકો કહ છે ક ધમન
 ે જ દફનાવી દો ! પણ
વાત એમ નથી. pી અરિવ8દ એમ નથી કLું ક ધમન
 ી જWરત નથી, એમણે એમ કLું ક ધમન
 ી એક મયાદા
ચોfસ હોય છે . એમણે intuition ની વાત કર છે . ભારતીય 0હ4vુ ધમન
 ી એ જ સાચી વાત છે ક §ાનના
સાધનો તો અનેક છે -JયM, અIુમાન, -માણ વગેર…. પણ એક §ાન છે : ‘ઈ4ટµુશન.’ િવ§ાનમાં પણ
ઑઝવeશન પછ હાઈપોિથિસસ આવે છે અને એ જ ઈ4ટµુશન છે . એટલે આ ઈ4ટµુશન િવ§ાનIું િવરોધી
નથી, ધમI
 ું િવરોધી નથી પરં r ુ કદાચ ધમન
 ી ઉપરIું તJવ છે . એટલે આ ઈ4ટµુશન પણ 0હ4vુ ધમન
 ો એક
આધાર છે . અરિવ8દ Nને ુપરમાઈ4ટ કહ છે … માઈ4ડથી યે ઉપર એ ું છે ? એ આ જ ઈ4ટµુશન છે . બીt
એક વાત કZું તો મIુએ ધમન
 ી ું પ0રભાષા કર ? નૈિતકતા,  ૃિત, Mમા, દમ, અGતેય, શૌચ, ઈ_4ય િન+હ,
ધીર, િવ¶ા, સJય અને અzોધ. આ બધા લMણોમાં કોઈ ધમન
 ાને કોઈ વાંધો ન હોઈ શક. આખર બધા ધમ# આ
જ ઈછે છે . એને ગાંધીtએ નીિત ધમ ક¨ો. ગાંધીtના એકાદશ ત એ જ છે . બાઈબલના ‘ટન
કમા4ડમે4·સ’ એ જ છે . ુCGલમોના શાોમાં પણ એ જ વાત છે . આhયા^Jમકતા અને નૈિતકતામાં કોઈ ધમન
 ો
િવરોધ છે જ ન0હ અને ધમન
 ો એ જ પાયો છે . Nને N W6ચ હોય તે ભCDત, §ાન, કમ -માણે માગ પસંદ કર
શક. ગમે તે રGતે Jયાં પહuચી શકાય.’
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‘તમને કદાચ કોઈ કહશે ક 0હ8vુ ધમમ
 ાં આhયા^Jમક ચાઈ તો ઘણી છે પરં r ુ ‘સોિશયલ ઍ°4જિનય0ર8ગ’ બ ુ
ખરાબ છે . એIું કારણ એ ક આ ધમમ
 ાં અનેક 5500 Nટલી :િત-ઉપ:િતઓ છે . હકકતે :િતવાદ 0હ4vુશાો
િવરોધી છે . વેદ અને ગીતા Tુઓ તો ?યાલ આવે. ગીતા કહ છે : ‘%ુણ-કમ’ િવભાગે આ Tુદ Tુદ :િતઓ છે ,
એ કંઈ જ4મથી :િતવાદની વાત નથી. વણાpમનો ખરો અથ જ એ છે ક Nને N W6ચ હોય તે -માણે કામ
કર શક. મને ભણાવવાIું ગમે તો એ મારો ધમ, પણ એથી કંઈ ુ ં વેપાર ન કર શ[ું તો ુ ં અધાિમક થઈ ગયો
એમ વાત નથી. ભગવાન મIુએ :િત િવશે કોઈ બાબતો કહ હોય તો એના પર dુન:િવચાર થવો જોઈએ અને
એમાંથી આગળ નwું દશન
 થr ું રહw ું જોઈએ. એટલે જ ગાંધીtએ અGd ૃયતા ના| ૂદ કર. એક ગિતમાન,
ગિતશીલ આJમશોધક ધારા છે એ 0હ4vુJવની ગંગા છે . આpમBયવGથા પણ બ ુ વૈ§ાિનક છે ; ડાણથી
સમtએ તો ?યાલ આવે.’
‘આપણે Jયાં બીt ક વાત એ છે ક ‘કામ’ને પણ ખોટો નથી માનવામાં આBયો. કામ ૂ}ની રચના ઋિષ કર
શક છે અને એની જW0રયાત પણ છે . વીણાના તારને એટલા જોરથી ન બાંધો ક r ૂટ :ય અને એટલા ઢલાય
ન રાખો ક સંગીત જ ન વાગે ! – કામનો Gવીકાર આપણે Jયાં આ રતે થયો છે . ધમ, અથ, કામ અને મોMની
એકદમ -ે_Dટકલ 0હ4vુ િવચારધારા છે . ધમ એટલે ડºુટ. વેદBયાસ ભગવાને બે હાથ ચા કરને એમ જ કLુ.ં
એ કોઈ સં[ુ6ચત વાત નથી. ‘અથ’ એટલે પૈસો ખોટો નથી કારણ ક ધમg
 Dુ ત અથ#પાmન યોKય મનાgું છે .
રાજનીિતમાં પણ ધમન
 ી આવયકતા છે . ધમ િવના અથ િવનાશકાર છે , ધમ િવના િવ¶ા રાMસી છે , ધમ િવના
બું જ ખતમ છે . અને છે લે આ ધમ પોતાની ુCDતની વાત નથી કરતો – એ તો -હલાદની Nમ સમ+
-:ને ઈ]રના દરબારમાં લઈ જવા ઈછે છે . મોM ખરો, પણ પોતાનો નહk; સમ+ -:નો. સમાજ vુ:ખોમાંથી
ુDત થાય એ િવચારધારા 0હ4vુ ધમI
 ું એવર Gટ છે . બસ, એટaું જ કહશ ક… આ Jયાગ જ ખરો ધમ છે .’
ં ’ િવષય $તગત
‘આપણા ધમન
ુCGલમ ધમ િવશે phધેય ઈGલાિમક Gકોલર pી મૌલાના
 ી ુગધ

વહvુbનખાને વDતBય આgું હr.ું તેમણે -ારં ભ કરતાં જણાBgું હr ું ક : ‘મને આપ સૌને મળવાનો અJયંત
આનંદ છે . ઈGલામનો  ૂળ અથ ‘-ેમ’ છે .

ુ ં આખી vુિનયામાં ગયો lં અને Eયાં પણ : Jયાં ક ુ ં lં ક

ભારતથી સારો દ શ હt ુધી મને મjયો નથી. સૌને ક ુ ં lં ક તમે હt ભારતને બરાબર ઓળખતા નથી.
પયગંબર સાહબે કLું હr ું ક મને ઈ_4ડયા તરફથી ઠંડ હવા આવે છે … N દ શ તરફથી પયગંબરને ઠંડ હવા
મળે એ દ શ તરફથી તમને ગરમ હવા લાગતી હોય તો કોનો અIુભવ સાચો ? ઈિતહાસ કહ છે ક આ દ શમાં
ુસલમાન આBયા અને દ શે એIું Gવાગત કgુ.q ચાહ તે  ૂફ Wપે હોય, વેપાર Wપે ક એક સામા4ય BયCDત Wપે.
વાત તો Jયાર બગડ ક Eયાર દ શના ભાગલા પડા. માર દ_1ટએ દ શના ભાગલા પડવા એનાથી મોટ ખરાબ
ઘટના ઈિતહાસમાં કોઈ નથી.’
‘ ુ ં આખી vુિનયાને મારો આhયા^Jમક પ0રવાર માIું lં. આપ સૌ પણ તેમાંના જ છો. પયગંબર સાહબે કLું હr ું
ક બધા ભાઈ-બહનો સૌ એકબી:ના આhયા^Jમક ભાઈ-બહનો છે . ભારતમાં જ4મવાનો મને ગવ છે . અહk -ેમ
ૂ Iું વાતાવરણ મને આhયા^Jમક બાગ Nwું લાગે છે .
છે , શાંિત છે અને ધીરજ છે . અJયાર અહk આ કY લાસ %ુZુ[ળ
વળ, ભારતમાં આpમનો N િવચાર છે તે એકદમ gુિનક છે . િવ]માં એવો િવચાર બીN
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ે ાથી આવેલા એક gુવાનને મ d ૂછµું ક તમે ભારત કમ આBયા ? તો એણે ગંભીરતાથે
નથી. એક જKયાએ કનડ
કLું ક Jયાં ુ ં શાર0રક રતે ુખી હતો અહk

ુ ં આhયા^Jમક રતે ુખી lં. Gવામી િવવેકાનંદ િશકાગોમાં ‘મારા

યારા ભાઈઓ અને બહનો’ એwું સંબોધન કgુq Jયાર તાળઓનો ગડગડાટ થયો. એમ કમ થgું ? કારણ ક એ
સંબોધનમાં ભારતનો આJમા બોલતો હતો. ભારત બધાને પોતાના ભાઈ-બહન માને છે . આ કોઈ એકની વાત
નહk પરં r ુ બધા જ ભારતીયોમાં આ :vુ છે .’
‘ઘણા લોકો માને છે ક ઈGલામ લડાઈનો ધમ છે Eયાર 0હ8vુ -ેમનો ધમ છે . ખર ખર વાત એમ નથી. બધા જ
ધમ# -ેમના જ હોય. એનો કોઈ ખોટો ઉપયોગ કર તો એ ખોટ વાત છે . દર ક વGr ુનો ખોટો ઉપયોગ થતો
હોય છે ; એની કોઈ સીમા નથી. પરં r ુ એક વાત યાદ રાખવી ઘટ ક `ુદા અ0હ8સા પર N ચીજ આપે છે તે
0હ8સામાં કદ નથી આપતા. ઈGલામ માટ થઈને લડાઈ કરનારને

ુ ં પાગલ માIું lં.

ુ ં આwું સાું ક ુ ં તે

ઘણાને ગમr ું નથી, પણ સચાઈ તો ક¨ે જ «ટકો. કાલે અમે નારાયણભાઈ દ સાઈ અને ધમાિધકારt પાસે
બેઠા હતા Jયાર મ pી નારાયણભાઈને કLું ક ગાંધીt િવશે કંઈક કહો. એ વખતે એમણે એક સરસ વાત કર ક
આઝાદની :હરાત થવાના સમયે ગાંધીt નોઆખલીમાં હતા. Jયાં કોમી રમખાણો ફાટ નીકjયા હતા. એમણે
Jયાંથી એક સ»જનને અહk પ} લ?યો હતો ક માર ચાર બાTુ આગ છે ; રમખાણો છે – પણ મારા મનમાં ઠંડક
છે . બસ, આ જ ભારત છે . ભારત એIું નામ છે N કાંટાની વચે ¼લ બનીને રહ. આગની વચે ઠંડક મહ ૂસ
કર .’
‘મને એક -સંગ યાદ આવે છે અને તે Gવામી િવવેકાનંદtના tવનનો. એક વાર િશકાગોમાં રGતે તેઓ
ચાલતા જતા હતા અને એમણે ભગવા કપડાં પહયાq હતાં. Jયાંથી પસાર થતાં એક પJનીએ પિતને કLું ક આ
માણસ મને N4ટલમેન નથી લાગતો. Gવામીt સાંભળ ગયા. એમણે એ બહન પાસે જઈને કLું ક : ‘In your
country, tailor makes a man gentleman but the country from which I come, character makes a man
gentleman.’ આ ભારતની આJમાનો અવાજ એમના ુખે હતો.

ુ ં -ોફટની Nમ દર ક માનવીને માનવીના

GવWપે જોવા ટવાયેલો lં. બધા જ `ુદાના સંતાનો છે . Nવા તમે એવો .ુ ં vુિનયામાં સવ સમાન છે . મ બધા જ
ધમ#ને વાંયા છે , તેથી

ુ ં કહ શ[ું ક દર કની પSિતમાં ફર હોઈ શક. રહવાની-બેસવાની અને રત0રવાજોની

પSિત Tુદ હોઈ શક પણ  ૂળતJવમાં કદ અલગપ2ું ન હોઈ શક. એમાં કોઈ $તર ન હોય. [ુરાનમાં કLું છે
ક તમને Nમાં vુમન lપાયેલો દ ખાય છે ; એમાં જ િમ} હોય છે . આ સમ:વવા માટ

ુ ં ગાયIું -િતક વાપZું

lં. ગાય ું કર છે ? તમે ગાયને ઘાસ આપો અને એ તમને vૂ ધ આપે. ગાય પરમાJમાની એક BયવGથા છે N
ે વ અIુભવમાંથી પણ પોઝીટવ શોધી
vૂ ધ ન હોય એIું પણ એ vૂ ધ કર શક. એવી રતે, કોઈ પણ નેગટ
કાઢwું જોઈએ. vુમનમાં પણ િમ} «પાયેલો હોય છે . [ુરાને આ જ વાત સમ:વી છે . ગાંધીtએ N વાત કર
ક માર ચાર બાTુ આગ છે પણ માર $દર ઠંડક છે – બસ એ જ ઈGલામ છે . ઈGલામ એટલે બીTુ ં ું ? મ
ુસલમાનોને ઘણીવાર કLું ક તમે આ દ શને બરાબર ઓળ?યો નહk, એને તમે ઓળખો. માZું િમશન છે ક
મારા  ૃJgુ પહલા ભારતને ુ ં ‘આhયા^Jમક’ ુપરપાવર તરક જો. એને માટ જ ુ ં રું lં, vુઆઓ કZું lં અને
માર $િતમ ઈછા પણ એ જ છે . ભારતની ઓળખાણ એની આhયા^Jમકતા છે અને તે એ રતે જ આગળ
આવશે. આપણા સાુ, સંતો અને આpમો એ તમામ આhયા^Jમક :%ૃિતના ક4ો છે .’
www.readgujarati.com
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તેમણે ‘Nહાદ’નો સાચો અથ સમ:વr ું એક dુGતક લ?gું છે Nના િવશે વાત કરતાં તેમણે જણાBgું હr ું ક :
‘લોકો માને છે ક Nહાદ એ :ણે ઈGલામની ઓળખ છે . ુ ં એમને ક ુ ં lં ક Nહાદનો અથ એ નથી N તમે લઈ
ર¨ા છો. Nહાદ શદને લડાઈ સાથે કોઈ લેવાદ વા નથી. ઈ4ટરનેટ વગેર માhયમ cારા પણ
ર¨ો lં.

ુ ં એ સમ:વી

ુ ં બધાને -ોસેસ Wપે એ જણાવી ર¨ો lં અને આપણે સૌ એ -ોસેસના એક ભાગ છએ – અને એ

-ોસેસ છે -ેમ અને શાંિતની Gથાપનાનો.’
વDતBયના સમાપનમાં તેમણે કLું હr ું ક : ‘છે લે એટaું કહશ ક vુિનયામાં `ુદાએ અનેક વGr ુ બનાવી છે
અને તેમાIું એક છે %ુલાબ. એમાં કાંટા પણ હોય છે અને ¼લો પણ હોય છે . બધા એકલા ¼લ થઈ શક તો
સાZું છે પણ ન થવાય તો કાંટા જોડ પણ ¼લ બનીને રહો. %ુલાબ એ કહ છે ક બધા ¼લ બને તો સાZું પણ જો
કોઈ કાંટો બને તો પણ તમે ¼લ બની રહો. આખો સમાજ ¼લ બની :ય તોય સાZું પણ કદાચ કોઈને ન
ં %ુમાવશો ન0હ. સમય આBયે કદાચ કોઈ કાંટાIું પણ ¼લમાં
સમ:વી શકો તો પણ તમે તમાર ુગધ
પ0રવતન
 થઈ જશે. અલાતાલા મારા દ શને ુખી અને સારો બનાવે.’
ં િવશે વાત કર
બી: 0દવસની આ -થમ બેઠકના $િતમ વDતા ફાધર Wડોફ હર ડયાએ 6Gતીધમન
 ી ુગધ
હતી. તેઓ ઈ_4ડયન સોયલ ઈ4Gટટµ ૂટ, 0દહના િનયામક તેમજ સોયોલોtGટ છે . તેમણે તેમIું વDતBય
$+ેtમાં આgું હr ું Nનો સારાંશ Jયાર બાદ ફાધર િવ6લયમે આયો હતો. ફાધર િવ6લયમે સાર સમ:વતા
કLું હr ું ક : ‘ઈુના ઉપદ શમાં -ેમ ુ?ય છે . gુરોપમાં ધમન
 ા નામે Nટલા gુSો થયા એટલા

ાંય થયા

નથી. અને આ સાંભjયા પછ ઈુનો ધમ એ -ેમ ધમ છે એ કહતા સંકોચ જWર થાય છે પણ તેમ છતાં એમ
કહw ું જ યોKય છે ક તેઓ -ેમને જ ધમ માને છે . Eયાં ુધી 6Gતીધમમ
 ાં -ેમ ટક રહશે Jયાં ુધી જ 6Gતી
ધમ જગતમાં ટક રહશ.ે Eયાં 6Gતીધમમ
 ાં -ેમ ન દ ખાય તો સમજwું ક Jયાં 6Gતીધમ ખલાસ થઈ ગયો છે .
આ ધમમ
 ાં ભગવાનને Jયાં જવાનો મોMનો માગ એ નેશનલ એDસ-ેસ હાઈ-વે નથી. એ તો વાયા-વાયા
પાડોશી મારફતે એટલે ક માનવતાના માગe :ય છે . ઈ]રને Jયાં સીુ પહuચાr ું નથી; પાડોશીને -ેમ કરને જ
પહuચાય એવી 6Gતીધમન
 ી ઢ મા4યતા છે . માનવ -ેમIું આ ધમમ
 ાં મોું Gથાન છે . ઈુને Eયાર એમ
કહવામાં આBgું ક તમે અમને એwું કુકં આપો ક Nથી અમને બધા તમારા અIુયાયીઓ તરક ઓળખે Jયાર
ઈુએ છે લા ભોજન પહલા બધા િશ1યોને ભેગા કયા અને તેમણે પોતે બધા િશ1યોના પગ ધોયા. તે પછ
એમને ઓળખ 6ચ4હ આgું અને તે હr ું : ‘તમને જગત મારા અIુયાયી તરક Jયાર જ ઓળખશે અથવા તમે
મારા િશ1યો છો એમ જગત તો જ :ણશે જો તમે પરGપર -ેમ કરતા હશો.’ ઈુના અIુયાયીની આ એક મા}
ઓળખ ક અCGમતા છે .’
‘6Gતી મા4યતામાં એમ કહવાય છે ક ઈ]રના દરબારમાં Nને -વેશ મળશે અને ઈ]ર બધાને Eયાર
બોલાવશે Jયાર એમ કહશે ક તમે આ માZું તૈયાર કર a ું રાEય ભોગવો કારણ ક Eયાર મને £ ૂખ લાગી હતી
Jયાર તમે મને ખાવાIું આgું હr,ું મને તરસ લાગી હતી Jયાર તમે મને પાણી પાgું હr.ું

ુ ં અ:½યો -વાસી

હતો Jયાર મને આશરો આયો હતો, ુ ં ઉઘાડો હતો Jયાર તમે મને વો આયા હતાં અને

ુ ં માંદો હતો Jયાર

તમે માર સેવા કર હતી. બધા d ૂછે છે ક આwું
www.readgujarati.com
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પાgું ? Jયાર ઈ]ર કહશે તમે મારા ભાઈઓ-સંતાનો માટ N કંઈ કgુq એ માર માટ જ કgુq છે . એથી ઊલું,
Nમને ઈ]રના દરબારમાં -વેશ નહk મળે એમને આ આધાર જ -વેશ નહk મળે . 6Gતી ધમન
 ો આ પાયો છે .
હકકતે તે જળવાયો હોય ક ન હોય તે એક Tુદ વાત છે .’
ે ી -ેમની લાM6ણકતાની વાત કZું. તેમણે કLું છે ક -ેમ ઈ]રમાંથી ઉbભવે છે . N
‘હવે કટલીક ઈુએ વણવલ
-ેમ રાખે છે તે ઈ]રને ઓળખે છે . ઈ]ર -ેમ GવWપ છે . કોઈ એમ કહ ક

ુ ં ઈ]રને બ ુ -ેમ કZું lં અને જો

પાડોશી પર એનો -ેમ ન હોય તો એ Tૂ¾ું બોલે છે એમ સમજજો. r ું Nને જોઈ શક છે એના પર -ેમ ન
રાખતો હોય તો N નથી દ ખાતો એની પર r ું -ેમ રાખે છે એ કમ માની શકાય ? -ેમ હોય તો Mમા પણ આવે
N -ેમની પહલી લાM6ણકતા છે . Mમા કટલી ? વારં વાર. એની કોઈ સં?યા નહk. એ દર કને માટ હોવી જોઈએ.
કોઈ બાકાત નહk. Nમ  ૂય બધા માટ, વરસાદ બધા માટ એમ -ેમ અને Mમા બધાને માટ. ફDત િમ}ો પર
નહk; શ¿ુઓ પરJવે પણ -ેમ રાખો. | ૂZું કરનારનો સામનો કરશો ન0હ. કોઈ જમણા ગાલ પર તમાચો માર તો
ડાબો ગાલ ધર દ જો. તમને રં :ડનાર માટ પણ vુઆ માંગો. તો જ તમે પરમ િપતાના સંતાનો ગણાશો. -ેમ
રાખે એના પર -ેમ રાખીને નwું ું કgુq !’
ફાધર Wડોફના શદોIું અIુવાદ કરતાં ફાધર િવ6લયમે વુમાં જણાBgું હr ું ક : ‘-ેમની પ0રભાષમાં આN
િવકાસ થયો છે . મા} ઘર બાંધી આપwું ક નાની મોટ મદદ જ નહk; હવે તેમાં ‘લીબર શન િથયોલોt’ ઉમેરાઈ
છે . એનો અથ છે ક નાના ુ[ૃJયો જ નહk પણ સમાજ માટ ઉપયોગી થwુ.ં બાળમTૂર િવZુS કામ કરwુ,ં
ુ ા -ેમના કામ છે . N 0દવસે માનવબં ુ -ેમ િવશે
%ુજરાતી ભાષા માટ કામ કરwું વગેર…. એ બધા માનવબંન
બાંધછોડ આવશે તે 0દવસે 6CGતધમI
 ું અCGતJવ રહશે ન0હ. આ ફાધર કહલી બાબતનો સારાંશ છે . છે લે એક
વાત કહને d ૂZું કZું ક 6GતીIું આ જગતમાં િમશન, ઈુના અIુયાયી તરક ું છે ? એમIું િમશન છે જગતIું
ઋણ બનવાIું અને જગતનો દવો બનવાIું Nથી Eયાં $ધકાર હોય Jયાં -કાશ મળે ; Eયાં અGવા0દ1ટતા હોય
તે મુર Gવા0દ1ટ બને.’
[બીજો
બીજો 0દવસ : બીt બેઠક ]
બપોરની બેઠકનો -ારં ભ બપોર }ણ વાKયે થયો હતો, Nનો િવષય હતો : ‘સંd ૂણ સંવા0દતા તરફ’. આ બેઠકના
-થમ વDતા pી 0દલીપ િસમીયન 0દહ ખાતે gુિનવિસટમાં ફરજ બ:વે છે , ઈિતહાસકાર છે અને 0દહના
અમન ચેરટબલ Gટના તેઓ િનયામક છે . તેમણે પોતાની વાતનો -ારં ભ કરતાં જણાBgું હr ું ક : ‘આ િવચારિવમશમ
 ાં જોડાઈને મને બ ુ `ુશી થઈ. આવા વધાર ને વધાર સ}ો યો:વા જોઈએ.

ુ ં ઘણો -ભાિવત થયો

ે ા લાKgું છે ક બધા જ
lં અને તેની મારા પર ઘણી જ ભાwુક અસર થઈ છે .’ વુમાં તેમણે કLું ક, ‘મને હંમશ
ધમ# સારા છે અને બધામાં જો આટલો -ેમભાવ છે તો પછ આટલી ધમાલો, gુSો વગેર કમ થાય છે ? આ
ુ
બાબત આપણે િવચારવી પડશે, ન0હ તો એમ લાગશે ક :ણે vુ1ટ વGrઓ

ાંક બહારથી આવે છે અને

આપણે બધા એકબી:ની વાહવાહ કરવામાં રહ જઈું અને આJમખોજ %ુમાવી બેસીુ.ં
d ૂછવા મા%ું lં ક બધા જ ધમ# જો સારા હોય તો vુ1ટતા આવી
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પોતાના GવાIુભવની વાત કરતાં તેમણે કLું ક, ’19-20 વષન
 ી મર

ુ ં નકસલવાદ બનવામાં જોડાયો. એ

વખતે મારા આદશ મહાન હતા. ગરબોIું ઉJથાન, શોષણનો $ત વગેર અમે ઈછતા હતા એટલે એ શાનદાર
આદશ# d ૂરા કરવા અમને લાKgું ક નકસલવાદ બનwું યોKય રGતો છે . એમાં જોડાયા બાદ મને સમ:gું ક
vુિનયામાં મહાન આદશ# માટ 0હનકાય# થાય છે . 4યાયના કામ માટ અ4યાય થાય છે અને 0હ8સાને vૂ ર કરવા
માટ જ કાયમ 0હ8સાનો સહારો લેવાય છે ! આપણે પોતે જ આવા ખોટા કામ કરએ છએ. પાપ બીN

ાંયથી

આવતા નથી, પાપ dુ½ય સાથે જ ચાલતા હોય છે . vુ1ટતાને dુ½યથી જ શCDત મળે છે . આ બાબત આપણે
િવGતારથી િવચારવી પડશે.’
‘સૌ-થમ તો મને લાગે છે ક આપણે vુ1ટતાને આપણી $દરથી ઉખાડ નાખીએ. ુ ં મારા અનેક વામપંથી
િમ}ોને ક ુ ં lં ક અસJય અને Tૂઠ પર કોઈ રાજનીિત ચાલી ન શક. એની માટ ું Tૂઠનો સહારો લઈું ?
આપણા દોલનોમાં જો [ુકમ# થયા હોય તો એનો :હરમાં Gવીકાર કરો. એમ કરશો તો જ આગળ વધાય.
આ બાબતે મારો એક અIુભવ આપને ક .ુ ં 1970-72માં ુ ં અ§ાતવાસમાં રહને ઉર -દ શમાં એક ખેતમTૂર
તરક કામ કરતો હતો. પોલીસના મારા નામે વોર4ટ હતા. એક સમયનો દ શોહ ગણાતો ુ ં આN તમાર સામે
ે ા
ઊભો lં ! એ 0દવસોમાં બાંKલાદ શના ભાગલા અને વગેર ઘટનાઓના સંદભe મ પેપરમાં વાંgું ક ચીન હંમશ
પા0કGતાનનો સાથ આપશે. એણે પા0કGતાનમાં ચાલતા vૂ ષણો િવશે કું ન કLુ.ં

ુ ં તો Gતધ થઈ ગયો.

પાટÁના ચેરમેનને પ} લખવા િવચાgુq પણ મોકaું કવી રતે ? કારણ ક ુ ં તો અ§ાતવાસમાં હતો. સમય જતાં
મ જોgું ક ુ ં તકની તાકાત ખોઈ ર¨ો lં. મ :ણે માર :તને સમ:વી લીું ક N બું છે એ બરાબર છે અને
ંૂ
ંૂ
માર દર ક હકકત આગળ Âટણ
ટકવી દ વા ! યાદ રાખો, ક Nની આગળ તમે Âટણ
ટકવી દો છો એ સJય
ં
નથી હોr,ું Tૂઠ હોય છે . સJય તો તમને પગ પર ઊભા કર . એ પછ તો લાંબી વાતો છે … gુS :હર થgુ…
ં
મ0હનાઓ ુધી તે ચાgુ….
મારા િવચારો બદલાયા.. અણસમજમાં લીધેલી એ બધી -w ૃિ છોડને મ
tવનમાં સાચો રGતો અપનાBયો….’
ં છે . ગાંધીtએ કLું હr ું ક
‘એ પછ મને આગળ જતાં સમ:gું ક સJય અને અ0હ8સાનો બ ુ નtકનો સંબધ
દ શ-ેમ અને અ0હ8સા એમ બેમાંથી જો કોઈ એકને પસંદ કરવાIું હોય તો

ુ ં અ0હ8સાને પસંદ કZું. એમણે એમ

કLું હr ું ક ‘જો ભારત અ0હ8સા છોડ દ તો ુ ં માર :તને અનાથ સમtશ.’ એટલે જ ગાંધીt કોઈ એક દ શ ક
કોમના નેતા નથી, એ િવ]Bયાપક Gતરની એક િવ£ ૂિત છે એમ

ુ ં માIું lં. આN જો

ુ ં :પાની હોત તો પણ

એમ જ કહત. મા} ભારતીય lં એટલે ુ ં આમ નથી કહતો. ગાંધીtએ કLું છે ક અ0હ8સા શા]ત છે . સJયને
પણ બારકથી શોધwું પડશે. સવાર દ શના ભાગલાની વાત થઈ હતી, ુ ં તો એમ કહશ ક ુસલમાનોએ દ શના
ભાગલા કયા એ વાત જ ખોટ છે . એ વખતે 0હ8vુ ુCGલમ કોઈને મતદાનનો હક નહોતો. એ ભાગલા તો
રાજનેતાઓએ કયા. લોકોની આ ુમ વાત સમજવામાં £ ૂલ થાય છે ક લોકો પર ભાગલા ઠોક બેસાડવામાં
આBયા હતા, કોઈએ કયા નહોતાં.’
વતમ
 ાન બાબતો િવશે વાત કરતાં pી 0દલીપtએ જણાBgું હr ું ક : ‘મને એમ લાગે છે ક આપણે એવા કાળથી
%ુજર ર¨ા છે Nને ‘િનરથક
 તા’નો કાળ કહ છે . Nમાં શદોની તાકાત ઓછ થઈ ગઈ હોય, પાપ-dુ½ય
www.readgujarati.com
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સમજવાની તાકાત ઓછ થઈ ગઈ હોય અને બધા જ :ણે સવન
 ાશ ભણી આગળ દોડ ર¨ા છે . તમે કંઈ કહો
ક ન કહો એનાથી કશો ફક જ ન પડ એવો િનરથક
 તાવાદ સમાજમાં વધી ર¨ો છે . શદ એIું વજન %ુમાવી
ર¨ો છે . ભાષાનો આશય ખતમ થઈ ર¨ો છે . સાું ખોું સમજવાનો :ણે આપણી પાસે માનદંડ જ નથી.
Tુઓ, એક ક4સેટ છે : Theodicy. દયાÃ [ુદરતની ઉપCGથિતમાં આટલી મારફાડ, રમખાણો કમ થાય છે ?
vુ:ખIું કારણ ું છે ? આ બધાને લીધે આપણા મનમાં જ4મતા િનરાશાવાદ સામે ઝÄમવા એક Theodicy
બનાવવામાં આવી Nમાં કહવાgું ક આ બધી ુકલીઓ `ુદાની કોઈ યોજનાનો ભાગ છે N આપણે સમt
નથી શકતા. માણસની આદત છે ક બેજવાબ -@ો કયા જ કર . Nમણે ઈ]ર નથી એમ મા4gું એ બધા
ુ ર બાTુ આવી ગયા અને એમાં |ુRSને સાય4સ ુધી રોક લેવામાં આવી. ગ6ણતમાં સા6બત થાય એ જ
સેÅલ
સાું આપણે એwું માનવા લાKયા. માનવ§ાનને આપણે બે ભાગમાં વહsચી દુ.ં વળ, િવ§ાન તો 4gુલ.
ગ6ણત આપણને કદ બતાવી ન શક ક અ0હ8સા સાર ક ખરાબ ! આપણે નૈિતક વGr ુને અલૌ0કક િવભાગમાં
નાખી દધી :ણે એની વાત જ કરવાની ન હોય ! અુક દોલન કરતા પMોમાં વળ બી: -કારની
અલૌ0કકતા આવી ગઈ Nને ુ ં નામ આપીશ ‘ભિવ1ય’; અને એ પણ પાlં સાધારણ ન0હ, ઉ»Æવળ ભિવ1ય.
ભિવ1ય એક -કારIું 0દગંત બની ગgું છે . એનો એ છે ડો આપણે Nટલા આગળ વધીએ એટલો vૂ ર જતો :ય
છે . આપણે આગળ વધીએ છએ અને 0દગંત પાછળ હટ છે . એ ભિવ1યની

ુ ં વાત કZું lં Nને આપણે

રાજનીિતમાં Gથાન આપી દું છે . એના વડ આપણને બતાવવામાં આવે છે ક ‘ધીરજ રાખો, 0દગંત આવી રLું
છે .’ ભિવ1ય માટ આપણને એwું શીખવવામાં આવે છે ક એના માટ આપણે થોડા [ુકમ# કરવા પડશે પણ
િનિ{Çત રહો એ પછ :ણે બધા પાપ ધોવાઈ જશે ! એ પહલા પાપ માફ અને એ પછ પાપ થશે જ ન0હ ! આ
:ણે આપણે પોતાને બેવ[ૂફ બનાવવા નવો રGતો શોધી કાઢ ો છે . આ ખોટા માગ# તમને બધે જ મળશે; એ
પછ ભલેને વામપંથ હોય, રા1વાદ હોય ક સાiયવાદ.’
‘આપણે વતમ
 ાનમાં tવતા નથી. આપણા બધાની નજર :ણે એ ‘ઉ»Æવળ ભિવ1ય’ તરફ રહલી છે . અથવા
તો આપણે અિતતને d ૂtએ છએ. કોઈને કોઈ ‘ગોડન ઍજ’ શોધી કાઢએ છએ અને પછ એનાં ગાણાં
ગાઈએ છએ. વતમ
 ાન સમયને આદર આપતા નથી. બÈKલૉરમાં પબ કચરનો િવરોધ કરવો હોય તો તમે
વાતચીત, વાદ-િવવાદથી કરો; પણ તમાર તો લોકોના હાડકાં જ તોડવા છે . દર ક બાબતમાં આwું થાય છે . કોઈ
વાત સમાજમાં ખોટ હોય Jયાર `ુલી રતે એની ચચા કરો; પરં r ુ આ તો %ુડં ાઓ રોકને :ત :તની સેનાઓ
રોકને લોકોને મારપીટ કરવામાં આવે છે . 0હ8સાને vૂ ર કરવા માટ ું આવા ઉપાયો ? એટલે જ ક ુ ં lં ક
આપણો કાળબોધ ખતમ થઈ ગયો છે . $તમાં એટaું કહશ ક વતમ
 ાનને સમtું તો ગાંધીtની અ0હ8સાને
બરાબર સમt શકુ.ં ’
બીt બેઠકના બી: વDતા pી અમરભાઈ ક4વર Bયવસાયે 0દહ CGથત 0ફમ િનમાતા છે . તેમણે અનેક
ડોÅુમ4ે ટર 0ફમો બનાવી છે અને તેમની ઘણી 0ફમો તરા_1ય -િસRS પામી છે . તેમણે પોતાના
વDતBયની શWઆત કરતાં કLું ક ‘સમયનો સૌથી નાનો 0હGસો ‘Mણ’ કહવાય છે . આ Mણમાં ^જ8દગી અને  ૃJgુ
બંને «પાયેલા છે . tવનનો અથ આ બે વચે રહલો છે . 0ફમનો સૌથી નાનો 0હGસો તGવીર છે અને તેમાં પણ
ે ાં જો સમય નામIું તJવ ઉમેરએ તો અથ સમ:તો :ય છે . તGવીરોનો
tવન અને  ૃJgુ રહલા છે . આ બંનમ
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સ ૂહ એટલે 0ફમ. 0ફમમેકર તરક િવષયોની શોધખોળ ુ ં કરતો ર ુ ં lં. માZું સમ+ 0ફમો બનાવવાIું કામ,
ાર ક મને લાગે છે ક મ અ0હ8સાને સમજવા માટ કgુ.q વળ,

ાર ક મને એમ પણ લાગે છે ક મ -ેમને

સમજવા માટ કgુ.q આમ Tુઓ તો અ0હ8સા અને -ેમ એક જ વGr ુ છે .’
‘મ 1997માં અને 2007માં ‘0હ8સા’ના િવષય પર બે ડોÅુમ4ે ટર 0ફમ બનાવી છે Nમાંની -થમ $+ેt 0ફમ
30 િમિનટની છે અને બીt 0હ4દ 0ફમ 2 કલાકની છે . આN

ુ ં અહkયા આપને -થમ $+ેt 0ફમ બતાવીશ.

આ બંને 0ફમો વચેનો ગાળો દસ વષન
 ો છે . આ ગાળાને hયાનમાં રાખતા 0હ8સાના Tુદા Tુદા GવWપો િવશે મ
એક  ૂ6ચ બનાવી છે એની આપને થોડ વાત કZું. 1984ની સાલમાં મને એમ હr ું ક ુ ં મોટો અમીર બની :.
એ સમયે વષન
 ા $તભાગમાં કોમી રમખાણો થયા, હ:રોની કJલેઆમ થઈ. મને સવાલ થયો ક સરકાર
0હ8સાના પMમાં કવી રતે હોઈ શક ? બીજો -@ મને થયો ક માર પાસે ઊભેલી પોલીસ પણ રMણ કરવાની
જKયાએ 0હ8સાના પMમાં કવી રતે હોઈ શક ? d ૃથકરણ કરતાં મને સમ:gું ક ૂંકાગાળામાં લોકોને 0હ8સાથી
-િસRS બ ુ મળે છે એટલે સમાજમાં 0હ8સાIું -માણ ` ૂબ વધે છે . ઘણા લોકોને મ એwું કહતા સાંભjયા ક 0હ8સા
તો Gવાભાિવક છે ! કટલાક વળ એમ પણ માને છે ક તે જWર છે . આવા બધા વાદો સમાજમાં ચાલે છે . બીજો
એક એવો પણ મત છે ક Bયાપક 0હ8સા જWર છે ! એનાથી લાંબાગાળા ુધી શાંિત રહ છે એવો ખોટો ?યાલ
પણ સમાજમાં Bયાપી ર¨ો છે . વળ, મને તો એમ પણ સાંભળવામાં મjgું ક Nની પર સતત 0હ8સા થઈ રહ
હોય, N પી0ડત હોય એ પોતાના બચાવ માટ 0હ8સાનો ઉપયોગ કર એ જWર છે . Eયાર 0હ8સા થાય Jયાર એવો
પણ મત ફલાતો હોય છે ક ફલાણો ફલાણો પM જ 0હ8સા કર છે અમે નથી કહતા. કોઈક લોકો તો વળ અુક
સમયને પાગલપનનો ગાળો કહ છે . એટલે એ લોકો એમ માને છે ક સમય એવો આવી :ય એટલે 0હ8સા થઈ
:ય ! :ણે ક આપણા હાથમાં કું છે જ ન0હ !’
ં
‘એકવાર ફરતા ફરતા ુ ં આ0દવાસી િવGતારમાં પહuયો. Jયાં ચાર બાTુ પવત
િવGતાર હતો.
 ો અને જગલોનો
Jયાંની નહરોમાં N પાણી વહr ું હr ું એ પહાડોમાંથી આવr ું હr.ું ખાિસયત એ હતી ક એ પવત
 ોમાં બોDસાઈટ
હr.ું એકવાર આ0દવાસીઓને ખબર પડ ક આ બધા મોટા પવત
 ો સરકાર લીઝ પર મોટ કંપનીઓને વેચી
દધા છે અને સરકારનો હr ુ એgુિમિનયમ મેળવવાનો છે . Jયાં એક િનધન નામનો આ0દવાસી રહતો હતો.
એણે િમ}ો સાથે મળને િવોહ કય#. કંપનીઓને Â ૂસવા ના દધી. મ િનધનને એક સવાલ d ૂછ ો ક
0હ8vુGતાનને બોDસાઈટની જWર છે , એgુિમિનયમ બનાવવાIું છે અને રા1ની -ગિત માટ એ છે . તો તમે આખા
દ શની ભલાઈ માટ થઈને ચાર નાના ગામડાં કમ પકડ રાખો છો ? આટલો િવોહ ું કામ કરો છો ?
એણે મને d ૂછµું : ‘આ મારા હાથમાં ું છે ?’
‘ચdુ’ મ કLું
એણે મને કLું : ‘એનાથી ઘાસ પણ કપાય અને ગÃં પણ કપાય. આ બંને 0zયાઓ થાય. તમારા સવાલનો
જવાબ ુ ં પછ આપીશ પહલા મને મારા એ સવાલનો જવાબ આપો ક આ ઘાસ કાપવામાં અને ગÃં કાપવામાં
ું ફરક છે ?’ – તો આ વાતને hયાનમાં રાખીને મારો તમને એ -@ છે ક અ0હ8સાની બાબતમાં આપણે માનીએ
ં
છએ તો પછ ફDત માણસ માણસને માર નાખે Jયાર જ એ લાગણી કમ થાય છે ? માણસ Eયાર જગલ
ખતમ
ૂ ો આJમહJયા કર Jયાર કમ આપ2ું Zુવાું નથી
કર , પહાડો ખતમ કર , લોકોના %ુ:રાIું સાધન ખતમ કર , ખેત
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ફરકr ું ? ું તમે કદ િવચાgુq છે ક નદઓ વેચાઈ :ય ? પહાડ વેચાઈ :ય ? આ 0હ8સા આપણને કમ દ ખાતી
નથી ? માર પાસે %ુજરાતના અનેક ફોટો+ાફ છે ;

ાર ક બતાવવા કોિશશ કરશ. એમાં એવા ફોટા છે ક

નદઓમાંથી બોટલ ભરો તો પાણીનો રં ગ કાળો…. રા}ે કો ફર એની પાછળ જઈને Tુઓ તો ?યાલ આવે ક
એ કિમકલ

ાં નાખે છે . વાપી-$કલે]ર બધે આwું ચાલે છે . આ -કારની 0હ8સા તો આખા ભારતમાં બીN

ાંય નથી. -[ૃિત અને પયાવરણને ન1ટ કરવાની :ણે Gપધા ચાલી રહ છે . કવડ મોટ 0હ8સા ! અને પાlં
આપણને એનો પ{ાતાપ પણ નથી !’
‘છે લે એક વાત મને કદ નથી સમ:તી તે માર કહવી છે . 0હ8સા આપણે Jયાં વષ#થી છે અને અનેક 0હ8સાઓ
આપણે જોઈ છે . પણ એ 0હ8સામાં Eયાર એક પM સફળ થાય અને એનો િવજય ઉJસવ ઉજવે – એ તો જરાય
સમ:r ું નથી. એનો અથ ું ? આ બાબતે િવચાર કરવો પડશે. એક 0ફમમેકરની _1ટએ મને લાગે છે ક
0હ8સાને સમજwું હોય તો દદને સમજwું પડશે. એ દદ 0હ8સા પછ «પાઈ :ય છે ; દ ખાr ું નથી. એ દદને શોધવા
માટ કવી ખો જોઈશે ? એ દદ એwું છે ક Nના માટ શદો પણ નથી. એ Eયાર આપણને મળશે Jયાર આ
0હ8સાની િવZુSની ભાષા આપણને જડશે. નહk તો, એક -ચાર કરવામાં આપણે બી: -ચારની સામ+ી
બનાવતા રહું ! તો -Grુત છે આ િવષય પર 30 િમિનટની $+ેt 0ફમ; NIું શીષક
 છે : A Season
Outside.’
બીt બેઠકના $તે -ોNDટર પર ‘A Season Outside’ 0ફમ બતાવવામાં આવી હતી. રા}ે 8 થી 10 દરiયાન
િવ?યાત ગાયક, Gવરકાર, કિવ, r ુલસી-કબીર-િવવેકાનંદ Nવી એક-BયCDતસંગીત ના0ટકાના સmક pી શેખર
સેને સંગીતના  ૂર pોતાઓને ડોલાBયા હતા. િવિવધ -કારની ગઝલો, પદ, ભજનો અને ગીતોના મુર
ં ૂ ઊઠºું હr.ું
સંગીતથી વાતાવરણ Gવર %t
[}ીજો
}ીજો 0દવસ : $િતમ બેઠક
ક]]
છે લા 0દવસની $િતમ બેઠકનો -ારં ભ સવાર 9 કલાક થયો હતો Nમાં િવિવધ Mે}ના અ+ણીઓ, વDતાઓ
અને pોતાઓએ ‘સદભાવના પવ’ સંબિં ધત પોતાના -િતભાવો આયા હતા. pીમતી દMાબેન પ¥ણી,
આદરણીય pી નારાયણભાઈ દ સાઈ, pી ઉમ પરમાર તેમજ સદભાવના ફોરમના સ³યોએ પોતાના િવચારો
-Gr ુત કયા હતા તેમજ આજના સમયને અIુલMીને આ -કારના પવ#ની જW0રયાત $ગે વાત કર હતી.
આભારિવિધ બાબતે pી સંજયભાઈ એ જણાBgું હr ું ક આપણને સૌને આ -કારના પવ#ની ગરજ છે માટ
કોઈનો BયCDતગત આભાર ન માનતા સૌને સાદર વંદન કZું lં.
સમ+ પવન
 ા $િતમ ચરણમાં d ૂ.મોરા0રબાdુએ પોતાની -સ¦તા BયDત કરવા માટ -ાસં6ગક વDતBય આgું
ં ાનમાં તેમણે જણાBgું હr ું ક : ‘કોઈ પણ BયCDતને એની નબળાઈઓ સ0હત Gવીકારવા
હr.ું વાતના અIુસધ
તૈયાર થશો Jયાર જ ગિત કર શકશો. tવનમાં કોઈ £ ૂલ થાય તો એને r ુરં ત Gવીકારવી જોઈએ. ગાંધીtએ
તો કટલી બધી £ ૂલોનો Gવીકાર કય# હતો. માર અગાઉ બોલેલા ઉમભાઈએ એક  ૂચન કgુq ક બાdુ આN
તમે Tુદા લેટફોમ પર બોલવા જઈ ર¨ા છો… ુ ં સમTુ ં lં ક ઉમભાઈ કંઈ મને રામકથા છોડવાIું નથી
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કહતા; એ તો

ુ ં છોડ નહk શ[ું પણ

ુ ં એટaું Gપ1ટ કહવા ઈlં lં ક

ુ ં N વષ#થી કZું lં એIું માhયમ

રામકથા છે . માર કરવાIું તો આ જ છે . ભગવાન રામે પણ એ જ કgુq છે . સૌથી પહલી પદયા}ા કોણે કર ?
રામે કર. દશરથt પાસે કંઈ નેનો ન હોય, પણ રથ તો હતો જ ! પણ છતાં ભગવાન એમાં બેઠા નહk. એમને
?યાલ હતો ક માર સમાજની કટલીયે અહયાના ઉSાર કરવાના છે , કટલીય સં ૂઢ ચેતનાIું -ાગટ

કરવાIું

છે . એ વખતે રામને લાKgું ક આટલી ૂંક યા}ાથી જો આટલી zાંિત થઈ શકતી હોય તો માર એવી કોઈ
યોજના કરવી જોઈએ ક Nથી ચૌદ વરસની લાંબી પદયા}ા કર શ[ું અને રાMસો, આ0દવાસીઓ બધાને મળ
શ[ું. તેથી, ુ ં N રામકથાIું માhયમ લઈને ફZું lં એ ગાંધીtના શદોમાં સાધનુS માhયમ છે . તેના cારા આ
જ કરવાIું છે . બધા પોતપોતાના Gતર કામ કર છે . કદાચ મને એમ લાગે છે ક આપણા બધાIું લય એક છે .
માZું લય કોઈને કંઠ પહરાવવાIું નથી. તેથી

ુ ં વારં વાર ક ુ ં lં ક માર બધા pોતાઓ છે , િશ1યો નથી. મ

Nની કંઠ બાંધી છે એટલે ક મારા સદ%ુZુ પાસેથી ુ ં N કંઈ શી?યો lં એને મારા tવનમાં ચ0રતાથ કર શ[ું
એટaું બસ છે . મારા દાદાએ મને N િવચારો આયા છે એ િવચારોની માળાનો મેર િવવેક છે . માળા ફરવતા
Nમ મેર આવે એટલે પાછા ફર જઈએ તેમ િવવેકIું ઉલંઘન ન થાય.’
સJય િવશે વાત કરતાં બાdુએ જણાBgું હr ું ક : ‘મને એ વાતનો આનંદ છે ક સમાજમાં સJય બોલનારા ઘણા
છે પરં r ુ સJય Gવીકારનારા નથી. ઘણા લોકો એવા હોય છે ક N BયCDતગત સાધનામાં અસJય

ાર ય ન બોલે;

પણ તેમનામાં બી:Iું સJય Gવીકારવાની 0હ8મત હોતી નથી. Jયાં એમને cેષ અને d ૂવ+
 હો નડ છે . હકકતે તો
આપણે નાના બાળકમાંથી કોઈ સાર વાત શીખવા મળે તો એ Gવીકારવાની પણ આપણી તૈયાર હોવી જોઈએ.
માર દકરની નાની દકરIું નામ િશવાની છે . એણે એકવાર શંકરભગવાનનો ફોટો જોઈને d ૂછµું ક : ‘મiમી,
આ કોણ છે ?’
‘એ શંકર ભગવાન છે .’ માર દકરએ જવાબ આયો.
‘તો માણસને બે ખ હોય, એમને }ણ કમ છે ?’
‘એ તો બેટા, િશવtને }ણ ખ હોય.’
‘આપણે તો એક ખે જોઈ શકએ, બે તો ઘણી છે તો પછ }ીtIું ું કામ ?’ બાળસહજ એણે d ૂછµુ.ં
‘એ તો મહાદ વ છે ને એટલે એમને }ણ ખ છે .’
‘તો એ }ણેય ખોલે ?’
‘ના…ના, બેટા, એ તો

ાર ક એwું હોય Jયાર જ }ીt ખોલે.’

‘તો એ }ીt ખ ખોલે તો ું નીકળે ?’
‘એમાંથી ફાયર નીકળે , દકરા..’ એને એની ભાષામાં સમ:Bgુ.ં
ં માનીશ. એણે એમ કLું : ‘મા, હવે એ }ીt ખમાંથી
Jયાર પછ N નાની દકરએ કLું એને ુ ં %ુZુમ}
ફાયરને બદલે લાવર ના નીકળે ?’ tવનમાં Eયાંથી -ેરણા મળ હોય એને £ ૂલwું ન જોઈએ. બાપ, એટલે જ
ે ન નથી.
દરવા: `ુલા રાખવા. ુ ં Eયારથી બોaું lં Jયારથી ક ુ ં lં ક માર કથા એ કોઈ ધાિમક સંમલ
ભગવાન રામે કgુq એમ રામકથાIું ુS સાધન લઈને ુ ં ચાલી ર¨ો lં. મારા િવચારો સાથે કદાચ કોઈને
તકલીફ હોઈ શક અને બધાના િવચારોમાં ુ ં હા-એ-હા કZું એમ ન પણ બને. એ વખતે ુ ં તમને ન ગું એwું
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પણ બને; પરં r ુ દર ક હાલતમાં સJય Gવીકારwું રLુ.ં ુ ં Eયાં ુધી સમTુ ંlં Jયાં ુધી મ મારા tવનના
દરવા: `ુલા રા?યા છે . વળ, આ તો વૈ0દક પરં પરા છે ક દશેય 0દશાઓમાંથી અમને ુભ િવચારો -ાત
ૂ માં આવીને નમાજ પઢ એની મને
થાઓ. આ સંદભe એક વાત એ પણ ક ુ ં ક મારા ુCGલમભાઈઓ અહk %ુZુ[ળ
ુકલી તો હોય જ નહk પણ ઉટાનો મને એનો આનંદ હોય.’
‘Bયાસપીઠ પરથી ‘હ0રબોલ’ સાથે ‘અલીમૌલા..’ની  ૂન બોલાwું તો ુકલીઓ તો મનેય આવે પણ
સદભાવનાથી કદમ ભરવા માટ સાહસ કરwું પડશે. આ ‘સદભાવના’ પવમ
 ાં સદ બધાIું એક જ છે પણ
ભાવના બધાની અલગ અલગ છે . જવાIું છે આપણે ‘સદ’ ુધી. આ એક તપGયા છે . એની માટ સાહસ જોઈશે
અને સાથે િવવેક જોઈશે. િવવેક વગરIું સાહસ પતનIું કારણ બની શક. સાહસ અને િવવેક પછ િનભય
 તા
જોઈશે. આલોચનાઓ તો થવાની જ. લોકો મનેય કહતા હતા ક બાdુ તમે લેનમાં અને Gટમરમાં કથા કર
હવે અCKનમાં કરો. મ એમને જવાબ આયો ક

ુ ં ચોવીસેય કલાક અCKન પર જ કથા કZું lં. ટકા એ અCKન જ

છે . લોકમા4યતા Nવો મોટો અCKન બીજો કોઈ નથી. પછ તો મ ર ૂજમાંય જવાબ આપેલો ક કથાનો િનયમ
એવો છે ક મંડપ બી: બાંધ,ે તૈયાર બી: લોકો કર અને pોતાઓ પહલા આવે અને પછ વDતા આવે – તે
તમે બધા આવીને ગોઠવાઈ જજો અને તમારામાંથી કોઈ બચશે તો પછ કથા કરશ ! ઘણી વાર લોકો મને કહ
ક અુક જણ તમાર પાછળ પડ ગયા છે Jયાર ુ ં ર ૂજમાં એનો અથ એવો કZું ક એક તો પાછળ છે અને
પાછા પડ ગયા છે ! ઊભા ય નથી રહ શકતા ! એટલે ુ ં ક ુ ં lં ક Eયાર કોઈને પણ મારા િનવેદન િવશે કંઈ
પણ ગેરસમજ થાય તો મને ફસ-ુ-ફસ, ખમાં ખ નાખીને માર સાથે વાત કર લેવી.’
‘તો આપણે વાત કરતા હતા – સાહસ, િવવેક અને િનભય
 તાની. આ બું જ કરવા માટ સાધનુRS જોઈએ.
ગાંધીબાdુનો આ શદ છે .

ુ ં તો એથીયે એક ડગaું આગળ વધીને કહશ ક આપણો હr ુ ુS હોવો જોઈએ.

ઘણીવાર vુિનયાની દ_1ટએ આપ2ું સાધન ુS હોય પણ આપણો હr ુ ુS નથી હોતો. અમાર અહk }ણ 0દવસ
ં ાદ હતો Jયાર એક મેગઝ
ે ીનમાં છપાgું ક }ણ 0દવસથી એક [ૂતZું મર a ું પડa ું એ કોઈએ જોgું નહk….
ધમસ
 વ
પણ અયા ભાઈ, આ ટકા કરવા કરતાં મને પહલે 0દવસે કહ દું હોત તો ુ ં હાથે ખચીને નાખી આવત. અને
તમેય :%ૃિતથી માણવા આBયા હોય તો તમાZુંય એ કતB ય નહોr ું ? ું આ પવ# સંજયભાઈએ કLું એમ
આપણા બધાની ગરજ નથી ? એ [ૂતZું Nણે આખો લેખ લ?યો એણે હટાવી દું હોત તો

ુ ં એને બોલાવીને

 ૂતરની ટ પહરાવત. પણ આપણે એwું છે ક મર લા [ૂતરાં જ જોવા છે ! એની સામે કટaું કામ થાય છે એ
આપણે જોઈ શકતા નથી. એટલે ુ ં એમ કહતો હતો ક સાધન ુS હોય પણ હr ુ ુS ન હોય તો તકલીફ પડ.’
‘ ુ ં માIું lં ક આ સદભાવના પવ એક Bયય§ છે . બે પથરો સદઓથી «ટા હોય, પણ ભેગા કરો તો સેr ુ
બને. બે લોઢાના ુકડા પીગળે , િવ£ ૂત થાય તો જોડાઈ :ય. તેથી મને એમ લાગે છે ક આ Bય ય§ થયો
છે . અહk ફાધર છે , મૌલાના છે – બધા ભેગા થયા છે . આપણા ¤દય ચોfસ Bયા છે . આ પીગળવાનો ય§ છે .
મને લાગે છે ક આ પણ એક તપ છે . બીt એક વાત

ુ ં એ કહશ ક કોઈ પણ સેવાIું Mે} ભજન વગર િસS

નહk થાય. ભજન એટલે -ાથન
 ા. ુ ં માળા લઈને બેસી જવાIું કહતો નથી. ઉપિનષદોએ કLું ક Gવhયાયમાં
-માદ ન બનો. અહk બધાએ િન6ભ¬ક થઈને આરપાર ચચાઓ કર, તેથી એક અથમ
 ાં એ એક Gવhયાય થયો.
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આપ સૌએ આવીને આ £ ૂિમને પાવન કર. આશીવાદ તો ુ ં ું આdું ? એ આપવાની માર શCDત નથી. માર
ૂ નો આવો સદઉપયોગ થયો એ માટ માર -સ¦તા
ુભકામના અને -સ¦તા જWર BયDત કZું lં. આ %ુZુ[ળ
BયDત કZું lં.’
‘$તમાં એટaું કહશ ક અ0હ8સાનો જ4મ કZુણા વગર નહk થાય. અ0હ8સા કZુણાની [ૂખે જ4મશે. ધમસકં ટ આવે
તો પણ અસJયનો આpય ન કરવો. સJય સJય જ રહw ું જોઈએ. સJયનો કોઈ િવકપ ન હોય. કZુણાનો પણ એ
જ રતે કોઈ િવકપ ન હોય. અ0હ8સાનો પણ કોઈ િવકપ ન હોય. -ેમ વગર Jયાગનો જ4મ નહk થાય, સJય
વગર કોઈ 0દવસ અભયનો જ4મ નહk થાય. છે લે રાN4 ુDલની વાત કહ d ૂZું કZું….’

િવદાય કોઈને નહk,
િનષેધ કોઈનો નહk
ુ ં ુS આવકાર lં,
 ો સમાસ lં…..
ુ ં સવન
ૂ આપ સૌIું છે તેથી ુ ં ખર ખર ¤દયd ૂવક
આ %ુZુ[ળ
 ક ુ ં lં ક વારં વાર અહk આવતા રહજો. અને છે લે…

िसतारो को आंखो म महे फ़ूझ रखना
बहोत दे र तक रात ह रात होगी
मुसाफ़र हे हम भी, मुसाफर हो तुमभी
ईसी मोड पर फ़र मुलाकात होगी.
આ પવમ
 ાં દર ક વDતાઓના વDતBય બાદ ચચાનો અવકાશ રાખવામાં આBયો હતો. આ સ} સાથે સવધ
 મ
ૂ ખાતેના હૉલમાં
ં અવસર -ાત થયો હતો. કY લાસ %ુZુ[ળ
-ાથન
 ા અને મુર ગીતો પણ માણવાનો ુદર
:ણીતા 6ચ}કાર pી સવt છાયા (cારકા)ના 6ચ}ોIું -દશન
 યોજવામાં આBgું હr.ું આ રતે સમ+ પવન
 ી
મંગલમય વાતાવરણમાં સમા°ત થઈ હતી.
[1] સદભાવના ફોરમના સ³યો
r ુલા-સંજય
સJયકામ જોષી
ગૌરાંગ દવેટઆ
મહંમદ શફ મદની
ફાધર િવ6લયમ
ડંકશ-ભારતી
[2] સદભાવના પવન
ડ..વી.
વી.ડ -ા°ત Gથાન :
 ી ડ
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સંગીતની vુિનયા પ0રવાર, c/o િનલેશ સંગીત ભવન, નાગરક બે4ક પાસે, મ વ
ુ ા-364290. %ુજરાત. ભારત.
ફોન : +91 2844 222864.
[3] સદભાવના ફોરમની આગામી -w ૃિઓ િવશે :ણવા માટ :
pી ડંકશભાઈ ઓઝા,
103, ઑમ એવ4g ૂ, 0દવાળdુરા, વડોદરા-395007.
ફોન : +91 265 2350138. મોબાઈલ : 9725028274.
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