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અમદાવાદ, 13 જૂલાઈ 2020 

કટાર લેખક નગીનદાસ સઘંવીન ં સ રત હોસ્પિટલમા ંસારવાર દરસ્મયાન 100 વર્ષની ઉંમર ેનસ્ગનદાસન ં 

સ્નધન થય ં છે. ત્રણ દાયકા કરતા ંવધ  સમય અધ્યાિન અન ે છેલલાં િચાસ વર્ષથી 100 વર્ષની ઉંમર ે

કટારલેખન કરતા ંહતા. 26મી જાન્ય આરીએ 99 વર્ષની વયે સ્િક્ષણ અન ેિત્રકારત્વ માટે િદ્મશ્રી આિીને 

સન્માસ્નત કરાયા હતા. મોટા ભાગન ં જીવન મ ંબઇ ખાતે િસાર કરનાર સંઘવી છેલલા મસ્હનાઓથી 

સ રતના ઘોડદોડ રોડ સ્વપતારમાં દીકરીના ઘર ેરહેતા હતાં. રસ્વવાર ેસવાર ે11-15 વાગ્યે શ્વાસની તકલીફ 

સાથે મસ્હધરિ રા િોલીસ પટેિન સામે આવેલી બ રહાની હોસ્પિટલમા ંદાખલ કરવામાં આવ્યા હતા જ્ાં 

સાંજ ે 4-00 વાગ્ય ેઅંસ્તમ શ્વાસ લીધા હતા. તઓેની અંસ્તમ યાત્રા સોમવાર ે 13 જ લાઈ 2020 સવાર ે

સ્નકળી હતી. 

હ ં  સાધ  તરીકે જીવ્યો નથી િણ મન ેસાધ  તરીકે મરવ ં ગમિે. મન ેથાય છે કે આ િહેરમાં જન્મયો હોત તો 

સારં. રાજકોટમા ંસન્માન વખતે તેમણ ેકહ્ ં હત ં. 

Read More 

તેમની કોલમ ‘તડ ને ફડ’ રાજકારણની આંટીઘંૂટીઓ યથાતથ લખતા આવ્યા હતા.ં નગીનદાસ સંઘવી 

ગ જરાતી, અંગે્રજી અન ેસ્હન્દી એમ ત્રણેય ભાર્ાઓના જ્ઞાની હતા. સાસ્હત્યકે્ષત્રે સસ્િય હતા.ં 

જન્મભૂમમ ભાવનગર  

નગીનદાસ સંઘવીએ 10-3-2020ના રોજ 100 વર્ષ િૂરા કયાષ હતા.ં જન્મ 10 માચષ 1919મા ં થયો 

હતો.  પ્રાથસ્મક સ્િક્ષણ ભાવનગર િાસેનાં ભૂંભલી ગામની િાળામા ંઅન ેત ેિછી એમ.એ. સ ધીન ં સ્િક્ષણ 

ભાવનગરમાં લીધ ં. ભાવનગર જન્મભૂસ્મ અન ેમ ંબઈ કમષભૂસ્મ રહી હતી.  દીકરાના ય વાન વયે થયલેા 

મૃત્ય ન ેિગલે આવેલી આિસ્િ હતી. 

પ્રાધ્યાપક 

1944મા ંભણવાન ં િૂરં કય ું હત ં. મ ંબઈમા ંઍડ્વટાષઈસ્ ંગ કંિનીમા ંમસ્હન ે30 રૂસ્િયાના િગાર ેટાઈસ્િપટ 

તરીકે નોકરી િરૂ કરી હતી. એક-બે જગ્યાએ કામ કયાષ િછી ત્રણ દાયકા કરતા ંવધ  સમય અધ્યાિન અન ે

છેલલાં િચાસ વર્ષ કટારલખેન કરતા ંહતા. 

એક ઈન્પયોરન્સ કંિનીમા ંકામ કય ું હત ં. વચ્ચે બ ેવાર મ ંબઈથી ભાવનગર િાછા ગયા હતા.  1950ના 

વર્ષમા ંમ ંબઈની ભવન્સ કૉલેજમાં પ્રોફેસર બન્યા હતા. એ િછીના ંબત્રીસ વર્ષ મ ંબઈની રૂિારલે તથા 



મીઠીબાઈ કૉલેજમા ંભણાવ્ય ં હત ં. તઓે રાજકારણ અને ઈસ્તહાસના સ્વર્ય િીખવતા હતા. તઓે 

કૉલેજમા ંભણાવતા હતા ત્યારથી સમાચારિત્રોમાં લખવાન ં િરૂ કય ું હત ં.  સ્નવૃસ્િ િછી િણ તેઓ લખતા 

રહ્ા ંહતા. 1982મા ંમસ્હને 700 રૂસ્િયાન  ંિેન્િન મળત ં હત ં. િણ એમા ંએમન ં ઘર ચાલે એમ નહોત  ં

એટલે લખવાન ં કામ કરીન ેકમાતા હતા. આમ તેઓ અકપમાતે લખતા રહ્ા ંહતા. 

મ ંબઈની જાણીતી કૉલેજોમાં આિર ેત્રણ દાયકા સ ધી પ્રાધ્યાિક તરીકે ફરજ બજાવી હતી. ત્રણ દાયકા 

સ ધી કૉલેજમા ંપ્રોફેસર રહ્ા હતા. 1950થી લઈન ે1982 સ ધી મ ંબઈની અલગ અલગ કોલેજોમા ંતેમણે 

રાજકારણ અન ેઈસ્તહાસના પ્રોફેસર તરીકે િણ િોતાની સેવાઓ આિી હતી. 

કટાર લેખક 

1962થી તેમણે કટાર લેખન િરૂ કય ું અન ેઆ હજી ગયા સપ્તાહ સ ધી િણ ચાલ  હત ં. નીડર સ્નષ્િક્ષ અન ે

સત્યસ્નષ્ઠ િત્રકારત્વ હત ં. તેઓ આિર ે55 વર્ષથી વધ  સમયથી સમાજ અન ેરાજકારણ િર લખે લખતા ં

આવ્યાં છે. ગ જરાતને કેન્રમાં રાખીને નગીનદાસ સંઘવીએ રાજકીય સ્વશ્વલેર્ણન ં લેખન કરવાની 

િરૂઆત કરી હતી. 

નારા નગીનદાસ સંઘવીએ સ્નવૃતી બાદ સ્વસ્વધ સામસ્યકો અન ેજનષલોમા ંલખવાની િરૂઆત કરી હતી. 

100 વર્ષની ઉંમરમાં િણ તેમણે સ્નયસ્મત રીતે અગ્રણ્ય છાિા અન ેસામાસ્યકોમાં િોતાની કોલમનો 

અસ્વરત પ્રવાહ વહેતો રાખ્યો હતો. રાજકીય સમીક્ષાને મામલે જ ે પિષ્ટતાથી વાત કરી િકતા તેટલી 

પિષ્ટતા આજકાલના ંકટાર લેખકોમાં ભાગ્ય ેજ જોવા મળે છે. 

ગ જરાતના સૌથી વધ  અન ભવસમૃધ્ધ રાજકીય સ્વશ્લેર્ક નગીનદાસ સંઘવી છેલલા 55 વર્ષથી તલવારથી 

ધાર કાઢી િોતાની કલમ ચલાવતા હતા.  સીધ , સાચ  અન ેસોસંરવ ં ઊતરી જાય તેવ  ંલખાણ એમની 

ઓળખ રહી છે. આય ષ્યના 97મા ંવર્ે િણ તેમની કલમ અસ્વરત ચાલતી હતી. 

તલવારની જમે તેમની કલમ કોઈની સાડીબારી રાખતી ન હતી. તેઓ નરને્ર મોદીના વખાણ કરતા ંહતા, 

તેઓ મોદીની અંદરની બાજ  સારી રીતે ઓળખી િક્યા ન હતા. િોતાના િબ્દોથી નગીનભાઈ 

અચ્છેઅચ્છા ચમરબંધીનેય એન ં ખરં મૂલય સમજાવી દેતાં હતા. હસમ ખ ગાંધી અન ેચંરકાન્ત વક્ષી ભાગ્ય ે

જ કોઇના વખાણ કર ેિણ એ બન્ન ેકહેતા કે, નગીનદાસભાઇ િત્રકારત્વના સ્િરોમણી છે 

િતાય  નગીનદાસ સંઘવી ભારતના સહ થી મોટી ઉંમરના કૉલસ્મપટ હતા. 100 વર્ે િણ દર અઠવાસ્ડય,ે 

ક લ િાંચેક હજાર િબ્દોની ચાર દૃસ્ષ્ટિૂણષ કૉલમ લખતા હતા. આટલા ંવર્ોમા ંચોક્કસ સમયે અન ેચોક્કસ 



િબ્દસંખ્યામા ંગમ ેતે જગ્યાએથી, ગમ ેતે સંજોગોમા ંતંત્રીને ટકોરાબંધ લેખ આિવાન ં ક્યાર ેય ચૂક્યા ન 

હતા. 

ઇન્ટરનેટ અન ેકૉમ્પ્ય ટરનો જરૂરી ઉિયોગ કરતા ંહતા. દેિ અન ેદ સ્નયાના સાંપ્રત રાજકીય-સામાસ્જક 

જીવનના ં લગભગ દરકે િાસાં સ્વિ ે નગીનદાસ ે લખ્ય ં છે. વૈચાસ્રક પિષ્ટતા, સાફ ભૂસ્મકા, મૂલગામી 

અભ્યાસ, ભરોસાિાત્ર ઠસોઠસ હકીકતો અન ેદરકે પતરના વાચકન ેમાફક આવે તવેી સરળ લખાવટ હતી. 

નગીનદાસ વાપતસ્વક રીતે સેક્ય લર, વંસ્ચતતરફી, પ્રગસ્તિીલ મૂલયોની સાતત્યિૂવષક રખેવાળી કરતા હતા. 

દેિના લોકોની દ દષિાને તે વાચા આિતા રહ્ા ંહતા.  પથાસ્િત ધમોના દ રિયોગ અન ે દ રાચારના તે કટ્ટર 

સ્વરોધી, વૈજ્ઞાસ્નક અસ્ભગમ તેમ જ લોકિાહીના અભ્યાસિૂત સમથષક હતા. 



 



 

પ સ્તકો 

તેમના ગીતા, રામાયણ અને મહાભારતના પ્રવચન િણ લોકસ્પ્રય હતા. રાજકીય સ્વશ્લેર્ક હતા.ં એમના 

િ પતકો ગ જરાતી સસ્હત અંગે્રજીમાં િણ પ્રકાસ્િત થયા ંછે. 

મહાત્મા ગાંધીજી, સરદાર િટેલ સ્વિેના ંિ પતક લખ્યાં છે.  યોગનો ઈસ્તહાસ, ગીતાસ્વમિષ, મહામાનવ 

શ્રીકૃષ્ણ  સસ્હતના ગ્રંથ આિણને આ્યા છે. ગ જરાતી અને અંગે્રજી ભાર્ામા ંમળી અઢાર િ પતક અન ે29 

િસ્રચય િ સ્પતકા નગીનભાઈએ લખી છે.  ગ જરાતના રાજકારણ સ્વિ ેઅન ેગાંધીજીની દસ્ક્ષણ આસ્િકાની 

કારસ્કદી સ્વિ ેસંિોધન કરીને એમણે લખલેાં અંગે્રજી િ પતકો જાણીતા ંછે. નગીનદાસ સંઘવીના અખબારો 

અન ેસામયીકમા ંપ્રકાસ્િત લેખોમાંથી િસંદગી કરી બે મોટા વોલય મ બનાવાયા છે. બંન ેવોલય મ મળી 

ક લ િાના 850થી વધ  છે અને એની બજાર સ્કંમત રૂા.790 છે. 

સ્વતેલા 55 વર્ષ દરમ્પયાન નગીનદાસ સંઘવીએ લખેલા લેખો, િ પતકો અન ેપ્રવચનોના આિર ે1,00,000 

િાનાઓમાંથી સાંપ્રત ન હોય અન ે વર્ો િછી િણ અભ્યાસ ઓને ઉિયોગી થઇ િડે તેવ  ં લખાણ 

કાળજીિૂષવષક ચયન કરી આઠ િ પતકોનો આ સંિ ટ તૈયાર કરવામા ંઆવ્યો છે. 

નગીનદાસ સંઘવીએ ગાંધીજી સ્વિ ેલખેલા િ પતકોને ખૂબ જ ખ્યાસ્ત પ્રાપ્ત થઈ હતી. વર્ષ 1996મા ંરાજ્ 

સરકાર દ્વારા નગીનદાસ સંઘવીને ‘બેપટ કોમેન્ટેટર ઓન િોસ્લટકલ ઇશ્ય ’ના સન્માનથી નવાજ્ા હતા. 



પ્રો. સંઘવી મેસ્ડસીનના સ્વપકોન્સીનમાં પ્રસ્ત વર્ષ યોગ અને તેને સંલગ્ન સ્વર્યો સ્વિ ેસ્િક્ષણ આિવા ભાગ 

િણ લ ેછે. 

રાજકોટમા ં16 જૂન 2019 તેમની િતાબ્દી વંદનાએ ‘નગીનદાસ સંઘવીન  ંતડ ને ફડ’ અન ે ‘નગીનદાસ 

સંઘવીની સોસંરી વાત’ નામે દળદાર સંગ્રહો પ્રસ્સદ્ધ થયા. િદ્મશ્રી સન્માસ્નત નગીનદાસ ેનરને્ર મોદી િર 

તટપથતા માટે વખણાયેલાં અંગે્રજી િ પતક ઉિરાતં િણ ચાર અંગે્રજી િ પતકો લખ્યાં છે : ‘ગ જરાત : અ 

િૉસ્લસ્ટકલ ઍનાસ્લસ્સસ’, ‘ગાંધી : ધ ઍગની ઑફ અરાઈવલ’, ‘ગ જરાત ઍટ િોસ રોડ્સ્’ અન ે‘અ બ્રીફ 

સ્હપટસ્ર ઑફ યોગ’. અમેસ્રકન ઇસ્તહાસ અન ેરાજકારણ િરનાં નવ અંગે્રજી િ પતકો ઉિરાંત રાજમોહન 

ગાંધીએ લખેલાં સરદાર િટેલનાં બૃહત્્ જીવનચસ્રત્રને ત ેગ જરાતીમા ંલાવ્યા છે. દેિ અન ે દ સ્નયાની 

રાજનીસ્તના ંિાસાં િરની ત્રીસ િસ્રચય-િ સ્પતકાઓ તેમન ં મહત્ત્વન  ંપ્રદાન છે. 

તેમાંથી જણાય છે કે છત્રીસ િાનાંની એક એક િ સ્પતકા માટે તેમણે સેંકડો િાનાં વાંચ્યા ંછે. તેમન ં એક 

મોટ ં  કામ એટલે જ્ઞાનગંગોત્રી સંદભષ શ્રેણીમા ં ‘પવરાજદિષન’ ખંડના ંસવાબસો િાના ંઅન ેતે જ શ્રેણીના 

‘સ્વશ્વદિષન’ ખંડના િચાસ િાનાં. નગીનદાસન ં સ્વદ્યાકીય પ્રદાન તેમનાં અખબારી લેખન િછવાડે ઢંકાઈ 

જાય છે.  અખબારી લખેોનાં િ પતકો સંદભષગ્રંથો જવેા ંછે. કોઈ િણ િ પતકનો કોઈ િણ લેખ વાચકની 

નાગસ્રક સમજમા ંઉમેરો કરનારો હોય છે. િત્રકારો, જાહેર વહીવટના માણસો, અધ્યાિકો, જ દી જ દી 

િાખાના સ્વદ્યાથીઓ, કમષિીલો એમ અનેક વગો માટે નગીનદાસના લેખોને અસ્નવાયષ વાચન ગણી 

િકાય. 

પવરાજદિષન, આસ્ગયાનો ઉજાસ, અિરના દીવા, રામાયણની રામાયણ િ પતકો છે. 

છાપાની હોળી થઈ 

મૂળ રામાયણમાંથી ઘણી બધી એવી બાબતો તેમણે મૂકી કે જ ે કથા અન ે િાત્રો અંગેની રૂસ્ઢગત 

માન્યતાઓને માફક ન આવી. લેખમાળા સામેનો સ્વરોધ હ લલડબાજી અન ેછાિાંની હોળી સ ધી િહોચ્યો 

હતો. તેમની કોલમ આખર ેએ બંધ થઈ, આકે્ષિોનો જવાબ આિવાનો લેખકનો હક્ક િણ તતં્રીસાહેબોએ 

નકારવો િડ્યો.  નોધંિાત્ર છે કે િછીના વર્ ેનગીનદાસ ેએ લેખમાળાને  ‘રામાયણની અંતરયાત્રા’ િ પતક 

તરીકે જાતે પ્રકાસ્િત કરવાની સ્હમ્પમત દાખવી. ડૉ. આંબેડકરનાં ‘સ્રડલ ઑફ રામ’ લખાણની યાદ 

અિાવતા ંઆ િ પતકનાં િાનેિાને તલ:પિથી સંિોધન અને  પવતંત્ર સ્ચંતન દેખાય છે. 

એવોર્ડ 



વજ  કોટક સ વણષચંરક અિાયો હતો. િોતાની કલમથી દાયકાઓ સ ધી ગ જરાતી વાચકોનો પ્રેમ અન ેઆદર 

મેળવેલો હતો. ગ જરાતી િત્રકારત્વને ખરા અથષમા ંન િૂરી િકાય એવી ખોટ િડી છે. કોઈ એક સ્વર્ય િર 

તેઓ બ ેકલાક સારી રીતે બોલી િકતા હતા. 

કોઈ ગ રુ નહી ું 

રાજકીય િંસ્ડતોનાય ગ ર કહી િકાય એવા પ્રખર સમીક્ષક-કટારલેખક નગીનદાસ સંઘવી નગીનભાઈ 

િોતે કોઈન ેરોલમોડેલ કે ગ ર માનતા નથી. તેઓ તડ ને ફડ લખતા અન ેબોલતા હતા.  એમના પવતંત્ર 

સ્વચાર, સામાન્ય માણસનેય આસાનીથી ગળે ઊતર ેએ રીતની રજૂઆત અન ેએ િાછળના તકષ  સારી રીત ે

કહી િકતા હતા. ટટ્ટાર ચાલતા હતા. 

તેઓ આસ્પતક સ્બલક લ ન હતા. ધમષ એમના માટે અધ્યાત્મનો સ્વર્ય ન હતો. તઓે માનતા કે ધમષ વગર 

કોઈ સમાજ ટક્યો નથી અને ટકી િકે િણ નહી.ં નગીનભાઈ િોતે જ કહે તા હતા, ધમષ, સ્વજ્ઞાન, ઈસ્તહાસ, 

સમાજિાસ્ત્ર અન ેરાજકારણ સ્વિેના ંલખાણોએ એમને ઘણા આજીવન દ શ્મન આ્યા છે તો પ્રગાઢ દોપતો 

િણ આ્યા છે. ગ જરાતી સમાજ િરાિૂવષથી સ્વભાસ્જત રહ્ો છે. ગ જરાત જટેલી જ્ઞાસ્તઓ દેિમા ંબીજ ે

ક્યાંય નથી. એમ તોએ માનતા હતા. બ દ્ધ, લાઓત્સે, જીસસ અંગે સારં જ્ઞાન હત ં. 

જીવન 

સજ્જ રહેવા નગીનભાઈ ભરિૂર વાંચન હત ં. અનેક લોકો સાથે ચચાષ કરતા હતા.  એમની આંખ અન ેકાન 

નબળા િડ્યા હતા. એમની ગ્રહણિસ્િ તથા યાદિસ્િ મૃત્ય  સ ધી સારી હતી. જીવનમાં સાદગી હતી. 

સફેદ વસ્ત્રો િહેરતાં. એમનો લેંઘો સો વરસે િણ ચાર આગળ ઊંચો િહેરી રાખતા હતા. વાણી, વતષન, 

વ્યવહાર અન ેલેખનમાં િણ સાદગી હતી. 

તેઓ ખાતરી િૂવષક આનંદીત અન ેલાંબ  ંજીવ્યા છે. તેમણે જીવનમા ંઅનેક ચડાવ-ઉતાર જોયા હતા. વેઠય  ં

િણ ઘણ ં હત ં. તેની તેમને ફસ્રયાદ ન હતી. તેમના જીવનમાં લાંબી માંદગી આવી નથી. હૉસ્પિટલમાં લાંબ  ં

રોકાવાન  ંઆવ્ય ં નથી. 99 વર્ે તેઓ  ચાલી-ફરી-લખી િકતા હતા. િરદેિમા ંમ સાફરી કરતા હતા. ઘણા ં

બધા ંકામ 99 વર્ે કરતા ંહતા. 

તેમના સ્વચાર બીજા સ ધી િહોચંાડવાની અન ેસામેવાળાની વાત પવીકારવાની વાત તેમની  સ્જંદગીન  ં

પ્રેરક બળ હત ં. 



તેઓ માનતા કે માણસ સરખી રીતે જીવે તો િરીર લાંબ ં જીવવા માટે સજાષય ં છે. સવા સો વર્ષ. જો કે 

અક દરતી રીતન ં જીવન, આખા દહાડાની હાયવોય, વધાર ેિડતી અિેક્ષા, એ માટેનો સંઘર્ષ, વગેર ેિરીરને 

ન કસાન િહોંચાડે છે. િરીર અનેક પવતંત્ર સ્વભાગન ં બન્ય ં છે.  િરીર એક ટીમની જમે કામ કર ેછે. મારા 

િરીરનાં બધા ંઅંગ એકમેક સાથે સરખો સંવાદ સાધીને રહે છે, એટલે હ ં  લાંબ  ંજીવી િક્યો છ ં . 

મવચારો કેવા હતા 

દેિના ભાગલા િહેલાંન ં અને એ િછીન ં તથા નેહરથી માંડી સ્વજય રૂિાણી સ ધીન ં તેમણે સારં અન ેગંદ  

રાજકારણ જોય  ંછે.  આ ાદી મળી ત્યારની રાજકીય નેતાગીરી એ અગાઉના ય ગનો િસ્રિાક હતો. નેહર, 

િટેલ, મૌલાના આ ાદ, આચાયષ કૃિલાણી, વગેર ેબધા આ ાદી િહેલાંના સંઘર્ષમાં ઘડાયેલા હતા. એમણ ે

િોતાની િાસ ેજ ેહત  ંએ દેિને આિવાન  ંહત ં. એવ  ંતઓે માનતા હતા. આ ાદી િછીના રાજકારણીઓ 

તો કંઈક લેવાવાળા છે. િછી એ કોઈ હોદ્દો હોય કે બીજા લાભ હોય. એમ તઓે પિષ્ટ માનતા ંહતા. 

તેઓ માનતા હતા કે, ગાંધીજીના સ્વચારોન ેકારણે આ ાદીની લડત દરસ્મયાન રાજકારણને આદિષવાદી 

ઓિ મળ્યો હતો. એ આજની પ્રજા માટે ન કસાનકારક છે. આિણે એ હકીકત પવીકારી લેવાની જરૂર છે 

કે રાજકારણ કંઈ ધમષકે્ષત્ર નથી. હવે રાજકારણમા ંજોડાનારો માણસ કંઈક લેવા, સિા ભોગવવા, એનો 

ઉિયોગ કરવા જ આવ ેછે. મતલબ કે રાજકારણમા ંસિા માટે ખટિટ કરવી, ખોટ ં  બોલવ ં, સમાજના 

જ દા જ દા વગષ વચ્ચે અંટસ ઊભી કરવી, વગેર ેબધ ં પવીકાયષ બનવા લાગ્ય ં છે. રાજકારણની વ્યાખ્યા 

બદલાઈ છે. ગાંધીજીના આદિષવાદી સ્વચારોના પ્રભાવને લીધે અત્યાર ેિણ આિણે રાજકારણન ેખોટી 

રીતે સમજીએ છીએ. આિણે વાપતસ્વકતા જોતા નથી. આિણા સમાજમા ંિણ આટલાં વર્ોમા ંભાર ે

ફેરફાર થયા છે. જનેે રાજકારણથી છૂટા ન િાડી િકાય. સમાજમાં બધ ં બદલાય છે એમ રાજકારણમા ં

િણ િસ્રવતષન આવવાન  ંજ છે. 

તેઓ માનતા હતા કે, દ સ્નયાના ઈસ્તહાસ સાથે સરખામણી કરીએ તો 70 વર્ષમા ંજટેલી  ડિથી ભારતીય 

સમાજ બદલાયો છે એ રીતે બીજો કોઈ સમાજ બદલાયો નથી. 1947ના સમાજની તો અત્યાર ેકલિના 

િણ થઈ િકે એમ નથી. સ્ત્રીઓ જાહેરસભામાં જાય, ચ્િલ િહેર,ે નાટક કે નૃત્યમા ંભાગ લે એવ  ંભાગ્ય ેજ 

જોવા મળત ં. એવી જ હાલત દસ્લતો-આસ્દવાસીઓની હતી. આિણો સમાજ એ વખતે બહ  િછાત હતો, 

િણ દ સ્નયાની સાથે થઈ જવાની બધાની હોિં હતી, આકાંક્ષા હતી. બીજા દેિોને આંબવા આિણ ેદોટ 

મૂકવી િડે એમ હતી અને એ દોટ આિણે મૂકી.  ડિથી આગળ વધવ  ંહોય તો અમ ક બદલાવ લાવવા-

પવીકારવા જ િડે. બસ, આિણે ત્યા ંએ જ થય ં છે. 

તેઓ મહત્વી ઘટનાઓ અંગે માનતા હતા કે, 1946ના અંત સ ધી તો દેિને આ ાદી મળિે એવ  ંજ કોઈ 

માનવા તૈયાર નહોત ં. બીજી એવી ઘટના એટલે 1956મા ંિંસ્ડત નેહરએ સ્હંદ  સમાજમાં િાંસ્તકારી કહી 



િકાય એવા ફેરફાર લાવનારા ચાર કાયદા ઘડ્યા એ. 1975ની કટોકટી. ઈસ્ન્દરા ગાંધીએ અંગત લાભ 

ખાતર દેિની લોકિાહી પ્રણાલી િર જબરદપત પ્રહાર કયો હતો. આિણી લોકિાહીમાં લોકો બહ  સસ્િય 

નથી. જવાબ આિી દીધો કે પ્રજા બીજા કોઈ પ્રકારન  ંરાજ્તંત્ર પવીકારવા તૈયાર નથી. 1981-82મા ંિીખ 

સમાજ ેસ્હંદ પતાનથી સ્વખૂટો થયો.  1971મા ંિૂવષ િાસ્કપતાન મોરચ ેથયેલા ય દ્ધમા ંભારતે મેળવેલી જીત. 

બાંગ્લાદેિ નામના એક અલગ રાષ્ટરની પ્રસૂસ્ત આિણે સ યાણી તરીકે કરાવી. આિણને ગમ ેકે ન ગમ,ે િણ 

એટલ ં કબૂલ કરવ ં રહ્ ં કે કોમવાદ એ સ્હંદ પતાનમાં એક જીવંત પ્રવાહ રહ્ો છે. કોગં્રેસના પ્રભાવને લીધે એ 

પ્રવાહ લાંબો સમય દબાયેલો રહ્ો, િરંત  દરકે ચૂંટણીમાં કોમ અન ેજ્ઞાસ્ત ભાગ ભજવતાં રહ્ા ંછે અન ે

કોમવાદી વાતાવરણ િણ દેિમાં હંમેિાં રહ્ ં છે. એ કોમવાદને નબળા િડેલા રાજકારણને લીધે પ્રોત્સાહન 

મળ્ય ં, જને  ંિસ્રણામ હત ં બાબરીધ્વંસ. સ્હંદ પતાની સમાજના બે ટ કડા કર ેએવો એ બનાવ હતો. સ્હંદ  

ધમષપથાનકોને તોડવા માટે આિણ ેજૂના જમાનાના મ સ્પલમ િાસકોને દોર્ દઈએ છીએ તો એક ઈપલામી 

ધમષપથાન તોડવા માટે સ્હંદ ઓને દોર્ કેમ ન દઈ િકાય? િણ હ ં  જ્ાર ેબાબરી મસ્પજદના ધ્વંસ સ્વિ ેલખ  ં

છ ં  ત્યાર ેત્યાર ેમાર ેગાળ સાંભળવી િડે છે. 

એકતા નથી તેથી ભારત હારત ું આવ્ય ું 

જાતજાતના વાડામા ંવહેંચાયેલી છે એ. આિણો ઈસ્તહાસ રાજવંિી ઈસ્તહાસ છે. મતલબ કે એ પ્રજાની 

નજર,ે સામાન્ય માણસને ધ્યાનમાં રાખીને લખાયલેો નથી. ભારત િહેલા ંસ્વશ્ર્વ વેિારન ં મોટ ં  મથક હત ં 

એ કબૂલ, િણ ભારતની બહ મતી પ્રજા એ વખતેય સ ખી કે સમૃદ્ધ હતી ખરી? એનો જવાબ છે: ના, કારણ 

કે આિણી પ્રજા વર્ો સ ધી દબાયેલી-કચડાયેલી રહી છે. કોઈ સમૃદ્ધ પ્રજા િા માટે એ અવપથામાં રહે? 

દેિની પ્રજા સમૃદ્ધ હોય, સંત ષ્ટ હોય તો એ પ્રજામા ંએકતા હોય. એવી એકતા આિણી પ્રજામા ંહોત તો 

આિણે દરકે આિમણ વખતે હાયાષ કેમ? ગ્રીકથી માંડી િક, હ ણ, મ સલમાન, સ્િપતી એમ દરકે પ્રજા 

આિણન ેહરાવી ગઈ છે. કેમ એમ? એન  ંકારણ એ છે કે આિણ ેએક થઈન ેરહી િક્યા નથી. ઊંચ-નીચના 

ભેદ બધા સમાજમા ંહિ,ે િણ આિણા જવેી જ્ઞાસ્તપ્રથા બીજ ેક્યાંય નથી. મ ઠ્ઠીભર માણસો િોતાના 

જ્ઞાનથી, િોતાના બાહ બળથી, િૈસાથી બધાને દબાવેલા રાખે છે. દરકે વાતન ેલાગણી સાથે જોડીએ 

છીએ, બ સ્દ્ધ સાથે નહી.ં િસ્રણામે આિણ ેલાગણીના પ્રવાહમા ંખેંચાઈએ છીએ અન ેબૌસ્દ્ધક રીતે સાચ -ં

ખોટ ં  ઠેરવવાની તકલીફ લતેા નથી. એ તાલીમ લેવાની આિણે જરૂર છે. 
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