આઝાદી ની મશા – સંપાદક : મહેન્દ્ર મેઘાણી

Jignesh Adhyaru

http://aksharnaad.com
9/13/2010

ભૂ ખકસ્વાથી

આલૃખત ૧ - ડડવેમ્ફય ૨૦૦૭,
ુનભુુદ્રણ - જાન્મુઆયી ૨૦૦૮, પેબ્રુઆયી ૨૦૦૮ (ફે લાય), ઔુર નઔર ૭૦,૦૦૦
રૂ. ૩/-, ૧૦૦ નઔર - રૂ. ૨ રેક,ે ૧૦૦૦ નઔર - રૂ. ૧ રેકે (+ યલાનખી કર્ુ)
ખલદેળભાાં ૫૦ નઔરના $ ૧૦, (ખલભાન ટારકર્ુ વાથે)

પ્રઔાળઔ
ખાર ભેગાણી, રઔખભરા ટ્રસ્ટ, . ફ. ૨૩, વયદાયનખય, બાલનખય. ૩૬૪ ૦૦૧,
પન (૦૨૭૮) ૨૫૬ ૬૪૦૨
અક્ષયાાંઔન - ળાયદા ભુદ્રણારમ, અભદાલાદ. પન - ૨૬૫૬ ૪૨૭૯
ભુદ્રણ - ર્ાંડદ્રઔા ખપ્રન્ટયી, અભદાલાદ. પન - ૨૫૬૨ ૦૫૭૮

http://aksharnaad.com << અંતરની અનુભ ૂતીનો અક્ષર ધ્વનન

અ-ક્ષય નાદ
ભનુબાઈ ાંર્ીએ એઔ રેકભાાં ઔશેરુાં ઔે, "યાજઔાયણનુાં ામાનુાં જ્ઞાન વશુ ને ભે તેલા પ્રજાઔીમ પ્રોઢ ખળક્ષણની જરૂય
છે ." આ પ્રજાઔીમ પ્રોઢ ખળક્ષણ ભાયપત યાજઔાયણનુાં એટરેઔે એના ખલળા અથુભાાં વભાજજીલનનુાં ામાનુાં જ્ઞાન રઔ
વુધી શોંર્ાડલાના એઔ નાના ળા પ્રમત્ન રૂે આ ુખસ્તઔાનુાં પ્રઔાળન થમુાં છે . આ જાતની ફીજી અનેઔ નાની નાની
વુાંદય ુખસ્તઔા ણ રઔખભરા ટ્રસ્ટ, બાલનખય દ્લાયા ફશાય ાડલાભાાં આલેરી છે . દયેઔ ખકસ્વાથીભાાં ૩૨
ાનાાં, દયેઔની કઔભત રૂ. ૩ અને તેની ૧૦૦ નઔર પક્ત રૂ. ૨ ભાાં અને ૧૦૦૦ ઔે તેથી લધુ નઔર પક્ત રૂ ૧. ભાાં ભેલી
ળઔામ છે . આ ુખસ્તઔાની નલ રાકથી લધુ નઔર લશેંર્ાઈ ર્ૂઔી છે .
આ ુખસ્તઔા અક્ષયનાદ.ઔભ લેફવાઈટ ય પ્રખવધ્ધ ઔયલાની યલાનખી આલા ફદર શ્રી ભશેન્દ્રબાઈ ભેગાણીન
જે ટર આબાય ભાનીએ તેટર છ જ ડલાન. આ ુખસ્તઔાન, તેભાાંના વદખલર્ાય અને જીલનરક્ષી
વાખશત્મન પ્રર્ાય, પ્રવાય અને લાાંર્ન તથા ભનન થામ તેલી તેભની ઈચ્છા ઈન્ટયનેટના ભાધ્મભ દ્લાયા ૂણુ ઔયલાની
તઔ અભને ભી તે ભાટે અભે વદબાખી છીએ.
ઈન્ટયનેટ જે લા ખલળા, વાલુખિઔ અને અનેઔ ક્ષભતા ધયાલતા ભાધ્મભ ય આ ુખસ્તઔા ભૂઔલાની શ્રી
ખારબાઈ ાયેક (લાી) ની ભશીનાથી વેલેરી ઈચ્છા અને અભને તેના ભાટે વત્તત પ્રત્વાશન આતા યશેલાની
લૃખત્ત આનુાં ભુખ્મ ઔાયણ છે . આલી અનેઔ ુખસ્તઔા અક્ષયનાદ ય શલેથી વભમાાંતયે ભૂઔલી છે . પ્રેયણાત્ભઔ
જીલનર્ડયિ, ભનનીમ ઔૃખત અને જીલનરક્ષી વાખશત્મનુાં આ એઔ નલુાં વાન છે . આળા છે આ પ્રમત્નન રાબ
ભશત્તભ લાાંર્ઔ ખભિ વુધી શોંર્ળે.
- જીજ્ઞેળ અધ્મારૂ

http://aksharnaad.com << અંતરની અનુભ ૂતીનો અક્ષર ધ્વનન

વાંાદઔનુાં ખનલેદન
યાજા યાભભશનયમ, સ્લાભી ખલલેઔાનાંદ, યખલન્દ્રનાથ ઠાઔુય અને ખાાંધીજી જે લાાં ઔેટઔેટરાાં યત્ન બાયતભાતાની ઔૂકભાાંથી
એઔવાભટાાં છે લ્રા દઢેઔ વૈઔાભાાં નીઔળમાાં ! એભણે અને એભના ુયખાભી ઋખભુખનએ આણી પ્રજાને રાડ
રડાલેરાાં છે , રઔભાાં ઊંર્ાાં ભાનલભૂલ્મ ભાટે રુખર્ ઊબી ઔયી છે .
એ મુખુરુની ખલદામ છી આ ભૂલ્મનુાં જતન ઔયી તેને ખલઔવાલલાનુાં ઔાભ ફીજા અખખણત નાના ઔભુલીય ઔયતા યશે
નશીં, ત તે ભૂલ્મ ધૂભાાં યખદાઇ જઇ ળઔે. એઔ ફાજુ પ્રજાવત્તાઔની સ્થાના થઇ યશી શતી ત્માયે ફીજી તયપ
બાયતની ભાનલતાને રજલે તેલા ખઝાયા ફનાલ ણ ફની યહ્યા શતા. તે છીનાાં વાઠેઔ લયવભાાં દેળ દુષ્ટ ફની
એલી યભણા અલયનલાય ર્ારતી યશી છે .
આલા ઔાભાાં પ્રજાને તાનાાં જીલનભૂલ્મનુાં સ્ભયણ ઔયાલનાયાાં ઔેટરાાંઔ રૃદમસ્ળી અને ખલર્ાયપ્રેયઔ રકાણ એઔિ
ઔયીને આ ુખસ્તઔાભાાં યજૂ ઔયેરાાં છે . આળયે એઔ ઔયડ જે ટરાાં ખુજયાતી ઔુટુાંફભાાંથી પઔત દળભા બાખ વુધી ણ એ
શોંર્ાડલી શમ ત એની દવ રાક નઔર ત છાલલી જ જઇએ. તે ઔાભ ઔયલાની શોંળ જે ભને થામ તેભને નમ્ર
ખલનાંખત છે ઔે ‘આઝાદીઔી ભળાર’ ની વેંઔડ નઔર ભાંખાલીને તાની આવાવના સ્ભાજભાાં તેન પેરાલ ઔયે ; ળેયી
ને વડઔ ય, ફજાયભાાં ને ફવસ્ટેંન્ડ ય જાતે જઇને શાથશાથ રઔને આે .
- ભશેન્દ્ર ભેગાણી
1 ડડવેમ્ફય, 2007 : ઔાઔા ઔારેરઔય જમાંખત
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આઝાદી ઔી ભળાર - જલાશયરાર નેશરુ
શભને ઓય આને ખ્લાફ દેકેં, ખશન્દુસ્તાનઔી આઝાદીઔે ખ્લાફ. ઉન ખ્લાફભેં ક્મા થા? લશ ખ્લાફ કારી મશ ત
નશીં થા ડઔ અાંગ્રેજ ઔોભ મશાાંવે ર્રી જાએ ઓય શભ ડપય એઔ ખખયી શુ ઇ શારતભેં યશેં .
જ સ્લપ્ન થા લશ મશ ડઔ ખશન્દુસ્તાનભેં ઔયડોં આદખભમોંઔી શારત અચ્છી શ, ઉનઔી ખયીફી દૂય શ, ઉનઔી ફેઔાયી દૂય
શ, ઉન્શેં કાના ખભરે, યશનેઔ ગય ખભરે, શનનેઔ ઔડા ખભરે, વફ ફચ્ર્ોંઔ ઢાઇ ખભરે, ઓય શયેઔ ળખ્વઔ ભોઔા
ખભરે ડઔ ખશન્દુસ્તાનભેં લશ તયક્ઔી ઔય વઔે, ભુલ્ઔઔી ખકદભત ઔયે, ઓય ઇવ તયશવે વાયા ભુલ્ઔ ઉઠે. થડેવે આદખભમોંઔે
શુ ઔૂભતઔી ઊંર્ી ઔુયવી ય ફૈઠનેવે ભુલ્ઔ નશીં ઉઠતે શૈં . ભુલ્ઔ ઉઠતે શૈં જફ ઔયડોં આદભી કુળશાર શતે શૈં ઓય તયક્ઔી
ઔય વઔતે શૈં. શભને ઐવા સ્લપ્ન દેકા ઓય ઇવીઔે વાથ વર્ા ડઔ જફ ખશન્દુસ્તાન ઔે ઔયડોં આદખભમોંઔે ખરએ દયલાજે
કુરેંખે, ત ઉનભેંવે રાકોં ઐવે ઊંર્ે દજે ઔે રખ ખનઔરેંખે, જ ડઔ નાભ શાખવર ઔયેંખે ઓય દુખનમા ય અવય ૈદા
ઔયેંખે.
શભ રખોંને એઔ જભાનેવે, જશાાં તઔ શભભેં તાક્ત થી ઓય ઔુવ્લત થી, ખશન્દુસ્તાનઔી આઝાદીઔી ભળારઔ ઉઠામા.
શભાયે ફુઝુખોને ઉવઔ શભેં ડદમા થા, શભને અની તાક્તઔે ભુતાખફઔ ઉવઔ ઉઠામા. રેડઔન શભાયા જભાના બી અફ
શરઔે-શરઔે કત્ભ શતા શૈ ઓય ઉવ ભળારઔ ઉઠાને ઓય જરાએ યકનેઔા ફઝ આઔે ઉય શખા,
આ જ ખશન્દુસ્તાનઔી ઓરાદ શૈં, ખશન્દુસ્તાનઔે યશને લારે શૈં, ર્ાશે આઔા વૂફા મા પ્રાાંત ઔુછ શ. માદ યખકએ,
રખ આતે શૈં, જાતે શૈં ઓય ખુજયતે શૈં; રેડઔન ભુલ્ઔ ઓય ઔોભેં અભય શતી શૈં. લે ઔબી ખુજયતી નશીં શૈં જફ તઔ ડઔ
ઉનભેં જાન શૈ, જફ તઔ ડઔ ખશમ્ભત શૈ, ઇવખરએ ઇવ ભળારઔ આ ઔામભ યખકએ, જરાએ યખકએ, ઓય અખય એઔ
શાથ ઔભજયીવે શટતા શૈ ત શજાય શાથ ઉવઔ ઉઠાઔય જરાએ યકનેઔ શય લક્ત શાખજય શોં.
અખનષ્ટન આશ્રમ - લજુ બાઇ ળાશ
ઔભલાદને આણે યાષ્ટ્રના ખશતન એલ ત ઔટ્ટ ળિુ ભાનેર છે ઔે એની વાથે પ્રણાાંતે ણ વભાધાન શઇ ળઔે નશીં .
તેભ છતાાં, ઔેય પ્રદેળને વામ્મલાદની ઔડભાાંથી છડાલલા ઔોંગ્રેવ તથા પ્રજા-વભાજલાદી ક્ષ વાથે ભીને જાં ખ કેરી
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યહ્યા શતા ત્માયે તેભણે ત્માાંની ભુખસ્રભ રીખ વાથે વભજૂ ખત ઔયલાની બૂર ઔયી દીધી. ડયણાભે, દેળના
જાશેયજીલનભાાંથી રખબખ નાભળે થઇ ખમેરી ભુખસ્રભ રીખને પયીથી જાણે જીલન ભી ખમુાં ; અને દેળભાાં ભુખસ્રભ
ઔભલાદ પયીને ઊબ ઔયલાના પ્રમાવ એણે આયાંબી દીધા. એઔ અખનષ્ટને ટાલા ભાટે ફીજા અખનષ્ટન આશ્રમ રેલ એ
ઔેટરુાં ફધુાં કટુાં અને જકભઔાયી છે , તે અાંખેનુાં આ દુકદ દૃષ્ટાાંત છે .
ઔભલાદ જ બમાંઔય શમ ત વલુ સ્થે અને વલુ વાંજખભાાં એની વાભે રડી રેલાન યાષ્ટ્રલાદી ફન ધભુ થામ છે .
અભુઔ ખલસ્તાયભાાં ઔભલાદી રઔની ભટી ફશુ ભતી છે એટરે ત્માાં આણે જીતી ળઔલાના નથી એભ વભજીને ત્માાં
રડલાનુાં ભાાંડી લાલુાં , એ ઔભલાદને ભાટે યસ્ત વય ઔયી આલા જે લુાં થામ છે .”ફધા ભતદાય ઔભલાદી છે , અને
તેભને આણે વભજાલીળુાં તમ તે ઔભલાદી ભટલાના નથી,” એભ ભાનલુાં તે રઔ ખલળે ને આણી જાત ખલળે
અશ્રદ્ધા વેલલા જે લુાં છે .
એઔ ણ ભાણવનુાં ભતડયલતુન ન થામ ત ણ રઔ ાવે જઇ ને તેભને યાષ્ટ્રલાદની બૂખભઔા યથી વભજાલલાની
ઔખળળ ઔયલી, એ યાષ્ટ્રલાદી વાંસ્થાનુાં પ્રથભ ઔતુવ્મ છે . ર્ૂાંટણીભાાં લટ ભે ઔે ન ભે યાંતુ ઔભલાદને કતભ ઔયલ જ
છે , ઔભલાદભાાં પવામેરા રઔને તેભાાંથી ફશાય ઔાઢલા જ છે , એલ વાંઔલ્ પ્રખતઔૂ વાંજખભાાં ત ઊરટ ખલળે દૃઢ
થલ જઇએ.
વલાત આત્ભા - ઉભાળાંઔય જળી
ખમાાં વ લોભાાં એઔવાથે બાયતભાતાની ઔૂકભાાંથી ઔેટરાાં યત્ન નીઔળમાાં ! હશદના ઔઇ ણ એઔ કૂણાના વાંતજનના
રૃદમભાાં ઉર્મભ ઊછે, અને વાયા દેળના રૃદમના તાય ઝણઝણી ઊઠતા. આજે વ્મલશાયનાાં આટાઅટરાાં વાધન
કડઔામાાં છે , યજ લતુભાનિ ફશાય ડે છે , તેભ છતાાં એ લકતના જે લુાં એઔતાયરૄાં આણે વાધી ળક્મા છીએ ઔે
ઔેભ એ ખલર્ાયલા વયકુાં છે .
દેળને કૂણેકૂણે પયીએ અને એઔ ખનશ્લાવ નીઔી જામ છે : એ ખલબૂખત ક્માાં છે ? આણને પ્રેયણા આે એલા ુરુ
ક્માાં છે ? એલી વન્નાયી ક્માાં છે ? પ્રજાને ભશા-નય જઇએ છે . પ્રજાની લીયૂજાની બાલનાને જાખૃત ઔયી તેની
ઔામુળીરતાને એઔ લધુ લ આલાનુાં ૂલુજના નાભવાંઔીતુનથી લધાયે વુઔય ફને છે . ણ પ્રજાભાાં લીયૂજાની બાલના
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ઔેલલી જ શમ ત એ ધ્માનભાાં યાકલુાં જઈએ ઔે ૂલુજભાાંથી ઉત્તભત્તભનેજ લીયૂજાના અર્ઘમુ અુલાભાાં આલે . જે
પ્રજા વાર્ા ૂલુજને કી ળઔતી નથી, તે ક્રભે-ક્રભે ૂજમ ુરુ ેદા ઔયલાની ળખક્ત ણ ખુભાલી ફેવે છે .
ૂલુજભાાંથી પ્રથભ ઔક્ષાનાને ડતા ભૂઔી ઊતયતી ઔક્ષાના કઠખુજીને જે પ્રજા ૂજે છે , તે તાના આદળોને ણ
એ ધયન ય રાલી ભૂઔે છે .
મુખ છી શેરી લાય પ્રજાવત્તાઔન ભબ પ્રાપ્ત ઔયનાય આણા આ ભશાન દેળભાાં રઔળાશીને ભજફૂત ફનાલલાભાાં
આણા તયપથી ન જે લ પા અામ છે . રઔળાશી ત એઔ લટલૃક્ષ જે લી છે . જે ભ લડ ઊંર્ જામ છે તેભ તેને નીર્ે
ાછા લલાનુાં વાાંબયે છે , અને જભીન તયપ ળાકા પેરાલી ભાટીભાાં એ ભૂખમાાં નાકે છે . રઔળાશી ત જ જીલી
ળઔે, જ ળાકા ભૂખમાાં જભાલે. છી એ ખભે તેલા ઝાંઝાલાતની વાભે અડીકભ ઊબી ળઔે . લાલાઝડાની વાભે
રઔળાશી ખબય યકી ળઔે એલી ગણી ગણી વાંસ્થા શલી જઇએ.
વલાયે ઊઠ્મા અને યાતે વૂતા તે લચ્ર્ે ડદલવબયભાાં એઔ લાય ણ જે ણે આકા દેળન ખલર્ાય ઔમો શમ, એલી વ્મખક્ત
ઔેટરી શળે? સ્લતાંિતા ભાટે રડતા શતા ત્માયે ખાભડાભાાં ફેઠેર નાન અભથ વેલઔ, ગ્રાભવપાઇ ઔયતા ઔે યેંડટમ ઔાાંતતાાં ,
લાઇવયમને ખાાંધીજીએ રકેરા િન ઔે એલા ઔઇ ખનલેદનન કુભાયી ૂલુઔ ખલર્ાય ઔયત અને તાના રૃદમના તાય
યાષ્ટ્રીમ ધ્મેમ વાથે વાાંધત. આજે એલુાં વાંધાન જલલ્રે જ જલા ભે છે . જાણે ઔે દયેઔ વ્મખક્ત, દયેઔ જૂ થ તાનુાં બયી
રેલા ભાાંખે છે ; છી આકા દેળનુાં ખભે તે થા. ઔદાર્ જે ભૂે આણી યાષ્ટ્રીમ ઔભજયી શતી જ, તે રઔળાશી
સ્લાતાંત્ર્મ ભળમા છી લધુ લઔયી છે .
આણે વોએ વર્ેત થઇને ખલર્ાયલા જે લ ભટ પ્રશ્ન શમ ત તે એ છે ઔે બાયતની રઔળાશીને થમુાં છે ળુાં ? ઔેભ ઔળુાં
થતુાં નથી? ઔેભ આણે આણી જાતને ખયીફીભાાંથી ઊંર્ે ઉઠાલી ળઔતા નથી? ઔેભ લધુ ને લધુ રઔ ખયીફીની યેકાની
નીર્ે શડવેરાતા જમ છે ? દેળન અત્માયન ભશાયખ છે પ્રજાનુાં ઔાાંઇ ઔાભ થતુાં નથી તે . વત્તાયકુ યાજયભત ઔુર ળખક્ત
અને વભમને કાઇ જતી રાખે છે .
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અત્માયની વયઔાયનાાં ભાંડાણ ભશદૌઅાંળે ભ્રષ્ટાર્ાય ઉય થમેર શમ છે . જે વયઔાય ભ્રષ્ટાર્ાય દ્લાયા અખસ્તત્લભાાં આલે
છે , તે ભ્રષ્ટાર્ાય અને હશવા દ્લાયા ટઔી યશે છે . વાંગયાકય અને નપાકય ાવેથી ભ્રષ્ટાર્ાયી વયઔાય જે ફધા ૈવા
ભેરલે છે , તે છે લટે ત ર્ીજલસ્તુ કયીદનાયા તયીઔે (રઔએ) જ ઔમ્ભય લાાંઔી ઔયીને ર્ૂઔલલાના યશે છે .
ાભયતાનુાં ા - ખાાંધીજી
દેળભાં ક્ષ ત શાંભેળાાં યશેલાના જ. ણ આણાભાાંથી જે લસ્તુ શુ ાં દૂય ઔયલા ઇચ્છુ ાં છુ ાં તેત એ ઔે , આણે એઔફીજા ય
કટા શેતુનુાં આયણ ન ઔયીએ. આણને ગેયી લેરુાં ા એ આણા ભતબેદ નથી ણ આણી ાભયતા છે .
ળબ્દ ઉય આણે ભાયાભાયી ઔયીએ છીએ. ગણી લાય ડછામાને ભાટે આણે રડીએ અને ભૂ લસ્તુ જ કઇ
ફેવીએ છીએ. કયેકયી નડનાયી લસ્તુ આણા ભતબેદ નથી, ણ તેની ાછ યશેરી આણી રગુતા છે .
વયઔાયનુાં એ ખજુ ાં નથી. - ખલનફા
જ આણને ઔાંઇઔ એલ ખ્માર શમ ઔે અત્માયે જે રઔના શાથભાાં યાજલશીલટની વત્તા છે તેને ફદરે તે આણા
શાથભાં આલે ત આણે લધાયે ઔાભ ઔયી ળઔીએ, ત એ ખ્માર બૂરબયેર છે . કુદ ભાયા શાથભાાં વત્તા શત ત શુ ાં ણ
ઝાઝુાં ઔાભ ન ઔયી ળઔત. એનુાં ઔાયણ એ છે ઔે વયઔાય ઔદી ક્રાાંખતઔાયી શતી નથી. વયઔાય ત આભ જનતાનુાં પ્રખતહફફ
શમ છે . એને જ રઔળાશી ઔશે છે . રઔ ફૂયી લસ્તુ વાંદ ઔયળે, ત,રક્ળાશી વયઔાય ણ ફૂયી લસ્તુ વાંદ ઔયળે .
લધુભતી વાંખ્મને દારૂ ીલ શળે, ત વયઔાય દારૂફાંધી નશીં ઔયી ળઔે. ઔઇ વયઔય ઔામદાથી ન્માતજત લખયન વભાજ
યર્ી ળઔળે કયી ઔે? વયઔાય જ કયેકય પ્રજા-વત્તાઔ શમ, ત એભાાં પ્રજાનુાં દળુન થમા ખલના ઔેભ યશે? એથી ઊરટી
ખસ્થખત શળે ત એ વયઔાય વાયી શળે તમે રઔળાશી વયઔાય નશીં શમ.
આથી જે રઔ નલ વભાજ યર્લા ભાખે છે તેભને યાજ્મવત્તાનુાં ક્ષેિ છડીને ઔાભ ઔયલુાં ડે છે અને તેલા ઔાભભાાંથી જ
ક્રાાંખત ઔયલાને જરૂયી વત્તા એ રઔ ભેલે છે . ફુદ્ધ બખલાન વભાજભાાં ક્રાાંખત ઔયાલલા ભાખતા શતા, એટરે ત એભને
તાના શાથભાાં શતુાં તે યાજ્મ ણ છડલુાં ડેરુાં . યાજ્મવત્તા શાથભાાં યાકીને તે ક્રાાંખત ન ઔયાલી ળઔત - ફશુ ત એઔ
વાયા યાજા થઇ ખમા શત, યાંતુ ક્રાાંખતઔાય ન થમા શત. અઔફય ગણ વાય યાજા શત, ણ તે ક્રાાંખતઔાયી નશત. ફુદ્ધે
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ક્રાાંખત ઔયી, ઇળુએ ક્રાાંખત ઔયી, ખાાંધીજીએ ક્રાાંખત ઔયી; યાંતે એ વોએ ઉાવન ઔયી નૈખતઔ ળખક્તની. નૈખતઔ ળખક્ત ખનભાુણ
ઔયલાનુાં વયઔાયનુાં ખજુ ાં શતુાં નથી. તે ત એ ળખક્તની ાછર ાછ ર્ારે છે .
છે ઔઇ લીયર? - યાજભશન ખાાંધી
તભાભ વાંખત્ત ેદા થામ છે ભાિ ભશેનતભાાંથી. આણે ફધા ભશેનત છી ઔયીએ, ઔાભ છુ ાં ઔયીએ અને છતાાં યાષ્ટ્રનુાં
ઉત્ાદન લધે, એટરે ઔે યાષ્ટ્રની વાંખત્ત લધે, તે ત અળક્મ છે . ઔયડ બાયતલાવીને દઔાયીને લધાયે ડયશ્રભ
ઔયલાની પ્રેયણા ઔઇ યીતે આી ળઔામ? જાતે લધુ આલાની અને ફદરાભાાં છુ ાં ભાખલાની ર્ાનઔ એ ઔયડને ળી યીતે
ર્ડાલી ળઔામ? એલ ઔઇ ભાનલી છે કય, જે યાષ્ટ્રને વત્મ વાંબાલે? તાન જ સ્લાથુ, તાની જ બીરુતા
આણા યાષ્ટ્રની ઔૂર્ને આડે આલે છે , એલુાં ઔશેનાય છે ઔઇ લીયર?
આદભકય પ્રજા : શયાભકય નેતા - ખુણલાંત ળાશ
ઔડડમ ઔાભર્યી ઔયે છે , ફેરદાય ઔાભર્યી ઔયે છે , પ્રમ્ફય ઔાભર્યી ઔયે છે , વુથાય-રુશાય-દયજી-ભર્ી-લાાંદ-ધફીભજૂ ય અને ભશેતાજી ઔાભર્યી ઔયે છે . ઔાભર્યી, ડદરર્યી અને દાણર્યીએ આણા દેળને પરી કાધ છે .
આયાભકય પ્રજાને શયાભકય નેતા જ ભે . યીક્ષાઔેન્દ્રભાાં ઔારીભાતાની ફરફારા શમ છે . યીક્ષાઔેન્દ્ર ય
એઔઠી થતી ઔારીનુાં લજન ઔેટરુાં ? આકા દેળને ડુફાડે તેટરુાં ! ખાભેખાભ ભી આલતા આ સ્પટઔ દાથુને ળધી
ઔાઢલાનુાં ઔાભ રીવનુાં નથી, પ્રજાનુાં છે . આણા ખલખનાત ભાટે આણને ાડઔસ્તાનની ખયજ નથી; આ ઔારી
જ ૂયતી છે .
આલા વભાજભાાં વાધુતા ણ વશજ ન શઇ ળઔે . જે ઔાભ ઔયલા ભાટે ભાણવને ૂયત ખાય ભત શમ, એ ઔાભ ઔયી
આતી લકતે ઔઇની ઉય ઉઔાય ઔયત શમ એલી રાખણી અનુબલનાય ભાણવ ઔદી કયા અથુભાાં ધાર્મભઔ ન શઇ
ળઔે. આણે ત્માાં ધાર્મભઔતા અને પ્રાભાખણઔતા લચ્ર્ે ફશુ ભે નથી શત.
દેળ વાભેન કય કતય ડદલ્શીની ફશાય નથી. જે ટરાાં લધાયે બાડાાંબથથાાં અને આડરાબ રઇ રઇને ૈવા એઔઠા
થામ તેટર ઔયલાભાાં આણા ઊજા પ્રખતખનખધને ઔઇ જ લાતની ભમાુદા નડતી નથી . એઔાદ ર્ેયભેનદુાં, એઔ
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ભટયખાડી, એઔ ઑડપવ, ઉઔાય ઠારલલાની ખલુર વત્તા, પ્રલાવબથથુ,ાં વયઔીટ શાઉવની વુખલધા, ટેન્ડય, ટ્રાન્વપય
અને ટ્રાલેર વાથે જડાઇ ખમેરી ખર્ટી ર્શ્ભળી એટરે આણા ભ્રષ્ટ યાજઔાયણીન બ્રેઔપાસ્ટ. ખનમખભત શપ્તા
ભે તે રાંર્ અને ભટી યઔભનાાં ફાંડર એ જ ડડનય !
જૂ નુાં ભાનવ અઔફાંધ - ભનુબાઇ ાંર્ી
ખાાંધીજીએ ‘હશદ સ્લયાજ’ભાાં ઔહ્યુાં છે ઔે “અાંગ્રેજએ હશદુસ્તાન જીત્મુાં નથી, ણ આણે તેભને વોંી દીધુાં છે .” બાયે
ભાર્મભઔ અને ઔડલુાં રાખે તેલુાં , છતાાં અાંદયથી વાર્ુાં લાક્મ છે . તે ડદલવે વાર્ુાં, તેટરુાં જ આજે ણ વાર્ુાં. અાંગ્રેજ થડા
શતા, ને આણે ત અવાંખ્મ શતા. આ થડાએ અવાંખ્મને ઔેભ શયાવ્મા? આ થડા અાંગ્રેજને રશ્ઔયના ખવાશીને
લશીલટદાય ઔણે ૂયા ાડ્મા? આણે જ એભના ખવાશી થમા, એભના લશીલટદાય થમા. તેન અથુ એ ઔે આણે
જ એભને આણ દેળ વોંી દીધ
જભાન ફદરાત ખમ, ણ આણે ન ફદરામા. ન્માતજાતનાાં તે જ ઔૂાંડાાાં, તે જ ધાર્મભઔ રૂડઢ, તે જ યરઔયામણતા, આ રઔ ખલળે તે જ ફેદયઔાયી. આ ફધાાં અરક્ષણ વાથે આને નલુાં ફાંધાયણ ને નલી યાજ દ્ધખત
રાવ્મા, ણ આને ત જૂ ના ને જૂ ના જ યહ્ય. ઔી ઔી ભાટે, ઔણફી ઔણફી ભાટે, ખયાવદાય ખયાવદય ભાટે,
બણેરા-કયી યીતે બૂરેરા –બણેરા ભાટે, આ નલ જ્ઞાખતલાદ, ફધુાં જૂ નુાં ભાનવ અઔફાંધ યહ્યુાં.
અાંગ્રેજ ખમા, ખયા વાશેફને ફદરે ગઉંલણાુ વાશેફ આવ્મા. તે આણા ભુનીભ છે , યાજ્મ આરૄાં છે તે આણા
રાબભાાં ર્ારે, એ જાતની જાખૃખત નથી, જ્ઞાન ઔે અભ્માવ નથી. યાજઔાયણનુાં ામાનુાં જ્ઞાન વોને ભે તેલા પ્રજાઔીમ
પ્રોઢ ખળક્ષણની જરૂય છે . તે ભાટે આણે જૂ ના ખલર્ાય, જૂ ના આર્ાય, જૂ ની લણુવ્મલસ્થા, એલુાં ઔાાંઇ ઔાાંઇ ફદરલુાં
ડળે. નશીંતય એ જ ભતદાનથી નફાાં તત્ત્લ વત્તા ય આલળે . અાંગ્રેજને આણે જ આણ દેળ વોંી દીધેર,
તેભ આજે દેળ ન્માતજાતને આણે વોંી દીધ છે .
રઔળાશી ત એલુાં ઝાડ છે જે ન યવ ાાંદડે ાાંદડે , ડાીએ ડાીએ, ભૂખમાભાાં, થડભાાં ફધે ઊતયેર શમ. યાંતુ
આણી રઔળાશી ઔેલર યાજઔીમ રઔળાશી છે . વાભાખજઔ રઔળાશી શજી જન્ભી નથી. ળુાં ળેઠ અને ખુભાસ્તા લચ્ર્ે
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રઔળાશી છે ? અયે, ખત-ત્ની લચ્ર્ે ણ ક્માાં રઔળાશી છે ? કાઇ-ીને ખતદેલ આયાભથી કાટ ાય ફેવે , અને
ત્ની ઠાભ ઊટઔલા ફેવે ! આ યીતે ભિ યાજઔીમ રઔળાશી શમ તે ઔેભ ટઔી ળઔે ?
ત ઔશાાં ધમેંખે? - દાદા ધભાુખધઔાયી
ક્મા ખલદ્યાથીમોં ભેં મશ ળખક્ત શૈ ડઔ ખલદ્યાર્મથમોં ઔી શી જ્માદતી ઔે ખકરાપ લ આલાજ ઉઠા વઔેં ? ક્મા ભજદૂયોં ભેં મશ
ળખક્ત શૈ ડઔ કુદ ભજદૂયોં ઔે અવત્માર્યણ ઔે ખકરાપ લે આલાજ ઉઠા વઔેં ? ક્મા શભાયે ઔામુઔતાુ ભેં મશ ળખક્ત શૈ ડઔ
શભાયે અને જીલન ભેં રબ-ભશ શૈ ઉવઔા ઉચ્ર્ાયણ શભ ઔય વઔેં?
શભયે મશાાં શભ વત્તાઔી આઔાાંક્ષા ઔા નાંખ નર્ દેક યશે શૈં. ગ્રાભાંર્ામત ભેં વતા ર્ાખશએ, ઔોંગ્રેવ ઔખભટી ભેં વત્તા
ર્ાખશએ, અાંત ભેં વલોદમ ભાંડર ભેં બી વત્તા ર્ાખશએ ! આ મશ ન વભઝેં ડઔ ખવપુ યાજાઓં ભેં શી ખદ્દી ઔા ઝખડા શુ આ
શૈ - ળાંઔયાર્ામુ ઔી ખદ્દી ઔે ખરએ બી ઝખડે શુ એ શૈં. ખવપુ દ ભાંખિમ ભેં શી આવ આવ ભેં ઝખડા શતા શૈ , ઐવા
નશીં; દ ૂજાડયમોં ભેં બી શતા શૈ.
ઇવ તયશ ઔે ઝખડે જફ યાજ્મ ઔા ક્ષેિ છડ ઔય ધભુ ઔે ક્ષેિ ભેં પ્રલેળ ઔયતે શૈં, તફ ઔઇ આળા નશીં યશતી શૈ. દૂવયી
જખશ ા ઔયેં, ત ઔાળીભેં ધ વઔતે શૈં; રેડઔન ઔાળી ભેં ા ઔયેં, ત ઔશાાં ધમેંખે?
ામ - વુકરાર વાંગલી
રઔતાંિન વાર્ ામ ળ છે . તેભ જ એ ામ આણા રઔતાંિભાાં ઔેટરે અાંળે છે , એ જાણલુાં જરૂયી છે . રઔતાંિભાાં
ઔઇ ભશત્લન આધાય શમ ત તે, પ્રત્મેઔ વ્મખક્તએ તાના સ્લાથુને વભખષ્ટના ઔલ્માણભાાં જતા ઔયલા તેભજ તાની
ળખક્તને વભખષ્ટના ખશતભાાં લાયલી તે છે .
આકા ઇખતશાવઔા દયખભમાન દેકાતી દેળની ખુરાભી ભનલૃખત્તના ભૂ ઔાયણની જ આણે ળધ ઔયીળુાં , ત એ
જણામા ખલના નશીં યશે ઔે એઔાંદયે બાયતની પ્રજાભાાં વભષ્ટી ખશતની વાર્ી વભજણને ફદરે લૈમખક્તઔ સ્લાથુની લૃખત્ત જ
પ્રધાનરૄાં બખલતી યશી છે , અને તેણે જ ફધ વલુનાળ નતમો છે . ભૂડીલાદીની દ્રખષ્ટ, અભરદાયની વાર્ી
જલાફદાયી પ્રત્મે ફેયલાઇ, વ્માાયીની ખલદેળી લસ્તુના દરાર ફનલાની ઔુટેલ અને ઔેલણીના ક્ષેિભાાં ઔાભ
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ઔયતા તેભજ રઔભત ઔેલલા િ ર્રાલતા લખુની ભાિ અાંખત રાબની દૃખષ્ટએ થતી પ્રલૃખત્ત, એ ફધુાં જ્માયે ખલર્ારુાં
છુ ાં , ત્માયે ભાયી વાદી વભજણને એભ ર્ક્ઔવ રાખે છે ઔે રઔયાજ્મ સ્થામુાં છે , તેનુાં ફાંધાયણ ગડામુાં છે , તેના ઉત્વલ
ઊજલામ છે , ણ કાટરે ભટી કટ(કડ) ઔે નક્ઔય ામ જ નથી.
પ્રજા તેજ્સ્લી શમ ત - નાનાબાઇ બટ્ટ
પ્રેટનુાં ુસ્તઔ ‘ડયખબ્રઔ’ ભેં લાાંચ્મુાં, અને ઔઇ યાજા જ્ઞાની શમ ત યાજાળાશી ણ વુાંદય ડયણાભ આે એલી
ખલર્ાયણા થડ લકત ભાયા ભનભાાં યશી ખઇ. ણ યાજા આલ જ્ઞાની ન શમ ત? લી જ્ઞાની યાજાના ઔુાંલય ણ જ્ઞાની
જ શળે, તેની ળી કાતયી? એટરે છી, યાજલશીલટની રખાભ લાંળયાંયાભાાં ઊતયે એ વ્મલસ્થાના ભૂભાાં જ દ છે ,
એભ શુ ાં વભજ્મ. ણ આ વભજણની વાથે જ એઔ ફીજ ખલર્ાય ણ ભાયા ભનભાાં ઊગ્મ: યાજમતાંિ ખભે તે
પ્રઔાયનુાં શમ; તાંિનુાં ફાહ્ય ક્રેલય યાજાળાશી શમ, રઔળાશી શમ, વયભુકત્માયી શમ,ઔમ્મુખનસ્ટ શમ - ખભે તે શમ;
ણ પ્રજા તે જ તેજસ્લી શમ ત ઔઇ ણ વયઔાયને તાના અાંઔુળભાાં યાકી ળઔે છે . પ્રજાભાાં ભટા બાખના
રઔભાાં, જ આકયે કુલાય ણ થઇ જલાની તાઔાત શમ ત ઔઇ ણ યાજ્મવતાન બાય નથી ઔે તે પ્રજાને ીડી
ળઔે.
યાંતુ યાજતાંિ રઔળાશી શમ ત ણ, જ પ્રજા ખનભાુલ્મ શમ અને ળાવઔ વત્તારરુ શમ ત, રઔળાશીના
ફશાયના ભાકાની અાંદય ણ ફીજી ઔઇ ‘ળાશી’ ઢાંઔામેરી યશી ળઔે છે .
રઔ બૂર ઔયે જ નશીં? - બૂત લડદડયમા
એઔ ળશેયભાાં ઔઇ રીવ અખધઔાયીને પ્રાભાખણઔ યીતે છતા વખ્તાઇથી ઔાભ ઔયત જઇને તેની વાભે દેકાલ અને
ફદરીનાાં દફાણ થતાાં આણે જમાાં નથી? રઔનાાં દફાણને જ આણે છે લટની વતા ખણીળુાં , ત એલુાં નશીં ફને ઔે
રઔ વતત પ્રખતખનખધના ભાથા ઉય જ ફેવી યશે અને તેને એલાાં ઔાભ ઔયલન શુ ઔભ ઔમાુ ઔયે જે વભગ્ર યીતે યાજ્મ ઔે
યાષ્ટ્રના ખશતભાાં ના ણ શમ? અભુઔ ખજલ્રાના રઔ તેના ર્ૂાંટામેરા પ્રખતખનખધને એલાં જ ઔશેળે ઔે , તભે આ
ખજલ્રાભાાં જ નભુદાનાાં ાણી આલે તેલ ફાંદફસ્ત ઔય અને નખશતય કવી જાલ. આલુાં ના થઇ ળઔે તેભ પ્રખતખનખધ
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ઔશેળ,ે ત ઉશ્ઔેયામેરા રઔ તેને ‘ભ્ર્ષ્ષ્ટાર્ાયી’ ઔે ખભે તે રેફર આળે . યાજા ઔાંઇ કટુાં ઔયે જ નશીં, તે ભાન્મતા જુ નલાણી
અને જૂ ઠી છે ; અને રઔળાશીભાાં રઔ ણ ઔાંઇ બૂર ઔયે જ નશીં તેલ ખ્માર ણ કટ છે .
ર્ૂાંટણી-વુધાયા અખનલામુ - ઔેળુબાઇ બાલવાય
રઔળાશી ભાટે આજે જે જકભ ઊબાાં થમાાં છે , તે ભાિ લેાવય ર્ૂાંટણી થઇ જામ, અને ળાવઔ ક્ષને ફદરે ફીજ
ઔઇ ક્ષ ર્ૂાંટાઇ આલે, તેથી છાાં થઇ જળે એભ ભાનલાનુાં નથી. ઔભલાદને પ્રત્વાશન, રારર્ આીને ક્ષરટાને
ઉત્તેજન આલુાં, ભૂડીલાદીની ડકે યશી તેભનાાં નાણાાં ક્ષ ભાટે ભેલી ધભ કર્ાુ ઔયીને ર્ૂાંટણી જીતલી ,
વત્તાન દુરૂમખ ઔયીને, ખેયઔામદેવય યીતે ભત આે તે ખાભનાાં જ ખલઔાવઔામો ઔયાલલાાં લખેયે .
આજે દુખનમાના ફધા રઔળાશી દેળભાાં ઉદ્યખખત ફધા ક્ષને તાનાાં નાણાાંના જયે યભાડે છે અને વોને
કીવાભાાં યાકે છે . બાયતભાાં ણ ભશદ અાંળે એભ ફને છે . લી ફીજા દેળભાાં નાણાાંના જયે ઔેટરાઔ ક્ષ નાચ્મા ઔયે
છે . વત્તા ય આવ્મા છી આલા રઔ, એભના આશ્રમદાતા ઉદ્યખખતના ઔે અન્મ દેળના ખુરાભની જે ભ લયતતા
શમ છે . આભાાંના ગણાકયા દ ર્ૂાંટણીદ્ધખતને ઔાયણે થતા શમ છે , તેથી તેને વુધાયલાનુાં અખનલામુ ખણલુાં જઇએ.
વદાફાજી નશીં.... નશીં.... ને નશીં જ - પ્રબાઔય કભાય
ર્ૂાંટણી લકતે યાજઔીમ ક્ષ ઉદ્યખખત ાવેથી ખર્ક્ઔાય નાણાાં ડાલે છે . અને ઉદ્યખખત ર્ૂાંટણીભાાં આેરાાં
નાણાાંનુાં લતય ભેલી રેતા જ શમ છે . ર્ૂાંટણી છી એ ફજ છે લટે ત પ્રજા ઉય જ ડે છે . આજે આલી
ડયખસ્થખત પ્રલતે છે ત્માયે, ખાાંધીમુખના નેતાની પ્રખતષ્ઠા ઔેલી ઊંર્ી શતી !
ર્ૂાંટણીના કર્ુ ભાટે ઔે રઔમખી ઔાભ ભાટે વયદાય લલ્રબબાઇ નાણાાં ઉગયાલતા ત્માયે પ્રજા ઉદાય શાથે એભની
થેરી છરઔાલી દેતી. તેભાાં અાંખત યીતે વયદાયન બાલ, પ્રાભાખણઔતા અને પ્રખતષ્ઠા ઔાભ ઔયતી શતી. તે ભૂડીલાદીને
ળયણે ખમા નશતા ઔે એભના અશેવાન નીર્ે ઔદી આવ્મા નશતા. અાંખત વાંફાંધ યાકલા છતાાં એભની ળેશળયભભાાં ઔદી
કેંર્ામા નશતા.
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1935ભાાં પ્રાાંખતઔ ધાયાવબાની ર્ૂાંટણી લકતે યાજે ન્દ્ર પ્રવાદે વયદાયને પડયમાદ ઔયી ઔે ર્ૂાંટણી પાંડ ભાટે
જે .આય.ડી.તાતા ઔેટરીઔ વદાફાજી ઔયલા ભાખે છે . વયદાયે તાતને ભલા ફરાવ્મા. તાતાએ ભાખણી ઔયી ઔે ,
ઉભેદલાય નક્ઔી ઔયલાની વખભખતભાાં ભાય એઔ ભાણવ ભૂઔ ત નાણાાં આુાં . વયદાયે એન ઇનઔાય ઔમો અને ૂછમુાં ,
“તભે તભાયી ઔાંનીભાાં અભાયા ઔઇ ભાણવને ભેનેજ્ભેંટ ઔખભટીભાાં ભૂઔળ કયા ?” તાતા એ વાાંબી, વશી ઔયેર ઔય
ર્ેઔ વયદાયના શાથભાાં ભૂઔી વખસ્ભત લદને ખલદામ થઇ ખમા.
એઔલાય દારખભમા ળેઠના વેક્રેટયી ધભુદેલ વયદાયના વેક્રેટયી ળાાંખતરાર શ. ળાશને ભલા આવ્મા. તેભણે ઔહ્યુાં ઔે
“દારખભમા ળેઠ ર્ૂાંટણી પાંડ ભાટે ફે રાક રૂખમા આલા ભાખે છે . વયદાય એ સ્લીઔાયળે કયા?” ળાાંખતબાઇએ વયદાયને
ૂછમુાં. વયદાયે જલાફા આપ્મ “રઇળુાં.” ફીજે ડદલવે ધભુદેલ પયી આવ્મા અને ળાાંખતબાઇને ઔહ્યુાં ઔે દારખભમા ળેઠ
ઇચ્છે છે ઔે વયદાય વાશેફ તેભને ત્માાં ર્ા ીલા આલે અને એ વભમે તે આ યઔભ તેભને વુયત ઔયળે . ળાાંખતબાઇએ
આ વાંદેળ ઔહ્ય તેલા જ વયદાય તાડૂઔી ઊઠ્મા: ”જુ , ળાાંખતરાર, એભને સ્ષ્ટ જણાલ ઔે ર્ેઔ ભઔરલ શમ ત
ભઔરે, નશીં ત એભની ભયજી. આ ઔાભ ભાટે શુ ાં એભના ગેય નશીં આલુાં.” ળાાંખતરારે એ વાંદેળ ધભુદેલને આપ્મ અને
વયદાયન વાંદેળ વાાંબી દારખભમા ળેઠે ફે રાકભાાં ર્ીવ શજાય ઉભેયીને વલા ફે રાકન ર્ેઔ તયત જ વયદાયને
ભઔરી આપ્મ. આ શતી વયદાયની કુભાયી અને યાજઔીમ વૂઝ . એ વાથે રૃદમની ઋજુ તા ણ જુ . ાંદય ડદલવ
છી વયદાય વાભેથી ઔશેલયાલીને દરખભમાને ત્માાં ર્ા ીલા ખમા.
ળેઠ લારર્ાંદ શીયાર્ાંદ વયદાયના ખભિ શતા. ધાંધાઔીમ અને વાભાખજઔ ફાફતભાં વયદાયની વરાશ ણ રેતા. 1934ભાાં
ભશાયાષ્ટ્રની ધાયાવબાની ર્ૂાંટણી શતી. વયદાયે એઔ ફેઠઔ ભાટે લી.એન. ખાડખીર ઉય વાંદખી ઉતાયેરી. લારર્ાંદ
ળેઠને આ ફેઠઔ ઉય ઊબા યશેલુાં શતુાં. ખાડખીર વયદાયના ખલશ્લાવુ વાથીદાય શત. લારર્ાંદ ળેઠને ધખનઔ લખુન ટેઔ
શત. આથી ઉદ્યખખત લારર્ાંદ ળેઠની લઔીરાત ઔયલા વયદાયને ભલા આવ્મા અને યજૂ આત ઔયે ઔે આ ફેઠઔ જ
લારર્ાંદ ળેઠને અામ ત ર્ૂાંટણી બાંડભાાં અભુઔ રાક રૂખમા આલાભાાં આલળે . વયદાયે સ્ષ્ટ ળબ્દભાાં એ
વદાફાજીન ઇનઔાય ઔમો. એટરુાં જ નશીં, જ લારર્ાંદ ળેઠ એ ફેઠઔ ય અન્મ ક્ષ તયપથી અથલા અક્ષ ઊબા
યશેળે ત ણ યાખજત થળે એલી ર્ેતલણી ણ ઉચ્ર્ાયી. અને કયેકય એભ જ થમુાં. લારર્ાંદ ળેઠ યાખજત થમા.
વયદાયે ફતાલી આપ્મુાં ઔે નાણાાંના જયે યાજઔીમ વદાફાજીને એભના જીલનભાાં સ્થાન નથી.
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યાજઔાયણનુાં ઔાંનીઔયણ - શેભાંતઔુભાય ળાશ
ગ્રાશઔ વુયક્ષાની ર્લના પ્રણેતા અભેડયઔાના યાલ્પ નાડયે ઔહ્યુાં છે ઔે , વયઔાય આજે ઉદ્યખધાંધા ક્ષેિના એજન્ટ જે લી
ફની ખઇ છે . રઔ બરે તેભના પ્રખતખનખધને વાંવદભાાં ર્ૂાંટીને ભઔરતા શમ, ણ અભેડયઔાભાાં એઔ મા ફીજા ક્ષની
વયઔાય ત ઔાંની ઔશે છે તે જ ઔયે છે .
ળુાં આ ડયખસ્થખત ભાિ અભેડયઔાની છે ? ના, આ ડયખસ્થખત રખબખ ફધા દેળની છે . બાયતભાાં આ ઔે તે ઉદ્યખખત
ઔે ઉદ્યખખૃશ વયઔાય ય પ્રબાલ ડતા યહ્યા છે . અનેઔ લકત પ્રવાય ભાધ્મભભાાં આલતા વભાર્ાય એભ વૂર્લે છે ઔે
યાજ્મ વયઔાય અને ઔેન્દ્ર વયઔાય આ ઔે તે ઔાંનીને પામદ ઔયી આલા ભાટે ખનમભ, ઔાનૂન લખેયે ગડે છે , ફદરે છે
અથલા યદ ઔયે છે . આ ફાફત ત તભાભ યાજઔીમ ક્ષને રાખુ ડે છે . દેળની અને દુખનમાના અથુતાંિની આ શઔીઔત
એભ દળાુલે છે ઔે દુખનમાભાાં ફધે જ વતાનુાં ઔેન્દ્રીઔયણ તે થડીઔ ઔાંની અને આ ઔાંનીના ભાખરઔ એલા થડાઔ
રઔના શાથભાાં થઇ યહ્યુાં છે . આ રઔ જ યાજઔીમ ખનણુમ ય પ્રબાલ ાડે છે . એટરે વત્તા ખભે તે યાજઔીમ ક્ષની
આલે, તેન ઔળ પેય ડત નથી.
ઉદાયીઔયણ, લૈખશ્લઔીઔયણ અને કાનખીઔયણ જે ભાશર બાયતભાાં અને દુખનમાબયભાાં ઊબ થમ છે , તેભાાં ત આ
પ્રડક્રમા લધાયે લેખલાન ફની છે . યાજઔાયણનુાં ઔાંનીઔયણ લધાયે પ્રભાણભાાં થામ એલી ળક્મતા જ ઊબી થઇ યશી છે .
આ ડયખસ્થખત કતયનાઔ છે . યાંતુ ટેક્નરજી જ એલા પ્રઔયની છે ઔે જે ભાાં જાં ખી યઔાણની જરૂય ડે . ઉત્ાદન ભાટે
ભટા ઉદ્યખ જ જઇએ. છી એ ફધાાંનુાં યક્ષણ ઔયલને ભાટે રશ્ઔય ણ જઇએ અને રશ્ઔય શમ ત મુદ્ધ ણ થામ.
આ એઔ જફયદસ્ત વાાંઔ છે . આ વાાંઔને ક્માાંથી તડલી, ઔેલી યીતે તડલી અને ળાાંખતની વાાંઔનુાં વજુ ન ઔેલી યીતે
ઔયલુાં, તેની ભથાભણ ઔયલી જરૂયી છે .
‘ખફમન્ડ ધ ફટભ રાઇન’ નાભના ુસ્તઔભાાં રેકઔ ભાઇઔર ખસ્ભથ ઔશે છે ઔે 1999ભાાં દુખનમાની િણ ધનલાન
વ્મખક્ત ાવે એટરી વાંખત્ત શતી ઔે જે ટરી દુખનમાના વોથી ખયીફ 34 દેળની આલઔ શતી ! ફીજી તયપ, દુખનમાના
120 ઔયડ રઔ એલા છે ઔે જે  ભાાંડ ભાાંડ તાનુાં અખસ્તત્લ ટઔાલી ળઔે છે .
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જે ઔાંની વભાજ ાવેથી આલઔ યે છે , એભની વભાજ પ્રત્મે ઔઇ જલાફદયી કયી ઔે નશીં? ઔાંની ફખીર્ા
ફનાલે છે , ફુલયા ફનાલે છે , ળાા, ઔૉરેજ અને મુખનલર્મવટી ઊબી ઔયે છે અને તે વાભાખજઔ વેલા ઔયી
શલાન વાંત રે છે .યાંતુ આ જ ઔાંની તાના ભજૂ યનુાં બમાંઔય ળણ ઔયે છે , તે ખયીફીભાાં વફડતા શમ ત
વશેજે યલા ઔયતી નથી અથલ ગ્રાશઔના ખશત ઔે આયગ્મની ઔે મુલયણના નુઔળાનની હર્તા ઔયતી નથી.
ખુજયાતીભાાં ઔશેલત છે : ’એયણની ર્યી ને વમનુાં દાન.’ ભટા બાખની ઔોયેટ વકલત આ પ્રઔાયની શમ છે અને એ
ઔાંનીના ભાાંધાતા ભશાન દાનેશ્લયી ઔશેલાતા શમ છે .
ઔાંનીની જલાફદાયી ભાિ લસ્તુ અને વેલા ઉત્ન્ન ઔયીને લેર્લાની છે ? ઔઇ યીતે તે ઉત્ન્ન થામ છે અને
ઔેલી યીતે લેર્ામ છે અને લાયનાય ય તથા વભગ્ર વભાજ ય તેની ળુાં અવય થામ છે . એ ખલર્ાયલાની જલાફદાયી
ઔાંનીની નથી?
‘ઔૂતયાની જરેફી ેટ’ે - યાભબાઇ અભીન
ખુજયાત વયઔાય તયપથી નલયાિી ભશત્વલ ઊજલાઈ ખમ. આ ઉજલણી ભાટેનાાં નાણાાં યાજ્મની નલ ભટી ઔાંની
ાવેથી પાારૂે એઔિ ઔયલાભાાં આવ્માાં શતાાં , એલા અકફાયી શેલાર છે .
ભને એઔ લાત માદ આલે છે ઔે એઔ ળેઠજી એભના ર્ડાભાાં ‘ઔૂતયાની જરેફી ભાટે’ એભ રકીને ેઢીના કર્ુ તયીઔે
ફતાલતા. ઇન્ઔભટેક્વ કાતાભાાં જ્માયે આ ર્ડા યજૂ ઔમાુ ત્માયે ઑડપવયે ૂછમુાં :
”ળેઠજી, આ ઔૂતયાની જરેફીનુાં કર્ુ લાયાંલાય ફતવ્મુાં છે તેન ળ અથુ ?” ત્માયે ળેઠજી ઔશે,” વાશેફ, તભાયા જે લા
વયઔાયી ભાણવ આલે અને એઔ મા ફીજા ફશાને નાણાાંની ભદદ ભાખે અને તે લકતે જે નાણાાં આીએ તેનુાં કર્ુ અભે
‘ઔૂતયાની જરેફી’ તયીઔે ફતાલીએ છીએ.” ેરા ઇન્ઔભટેક્વ ઑડપવયે કર્ુ ભાન્મ ઔમુું .
શલે વલાર થળે ઔે,
(1) ળુાં નલયાિી ભશત્વલ ઊજલલાની યાજ્મની પયજ કયી?
(2) જ શમ ત યાજ્મના કર્ે ઔેભ નશીં?
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(3) જ વયઔાય આ યીતે નાણાાં રે ત આ ઔાંની તેન ફદર નશીં ભાખે ?
(4) જ તેભના ઉદ્યખ પ્રદૂણ પેરાલતા શળે અને પ્રદૂણ ફડે નડટવ આી શળે ત વયઔાયને એ નડટવ ાછી
કેંર્લી ડળે અથલા તેન અભર ભઔૂપ યાકલ ડળે . ળુાં આ ફાફત યાજ્મન મગ્મ યીતે લશીલટ ઔયલાભાાં ફાધા
ઊબી નશીં ઔયે?
(5) આ ઔાંની ત ભદદ ઔયલા શાંભેળાાં તૈમાય શમ છે . તેભની ભદદ જ વાંવદ-વભ્મ ર્ૂાંટણી લકતે રે તે રાાંર્ રીધી
એભ ખણતા શ, ત ભુખ્મભાંિી ભદદ રે ત રાાંર્ રીધી ઔેભ ન ખણામ?
(6) આ યીતે નાણાાં રીધા છી વયઔાય ખનષ્ક્ષ યીતે લશીલટ ઔયી ળઔળે કયી?
(7) આ ઔાંની ત ખભે તે યાજઔાયણીને ભદદ ઔયલા તૈમાય શમ છે . જ યાજઔાયણી એલી ભદદ રે ત તાનુાં ઔાભ
જાશેય ખશતભાાં ઔયી ળઔે કયા?
(8) ઔેટરાઔ ભાંિી એભની વત્તા તેનાાં વયઔાયી ઉદ્યખના કર્ે એભનાાં યશેઠાણ તેભ જ ઑડપવની વજાલટ
ઔયાલતા શતા તેને ણ રાાંર્ ખણલાભાાં આલે છે . ત છી, વયઔાય તાની ઉજલણીના કર્ુ ેટે આ યીતે નાણાાં ભેલે
તે અનૈખતઔ ખણામ. ઔારે ઊઠીને તે નાણાાં ભેરલીને એ નાણાાં તાની ાવે યાકે અને કર્ુ યાજ્મના ફજે ટભાાં
ફતાલે ત આણે ક્માાંથી જાણી ળઔીએ?
"લડ પ્રધાન છુ ાં , છતાાંમ... " - અભૃત ભદી
"લાશ !આ વાડી ત ફશુ વયવ છે . ળી કઔભત છે ?”
“જી, આ આઠવની છે , આ શજાય રૂખમાની.”
“શ ! એ ત ફશુ કઔભતી ઔશેલામ. એનાથી વસ્તી ફતાલળ ભને ?”
“ત આ જુ  ાાંર્વની અને આ ર્ાયવની છે .”
“અયે બાઇ, એ ણ કઔભતી ખણામ. ઔાાંઇઔ છી કઔભતની ફતાલ, ત ભાયા જે લા ખયીફને વામ !”
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“લાશ વયઔાય - એલુાં ળુાં ફર છ? આ ત અભાયા લડાપ્રધાન છ - ખયીફ ળાના? અને આ વાડી ત આને
અભાયે બેટ આલની છે .”
“ના, ભાયા બાઇ, એ બેટ શુ ાં ન રઇ ળઔુ.ાં ”
“ઔેભ લી? અભાયા લડા પ્રધાનને ઔાાંઇઔ બેટ ધયલાન અભને અખધઔાય નથી?”
“શુ ાં બરે લડપ્રધાન શઉં, ણ તેન અથુ એ નશીં ઔે જે ર્ીજ શુ ાં કયીદી ન ળઔુાં તેભ શઉં, તે બેટ રૂે રઉં. લડપ્રધાન
છુ ાં તે છતાાંમ શુ ાં છુ ાં ત ખયીફ જ. ભાયી શેખવમત પ્રભાણેની વાડી જ શુ ાં કયીદલા ભાખુાં છુ ાં . ભાટે છી કઔભતલાી
વાડી ભને ફતાલ.”
યેળભના ઔાયકાનાલાાની ફધી ખલનલણી નઔાભી ખઇ. આકયે રાર્ાય થઇને એને વસ્તી વાડી ફતાલલી ડી.
અને એભાાંથી ખયીફ બાયતના લડા પ્રધાન રાર ફશાદુયજીએ તાના ડયલાય ભાટે જઇતી વાડી કયીદ ઔયી .
“આ ત કાડા ફયાડલા રાગ્મા !” - ર્ીભનબાઇ અભીન
લડદયાના ઔભાટીફાખભાાં એઔ લાય ભતીબાઇ અભીન વાથે શુ ાં રટાય ભાયત શત. ભેં ૂછમુાં, ”શેં ભતીબાઇ, આણે
સ્ષ્ટ સ્લતાંિ થઇળુાં કયા?”
ભતીબાઇએ જલાફ આપ્મ:”ે...રુાં ઝાડ વાભે જે ટરુાં વાપ દેકામ છે , તેટરુાં સ્લયાજ ભાયી નજય આખ સ્ષ્ટ
દેકામ છે . ણ સ્લયાજ આલળે ત્માયે આણે તેને વયવ યીતે ઝીરી ળઔળુાં ઔે ઔેભ તે ખલળે ભને ળાંઔા છે . સ્લયાજ ભાટે
આણે પ્રજાને ઔેલલી ડળે, વભજદાય ફનાલલી ડળે. નશીં ત પ્રજા એ સ્લયાજની લખલણી ઔયળે.”
ભતીબાઇની એ લાતની કાતયી ભને ફીજા એઔ પ્રવાંખે થઇ. શુ ાં ખાડીભાાં ભુવપયી ઔયી યહ્ય શત. ફાજુ ભાાં િણ-ર્ાય
પક્ઔડ જુ લાન જયજથી ર્ર્ાુ ઔયતા શતા:
”આ વયઔાયથી ત શલે લાજ આલી ખમા છીએ. શશ, ઔાંઇ ઔયલેયા નાખ્મા છે ઔાંઇ ઔયલેયા !”
ભાયાથી યશેલામુાં નશીં, એટરે ભેં લર્ભાાં ૂછમુાં: ”બાઇ! ક્મા ઔયલેયાથી તભે આટરા ફધા અઔાલ છ?”
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ેરા મુલાનએ ઔહ્યુાં, “અયે ! આ ઇન્ઔભ-ટેક્વ ને વુય-ટેક્વ ને ડેથ ડ્મૂટી.... ઔાાંઇ વુભાય નથી, વાશેફ!...”
ભેં ૂછમુાં, “અલ્મા ! તે તભાયા ખાભભાાં ઔેટરા રઔ ઇન્ઔભ-ટેક્વ બયે છે ?”
એઔ ર્ફયાઔ મુલાન ઔશે,”અભાયે ત્માાં ત ઔઇ નથી બયતા, ણ ફીજાને ત બયલ ડે છે ને!”
પયી ભેં ૂછમુાં, “તભાયે ત્માાં વુય ટેક્વ ઔેટરા રઔ બયે છે ?”
એ મુલાન ફલ્મ,”અભાયે ત્માાં ત ઔઇ નથી બયતા, ણ ફીજાને ત બયલ ડે છે ને...
લી ભેં ૂછમુાં,”તભાયા ખાભભાાં રાક રૂખમાથી લધુ ખભરઔતલાા ઔેટરા? એલા ઔેટરાઔને ડેથ ડ્મૂટી રાખુ ડી?”
જુ લાન ાવે ત એન એ જલાફ શત:”અભાયે ત્માાં ત ઔઇ નથી બયતા, ણ ફીજાને ત બયલ ડે ને...”
છે લટે ભેં ૂછમુાં, “ત છી તભાયા ખાભભાાં ટેક્વ ક્મ રાખે છે ?”
જુ લાને ઔહ્યુાં, “અયે વાશેફ ! આ શાઉવટેક્વ ત કય ઔે ની?’
છી ભેં જ્માયે એભને ૂછમુાં ઔે ગયલેય ઔેટર, તેની આલઔ ક્માાં અને ઔને ભાટે લયામ છે , ત મુલાનને ઔળી ખભ
નશતી. એટરે ભેં વભજાવ્મુાં ઔે ગ્રાભાંર્ામતના ફધા ઔયલેયા જે -તે ખાભનાાં વાલુજખનઔ ઔાભભાાં જ લયામ છે . અને
આજે ત ખાભની વએ વ ટઔા ભશેવૂર ણ ખાભભાાં જ લયામ છે , ત્માયે તે ફરી ઊઠ્મા ”અભને ત આલી ઔળી
કફય નશતી... અભે આ ફધુાં નશતા જાણતા !”
આકયે ભેં એભને વભજાવ્મુાં ઔે , ‘બરા ભાણવ, જ કાડા ૂયલા શમ ત ક્માાંઔ ટેઔયા કદલા ડે ને ? ૈવાલાા ય
ઔયલેયા નાકીએ, ત જ ખયીફના ઔલ્માણનાાં ઔાભ થામ. અને ત્માયે ટેઔયા ફયાડા ડે તે ત વભજી ળઔામ; ણ અશીં
ત, ’લ્મા, કાડા ઊઠીને તભે ફયાડ છ !”
ઔૂલ અને શલાડ - ડઔળયરારા ભળરૂલાા
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પ્રાર્ીન ઔાથી અનેઔ પ્રઔાયનાાં યાજઔીમ તાંિ અને લાદના અકતયા ભાનલવભાજ ઔયત આવ્મ છે . આણા તાના
દેળ ભાટે પ્રજાઔીમ ફશુ ભતળાશી ફાંધફેવતી થઇ ળઔે એલ આણા દેળના ફશુ ભટા બાખના વુજ્ઞ ુરુન ભત છે .
ણ એ ભૂ ામ સ્લીઔામાુ ફાદ ણ ભતાખધઔાય, ર્ૂાંટણી, યાજઔીમ ક્ષ છા ઝખડા અને કુનાભયઔી ઔયાલનાયા
તથા ભૂાંઝલનાયા નથી. એ ફધી નફાઇનુાં એઔભાિ ઔાયણ ફતાલલુાં શમ ત ળાખવત પ્રજાનુાં ર્ાડયિ છે .
‘ઔૂલાભાાં શમ તેટરુાં શલાડાભાાં આલે’ એ ઔશેલત જાણીતી છે . ‘તેટરુાં’ ની વાથે ‘તેલુાં’ ણ ઉભેયી ળઔામ. એટરે ઔે ‘ઔૂલાભાાં
શમ તેટરુાં ને તેલુાં શલાડાભાાં આલે.’ ઔૂલા ઔયતાાં શલાડાભાાં છુ ાં આલે, એભ ફને છે જ. તેના ઔયતાાં લધાયે ન આલી ળઔે
એ દેકીતુાં છે . લી, ઔૂલાનુાં ાણી ર્ખ્કુાં શમ ણ શલાડાભાાં ફખડે એભ ફને : ભાટે ઔૂલા ઉયાાંત શલાડાની ર્ખ્કાઇ
ય ધ્માન આલાની જરૂય યશે કયી. ણ ઔૂલાનુાં દૂખત શમ અને શલાડાભાાં ર્ખ્કુાં આલે એભ ફને નશીં.
શલાડ એ ળાવઔલખુ છે . ઔૂલ એ વભસ્ત પ્રજા છે . ખભે તેલા ઔામદા અને ફાંધાયણ ગડ, વભસ્ત પ્રજાના ર્ાડયિ
ઔયતાાં ળાવઔલખુનુાં ર્ાડયિ ગરૄાં ઊંર્ુાં શમ એભ ફનલાનુાં નશીં; અને પ્રજા તાના ર્ાડયિથી જે ટરા વુકસ્લાતાંત્ર્મને
રામઔ શમ તેથી લધુ વુકસ્લાતાંત્ર્મ બખલી ળઔળે નશીં. આથી, પ્રજાના ખશતહર્તઔએ તેભજ પ્રજાએ ણ વભજલુાં
જઇએ ઔે વુકસ્લાતાંત્ર્મની પ્રાખપ્ત ઔેલ યાજઔીમ ફાંધાયણ અને ઔામદાની વાંબાૂલુઔ યર્ના ઔે ઉદ્યખ લખેયેની
મજના દ્લાયા ખવદ્ધ નથી થલાની, ઔેલ ળાવઔલખુભાાં થડા વાયા ભાણવ શલાથીમે નથી થલાની, ણ વભસ્ત
પ્રજાની ર્ાડયિલૃખદ્ધ તથા ળાવઔલખુના ગણા ભટા બખની ર્ાડયિલૃખદ્ધ દ્લાયા જ થળે . વાયા ઔામદા અને
મજના ભદદ ઔયી ળઔે, ણ તે ઔેલ વાધનરૂે; ભૂ ઔાયણ ફની ળઔે નશીં. જ પ્રજાને દુ:કી ઔયલા ભાટે તે જ
પ્રજાના ભાણવની જરૂય ડે એભ શમ ત દુષ્ટભાાં દુષ્ટ ખલજે તા ફલાન ર્ાડયિલાી પ્રજાને રાાંફ લકત વુધી યાંજાડી
ળઔે નશીં. અને વુકી ઔયલા ભાટેમે તે જ પ્રજના ભાણવની જરૂય યશેતી શમ (અને તે ત શાંભેળાાં યશે જ) ત
ધભાુત્ભાયાજા અને પ્રધાનભાંડ ણ ર્ાડયિળૂન્મ પ્રજાને રાાંફ લકત વુધી યાકી ળઔળે નશીં.
ણ આણે તાવીળુાં ત જણાળે ઔે આણે ઊરટી શ્રદ્ધા ય ઔાભ ઔયીએ છીએ. આણે ભાનીએ છીએ ઔે
વાભાન્મલખુ ફશુ બાયે ર્ાડયિલાન ન શમ, ણ વાયા ખાય લખેયે આી ળાવઔલખુ ભાટે તેભાાંથી આણે વાયા
ર્ાડયિલાન ભાણવ ભેલી ળઔીએ કયા, અને તેભની ભાયપતે જનખશતની મજના તથા ઔામદા ગડી પ્રજાને
વુકી ઔયી ળઔીએ. આ ભેરા ાણીભાાં થડુાં ર્ખ્કુાં ાણી ભેલી ફધુાં ાણી વારુાં ઔયી ળઔામ એના જે લી શ્રદ્ધા છે .
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આભ ફની ત ળઔતુાં નથી, ણ વલુિ પ્રર્ખરત આ શ્રદ્ધાનુાં ડયણાભ એ આલે છે ઔે ળાખવતલખુ તાની ફધી
વુકવખલડ ભાટે યાજ્મ તયપ જ જુ એ છે , કાભી ભાટે તેન જ લાાંઔ ઔાઢે છે અને જુ દા જુ દા ક્ષની ર્લના
તથા તપાન ઔયાલનાયાના ખળઔાય ફને છે . જાણે ર્ૂાંટણી અને વયગવ, ડયદ, વખભખત, બાણ, શડતાર
અને યભકાણ જ પ્રજાઔીમ ળાવનનાાં અાંખ શમ ! આટરુાં છતાાં પ્રજાભાાં વ્મલખસ્થત જીલન ર્ારે છે તેનુાં ઔાયણ
યાજ્મના ઔામદા ઔે વ્મલસ્થાળખક્ત નથી, ણ આ ફધી ધાાંધર છતાાં પ્રજાના ભધ્મભ લખોભાાં યશેરી નૈવર્મખઔ
વ્મલસ્થાખપ્રમતા અને ળાાંખતખપ્રમતા છે .
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