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‘જગતના ચાેકમાં ગાંધી’
• ?વપુલ કBાણી

મહા$ા ગાંધીઅે, સન 1948માં, કરેલી કદાચ છે3ી 
ના4ધમાંની અેકનાે ઉ3ેખ, 1958માં 7કા8શત, ;ારેલાલકૃત 

‘લા= ફેઇઝ’ના બીB Cંથમાંના 56મા પાન પર થયાે છે. 

‘ગાંધીGનું તાવીજ’ તરીકે તે Bણીતાે બLાે છે. ગાંધીGની અા 
ના4ધ અામ છે : 

"હંુ તમને અેક તાવીજ અાપું છંુ. 

Mારે ય તમને શંકા થાય કે અહમ્ તમને 
પીડવા માંડે Pારે અા ઉપાય અજમાવવાે.

"તમ ે જ ે ગરીબમા ં ગરીબ અન ે

લાચારમાં લાચાર મનુQ Bેયા ેહાેય તેનાે 
ચહેરાે યાદ કરીને તમારી Bતને પૂછાે કે 

તમે જ ેપગલું ભરવાનુ ં Tવચારાે છાે ત ેઅા 
મનુQ માટે કાેઈ કામનું છે ? અાનાથી અેને 
કાેઈ લાભ થશ ે ? અાનાથી અે પાેતાના 
Gવન અન ે ભાWય પર કાબ ૂ મેળવી 
શકશે ? અાનાથી અાપણા દેશના કરાેડા ે
ભૂYા પેટ અન ે Zુ[ અા$ાવાળા 
લાેકાેને \રા] મળશ ે?

"Pારે તમે Bેશાે કે તમારી શંકાઅાે 
અને અહમ્ ગાયબ થઈ ર^ાં હશે.”

•
અા છેવાડાની વાત સમજવા સારુ, Bેન ર_`નકૃત ‘અન્  

ટુ aધસ લા=’ વાટે, બાઈબલના ેસંદભb પણ સમજવાે Bેઈશે. 
ઈસુ 8શQાેને કહે છે કે ઈcરનું રા] dાZની વાડીની વાતbા 
માંહેના અેક deાf જવેુ ં છે. અને અા Cંથને ગુજરાતીમાં 
ઉતારનાર gચhરંજન વાેરા લખે છે, તેમ અા ર_`નકૃત 

ચાેપડીના મથાળાનાે ગુજરાતીમા ંઅથb પૂરેપૂરાે રજૂ કરવાે હાેય 

તાે લખવું Bેઈઅે કે ‘વેતનમા ં Lાય પામવાનાે હi જટેલાે 
પહેલાનાે છે, તેટલાે જ છે3ાનાે પણ છે.’

‘jહk દ \રાજ’ન ેગાંધીનાે મેjનફૅ=ા ેગણાવતા Bણીતા 
Tવચારક-લેખક-સંપાદક તેમ જ કમbઠ કમbશીલ કાnfભાઈ 

શાહે ‘jહk દ \રાજ’ : અેક અoયન પુpતકમાં લYું છે તે 
oાનાહb છે :

‘તેવામાં 1904માં અેક માેટા સીમાgચહ્ન qપ ઘટના 
બની, જણેે ગાંધીના Gવનમા ંધરમૂળથી પલટાે અાણી દીધાે. 
ગાંધીની વય Pારે 35 વરસની. અેકાદ વરસથી અેમણે 
‘ઇstયન અાેપીjનયન’ નામનું સાuાjહક શq કરેલું. તે 

ડરબનથી નીકળતું. અા છાપાના કામ માટે 

ગાંધીને અેક વાર Bેહાjનસબગbથી ડરબન 

જવાનુ ં થયું. ચાેવીસ કલાકની ટૃેનની 
મુસાફરી હતી. અેમના પરમ અંCેજ vમw 

vમ. પાેલાક =ેશને મૂકવા અાવેલા. “અા 
પુpતક રpતામાં વાંચી શકાય અેવું છે. તે 
વાંચી જBે. તમને ગમશે.” − અેમ કહી 
અેક પુpતક અેમણે ગાંધીના હાથમાં મૂMું.
‘ટૃેન ચાલી. ગાંધીઅે પુpતક હાથમાં લીધું. 
અેમના જ શxાેમાં : “અા પુpતકને લીધા 
પછી હંુ છાેડી જ ન શMાે. તેણે મને પકડી 
લીધાે. ટૃેન સાંજ ે ડરબન પહા4ચતી હતી. 
પહા4yા પછી અાખી રાત ઊઘં ન અાવી. 
મ4 પુpતકમાં સૂચવેલા Tવચારાે મૂકવાનાે 
ઇરાદાે કયbાે.”’

‘અા$કથા’માં ગાંધીGઅ ે ‘રાયચંદભાઈ’ 7કરણના 
અંતે લYું જ છે : ‘… મારા Gવન ઉપર ઊડંી છાપ પાડનાર 

અાધુ jનક મનુQા ે wણ છે : રાયચંદભાઈઅ ે તેમના 
Gવનસંસગbથી, ટાૅ{=ાૅયે તેમના ‘વૈકંુઠ તારા }દયમાં છે’ 

નામના પુpતકથી, ને ર_`ન ે ‘અનટુ aધસ લા=’ - સવbાેદય 

નામના પુpતકથી મને ચjકત કયbાે.’
અાચાયb Tવનાેબાને નામ અેક અવતરણ છે, ‘ગાંધીG 

અેક Tવરલ મહાપુરુષ હતા. પુરાતન પરંપરાનું ફળ અને નૂતન 

પરંપરાનું બીજ અાપણને અેમનામાં મ�ું. પાછલા 7ય�ાેનું 
ફળ મ�ું અને અાગલી અાશાઅાેનું બીજ મ�ુ.ં ગાંધીGના 
Gવનમાં ભૂત અને ભTવQની સાંધ મળી. ગાંધીG અાવા અેક 

યુગપુરુષ હતા.’



અા અવતરણને મજબૂત અાેBર qપે ટાંકતાં કાnf શાહ 

લખે છે, ‘ … ‘jહk દ \રાજ’નું દશbન v7-માેડનb (અાધુjનકતા 
કરતાં જુનવાણી) કે અે�ી-માેડbન (અાધુjનકતાનું Tવરાેધી) 

હર8ગજ નથી; બલકે, તે પાે=-માેડb ન (અનુ-અાધુjનક, 

અાધુjનકતાને અTત�મીને Tવશેષ અાધુjનક) છે. ‘jહk દ \રાજ’ 

અને ‘સવbાેદય’ની Tવચારધારામાં રહેલાં અાવાં કેટલાંક અનુ-
અાધુjનક ને નવયુગ-7વતbક ત�ા ે ને લZણાે અેકવીસમી 
સદીમાં Tવશેષ 7pતુત ને ઉપયાેગી થઈ રહેવાનાં છે.’

કા nfભાઈ કહે છે તેમ , ‘વીસમી સદી ઘણી 
ઊથલપાથલની, ઘણા ચઢાવ-ઉતારની, માણસની �વલંત 

8સg�અાેની અને સાથાેસાથ માણસનાં નપાવટ કુકમbાેની સદી 
રહી. અા સદીમાં માણસન ે અાપણે અેવરે=-ઊચંી છલાંગ 

મારતાેયે Bેયાે અને અતલ ઊડંી ગતbામાં ગબડી પડતાેયે Bેયાે. 
સૃ�eનાં અવનવા ં રહ�ા ે છતાં કરતી, 
માણસને માટે અનેકાનેક શ��અાે ને 
કુશળતાઅાે હાથવગી કરતી અન ે

અા પ ણી પૃ �ી ની જ ન હ� , 

અાકાશગંગાનીયે પેલે પારનાં Tવcાેમાં 
ડાેjકયુ ં કરાવતી Tવ�ાનની અભૂતપૂવb 
શાેધા ે અા સદીમા ં થઈ , તાે તેની 
સાથાેસાથ બ�ે માેટા ં યુ�ાે તેમ જ 

બીBં તાે અનેકાનેક યુ�ાે અાજ સુધી 
લ ડા તાં ર ^ાં છે અને મા ણસ ની 
બબbરતાની અને અiલહીનતાની ચાડી 
ખાતાં ર^ાં છે. અગાઉ Mારે ય ક�નાયે 
ન કરી હાેય અેટલી સાધન સમૃg� અને 
વૈભવ માણસને અા સદીમા ં ઉપલ[ થયાં છે, અને છતાં 
લાખાે માણસાે માનવસgજ�ત દુકાળમાં ભૂખમરાથી અા સદીમાં 
મયbા છે. …’  

ગાંધીTવચાર અને ગાંધી કમb વીસમી સદીમાં થયાં હતાં. 
અેમની Tવદાયને હવ ે છ દાયકા થઈ ગયા છે. અા સમય 

દરvમયાન Tવcમા ંપણ અનેક પjરવતbનાે અાવી ગયાં છે. અેટલે 
અાજ ે ગાંધીGનું મૂ�ાંકન કરતી વેળા અા બધી બાબતાેનાે 
Tવચાર કરવાનાે છે. ગાંધીGના Tવચારાેને વતbમાન રાeૃીય અને 
અાંતરરાeૃીય સમ�ાઅાેના સંદભbમા ં Bેવાના છે. અાજની 
વૈ�cક સમ�ાઅાેને ગાંધીTવચાર ઉકેલી શકે તેમ છે ? અાજના 
પડકારાેને તે ઝીલી શકે તેમ છે ? અાજની નવી પેઢીને તેમના 
Tવચારાે ગળે ઉતારી શકાય તેમ છે ?

jકશાેરલાલ ઘ. મશqવાળાઅે ‘ગાંધી-Tવચાર-દાેહન’ 

પુpતકની 7ાpતાTવક jનવેદનમાં કહેલું, ‘… કાેઈ સ�ુરુષના 

Tવચારાેને માw અેમના પુpતકાેના અ�ાસથી પૂરેપૂરા નથી 
Bણી શકાતા : અેમનાે સહવાસ Bેઈઅે. પણ સહવાસ 

ઉપરાંત પણ અેમનું }દય સમજવાનાે અને અેમની સમC 

Tવચારસરણીના મૂળ પાયા પકડવાનાે 7ય� હાેવાે Bેઈઅે. અે 
પાયા Bે હાથ લાગે, તા ે અેમની અાખી Tવચારસૃ�e, જમે 

ભૂvમTતમાં અેક 8સ�ાંતમાંથી બીB 8સ�ાંતાે નીકળે છે તેમ, 

દેખાતી અાવે. …’ 

અા સહવાસ અેટલે શું ? સાથb ગૂજરાતી Bેડણીકાેશ 

અનુસાર, સાથે વસવું તે; સાેબત; સંબંધ; અ�ાસ; મહાવરાે 
સરીખા અથb પામીઅે. અને તેમાંથી અ�ાસ; મહાવરાે 
Tવશેષપણે અા તબiે અહ� કામ અાવે તેમ છે. 

ગાંધીTવચારનાે અ�ાસ મહાવરાે સતત રહે તાે તેને ય 

સહવાસ Bણવાે. અને તેને અાધારે ગાંધીની, ગાંધીTવચારની 
7pતુતતા તપાસવી રહી. ‘नवजीवनનાે 
અZરદેહ’ સામaયકનામાંના પાેતાના અેક 

લેખમા ં ચંદુ મહેjરયા કહે છે તેમ, 

‘અેકવીસમી સદીના બીB દાયકે ગાંધી 
દાેઢસાેના jદવસાેમાં ઊભા રહી, ]ારે 

ગાંધીTવચારની 7pતુતતા Tવશે Tવચારીઅે 
છીઅે Pારે તે 7pતુત જ નહ�, ગTતશીલ 

પણ લાગે છે. ‘હંુ સાૈથી માેટાે સા�વાદી 
છંુ’ અેમ કહેનાર ગાંધીGઅે મા�b કરતાં 
અે રીતે અાગળનું Tવચાયbું હતું કે ગાંધીG 

અને મા�b બંને સંપ�hની સમાન 

વહ4ચણી, સંસાધનાેની સમાન વહ4ચણીમાં 
તાે માનતા જ હતા, પણ મા�b રા]ને 

સવbાે� અને jનરંકુશ માનતા હતા, ]ારે ગાંધીG સઘળી 
સhા રા]ના હાથમાં રહે તેમ ઇ�તા નહાેતા. અે રીતે તેઅાે 
�vમકાેના jનરંકુશ રા] શાસનના મા�bના Tવચારથી જુદા 
પડતા હતા. અાજ ેજ ેરીતે ‘રા]’ નામનું ત� હાવી થઈ ર^ું છે 

અને તેની jનરંકુશતા જણાઈ અાવે છે તે Bેતાં ગાંધીG રા]ને 
કઈ રીતે અંકુશમાં રાખવા માગતા હતા તે દેખાય છે.’

અા જગત મૂડીવાદી શાસન, સા�વાદી શાસન, 
સરમુખPારશાહી શાસન, અેકહ�થુ jનરંકુશ શાસન તેમ જ 
મૂડીવાદી લાેકશાહી શાસનમાંથી પસાર થયું છે અને તે દરેકમાં 
છેવાડાના માણસની gચk તા થઈ હાેય તેમ દેખાયું જ નથી. હવે તાે 
jનગvમત સામૂjહક સં�ાઅાેની (corporate sector) 
બાેલબાલા સવbw વતbાય છે Pારે અામ લાેક, ભલા, Mાં જડે ? 
અસ�શ�ાે બનાવતાં jનગમાે, દવાદારુ બનાવતી jનગvમત 
પેઢીઅાેનાે અંકુશ શાસનને અને અામ જનતાને ભીડી ર^ાે છે. 



કાંTતભાઈ શાહ ના4ધે છે તેમ, 1955માં અેjરક �ાેમે 
અાધુjનક સ�તાની Tવશદ છણાવટ કરતુ ં પુpતક ‘શાણાે 
સમાજ’ (The Sane Society) અા;ું. લેખકે વતbમાન 

�વ�ાનાં અનેક રાે 8ગ� ને Tવચારહીન વલણાેની 
ત�ળયાઝાટક સમીZા અા ચાેપડીમાં રજૂ કરેલી. વળી 1982માં 
j�ટ્Bેફ કા7ાઅે ‘The Turning Point’ (વળાંક- બk દંુ) 

પુpતક અા;ું છે. લેખક અાપણને ચેતવણી અાપતાં અાપતાં 
કહે છે, ભૂ�ા Pાંથી ફરી ગણીઅે ! કાnfભાઈ શાહ 

તેથીpતાે ના4ધે છે, ‘… અંધાધૂંધ ઉ¡ાેગીકરણ તેમ જ અTત 

શહેરીકરણના ં Tવપરીત પjરણામાે, ભયાનક પયbાવરણીય 

સમ�ાઅાે, પરમાણ ુ TવભીTષકા, માણસનું થઈ રહેલું ડી-
^મુનાઈઝેશન (અમાનવીકરણ) − અાવાં બધાં ભયાનક 

દુ¢jરણામાેને કારણે ધરમૂળના પjરવતbન માટે અેક માન8સકતા 
ઊભી થયેલી, પરંતુ અાજ ે હવે પjરવતbન માટેની અે 
માjનસકતાને હાંકી કઢાઈ છે અેટલું જ નહ�, તેને દjકયાનુસી, 
7ગTત-Tવરાેધી અને Tવ�ાનdાેહી ઠેરવી દેવાઈ છે. સા�વાદના 
પતનને મૂડીવાદ પાેતાનાે ભ� Tવજય માની તેમ જ મનાવી ર^ાે 
છે.’

અને અાનાે ઉકેલ ‘jહk દ \રાજ’ તેમ જ ‘સવbાેદય’માં 
પડેલાે છે. ગાંધીઅે અાપણને 1909માં ચેતવેલા. ]ારે ગાંધી 
પહેલાં, ટાૅ{=ાેય અને ર_`ને અાપણને વારવાનાે મજબૂત 

7યાસ કરેલાે. ‘અન્ ટુ aધસ લા=’ના ગુજરાતી અનુવાદને 
અાવકારતાં મનુભાઈ પંચાેળી ‘દશbક’ લખે જ છે ને, ‘પુpતકાે 
લYે કે વાંyે શુ ં વળે ? jદુનયા તાે કાં બળથી ચાલે, કાં 
છળથી ચાલે અને કાં ધનથી. ચાેપડીથી ? જવા દાે અે વાત !’ 

અેમ કહેનારા હતા અને છે. પણ ચાેપડીઅે ચાેપડીઅે ફેર છે, 

અેક લાખ દેતાં  યે ન મળે ને બીG wાંબીઅાના તેર લેખે મળે. 

જ ે લાખ દેતાં ન મળે તેવાં પુpતકાેમાં ‘અન્ ટુ aધસ લા=’ 

અZયપાw છે.’

Bણીતા અથbશા�ી 7ાૅફેસર અેમ.અેલ. દાંતવાલા લખે 
છે તેમ, ‘ર_`નગાંધી Tવચારધારામાં છે3ામા ં છે3ા ને 
તરછાેડાયેલા વગb દjરdનારાયણ તરફ કતb�ની સભાનતા છે. 

અે જ તેને Tવcભરની 7Bઅાેના ં ક�ાણ અને સં_`ૃત માટે 

શાcત 7pતુત બનાવે છે.’ અાની Bેડે અjહk સાના ગાંધી 7ણીત 

Yાલને Bેડી દેવાનાે અનુરાેધ કરતા દાંતવાલા સાહેબ કહે છે, 

‘અjહk સા, ઉપભાેગ-જqjરયાત પર મયbાદા અને Tવકાસથી થતા 
લાભમાં સામાgજક સહભા8ગતા જવેાં મૂ� અ ે ‘અન્ ટુ aધસ 

લા=’ની Tવચારધારાનાે પાયાે છે. અા Tવચારધારા વડે વહેલાં 
કે માેડાં, કદાચ માેડાં માેડાં પણ માનવBTત અવ£ય સમજશે કે 

ટે¤ાેલાૅGમાં ગમે તેટલી 7ગTત થાય, તેમ છતાં ‘અન્ ટુ aધસ 

લા=’નાે કાેઈ Tવ¥� નથી.’
તાે બીG પાસ , કા nfભાઈ શાહ ટકાે રાબંધ 

મજબૂતાઈઅે કહે છે, ‘ગાંધીની વાતાે હંમેશાં સાદી, સીધી ને 
સરલ હાેય છે. અે શા�ીય માણસ નહાેતા, તેથી તેમણે જ ે

કેટલીક વાતાે કરી છે, ત ેઅPંત સરળ છે. ખરંુ Bેતા,ં સP 

અTત સરલ જ છે, અાપણ ેલાેકાે નાહક તકbથી ને બુg�થી તેને 
ગૂંચવી નાંખીઅે છીઅે. ‘jહk દ \રાજ’માં Tવશુ� }દયથી 
બતાવાયેલાં ત¦ અાવાં જ સરલ છે. Tવશુ� }દયથી Cહણ 

કરવાની અન ે સમજવાની કાે8શશ કરીશું, તાે તે તુરત 

અા$સાત્  થઈ જશે. …’

દ Zણ અમેjરકા, અાj�કા તેમ જ અે8શયાના કેટકેટલા 
ય દેશાેમાં ધનવાનાે અને jનધbના ેવ�ેની ખાઈ વધતી ચાલી છે. 

વળી, Mાંક Mાંક અાંતરTવCહાે, લડાઈ, કે પછી યુ�ને 
કારણે પjર§�Tત વકરતી રહી છે. તેને પjરણામે માનવસમૂહાેનું 
�ળાંતર વoું છે અન ે ઠેકઠેકાણે વરવું \qપ પણ Bેવાં 
પામીઅે છીઅે. અાટલું અાેછંુ હાેય તેમ, અાવા મુલકાેમાં વેપાર 

અથ¨ jનગvમત સામૂjહક સં�ાઅાેનું [corporate sector] 

ફલક પણ Tવpતરતું ર^ું છે. કેટલા ય દેશાેના શાસકાે પણ 

તેમની પકડમાં અાવી ગયા હાેઈ, અામ 7Bને વેઠવા 8સવાયનાે 
ચારાે ર^ાે જ નથી. ઉhર અાj�કાના દેશાેમાંથી સૂપડા માેઢે 

લાેકાે દાણચાેરાેને હવાલે જઈને પણ પેjટયું રળવા યુરાેપની વાટ 

પકડે છે અને પjરણામે અા jહજરતથી ચાેમેર પરેશાની વધતી 
રહી છે. અાવું દ Zણ અvમેરકાના દેશાેમાંથી અારંભાયેલી 
વણઝારમાં Bેવા મળે. અફધાjનpતાન, 8સjરયા, �લ બયા 
માંહેના પg©મી હંુકારક અા�મક ચડાઈન ે કારણ ે વળી 
પjર§�Tત Tવશેષ બગડી છે. અસંY લાેકાેઅે યુરાેપના દેશ 

ભણી વણઝાર કરી. દાેજખમા ં પªાનું વાતાવરણ પg©મમાં 
ખડંુ થયું છે. ઉદારમત તેમ જ લાેકશાહી સમાજવાદને વરેલા 
યુરાેપીય દેશાેમાં અેકાnfક જહાલ વલણ તેમ જ રંગભેદ વકરી 
ર^ા છે. તેની અસર શાસકાે પર, સમાજ પર પડતી રહી છે. 

મoપૂવbના દેશાેમાં, અાj�કાના મુલકાેમાં, દ Zણ 

અમેjરકાના રા]ાેમાં ઘરઅાંગણે Tવકાસવૃg� કરાય તાે અા 
પjર§�Tતને ખાળી શકાય. અને તેને માટે સમૃ� દેશાેઅે પહેલ 

કરવી રહી. સમૃ� દેશાેના અાગેવાનાે અને શાસકાે અા 
Tવpતારની મુલાકાતે Bય છે પણ તે વેપારવા«ણ]ની શાેધમાં. 
પરંતુ અા અણTવક8સત Tવpતારાેના Tવકાસને સારુ નiર 

પગલાં ભરાતાં હાેય તેમ ઝાઝંુ બનતું નથી. ર_`નગાંધી Tવચાર 

અહ� સાે ટકા કામે અાવી શકે.



મુjરયલ લે=રનાં સં¬રણાેન ે અાલેખતું પુpતક છે : 

Ambasssador of Reconciliation. તેમાં With Gandhi 

in India and at Kingsley Hall નામક રાેચક 7કરણ છે. 

Tવલાયતના લેેશર પરગણામા ં Tવદેશી માલના બjહ®ારને 
કારણે ઊભી થયેલી હાલાકીથી બેકારાેની સંYા વધી હતી. 
કલકારખાનાં ઠ¯ થઈ ગયેલાં. અા Tવpતારના અાવા અેક 

બેકાર પરંતુ સમજુ અાદમીઅ ેઊભી થયેલી હાલાકી Bેઈ જવા 
ગાંધીને અામં°ા. ગાંધીને Bેઈતું હતું તે મ�ું. jહk દની 
પjર§�Tતનાે ચીતાર અેમણે લેેશરની 7Bને અા;ાે અને 
બહાેળા 7માણમાં તે લાેકાેનાં jદલ Gતીને પરત થયેલા. 

અા અેક deાfમાંથી બાેધપાઠ લઈને અા jહજરતનાે, 
jનગvમત સામૂjહક સં�ાઅાેના ઉપાડાને ખાળવા નiર 

પગલાં લઈ શકાય તેમ છે. પહેલ, અલબh, સમૃ� દેશાેઅે 
કરવાની છે.     

ચંદુ મહેjરયા જણાવતા હતા તેમ, 

ગાંધીGનાે ‘સP’ માટેના ે અાCહ કે સP 

માટેની શાેધ અે Gવનભર અેમની મથામણ 

રહી છે. શું ‘સP’ જવેુ ંશાcત મૂ� Mારે ય 

અ7pતુત ગણાય ખરંુ? ‘ હંુ પૂBરી તાે 
સPqપી પરમેcરનાે જ છંુ’ અેમ કહેનાર 

ગાંધીG માટે સP અે માw કાેઈ �ૂળ વાચાનું 
સP નથી. અે જમે વાચાનું સP છે તેમ 

Tવચારનું પણ છે જ. મૂળભૂત રીતે ધાvમ� ક કે 

અાoા±$ક અેવા ગાંધીG માટે ‘સP’ અે જ 

ઈcર છે. અેટલે જ તે ‘મરતા ંપણ સP ન છાેડવું’ અેમ કહી 
શકે છે. “ભલે મારા જવેા અનેકાેનાે Zય થાઅાે. પણ સPનાે 
જય થાઅાે. અ�ા$ાને માપવાને સારુ સPનાે ગજ કદી ટંૂકાે ન 

બનાે.”
ગાંધી માનતા, ‘અjહk સા અે માw અાચરણનાે �ૂળ 

jનયમ નથી, પણ અે મનની વૃ�h છે. જ ેવૃ�hમાં Mાં ય પણ 

²ેષની ગંધસરખી રહે નહ� તે અjહk સા.’ અાગળ જઈ અ ેકહે 

છે, ‘અેવી અjહk સા સPના જટેલી જ �ાપક છે. અેવી 
અjહk સાની 8સg� થયા Tવના સPની 8સg� થવી અશM છે. 

માટે સP અે, બીG રીત ેBેઈઅે તાે, અjહk સાની પરાકા�ા જ 

છે. પૂણb સP અને પૂણb અjહk સામા ંભેદ નથી; છતાં, સમજવાની 
સગવડ માટે સPને સાo અને અjહk સાને સાધન ગ³યું છે. 

વળી, ‘અા − સP અને અjહk સા − 8સiાની બે બાજુઅાેની 
જમે અેક જ સનાતન વpતુની બ ેબાજુઅા ેજવેી છે.’ 

ચંદુ મહેjરયાઅે ના4oુ ં છે તેમ, ગાંધીGઅે અંCેBેની 
બેરહમ jહk સા સામે ઉંહકારા ે પણ કયbા 8સવાય, કશા જ 

7Tતકાર Tવના, માw ને માw અjહk સા ²ારા જ સમC અાઝાદીની 
લડત ચલાવી. બ�ે Tવcયુ�ા ે કે લાંબા ગાળાનાં ઠંડા યુ�ાે, 
પરમાણુ-અણુબાૅ´થી માંડીને અPાધjનુક શ�ાેથી દેશ અને 
દુjનયા સµ હાેય, સવbw jહk સા અને યુ�ની જ બાેલબાલા 
હાેય Pારે ગાંધીGના અjહk સાના 7યાેગાે દુjનયામાં અાજ ેપણ 

Mાંક ને Mાંક અજમાવાય છે અને તે સફળ પણ થતા ર^ા 
છે. દેશના જુદા જુદા ખૂણ ે મjહલાઅાેના દાqબંધી અાંદાેલન 

હાેય કે સુંદરલાલ બહુગુણાનુ ંચીપકાે અાંદાેલન, પૂવbાેhર હાેય 

કે પg©મના દેશાે અાજ ેપણ અેવા ઘણાં જૂથાે દુjનયામાં કાયbરત 

છે; જ ેમાw ને માw અjહk સક માગ¨ જ પાેતાના કાયb�માે યાેજ ેછે 

અને સફળ પણ થાય છે. માjટ� ન �ૂથર jકk ગ, ને¶ન મંડેલા કે 

અાંગ સાન સૂકીની લડતમા ંગાંધીGની ‘અjહk સા’ના Tવચારનાે 
8સk હફાળાે હતાે, તે તાે હવે દુjનયા \ી કારે જ છે. ગાંધીG માટે 

અjહk સા અે કાેઈ અાંદાેલન પૂરતાે મુ·ાે નહાેતાે અેટલે જ અે 
કહેતા કે, “માણસ બીBઅાે સાથેના પાેતાના 
�વહારમાં અjહk સાનું અાચરણ નહ� અને 
માેટી બાબતાેમાં અેનાે 7યાેગ કરવાની અાશા 
રાખે તાે તે ભ�ત ભૂલે છે. માણસ પાેતાના જ 

મંડળમાં અjહk સક રહે ને બહાર jહk સક રહે અે 
ન બની શકે. ��� ને અjહk સાની તાલીમ 

લેવાની જqર હાેય, તાે રાȩને તાે અેવી તાલીમ 

લેવાની જqર અેથી પણ વધારે રહે છે. ”

ગાંધીG સતત Tવચારનારા અને Tવચારમાં 
પણ ફે ર ફા ર અાણના રા હતા . તેઅા ે

લાેકશાહીના 7બળ સમથbક હતા, પણ રા]ની સhા અાેછી 
કરવામાં માનતા હતા. તેઅા ે Tવકે¹dીકરણના 7ખર jહમાયતી 
હતા. તેઅાે ધનસhા અન ે રા]સhા બંને કે¹dીત રહે તેમ 

ઇ�તા નહાેતા.
ગાંધીના મતે, ‘અંCેG ભાષાના �ાન Tવના કેળવણી 

અધૂરી જ ગણાય, અે વહેમમાંથી નીકળવાની જqર છે.’ 

‘માતૃભાષાનાે અનાદાર સુપુwન ેછાજ ેનjહ’ તેવા મથાળા સાથે 
‘શાcત્  ગાંધી’ સામaયકમાં ગાંધીને નામ અા અવતરણ છે :

‘જ ે યુવાનાે અેમ કહેતા હાેય કે અમારા Tવચારાે અમે 
\ભાષા ²ારા બરાબર બહાર પાડી શકતા નથી તે જુવાનાે માટે 

હંુ તાે અેટલું કહંુ કે તેઅાે માતૃભૂvમને ભારqપ છે. માતૃભાષામાં 
અપૂણbતા હાેય તે દૂર કરવાને બદલે તેનાે અનાદર કરવાે, 
તેનાથી મા4 ફેરવી બેસવું, અે કાેઈ પણ સુપુwને છાજતુ ંગણાય 

નjહ. હાલની 7B Bે પાેતાની માતૃભાષા માટે બેદરકાર રહેશે 
તાે ભાTવ 7Bને તેમન ે માટે અફસાેસ કરવાે પડશે. ભાTવ 

7Bના ઠપકામાંથી તેઅાે કદી બચી શકશે નjહ.



‘છાેકરાનાં માતાvપતાઅે પણ જમાનાના પૂરમાં તણાતા ં
જરા સાવધ રહેવું Bેઈઅ.ે અંCેG ભાષા અાપણને Bેઈઅે છે. 

પણ તે અાપણી \ભાષાના ે નાશ કરવા માટે નjહ. અાપણા 
જનસમાજની સુધારણા અાપણી \ભાષા ²ારા જ થશે. 
અાપણા �વહારની સરળતા અને ઉ�તા અે પણ અાપણી 
\ભાષા ²ારા જ થશે. \ભાષાના Tવશાળ 

�ાનની અપેZા Tવ¡ાથbીઅા ે અન ે તેમના ં
માતાvપતા સવ¨અે રાખવી Bેઈઅે.’

‘ \ ભા ષા પ છી બી જંુ �ા ન 

રા eૃભા ષા ને હાે ય . રા eૃભા ષા અે ટલે 
jહk દુ pતા ની . ’ ‘ગાં ધી - Tવચા ર - દાે હ ન ’માં 
jકશાેરલાલભાઈ ગાંધીTવચાર રજૂ કરતા 
દશbાવે છે : ‘અાપણે \ભાષાને કે પડાેશના 
7ાંતની ભાષાને શુ� રીત ે બાેલી કે લખી ન 

શકીઅે તેથી ન શરમાઈઅે, અને અંCેG 

ભાષામાં થતી ભૂલાેથી શરમાઈઅ ે કે તેવી 
ભૂલાે કરનારની ઠેકડી કરીઅે, અે તે ભાષાઅ ે

અાપણા ઉપર કેટલાે Bદુ ફેલા�ાે છે તે બતાવે 
છે. વાpતTવક રીતે, અંCેG અ ે અPંત TવBતીય ભાષા 
હાેવાથી અેના ઉ�ારણ અને લેખનમાં અાપણાથી દાેષાે થાય 

તેમાં કશું નવાઈ જવેું નથી.’ અને પછી અા દલીલ, અાપણી 
સમZ લાલબhી ધરતાં અાગળ ધપે છે; ‘… પણ, અ ેBદુને 
લીધે, અાપણે કેળવણીના કાળનાં અધbા કે વધુ વષbાે અે ભાષા 
પર કાબૂ મેળવવા પાછળ ખચbીઅે છીઅ.ે Tવ¡ાથbીના કેટલાયે 
�મ અને સમયનાે અામ દુ�bય થાય છે.’

ગુજરાતી ઉપર અાજકાલ અંCેGનાે જ 7ભાવ માw 

વતbાતાે નથી, સં`ૃત7ચૂર jહºીના ધસમસતા પૂરે પણ માઝા 
મેલી છે. કેળવણી અંCેBેના ે તેમ જ હવે jહºી ઝનૂનીઅાેનાે 
ઉતાર બનીબેઠી છે અને અાપણે Bણે કે તેને શણગાર તરીકે 

અપનાવી લીધી છે !  

ચંદુ મહેjરયાના મત મુજબ, ‘અાપણા દેશમાં Bે કાેઈ 

અેક Zેwમાં સાૈથી વધુ બગાડ થયાે હાેય તાે તે 8શZણ. 

અાઝાદી પછી અZર�ાન જqર વoું છે, સાZરતાદર પણ 

વoાે છે. પણ ગાંધીGની પાયાની કેળવણી કે બુjનયાદી 
8શZણનાે અભાવ તી»પણે વતbાય છે. ગાંધીG GવનલZી 
નઈ તાલીમને 8શZણનું માoમ બનાવવા માગતા હતા. ઘણા 
ગાંધીવાદીઅાે થાણાં નાંખીને બેઠા અને તે કામ કરી દેખાªું; 
પણ અાજ ે ગાંધીTવચાર કે¹dી નઈ તાલીમના વળતાં પાણી 
છે. અંCેG 8શZણની બાેલબાલા છે અને 8શZણના ભાગqપ 

શરીર�મ ભુલાયાે છે. પુpતકાે અને દફતરથી લદાયેલાં 

ભૂલકાઅાેના ભાર Tવનાના ભણતરની ઘણી વાતાે થાય છે, 

પણ બાળકાેનાે �મ સાથેનાે, ભૂvમ સાથેનાે નાતાે સાવ જ તૂટી 
ગયાે છે.’ 

jકશાેરલાલભાઈઅ ે અાપેલા ‘ગાધી-Tવચાર-દાેહન’ 

મુજબ, ‘દરેક યુગમાં અન ે દરેક 7Bમા ંસPના તી» શાેધકાે 
અન ે જનક�ાણ માટે અPંત ધગશ 

ધરાવનારા TવભૂTતમાન પુરુષાે અને સંતાે 
પેદા થાય છે. તે યુગના અને તે 7Bના 
બીB માણસાે કરતાં તેમણે સPનું કાંઈક 

વધારે દશbન કરેલું હાેય છે. અેમનું કેટલુંક 

દશbન સનાતન 8સ�ાંતાેનું હાેય છે, અને 
કેટલુંક પાેતાના જમાનાની પjર§�Tતમાંથી 
ઉ·ભવેલું હાેય છે. વળી, કેટલાક 8સ�ાંતાે 
તેના સનાતન \qપમાં તેમને સમBયા 
હાેય, છતાં તેનાે �ાવહાjરક અમલ કરવા 
જતા ં તે યુગ અન ે 7Bની પjર§�Tત 

બંધબેસતી અાવ ેઅેની મયbાદામાં જ તેની 
પ�Tત તેમને સૂઝે અેમ બને છે. અા 

બધામાંથી જગતના જુદા જુદા ધમbાે ઉ·ભ�ા છે.’ 

અા Tવચારદાેહન અાપણને અાગળ લઈ જઈ કહે છે : 

‘અામ Tવચારનાર કાેઈ ધમbમાં સPનાે સવbથા અભાવ નહ� 
જુઅે, તેમ કાેઈ ધમbન ેસંપૂણb સP તરીકે નહ� \ીકારે. સવb 
ધમbાેમાં ફેરફારાે અને Tવકાસન ે�ાન છે અેમ Bેશે. Tવવેકપૂવbક 

અનુસરાય તાે 7Pેક ધમb તે 7Bનું ક�ાણ સાધી શકે અેમ છે, 

અને જનેે �ાકુળતા હાેય તેને સPની ઝાંખી કરાવવા તથા 
શાંTત અને સમાધાન અાપવા સમથb છે અેમ Bેશે.

‘અેવાે માણસ અેવું અsભમાન નહ� રાખે કે, પાેતાનાે જ 

ધમb �ે� છે, અને મનુQમાwને પાેતાના ઉ�ાર માટે તેનાે જ 

\ીકાર કરવાે અાવ£યક છે. અ ેતેને છાેડશે પણ નહ�, તેમ 

તેના દાેષાે તરફ અાંખમ�ચામણાંય ેનહ� કરે. અે જવેાે પાેતાના 
ધમb 7Pે અાદરભાવ રાખશ,ે તેવાે જ અાદરભાવ બીB ધમbાે 
અને તેના અનુયાયીઅાે 7Pે પણ રાખશે; અને દરેક માણસ 

પાેતપાેતાના ધમbના જ ઉhમાેhમ 8સ�ાંતાેને બરાબર પાળે અને 
તે મારફત પાેતાનું �ેય અને શાંTત સાધે અેવી જ ઈ�ા કરશે.

‘jનk દક બુg� પરધમbમા aછdાે જ શાેધશે. સPશાેધક 

દરેક ધમbમાં સPની જ ેબાજુ Tવકસેલી જણાશે, તેનાે તે અંશ 

Cહણ કરી લેશે. અાથી સPશાેધક પુરુષ દરેક ધમbના 
અનુયાયીને Bણે અે પાેતાના જ ધમbનાે બંદાે હાેય અેમ જણાશે. 
અામ સPશાેધક પાેતાના જ¼ધમbનાે Pાગ કયbા Tવના સવb 
ધમbાેના અનુયાયી જવેાે લાગશે.’



jહºુ-મુિpલમ 7£ન અેટલ ે સવb ધમb સમભાવ. અ ે

ગાંધીGના Tવચારના ે અને તેમના રચના$ક કાયb �માેનાે 
કસાેટી કરનારાે મુ·ાે હતાે. અાજના સમયમા ંગાંધીGનાે સવb 
ધમb સમભાવનાે Tવચાર જqર વધુ તી»પણ ે7pતુત લાગે છે. જ ે

મુ·ે દેશના રાȩvપતાની હPા થઈ તે મુ·ાે અેટલે કે સવb ધમb 
સમભાવ હજુ અા દેશમાં પૂણbપણે 7ગટી શMાે નથી તે અા 
દેશની કમનસીબી છે, તેમ ચંદુ મહેjરયા દલીલ કરે છે.

નારાયણ દેસાઈ ‘gજગરના ચીરા’ પુpતકમાં લખે છે, ‘… 
ગાંધી સપનાં Bેઈન ે અદબ વાળીને બેસી રહે અેવા નહાેતા. 
અેમણે તાે પાેતાનું oાન Mારનુંયે દેશમાં jહk દુ-મુિpલમ અેકતા 
અને બની શકે તાે ભારત અને પાjકpતાન બંને દેશાે વ�ે 
મૈwીભયbા સંબંધ �પાય તે તરફ વા�ું હતું. બંને દેશાે 
પાેતપાેતાને Pાંની લઘુમતીની રZા કરવાને બંધાયેલા હતા. 
ઝીણા સાહેબે તાે પાjકpતાનની પૂવb સંoાઅે અાપેલા 
ભાષણમાં અે વાત ¾e કરી હતી કે પાjકpતાનની સરકારને 
મન અેના સાૈ નાગjરકાેના ે સરખાે અaધકાર છે, ભલે સાૈ 
પાેતપાેતાના ધમb મુજબ પાેતાનું ���ગત Gવન ગાેઠવે.’

‘ગાંધી, મહાપદના યાwી’ પુpતકના 
કતbા જયf મ. પંªા ‘7ેમપંથ પાવકની 
�વાળા’ 7કરણમાં કહે છે, તે 7સંગ અહી 
ખૂબ 7pતુત છે :

‘રમખાણાેનાે વાવર ઉપdવી રાેગની 
જમે ફેલાતાે જતાે હતાે. અેમાં Mાંક jહk દુ 
હાેમાતા તાે બીજ ેMાંક મુસલમાન. અેવામાં 
પૂવb બંગાળના નાેઅાખલી gજ3ામા ં
મુસલમાનાેઅે jહk દુઅાે પર ગુBરેલા ઘાેર 
અPાચારની વાતાે અાવવા માંડી. ગાંધીઅે 
jદ¿ી છાેડી, નાેઅાખલી જવાનાે jનણbય 
કયbાે. જગતને વાંકદેખાઅાેની કદી અછત 
નડી નથી. કાેઈકે અેમન ે ક^ું પણ ખરંુ કે 
હુ3ડા ે તાે ઘણી જWયાઅે થાય છે અે 
બધાને બાજુઅે મૂકી નાેઅાખલી કેમ Bઅાે 
છાે ? Pાં jહk દુ પર અાફત અાવી અેટલે ? 
અે અંગે ગાંધીGનાે જવાબ સુરુgચપૂણb છે. 7£નકતbાને અે અેમ 
કહે છે કે − હંુ jહk દુ નથી, મુસલમાન પણ નથી. બલકે કાેઈ 
ધમbનાે 7Tતjનaધ નથી. ભલ ેગુજરાતમાં જÀાે હાેઉં, બંગાળ 
પણ મારાે જ મુલક છે. હંુ jહk દી છંુ અને jહk દને ચાહંુ છંુ. હંુ 
નાેઅાખલી Bઉં છંુ કારણ કે જમેનાં 8શયળ ચહેરાઈ ગયાં છે 
અેવી અનાથ નારીઅાે મને પાેકારે છે. નાેઅાખલીમાં 7વત¨લા 
દુjરતનું પૂતળું  દફનાવી ન દઉં Pાં સુધી Pાંથી હંુ ખસવાનાે 
નથી.’

અાજ ે દેશ7ેમ Tવ. દેશdાેહ, સાં`ૃTતક રાeૃવાદ, 
કÁરવાદ, BTતભેદ, નÂલભેદ સરીખાં વાતાવરણનાં વાદળાં 

7સરેલાં છે, તેવે સમય ે ગાંધીTવચાર અને ગાંધીGવનમાંથી 
ભારે માેટી શાતા સાંપડે છે અને Gવવા બળ મળે છે. અા મુ·ે 
પણ ગાંધીની 7pતુતતા અપરંપાર છે. 

અા 7કરણમાં અેક 7સંગ તરફ જયfભાઈઅે ઉgચત 
oાન ખ4yું છે. તેને સમાપનને નામ સાૈજLભેર લઈઅે :

‘અા પહેલાં પણ મનુબહેન ²ારા અાવી ચૂક થઈ ગઈ 
હતી. ગાંધીG સાથે વાત કરતાં અેમણ ે કહેલું કે, સુહરાવદbી 
જવેા હાેય Pાં સુધી અાપ અાવા જુÃાણામાં કેમ ફરી શકશાે ? 
7£નનાે જવાબ તાે બાજુઅે ર^ાે પણ અેક નવાે પાઠ અેમને 
શીખવા મ�ાે : તારાથી સુહરાવદbી કેમ બાેલાય ? સુહરાવદbી 
સાહેબ કહેવું Bેઈઅે. તેઅાે ગમે તેવા હાેય પણ અાજ ેઅેક 
ઊચંા દરµા પર છે. વળી બીG Ä�eઅે કહંુ તાે તારા કરતાં 
ઉંમરમાં માેટા છે.

‘સામાL રીતે oાન બહાર Bય અેવા નાના મુ·ા અેટલા 
માટે મૂMા છે કે જથેી ગાંધીની ચીવટ, ગાંધીનાે Tવવેક Bેઈ 
શકાય. અાવા નાના નાના મુ·ા ઉપર જ અેમની માેટાઈની 
ઈમારત ચણાઈ છે. માંદા ઈમામની ખબર Bેવા ન ગયા હાેત, 

ડાકjરયા નદીને પેલે પાર વસતા સામાL 
વૃ�જનને મળવા ન ગયા હાેત તાે અેમનાે 
કાેઈ જવાબ માંગવાનું ન હતું. મનુબહેનની 
ડાયરીમાં નૂરÅબી સાહેબ ન લYું તેથી 
સાહેબ કે સુહરાવદbી કાેઈ કરમાઈ જવાના 
ન હતા. હા, સાૈજL કરમાયું હાેત પરંતુ 
ગાંધી જવેા BCત 7હરી અેવું થવા શાને 
દે ?
‘તેથી જ jનમbળકુમાર બાેઝે વાતવાતમાં 
મનુબહેનને કહેલું કે, ‘અા બુÆાની અે જ 
ખૂબી છે કે અેને મન કાેઈ વાત કે વpતુ 
નકામી નથી, સંકુgચત નથી. અેથી જ તેઅાે 
અેક અBેડ નેતા છે. બાકી તાે ગાંધીG 
જટેલું ભણેલા માણસાે ઘણા ય પડયા છે. 
ગાંધીG કરતાં દેખાવમા ંય ઘણા qપાળા 
માણસાે છે, પણ ગાંધીGની Tવશાળતા 
અBેડ છે.’                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

પાનબીડંુ :
“બટ̧b ાt રસેલનું અેક ચાેટડૂક કથન છે : 
‘અાજ ેTવ�ાન ²ારા માણસ પંખીની માફક હવામાં ઊડી 

શકે છે, માછલીની જમે જળમાં તરી શકે છે; પરંતુ માનવીની 
માફક પૃ�ી ઉપર Gવતા ંમાણસને હG અાવડતું નથી.’ ‘jહº 
\રાજ’નાે કાેઈ સંદેશાે હાેય, કાેઈ ઉ·ેશ હાેય, તાે તે અાટલાે જ 
છે — માણસને પૃ�ી ઉપર માણસની માફક Gવતાં અાવડે.”

— કાEF શાહ
(‘jહk દ \રાજ’ અેક અoયન; પૃ. 169)

(Gગટ : ‘સુશીલ ટૃJ’, ભુજ સંચાLલત અતીત, સાંGત અને અનાગત સંદભM સવNથા 
GPતુત ગાંધીQવન દશNનનું માRસકપ6 - “અકાલ પુરુષ”, સTેUર 2020; પૃ. 22-28)
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‘નોળવેલની મહ�ક : પ�રષદમા ંતેમ જ સા�હત્યમા’ં 
શિનવાર, તાર�ખ 07 નવેમ્બર 2020 

સમય : 14:00 GMT : 19.30 IST 
 

�જુરાતી ભાષાસા�હત્યના અગ્રગણ્ય કિવ, નાટ�કાર, િવવેચક, સપંાદક, અધ્યાપક, 

�જુરાતી સા�હત્ય પ�રષદ’ના સાપં્રત પ્રમખ તેમ જ ‘ફાબર્સ �જુરાતી સભા’ સચંા�લત “�જુરાતી સભા તૈ્રમાિસક”ના સપંાદક. 

‘પદ્મશ્રી’ સન્માનથી નવા�શ. 
 

કોમ્�ટુર ક� લેપટોપથી આપેલી �લન્ક પર �ક્લક કર�ને Google Meetમા ંસીધો પ્રવેશ મેળવી શકાશે, પરં� ુઆઈપેડ ક� મોબાઈલ ફોન �વા ંનાના ં 

સાધનો પર અગાઉથી Google Meet એપ ઈન્સ્ટોલ કરવાની ભલામણ કર�એ છ�એ. 

 
Link:  https://meet.google.com/wge-krqt-uhp 

 
વાચક�ૂથના સભ્યોને તેમ જ મહ�માન િમત્રોને પણ એમના કોમ્પ્�ટુર ક� આઇપેડ �વા ંસાધનોમા ંઅ��ુૂળ હોય તો Google 

Meet ઇન્સ્ટોલ કરવા�ુ ં�ચૂવીએ. અન્યથા અહ� આપેલી �લન્ક પર �ક્લક કરવાથી Google 

Meet તમને દાખલ પણ કરશે. આમ વગર ખાતાએ તમે આ બેઠકમા ંપ્રવેશી શકશો. �ભુ કામનાઓ. પધારો. સ્વાગત હો. 
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અા મુVકેલ સમયમાં  
• સુમન શાહ

= = = = જરા ?વચારા,ે કાેરાેના મનુXાેન ેજ કેમ વળZયાે? 

ચકલી કાબર લૅલા ંહાેલા કે કાગડાને કેમ નહ[? કબૂતર 

]બલાડી કે કુક,રયાંને કેમ નહ[? કેમ કે અે સાૈ Gાણીઅાે 
Gકૃ?તને વશ થઈને Qવે છે. કેમ કે અ ેસાૈ Gાણીઅાે 

સવારથી રાત સુધી aૅરમાં bજવાય અેવી કૃ?તઅાે સરજ ેછે. 

કેમ કે અેમના અિPતdન ેતરડેમરડે અેવી અેમની પાસે 
કશી સંeૃ?ત નથી = = = =

અંCેGમાં શx છે, aftermath. કશીક હાેનારત ઘટી ગઈ 

હાેય પછી ઘણું બધું બનતુ ંહાેય છે. તે પ©ાદવતbી સમયગાળાને 
અાÇરમાથ કહેવાય છે. જમે કે, ધરતીકÈ પછીનાે 
સમયગાળાે; જમે કે, સુનામી પછીનાે; જમે કે, Tવcયુ�ાે પછીનાે 
… અે જ 7કારે, કાેરાેના પછીનાે સમયગાળાે, અાÇરમાથ - 

કાેરાેના.
સુ�જનાે Tવચારે છે કે કાેરાેના સમાu થશે પછી અા દુjનયા 
કેવી હશે ને તેમાં મનુQGવન કેવું હશે. દુjનયાભરના gચfકાે, 
સTવશેષે ભTવQવાદી gચfકાે, Tવચારી ર^ા છે. રાજનીTત 

અને રાજકારણમાં કેવાક બદલાવ અા�ા હશે … અથbતÉના 
શા હાલ હશે … વેપાર ને નાેકરીધંધા કેમના ગાેઠવાશે …
Bે કે કાેરાેના ટળે અે પહેલા ંદુjનયા કેવી હશે અેની ક�નાઅાે 
કરવાથી શાે લાભ? કસમયનું લાગે છે. કસમયનુ ંઅે કારણે કે 

રસી શાેધાયા પછી પણ અા મહામારી પૂણb qપેણ સમાu થશે 
કે કેમ તે Tવશે ખાતરીથી કશું કહી શકાતું નથી.
ઘરમાં, કારમાં ને અાૅjફસના અે.સી. qમમાં બેસીને ‘અાઇયૅમા 
વાૅjરયર’ અેમ ફડાકા મારનારા, સારંુ છે કે હવે ટાઢા પડી ગયા 
છે. અેમાં તે વળી, અે બધા શેના યાે�ા? વટ જમાવવા માટેની 
કૃતક બહાદુરી ! અેથી કાેરાેના ના ડરે. સામ ે છેડે, માેટી 
સંYામાં અહ�તહ� Êાલતા 7Bજનાે જુદી જ Bતના વાૅjરયર 

લાગે છે. કશી સાડીબારી Tવના કાેરાેનાની સામ ે પડેલા છે - 

મા` નË Ìહૅરંુ - સાે£યલ jડ=Íની અૅસીતૅસી ! - 

Bતઅલગાવ શી બલા છે ! લાકડાની તલવાર લઈ મૅદાને 
પડેલા ગાંjડયા બેબાક 8સપઇડા જ Bેઈ લાે ! દેખીતું છે કે 

અાવા બધા લાેકાે અાÇરમાથમાં તાે સાવ જ Îહૅકી જવાના …
અાÇરમાથમાં ખરંુ યુ� તાે Bત સાથે લડવું પડવાનું છે. સાૈઅે 
મા` - Êાૅરાં - Ìહૅરવાની ટેવ પાડવી પડશે. અાપણી 
અાસપાસમાં ‘Êાૅરા’ં Ìહૅરેલા અેક-બે તૂંડvમBG કે અાપાેપા 
માેટા તાે હાેય જ છે ! અેમનાથી બચી શકાશે. બીBની 
\તÉતાને હડપી જવાને બદલે પાેતાની અેકલતાને ચાહવી 

Bેઈશે. કાેઈ અળગા કરે અે પહેલાં Bતે જ થઈ જવું Bેઈશે. 
મનુQBTતઅે Gવન Gવવાની બધી જ રીતાે બદલવી Bેઈશે. 
ભાૈTતક સુખાકારીને જ લÏ કરનારી કહેવાતી 7ગTતને =ાૅપ 

કરવી પડશે. સમG-Tવચારીને દરેક બાબતે પીછેહઠ કરવી 
Bેઈશે. મને થયું, અા અંગ ેથાેડંુક Tવચારીઅે તાે સંભવ છે કે 

અાÇરમાથના jદવસાેમાં નવેસરથી Gવવાની ગતાગમ પડે.

અે Tવચારના 7ારÐે જ મારી સામે wણ શx અાવી ઊભા : 
સં`ૃTત, કૃTત અને 7કૃTત : હંુ અેમની વાત કરીને અટકંુ.

સં`ૃTત 7Bકીય વpતુ છે - જમે કે jહºુ 7Bની jહºુ સં`ૃTત. 

સં`ૃTતના સંવધbન કાજ ે તાBમાB બાળકને બાળમÑºરે 

માેકલીને �મે �મે ઘડીકૂટીન ે બધી જ 8સ=મમાં jફટ અાવે 
અેવાે ગુજરાતી jહºુ બનાવી મૂકીઅે છીઅે. સં`ૃTત 

8સ=Òની 8સ=મ છે - સુપર 8સ=મ. બીજંુ, સં`ૃTત અેક 

માેઅાેટી શેતરંG પણ છે. 7Bઅાે અેની નીચે દÐ, જૂઠાણાં ને 
TવTવધ 7કારના ગંદવાડને છુપાવી શકે છે. જુઅાે ને, સPમ્ 
વદ, ધમbમ્ ચર જવેાં સં`ારવધbક સુ-વચનાેનું પાલન તાે કાે’ક 

કાે’ક જ કરે છે. કેટલીયે દીવાલાે પર અેનાં સુશાેsભત પાjટયાં 
લટકતાં Bેઈને સમજુ માણસા ે�ંગમાં મલકાતા હાેય છે. અે 
શાે-અાૅÓ છે. અે વચના,ે ખાસ તાે, બીBઅાે સામે બાેલવા 
માટેનાં છે. બધા જ બાેલતા અા�ા છે ને તેથી અે Cાt નૅરેjટવ 

બનીને સદીઅાેથી ભારતની હવામાં ¿ૅરાયા કરે છે.

રા] પણ અેક અેવું જ નૅરેjટવ છે. અે સવbજનjહતાય છે, 

સુgચnfત �વ�ાતÉ છે. તેમ છતાં, માેટા ભાગના 
દાખલાઅાેમા ં અાપણ ે Bેઈઅ ે છીઅ ે કે jહત તાે અેના 
રખેવાળાેનું ને વચેjટયાઅાેનું જ થાય છે. લાેકશાહી અ7Tતમ 

શાસન7ણા�લ છે, પણ 7Bન ેખૂબ હંફાવે છે. જનસમાજ ેહરેક 

વાતે લાંબા સમય લગી તરસવું પડે છે.

માનવક�ાણના oેયને વરેલું ધમbકારણ પણ અેક Cાt 

નૅરેjટવ નથી તાે શું છે ! પાેલાણ કેટલાયે ધમbાેની અાેળખ છે. 

���અાે ધાvમ� ક હાેય છે - પણ પાેતાની મરGથી - 

\પુરુષાથ¨ કરીને ! બાકી, અેક પણ ધમb 7Bસમpતને કદી 
પણ ધાvમ� ક નથી બનાવી શMાે. દરેક ધમbમાં Tવ-ધમbીઅાે હાેય 

જ છે. ઇTતહાસ સાZી પૂરે છે કે ધમbમાwને 7ચારની તેમ જ યેન 

કેન 7કારના નુસખાઅાેની જqર પડી છે. દબાણ અને વટાળ 

જવેાં ન-ધાvમ� ક સાધનાેનાે અા�ય કરવાે પªાે છે.

અાપણે Bેઈઅે છીઅે કે કેટલાય ે ધીમfા ે તેમ જ �ીમfાે 
રાજસhા અન ે ધમbસhાની સાનુકૂળ છાયામા ં લપાઈન ે

TવધTવધનાં અસં`ારી કામાે કરે છે. સં`ૃTતના વાઘા અાેઢીને 
અાપણી સામે રાેજ ે રાેજ ઝૂ�ા કરે છે. અાપણા Gવનમાગbને 
qંધે છે. અાÇરમાથમા ંસં`ૃTત નામની શેતરંGને અાેળખીને 



ફગાવી દેવી પડશ ે અન ે વાઘાધારીઅાેથી બચવા હમેશાં 
સાવધાન રહેવું પડશ.ે પાેતે પણ અેવા વાઘા ચડા�ા હશે, તાે 
ઉતારી નાખવા Bેઈશ.ે

સં`ૃTત 7Bકીય વpતુ છે પણ કૃTત તાે વૈય��ક અાTવ®ાર 

છે. મારે જ ેકરવું કે સરજવુ ંહાેય અે હંુ કરી શકંુ. અેથી રચાય તે 
મારી સhા, તે મારા ેધમb, તે મારંુ દh અને તે મારંુ અgજ�ત કે 

ઉપાgજ�ત. અે માટે ���અ ે પાેતાના દરેક કામને અેવી તાે 
સજbકતાથી પાર પાડવાં Bેઈશે કે પjરણામ ે અ ે અેક સુºર 

સુકૃTત ભાસે અને અેથી પાેતાને તેમ જ સામાને Ôેશનાે નહ� 
પણ રસાનºનાે અનુભવાય, jકk gચત્ Gવનતાેષ લાધે.
7કૃTતથી તાે કેટલા વેગળા થઈ જવાયું છે ! વન, પહાડ કે નદી 
દૂર પડે છે, તાે છાેડાે ! પણ અાકાશ તાે નજરવગું જ છે. Õુવ 

અને સuTષ� દશbન તેમ જ સૂયb-ચ¹dના દશbન કાજ ે કશી 
તકલીફાે નથી. લાેક વરસાદ તાપ કે ટાઢની બૂમાે બહુ પાડે છે, 

પણ અેમને છ ઋતુઅાેની ખબર ભાWયે જ હાેય છે - હેમf - 

8શ8શર - વસf - Cી× - વષbા - શરદ. અેમને અે ભેદની પણ 

Bણ નથી કે અા તાપ શરદનાે છે ને Cી×નાે નથી. વષbાની ટાઢ 

પાેષના 8શયાળાની નથી હાેતી. અTતવૃ�e થઈ હાેય ને અTત 

ઠંડા પવન Bેશમાં ફંુકાતા હાેય Pારે તેવી ટાઢને jહiળ 

કહેવાય છે. પણ અેની ખબર કેટલાંને છે?

પુ¢ા ે સાથ ે કેવાેક છે અાપણા ે લગાવ? છે ખરાે? 
ભલા’દમીઅાેને ફાૅમ નથી કે ગુલાબ ઉપરાfનાં કેટલાંયે પુ¢ાે 
છે !
પZીઅાે સાથેના અનુબØનું શુ?ં શહેરાે છાેડીને ચકલીઅાે જતી 
રહી છે પણ Mાં ગઈ હશ?ે કાબર લૅલાં હાેલા હG છે - Bે 
અેમના બાેલ અા નગરસ�તામા ં સંભળાય તાે. ‘કાગવાસ’ 

બાેલતાંમાં કાગડા ઊતરી અાવે, પણ હવે? કૂતરાં રાwે જ કેમ 

વધારે ભસે છે? અેમન ેખાેરાક મળે છે? Mાંથી?  બલાડી અને 
કબૂતરાે પણ સફેદ હાેય છે. પણ અેવું ધાૅળું  ફટાક કબૂતર કે 

સફેદ q-ની હાેય અેવી  બલાડી જવ3ે જ Bેવા મળ છે. પાંચ-

છ કુરકુjરયાંની ગમતીલી ગાેટમ્ ગાેટ Bેવાની જ ેગÙતાે હતી 
તે Mાં ગઈ? પાેપટ કાેણ પાળે છે હવે? પાેપટથી મૅના કઈ 

બાબતે જુદી હાેય છે? અ ે કે અે qપાળી નમણીને કાંઠલા ે ન 

હાેય. પણ તેની Bણ કેટલાંને છે?

જરા Tવચારાે, કાેરાેના મનુQાેન ેજ કેમ વળWયાે? ચકલી કાબર 

લૅલાં હાેલા કે કાગડાને કેમ નહ�? કબૂતર  બલાડી કે કુકjરયાંને 
કેમ નહ�? કેમ કે અે સાૈ 7ાણીઅાે 7કૃTતને વશ થઈને Gવે છે. 

કેમ કે અે સાૈ 7ાણીઅાે સવારથી રાત સુધી ¿ૅરમાં gજવાય 

અેવી કૃTતઅાે સરજ ે છે. કેમ કે અેમના અિpતÚને તરડેમરડે 

અેવી અેમની પાસે કશી સં`ૃTત નથી …
(September 26, 2020 : Ahmedabad)

fપતૃસgા સામે hીઅાેના સiડ 

G?તકારની ગુજરાતી ,ફk ‘હેlારા’ે
• mપાલી બકN

“Art is a tool of social responsibility, so the filmmaking is 
secondary; the content should push a viewer towards social 
awareness.” 

— P A Ranjith 
(Times L!fe)

“કલા સામાgજક જવાબદારીનું માoમ છે, માટે jફÛjનમbાણ 

બીB �મે અાવે છે; Tવષયવpતુઅે દશbકને સામાgજક 

Bગરુ�ા તરફ ધiાે મારવાે Bેઈઅે.” 

— પી. અે. રનQત 
(ટાઇÒ લાઇફ)

અા લેખમાં jફÛનાે jર�ુ કરવાનાે અાશય નથી બલકે 

jફÛને પાઠ કે વાચના (text) તરીકે વાંચવાનાે ઉ·ેશ છે, માટે 

jફÛjનમbાણના પાસાઅાે કરતા ં jફÛના Tવષયવpતુની ચચbા 
હાથ ધરી છે. vપતૃસhાની અLાયી �વ�ામા ં થતા 
�ીઅાેના દમન-શાેષણ અંગ ે 7ેZકન ે હે3ારા ે મારીન ે

સામાGક BગૃTત ઊભી કરવાનાે 7યાસ છે. અેટલે જ jફÛમાં 
કાેઈ જ બાબતે અTતશયાે�� દશbાવી નથી. ૧૦૦માંથી ૧૦૦ 

ગુણ અાપવા પડે અેવી jફÛ છે. jદWદશbન, 8સનેમૅટાેCાફી, 
પjરવેશ, પાw પસંદગી, Þીનßે-સંવાદ, ગરબાના �લરી� - 

સંગીત, વ�પjરધાન, અsભનય, બધું જ પરફેà. કાેઈ અેક 

પાસું કે કલાકર નબળા નહ�. ટીમવકb ની મહેનતથી jફÛ ચમકે 

છે. અsભષેક શાહ �લÑખત-jદWદ8શ� ત ‘હે3ારાે’ અેમની 7થમ 

jફÛ છે અને રા�ȩય અવાેડb  Gતી છે અે વાત અેમને બેવડા 
અsભનંદનને પાw બનાવે છે.

7કાશ ગાૈડાના અંCેG jર�ુમા ં ‘હે3ારાે’નાે અથb ‘strong 

gust of wind’ (પવનની થપાટ) તાે વળી ‘कतर्व्य साधना’માં 
jફÛ jદWદશbક અsભષેક શાહ મુજબ ‘હે3ારાે’નાે અથb 
‘rising tide or wave of water’ (પાણીનું ઊછળતુ ંમાેજુ કે 

ભરતી) થાય છે. સાથb Bેડણીકાેશ મુજબ ‘હેલારાે’(શxની 
બીG Bેડણી)નાે અથb છે ‘અાંચકાે, ધiાે, ઝપાટાે, હરકત, 

નુકશાન, વાહનનું ઉછળવુ’ં. ભગવદ્ગાેમંડલમાં ‘હેલારાે’નાે અથb 
અા મુજબ છે : ‘ધiાે, ઠેલાે, હડસેલાે, માેજંુ, લહેર’. 

jફÛ Bેનાર 7Pેક કહેશ ે કે અાવા જ Tવષય પર wણ 

દાયકા પહેલા બનેલી કેતન મહેતાની 8સમાgચહ્ન jફÛ ‘vમચb 
મસાલા’ (૧૯૮૬) પછી ગુજરાતીમા ંબીG યાદગાર jફÛ બની. 
અાવા Tવષયને અડકવાનું સાહસ કાંઈ બધાંમાં થાેડંુ હાેય! અા 



બÅે jફÛાે ભારતીય સમાજમાં �ાTત, ધમb, �લk ગ અને 
Bતીયતા સંદભ ̈ ફેલાયેલા સુ�વ§�ત દમનન ે અાયના ે
ધરવાનું કામ કરે છે. બÅ ેjફÛાેમાં પુરુષ7ધાન સમાજમાં ઘરમાં 
અને ઘરની બહાર પુરુષાેના દમનનાે ભાેગ બનતી �ીઅાેનું 
jનqપણ છે.  BેગાનુBેગ ભાૈગાે�લક Tવpતાર ભલ ેક�નું રણ 

ર^ું બÅે jફÛાેમાં પણ માw ક� નહ�, ભારતનાે કાેઈ પણ 

jહÂાે અાવા દમનની હાજરી વગરનાે મળે તેમ નથી. 
ક�ના અેક પુરુષ7ધાન ગામના કૂપમંડૂક જવેા પુરુષાેની 

નાગચૂડમાંથી થાેડી Zણાે છૂટીને ગરબા રમી \તંwતાનાે 
ખુ3ાે cાસ માણતી ગામની �ીઅાેનાે ભેદ ખૂલી Bય છે Pારે 

ગામના પુરુષાે Bેરદાર અાંચકા ેઅનુભવે છે, pત[ બની Bય 

છે. સમાજ અને ઘરમા ં �ીઅાે પર પુરુષાેની નાગચૂડ અેટલે 
vપતૃસhા. સદીઅાે જૂની અે સડેલી માLતા કે પુરુષ અેટલે 
�ીનાે મા�લક, �ી અેટલે પુરુષની vમäત, પુરુષની મરG 

7માણે જ ચાલે બધુ,ં �ીની મરG હાેવી જ ના Bેઈઅે, પુરુષને 
અાવક હાેવી Bેઈઅે, �ી માટે અાવક હરામ છે, પુરુષ અે જ 

સાચાે જ ે�ીને અંકુશમાં રાખી Bણે, પ�ીÚ ને માતૃÚ અે જ 

�ીઅાેનાે પરમ ધમb, વગેરે, વગેરે.

jફÛની શqઅાતમાં �ીઅાે નાં 
રાખાેડી રંગનાં વ�ાે અેમની jનરસ અને 
રંગTવહીન gજk દગીની ચાડી ખાય છે. 

ઘરમાં, કુટંબના સ�ાે પાસેથી, અરે, 

પTત પાસેથી પણ બે મીઠા બાેલ કે 

સહેજ સરખાે વહાલભયbા ે ¾શb અા 
�ીઅાેનાં નસીબમા ં નથી. 7થા મુજબ 

પુ રુ ષાે સGધGન ે ગરબ ે ઘૂમ ે ને 
�ીઅાેઅે ઘરમાંથી સંતાઈને ગરબા 
Bેવાના. અેક ભૂંગામાં પુરુષ બહાર જવા 
jનકળતાે હાેય છે Pારે અેની દીકરી પૂછે 

છે કેમ અમારાથી ગરબા ના રમાય. અેની મા અેને સમBવે છે 

કે અેવાે jનયમ છે માટે. vપતા અેને કહે છે સવાલ પણ ના 
પુછાય. ને બીB તબiે અે જ છાેકરીનાે ભાઈ સGધGને 
ગરબા રમવા jનકળતાે હાેય છે Pારે અે બાેલવા Bય છે અે 
પહેલા અેની બહેન કહે છે ખબર છે મારાથી ના રમાય. પણ અા 
વખતે ફરક અેટલાે છે કે ]ારથી �ીઅાે તળાવે ગરબા 
રમતી થઈ અા નાની દીકરીને પણ અેની મા ગરબાની માેજ 

માણવા સાથે લઈ જતી હતી. દીકરી મનમાં કહેતી હશે કે તમે 
પુરુષાે કરાે ગામમાં ગરબા, અમે તા ેતળાવે ઘૂમીઅ ેછીઅે.  

�ીઅાેને નાનપણથી મગજમા ંઅેવું જડબેસલાક ઠાંસી દીધું 
હાેય છે કે vપતા, ભાઈ, પTત, સસરા, વગેરે વગેરે જ ે

લåણરેખા દાેરી અાપે અે અાેળંગવાની નહ�. સમાજના 
શાેTષત સમૂહાે, �ીઅાે હાેય કે દ�લતા,ે અેમના પર જ ે

પાબંદીઅાે ફટકારવામાં અાવે છે અે ડરની મારી �ીઅાેમાં 
અેટલી ઘર કરી Bય છે (internalise) કે અે પણ અે જ ભાષા 
બાેલતાં થઈ Bય છે અન ેઅે જ 7માણ ે gજk દગી Gવવાં લાગે 
છે. ]ારે અેક સગભbા �ીને મૃત બાળકી જ¼ે છે, અેકબેને 
બાદ કરતાં બાકીની �ીઅા ે Zણવારમાં માતાGના કાેપના 
કારણે અામ થયાની વાત કરે છે ને નવી વહુ પર દાેષનાે ટાેપલાે 
નાખે છે. પણ બાળક ખાેયેલી �ી કહે છે મારી દીકરી પણ 

માતાGનું જ \qપ હતી ને. માતાG �ી થઈને અાપણને સB 

થાેડી કરે. સારુ થયું, મારી દીકરી અાવા નકb માં જ¼તા અટકી 
ગઈ. યે Gના ભી કાેઈ Gના હે, અેવાે સૂર વારંવાર 7ગટે છે 

અા �ીઅાેના મનમાં.
jનયમની અૈસી કી તૈસી કરીને �ીઅાે ગરબા રમી Bણે 

પાેતાના શરીર પરની મા�લકી પાછી મેળવી લીધી છે અે 
Bહેરાત કરે છે, કારણ કે jફÛમાં દશbા�ું છે તેમ �ીઅાેઅે 
પાેતાનું શરીર ઘરકામ ને માતૃÚમાં, સાસુના પગ દબાવવામાં 

(અાધેડ પTત અેની પ�ી પાસે પગ 

દબાવે પાેતાની સhા દશbાવવા અને સાસુ 
અે જ હેતુથી પુwવધ ૂ પાસ ે પગ 

દબાવડાવે. સાચ ે જ જqર હાેય તાે 
દબાવવા જ Bેઈઅે પણ રાેજના ધાેરણે 
jનયમqપે થતી અા j�યાનાે સંકેત પગ 

દબાવનારનું દાસÚ દશbાવવાનાે હાેય છે. 

મા�લક નાેકર પાસે પગ દબાવડાવે તે 
રીતે), પTતની વાસના સંતાેષવામાં અને 
પTતનાે માર ખાવામાં ઘસી નાખવાનું, 
વગે રે �ળ -કાળ અાaધન અનેક 

બા બ તા ે સા મા L ત : vપ તૃ સ hા ના 
વણલખાયેલા jનયમાે હાેય છે. 

‘૭૦ના દાયકામાં ભારતમા ં TવમેÍ =ડીઝ નામની નવી 
Tવ¡ાશાખા ઊભી થઈ. અેમાં સંશાેધન કરતી મjહલાઅાેઅે 
ભારતમાં �ીઅાે સાથેના દુર�વહારથી (ઘરેલું jહk સા, દહેજ 

માટે પ�ીન ે બાળી નાખવી, અાjદવાસી અન ે દ�લત 

મjહલાઅાેનું યાૈન શાેષણ, વગેરે) હેબતાઈને પીjડત �ીઅાેને 
સંગjઠત કરવાના 7યાસાે કયbા. પુરુષ7ધાન સમાજના અLાયી 
માળખા અને અા�ાઅાે સામે રૅ8ઝસટÍ અને jડફાયÍ અેટલે 
જ નારીવાદ. નારીવાદ અેટલે પુરુષાે 7Pે નફરત (misandry) 

અે Yાલ ભૂલ ભરેલાે છે. ]ાં Lાયી �વ�ા છે Pાં 
Tવdાેહની જqર જ નથી હાેતી. 



jફÛમાં દશbાવેલી Cામીણ �ીઅાે સૈ�ાંTતક ‘નારીવાદ’ને 
Bણતી નથી. નવી વહુ સાત ચાેપડી ભણેલી છે અેટલે 
અાગેવાની કરે છે અેવુ ં પણ સાવ નથી . દૈ jનકાેમા ં
અાઈ.પી.અેસ. મjહલા અાેjફસર પણ ઘરેલુ jહk સાનાે ભાેગ 

બLાના સમાચાર વાંyાનુ ં બરાબર યાદ છે. પાેતાની 
અç¬તાનું, માનવ અaધકારનું ભાન હાેય Pારે મનમાં Tવdાેહ 

સહજ રીતે પેદા થાય છે. પછી તે રે8ઝ=Í (7Tતકાર) અને 
jડફાયÍ(ઉ3ંઘન)ના \qપમાં દેખા દે છે. મનમાં વલાેણુ 
થાય ને અે મુજબ પગલું લેવાની jહk મત અાવવી Bેઈઅે. મનમાં 
જ¼ેલા 7Tતકારને અાચરણમાં મુકવાથી જ દમન સામે લડી 
શકાય છે.

માનવ ઇTતહાસનાં જુદાં જુદાં �ળ-કાળ મુજબ vપતૃસhા 
�ીઅાે માટે ‘jનષેધ’ બાબતાે Bહેર કરતી અાવી છે — અેટલે 
કે કાેઈ �ળ કે સામાgજક જૂથ કે ��� કે  સામાgજક 

�વહાર પર 7Tતબંધ મૂકે છે. ઘરની ચાર jદવાલાેમાં કેદ 

રાખીને કે લાજ કઢાવીન ેપણ પુરુષ �ીને બહારની દુjનયાથી 
દૂર રાખે છે. વળી, ઘરકામમાં પુરુષાેઅે કાેઈ જ 7કારની મદદ 

નહ� કરવાની, અા પણ ‘jનષેધ’ના જ 7કાર છે. ‘હે3ારાે’માં 
�ીઅાે માટે ભરતકામ કરવું, ગરબા ગાવા, Tવધવા સાથે 
વાતચીત કરવી jનષેધ છે. ઘરમાં પુરાઈ રહેવું પણ અેમની 
jનયTત છે.

jફÛમાં ભૂતકાળમાં અેક �ીનાં ભરતકામ કરેલાં કાપડ 

ગામમાં અાવતા ેવેપારી ખાનગી રીતે શહેરમાં વેચીને અે �ીને 
અેના પૈસા અાપતાે હતાે. વાત Bહેર થઈ જતાં માેતને ઘાટ 

ઉતારવામાં અાવે અે પહેલા અે �ી વેપારી Bેડે નાસી છૂટે છે. 

બસ Pારથી ગામના પુરુષાે �ીઅાેને ભરતકામ કરવાની 
મનાઈ ફરમાવે છે. ખાપ પંચાયત માw હjરયાણામાં થાેડી છે! 

નગરથી નવી અાવેલી દીકરાની વહુને ભરતકામ કરતા Bેઈ 

અેની સાસુ અા પાબંદી અંગ ેસાવચેત કરે છે. તાે વળી પરણીને 
અાેરડામાં પગ મુકતાની સાથે અેનાે ફાૈG પTત અેને પૂછે છે કે 

ભણેલી છે? ]ારે પ�ી હા પાડે છે તાે પૂછે છે કેટલું ભણેલી 
છે? સાત ચાેપડી, પ�ી જવાબ અાપે છે. પાેતાનું ઘર છાેડીને  
=અાવેલી પ�ીન ેવહાલ દશbાવવાને બદલે ઘૂરMા કરી પTત 

ચેતવણી ઉ�ારે છે કે ભણેલી છે અેટલે પાંખ કે 8શk ગડા ઊગે, 
તે Bતે જ કાપી નાખજ ેનહ� તાે હંુ કાપીશ તાે બહુ દુખાશે. બીજ ે

જ jદવસે નવી વહુના માથેથી સાસ ુ લèની અાેઢણી કાઢી 
લઈને સાદી અાેઢણી ને પાણીના બેડા પકડાવી દે છે. અેમને 
Mાં ખબર હતી કે અા ભણેલી વહુ મુસીબતને તકમા ં ફેરવી 
શકવાની Zમતા ધરાવ ેછે. તળાવે સાથે અાવેલી �ીઅાે અેને 
અB³યા પુરુષને પાણી અાપવાની મનાઈ ફરમાવે છે. પણ નવી 

વહુ તાે બેભાન ઢાેલીન ે પાણી પીવડાવે છે. બીG �ીઅાે 
હેબતાઈ Bય છે. ગામમા ં ગરબા માતાGના હાેય પણ 

�ીઅાેને ગાવાની મનાઈ. અેટલે નવી વહુ ઢાેલીના તાલે ગરબા 
કરવાનું સૂચવે છે અને ગરબા ેકરવા લાગે છે Pારે પણ બીG 

�ીઅાે અેવી જ 7Tતj�યા અાપે છે. જુવાન Tવધવા સાથે વાત 

કરવાની શqઅાત વખતે પણ અે જ બાબતનું પુનરાવતbન. 

jફÛનું અપbણ વાM છે:

This film is dedicated to the struggles of countless 
women who thrive in the face of patriarchal mandate.

 vપતૃસhાના ફરમાન સામ ે અવાજ ઉઠાવતી અસંY 

�ીઅાેના સંઘષbને અા jફÛ અપbણ કરીઅે છીઅે. 
વી. ગીતા 7માણે vપતૃસhા અેટલે ‘પુરુષાે ²ારા દમન’, 

‘�ીઅાે 7Pે પુરુષાેનાે પૂવbCહ’ અથવા સાવ સાદા શxાેમાં 
‘પુરુષ સhા’. અેટલું જ નહ� ગરીબ, નીચલી �ાTતના પુરુષાે પણ 

vપતૃસhાનાે ભાેગ બનતા હાેય છે. (V. Geetha, Patriarchy. 

Calcutta: Stree, 2007) અા બÅે બાબતાે ‘હે3ારાે’ 
jફÛમાં ગામની �ીઅા ેઅને ઢાેલી સાથેનાે ગામના પુરુષાેના 
દુ�bવહાર ²ારા ખૂબ અસરકારકતાથી દશbાવેલી છે. ઢાેલી 
અેની નાની દીકરીને ખુશ કરવા હાેળી અાગળ ગરબા કરવા દે 

છે અેટલે હાેળી અભડાવવાના ગુના માટે અેના ગામના ઉ� 

વણbના પુરુષાે અેના ભૂંગાને અાગ લગાડી દે છે જમેાં અેની પ�ી 
અને દીકરી ભુંBઈ મરે છે. 

jફÛનાે સમય ૧૯૭૫ રાખેલાે છે. કારણ? અાજના સમયમાં 
વાpતવથી બહુ દૂર લાગ ે અેટલે. Bગqક વાચક કહેશે અા 
ખાેટી વાત છે. vપતૃસhાની પકડ હજુ અેવી જ છે. શું શહેર ને શું 
ગામ? અાજની કાેઈ પણ �ીને પૂછાે — અે કહેશે કે ઘરમાં, 
નહ� તે સમાજમાં, નાેકરીના �ળે, જ ે કાેઈ પણ Zેwમાં અે 
સંકળાયેલી હાેય અેને પુરુષ7ધાન �વ�ામાં અાેછા વધતા 
ધાેરણે દાઝવાનું અાવતું જ હાેય છે. અરે, હાલના જ લાૅકડાઉન 

દર�ાન ઘરેલું jહk સાના બનાવાે કૂદકે ને ભૂસકે વoાં છે અે 
અાપણે સાૈ Bણીઅે જ છે. દમનકારી વગb તાે કહેવાનાે જ કે 

અાભડછેટ જવેુ ંહવે કંઈ ર^ું નથી સમાજમા,ં હવે તા ે�ી પુરુષ 

સમાેવડી છે. બÅે દાવા વાpતવથી Bેજનાે દૂર છે. 

સામાL રીતે ગુજરાતી jફÛાેમાં શxબહુલ (verbose) 

હાેય છે. ‘હે3ારાે’ના ટંૂકા પણ ચાેટદાર (succinct)  બલકુલ 

jનશાન પર જઈ વાગે અેવા સંવાદાે છે. jફÛનું Tવષયવpતુ જ 

અેટલું નiર છે અને jદWદશbન, અsભનય અેટલી સુåતાથી 
કરામત બતાવે છે કે અેના ²ારા જ ઘણું બધું કહેવાઈ Bય છે. 

અા jફÛ અાટb હાઉઝ jફÛ હાે ઈ અેમાં અામે ય 

અTતશયાે��ને અવકાશ નથી. 



કૂવા કે નદી-તળાવ ે પાણી ભરવા કે કપડાં ધાેવા જવું, 
ખુ3ામાં હાજતે જવું, ઢાેર માટે ચારાે લેવા જવાે, બળતણ 

વીણવા જવું Cામીણ �ીઅાે ને ઘરના ગૂં ગળાવતા 
વાતાવરણમાંથી છુટવા માટે, ઘરકામના થાકમાંથી cાસ લેવા 
માટે ખૂબ અનુકૂળ અાવે છે. અા જWયાઅાેેઅ ે�ીઅા ેસમૂહમાં 
જતી હાેય છે.  ઘર-પાડાેશમાં મુ� મને જ ેવાતાેની અાપ-લે ના 
કરી શકાય તે વાતાે કરવા, પાેતાની લાગણીઅાે �� કરવા, 
અેકબીBને ટેકાે અાપવા-લેવા માટે અેમને પૂરી માેકળાશ મળી 
રહે છે. સામાL રીતે પુરુષા ેમાટેની જગા ‘ઘરની બહાર’ અને 
�ીઅાે માટેની જગા ‘ઘરની અંદર’ અેવું ચુpતપણે ઠેરવેલું હાેય 

છે. કૂવા કે તળાવે પાણી ભરવા જવું કે બળતણનાં લાકડાં 
વીણવા જવું કે ઢાેર ચારવાન ેબહાને �ીઅાે બહાર નીકળી 
‘jનષેધ’ બાબતાે કરી અેક રીતે vપતૃસhા સામે jડફાયÍ કરીને 
બદલાે વાળે છે. (Fernando Franco et al., The Silken 
Swing: The Cultural Universe of  Dalit Women. 
Calcutta: Stree, 2000) 

તળાવને jકનારે ઢાેલીના તાલે પાણી ભરવા ગયેલી �ીઅા ે
ગામના પુરુષાેની Bણ બહાર ગરબા રમી પાેતાની કામના પૂરી 
કરે છે. પણ ]ારે બધાંને ખબર પડી Bય છે Pારે અેક પછી 
અેક �ીઅાે માથે અાેઢણી ઢાંMા વગર ઘરના ઉંબરા 
અાેળંગી ગામના વડીલા,ે મુખી ને પારકા પુરુષાેની હાજરીમાં 
ગરબે ઝૂમીને ખુ3ાે 7Tતકાર કરીને પુરુષાેને Bેરદાર હે3ારાે 
મારે છે. જુવાન Tવધવા પણ કાેઈ છાેછ Tવના ગરબામાં Bેડાય 

છે. તળાવ jકનારે ગરબા કરતી વખતે મન-}દયમાં દબાવેલી 
ઊમbીઅાેની અsભ���ની માેકળાશ મળતા �ીઅાેના ં
શરીરની લવચીકતા અને હળવાશને બદલે અંતમા ં ગામના 
ચાેરામાં ગરબા રમતી વખત ેદેહભાષા અકડાઈ અને લડાય�ા 
સૂચવે છે. ગરબાે યુ�માં ફેરવાઈ Bય છે. 

પકડાઈ ગયા પછી ઢાેલીને થાંબલે બાંધવામાં અાવે છે. 

અેના ે બ�લ ચડાવવાનું નiી થાય છે.  અેકેઅેક ભૂંગામાં 
�ીઅાે સાથે મારપીટ કરવામાં અાવે છે. �ીઅાેની ચીસાેથી 
ગગન ભરાઈ Bય છે. ઢાેલીની છે3ી ઈ�ા 7માણે અેને ઢાેલ 

વગાડવાની છૂટ અપાય છે. માર ખાધેલી �ીઅા ેપણ પાેતાનાે 
Bન Bેખમમાં મૂકી ઘરની બહાર jનકળી અાવે છે. પાેતાના પર 

લાદેલા અાવા દમનન ે મૂંગ ે માેઢે સહન કરતી ને પછી 
jનભbયતાથી અLાયની ધૂંસરી ફગાવી દેતી �ીઅાે અા 
jફÛની સંદેશાવાહકની ભૂvમકા ખૂબ જવાબદારીપૂણb રીતે 
jનભાવ ે છે. પુરુષાે પાેતાની લાજ ખાતર માેતને ઘાટ (honour 

killing) ઊતારી દેશ ેઅેના ે�ીઅાેને ભય નથી. અાવા નરકમાં 
Gવવા કરતાં તા ેમાેત લાખ દરµ ેસારંુ. છૂટીશું. હાશ. �ીઅાે 

અને નીચલી વણbનાે ઢાેલી બÅે vપતૃસhાક સમાજ �વ�ાના 
8શકાર છે અને બÅે બંડ પાેકારી vપતૃસhાની ધૂંસરી ફગાવી દે 

છે. અા અTવ¬ણbીય jફÛ અચૂક Bેશાે.
તા. ક. 

અા લેખ પૂરાે કયbાે પછી ૨૬ સëે´રની સવારે 'ધ ટાઇÒ 

અાૅફ ઇstયા'ના તંwીલેખમાં વાંyું તે અZરશ: અનુવાદ કરી 
મુકંુ છંુ:

છૂપી કટાેકટી
મહામારી દરnાન ઘરેલું ,હp સા વકરી છે

Tવc અાખું કાેવીડ-૧૯ની મહામારીથી દેખીતી રીતે પીjડત 

છે. પણ બંધ બારણે બીBે કાળાે ખેલ ખેલાઈ ર^ાે છે. 

અેfાેjનયાે ગાેતરેસે �ીઅાે અને છાેકરીઅાેઅે પાેતાના જ 

ઘરમાં સામનાે કરવી પડતી jહk સામાં અાવેલા "ભયાનક વૈ�cક 

ઉછાળા"નું નામ પાªું છે. અમુક દેશાેઅે ઘરેલું jહk સાના 
jકÂાઅાેમાં ૩૦%નાે વધારાે ગણા�ાે છે, સતામણીથી બચવા 
મદદ માટેના કાૅ¶ બમણા ને wણ ગણા થઈ ગયા છે. સંયુ� 

રાȩના વડાઅે તમામ સરકારાેને પાેતાની મહામારીની 
�ૂહરચનાના ભાગqપે અા કટાેકટીને oાનમાં લેવા સૂચન કયbું 
છે. 

ઘરેલું jહk સા �ાપક ગુનાે છે ને �ળ, વગb, ઉંમર, ધમb કે 

વણb/વંશના ભેદ અાેળખતાે નથી. અેને vપતૃસhાક અાતંકવાદ 

તરીકે વણb�ાે છે -- પીjડતા સતત ભયમા ંGવે છે કારણ કે 

દમનકાર અેની સhા અને અંકુશ અમલમા ં મુકવાના 7ય�ાે 
કરતાે રહે છે. ઘરેલું jહk સા પેઢી દર પેઢી ચાલતી રહે છે;  

ફફડતી અને ભયભીત બની મા Gવતી હાેય અેવા ઘરમાં 
ઉછરેલા સંતાનાે અેવા જ અનુભવમાંથી પસાર થાય છે. ઘર 

અા�ય�ાન હાેવું Bેઈઅે, અેને બદલે Pાં અે w8સત અને 
અસુર Zત મહેસૂસ કરે છે. �ીઅાે માેટા ભાગે ખાેરાક અને 
રહેઠાણ માટે અેમના પTત પર jનભbર હાેય છે, અેમની ગૃહ�ી 
અને સંતાનાેથી કપાઈ જવાનાે ડર અેમને સતાવે છે. વળી, 
અેમની પાસે અાGTવકાના ેíાેત હાેતાે નથી. 

અા ગુનાને પહા4ચી વળવા માટે નવાે સંક� લેવાની જqર 

છે. ઘણા દેશાેઅે �ીઅાે પાેતાની સતામણીના સંકેત અાપી 
શકે અેના માટે નવા રpતા શાેoા છે. અમુક દેશાેઅે jડલીવરી 
બાૅîઝ અને ટપાલખાતાના કામદારાેને અા અPાચારાેની Bણ 

કરવા માટે Bેતયbા છે. ઘણા દેશાેઅે jહk સાની પીjડતાઅાેને 
અાશરાે અાપવા અારાેWય કે¹dાેની Zમતા Tવકસાવી છે. 

કાેવીડ-૧૯ મહામારી પાછળની અા મહામારીને ભારત પણ 

અવગણી શકે અેમ નથી.  
~






