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Faced with today’s crisis, 
what would Gandhi do?
The current global crisis is multi-
layered. The COVID-19 pandemic, eco-
nomic recession, and global warming 
are compounded by the void of 
political and moral leadership. Faced 
with the present crisis, what would 
Gandhi do?

His solutions would have some 
common features. First, he would 
not merely preach, he would act and 
practise himself. That is why he could 
make that audacious statement: 
“my life is my message”. We cannot. 
Second, he would begin action locally, 
not chase the world to change it. He 
was known to be able to see the Earth 
in a grain of sand. Third, he would 
begin with actions that initially looked 
small and silly. Picking a fistful of salt, 
for example, that eventually changed 
history.

This thought experiment, as to what 
Gandhi would do, yields a nine-point 
action programme.

Freedom from fear: we are gripped 
more by the virus of fear than by the 
coronavirus, and this fear pandemic 
has paralysed the whole world. Gandhi 
would ask us to first shed this fear, as 
he asked the Indians to shed the fear 
of the British. The fear, being unreal, 
would begin to melt away.

Care of the sick: that was his natural 
instinct, expressed on innumerable 
occasions, from the Boer War, World 
War I, and during the epidemics in 
India, to his nursing of the sick in 
ashrams, including the leprosy patient, 
the late Parchure Shastri. Hundreds 
of people sick with COVID-19 need 
physical care, nursing, and medical 
care. Gandhi, without fear, would 
personally nurse them. He would be 
fastidious about hygiene, cleaning, 
hand washing, and mask use. Since 
medical science does not have a 
single proven effective treatment for 
COVID-19 anyway, Gandhi’s use of so-
called Nature Cure, letting the body 
recover with nature’s healing power, 
would make sense in most cases.

Many patients with other illnesses 
who also need medical care are being 
unattended because COVID-19 has 
crowded them out. The medical indus-
try’s supply of health care has proven 
inadequate. Gandhi’s emphasis on 
healthy lifestyle, em power ment for 
self care, and care in the community 
would make perfect sense.

New Dandi March: his talisman 
to guide us to our duty—the most 
helpless and wretched human being 
that you ever saw—is amazing. It is 
quick and intuitive. It is specific to you. 
That one person, the symbol of the 
whole humanity, is your duty. Who 
would be Gandhi’s talisman today?

The displaced urban labourers, hun-
gry and humiliated, walking towards 
the villages they once left but dying 
on their way, would unquestionably 
be his talisman. Gandhi knows enough 
about their misery from his final days 
spent among the millions of displaced 
victims of the partition of India. How 
we continue to generate similar trag-
edies! Shunning the limelight of 
Delhi, Gandhi would rush to them. He 
would arrange for food, shelter, and 
medicines, but most importantly, 
he would help preserve their dignity 
and hope. Finally, he would join the 
walking bands of displaced labourers 
as a symbol of unity with them and 
protest against the government 
apathy and irresponsibility. That would 
be his New Dandi March.

Inter-faith and social unity: this 
was the last but incomplete cause of 
Gandhi’s life. He was deeply wounded 
by how Hindus and Muslims turned 
against each other with hatred and 
violence, leading to the partition of 
India. When severe acute respiratory 
syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) 
was knocking on India’s doors, some 
leaders were busy stoking com-
mu nal hatred. They then blamed 
one religious sect for the spread of 
the infection. This communal division 
would be the foremost cause for 
Gandhi. He would try to unite Hindu, 
Muslim, Christian, Untouchables, and 
Tribals by living with them in their 

colonies, serving the sick among 
them, and sending them as volunteers 
to serve in each other’s areas, even 
if such efforts to unite would risk his 
second assassination.

My neighbourhood is my respon-
sibility: fear of SARS-CoV-2 and 
the strict lockdown have forced 
people to shut their doors and shun 
the contact with neighbours. Gandhi 
would not approve this. He would say, 
“I am respon sible for my neighbours. 
That is my Swa-dharma, my duty—to 
love and serve them—especially in 
this hour. How can there be a neigh-
bourhood without contact, and a 
community without neighbourhood?” 
I suspect Gandhi would even go to 
the extent of launching a Satyagraha 
or civil disobedience by challenging 
the ghettoes created by lockdown. It 
takes a Gandhi to take such a moral 
position. And when he does that, the 
veil is suddenly removed; one then 
sees clearly the depth of alienation the 
pandemic and fear have led us to. They 
have made everyone an Untouchable!

Himalayan blunder: he would be 
truthful, ready to accept his mistakes. 
He had the courage to admit that 
he committed a Himalayan blunder 
in launching a national movement 
against the British in 1920, believing 
that India was ready to practice non-
violence. India was not. It was entirely 
his error of judgement, he said. He 
owned it and withdrew the national 
movement—even if it meant the 
whole world turned away from him.

Faced with the threat of the COVID-19 
pandemic, the global and national 
leadership has committed several 
blunders and changed the goal posts 
repeatedly, from no infection, to con-
tainment, to increasing the dou bling 
time, to the present—learning to live 
with SARS-CoV-2. Without knowledge 
about a new disease the errors of 
judgement are natural, but where 
is the honest admission of fail ure 
of the chosen strategy? Today, it is 
missing. Gandhi would do that. And, 
surprisingly, that would make people 
trust him even more.
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Prayer: the final act he would advise 
us is prayer. At the end of each day, 
after we have made our best efforts 
and completely exhausted our options 
and energy, sit quietly, reflect, and 
submit yourself. Submit to whom? 
That is your choice. Submit to God, 
to Life, to Nature, to Truth, to History. 
Submit and surrender. You have done 
all you could. Now do not continue to 
carry the burden on your back. That 
will make you a donkey. Realise the 
tininess of your efforts in this infinite 
cosmos. Now leave it to Him. Thy will 
be done. Insha-Allah. Hay Ram—his last 
words when the bullets hit him.

We should not be waiting for 
Gandhi. We should be acting on what 
he would have done.
I declare no competing interests.
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Gram-Swaraj, the economy of small 
scale: in the past 12 years, from the 
recession of 2008 to the economic 
crisis of 2020, we have seen that a 
globalised economy is too fragile. It 
crumbles in the face of local tremors 
like the real estate scam in the USA 
or the emergence of a new virus in 
Wuhan. Gandhi would remind us of 
the humaneness and stability of local 
production, local consumption, and 
local community of relationships. He 
called it Gram-Swaraj. Such change 
in economy would invariably be 
accompanied by the decentralisation 
of political power. Globalisation has 
produced authoritarian political 
leaders everywhere. For Gandhi, the 
true democracy, responsibility, and 
relationship can be better practised 
locally.

There is enough on this Earth: 
“what about our needs?” Some 
modern consumers of the giant global 
production system would ask. Gandhi 
would explain that this unlimited 
desire to consume, the insatiable 
demand for the 24 h titillation and 
sensory pleasures, is not a need but 
an artificial, unnatural habit implanted 
in the mind. How many of these are 
true needs? Gandhi would say that 
there is enough on this Earth for 
everybody’s need, but not for greed. 
The ability to discriminate between 
need and greed, the ability to provide 
for everybody’s need, but the self-
control and socioeconomic design 
to minimise the greed—this is what 
Gandhi would lead us to.

If we would limit our greed, exces-
sive production, unnecessary con-
sumption, hedonistic travel, and mad 
transport, the smoke and dust would 
start clearing. Life would become 
peaceful. Skies and rivers would turn 
clean and blue. We would realise that 
we can happily live without several 
excesses of the modern society. We 
have seen glimpses of this in the past 
2 months, while the world has stood 
still.

And lo and behold. Global warming 
would start receding!
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AmOMo d¡{�H$ g§H$Q> {Vhoar Amho. H$mo{dS> amoJmMr
�hm�mar, ì¶mnH$ d Imob Am{W©H$ �§Xr Am{U �mZdr
ApñVËdmbmM Ymo�¶mV Q>mH$Umao n¶m©daUr¶ ~Xb.
¶m{edm¶, Aem pñWVrV �mJ© XmI{dUmè¶m amOH$s¶ d
Z¡{VH$ ZoV¥ËdmMm AmO OJ^amV A^md Amho. Ë¶m�wio CÎma
AÝ¶Ì emoYm¶bm hd§. �hmË�m Jm§Ytg�moa AmOM§ AmìhmZ
C §̂ AgV§ Va Ë¶m§Zr H$m¶ Ho$b§ AgV§? Ë¶m§M§ CÎma Hw$R>o
emoYm¶M§? Vo Ë¶m§Zr ñdV:M gm§JyZ R>odb§ Amho, "�mP§
OrdZM �mPm g§Xoe Amho.' Amnë¶mbm Jm§YtM§ CÎma
Ë¶m§À¶m OrdZmV emoYmd§ bmJob.

Ë¶m§À¶m CÎmam§�Ü¶o H$mhr d¡{eîQ>ço g�mZ AgVrb.
EH$- Vo Xþgè¶m§Zm CnXoe H$aÊ¶mEodOr àW� ñdV: H¥$VrV
CVadVrb. åhUyZM AmË�ûcm¿¶ dmQ>md§ Aem VèhoM§ Vo
dm�¶- "�mP§ OrdZM �mPm g§Xoe Amho'- Vo ~moby eH$bo.
AmnU ~moby eH$Vmo H$m? ~mobyZ ~Km. Or^ aoQ>V Zmhr.
Xþga§- Vo H$moUVrhr H¥$Vr àW� ñWm{ZH$ nmVirda gwê$
H$aVrb. OJ ~Xbm¶bm Ë¶mÀ¶m�mJo OJ^a YmdUma
ZmhrV. �mVrÀ¶m EH$m H$Um�Ü¶o n¥Ïdr ~Ky eH$Ê¶mMr Ñï>r
Ë¶m§À¶mOdi hmoVr. �r {OWo Amho Vr OmJm �mPm "ñd-Xoe'
Amho. �mPr H¥$Vr BWoM gwê$ hmoUma. H$maU �r �$º$ BWoM
H¥$Vr H$ê$ eH$Vmo. {Vga§- Ë¶m§Mr H¥$Vr gwédmVrbm Var
jw�H$ d ~m{be dmQ>ob. CXm. �yR>^a �rR> CMbUo qH$dm
gyV H$mVUo. nU WmoS§> Wm§~m; Ë¶m�wio B{Vhmg ~Xbob.

"Vwåhr AmO H$m¶ Ho$b§ AgV§?' Agm àý Jm§YtZm
Q>mH$Ê¶mMm "{dMma-à¶moJ' �r H$ê$Z nm{hbm, Voìhm ZD$
H$b�r H$m¶©H«$� àmá Pmbm. Vmo Agm-

1. ^¶�wº$s : AmO {dfmUynojm OmñV ^rVrMo
"n°ZS>o{�H$' Amho. ìhm¶agMr ^rVr hr ìhm¶agnojm �$ma
ì¶mnH$ ngabr Amho. Vr gdmªZm ̂ ¶J«ñV d e{º$hrZ H$aVo
Amho. Jm§Yr gdmªV àW� Amnë¶mbm gm§JVrb, "{Z^©¶
ìhm.' EH$ Va ̂ rVr hr �mUgmbm ~bhrZ H$aUmar, KmVH$
^mdZm Amho. Xþga§- dmñV{dH$ arË¶m H$moamoZm ìhm¶ag�wio
�¥Ë¶yMr ^rVr bmoH$g§»¶o�Yrb àË¶oH$mbm AË¶§V Aën
Amho. gdmªV A{YH$ W¡�mZ KmVboë¶m A�o[aHo$Vhr
bmoH$g§»¶oV H$moamoZm �¥Ë¶yMo à�mU Ho$di 0.03 Q>¸$m Amho.

AmOÀ¶m g§H$Q>mV �hmË�m Jm§YtZr
H$m¶ Ho$b§ AgV§?
(ZD$ H$b�r H$m¶©H«$�)

S>m°. A^¶ ~§J

Ñ{ï>jon

AmO H$moamoZmZo àË¶oH$mbmM EH$Q>§ H$ê$Z Q>mH$b§
Amho. gJioM EH$�oH$m§À¶m g§nH$m©bm Km~aV
AmhoV, Q>miV AmhoV. g§nH$m©{edm¶ eoOma
H$gm? Am{U eoOma Zgob Va gm�y{hH$Vm
H$er, g�mO H$gm? �bm Va Aer e�¶Vm
dmQ>Vo H$s, Jm§YtZr gÜ¶mMo emgH$s¶ d
�mZ{gH$ H$m|S>dmS>o �mÝ¶ H$aU§ ZmH$mab§ AgV§.
eoOmè¶mMr H$miOr KoU§ hm �mPm Y�© Amho,
Agm gË¶mJ«h Ho$bm AgVm. KÅ> ñWm{ZH$ ~§Y
Agë¶mIoarO amḯ> ~Zy eH$V Zmhr- Vo åhUmbo
AgVo. Aer Z¡{VH$ ŷ{�H$m ¿¶m¶bm EImXm
Jm§Yr bmJVmo. amoJàgma Q>miÊ¶mMr nyU© H$miOr
KoV Ë¶m§Zr eoOmè¶mMr H$miOr ¿¶m¶bm gwédmV
Ho$br AgVr. Voìhm AMmZH$ ^«�mMo nS>Xo
CR>m¶bm bmJVmV, Amnë¶mbm ñdÀN> {Xgy
bmJV§ H$s- �hm�marMr ^rVr d emgZmMr ZrVr
¶m�wio �mUgmZo �mUgmbm Xÿa Ho$ë¶mZo
H$moamoZmMm àgma Wm§~bm Zmhr, nU àË¶oH$mbm
Añn¥í¶ H$ê$Z Q>mH$b§!
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{VMm ~mJwb~wdm H$ê$ ZH$m. Ë¶m§Mm A§{V� VH©$ amhrb-
�¥Ë¶yMr ^rVr H$embm? Hw$Umbm? eara �obo Var AmË�m
A�a Amho. Vwbm �¥Ë¶y Zmhr.

^¶ ho H$mën{ZH$, AgË¶ Agë¶mZo Vo AmnmoAmn
{daKiyZ Zmhrg§ ìhm¶bm bmJob. EImÚm JwhoVbm hOmamo
dfmªMm A§Yma Xÿa H$am¶bm �$ma H$mhr H$amd§ bmJV Zmhr,
àH$memMm Ho$di EH$ {H$aU bmJVmo. A§Yma Va AmnmoAmn
Xÿa hmoVmo. Amnë¶m �ZmVrb ^rVrMm A§Yma VgmM Xÿa
ìhm¶bm bmJob.

2. é½Ugodm : amo½¶m§Mr godm hr Jm§YtMr ñdm^m{dH$
d¥Îmr hmoVr. ~moAa ¶wÕmV, n{hë¶m �hm¶wÕmV, ^maVmVrb
�hm�marXaå¶mZ d Aml�mVrb amo½¶m§Mr ewlyfm H$aÊ¶mV Vr
doimodoir àH$Q> Pmbr. Hw$ð>amoJ Pmboë¶m {dH$bm§J
naMwaoemótZm Amnë¶m Hw$Q>reoOmar R>odyZ Ë¶m§Zr ñdV:
Ho$bobr ewlyfm ho Ë¶mM§M CXmhaU. H$moamoZmJ«ñV é½Um§Mr
H$miOr ¿¶m¶bm Jm§Yr ñdV: gwédmV H$aVrb. Vr H$aVmZm
ñdÀN>Vm, hmV YwUo, �wInÅ>r dmnaUo ¶m gd© d¡km{ZH$
gyMZm§Mo H$mQ>oH$moa nmbZ H$aV Vo àË¶j é½Ugodm H$aVrb.

Jm§Yr earamÀ¶m amoJà{VH$mamÀ¶m Z¡g{J©H$ eº$sda
{d�mg R>odVrb. Ë¶mbm Vo {ZgJm}nMma åhUm¶Mo Am{U
gÜ¶m Var H$moamoZm{déÕ d¡km{ZH$ arË¶m à^mdr {gÕ Pmbobo
H$moUVoM Am¡fY d¡ÚH$emómH$S>o Zgë¶mZo Ë¶m§Mr nÕV
Ad¡km{ZH$ åhUVm ¶oUma Zmhr. "{ZgJm©bm dmd Úm' Ag§
Vo åhUmbo AgVo Am{U H$moamoZmMm O§VwXmof Pmboë¶m§n¡H$s
~hþg§»¶ é½U AmnmoAmnM V§XþéñV hmoV Agë¶mZo Ë¶m§Mr
nÕV C{MVM R>abr AgVr.

ñdV§Ì hmoD$ KmVboë¶m ̂ maVmgmR>r ¶mo½¶ CnMmanÕVr d
Amamo½¶ì¶dñWoÀ¶m emoYmV Vo nwÊ¶mOdirb Céir H$m§MZ
¶m JmdmV amhÿZ 1946 �Ü¶o à¶moJ H$am¶bm bmJbo, Voìhm
S>m°�Q>a d Am¡fYo ¶m§darb I{M©H$ Adb§~Zmnojm bmoH$m§Zm
ñdmdb§~r d Amamo½¶ñdmV§Í¶ XoUmar Z¡g{J©H$ d gmonr nÕV
Vo emoYV hmoVo. AmOhr Vo VerM nÕV dmnaVrb.
A{VJ§̂ ra é½U gmoS>bo Va AmOhr H$moamoZm amoJmgmR>r hrM
nÕV ¶mo½¶ Amho.

H$moamoZm amoJmÀ¶m gmWr�wio é½Umb¶mV BVa J§̂ ra
AmOmam§À¶m é½Um§Zm OmJm {�iV Zmhr. godoMm nwadR>m
H$aÊ¶mg d¡ÚH$s¶ ì¶dñWm Anwar {gÕ hmoVo Amho. Aem
pñWVrV Jm§YtMm {ZamoJr OrdZe¡brMm AmJ«h, ñdV:Mo
Amamo½¶ ñdV: gm§̂ miÊ¶mMr j�Vm d e�¶Vmo ñdV:À¶m

J«m�g�yhm�Ü¶oM CnMmamMr gmo¶- Aem Amamo½¶-
ì¶dñWobm AmnU "Amamo½¶ñdamÁ¶' åhUy eH$Vmo.
H$moamoZmÀ¶m gmWrda Amamo½¶ñdamÁ¶ ho CÎm� CÎma Amho.
Am{U Var, A{VJ§̂ ra {ZdS>H$ amo½¶m§Zm Jm§YtZr é½Umb¶mV
nmR>db§ AgV§.

ì¶gZm§Zm Ë¶m§Mm {damoY OJOmhra Amho. H$moamoZm
gmWrÀ¶m à{V~§YmgmR>r ^maV gaH$ma d ^maVr¶ d¡ÚH$
AZwg§YmZ n[afX (ICMR) ¶m§ZrXoIrb Xmê$Mr {dH«$s d
V§~mIyÀ¶m godZmda à{V~§Y gm§{JVbm Amho. V§~mIy ImD$Z
�mUyg Ww§H$Vmo d Ww§H$sVyZ H$moamoZm ngaVmo. ̂ maVmV Xa dfu
Xmê$�wio nmM bmI d V§~mIy�wio Xhm bmI bmoH$ �aVmV
(WHO). H$moamoZm�wio AmVmn¶ªV AmR> hOma �¥Ë¶y nmdbo.
Jm§YtMr {Zì¶©gZr OrdZnÕVr H$moamoZm{déÕ à^mdr Cnm¶
Amho, {edm¶ Vr BVa amoJ d �¥Ë¶yhr H$�r H$aob.

3. Xþgar Xm§S>r¶mÌm : H$V©ì¶~moYmgmR>r Jm§YtZr
{Xbobr OmXÿMr H$m§S>r 'Talisman' OJà{gÕ Amho. "Vwåhr
AmOda nm{hbobm gdmªV Xþ:Ir, {Z~©b �mUyg AmR>dm. Vmo
Vw�M§ H$V©ì¶ Amho.' hr EH$ Aà{V� H$gmoQ>r Amho. Vr
VËH$mi CÎma XoVo. Zo�H§$ CÎma XoVo. �mÂ¶mgmR>r ¶mo½¶ Ag§
�mP§ H$V©ì¶ �bm XmIdVo. AmO Jm§Yr AgVo Va Ë¶m§Zr
H$moUmbm 'Talisman' åhUyZ {ZdS>b§ AgV§? �$ma emoYmd§
bmJV Zmhr. H$moamoZm�wio bmXboë¶m gmd©{ÌH$ ~§Xr�wio Oo
ehamV ~oH$ma d ZH$mogo Pmbo Am{U naV Amnë¶m JmdmH$S>o
Om¶bm ~mÜ¶ Pmbo, nU Á¶m§Mr naVrMr gmYZoXoIrb
emgZmZo ~§X Ho$br, Ë¶m�wio Oo �mUgm§Mo bm|T>o hOma
{H$bmo�rQ>a nm¶r {ZKmbo; Vo Cnmer, WH$bobo, VhmZbobo,
MmbUmao �Oya hoM Jm§YtMo Talisman Pmbo AgVo.

hr Odinmg EH$ H$moQ>r XþX£dr �mUg§ Xþhoar {dñWm{nV,
Xþhoar Añn¥í¶! àW� Amnë¶m JmdmV ImbÀ¶m OmVrMr
åhUyZ Añn¥í¶. H$m�mÀ¶m emoYmV {dñWm{nV hmoD$Z ehamV
Ambr. AmVm nwÝhm {dñWm{nV hmoD$Z naV {ZKmbr. H$moUr
�wbJr OI�r ~mnmbm gm¶H$bda ~gdyZ n§Yameo
{H$bmo�rQ>a {ZKmbr. H$moUr nmoMbo. H$moUr añË¶mVM �ê$Z
nS>bo. eodQ>Mm �$moZ Kar H$ê$Z åhUmbo, "Am gH$Vo hmo Vmo
boZo Am OmAmo.' �J �$moZ H$m¶�Mm em§V. Oo �obo, Ë¶m§À¶m
àoVm§Mo T>rJ IÈ>çmV �o$H$Ê¶mV Ambo. Oo nmoMbo, Ë¶m§Zm
KaÀ¶m bmoH$m§Zr ZmH$mab§. emgZmZo nwÝhm Añn¥í¶ R>adb§ d
¹$ma§Q>mB©Z�Ü¶o Q>mH$b§. ^maVmÀ¶m �$miUrdoir KS>boë¶m
�hmemoH$m§V ñWbm§VamZ§Va ho n{hboM Vgo ñWbm§Va.
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Jm§YtÀ¶m H$V©ì¶~wÕrbm hmM �mUyg gd©àW� {Xgbm
AgVm.

AmO Jm§Yr AgVo Va Vo {X�r gmoSy>Z ¶m ñWbm§V[aVm§�Ü¶o
Jobo AgVo. Ë¶m§Zm AÞ, Am¡fY d {Zdmam XoÊ¶mMr ì¶dñWm
Ho$br AgVr. nU Ë¶mhÿZ �hÎdmM§, Ë¶m§Mm AmË�gÝ�mZ d
Amem Ë¶m§Zr {Od§V R>odbr AgVr. Ë¶m§Zm amoOJma åhUyZ
Ë¶m§Zr MaIm {Xbm AgVm Am{U ehamVë¶m gwpñWVrVrb
bmoH$m§Zm ImXr dmnê$Z {dñWm{nVm§À¶m Ma»¶mbm H$m�
XoÊ¶mM§ AmdmhZ Ë¶m§Zr Ho$b§ AgV§.  �bm ImÌr Amho H$s,
¶m {dñWm{nV �Owam§gmo~V EH$Vm ì¶º$ H$am¶bm d
emgZmÀ¶m {ZX©¶ ~oO~m~XmarMm {ZfoY ì¶º$ H$am¶bm
Jm§Yr AmO Ë¶m {dñWm{nVm§gmo~V MmbV AgVo- Xþgar
Xm§S>r ¶mÌm.

4. Ym{�©H$ d gm�m{OH$ EH$Vm : Jm§YtÀ¶m
OrdZmVrb ho eodQ>M§ nU Anwa§ am{hbob§ H$m¶© Amho.
^maVmVrb qhXÿ d �wpñb� ¶m§À¶mVrb nañnaÛof d qhgo�wio
Vo �aUàm¶ Xþ:Ir Pmbo hmoVo. Y�©Ûofm�wio Pmbobo ̂ maVmMo
{d^mOZ Ë¶m§Zm ~Kmdo bmJbo hmoVo. AmVmXoIrb H$moamoZm
ìhm¶ag Ooìhm ^maVmÀ¶m Xmamda ¶oD$Z R>mH$bm, Voìhm
^maVmVrb H$mhr ZoVo Y�©Ûof noQ>dÊ¶mV �¾ hmoVo. {X�r�Ü¶o
qhXÿ-�wpñb� X§Jo gwê$ hmoVo. OUy nwÝhm �$miUrnyd© AdñWm.
nwÝhm Zdr �$miUr. hm Ûof BVH$m Am§Yim Pmbm H$s,
^maVmV H$moamoZmÀ¶m àgmamMo Imna EH$m {d{eï> Ym{�©H$
n§WmZo Ho$boë¶m MwH$sda �$moS>Ê¶mMm à¶ËZ Ho$bm Jobm. MyH$
Va àË¶oH$mZo Ho$br. ^maVmV 31 OmZodmarbm H$moamoZm
nmoMë¶mda Odinmg EH$m �{hÝ¶mZ§Va A�o[aHo$Mo AÜ¶j
S>moZmëS> Q́>§nÀ¶m ñdmJVmgmR>r Ah�Xm~mX�Ü¶o bmI^a
�mUgm§Mr JXu Jmoim H$aÊ¶mV Ambr hmoVr. nU
MwH$m§�Ü¶oXoIrb Ym{�©H$ ^oX^md Ho$bm Jobm. ^maVr¶
g�mOmMo eVI§S> H$aÊ¶mV ZoVo ¶e �mZV hmoVo. Aem
pñWVrV Jm§YtZr H$m¶ Ho$b§ AgV§?

Jm§YtZr hr ìhm¶ag g�ñ¶m BV�¶mM àmYmÝ¶VoZo KoVbr
AgVr. Amnbm gd©-Y�©-g�^md d Cn{ZfXm§�Ybr
B©emdmñ¶§ BX§ gd©�²- gd©ÌM B©�a dgbobm Amho- hr Iar
^maVr¶ {Zð>m Ë¶m§Zr àË¶j dV©ZmVyZ àH$Q> Ho$br AgVr.
qhXÿ, �wpñb�, p¼üZ, ~m¡Õ, Am{Xdmgr, erI, O¡Z
¶m§À¶mV H$moUVmM ̂ oX Z H$aVm Ë¶m§À¶m�Ü¶o OmD$Z am{hbo
AgVo. Ë¶m§Mr godm Ho$br AgVr. Ë¶m§Zm EH$�oH$m§À¶m
dñVrV godm H$am¶bm nmR>db§ AgV§. àmW©Zm H$am¶bm

EH$Ì AmUb§ AgV§. gdmªMm B©�a EH$M Amho. B©�a-A�m
Voao Zm�... ho H$aVmZm nwÝhm EH$Xm Ë¶m§Mm IyZ hmoÊ¶mMm
YmoH$m nËH$ê$Zhr Ë¶m§Zr gdmªZm EH$Ì AmUb§ AgV§.
AmOÀ¶m eVI§{S>V g�mOmVyZ nwÝhm EH$ g�mO {Z�m©U
H$aÊ¶mMm à¶ËZ Ho$bm AgVm.

5. "�mPm eoOmar hr �mPr O~m~Xmar' :
H$moamoZmÀ¶m ^rVr�wio d H$R>moa bm°H$S>mD$Z�wio àË¶oH$mZo
Amnbo XadmOo KÅ> ~§X H$ê$Z eoOmè¶merXoIrb g§nH©$
VmoS>bm Amho. Jm§YtZr ho AñdrH$ma Ho$b§ AgV§. åhUmbo
AgVo- �mPm eoOmar hr �mPr O~m~Xmar Amho, �mPm
ñdY�© Amho. {deofV: ¶m H$R>rU H$mimV Va �r Ë¶mbm
godm, ào� d AmYma Úm¶bmM hdm.

AmO H$moamoZmZo àË¶oH$mbmM EH$Q>§ H$ê$Z Q>mH$b§ Amho.
gJioM EH$�oH$m§À¶m g§nH$m©bm Km~aV AmhoV, Q>miV
AmhoV. g§nH$m©{edm¶ eoOma H$gm? Am{U eoOma Zgob Va
gm�y{hH$Vm H$er, g�mO H$gm? �bm Va Aer e�¶Vm
dmQ>Vo H$s, Jm§YtZr gÜ¶mMo emgH$s¶ d �mZ{gH$ H$m|S>dmS>o
�mÝ¶ H$aU§ ZmH$mab§ AgV§. eoOmè¶mMr H$miOr KoU§ hm
�mPm Y�© Amho, Agm gË¶mJ«h Ho$bm AgVm. KÅ> ñWm{ZH$
~§Y Agë¶mIoarO amḯ> ~Zy eH$V Zmhr- Vo åhUmbo AgVo.
Aer Z¡{VH$ ŷ{�H$m ¿¶m¶bm EImXm Jm§Yr bmJVmo.
amoJàgma Q>miÊ¶mMr nyU© H$miOr KoV Ë¶m§Zr eoOmè¶mMr
H$miOr ¿¶m¶bm gwédmV Ho$br AgVr. Voìhm AMmZH$
^«�mMo nS>Xo CR>m¶bm bmJVmV, Amnë¶mbm ñdÀN> {Xgy
bmJV§ H$s- �hm�marMr ^rVr d emgZmMr ZrVr ¶m�wio
�mUgmZo �mUgmbm Xÿa Ho$ë¶mZo H$moamoZmMm àgma Wm§~bm
Zmhr; nU àË¶oH$mbm Añn¥í¶ H$ê$Z Q>mH$b§!

6. {h�mb¶mEdT>r KmoS>MyH$ : Vo OZVoer Iao ~mobbo
AgVo. Amnbr MyH$ Pmbr ho {Z:g§H$moM ñdrH$ma H$aÊ¶mg
H$m¶� V¶ma. Mm¡arMm¡amMr qhgH$ KQ>Zm KS>ë¶mda
"^maVr¶ OZVm AqhgH$ bT>çmbm {gÕ Amho, Ag§ �mZyZ
amḯ>r¶ Am§XmobZ gwê$ H$aÊ¶mV �r {h�mb¶mEdT>r KmoS>MyH$
Ho$br' Ag§ Omhra H$ê$Z d Vo Am§XmobZ naV KoÊ¶mM§ gmhg
Ë¶m§Zr XmIdb§- gd© OJ {déÕ OmÊ¶mMm YmoH$m nËH$ê$Z!

H$moamoZmÀ¶m gmWrbm Vm|S> XoVmZm AmOÀ¶m ZoV¥ËdmZo
AZoH$ MwH$m Ho$ë¶m. OmZodmar-�o$~«wdmar�Ü¶o Mmirg bmI
{d�mZàdmem§Zm {dXoemVyZ ̂ maVmV ¶oD$ {Xb§. Ë¶mn¡H$s �$º$
AS>Vrg hOmam§Mr H$moamoZmgmR>r Q>oñQ> H$aÊ¶mV Ambr.
¶m�wio H$moamoZm ^maVmV {eabm. ¶m Mmirg bmIm§Zm
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Amdí¶H$ g§ñWmË�H$ ¹$ma§Q>mB©Z H$aÊ¶mEodOr 134 H$moQ>tZm
bm°H$S>mD$ZMr {ejm {Xbr. ¶m ¶wÕmV OmJ{VH$ d amï>́r¶
ZoV¥ËdmZo Amnbo Kmo{fV Ü¶o¶ dma§dma ~Xbbo- {dfmUy
àdoe ZH$mo, �J H§$Q>oZ�|Q>, �J amoJrg§»¶m XþßnQ> hmoÊ¶mMr
doi bm§~dUo (S>~qbJ Q>mB�), �J �¥Ë¶yMr g§»¶m �¶m©{XV
R>odUo Am{U AmVm "H$moamoZmgmo~V OJm¶bm {eH$m.' An¶e
Ambo H$s, Ü¶o¶M ~XbyZ ¶emMm Xmdm gwê$.

EH$m Zì¶m amoJm{df¶r nwaog§ kmZ d Cnm¶ Zgë¶mZo
{ZU©¶mV MwH$m hmoU§ ñdm^m{dH$ Amho. Vmo JwÝhm Zmhr. nU
Am¶.gr.E�.Ama.À¶m {gamo-{àìhbÝg gd}jUmZwgma,
^maVmV g§gJ© Pmboë¶m ì¶º$s Ho$di Mma bmI ZmhrV Va
EH$ H$moQ>r AmhoV. H$moÊ¶mhr ZoË¶mZo qH$dm VÁkmZo ¶m
T>iT>irV VÏ¶mMr Omhra XIb KoVbr Zmhr. "Am�Mm
Cnm¶ gm�$ MwH$bm' hr àm�m{UH$ H$~wbr Hw$R>o Amho?
Jm§YtZr Vo gË¶ Omhra Ho$b§ AgV§. �mPr {h�mb¶mEdT>r
MyH$ Pmbr, Aer O~m~Xmar KoVbr AgVr. Am{U Amü¶©

åhUOo, Ë¶m�wio bmoH$m§Zr Ë¶m§À¶mda AmUIr OmñV {d�mg
R>odbm AgVm.

7. "ñWm{ZH$ ñdamÁ¶' : Joë¶m ~mam dfmªV AmnU
XmoZXm- 2008 À¶m OmJ{VH$ �§XrV d 2020 À¶m H$moamoZm
�hm�margmo~V- Amboë¶m Am{W©H$ �§XrV nm{hb§ H$s,
OmJ{VH$sH$aUmda AmYm[aV  AW©ì¶dñWm {H$Vr VH$bmXÿ
Amho, H$er nÎ¶m§À¶m ~§Jë¶mgmaIr H$mogibr. A�o[aHo$V
~±H$ Am{U Kam§Mm ñWm{ZH$ KmoQ>mim Pmbm Am{U 2008
�Ü¶o g§nyU© OJmMr AW©ì¶dñWm Yamem¶r Pmbr. AmVm
dwhmZ�Ü¶o EH$ {dfmUy OÝ�bm Am{U OmJ{VH$
AW©ì¶dñWm nwÝhm Ymo�¶mV. AOó AW©ì¶dñWoZo
Amnë¶mbm XJm {Xbm Amho. Jm§Yr Amnë¶mbm ñ�aU H$ê$Z
XoVrb H$s, ñWm{ZH$ CËnmXZ, Cn¶moJ d nañna-g§~§Ym§Mo
ñWm{ZH$ N>moQ>o g�yh ho A{YH$ pñWa d �mZdr¶ àmê$n Amho.
Ë¶mbm Vo J«m�-ñdamO åhUm¶Mo. A�o[aH$m d MrZÀ¶m
CËnmXZmda Adb§~yZ am{hë¶mZo Ë¶m§Zr Amnb§ ZmH$-Vm|S>

�hmamoJ Pmboë¶m naMwaoemór ¶m§Mr gwlyfm H$aVmZm �.Jm§Yr, godmJ«m�, dYm©
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Xm~Ê¶mMm H$m¶� YmoH$m g§̂ dVmo. VoM AmnU Zonmi~m~V
H$mhr dfmªnydu Ho$b§ hmoV§. namdb§~Z Amb§ H$s, ñdmV§Í¶
Ymo�¶mV ¶oV§. Jm§Yr Amnë¶mbm ñWm{ZH$- e�¶Vmo ñd¶§nyU©
Aer AW©aMZm gwMdVrb.

AW©aMZoV �hmH$m¶EodOr ñWm{ZH$ Agm ~Xb Ambm
Va Ë¶mgmo~V amOH$s¶ d àemgH$s¶ gÎmmXoIrb {dH|${ÐV
hmoB©b. OmJ{VH$sH$aUm�YyZ gd©Ì hþHy$�emhr àd¥ÎmrMo
amOH$s¶ ZoVo CX¶mbm AmboV. ̂ m§S>dbemhr d CXmadmXmZo
Am�mgZ {Xboë¶m ñdmV§Í¶mEodOr ¶m ZoË¶m§Zr bmoH$m§Zm
Vwé§JmV ~§X Ho$b§¶. ZmJar ñdmV§Í¶ d �mÜ¶�ñdmV§Í¶
AmH«$gyZ bmoH$m§Zm ̂ ¶J«ñV Ho$b§¶.  H$moamoZmÀ¶m �hm�marZo
hr OmJ{VH$ gÎmmì¶dñWm dm Aì¶dñWm àým§{H$V Ho$br
Amho. H$moUVrM H|${ÐV gÎmm Amnë¶mbm dmMdy eH$V Zmhr.
Vr Ho$di ImoQ>o Xmdo H$aVo, ho bmoH$m§Zr AZoH$ Xoem§�Ü¶o
AZŵ db§¶. Jm§Yr Amnë¶mbm AqhgH$nUo, hiwdmanUo ¶m
�hmH$m¶, amjgr AW©-amOH$s¶ ì¶dñWonmgyZ N>moQ>çm-
N>moQ>çm ñWm{ZH$ g�yhm§À¶m �mZdr ì¶dñWoH$S>o KoD$Z
OmVrb. Iar ZmVr d Iar bmoH$emhr {~ZMohè¶mÀ¶m
d¡{�H$ ì¶dñWonojm EH$�oH$m§Zm AmoiIUmè¶m ñWm{ZH$
�mUgm§À¶m g�wXm¶m§�Ü¶oM �w$by eH$Vo.

8. n¥ÏdrVbmda Amdí¶H$VonwaVo Amho : "nU �J
Am�À¶m JaOm§Mo H$m¶?' Ago AmYw{ZH$ g�mOmVë¶m
�hmoËnmXZmMo H$mhr Cn^moº$m Z¸$sM {dMmaVrb. Jm§Yr
Ë¶m§Zm g�OmdVrb- H$Yrhr V¥á Z hmoUmar Cn^moJmMr
BÀN>m, B§{Ð¶m§Zm Mmodrg Vmg CÎmo{OV H$ê$Z gwImMm
Am^mg ^moJÊ¶mMr �mJUr hr Vw�Mr Z¡g{J©H$ JaO ZgyZ
Vw�À¶m�Ü¶o H¥${Ì� arË¶m amodbobr AZ¡g{J©H$ gd¶ Amho.
�hmH$m¶ CËnmXZì¶dñWm d ~mOma ¶m§À¶m dmT>rgmR>r Vwåhr
A{Zdma Cn^moJ H$aUo Amdí¶H$ Amho. Vgo Vwåhmbm
"àmoJ«m�' H$aÊ¶mV Ambo Amho. dñVwV: Vwåhr Cn^moJ H$aV
Zmhr, Vwåhr Cn^moJbo OmVm. jU^a Wm§~yZ em§VnUo AmV
S>moH$mdyZ ~Km. ¶mn¡H$s {H$Vr Cn^moJ ho Vw�À¶m eara, �Z,
~wÕrbm {ZamoJr d g{H«$¶ R>odm¶bm Amdí¶H$ AmhoV?
Am{U {H$Vr H¥${Ì� gd¶r? bmô ? ¶m n¥ÏdrVbmda
gdmªÀ¶m Amdí¶H$Vm§gmR>r nwaogo Amho. bmô mbm n¥Ïdr
Anwar nS>ob, Ag§ Jm§Yr åhUmbo hmoVo. Amdí¶H$Vm d bmô
¶mV {ddoH$ H$aÊ¶mMr eº$s, àË¶oH$mÀ¶m Amdí¶H$Vm nyU©
H$aUmar nU bmô mbm {Z¶§ÌUmV R>odUmar g�mOì¶dñWm d
Z¡{VH$Vm ¶m {XeoZo Jm§Yr Amnë¶mbm KoD$Z OmVrb.

ñdamÁ¶mMr ì¶m»¶mM Ë¶m§Zr Aer Ho$br H$s "ñdV:Mo amÁ¶
Zìho, ñdV:da amÁ¶'. hr {dbjU AW©J^© Aer {Q>ßnUr
Amho. �mÂ¶m M§Mb, bmô r �ZmÀ¶m �mJÊ¶m nyU© H$aUo ho
dm§{ÀN>V Zmhr; {dZmer Amho. �mPo �Z hm KmVH$ �mbH$
Amho. Ë¶mbm �moH$mQ> gmoSy> ZH$m, g§¶�mV R>odm.

Ooìhm AmnU {ddoH$mZo Amnë¶m JaOm �¶m©{XV H$ê$,
A�$mQ> CËnmXZ d AZmdí¶H$ Cn^moJ H$�r H$ê$, {Zìdi
M§Ji åhUyZ àdmg d doS>çmgmaIr dmhZ§ H$�r H$ê$; Voìhm
Yya d Yyi H$�r ìhm¶bm bmJob. AdVr^dVrMo H$H©$e ̂ m|Jo
d MrËH$ma em§V hmoVrb. nú¶m§Mr {H$b{~b d bhmZ �wbm§Mo
IiIiyZ hgUo Amnë¶mbm EoHy$ ¶m¶bm bmJob. ZÚm d
AmH$me nwÝhm ñdÀN> {Zio {Xgm¶bm bmJob. Amnë¶mbm
AZŵ dmbm ¶oB©b H$s, AmYw{ZH$ g�mOmVrb AZoH$
A{VaoH$m§{dZm AmnU AmZ§XmZo OJy eH$Vmo. H$moamoZm
H$mimVrb bm°H$S>mD$ZXaå¶mZ AmnU ¶mMr WmoS>rer PbH$
nm{hbr Amho. Am{U Amü¶©! Ë¶m~amo~a ½bmo~b
dm{�ªJXoIrb H$�r ìhm¶bm bmJob.

9. àmW©Zm : eodQ>Mr H¥$Vr Or Jm§YrOr ñdV: H$aVrb
d Amnë¶mbm H$am¶bm gwMdVrb- àmW©Zm. amoO
{XdgmÀ¶m A§Vr Amnbo gdm}Îm� à¶ËZ H$ê$Z, gd© eº$s d
e�¶Vm dmnê$Z Pmë¶mda AmVm WmoS>m doi em§V ~gm.
A§V�w©I ìhm, Z�« ìhm Am{U eaU Om. Hw$Umbm eaU Om?
Vo Vw�À¶m �Ouda Amho- B©�ambm, {ZgJm©bm, OrdZmbm,
gË¶mbm, H$mimbm- Vwåhmbm Oo ̂ mdob, Ë¶mbm eaU Om.
{H$�mZ Jm§Yr Var Ag§M H$aVrb. Oo-Oo e�¶ Amho Vo-Vo
gd© à¶ËZ Vwåhr Ho$bo AmhoV. AmVm ¶mnwT>o Vo AmoPo Amnë¶m
nmR>rda dmhÿ ZH$m. Vgo Ho$ë¶mg Vwåhr Ho$di AmoPodmhÿ
JmT>d ~Zmb. �mUgmbm H$V¥©ËdmMo d Anojm§Mo {ZaW©H$ d
KmVH$ AmoPo Amnë¶m nmR>rdê$Z CVadyZ ñdV§Ì hmoVm Amb§
nm{hOo. ¶mbmM eaU OmUo d àmW©Zm Ago Jm§Yr åhUVmV.
{d�mÀ¶m AZ§V ngmè¶mV Amnë¶m Ah§H$mamMr d à¶ËZm§Mr
jwÐVm bjmV ¿¶m. Am{U AmVm Ë¶mÀ¶m �OuZo hmoD$ Úm-
åhUOoM eodQ>r Oo hmoB©b Vo ñdrH$ma H$am. "Xm¶ {db ~r
S>Z'. "BÝemA�m'. "ho am�'.

Jm§Yr naV ¶oÊ¶mMr dmQ> Z ~KVm, Ë¶m§Zr naV ¶oD$Z Oo
Ho$b§ AgV§ Vo AmnU gwê$ Ho$b§ nm{hOo.

S>m°. A^¶ ~§J, JS>{Mamobr
search.gad@gmail.com

("X b°ÝgoQ>'�Ü¶o àH$m{eV Pmboë¶m �yi boImMm �amR>r {dñVma)
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ડૉ. અભય બગં યવસાય ેડો ટર અન ેકમશીલ. એ ે મા ંસશંોધન કાય સાથ ેજોડાયલેા. 

 

ઉપર જણાવેલ િવચારોન ે વરલેા હોવાન ે લીધ ે ડૉ. અભય અન ે રાની બગં ે મહારા ના ગઢિચરોલી 
િવ તારમા ં વંિચતો અન ે ગરીબીની રેખા પર વતા લોકોના ં વા ય અન ે સારવારની સવલતોમા ં
ધરખમ સુધારા કયા, જેને કારણે બાળમરણનુ ં માણ ન ધપા  માણમાં ઘ યુ.ં વ ડ હે થ 
ઓગનાઇઝેશન અન ેયિુનસેફ વારા તમેના નવ ત િશશુના વા ય માટનેા આ કાય મને બહાલી મળી 
છે અન ેપૂરા ભારત તથા આ કાના દેશોમા ં તનેો અમલ થઇ ર ો છે. તેમના પ ની ડૉ. રાની બંગન ે
સથવાર ેસોસાયટી ફોર એ યુકશેન, એ શન એ ડ રસચ સંગઠન થા યુ.ં આ યુગલ મહારા  ભૂષણ અન ે
અ ય અનેક પરુ કારોથી િવભૂિષત થયુ ં છે. મે ડકલ જનલ ‘લા સેટ’ે તેમને ‘ભારતના ા ય િવ તારમા ં
વા ય સવેાના થાપક’ તરીકે નવા યા. હોન હોપ ક સ યુિનવ સટીના ભતૂપૂવ િવ ાથ ઓ માટેનો 
િતિ ત પુર કાર અન ેતેની કોલસ સોસાયટીમા ંપણ વેશ અપાયેલો છે. આ બધા ઉપરાંત ડૉ. અભય 

બંગ ગાંધી-િવનોબાના િવચારોથી રંગાયેલા, અને તથેી જ તો જૂન 2020માં એક મનનીય લેખ લ યો, 
જેનો અનુવાદ અહ  તતુ છે. 

— આશા બચૂ 
હાલની વૈિ વક કટોકટીથી આપણે ખબૂ જ ભયભીત થઇ ગયા છીએ અને મૂંઝાઈ ગયા છીએ. આ 
કટોકટી િ પાંખી છે - કોવીડ 19ની મહામારી, િવ વ ભરમા ં સરલેી આ થક મંદી અને વધતા 
તાપમાનન ેકારણે પયાવરણમા ંસ યલેી કટોકટી. ચાલો આપણે આ પડકાર ગાંધી સામે મકૂીએ. આજના 
કટોકટી ભયા કાળમાં ગાંધી હોત તો શું કરત? એમના ઉ ર આપણે યાં શોધવા જઈશું? એમણે તો કહેલુ ં
“મા ં વન એ જ મારો સંદેશ છે” તો યાં જ તેમના ઉ રો મળી આવશ.ે  



ગાંધીના ઉકેલની કટેલીક લા િણકતાઓ હશ.ે સહુ થમ તેમણે મા  ઉપદેશ ન આ યો હોત, તેમણે પોત ે
જ આ રોગનો સામનો કરવા તકદેારી લેવાની બાબતો અમલમાં મૂકી હોત. તેથી જ તો “મા ં વન એ 
જ મારો સંદેશ છે’ એવું હમતભય ુિવધાન કરી શ યા હતા. આપણે એવુ ંિવધાન ન કરી શકીએ. બીજંુ, 
તેમણે એ કાય થાનીય તર પર શ  કય ુહોત, દુિનયાને બદલવા પાછળ દો યા ન હોત. િવિલયમ લેક ે
સુંદર રીત ે કહલેું તમે તેમની ધા તમેને ધળૂના રજકણમા ં આખું િવ વ જોઈ શકવાન ે શિ તમાન 
બનાવતી હતી. ીજંુ, તેમણે નાના ંઅન ેનાદાન લાગે તવેા ંપગલાંઓ પહેલા ંભયા હોત; જેમ કે ચપટી 
ભર મીઠુ ં ઉપાડવું, જેનાથી ભારતનો અન ે દુિનયાનો સિવનય કાનૂનભંગનો આખો ઇિતહાસ બદલાઈ 
ગયો.  

યાર ેમારા મનમાં ગાંધી આજે હોત તો શુ ંકરત એ િવચાર ય  યાર ેમારી નજર સમ  કાયસૂિચ પ ે
નવ મુ ા ખડા થયા. 
1. ભયમાંથી મિુ ત: 
આપણે કોરોના વાયરસ કરતાં ભયના રોગથી વધુ ઝડપાઈ ગયાં છીએ. અન ે આ ભયના વાયરસ ે તો 
આખી દુિનયાન ે ણે લકવા ત કરી મુ યો છે. ગાંધીએ આપણન ે આ ભયમાંથી મુ ત થવાનું ક ુ ં
હોત, જેમ તેમણે આપણન ેિ ટશરોના ભયમાંથી મિુ ત મેળવવાનુ ંકહલેું. તમેણે એવી દલીલ કરી હોત 
કે કોરોનાથી પેદા થયલે િબમારી કરતાં તેનો ભય વધ ુ પડતો ડરામણો છે. ખરેખર આપણન ે અંત ે તો 
મૃ યુનો ભય હોય, જેની શ યતા આ મહામારીમા ં માણમાં ઓછી છે. એ ભય વૃ ધો અન ે સારવાર 
કરનારાઓ માટે વધુ લાગુ પડે છે. વસતીના કુલ માણમાં મૃ ય ુઆંકડાઓને મુ યા િવના આપણી સામ ે
મા  મૃ ય ુ પામલેાઓની સં યા મકુવામા ં આવે છે. જો તમે કુલ વસતીના માણમાં મૃ યુ પામેલાની 
સં યા મૂકો તો સહુથી વધુ અસર પામલેા અમે રકામાં પણ મૃ યુ પામવાની શ યતા 0.03 % જ છે. 
ગાંધીએ આથી જ તો આપણને ક ું હોત, ભય છોડો અને હકીકતન ે ણો. તમેની બી  દલીલ એ પણ 
હોત કે પ રિ થિતન ે પહ ચી વળવા માટે ભય એક િવપરીત અસરકતા પ રબળ બને છે. આપણન ે
માગદશક બનવાન ેબદલ ેએ લકવા ત કરી મૂક ે છે. અંત ેતો મળૂ તેમની દલીલ આ યાિ મક મુ ા પર 
આવી ગઈ હોત. માનવ શરીર નાશવંત છે, આ મા જ અમર છે, તો ભય શાને? આ ભય સાચો ન 
હોવાન ેકારણે ઓગળી ગયો હોત. 
2. િબમારોની ચાકરી: 
ગાંધી માટે િબમારોની સારવાર કરવી એ તમેની સહજ વૃિ  હતી, જે બોઅરની લડાઈ, થમ 
િવ વયુ ધ, ભારતમાં થયલે મહામારીના સમય ેઅન ેપોતાના આ મમા ં ર તિપ ના દરદી વ. પરચુર ે
શા ીની સારવાર જેવા અનેક સંગોએ તા શ થયલે. કોવીડ-19ને કારણે સકડો જનો િબમાર છે, 
જેમને મે ડકલ સારવાર, શારી રક સંભાળ અન ેનસ ગની જ ર છે. ગાંધી કોઈ પણ કારનો ભય રા યા 
િવના તે એવા લોકોની સારવાર કરવા લા યા હોત. તેઓએ વ છતા અને આરો યના િનયમો પાળવા, 
હાથ ધોવા અને મા કના ઉપયોગની બાબતમાં ખૂબ જ આ હ સે યો હોત. હાલમાં મે ડકલ સાય સ 
પાસ ેકોવીડ-19 માટે પૂરવાર થયલે કોઈ સારવાર ઉપલ ધ નથી, તો એવા સજંોગોમાં ગાંધીએ કુદરતી 
ઉપચારનો ઉપયોગ કય  હોત અન ેશરીરની પોતાની સા  થવાની શિ તન ેકુદરતી રીત ેકામ કરવાની તક 
આપી હોત. આપણન ે વેિ ટલેટસ કરતાં કદુરતી હવાની આવન વનની યવ થાની વધુ જ ર છે 
(વેિ ટલેટસ ઉપર રાખવામાં આવલેા દરદીઓમાથંી 70થી 80% દરદી મૃ યુ પામતા જણાય છે). યા ં
સુધી વધુ અસરકારક રસીની શોધ ન થાય, કે જે હજુ તરતમા ંઆવવાની શ યતા નથી, (આ લેખ જૂન 



2020માં લખાયલે તેની ન ધ લેવી રહે) યા ંસુધી કોરોના અન ેતેના જેવી બી  િબમારીઓના ઈલાજ 
તરીકે કુદરતી ઉપચાર એક સારો િવક પ ગણી શકાય. 1946 માં યારે ગાંધી  ભારત માટ ે વા યની 
યોજના િવષે િવચાર કરી ર ા હતા, યારે તેમન ેઆ હકીકત સમ યલેી. કદુરતી ઉપચાર સાથ ે ેમથી 
કરાયેલી સારવાર તમને ડોકટરો, િનદાન કરનારા ંસાધનો અને દવાઓ પર આધા રત રહવેામાથંી તથા 
ઘણા ભારે ખચમાથંી બચાવી શકે. 
કોવીડ-19ના ભોગ બનલેા દરદીઓની સારવારને ાથિમકતા મળવાને કારણે અ ય દરદીથી પીડાતા 
દરદીઓની સારવાર નથી થઇ શકતી એટલુ ંજ નહ , સારવાર માટેના સાધનો પણ અપરૂતાં સાિબત થયા ં
છે. તેવે વખત ે વા ય દ વન પ ધિત અપનાવવી, પોતાની તની કાળ  ત ેલેવા શિ તમાન 
બનવું અન ે સમાજમાં એકબી ની સંભાળ લેવાની ફરજ પાળવાનો આ હ સેવવો જેવા ગાંધીના 
મુ ાઓ કે જેને ‘આરો ય વરા ય’ તરીકે ઓળખી શકાય તે આજે વધુ અથસભર લાગે છે. 
3. નવીન કારની દાડંી કચૂ: 
ગાંધીએ આપણેને આપણી ફરજોને દશા બતાવવા આપેલ તાવીજ આપલંુે જેમાં સહુથી વધ ુઅસહાય 
અને ગરીબ યિ ત જોઈ હોય તેને લ યમા ંરાખીન ેકાય કરવાનો આદેશ હતો. એ અ ભુત સંદેશ હતો 
જેનું તમેણે હંમશે પાલન કયુ. છે. એ તાવીજ એક યિ ત અન ે સારી ય માનવતા માટ ે ઉપયોગી છે. 
છેવાડાના માણસની ભલાઈ એ તમારી ફરજ છે. હાલની િ થિતમાં ગાંધીના તાવીજમાં કયા લોકો 
કે માં હોઈ શકે? 
િવ થાિપત થયેલા શહેરી મઝદૂરો, ભૂ યા અન ે માનહીન થયેલા અને ગામડાંઓ તરફ કૂચ કરતા ં
નીકળેલા, પરંતુ ર તામા ં મોતન ે ભેટતા જતા લોકો ગાંધીના નવા તાવીજમા ં સામલે હોય તેમા ં કોઈ 

નને થાન નથી. ગાંધીને તેમના અંિતમ દવસો દર યાન ભારતના િવભાજનને પ રણામ ેિવ થાિપત 
થયલેા લાખો લોકો વ ચે ગાળેલા સમયન ે કારણે તમેની યાતનાઓનો પૂરપૂેરો અહસેાસ હતો. આપણ ે
તેવી જ યાતનામય પ રિ થિત ફરીથી કેવી રીત ેપેદા કરી શ યા એ જ સમ તું નથી. 
દ હીની ઝાકઝમાળ છોડીને ગાંધી એ િવ થાિપતો પાસ ે દોડી ગયા હોત. આપણને મરણમા ં રહ ે ક ે
વાતં યની આગલી સં યાએ તેમણે સરદાર, નહે  અને વાઇસરોયની સાથ ે દ હીમા ં રહેવાન ે બદલ ે

કલક ામાં રહેવાનુ ંપસંદ કરેલું. આજે િવ થાિપત થયલેા લોકો માટ ેતેમણે શંુ કયુ હોત ? એ લાખો લોકો 
માટ ેખોરાક, પાણી, આ ય અન ેદવાઓની સિુવધા ઊભી કરી હોત; અને સહુથી વધુ તો તમેની ગ રમા 
અને આશાઓની ળવણી કરી હોત. તેમને આ િવકા રળવા માટ ે ગાંધીનો દુઈ યં  સમો ચરખો 
આ યો હોત. અને તમેણે શહેરી લોકોન ે ખાદી ખરીદી ને પહરેવા િવન યા હોત. અને અંત ે તેઓ એ 
િવ થાિપતો સાથે એકતાના તીક તરીક ેતેમની કૂચમાં જોડાયા હોત અને સરકારની સંવેદનશૂ યતા અન ે
બેજવાબદારીપણા સામ ેિવરોધ ન ધા યો હોત. આ તમેની નવીન દાંડી કૂચ હોત. 
4. આતંરધમ ય એકતા: 
ગાંધીનું આ અંિતમ અને અપૂણ રહલે વન કાય હતું. ભારતના િવભાજન સમયે હદુઓ અન ેમિુ લમો 
એકબી  યે હસા આચરી ર ા હતા તથેી ગાધંી ખબૂ જ યિથત હતા. ધમને આધારે થયલે 
િવભાજનન ે પ રણામ ે ભારતના ભાગલા પડયામ તનેા તઓે સા ી હતા. યારે SARS-CoV-2 
વસનતં ન ેઘાતક અસર કરતો વાયરસ યુઆરી, ફે ુઆરી, માચ 2020માં ભારતના બારણે ટકોરા 

મારી ર ો હતો યાર ેકેટલાક રાજકારણીઓ કોમી વૈરભાવનાને પોષવામા ં ય ત હતા અન ે‘સાલાઓન ે
ગોળીએ મારો’ના નારા લગાવતા હતા. એ લોકોએ વાયરસથી ઊભા થયેલ જોખમ તરફ કંઈ યાન ન 



આ યુ.ં વાયરસ ઝડપથી ફેલાવા લા યો પણ સરકારી અિધકારીઓ એક ધા મક સમુદાયન ે એ ચેપ 
ફેલાવવા માટ ેદોિષત ઠરાવવા લા યા. આ બ ેકોમના દય વ ચેની દવાલ રાજકારણીઓએ ઊભી કરેલી 
છે; જેમ 1947માં કરાયેલી તેમ જ. 
આ કોમી િવભાજન ગાંધીનું સવ થમ લ ય બ યુ ંહોત. તેમણે પોતાના ંકાય  અને ાથના વારા િવ વ 
માટે ેમનો સંદેશો પાઠ યો હોત. તેઓ િહ દ,ુ મુિ લમ, િ ચયન, દિલતો અન ેઆ દવાસીઓની સાથ ે
તેમના જ િનવાસોમાં રહીને તમેને એક કરવા મ યા હોત, એટલું જ નહ , તેઓને એકબી ના 
િવ તારોમા ં વયસંવેક તરીકે જઈન ેપર પરન ેમદદ કરવા મોક યા હોત, પછી ભલેને તેમન ેબી  વખત 
હ યાનો ભોગ બનવંુ પ યુ ંહોત. 
5. મારા પાડોશીની જવાબદારી માર ેિશર ેછે: 
કોવીડ-19નો ભય અન ે લોકડાઉનના િનયમોન ે કારણે લોકોન ે પોતાના બારણાં બંધ કરીન ે પાડોશીઓ 
સાથેનો સંપક તોડી નાખવાની ફરજ પડી છે. ગાંધીએ તેને મા ય ન રા યુ ંહોત. ગાંધીએ ક ુ ંહોત, મારા 
પાડોશીની સેવા કરવી એ મારો વધમ છે - તેમની ેમથી સેવા કરવી, ખાસ કરીન ેઆવા કપરા કાળમા.ં 
સંપકથી પેદા થયેલ ભયન ેકારણે િવખટૂા પડી ગયલેા અને એકલતા અનભુવતા લોકોન ેસેવા પૂરી પાડવા 
સરકારો સ મ નથી.  પર પરનો સંપક રા યા િવના પાડોશી અને પડોશીઓ િવના સમાજ કેવી રીત ે
ટક?ે હુ ં માનું છંુ ક ે ગાધંીએ કદાચ લોકડાઉનન ે કારણે ઊભી થયેલ વાડાબંધીનો િવરોધ કરવા 
તેમણે સ યા હ ક ેસિવનય કાનનૂ ભંગ આદય  હોત અન ેએકબી નો સંપક કરવાના અન ેપાડોશીની 
ચાકરી કરવાના અિધકારનો આ હ રા યો હોત. આવુ ંનૈિતક પગલું ભરવા ગાંધી બનવું પડે. યારે તઓે 
આવું પગલુ ંભરત યાર ેઅચાનક ડરનો પડદો ખસી ગયો હોત, અને લોકોન ેમહામારીન ેકારણે ભય અન ે
અ ણપણાની કેવી લાગણી ફેલાઈ છે ત ે પ  દેખાવા લા યું હોત. આ પ રિ થિતએ તો ણે આપણન ે
બધાને અ પૃ ય બનાવી દીધા છે. 
6. િહમાલય જેવડી ભલૂ: 
ગાંધી સ યન ે વળગી રહેત અન ે પોતાની ભલૂ વીકારી લેત. 1920માં િ ટશ રાજ સામ ે અ હસક 
લડાઈ લડવા માટ ેભારતની  તૈયાર છે તમે માનીન ેસ યા હ કય  ત ેએમની િહમાલય જેવડી ભૂલ છે 
એ કબૂલ કરવા જેટલી હમત તેમનામા ં હતી. ભારત એ માટે હજુ તયૈાર નહોતું. તેમણે કહેલુ ં કે એ 
તેમની િનણયશિ તની કસરૂ હતી. એ ભૂલ પોતાની જ હતી એમ કબલૂ કયુ. આખી દુિનયા તમેના આ 
િન ચયથી મ  ફેરવી ગઈ છતાં તેમણે એ રા ીય ચળવળ પછી ખચી લીધી.  
કોવીડ-19ના ભયનો સામનો કરનારા દેશ અન ેદુિનયાના નેતાઓએ મૂખામી ભરી ભૂલો કરી. થમ તો 

યુઆરી ફે આુરી અન ેમાચ દર યાન લગભગ ચાર િમિલયન િવમાનમાગ આવેલ મસુાફરોને ભારતમાં 
વેશ આ યો. કિનકા કપૂર જેવા અનેકોન ેPCR ટે ટ અન ેચુ ત વર ટીન િવના ભારતમા ં વેશ કરવા 

પરવાનગી આપી. તને ેબદલે 134  કરોડ જનોન ેલોકડાઉનના કઠોર િનયમો પાળવાની ફરજ પડી 
અને આઠ કરોડ થળાંત રત મજદૂરોન ેસલામત રીત ેપોતાને ગામ પહ ચવાની તક ન આપી. સૌ થમ 
શહેરોમાં તેમન ેબેરોજગાર બનાવાયા, પછી તેમની જ ર ન હોય તવેો અનભુવ કરા યો અન ેપોતાના 
મૂળ વતન જવા ફરજ પાડી અન ેસહુથી વધુ ક ણ તો એ છે ક ેપાછા શહેરમા ંજવાના તમામ માગ  બંધ 
કરી દીધા. આન ેપ રણામ ેિવ થાિપત થયેલ મઝદૂરોની િહમાલય જેવડી ક ણતા ઊભી થઇ. 
રા ીય અન ેઆંતરરા ીય તરના નેતાઓ લ યાંકો અને અિધકૃત માિહતી બદલતા ર ા; જેમ કે યારેક 
ચેપ સરે છે, તો યારેક કાબૂમાં છે તેમ કહ,ે તો વળી યારેક બમણા ક સા થવાની સમય મયાદા અલગ 



બતાવે. પહેલા ં હેર કય ુક ેહાલની િ થિતમા ંઆપણે આટલુ ંશી યા અન ેબાદમાં કબલૂ કય ુક ેSARS-
CoV-2ના વાયરસ સાથ ેકાયમ વવાનુ ં રહેશે. કોઈ નવા રોગની પૂરતી માિહતી ન હોવાન ેપ રણામ ે
િનણયો લેવામા ંચૂક થાય ત ે વાભાિવક છે, પરંતુ એવી શરતચૂકનો માિણકતાથી એકરાર કરવાનુ ં યાં 
બ યુ ંછે? આજે એ હમત જોવા નથી મળતી. ગાંધીએ એ કબલૂ કય ુહોત. અન ેનવાઈ લાગે, પણ એ 
જ કારણસર લોકોએ તેમના પર વધુ િવ વાસ મુ યો હોત. આવી કબલૂાતથી તેઓ બી થી અલગ તરી 
આ યા હોત અન ેબી થી ચે ઊ યા હોત. 
7. ામ વરાજ, નાના પાયા પર આધા રત અથ યવ થા: 
2008માં આવેલી મદંીથી માડંીન ે 2020 સુધીના ં બાર વષ  દર યાન આપણે જોયુ ં છે ક ે અથકારણ 
ઘડીમાં ભાગંી પડ ેતેવુ ંનાજુક થઈ ગયુ ંછે. એ યુ.એસ.એ.મા ંઆવેલ થાવર િમલકતના થયેલ છેતર પડી 
જેવા થાિનક નાના ુ વી નાખનારા આંચકાથી ક ેવુહાનમાં સરી ગયલેા નવા વાયરસથી ભાંગી પડે. 
વૈિ વક અથ યવ થાનો નમૂનો િન ફળ ગયો. ગાંધીએ આપણને થાિનક ઉ પાદન અન ે ઉપભોગની 
યવ થામા ંઅન ે થાિનક સમુદાયો વ ચેના સબંધંોમા ંરહેલ માનવતા અન ેિ થરતાની યાદ અપાવી હોત. 

એમણે એ યવ થાન ે ામ વરાજ તરીક ેઓળખાવી. એમણે ખાદી ામો ોગ અને MNRGAને પણ 
બહાલી આપી હોત. આપણે જે વાપરીએ ત ેવ તુઓનું ચાઈના અન ેઅમે રકા ઉ પાદન કર,ે અને એ રીત ે
પરાવલબંી અથ યવ થા ઊભી કરે ક ે જે છેવટ શોષણ અને અનીિતને પોષવા લાગતી હોય તેને બદલે 
તેમણે આપણને થાિનક અને નાના તરે ઉ પાદન કરતી અથ યવ થા ઊભી કરવા સૂચ યું હોય. 
અથ યવ થામાં આવેલ આ બદલાવની સાથ ે અિનવાયપણે રાજકીય સ ામાં પણ િવકેિ તતા આવી 
હોત. વૈિ વકરણે દુિનયા આખીમા ંઆપખદુ નેતા દરેક જ યાએ પેદા કયા છે. આપણન ેવધ ુ વતં ાનુ ં
વચન આપવાને બદલ ેઆ નેતાઓએ ને બંધનમાં જકડી ના યા છે. કોવીડની મહામારીએ દિુનયાની 
યવ થાન ેહલબલાવી મકૂી છે. ગાંધી આપણન ેહળવેકથી આ ચહરેા િવનાના અને ૂર વૈિ વક મથી 

છોડાવીને માનવીય અને જવાબદાર થાિનક તં  તરફ દોરી ગયા હોત. ગાંધીના મત ેસાચી લોકશાહી, 
પર પર માટેની જવાબદારી અને સામાિજક-આ થક સંબંધો થાિનક તરે જ ઉ મ રીત ેઅમલમાં મૂકી 
શકાય. 
8. દુિનયામા ંસહુન ેમાટ ેપરૂતુ ંથઇ રહ ેતેટલુ ંછે: 
“પણ, તો અમારી જ રયાતોનું શંુ?” કોઈ મહાકાય વિૈ વક ઉ પાદક એકમના આધુિનક ાહક કદાચ આ 
સવાલ પૂછે. ગાંધી તેમન ેસમ વત કે આ ભોગવટાની અમયા દત લાલસા, આ કદી ન સંતોષાય તવેી, 
ઇિ યોન ે24 કલાક આળપંપાળ કરનાર આનંદ મોદની માગંણી એ આપણી કુદરતી જ રયાત નથી, 
પરંતુ કૃિ મ રીત ેઆપણા દમાગમાં પેદા કરલેી કુટેવો છે. ઘડીભર ઊભા રહીન ેિવચારો, આમાંની કેટલી 
વ તુઓ ક ેસેવાઓ આપણી ખરી જ રયાતો છે? કેટલી વ તુઓ આપણા શરીરને િવત અન ેતદંુર ત 
રાખવા અન ે દલ દમાગન ે યાશીલ અને ક ણાસભર બનાવવા અિનવાય છે? ગાંધીએ ક ું જ હોત ક ે
દુિનયામા ંદરેકની જ રયાતો સંતોષાય તટેલી વ તઓુ પૂરતા માણમા ંછે, પણ આપણા લોભને પોષવા 
પૂરતું નથી. જ રયાત અને લોભ વ ચેનો ભેદ સમજવો, દરેકની જ રયાતો પરૂી પાડવા શિ તમાન 
બનવુ,ં પણ લોભને ખાળવા એવી સામાિજક-આ થક યવ થા કરવી કે જેમા ંલોભને િનયંિ ત કરી શકાય 
એના તરફ ગાંધી આપણન ેદોરી ગયા હોત. એમણે વરાજની યા યા આપી ‘ વરાજ એટલ ેપોતાનુ ં
રા ય નહ  પોતાના ઉપર રા ય’ મનની એષણાઓને અવશપણે શરણે થઇ જવા સામ ે કવેી કુશળતા 
ભરી ચેતવણી! મન એક દુ  માિલક છે 



યારે આપણે આપણા લોભને થોભાવી દઈએ યાર ેવ તુઓનું વધુ પડતું ઉ પાદન, વધુ પડતો ઉપભોગ, 
બા  સુખન ેમાટે કરવામા ંઆવતી મુસાફરીઓ, પાગલ કરી મૂક ેતેવો વાહન યવહાર, ધૂળ અને ધુમાડા 
બધું જ આપોઆપ સાફ થવા લાગશે. વન શાંિતમય બનશે. આકાશ અન ેનદીઓ ફરી વ છ અન ે
વાદળી રંગના થઇ જશે. આપણને ભાન થશ ે કે આપણે આધુિનક સમાજની કટેલીક વ તુઓ િવના 
આરામથી વી શકીએ છીએ.  છે લા કેટલાક મિહનાઓમાં યાર ેદુિનયા થંભી ગઈ છે યાર ેઆપણન ે
આની ઝાંખી થઇ છે.  
અને સહુથી મહ વની વાત તો એ કે દુિનયાનુ ંતાપમાન ઓછંુ થવા લાગશે! 
9. ાથના: 
અને છે લ ે ગાંધી આપણને ાથના કરવાની સલાહ આપત. આખા દવસ દર યાન આપણે બધી 
શિ તઓ કામ ેલગાડીન ેબધા ય નો કરી ચુ યા હોઈએ, યારે શાંિતથી બસેીને આખા દવસ પર ચતન 
કરવું અન ે પોતાની તને કરવી. સમ પત કોન ે કરવું? એ આપણી પસંદગી છે. ઈ વરન,ે વનને, 

કૃિતન,ે સ યને કે ઇિતહાસને સમ પત થવું. સમ પત થાઓ, શરણે ઓ. તમારાથી થઇ શક ેતે બધંુ જ 
તમ ેકય.ુ હવે તમારા ખ ભા પર બોજો ઉઠાવીન ેન ચાલો. એ તમને ગધડેો બનાવી દેશે. અનંત િવ વમા ં
તમારા ય નોની સૂ મતાનો અહસેાસ કરાવશ.ે હવે તેના પર છોડી દો. તેની ઈ છા માણે થશ.ે ઇ શા 
અ લાહ. હ ેરામ - એમના છે લા શ દો, યાર ેગોળીએ તમેને વ યા.  
આપણે ગાંધીના અવતારની રાહ નહ  જોઈએ. તેમણે જે કયુ હોત તેનો અમલ કરતા થઈશું. 
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